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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΔΕΔ Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών 
ΔΣ Διοικητικό Συμβούλιο 

ΚΥΠΕ ή 
Πρακτορείο 

Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων 

ΝΥ Νομική Υπηρεσία 
ΥΣ Υπουργικό Συμβούλιο 

 

Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή 

διενεργεί επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων ελεγχόμενων 

οργανισμών ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους τομείς αυτού, ή τα 

αποτελέσματα ελέγχων ιδιωτών ελεγκτών στους οποίους η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει αναθέσει τον έλεγχο 

λογαριασμών οποιουδήποτε ελεγχόμενου υπ’αυτής οργανισμού, δυνάμει του περί της Καταθέσεως 

Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(I)/2002). Η Ελεγκτική 

Υπηρεσία επιλέγει και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά τρόπον ώστε αυτές να 

αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη 

συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του δημόσιου 

συμφέροντος.  

Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων 

έχουν τεθεί ενώπιόν της από την ελεγχόμενη οντότητα.  

Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν 

στο αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα 

αδυναμιών ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής 

δεν αναμένεται ότι μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό 

πλαίσιο. 

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των παρατηρήσεων 

και ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι συστάσεις αυτές 

επηρεάζουν την ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται συμμετοχή της 

Υπηρεσίας στη λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, η 

οποία εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη απόφασης, ως προς 

τον τρόπο χειρισμού των ευρημάτων ελέγχου και συστάσεων. 

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει ή θα πρέπει να εκληφθεί, ότι με αυτή διατυπώνουμε 

κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη 

ποινικών ή άλλων αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, 

μόνο δε τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε αδικήματος. 

Τονίζουμε επίσης ότι οι συστάσεις και τα ευρήματά μας αφορούν στους ελεγχόμενους φορείς και 

οποιαδήποτε αναφορά σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ουδόλως εξυπακούει ότι αυτά έχουν προβεί κατ’ 

ανάγκη σε οτιδήποτε μεμπτό, αφού κάτι τέτοιο εκφεύγει του πεδίου ελέγχου της παρούσας Έκθεσης.  
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1. Σύνοψη 

Στο πλαίσιο των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας, διενεργήσαμε στο Κυπριακό Πρακτορείο 

Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) έλεγχο συμμόρφωσης για το έτος 2019, καθώς και εξέταση της εξέλιξης που 

σημειώθηκε, σε σχέση με θέματα που προέκυψαν από προηγούμενο έλεγχο που σκοπό είχε, 

μεταξύ άλλων, την εξέταση κατά πόσο το ΚΥΠΕ χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους πόρους με 

οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο και εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές. 

Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου, για τα οποία υποβάλαμε τις ανάλογες συστάσεις, 

αφορούν στα ακόλουθα: 

 Μισθολογική τοποθέτηση του τέως Διευθυντή πέραν της αρχικής βαθμίδας της Α15, που 

αναφερόταν στην προκήρυξη της θέσης. Υποδείξαμε ότι η τοποθέτηση δεν ήταν σύννομη και 

εισηγηθήκαμε όπως το ΚΥΠΕ ανακτήσει από τον Διευθυντή όλα τα ποσά που παρανόμως του 

καταβλήθηκαν. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) υιοθέτησε τη γνωμάτευση του Νομικού 

Συμβούλου του ΚΥΠΕ να μην ζητήσει ανάκτηση των ποσών από τον τέως Διευθυντή γιατί η 

ενέργεια αυτή αντίκειται στην αρχή της καλής πίστεως και της χρηστής διοίκησης. 

 Μη καταγραφή του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης όλων των υπαλλήλων. 

 Ανταποκρίτρια εξωτερικού ζήτησε όπως μετατραπεί σε εργαζόμενη αορίστου χρόνου και 

ακολούθως αιτήθηκε για εργατική διαφορά στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών. 

 Πρόσληψη δύο γραφέων ειδήσεων, χωρίς να κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα για τις 

θέσεις. 

 Μη έγκαιρη λήψη μέτρων για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών. Το ύψος του ποσού 

των χρεωστών στις 31.12.2019 ανερχόταν σε €96.180. 

 Το ΚΥΠΕ ενοικιάζει κτήριο από την 1.3.2013, με ανανεώσεις της περιόδου ενοικίασης μετά 

από κάθε λήξη του συμβολαίου που συνάπτει, χωρίς να προβαίνει σε δημοσίευση 

Πρόσκλησης Δήλωσης Ενδιαφέροντος για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του.  

 Η απόφαση για εκμίσθωση κρατικής γης, για την ανέγερση κτηρίου, δεν συνοδεύτηκε από 

μέτρα για αξιοποίηση της γης. Από τις 5.11.2007 μέχρι τις 31.12.2019, καταβλήθηκε συνολικό 

ποσό €416.060 για την εκμίσθωση της γης και επιπρόσθετο ποσό €141.871 για τη μελέτη, 

ετοιμασία σχεδίων, την εξασφάλιση των αναγκαίων αδειών για το εν λόγω κτήριο και άλλα 

επιμέρους έξοδα. Δεν έχει επανεξεταστεί ακόμα η αναγκαιότητα ή όχι της μίσθωσης και 

ληφθεί οριστική απόφαση για το θέμα. Ως εκ τούτου, ενώ η διαδικασία άρχισε το 2007, δεν 

έχει μέχρι σήμερα υλοποιηθεί η ανέγερση του κτηρίου. 

 Η εκμισθωμένη πιο πάνω γη, που προορίζεται για την ανέγερση κτηρίου για στέγαση του 

ΚΥΠΕ, χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης ιδιωτικής εταιρείας, χωρίς να καταβάλλει 

οποιοδήποτε ενοίκιο στο Κράτος, γεγονός για το οποίο το ΚΥΠΕ ενημέρωσε, τον Οκτώβριο 

του 2018, το Υπουργείο Εσωτερικών και ζήτησε όπως πληροφορηθεί κατά πόσο του 

επιτρέπεται να υπενοικιάζει τον χώρο, αίτημα για το οποίο έλαβε αρνητική απάντηση.  

Ωστόσο η εταιρεία συνεχίζει να χρησιμοποιεί το υπό αναφορά τεμάχιο γης, ως χώρο 

στάθμευσης. 
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2. Εισαγωγή 

Το  ΚΥΠΕ συστάθηκε ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το 1989, δυνάμει του περί Κυπριακού 

Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμου (Ν.87/89) και παρέχει τη δημόσια υπηρεσία ενημέρωσης σχετικά 

με την Κύπρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΚΥΠΕ απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και έξι Μέλη, 

ενώ τις υπηρεσίες του στελεχώνει υπαλληλικό προσωπικό, με επικεφαλής τον Διευθυντή. 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου, οι αρμοδιότητες του ΚΥΠΕ συνοψίζονται ως ακολούθως: 

« α. συλλέγει εν τη Δημοκρατία και εκτός αυτής πληροφορίας και στοιχεία διά αντικειμενικήν 

σύνταξιν ειδήσεων·  

β.  θέτει έναντι λογικής αμοιβής ή και άνευ αμοιβής εάν ούτως ήθελεν αποφασισθή υπό του ΔΣ 

τας ειδήσεις ταύτας εις την διάθεσιν όλων εκείνων οι οποίοι θα ήθελον να τας χρησιμοποιήσουν· 

γ.  μεταδίδει και εκδίδει στη Δημοκρατία και εκτός αυτής ειδησεογραφικά και πληροφοριακά 

δελτία, φωτογραφίες, άρθρα, αναλύσεις, πίνακες και παραστάσεις, ηχογραφημένες ή 

οπτικογραφημένες ανταποκρίσεις και, γενικά, ειδήσεις με κάθε μέσο που ενδέχεται να 

επικρατήσει στη δημοσιογραφική κάλυψη και μετάδοση με την εξέλιξη της τεχνολογίας· και 

δ. συνάπτει συμφωνίας συνεργασίας μετ’ άλλων Πρακτορείων ή συναφών οργανισμών·  

ε.  προκηρύσσει διαγωνισμούς και απονέμει βραβεία».   
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3. Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία 

3.1 Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Γενικού Ελεγκτή της 

Δημοκρατίας και των προνοιών του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 

Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014). 

Το άρθρο 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει 

εν ονόματι της Δημοκρατίας όλες τις εισπράξεις και πληρωμές και όλους τους λογαριασμούς 

χρηματικών διαθεσίμων και άλλου ενεργητικού ή άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η 

Δημοκρατία ή που δημιουργούνται για λογαριασμό της. Για τον σκοπό αυτό, ο Γενικός Ελεγκτής 

έχει δικαίωμα να επιθεωρεί και να ελέγχει όλα τα σχετικά βιβλία, αρχεία και καταστάσεις, καθώς 

και τους χώρους όπου φυλάγεται το πιο πάνω ενεργητικό. Επίσης, ο Γενικός Ελεγκτής ασκεί κάθε 

άλλη εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του 

αναθέτονται διά Νόμου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 109 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 

Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο των 

λογαριασμών κάθε οντότητας Γενικής Κυβέρνησης, Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κρατικού 

οργανισμού και κρατικής επιχείρησης. 

Σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού 

Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο (Ν.38(Ι)/2014), ο ελέγχων λειτουργός κάθε Κονδυλίου οφείλει να 

διασφαλίσει την ορθότητα και νομιμότητα των εισπράξεων και πληρωμών και την 

αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία της υλοποίησης τού οικείου Προϋπολογισμού, 

στη βάση των αρχών της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης (άρθρα 7(1) και 8).  

Για τον σκοπό αυτό, η Ελεγκτική Υπηρεσία προχωρεί σε οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους, 

όπως και ελέγχους συμμόρφωσης Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών της Δημόσιας Υπηρεσίας 

και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12(3)(α) του περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων 

Νόμου (Ν.87/1989), oι λογαριασμοί του Πρακτορείου ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή της 

Δημοκρατίας, ενώ ο έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων του ΚΥΠΕ για το έτος που έληξε στις 

31 Δεκεμβρίου 2019 ανατέθηκε, από την Υπηρεσία μας, σε ιδιώτες ελεγκτές, με βάση το άρθρο 8 

του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου 

(Ν.113(Ι)/2002). 

Επιπρόσθετα, ο Ν.113(Ι)/2002 παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή να ζητά στοιχεία σε 

οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις και 

πληροφορίες, γραπτές ή προφορικές, που κατά την κρίση του μπορούν να τον υποβοηθήσουν στην 

εκτέλεση του έργου του. 
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3.2 Σκοπός του ελέγχου 

Σκοπός του παρόντος ελέγχου είναι η εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης του Πρακτορείου με 

το θεσμικό πλαίσιο, καθώς και η εξέταση της εξέλιξης που σημειώθηκε σε σχέση με θέματα που 

προέκυψαν από προηγούμενο έλεγχο, που σκοπό είχε, μεταξύ άλλων, την εξέταση κατά πόσο το 

ΚΥΠΕ χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους πόρους με οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο 

και εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές.  

3.3 Μεθοδολογία  

3.3.1 Πρότυπα ελέγχου 

Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 

Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο, στη βάση 

διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο ίδιος αποφασίζει. 

Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό Ελεγκτή, οι 

έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) που 

εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ανώτατων 

Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs) που εκδίδει ο Διεθνής Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών 

Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο οποίος είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-πολιτικοποιημένος 

Οργανισμός, με ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο 

(ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.   

Τα Πρότυπα ISSAI διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά 

Ιδρύματα σε τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial audit”), τους ελέγχους 

συμμόρφωσης (“compliance audit”) και τους διαχειριστικούς ελέγχους (“performance audit”). Για 

τους ελέγχους αυτούς υπάρχει αριθμός ελεγκτικών προτύπων που είναι κοινά, και αριθμός 

ελεγκτικών προτύπων που αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία ελέγχου.   

Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω Προτύπων: 
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Tο θεμελιώδες πρότυπο INTOSAI-P1 ουσιαστικά καταγράφει αυτούσια τη Διακήρυξη, η οποία 

υιοθετήθηκε το 1977 από το Παγκόσμιο Συνέδριο του INTOSAI στη Λίμα του Περού (“The Lima 

Declaration”). Όπως στο ίδιο το Πρότυπο καταγράφεται, το έγγραφο αυτό θεωρείται η “Magna 

Carta” στην άσκηση εξωτερικού ελέγχου των κυβερνήσεων, καθώς έθεσε τα θεμέλια του δημόσιου 

ελέγχου. Η Διακήρυξη θέτει τα βασικά σημεία ελέγχου και τις βασικές αρχές για τα Ανώτατα 

Ελεγκτικά Ιδρύματα που είναι αναγκαίες, ώστε να επιτευχθούν ανεξάρτητα και αντικειμενικά 

αποτελέσματα. Οι αρχές που εγκαθιδρύθηκαν στη Διακήρυξη της Λίμα αναγνωρίστηκαν από τις 

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με αρ. 66/209 (ημερ. 22.12.2011) και 69/228 (ημερ. 

19.12.2014). 

Το Πρότυπο ISSAI 100 παρουσιάζει τον ορισμό του ελέγχου του δημόσιου τομέα και παρέχει τις 

βασικές έννοιες, στοιχεία και αρχές (τόσο τις γενικές αρχές που σχετίζονται με τον έλεγχο όσο και 

τις αρχές που σχετίζονται με τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ελέγχου) που ισχύουν για όλους 

τους ελέγχους του δημόσιου τομέα. 

Το Πρότυπο ISSAI 400 ορίζει τον έλεγχο συμμόρφωσης ως μια ανεξάρτητη εκτίμηση του κατά πόσο ένα 

δεδομένο θέμα είναι σύμφωνο με τις αρχές που έχουν οριστεί ως κριτήρια ελέγχου. Οι έλεγχοι αυτοί 

αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι ενέργειες του ελεγχόμενου φορέα συνάδουν με τις 

αρχές ή κανόνες που τον διέπουν. Οι αρχές και κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν στη συμμόρφωση 

με διατάξεις των σχετικών Νόμων, Κανονισμών ή συμφωνιών ή με τις γενικές αρχές χρηστής 

χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων αξιωματούχων.   

3.3.2 Ελεγκτική προσέγγιση 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από το Πρακτορείο, σε επισκόπηση 

εγγράφων, μητρώων και αρχείων αλληλογραφίας και σε επικοινωνία με τη Διεύθυνση και το 

προσωπικό του ΚΥΠΕ. 

Ο έλεγχος καλύπτει το έτος 2019. 

Τα ευρήματα του ελέγχου, μαζί με τις συστάσεις μας, διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στον 

Πρόεδρο και Μέλη του ΔΣ του Πρακτορείου με επιστολή μας, ημερ. 31.8.2021 και οι απόψεις του, 

οι οποίες διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας στις 30.9.2021, ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυτο, 

στην παρούσα Έκθεση. 

3.4 Κριτήρια ελέγχου 

Για σκοπούς του ελέγχου συμμόρφωσης χρησιμοποιήθηκαν, ως αρχές και κανόνες, τα ακόλουθα: 

α. Ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος (Ν.20(Ι)/2014).  

β. Ο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της  

Δημοκρατίας  Νόμος  (Ν.38(Ι)/2014) και οι  δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμοί και 

εγκύκλιοι.  

γ. Ο περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμος (Ν.87/89) και οι δυνάμει αυτού  εκδοθέντες  

Κανονισμοί  και εγκύκλιοι. 
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δ. Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή 

Θέματα Νόμος (Ν.73(Ι)/2016) και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμοί και εγκύκλιοι, 

περιλαμβανομένου του οδηγού βέλτιστων πρακτικών που έχει εκδώσει η Αρμόδια Αρχή 

Δημοσίων Συμβάσεων.  

ε. Ο περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος (Ν.158(Ι)/1999). 

στ. Ο περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων 

Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος (Ν.70(I)/2016).  

Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης 

και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014), οι ελέγχοντες λειτουργοί 

έχουν, μεταξύ άλλων, την ευθύνη υλοποίησης του οικείου Προϋπολογισμού, στη βάση των αρχών 

της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και οφείλουν να αναπτύσσουν και εφαρμόζουν 

κατάλληλες δομές, ώστε να εφαρμόζονται διαδικασίες ελέγχου που να διασφαλίζουν την ορθότητα 

και την έγκαιρη είσπραξη των εσόδων και την πληρωμή των δαπανών. Οι αρχές αυτές συνιστούν 

αρχές για τις οποίες επίσης γίνεται έλεγχος συμμόρφωσης. 

Επίσης, ο έλεγχος συμμόρφωσης διεξήχθη στη βάση Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων, Οδηγιών 

και Εγκυκλίων. 
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4. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 2019  

Η σύνοψη περιλαμβάνει πίνακες με συνοπτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία για το ΚΥΠΕ, τα οποία 

έχουν ληφθεί από το Πρακτορείο και παρουσιάζονται αυτούσια, χωρίς να τύχουν ελέγχου από την 

Υπηρεσία μας, καθώς επίσης και στοιχεία από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 

που έληξε στις 31.12.2019.  Επισημαίνουμε ότι ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων για το 

2019 ανατέθηκε από την Υπηρεσία μας, κατόπιν διαγωνισμού, σε ιδιώτες εξωτερικούς ελεγκτές, 

σύμφωνα με το άρθρο 8 του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή 

της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(I)/2002).  

4.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού  

Αποτελέσματα έτους 2019 € 

Έσοδα 2.483.843 

Εκ των οποίων κρατική χορηγία 2.146.924 

Δαπάνες εκτός φορολογίας 2.442.815 

Πλεόνασμα πριν από τη φορολογία 41.028 

Τα πιο πάνω στοιχεία λήφθηκαν από το ΚΥΠΕ και έχουν επιβεβαιωθεί με τις ελεγμένες οικονομικές 

καταστάσεις του ΚΥΠΕ. Στο ποσό της κρατικής χορηγίας περιλαμβάνεται και η συνδρομή του κράτους για 

πρόσβαση των Υπουργείων και όλων των κρατικών φορέων σε ειδήσεις. 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

 

Αδαπάνητα ποσά/ 
(υπερβάσεις) 

Προϋπολογισμού 
δαπανών ή 

υπερβάσεις/(μη 
επίτευξη 

Προϋπολογισμού) 
εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) 

 € € € % 

Έσοδα από 
Συνδρομητές 

250.000 297.787 47.787 - 

Συνδρομή Κράτους 350.172 350.172 0 - 

Έσοδα από Εμπορικές 
Δραστηριότητες 

25.000 36.882 11.882 - 

Δημόσια Ενίσχυση 1.976.877 1.796.752 (180.125) - 

Αποδοχές Προσωπικού 1.829.490 1.663.437 166.053 9,1 

Αμοιβές και Άλλα 
Ωφελήματα 

275.000 261.062 13.938 5,1 

Λοιπές Διοικητικές 
Δαπάνες 

482.559 388.463 94.096 19,5 

Μη Προβλεπόμενες 
Δαπάνες  

15.000 0 15.000 100 

Τα πιο πάνω στοιχεία παρουσιάζονται αυτούσια, όπως λήφθηκαν από το ΚΥΠΕ, χωρίς να τύχουν ελέγχου 
από την Υπηρεσία μας. 
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4.2 Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31.12.2019 € 

Εισπρακτέα ποσά 101.512 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις 5.801.634 

Τα πιο πάνω στοιχεία λήφθηκαν από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του ΚΥΠΕ. Στις εκκρεμείς 

υποχρεώσεις περιλαμβάνονται και οι προβλέψεις για συνταξιοδοτικά ωφελήματα ύψους €5.712.103. 

4.3 Δαπάνες προσωπικού 

4.3.1 Μόνιμο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 26 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές  (περιλαμβανομένης 
της εισφοράς για τρέχουσα υπηρεσία στο Σχέδιο Συντάξεων)  

1.256.964 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 
31.12.2019] 

48.345 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων1 49.539 
 

4.3.2   Έκτακτο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 8 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές  (περιλαμβανομένης 
της εισφοράς στο Ταμείο Προνοίας)  

253.540 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 
31.12.2019] 

31.693 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων 32.463 

4.3.3  Ωρομίσθιο προσωπικό 

Αριθμός προσωπικού στις 31.12.2019 1 

 € 

Δαπάνες για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές (περιλαμβανομένης της εισφοράς 
στο Ταμείο Προνοίας) 

25.430 

Μέσος όρος δαπάνης  25.430 

Μέσος όρος δαπάνης χωρίς την εισφορά στο Ταμείο Προνοίας     24.342 

Μέσος όρος δαπάνης περιλαμβανομένων των ωφελημάτων 26.064 

 

 

 

 
1 Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές, πλέον ωφελήματα για το προσωπικό, εξαιρουμένων 
τυχόν ωφελημάτων για συνταξιούχους. 
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4.3.4  Ωφελήματα προσωπικού   

 Μόνιμο 
προσωπικό 

€ 

Έκτακτο 
προσωπικό 

€ 

Ωρομίσθιο 
προσωπικό 

€ 

 
Συνταξιούχοι 

€ 

 
Σύνολο 

€ 

Συνταξιοδοτικά ωφελήματα 
προς συνταξιούχους 

- - - 48.799 48.799 

Ταμείο Ευημερίας 31.055 6.160 634  37.849 

Σύνολο 31.055 6.160 634 48.799 86.648 

Όλα τα πιο πάνω στοιχεία, που αφορούν σε δαπάνες προσωπικού, παρουσιάζονται σύμφωνα με στοιχεία 

που λήφθηκαν από το Πρακτορείο, καθότι δεν περιλαμβάνεται σχετική ανάλυση στις ελεγμένες οικονομικές 

καταστάσεις του Πρακτορείου. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται αυτούσια, χωρίς να τύχουν ελέγχου από 

την Υπηρεσία μας. 
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5. Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του ΚΥΠΕ, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 

2019, ανατέθηκε από την Υπηρεσία μας, κατόπιν διαγωνισμού, σε ιδιώτες εξωτερικούς ελεγκτές, 

σύμφωνα με το άρθρο 8 του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή 

της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(I)/2002). Το ΚΥΠΕ υπέβαλε τις οικονομικές καταστάσεις για το έτος 

2019 στην Υπηρεσία μας και στους ιδιώτες ελεγκτές για έλεγχο, εντός του Νοεμβρίου του 2020. 

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 109(3) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 

Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), το ΚΥΠΕ θα έπρεπε να υποβάλει στην Υπηρεσία 

μας τις οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2019 μέχρι 30.4.2020. 

Αντίγραφο των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, για το έτος που έληξε στις 31.12.2019, 

συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Ελεγκτή που ετοιμάστηκε από ιδιώτες ελεγκτές ως ανάδοχους 

σύμβασης για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, επισυνάπτεται (Παράρτημα). 
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6. Επιστολή προς τη Διοίκηση 

Δεν υποβλήθηκε επιστολή προς τη Διοίκηση από τους ιδιώτες ελεγκτές, καθώς, σύμφωνα με 

επιστολή τους προς την Υπηρεσία μας, δεν είχαν παρατηρήσεις. 

7.  Ευρήματα και συστάσεις Ελεγκτικής Υπηρεσίας  

7.1 Μισθολογική τοποθέτηση τέως Διευθυντή ΚΥΠΕ 

Εκτενής αναφορά για το θέμα, έγινε στην Ειδική Έκθεση της Υπηρεσίας μας με αρ. ΚΥΠΕ/01/2020 

ημερ. 14.2.2020. Στην εν λόγω Έκθεση επισημάναμε, μεταξύ άλλων, ότι η μισθολογική τοποθέτηση 

του τέως Διευθυντή, πέραν της αρχικής βαθμίδας της Α15, δεν είναι σύννομη. Εισηγηθήκαμε όπως 

το ΚΥΠΕ ανακτήσει από τον τέως Διευθυντή όλα τα ποσά που παρανόμως του καταβλήθηκαν. 

Σε σχετική με το εν λόγω θέμα απαντητική επιστολή, ημερ. 17.2.2020, ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΥΠΕ 

μάς ενημέρωσε ότι το ΔΣ αποφάσισε στις 4.2.2020 να υιοθετήσει τη γνωμάτευση του Νομικού 

Συμβούλου του ΚΥΠΕ, δηλαδή «να μην ζητήσει να ανακτήσει από το Διευθυντή τα ποσά που του 

είχαν καταβληθεί παρανόμως, από το διορισμό του μέχρι τώρα, γιατί η σύσταση αυτή αντίκειται 

στην αρχή της καλής πίστης και της χρηστής διοίκησης που πρέπει να διέπει όλες τις ενέργειες της 

Διοίκησης που απευθύνονται και επηρεάζουν τους διοικούμενους.  Σχετικά είναι τα άρθρα 51 έως 

53 του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου (Ν.158(I)/1999)».   

7.2 Έλεγχος του χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία και 

αποχώρησής τους από αυτήν 

Όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη Ειδική Έκθεσή μας αρ. ΚΥΠΕ/01/2020, ημερ. 14.2.2020, η 

οποία αφορούσε σε διαχειριστικό έλεγχο και έλεγχο συμμόρφωσης για το έτος 2018, σύμφωνα με 

τον Κανονισμό 48 των περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) 

Κανονισμών «οι υπάλληλοι θα υπογράφουν κατά την  προσέλευση και αποχώρησή τους από την 

εργασία ειδικό βιβλίο παρουσιών». Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 των πιο πάνω 

Κανονισμών, «υπάλληλοι» σημαίνει τα απασχολούμενα από το ΚΥΠΕ πρόσωπα σε μόνιμη ή 

προσωρινή θέση ή αξίωμα στο ΚΥΠΕ, περιλαμβανομένων και των προσλαμβανομένων με σύμβαση 

και των αναπληρούντων θέση. 

Κατά το 2019, στο ΚΥΠΕ τηρείτο χειρόγραφο «Μητρώο Παρουσιών», στο οποίο καταγραφόταν ο 

χρόνος προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων από την εργασία τους, το οποίο 

χρησιμοποιείτο από όλο το προσωπικό, εκτός από τον Διευθυντή του Πρακτορείου.  

Αναφέρουμε σχετικά ότι, από τις αρχές του 2020, το ΚΥΠΕ εγκατέστησε ηλεκτρονικό σύστημα για 

παρακολούθηση του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων, το οποίο, όπως μας 

αναφέρθηκε, λόγω και της εργασίας από το σπίτι, τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή προς το τέλος του 

έτους.  

Σύσταση: Το ΚΥΠΕ οφείλει να μεριμνήσει για την πιστή τήρηση του ωραρίου και τη συμμόρφωση 

με τις πρόνοιες των αναφερόμενων πιο πάνω Κανονισμών.  
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ μάς πληροφόρησε ότι το ΔΣ ζήτησε από τη Διεύθυνση του ΚΥΠΕ την ακριβή 

τήρηση του συστήματος ωρομέτρησης. Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύουν ότι διασφάλισαν την πιστή 

τήρηση του ωραρίου και τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των Κανονισμών του Πρακτορείου από 

όλο το προσωπικό. Παρακολουθούν, όπως ανέφερε, το θέμα συνεχώς. 

7.3 Ανταποκριτές  

Στις 31.12.2019, απασχολούνταν οκτώ άτομα 

ως ανταποκριτές εξωτερικού, τέσσερα άτομα 

(ένα στα κατεχόμενα) ως ανταποκριτές 

εσωτερικού και ένας φωτογράφος με συνολική 

δαπάνη ύψους €163.484.  

Ανταποκρίτρια Χ. Όπως αναφέραμε και στην 

προηγούμενη Ειδική Έκθεσή μας, στις 

31.10.2018, η ανταποκρίτρια Χ απέστειλε στο 

ΚΥΠΕ επιστολή, μέσω του δικηγόρου της, με 

την οποία ζήτησε όπως μετατραπεί σε εργαζόμενη αορίστου χρόνου.  

Το ΚΥΠΕ, με επιστολή του στις 21.1.2019, γνωστοποίησε στην ανταποκρίτρια ότι δεν μπορεί να 

διαφοροποιεί τα συμβόλαια εργασίας των ανταποκριτών, χωρίς την προκήρυξη προσφορών. Ως εκ 

τούτου, το ΔΣ του Πρακτορείου θα μελετούσε το θέμα με τους δικηγόρους του και θα ενημέρωνε 

την υπό αναφορά ανταποκρίτρια για τις αποφάσεις του. 

Στις 26.3.2019, σε ηλεκτρονικό μήνυμα, το ΚΥΠΕ ενημέρωσε την ανταποκρίτρια ότι το ΔΣ 

αποφάσισε όπως της παραχωρήσει αύξηση κατά 25% (από €1.000 μηνιαίως σε €1.250) με την 

υπογραφή νέας σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών ανταποκριτή. 

Στις 28.3.2019, η ανταποκρίτρια απάντησε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο ΚΥΠΕ ότι δέχεται την 

αύξηση, χωρίς ωστόσο η ίδια να προτίθεται να υπογράψει οποιαδήποτε σύμβαση παροχής 

υπηρεσιών, εφόσον θεωρεί ότι η εξ αρχής σχέση μεταξύ εκείνης και του Πρακτορείου ήταν 

εργασιακή. 

Σημειώσαμε ότι στις 27.3.2019, η συγκεκριμένη ανταποκρίτρια έκανε αίτηση για εργατική διαφορά 

στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών και στις 5.7.2019, ο Νομικός Σύμβουλος του ΚΥΠΕ 

καταχώρισε Έγγραφο Εμφάνισης στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών για την υπεράσπιση του 

Πρακτορείου. Σύμφωνα με πληροφόρηση που είχαμε από το Πρακτορείο, η ακρόαση ήταν 

ορισμένη για τις 17.12.2020. Ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε για τις εξελίξεις επί του θέματος. 

 Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα Πρακτικά της συνεδρίας του ΔΣ, ημερ. 9.4.2021, το ΔΣ αποφάσισε 

να μην παραχωρήσει οποιαδήποτε αύξηση στην αμοιβή της ανταποκρίτριας, αφού η ίδια απέρριψε 

την υπογραφή νέας σύμβασης παροχής υπηρεσιών και ως εκ τούτου ούτε να σταλθεί οποιαδήποτε 

νέα σύμβαση προς υπογραφή.  Το καθεστώς της συγκεκριμένης ανταποκρίτριας, σύμφωνα με την 

απόφαση του ΔΣ, θα παραμείνει ως είχε, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου 

Εργατικών Διαφορών.  
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ μάς πληροφόρησε ότι το θέμα βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι είχε οριστεί νέα 

ακρόαση στις 3.12.2021. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερη πληροφόρηση που λάβαμε, ορίστηκε εκ 

νέου ακρόαση στις 13.5.2022. 

7.4 Πρόσληψη δύο Γραφέων Ειδήσεων  

Στις 4.12.2018, έγινε προκήρυξη των πιο πάνω θέσεων και των απαιτούμενων προσόντων, με 

τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στις 28.12.2018. Το ΚΥΠΕ προσέλαβε δύο Γραφείς 

Ειδήσεων από 1.9.2020, χωρίς ωστόσο να κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα που 

προνοούνται στα αντίστοιχα Σχέδια Υπηρεσίας και τους όρους της προκήρυξης (πιστοποιητικά 

επιτυχίας στην ελληνική και αγγλική δακτυλογραφία).  Σύμφωνα με τα Σχέδια Υπηρεσίας της θέσης 

του Γραφέα, τα οποία εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, βάσει του Κανονισμού 6 των περί 

Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών (Κ.Δ.Π.186/90), 

στα απαιτούμενα προσόντα περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η «Επιτυχία σε εξετάσεις ικανότητας 

στην ελληνική και αγγλική δακτυλογραφία, τουλάχιστον μέσου επιπέδου ή με ταχύτητα 35 

τουλάχιστον λέξεων κατά λεπτό στην ελληνική και αγγλική δακτυλογραφία, που διεξάγονται ή 

αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού». Σημειώνουμε επίσης ότι, σύμφωνα 

με τον Κανονισμό 9 της Κ.Δ.Π.186/90, κανένας δεν διορίζεται σ΄ οποιαδήποτε θέση, είτε μόνιμη 

είτε προσωρινή, εκτός αν, μεταξύ άλλων, κατέχει τα απαιτούμενα για τη θέση προσόντα. Συνεπώς, 

η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την πρόσληψη των πιο πάνω Γραφέων δεν ήταν σύννομη.    

Ο Πρόεδρος του ΔΣ μάς πληροφόρησε ότι επειδή η χρήση δακτυλογραφίας θεωρείται ξεπερασμένη 

για τις σημερινές ανάγκες του ΚΥΠΕ, οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στο ειδικό θέμα για καλή γνώση 

χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή και αξιοποίησης του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Κατά την άποψή τους, όντως τα σχέδια υπηρεσίας είναι απαρχαιωμένα και χρήζουν 

επανεξέτασης. Ωστόσο, τα σχέδια υπηρεσίας συνιστούν δευτερογενή νομοθεσία και δεν είναι 

σύννομη η παραγνώρισή τους. 

7.5 Χρεώστες  

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2019, οι χρεώστες (εμπορικά εισπρακτέα) στις 

31.12.2019 ανέρχονταν σε €96.180, πριν την αφαίρεση της πρόνοιας για επισφαλείς χρεώστες 

ύψους €15.413.   

Από δειγματοληπτικό έλεγχο, διαπιστώσαμε ότι στις συμφωνίες που αφορούν σε πρόσβαση σε 

υπηρεσίες του ΚΥΠΕ, προβλέπεται ότι η χρέωση για την τοποθέτηση διαφημιστικού banner στην 

ιστοσελίδα του Πρακτορείου θα καταβάλλεται εντός 15 ημερών, το αργότερο, από την έκδοση του 

τιμολογίου και οι συνδρομητές για άλλες προσφερόμενες υπηρεσίες οφείλουν να καταβάλλουν 

προκαταβολικά το ποσό της συνδρομής κάθε τρεις μήνες.  

Αναφέραμε σχετικά ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου αρ. 1696, ημερ. 

5.11.2012, ως γενική αρχή, τα τέλη πρέπει να καταβάλλονται πριν την παροχή της υπηρεσίας.  Σε 

περιπτώσεις που τα έσοδα υπολογίζονται μετά την παροχή της υπηρεσίας, θα πρέπει να 

προκαταβάλλεται το 90% του υπολογιζόμενου κόστους. Επίσης, σε περιπτώσεις που δεν 
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προβλέπεται στον οικείο Νόμο ή Κανονισμούς, τα τέλη θεωρούνται άμεσα εισπρακτέα με την 

παροχή της υπηρεσίας.  

Σημειώσαμε ότι κατά τη διάρκεια του 2013 μέχρι 2019 διακόπηκαν οι κωδικοί πρόσβασης στην 

υπηρεσία του Πρακτορείου σε τέσσερεις χρεώστες με συνολική οφειλή €22.113.  

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως το Πρακτορείο λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, μη 

αποκλειομένων και δικαστικών, για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών. Υποδείξαμε, επίσης, 

ότι η μη λήψη έγκαιρα μέτρων για είσπραξη των καθυστερήσεων εγκυμονεί κινδύνους για 

απώλεια εσόδων.   

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, μας ανέφερε ότι το Πρακτορείο διατηρεί συνεχή επαφή με όλους και γίνονται 

συνεχείς προσπάθειες για εξόφληση ή διακανονισμό των οφειλών τους.  Το ΔΣ εξετάζει την κάθε 

περίπτωση ξεχωριστά και λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις. 

7.6 Ενοίκια  

Το ΚΥΠΕ την 1.3.2013 συνήψε ενοικιαστήριο έγγραφο για την ενοικίαση του 3ου ορόφου κτηρίου 

με εμβαδό 600 τ.μ., οκτώ καλυμμένους χώρους στάθμευσης και 22 υπαίθριους, για περίοδο τριών 

ετών αρχίζοντας από 1.3.2013 και λήγοντας στις 29.2.2016, με μηνιαίο ενοίκιο €3.900 και €500 τον 

μήνα για κάλυψη των εξόδων συντήρησης των κοινόχρηστων χώρων που αναλογεί στο 

ενοικιαζόμενο μέρος του Ακινήτου. Σύμφωνα με τον όρο 2.1, το ΚΥΠΕ είχε το δικαίωμα να 

ανανεώνει τη συμφωνία ανά διετία με τους ίδιους όρους, μετά από γραπτή ειδοποίηση δύο μηνών 

προ της λήξης της ενοικίασης.  

Την 1.3.2016, το Πρακτορείο υπέγραψε νέο ενοικιαστήριο έγγραφο για περίοδο τριών ετών, με το 

ίδιο μηνιαίο ενοίκιο από 1.3.2016 και λήξη 29.2.2019. 

Την 1.3.2019, υπογράφηκε νέο ενοικιαστήριο έγγραφο για περίοδο ακόμα τριών ετών, από 

1.3.2019 μέχρι 1.3.2022, με αύξηση του ενοικίου από 1.3.2020 στα €4.200 μηνιαίως και μείωση 

των εξόδων συντήρησης των κοινόχρηστων χώρων που αναλογεί στο ενοικιαζόμενο μέρος του 

Ακινήτου σε €400. Στην εν λόγω συμφωνία, επίσης συμπεριλαμβανόταν ο όρος 2.1 και 

επιπρόσθετα συμπεριλήφθηκε ο όρος ότι σε περίπτωση που ασκηθεί το δικαίωμα ανανέωσης της 

παρούσας συμφωνίας, τα μέρη συμφωνούν όπως αυτή έχει ισχύ υπό την αίρεση υπογραφής νέου 

ενοικιαστηρίου εγγράφου. 

Επί των πιο πάνω σημειώσαμε τα ακόλουθα: 

α. Το ΚΥΠΕ θα έπρεπε, πριν τη λήξη του συμβολαίου ενοικίασης στις 29.2.2019, να προβεί σε 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες για δημοσίευση πρόσκλησης Δήλωσης Ενδιαφέροντος για 

κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών, οι οποίες θα έπρεπε να υπολογιστούν σε συνεργασία 

με το Τμήμα Δημοσίων Έργων. 

β. Το θέμα της ενοικίασης γραφείων πρέπει να αντιμετωπίζεται με σωστό προγραμματισμό, 

αφού η στέγαση σε ενοικιαζόμενα κτήρια ίσως να μην αποτελεί την πλέον οικονομικά 

συμφέρουσα επιλογή. Σημειώνουμε ότι, για την περίοδο 2013 – 2019, καταβλήθηκε από το 

Πρακτορείο, για ενοίκια, το συνολικό ποσό των €363.450.  
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γ. Το Πρακτορείο υπέβαλε στη Νομική Υπηρεσία (ΝΥ) το ενοικιαστήριο έγγραφο, ημερ. 

1.3.2019, για νομοτεχνικό έλεγχο την 1.11.2019, δηλαδή με οκτώ μήνες καθυστέρηση. Σε 

απαντητική επιστολή της ΝΥ προς το Πρακτορείο, ημερ. 6.11.2019, αναφέρθηκε ότι δεν 

μπορεί να διενεργηθεί νομοτεχνικός έλεγχος μετά την υπογραφή της συμφωνίας και επίσης 

επισημάνθηκε ότι στην εγκύκλιο επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα, ημερ. 1.9.2015, 

αναφέρεται ρητά ότι οιαδήποτε συμφωνία, με αντισυμβαλλόμενο το Κράτος, θα πρέπει να 

υποβάλλεται στον Γενικό Εισαγγελέα  για νομοτεχνικό έλεγχο πριν την υπογραφή της.  

Σύσταση: Το ΚΥΠΕ, ως Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, να εξετάζει διεξοδικά όλες τις 

προσφερόμενες επιλογές κτηρίων, ώστε να επωμίζεται το μικρότερο δυνατό κόστος, 

διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον.    

Γενικά, οι Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου να ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, που 

αφορούν στην ενοικίαση κτηρίων για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών τους, ώστε να 

διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας, της μη διάκρισης 

και της ίσης μεταχείρισης, προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και την αποφυγή 

αχρείαστων/υπερβολικών δαπανών και δεσμεύσεων.  

Εισηγηθήκαμε επίσης όπως, σε μελλοντικές συνάψεις συμβολαίων ενοικίασης, τα συμβόλαια 

ετοιμάζονται με βάση το πρότυπο ενοικιαστήριο συμβόλαιο που έτυχε νομοτεχνικού ελέγχου 

από τη ΝΥ της Δημοκρατίας, το οποίο να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε 

περίπτωσης. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, μας ενημέρωσε ότι το ΔΣ από καιρό προβληματίζεται αναφορικά με τη 

στέγαση του Πρακτορείου.  Εξετάζει διεξοδικά όλες τις προσφερόμενες επιλογές κτηρίων και 

ενδεικτικό αυτού είναι η πρότασή του για στέγαση σε κρατικό χώρο. 

7.7  Εκμίσθωση κρατικής γης για την ανέγερση κτηρίου για στέγαση του 

ΚΥΠΕ 

Εκτενής αναφορά για το θέμα έγινε στην προηγούμενη Ειδική Έκθεση της Υπηρεσίας μας με αρ. 

ΚΥΠΕ/01/2020. 

Στις 5.11.2007, το Πρακτορείο συνήψε σύμβαση μίσθωσης κρατικής γης με το Υπουργείο Εσωτερικών, 

δυνάμει της απόφασης του ΥΣ αρ. 65.084, ημερ. 28.2.2007, έναντι ετήσιου μισθώματος ύψους €55.359 

(£32.400) για περίοδο 33 ετών, δηλαδή μέχρι 4.11.2040 (πρώτη περίοδος) για την ανέγερση κτηρίου. 

Στους όρους που διέπουν τη συμφωνία αναφέρεται ότι το Πρακτορείο θα πρέπει να ανεγείρει το 

κτήριο μέχρι τις 5.11.2012 ή και αργότερα σε άλλη ημερομηνία, την οποία ο ιδιοκτήτης θα εγκρίνει 

εγγράφως. Η πιο πάνω σύμβαση ακυρώθηκε και υπογράφηκε νέα σύμβαση μίσθωσης στις 17.11.2011, 

με αναθεώρηση του ετήσιου μισθώματος σε €21.112 και της προθεσμίας ανέγερσης του κτηρίου μέχρι 

τις 17.11.2016 ή και αργότερα σε άλλη ημερομηνία την οποία ο ιδιοκτήτης θα εγκρίνει εγγράφως. Στις 

3.2.2012, εξασφαλίστηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως πολεοδομική άδεια, με ισχύ πέντε 

έτη και με δικαίωμα παράτασης μέχρι και 12 έτη.  
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Αναφέραμε επίσης ότι μέχρι 31.12.2019, το συνολικό ποσό μίσθωσης ανήλθε στις €416.060.  Το ποσό 

αυτό καταβάλλεται στο κράτος και συνεπώς δεν συνιστά απώλεια. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 

έτους 2012 και 2013, πληρώθηκε  ποσό ύψους €141.871 που αφορά, μεταξύ άλλων, στη μελέτη και 

ετοιμασία αρχιτεκτονικών σχεδίων και στην εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής 

για το εν λόγω κτήριο.  Επίσης, όπως ενημερωθήκαμε, υπάρχει συμφωνία με τον Αρχιτέκτονα για 

επταετή αναστολή (2012-2019) χωρίς αποζημίωση, με το δικαίωμα να ζητήσει αποζημιώσεις στην 

περίπτωση που παραταθεί η αναστολή πέραν της επταετίας.  

Στις 3.1.2018, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ενημέρωσε το Πρακτορείο ότι, μετά από 

συνεδρία του ΥΣ στις 8.9.2017, αποφασίστηκε όπως δοθεί παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται 

στη σύμβαση μίσθωσης, ημερ. 17.11.2011, για ανέγερση των υποστατικών και άλλων συναφών 

κτισμάτων, οικοδομών και κατασκευών, για ακόμη πέντε χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της 

Τροποποιητικής Συμφωνίας. Ζητήσαμε όπως μας ενημερώσουν κατά πόσο έχει υπογραφεί 

Τροποποιητική Συμφωνία. 

Με επιστολή του στις 17.10.2018, μετά από απόφαση του ΔΣ στις 19.9.2018, ο τέως Διευθυντής του 

Πρακτορείου ενημέρωσε το Υπουργείο Εσωτερικών ότι το εν λόγω οικόπεδο χρησιμοποιείται ως χώρος 

στάθμευσης εταιρείας, χωρίς να καταβάλλει οποιοδήποτε ενοίκιο στο Κράτος. 

Επιπρόσθετα, αναφέραμε ότι το ΚΥΠΕ με επιστολή του προς την Τεχνική Επιτροπή του Υπουργείου 

Οικονομικών, ημερ. 29.3.2019, ζήτησε όπως του παραχωρηθεί κτήριο ή νέος χώρος από τα ακίνητα της 

πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας που περιήλθαν στην κατοχή του Κράτους για στέγαση του 

Πρακτορείου, χωρίς ωστόσο να λάβει απάντηση για το θέμα.   

Στις 23.10.2019, ο τέως Διευθυντής του Πρακτορείου απέστειλε νέα επιστολή στο Υπουργείο 

Εσωτερικών, με την οποία ζήτησε να πληροφορηθεί τη θέση του Υπουργείου κατά πόσο υπήρχε 

προοπτική έγκρισης σχετικών Κονδυλίων για ανέγερση των γραφείων του Πρακτορείου και μέχρι ποια 

ημερομηνία ισχύει η παράταση των πέντε χρόνων που αποφάσισε το ΥΣ.  Στην ίδια επιστολή ανέφερε 

επίσης ότι το Πρακτορείο επιθυμεί να συνεχίσει να εκμισθώνει το συγκεκριμένο τεμάχιο γης, χωρίς 

ωστόσο να επιβαρύνεται ο Προϋπολογισμός του. Με συμπληρωματική επιστολή του προς το 

Υπουργείο Εσωτερικών, ημερ. 24.10.2019, ο τέως Διευθυντής ζήτησε να πληροφορηθεί κατά πόσο 

επιτρέπεται να ενοικιάζει τον χώρο που προορίζεται για την ανέγερση των ιδιόκτητων γραφείων 

του.  Το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας σε απαντητική επιστολή του, ημερ. 21.10.2020, 

ενημέρωσε το Πρακτορείο τα ακόλουθα: 

 Το ΥΣ στις 15.9.2020 αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας ανέγερσης των υποστατικών 

μέχρι τις 31.12.2025. Για την παράταση θα υπογραφεί Τροποποιητική Συμφωνία και οι 

υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις της υφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης θα παραμείνουν οι 

ίδιοι. 

 Απέρριψε το αίτημα να επιτραπεί στο Πρακτορείο η υπενοικίαση του χώρου που προορίζεται για 

την ανέγερση ιδιόκτητων γραφείων, καθώς επίσης και να συνεχίσει η εκμίσθωση του 

συγκεκριμένου τεμαχίου γης, χωρίς επιβάρυνση του ετήσιου Προϋπολογισμού του 

Πρακτορείου. Ωστόσο, η εταιρεία συνεχίζει να κάνει χρήση του υπό αναφορά τεμαχίου γης, ως 

χώρου στάθμευσης. 
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Σύσταση: Όπως είχαμε σημειώσει και σε προηγούμενους ελέγχους, το Πρακτορείο να 

επανεξετάσει την αναγκαιότητα ή όχι της μίσθωσης και, σε συνεννόηση με  το Υπουργείο 

Εσωτερικών, να ληφθεί οριστική απόφαση, καθώς, πέραν του μισθώματος (συνολικού ύψους 

€416.060 μέχρι 31.12.2019 το οποίο καταβάλλεται στο κράτος) το Πρακτορείο καταβάλλει και 

μηνιαίο ενοίκιο για τη στέγαση των γραφείων του ύψους €4.200 πλέον €400 τον μήνα για 

κάλυψη των εξόδων συντήρησης των κοινόχρηστων χώρων. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ μάς ενημέρωσε ότι η σύσταση της Υπηρεσίας μας σημειώθηκε και ότι για το 

ζήτημα αυτό είναι σε επαφή με το Υπουργείο Εσωτερικών.   
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8. Γενικά συμπεράσματα  

Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι το ΚΥΠΕ, σε ορισμένες περιπτώσεις, παρουσιάζει αδυναμίες και 

παραλείψεις, ως προς τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία/Κανονισμούς και τη διαχείριση 

των διαθέσιμων πόρων της, κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό, όπως για: 

α. θέματα προσωπικού.  

β. καθυστερήσεις στην είσπραξη οφειλών. 

γ. τη στέγαση των γραφείων. 
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9. Γενικές συστάσεις 

Το ΚΥΠΕ θα πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίζει τα συμφέροντά 

του και να ενεργεί πάντοτε στο πλαίσιο της νομιμότητας, με εφαρμογή των ορθών πρακτικών και 

διαδικασιών που επιτάσσουν οι κανόνες χρηστής διοίκησης και χρηστής χρηματοοικονομικής 

διαχείρισης. 
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