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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 διατυπώνεται 
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. 
Τονίζεται, επίσης, ότι οι συστάσεις και τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας 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 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο συμμόρφωσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (στο εξής το 
«Πανεπιστήμιο») για τα έτη 2019 και 2020, με σκοπό να διαπιστωθεί  κατά πόσο οι ενέργειες των 
αρμοδίων Οργάνων του Πανεπιστημίου συνάδουν με τη νομοθεσία, τους Κανονισμούς και τους 
Κανόνες που το διέπουν και ότι πληρούνται οι αρχές της διαφάνειας, λογοδοσίας και χρηστής 
διακυβέρνησης. Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου είναι τα ακόλουθα: 

 Οι Προϋπολογισμοί του Πανεπιστημίου για τα έτη 2019 και 2020 υποβλήθηκαν στο τότε 
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) με καθυστέρηση και 
ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 22.4.2019 και 24.1.2020, αντίστοιχα. Για 
την περίοδο από 1.1.2019 – 28.2.2019 εγκρίθηκαν δωδεκατημόρια, ενώ οι μετέπειτα 
δαπάνες μέχρι τις 21.4.2019 παρέμειναν νομοθετικά ακάλυπτες. Δωδεκατημόριο εγκρίθηκε 
και για τον μήνα Ιανουάριο του 2020. 

 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού δεν γίνεται με τη χρήση του ειδικού 
προγράμματος του Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου, αλλά με τη 
χρήση του προγράμματος ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας (Microsoft Excel Spreadsheets), το 
οποίο παρουσιάζει αδυναμίες. 

Συστήσαμε όπως εφαρμοστεί το εξειδικευμένο λογισμικό πρόγραμμα του Συστήματος 
Οικονομικής Διαχείρισης.  

 Δεν εξασφαλίστηκε εκ των προτέρων έγκριση του Συμβουλίου για μεταφορές Κονδυλίων 
μεταξύ άρθρων του Προϋπολογισμού που έγιναν το 2019. 

Συστήσαμε όπως η σχετική έγκριση του Συμβουλίου να εξασφαλίζεται εκ των προτέρων. 

 Δεν έχει συσταθεί Μεικτή Επιτροπή, η οποία να παρακολουθεί την εφαρμογή των προνοιών 
των Συμφωνητικών Συνεργασίας, μεταξύ Πανεπιστημίου και Υπουργείου Υγείας/Οργανισμού 
Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). Επίσης, στη Μεικτή Επιτροπή που θα συσταθεί, θα 
συμμετέχει Μέλος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου, γεγονός το οποίο θα 
δημιουργήσει σύγκρουση συμφερόντων. 

Συστήσαμε όπως το Πανεπιστήμιο ζητήσει από τον ΟΚΥπΥ τη σύσταση Μεικτής Επιτροπής, 
το συντομότερο δυνατόν, στην οποία να συμμετέχει εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου, ο 
οποίος δεν θα παρέχει υπηρεσίες Πανεπιστημιακού Ιατρού στον ΟΚΥπΥ.  

 Ακαδημαϊκοί παρείχαν υπηρεσίες ως Πανεπιστημιακοί Ιατροί, χωρίς να είναι Μέλη του 
Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου ή/και εγγεγραμμένοι στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ). 

Συστήσαμε όπως οι Πανεπιστημιακοί Ιατροί πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 
στο Συμφωνητικό Συνεργασίας.  

 Σύμφωνα με το Συμφωνητικό Συνεργασίας, μεταξύ του Πανεπιστημίου και του ΟΚΥπΥ, οι 
Λέκτορες, Επίκουροι Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές, που ασκούν κλινική εργασία,  
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έχουν υποχρέωση να δαπανούν κατ΄ ελάχιστο το 50% του εργάσιμου χρόνου τους στις 
εγκαταστάσεις του ΟΚΥπΥ και οι Καθηγητές το 70% του εργάσιμου χρόνου τους.  

Συστήσαμε όπως επανεξεταστεί το κατ΄ ελάχιστο ποσοστό και τεθεί μέγιστο ποσοστό του 
εργάσιμου χρόνου που αναλώνεται στα Νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ.  

 Από 27.10.2021, στο ύψος των επιπρόσθετων απολαβών των Μελών του Ακαδημαϊκού 
Προσωπικού που ασκούν  κλινική εργασία, το οποίο ανέρχεται σε 50%-70% των ετήσιων 
απολαβών τους από το Πανεπιστήμιο, ανάλογα με τη βαθμίδα, θα προστεθούν αντίστοιχα 
ποσοστά από τα οριζόντια κίνητρα που καταβάλλονται στους Νοσοκομειακούς Ιατρούς και 
ανέρχονται σε €1.850 μηνιαίως.  

Συστήσαμε όπως επανεξεταστεί το ποσοστό των επιπρόσθετων απολαβών για κλινική 
εργασία.  

 Παρατηρήσαμε μεγάλη διαφορά στη κλινική εργασία που διεκπεραιώθηκε στα Δημόσια 
Νοσηλευτήρια από Πανεπιστημιακούς Ιατρούς.  

Συστήσαμε όπως στο Συμφωνητικό Συνεργασίας περιληφθεί αναφορά για μετρήσιμα 
κριτήρια της κλινικής εργασίας που πρέπει να διενεργείται ετησίως από τους 
Πανεπιστημιακούς Ιατρούς.  

 Η καταχώρηση των ωρών διδασκαλίας στο Σύστημα της Ιατρικής Σχολής, στη βάση των 
οποίων υπολογίζεται η αμοιβή των Νοσοκομειακών Ιατρών, γίνεται από τους ίδιους τους 
Νοσοκομειακούς Ιατρούς.  

Συστήσαμε όπως η καταχώρηση των ωρών στο Σύστημα γίνεται από ανεξάρτητο άτομο. 

 

 

 

 

 

 

 

 Μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού της Ιατρικής Σχολής διατηρούσαν παράλληλη 
εξωπανεπιστημιακή εργοδότηση, χωρίς να εξασφαλίσουν σχετική άδεια από τα αρμόδια 
Όργανα του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο δεν προέβηκε σε πειθαρχική έρευνα και  
ζήτησε από τους Ακαδημαϊκούς όπως προβούν στις αναγκαίες ενέργειες, ώστε η εργοδότησή 
τους στο Πανεπιστήμιο να μην παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία. 
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Συστήσαμε όπως το Πανεπιστήμιο προβαίνει στη διερεύνηση περιπτώσεων ενδεχόμενης 
διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος, σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς.  

 Σε Εκθέσεις του Εσωτερικού Ελεγκτή του Πανεπιστημίου καταγράφηκαν τα ακόλουθα: 

 Μη χρηστή διαχείριση των οικονομικών πόρων του Πανεπιστημίου και διασπάθιση 
δημόσιου χρήματος. 

 Στον οικονομικό απολογισμό ερευνητικού έργου που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) δηλώθηκαν ψηλότερες δαπάνες από αυτές που δηλώθηκαν στον 
λογαριασμό του έργου που τηρείται στο Πανεπιστήμιο. 

 Σε Καθηγητή, ο οποίος κατέχει Έδρα σε Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου, 
παραχωρήθηκε άδεια μερικής απασχόλησης στο εν λόγω Πανεπιστήμιο για το χρονικό 
διάστημα που κατέχει τη θέση του Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο και όχι μόνο για το 
χρονικό διάστημα που κατέχει την Έδρα. 

 Για τριετή περίοδο, κατά την οποία παραχωρήθηκε σε άλλο Καθηγητή άδεια, έτσι ώστε 
να διοριστεί από κοινού σε θέση καθηγητή μερικής απασχόλησης σε Πανεπιστήμιο του 
Ηνωμένου Βασιλείου, μέχρι 20 μέρες ετησίως, δεν υπάρχουν καταχωρημένες στο 
Σύστημα του Πανεπιστημίου διδακτικές ώρες για τα χειμερινά εξάμηνα.  

 Μέλη του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου κατέχουν μετοχές 
ή είναι Διευθυντές ή/και Γραμματείς σε ιδιωτικές εταιρείες, ενδεχομένως χωρίς να 
εξασφαλίσουν σχετική έγκριση από το Συμβούλιο και χωρίς το Πανεπιστήμιο να προβεί στη 
διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας.  

Συστήσαμε τη διερεύνηση κατά πόσο έχει εξασφαλιστεί έγκριση και, στις περιπτώσεις 
όπου ενδείκνυται, τη λήψη μέτρων.  

 Το μέγιστο ποσό απολαβών Μελών του Ακαδημαϊκού Προσωπικού από ερευνητικά 
προγράμματα ανήλθε σε σημαντικό ποσοστό του ετήσιου μισθού, ενώ σε κάποιες 
περιπτώσεις ξεπέρασε το ποσό του ετήσιου μισθού.  

Συστήσαμε όπως καθοριστεί ανώτατο όριο δεδουλευμένης αντιμισθίας, από ερευνητικά 
προγράμματα.  

 Το Πανεπιστήμιο δεν έχει υιοθετήσει μηχανισμό αναφορικά με τον έλεγχο του πραγματικού 
διδακτικού φόρτου του Ακαδημαϊκού Προσωπικού και οι τελικές προγραμματισμένες ώρες 
που είναι καταχωρημένες στο Σύστημα θεωρούνται και ως πραγματικές.  

Συστήσαμε όπως το Πανεπιστήμιο εφαρμόσει μηχανισμό καταγραφής του πραγματικού 
διδακτικού φόρτου.  

 Το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει τις άδειες αλλά όχι και τις αργίες που ισχύουν στη Δημόσια 
Υπηρεσία, με αποτέλεσμα ο αριθμός των αργιών του Διοικητικού Προσωπικού να είναι 
αυξημένος, σε σύγκριση με τον Δημόσιο Τομέα.  
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Συστήσαμε όπως ακολουθούνται οι αργίες που ισχύουν στη Δημόσια Υπηρεσία, όπως 
συμβαίνει και στην περίπτωση των αδειών.  

 Οι περί Υπεράριθμων Θέσεων σε Ειδικές Κατηγορίες στα Δημόσια Πανεπιστήμια Κύπρου 
Κανονισμοί (ΚΔΠ 266/2009) φαίνεται να είναι αντισυνταγματικοί, στο μέτρο που προνοούν 
ότι οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες δύνανται να εισαχθούν στα δημόσια 
πανεπιστήμια με χαμηλότερο βαθμό. Ζήτημα αντισυνταγματικότητας ηγέρθη από τον Γενικό 
Εισαγγελέα και για τον Κανόνα 1.6 των Κανόνων Προπτυχιακής Φοίτησης του Πανεπιστημίου, 
καθώς έχει εκδοθεί εκτός των πλαισίων του εξουσιοδοτούντος Κανονισμού της ΚΔΠ 
266/2009, αφού δημιουργεί καινούργιες ειδικές κατηγορίες κριτηρίων. 

Συστήσαμε όπως το Πανεπιστήμιο και το ΥΠΠΑΝ προβούν στις απαραίτητες τροποποιήσεις 
του Κανόνα και των Κανονισμών, αντίστοιχα.  

 Μέλος του Διοικητικού Προσωπικού, πέραν της απασχόλησής του στο Πανεπιστήμιο ως 
μόνιμος Λειτουργός, απασχολείτο εξωπανεπιστημιακά χωρίς να έχει εξασφαλίσει σχετική 
άδεια. Το Πανεπιστήμιο δεν προέβηκε σε πειθαρχική έρευνα αλλά υπέδειξε στο Μέλος ότι 
οποιαδήποτε εξωπανεπιστημιακή απασχόληση είναι παράνομη, εκτός και αν εξασφαλιστεί 
σχετική έγκριση. 

 Παραχωρήθηκε άδεια άνευ απολαβών για περίοδο πέντε ετών σε Καθηγητή, κατά τη 
διάρκεια της θητείας του στο Ευρωκοινοβούλιο, παρά την ύπαρξη νομικών γνωματεύσεων 
στις οποίες αναφέρεται ότι δημιουργείται ασυμβίβαστο για τον Καθηγητή, με την 
ταυτόχρονη κατοχή θέσης στο Πανεπιστήμιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

 Αστυνομική διερεύνηση κατάληξε στην ποινική δίωξη Καθηγητή για τα αδικήματα της 
πλαστογραφίας, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, της εξασφάλισης χρημάτων με 
ψευδείς παραστάσεις και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στον 
Καθηγητή επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης επτά μηνών με τριετή αναστολή. Η Επιτροπή 
Πειθαρχικού Ελέγχου επέβαλε στον Καθηγητή την πειθαρχική ποινή του υποβιβασμού της 
μισθοδοτικής του κλίμακας. 

 Το Πανεπιστήμιο παράνομα, όπως φαίνεται, ενέκρινε την παράταση εργοδότησης Καθηγητή 
για συνολική περίοδο 11 ετών μετά την ημερομηνία αφυπηρέτησής του. 

Συστήσαμε όπως το Πανεπιστήμιο ανακαλέσει την απόφαση, που αφορά στην κατ΄ 
εξαίρεση παράταση εργοδότησης και προχωρήσει στην απονομή στον Καθηγητή του 
τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή.  

 Κατά την περίοδο 8.8.2022 – 12.8.2022 και 22.8.2022 – 26.8.2022 το Πανεπιστήμιο εφάρμοσε 
το μέτρο της εξ΄ αποστάσεως εργασίας, το οποίο στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, 
τερματίστηκε την 15.5.2022. Επίσης, την πρώτη εβδομάδα του 2022 χαρίστηκαν δύο 
εργάσιμες ημέρες σε όλο το διοικητικό προσωπικό. 

 Ανέγερση των κτηριακών εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Από τον έλεγχο που διεξήγαγε η Υπηρεσία μας, διαπιστώσαμε σοβαρή αδυναμία 
του Πανεπιστημίου στη διαχείριση του Έργου, παρά το γεγονός ότι διαθέτει επαρκώς 
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στελεχωμένες Τεχνικές Υπηρεσίες με κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό όλων των 
ειδικοτήτων. Το Πανεπιστήμιο θα έπρεπε να ήταν σε θέση, με τη συνδρομή και των 
Συμβούλων Μελετητών του, να συντείνει στην έγκαιρη ολοκλήρωση του Έργου με επιτυχή 
κατάληξη. Αντί αυτού, παρατηρήθηκαν συνεχείς και σημαντικές καθυστερήσεις στην πρόοδο 
του Έργου, μεγάλο μέρος των οποίων οφείλονται μεν στον αργό ρυθμό εργασίας του 
Αναδόχου, γεγονός όμως το οποίο δεν αξιολογήθηκε δεόντως από το Πανεπιστήμιο. Αρκετές 
απαιτήσεις του Αναδόχου εξετάστηκαν από το Πανεπιστήμιο και τους Συμβούλους με πολύ 
μεγάλη καθυστέρηση, δυσχεραίνοντας τη θέση του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο όφειλε 
να είχε προχωρήσει σε ετοιμασία ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης της απόδοσης του 
Ανάδοχου, ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην ομαλή εξέλιξη 
του Έργου.  Δεν έχουν τύχει έγκαιρου χειρισμού τα θέματα/προβλήματα που προέκυψαν 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, έτσι ώστε να υποβληθούν έγκαιρα οι εισηγήσεις του 
Πανεπιστημίου στην ΚΕΑΑ για εξέταση. Έχουν, μεταξύ άλλων, υπογραφεί και δύο 
Συμπληρωματικές Συμφωνίες μεταξύ του Πανεπιστημίου και του Αναδόχου, μετά από την 
έγκριση της ΚΕΑΑ.  Η Υπηρεσία μας διαφώνησε με το περιεχόμενο των εν λόγω Συμφωνιών, 
στη βάση των οποίων παραχωρήθηκαν στον Ανάδοχο παρατάσεις χρόνου και οικονομικές 
αποζημιώσεις. Με βάση τη Δεύτερη Συμπληρωματική Συμφωνία, το Έργο αναμένεται να 
ολοκληρωθεί με συνολική καθυστέρηση 41 μηνών, ενώ η αρχική συμβατική περίοδος 
ολοκλήρωσης ανερχόταν σε  40 μήνες, έχει δηλαδή ουσιαστικά διπλασιαστεί ο χρόνος της 
σύμβασης. 

 Ανέγερση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών και των 
Κοινόχρηστων Χώρων Διδασκαλίας 03 του Πανεπιστημίου Κύπρου. Από τον έλεγχο που 
διεξήγαγε η Υπηρεσία μας, διαπιστώσαμε ότι το Έργο παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση 
στην πρόοδο των εργασιών, μεγάλο μέρος της οποίας οφείλεται στον αργό ρυθμό εργασίας 
του Αναδόχου. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η καθυστέρηση υπερβαίνει τους 12 μήνες, 
με ενδεχόμενο, αν δεν ληφθούν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα, να αυξηθεί στους 18 μήνες. 
Μέχρι σήμερα, ο Ανάδοχος έχει υποβάλει 4 απαιτήσεις για παραχώρηση παράτασης 
συνολικού χρόνου 201,8 εργάσιμων ημερών, για τις οποίες έχει εγκριθεί παράταση χρόνου 
21 ημερολογιακών ημερών. Αρκετές από τις απαιτήσεις του Αναδόχου εξετάστηκαν από το 
Πανεπιστήμιο και τον Μηχανικό με μεγάλη καθυστέρηση, ενώ δεν έχουν τύχει έγκαιρου 
χειρισμού όλα τα θέματα/προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 
Έργου, έτσι ώστε να υποβληθούν έγκαιρα στην ΚΕΑΑ για εξέταση και τυχόν έγκριση. 

 Διαγωνισμός αρ. UCY-2019-039-CDO - Μηχανολογικές εργασίες για την ανέγερση των 
κτηριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών και Κοινόχρηστων 
χώρων διδασκαλίας. Μετά από ακύρωση διαγωνισμού από το Συμβούλιο Προσφορών του 
Πανεπιστημίου, για τις μηχανολογικές εργασίες για την ανέγερση των κτηριακών 
εγκαταστάσεων του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών και Κοινόχρηστων χώρων διδασκαλίας, 
υιοθετώντας μεταξύ άλλων και σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας μας, όπως αυτή εκφράστηκε 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας και την επαναπροκήρυξή του με αναθεωρημένη εκτίμηση 
δαπάνης, ανατέθηκε νέος διαγωνισμός για το ίδιο αντικείμενο, για ποσό το οποίο ήταν κατά 
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€358.563 χαμηλότερο από το ποσό της προσφοράς, στην οποία γινόταν εισήγηση για 
κατακύρωση στον ακυρωθέντα διαγωνισμό. 

 Ανέγερση του κτηρίου της Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Από τον έλεγχο  που διεξήγαγε η Υπηρεσία μας  στο Έργο, διαπιστώσαμε ότι ο 
Ανάδοχος έχει υποβάλει προς τον Μηχανικό του Έργου αριθμό επιστολών/αιτημάτων για 
διάφορα θέματα, με πρόθεση την υποβολή απαιτήσεων για παράταση χρόνου.  Τα εν λόγω 
αιτήματα του Αναδόχου δεν εξετάστηκαν από το Πανεπιστήμιο και τον Μηχανικό, σε 
αναμονή της υποβολής από τον Ανάδοχο συγκεκριμένων και τεκμηριωμένων στοιχείων. 
Εκφράσαμε την ανησυχία μας για τον μη έγκαιρο χειρισμό του θέματος και ζητήσαμε όπως 
μας υποβληθεί η σχετική αλληλογραφία με τις θέσεις/τοποθετήσεις του Μηχανικού ή/και 
του Συντονιστή Έργου. 

 Μεταστέγαση Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου στο κτήριο του 
Γυμνασίου Φανερωμένης στη Λευκωσία. Στις 12.3.2018, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου 
σε συνεδρία του επαναβεβαίωσε προηγούμενη απόφασή του για μόνιμη στέγαση της 
Αρχιτεκτονικής Σχολής στα κτήρια του Κεντρικού Χώρου (πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία) του 
Πανεπιστημίου. Για τον σκοπό αυτό, το Πανεπιστήμιο αποφάσισε να προχωρήσει με τις 
διαδικασίες μετατροπής μέρους του κτηρίου Α του Κεντρικού Χώρου σε Αρχιτεκτονική Σχολή. 
Η Υπηρεσία μας, κατά την εξέταση του εν λόγω θέματος από την ΚΕΑΑ, εξέφρασε τη 
διαφωνία της για ανάθεση των πιο πάνω εργασιών στον υφιστάμενο Ανάδοχο και 
εισηγήθηκε όπως το Έργο ολοκληρωθεί με βάση τις πρόνοιες της σύμβασης και, στη 
συνέχεια, αφού αποχωρήσει ο υφιστάμενος Ανάδοχος, το Πανεπιστήμιο να προχωρήσει στην 
προκήρυξη νέου ανοικτού διαγωνισμού για τη μετατροπή μέρους του κτηρίου Α σε 
Αρχιτεκτονική Σχολή. 

Ωστόσο, παρά την πιο πάνω απόφαση του Πανεπιστημίου, στις 22.4.2021 υπογράφηκε 
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών, του τέως Αρχιεπισκόπου 
Κύπρου, του Δημάρχου Λευκωσίας και του Πρύτανη του Πανεπιστήμιου Κύπρου, το οποίο 
προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη μεταστέγαση της Αρχιτεκτονικής Σχολής στο κτήριο του 
Γυμνασίου Φανερωμένης. Η Υπηρεσία μας εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς την ορθότητα της 
απόφασης για υπογραφή του εν λόγω Μνημονίου.  

 Ανέγερση των κτηριακών εγκαταστάσεων των Κοινωνικών Δραστηριοτήτων. Το Έργο 
ολοκληρώθηκε στις 22.9.2010, με συνολική καθυστέρηση τεσσερισήμισι μηνών. Ο Ανάδοχος 
υπέβαλε απαιτήσεις για οικονομικές αποζημιώσεις, λόγω της καθυστέρησης. Ακολούθησαν 
μακροχρόνιες προσπάθειες και διαπραγματεύσεις, μεταξύ Μελών του Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου και του Αναδόχου, για φιλικό διακανονισμό των απαιτήσεων του Αναδόχου. 
Στις 14.7.2021, η ΚΕΑΑ, σε συνεδρία της, αφού έλαβε υπόψη της τα αποτελέσματα φιλικού 
διακανονισμού, μεταξύ του Πανεπιστημίου και του Αναδόχου, αποφάσισε να εγκρίνει την 
καταβολή του ποσού των €1.650.000 για πλήρη και τελική εξόφληση κάθε απαίτησης του 
Αναδόχου έναντι του Πανεπιστημίου. 
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Η Υπηρεσία μας εξέφρασε την αντίθεσή της ως προς τη διαχείριση που έτυχε το θέμα και την 
καθυστέρηση στην επίλυσή του, καθώς και για το ύψος του ποσού αποζημίωσης που τελικά 
συμφωνήθηκε και για τον τρόπο υπολογισμού του από το Πανεπιστήμιο και τον Σύμβουλο 
Αρχιτέκτονα. Επίσης, εκφράσαμε την άποψη ότι το θέμα θα έπρεπε να είχε τύχει ενδελεχούς 
διερεύνησης από το Πανεπιστήμιο για τυχόν ευθύνες των εμπλεκόμενων μερών στο Έργο, 
αφού ο χειρισμός του δεν ήταν ο ενδεδειγμένος και δεν λήφθηκαν έγκαιρα μέτρα για επίλυση 
του προβλήματος, με αποτέλεσμα να παρέλθει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι την 
κατάληξή του, γεγονός που δυσχέρανε τη λήψη ορθής απόφασης για τη διασφάλιση των 
συμφερόντων του Πανεπιστημίου. 

Το Πανεπιστήμιο προέβηκε στην πληρωμή του πιο πάνω ποσού στον Ανάδοχο για να καλύψει 
το κόστος του διακανονισμού, ενώ δεν υπήρχε εγκεκριμένο Κονδύλι για το συγκεκριμένο 
έργο στον περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο του 2021 (Ν.11(ΙΙ)/2021). 

 Ανέγερση Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη Στέλιος Ιωάννου. Από τον έλεγχο που 
διεξήγαγε η Υπηρεσία μας, διαπιστώσαμε ότι η πρόοδος των εργασιών παρουσίαζε 
σημαντική καθυστέρηση, για την οποία ο Ανάδοχος διεκδίκησε παράταση χρόνου και 
οικονομικές αποζημιώσεις. Το Πανεπιστήμιο και οι Σύμβουλοι Μελετητές δεν έλαβαν τα 
κατάλληλα μέτρα για την έγκαιρη αποπεράτωση του Έργου, στο πλαίσιο των προνοιών της 
σύμβασης. Τον Δεκέμβριο του 2017, το Πανεπιστήμιο υπέγραψε Συμπληρωματική Συμφωνία 
με τον Ανάδοχο για πλήρη και τελική διευθέτηση όλων των απαιτήσεών του, καθορίζοντας 
ως αναθεωρημένη ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου την 28.2.2018. Τελικά, το Έργο 
ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στο Πανεπιστήμιο για χρήση στις 5.12.2018, με συνολική 
καθυστέρηση περίπου 50 μηνών, εκ των οποίων η αδικαιολόγητη καθυστέρηση ανήλθε 
στους 9 περίπου μήνες. Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως εξεταστούν τυχόν ευθύνες των 
Σύμβουλων Μελετητών, για αδυναμίες/ελλείψεις της μελέτης που πιθανό να προκάλεσαν 
την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του Έργου. 

 Διαγωνισμός αρ. UCY-2019-058-KIOS – Supply of Optical Molecular Imaging Module with 
670 nm laser (UCY-2018-058-KIOS). Από έρευνα που έγινε από τον Εσωτερικό Ελεγκτή του 
Πανεπιστημίου, με βάση εισήγηση και ευρήματα της Υπηρεσίας μας, μετά από διερεύνηση 
διαδικασίας προμήθειας εξοπλισμού με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με συγκεκριμένη 
εταιρεία, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι μέρος του προς προμήθεια εξοπλισμού είχε ήδη 
παραγγελθεί από τον αρμόδιο Καθηγητή του Πανεπιστημίου από την ίδια εταιρεία οκτώ 
μήνες πριν, χωρίς να έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις από το αρμόδιο όργανο του 
Πανεπιστημίου, προέκυψαν σοβαρές διαπιστώσεις/εισηγήσεις για τις οποίες η Υπηρεσία μας 
αναμένει σχετική ενημέρωση. 

 Διαγωνισμός Αρ. UCY-2018-062-YΠY – Διαγωνισμός για μίσθωση ολοκληρωμένης λύσης 
φορητών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού για το Πανεπιστήμιο Κύπρου για 5 
έτη. Κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο του διαγωνισμού του Πανεπιστημίου, που αφορούσε 
στη μίσθωση ολοκληρωμένης λύσης φορητών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 
για 5 έτη, εκτιμημένης αξίας €2.250.000, παρατηρήσαμε ότι ίδιου τύπου εξοπλισμός 
διατίθετο από τη συμφωνία πλαίσιο του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, η οποία 
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περιλάμβανε εγγύηση και συντήρηση εξοπλισμού για 5 έτη. Ενόψει των πιο πάνω, ενώ 
ζητήσαμε να μας πληροφορήσουν κατά πόσο είχαν διεξάγει μελέτη, η οποία να καταδεικνύει 
ότι εφαρμογή ολοκληρωμένης λύσης φορητών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού, 
με τη μέθοδο Leasing, είναι πιο συμφέρουσα από την προμήθεια του ίδιου εξοπλισμού μέσω 
της συμφωνίας πλαίσιο, το Πανεπιστήμιο μάς υπέβαλε το σκεπτικό της  απόφασής του, χωρίς 
ωστόσο να μας αποστείλει οποιαδήποτε σχετική μελέτη. 

 Διαγωνισμός Αρ. UCY-2020-059-ΥΠΕ - Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας Ιστοσελίδων. Από 
έλεγχο των εγγράφων του διαγωνισμού UCY-2020-059-ΥΠΕ του Πανεπιστημίου, για 
εξασφάλιση υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων, διαπιστώσαμε ελλιπείς πρόνοιες στα 
έγγραφα του διαγωνισμού. Οι επισημάνσεις μας κρίθηκαν σοβαρές/ουσιώδεις από το 
Πανεπιστήμιο, το οποίο αποφάσισε την ακύρωση του διαγωνισμού, ώστε να περιληφθούν οι 
εισηγήσεις μας σε μεταγενέστερο νέο διαγωνισμό. 

 Διαγωνισμός Αρ. UCY-2019-014-YΠY – Προμήθεια υπολογιστών συμβατών με τα 
λειτουργικά συστήματα Mac OS X και iOS της Apple. Κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο του 
διαγωνισμού που αφορούσε στην προμήθεια υπολογιστών συμβατών με τα λειτουργικά 
συστήματα Mac OS X και iOS της Apple, παρατηρήσαμε ότι γινόταν έμμεση μνεία σε 
συγκεκριμένα προϊόντα/κατασκευαστές, η οποία, πέραν του ότι περιόριζε τον ανταγωνισμό, 
δεν ικανοποιούσε και τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.  

 Διαγωνισμός Αρ. UCY-2022-004-EMA - Προμήθεια εξοπλισμού για Διαδικτυακή-GIS 
Πλατφόρμα. Από τον έλεγχο της έκθεσης αξιολόγησης του διαγωνισμού UCY-2022-004-EMA 
για την προμήθεια εξοπλισμού για Διαδικτυακή-GIS Πλατφόρμα, διαπιστώσαμε ότι δεν 
αναπτύχθηκε υγιής ανταγωνισμός, αφού υποβλήθηκε μόνο μια προσφορά, στην οποία 
τελικά κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, ενώ δεν είχαν ακολουθηθεί οι πρόνοιες του σχετικού 
άρθρου του Νόμου, κατ΄ επίκληση του οποίου έγινε ο διαγωνισμός.  
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2. Εισαγωγή 

Το Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1989, με βάση τον περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο (Ν.144/1989), 
ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, για την εξυπηρέτηση, κατά κύριο λόγο, των εκπαιδευτικών 
αναγκών των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας και μπορεί να δέχεται και αλλοδαπούς φοιτητές. 

Αποστολή του Πανεπιστημίου είναι η προαγωγή της επιστήμης, της γνώσης, της μάθησης, της 
παιδείας και του πολιτισμού, μέσω της 
διδασκαλίας και της έρευνας του κριτικού 
διαλόγου και της δημιουργικότητας.  

Το Πανεπιστήμιο διοικείται από το 
Συμβούλιο και τη Σύγκλητο. Το Συμβούλιο, 
τέσσερα μέλη του οποίου διορίζονται από 
το Υπουργικό Συμβούλιο,  είναι το ανώτατο 
διοικητικό όργανο του Πανεπιστημίου, 
αρμόδιο για τη διαχείριση και έλεγχο των 
διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων 
του Πανεπιστημίου και της περιουσίας του. 
Η  Σύγκλητος είναι  το ανώτατο ακαδημαϊκό 

όργανο του Πανεπιστημίου και έχει την ευθύνη του ακαδημαϊκού έργου του Πανεπιστημίου, στους 
τομείς της διδασκαλίας και  της έρευνας.  Οι δραστηριότητες του Πανεπιστημίου υπάγονται στην 
εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας,  Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ).  

Τα έσοδα του Πανεπιστημίου προέρχονται από: 

 Επιχορηγήσεις της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας. 

 Δωρεές, κληροδοτήματα και χορηγήματα προς το Πανεπιστήμιο. 

 Τέλη, δίδακτρα, δικαιώματα και άλλα χρηματικά ποσά που περιέρχονται στο Πανεπιστήμιο,  
σύμφωνα με τον περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο.  

 Χρηματικά ποσά που είναι με οποιοδήποτε τρόπο πληρωτέα στο Πανεπιστήμιο, αναφορικά 
με θέματα συναφή με τις αρμοδιότητές του. 

 Χρηματικά ποσά από δάνεια που συνάπτει το Πανεπιστήμιο. 

 Εισοδήματα από εκμετάλλευση της περιουσίας του.  
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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, 
βοηθούμενος από τον Βοηθό Γενικό Ελεγκτή, 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, βοηθούμενος από τον Βοηθό Γενικό Ελεγκτή, 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. Με βάση τους ορισμούς στον Νόμο αυτό, το Πανεπιστήμιο 
συνιστά κρατικό οργανισμό.  

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 του 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.  

Επιπλέον, βάσει του άρθρου 8 του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό 
Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου, ο Γενικός Ελεγκτής δύναται, κατά την κρίση του, να αναθέτει τον 
έλεγχο ή να υποδεικνύει την ανάθεση του ελέγχου των λογαριασμών οποιουδήποτε υπ΄ αυτού 
ελεγχόμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, οργανισμού δημοσίου δικαίου, αρχής τοπικής 
αυτοδιοίκησης, συμβουλίου, ταμείου, αρχής, σχεδίου και οποιουδήποτε υπ΄ αυτού ελεγχομένου 
σε ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία που έχουν εξασφαλίσει άδεια και έχουν εγγραφεί στο σχετικό 
μητρώο που τηρείται δυνάμει του περί Ελεγκτών Νόμου (Ν.53(Ι)/2017).   
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Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Πανεπιστημίου ανατέθηκε, κατόπιν διαδικασίας 
διαγωνισμού, σε ιδιώτες ελεγκτές, στη βάση του πιο πάνω Νόμου. Οι τελευταίες ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις αφορούν στο έτος 2018.  

Επίσης, σύμφωνα με τον περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο (Ν144/1989), ο Γενικός Ελεγκτής προβαίνει 
στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Πανεπιστημίου και υποβάλλει την Έκθεσή του στο 
Συμβούλιο και αντίγραφο αυτής υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων.  

Επίσης, με βάση την περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία, ο Γενικός Ελεγκτής ή εκπρόσωπός του έχει 
δικαίωμα να λαμβάνει αντίγραφο των εγγράφων του διαγωνισμού ταυτόχρονα με την προκήρυξή του 
και να παρακάθεται σε συνεδρίες των αρμόδιων Συμβουλίων Προσφορών και Επιτροπών αξιολόγησης, 
ως ανεξάρτητος παρατηρητής και να εκφράζει τις απόψεις του. 

Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος 
(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. 

3.2 Σκοπός του ελέγχου 

Σκοπός  του παρόντος ελέγχου είναι η εξακρίβωση του βαθμού 
συμμόρφωσης του Πανεπιστημίου με το θεσμικό πλαίσιο που 
το διέπει και η αξιολόγηση της διαχείρισης της κρατικής 
χορηγίας, στη βάση των αρχών της χρηστής 
χρηματοοικονομικής διαχείρισης, δηλαδή με τρόπο 
οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της 
Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014).  

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 
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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 : 

 

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 INTOSAI-P1, όπως και το Πρότυπο INTOSAI-P10 (Διακήρυξη του Μεξικού), 
αποτελούν μέρος του κοινοτικού κεκτημένου. 

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. 
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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 αφορά στα έτη 2019 και 2020 και βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από 
το Πανεπιστήμιο, σε επισκόπηση εγγράφων, αρχείων, εκθέσεων και αρχείων αλληλογραφίας του 
Πανεπιστημίου, μητρώων και λογιστικών βιβλίων, καθώς και σε πληροφορίες/διευκρινίσεις από 
το προσωπικό του Πανεπιστημίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα ευρήματα του ελέγχου αποστάλθηκαν στις 18.8.2022 στον Πρόεδρο του Συμβουλίου για σχόλια 
και απόψεις, καθώς και στο ΥΠΑΝ. Οι απόψεις του Προέδρου διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας 
στις 11.10.2022 και ενσωματώθηκαν στην παρούσα Έκθεση, όπου ενδείκνυται. Αυτούσια η 
επιστολή του Προέδρου ενσωματώθηκε στην παρούσα Έκθεση ως Παράρτημα. 

Διευκρινίζουμε ότι, για σκοπούς δημοσίευσης της παρούσας Ειδικής Έκθεσης, έχουν απαλειφθεί 
όλες οι αναφορές που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα.  Κατ΄ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η 
συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται ουσιωδώς η κοινοποίηση των 
ευρημάτων και διαπιστώσεων της Υπηρεσίας μας που επιβάλλουν τα εφαρμοστέα διεθνή 
πρότυπα.  

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

 
 

 

ΑΝ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ  

 

 

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΩΝ 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
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3.4 Κριτήρια ελέγχου 

Για σκοπούς του ελέγχου συμμόρφωσης από την Υπηρεσία μας χρησιμοποιήθηκαν, ως αρχές και 
κανόνες, τα ακόλουθα: 

α.  Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος (Ν144/1989). 

β.  Οι περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμοι (Ν.41(ΙΙ)/2019 και Ν.3(ΙΙ)/2020). 

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

δ.  Ο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της 
Δημοκρατίας Νόμος (Ν.38(Ι)/2014). 

ε.  Κανονισμοί Πανεπιστημίου Κύπρου/Εσωτερικοί Κανονισμοί. 

στ.  Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας 
Νόμος (Ν.113(Ι)/2002). 

ζ.  Οι περί Υπεράριθμων Θέσεων σε Ειδικές Κατηγορίες στα Δημόσια Πανεπιστήμια Κύπρου 
Κανονισμοί (ΚΔΠ266/2009). 

η.  Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας Νόμος (Ν.14(Ι)/2017). 

θ.  Οι περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
Κανονισμοί (ΚΔΠ 504/2014). 

ι.  Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου 
Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις 
Γενικής Εφαρμογής) Νόμος (Ν.216(Ι)/2012). 

κ.  Οι περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Συνταξιοδοτικά Δικαιώματα Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού) Κανονισμοί (ΚΔΠ 275/2010). 

λ.  Σύνταγμα Κυπριακής Δημοκρατίας. 

μ.  Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμος. 

ν.  Ο περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων Δημόσιων Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Λειτουργών, 
Δημοτικών Υπαλλήλων, Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου Νόμος (Ν102(Ι)/2015).  

ξ.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος (Ν. 1/1990).  

ο.   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 οι σχετικές 
εγκύκλιοι, περιλαμβανομένου του Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών που έχει εκδώσει η Αρμόδια 
Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. 
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π.   Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών 
Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
Κανονισμοί του 2016 (ΚΔΠ 138/2016). 

ρ.  Εγκύκλιοι που σχετίζονται με τους πιο πάνω Νόμους και Κανονισμούς. 
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4. Σύνοψη αποτελεσμάτων των ετών 2019 και 2020  

Στους πιο κάτω πίνακες παρουσιάζονται τα σχετικά στοιχεία, όπως λήφθηκαν από το 
Πανεπιστήμιο, καθώς μέχρι την ημερομηνία ετοιμασίας της Έκθεσης δεν είχαν υποβληθεί στην 
Υπηρεσία μας οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31.12.2019 και 
31.12.2020.  Επομένως, τα στοιχεία αυτά δεν έχουν τύχει ελέγχου από τους ιδιώτες ελεγκτές ως 
ανάδοχους της σύμβασης για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, όπου Συντονιστική 
Αναθέτουσα Αρχή είναι η Υπηρεσία μας. 

4.1  Οικονομικά αποτελέσματα  2019 και 2020 και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους 2019 2020 
 € € 
Έσοδα 110.163.240 109.566.760 
Εκ των οποίων κρατική χορηγία 52.940.608 62.453.094 
Δαπάνες εκτός φορολογίας 112.764.564 114.206.038 
Έλλειμμα πριν από τη φορολογία (2.601.324) (4.639.278) 

 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

2019 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα 
ποσά/(υπερβάσεις) 

Προϋπολογισμού 
δαπανών 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/(υπερβάσεων) 

 € € € % 
Τρέχουσες δαπάνες 61.921.475 59.324.040 2.597.435 4,19 
Λειτουργικές 
δαπάνες 

7.974.240 7.667.381 306.859 3,85 

Διαχειριστικές 
δαπάνες 

15.000.860 14.004.403 996.457 6,64 

Κεφαλαιουχικές 
δαπάνες 

35.267.115 14.613.261 20.653.854 58,56 

Μη προβλεπόμενες 
δαπάνες και 
αποθεματικό 

 
20.535.310 

 
22.874.699 

 
-2.339.389 

 
-11,39 

Σύνολο 140.699.000 118.483.784 22.215.216 15,79 
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Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

2020 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα 
ποσά/(υπερβάσεις) 

Προϋπολογισμού 
δαπανών  

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/(υπερβάσεων) 

 € € € % 
Τρέχουσες δαπάνες 67.805.190 62.009.388 5.795.802 8,55 
Λειτουργικές 
δαπάνες 

7.910.540 7.191.918 718.622 9,08 

Διαχειριστικές 
δαπάνες 

17.522.120 11.070.883         6.451.237 36,82 

Κεφαλαιουχικές 
δαπάνες 

31.907.040 17.605.022 14.302.018 44,82 

Μη προβλεπόμενες 
δαπάνες και 
αποθεματικό 

 
38.332.110 

 
27.983.054 

 

 
10.349.056 

 
27,00 

Σύνολο 163.477.000 125.860.265 37.616.735 23,01 

4.2  Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31.12 2019 2020 
 € € 
Εισπρακτέα ποσά 3.357.170 4.358.557 
Εκκρεμείς υποχρεώσεις 13.957.377 16.136.090 

4.3 Δαπάνες προσωπικού  

4.3.1  Μόνιμο προσωπικό 

 2019 2020 
Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12 682 697 
 € € 
Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και 
εργοδοτικές εισφορές   

44.537.656 
 

46.553.187 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει 
του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12] 

65.304 
 

66.791 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο 
περιλαμβανομένων των ωφελημάτων1 

65.982 
 

66.899 

 
1 Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές, πλέον ωφελήματα για το προσωπικό, εξαιρουμένων 
τυχόν ωφελημάτων για συνταξιούχους. 
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4.3.2  Έκτακτο προσωπικό 

 2019 2020 
Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12 814 1.099 
 € € 
Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και 
εργοδοτικές εισφορές   

16.537.440 21.146.104 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει 
του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12] 

20.316 19.241 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο 
περιλαμβανομένων των ωφελημάτων1 

20.505 19.305 

4.3.3  Ωρομίσθιο προσωπικό 

 2019 2020 
Αριθμός προσωπικού στις 31.12 29 28 
 € € 
Δαπάνες για μισθούς και εργοδοτικές 
εισφορές  

731.451 744.148 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει 
του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12] 

25.222 26.577 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο 
περιλαμβανομένων των ωφελημάτων1  

26.615 27.681 

4.3.4  Ωφελήματα προσωπικού  

 
Μόνιμο 

προσωπικό 
Έκτακτο 

προσωπικό 
Ωρομίσθιο 
προσωπικό 

Συνταξιούχοι Σύνολο 

2019 € € € € € 
Συνεισφορά στο Ταμείο 
Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης για τους 
υπαλλήλους  

379.544 134.815 10.557  524.916 

Συνεισφορά στο Ταμείο 
Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης για 
συνταξιούχους 
υπαλλήλους 

   41.311 41.311 

Κρατικό Σχέδιο (αγορά 
υπηρεσιών από 
Υπουργείο Υγείας)* 

82.348 18.515 683 23.100 124.646 

Ταμείο Προνοίας   29.130  29.130 
Σύνολο 461.892 153.330 40.370 64.411 720.003 
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Μόνιμο 

προσωπικό 
Έκτακτο 

προσωπικό 
Ωρομίσθιο 
προσωπικό 

Συνταξιούχοι Σύνολο 

2020 € € € € € 
Συνεισφορά στο Ταμείο 
Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης για τους 
υπαλλήλους  

41.510 65.454 1.666  108.630 

Συνεισφορά στο Ταμείο 
Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης για 
συνταξιούχους 
υπαλλήλους 

   1.370 1.370 

Κρατικό Σχέδιο (αγορά 
υπηρεσιών από 
Υπουργείο Υγείας)* 

33.904 4.744 239 7.500 46.387 

Ταμείο Προνοίας   29.015  29.015 
Σύνολο 75.414 70.198 30.920 8.870 185.402 

 

* Μέλη του Προσωπικού του Πανεπιστημίου επέλεξαν την κάλυψή τους από το Υπουργείο Υγείας, αντί Ιδιωτική 
Ασφάλιση. Το Πανεπιστήμιο κατέβαλε Τέλη, όπως αυτά καθορίζονταν από το Υπουργείο Υγείας. Με την πλήρη 
εφαρμογή του ΓεΣΥ, αυτά καταργήθηκαν.  

Στοιχεία των δαπανών που αναφέρονται ως «Πραγματικές Δαπάνες» στους περί Προϋπολογισμού 
του Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμους καθώς και του αριθμού των φοιτητών του Πανεπιστημίου για 
τα τελευταία χρόνια φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας δαπανών και αριθμού εγκεκριμένων φοιτητών 

 

  

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

€ € € € € € € € 
Τρέχουσες δαπάνες (Δαπάνες 
προσωπικού) 

52.591.391 51.869.682 53.034.094 52.737.553 55.236.975 59.628.604 61.937.756 64.540.013 

Άλλες λειτουργικές δαπάνες και 
διαχειριστικά έξοδα 

16.734.929 16.048.403 14.778.613 16.067.623 17.725.188 22.051.294 18.261.685 20.529.969 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 7.675.590 18.010.454 25.069.699 23.798.549 18.487.323 14.422.854 17.603.970 22.861.490 
Εξωτερικά ερευνητικά 
προγράμματα και 
συγχρηματοδοτούμενα έργα και 
σχέδια 

11.453.163 10.686.009 11.112.758 11.788.525 16.255.026 23.707.642 27.989.869 32.255.730 

Δαπάνες από εισφορές/δωρεές/ 
κληροδοτήματα και άλλα έσοδα 

199.837 92.922 93.803 177.000 2.700 0 0 0 

Σύνολο δαπανών 88.654.910 96.707.470 104.088.967 104.569.250 107.707.212 119.810.394 125.793.280 140.187.202         

Αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών 6.984 6.832 6.636 6.817 6.592 6.637 6.916 6.932 
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5. Ευρήματα και συστάσεις Ελεγκτικής Υπηρεσίας  

5.1 Προϋπολογισμός.  

α.  Καθυστέρηση στην έγκριση Προϋπολογισμού.   

(i) Σύμφωνα με την εγκύκλιο επιστολή του Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών, ημερ. 
6.6.2018, με θέμα την ετοιμασία του Προϋπολογισμού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου για το έτος 2019, η υποβολή του Προϋπολογισμού στο αρμόδιο Υπουργείο θα 
έπρεπε να γίνει μέχρι τις 29.6.2018, ώστε η ψήφισή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων να 
γίνει πριν το τέλος του χρόνου, για αποφυγή της χρήσης δωδεκατημορίων.  

Το αρχικό προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το έτος 2019, εγκρίθηκε από το Συμβούλιο 
του Πανεπιστημίου στις 30.5.2018 και υποβλήθηκε με μικρή αρχικά καθυστέρηση στις 
9.7.2018 στο ΥΠΠΑΝ. Στις 22.11.2018, το Πανεπιστήμιο υπέβαλε αναθεωρημένο προσχέδιο 
και το Υπουργείο με επιστολή του, ημερ. 28.12.2018, υπέδειξε όπως το ποσό της κρατικής 
χορηγίας περιοριστεί στο ποσό που προνοεί ο Κρατικός Προϋπολογισμός. Στις 11.2.2019, 
υποβλήθηκε στο ΥΠΠΑΝ νέο αναθεωρημένο προσχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από  το 
Υπουργικό Συμβούλιο στις 20.3.2019. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 22.4.2019 τον 
σχετικό Νόμο για τον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για το έτος 2019 (Ν.41(ΙΙ)/2019), ο 
οποίος προέβλεπε έσοδα και δαπάνες ύψους €133,6 εκ., αντίστοιχα. Για την περίοδο από 
1.1.2019 μέχρι 28.2.2019, εγκρίθηκαν δωδεκατημόρια, ενώ οι μετέπειτα δαπάνες μέχρι 
21.4.2019 παρέμειναν νομοθετικά ακάλυπτες. Στις 29.10.2019, ψηφίστηκε ο περί 
Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2019 Νόμος (Ν. 
48(ΙΙ)/2019), με τον οποίο το συνολικό ποσό των εσόδων και των δαπανών αναθεωρήθηκε 
σε €140,7 εκ., αντίστοιχα. 

(ii) Σύμφωνα με την εγκύκλιο επιστολή του Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών, ημερ. 
5.6.2019, σχετικά με την ετοιμασία του Προϋπολογισμού των κρατικών οργανισμών για το 
έτος 2020, η υποβολή του Προϋπολογισμού στο αρμόδιο Υπουργείο θα έπρεπε να γίνει μέχρι 
τις 15.7.2019.  

Ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου για το έτος 2020, υποβλήθηκε στο ΥΠΠΑΝ, με 
καθυστέρηση, στις 24.7.2019 και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 6.11.2019. Στις 
24.1.2020, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον Νόμο που προβλέπει για τον 
Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για το έτος που λήγει στις 31.12.2020 (Ν.3(ΙΙ)/2020), ο 
οποίος προέβλεπε έσοδα και δαπάνες ύψους €165 εκ., αντίστοιχα. Για τον μήνα Ιανουάριο 
του 2020, εγκρίθηκε δωδεκατημόριο. 

Σύσταση: Να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα υποβολής του Προϋπολογισμού που 
καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι ο καταρτισμός του Προϋπολογισμού του 
Πανεπιστημίου και η εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων ολοκληρώνεται πριν από την 
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έκδοση της εγκύκλιου επιστολής του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία 
αφορά στους Προϋπολογισμούς των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και προωθείται στο 
ΥΠΑΝ ενδεχομένως και πριν τον καθορισμό της οροφής της κρατικής χορηγίας η οποία θα του 
διατεθεί από το ΥΠΑΝ. Ανέφερε επίσης ότι οι σχετικές συζητήσεις/διαβουλεύσεις με τα αρμόδια 
Υπουργεία, συνήθως αρχίζουν τον Σεπτέμβριο και αυτό δεν επιτρέπει την κατάθεση του 
Προϋπολογισμού στη Βουλή των Αντιπροσώπων τουλάχιστον τρείς μήνες πριν από την έναρξη του 
οικονομικού έτους που αυτός αφορά, όπως απαιτείται από τη σχετική ετήσια εγκύκλιο επιστολή 
του Υπουργείου Οικονομικών.    

β. Παρακολούθηση της εκτέλεσης Προϋπολογισμού. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του 
Προϋπολογισμού γίνεται με τη χρήση του προγράμματος ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας 
(Microsoft excel spreadsheets), με το οποίο μπορεί να γίνουν εκ των υστέρων διαφοροποιήσεις 
χωρίς αυτές να καταγράφονται και  δεν διασφαλίζεται ότι στα ηλεκτρονικά φύλλα καταχωρίζονται 
όλες οι δαπάνες.  Σημειώνουμε ότι το εξειδικευμένο λογισμικό πρόγραμμα που περιλαμβάνεται 
στο  Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία τον Μάρτιο του 2015, δεν 
έχει εφαρμοστεί πλήρως. 

Σύσταση: Να εφαρμοστεί το εξειδικευμένο λογισμικό πρόγραμμα του Συστήματος Οικονομικής 
Διαχείρισης, το οποίο παρέχει τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες, ελεγκτικά τεκμήρια και 
στοιχεία για την παρακολούθηση και έλεγχο της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι οι δαπάνες του Προϋπολογισμού 
παρακολουθούνται σε τρία επίπεδα (ανά Κεφάλαιο και Άρθρο, ανά Οργανωτική Οντότητα και ανά 
Πηγή Χρηματοδότησης). Ανέφερε επίσης ότι, εν αναμονή της εφαρμογής του εξειδικευμένου 
λογισμικού προγράμματος του Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης για παρακολούθηση της 
εκτέλεσης Προϋπολογισμού, οι Οικονομικές Υπηρεσίες συνεχίζουν να διενεργούν την 
παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για τα τρία προαναφερόμενα επίπεδα, με τη 
χρήση του προγράμματος ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας (Microsoft Excel Spreadsheets).  

γ.  Μεταφορά Κονδυλίων μεταξύ Άρθρων του Προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τον περί 
Προϋπολογισμού Νόμο, οι μεταφορές ποσών για την κάλυψη ελλείμματος μεταξύ Άρθρων του 
Προϋπολογισμού, θα πρέπει να εγκρίνονται από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.  

Παρατηρήσαμε ότι δεν εξασφαλίστηκε έγκριση του Συμβουλίου, αναφορικά με μεταφορές που 
έγιναν το 2019, με το δικαιολογητικό ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των οικονομικών 
καταστάσεων του έτους. Όσον αφορά στο έτος 2020, δεν δόθηκε στην Υπηρεσία μας σχετική 
πληροφόρηση κατά πόσο έγιναν μεταφορές για κάλυψη ελλειμμάτων. 

Σημειώνουμε ότι, σε σημείωμα της Προϊστάμενης Οικονομικών Υπηρεσιών προς τον Αν. Διευθυντή 
Διοίκησης και Οικονομικών, ημερ. 30.5.2022, αναφέρεται ότι αποτελεί πάγια πρακτική όπως ο 
Πίνακας Μεταφορών Προϋπολογισμού υποβάλλεται στο Συμβούλιο μετά από τη διενέργεια του 
ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων του Πανεπιστημίου του έτους που αφορά.  

Επισημαίνουμε ότι αυτό δεν συνάδει με τις πρόνοιες του περί Προϋπολογισμού Νόμου.  
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Σύσταση: Η έγκριση του Συμβουλίου για μεταφορές μεταξύ Άρθρων του Προϋπολογισμού, για 
κάλυψη ελλειμμάτων, να εξασφαλίζεται εκ των προτέρων.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι οι εγκρίσεις για μεταφορές μεταξύ άρθρων του 
Προϋπολογισμού για κάλυψη ελλειμμάτων εξασφαλίζονται συνήθως πριν τη διενέργεια της 
πληρωμής και μετά την υποβολή οδηγίας πληρωμής συνοδευόμενη με σχετικό τιμολόγιο. Ανέφερε 
επίσης ότι, για το έτος 2019, οι Οικονομικές Υπηρεσίες είχαν εξασφαλίσει την έγκριση του 
Συμβουλίου για κάλυψη τυχόν υπερβάσεων που ενδεχομένως να προέκυπταν μέχρι το τέλος του 
Οικονομικού Έτους 2019 και το Συμβούλιο ενημερώθηκε και ενέκρινε τον τελικό πίνακα 
μεταφορών του 2019, μετά την ολοκλήρωση και έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων του 
Πανεπιστημίου. Όσον αφορά στο έτος 2020, ο Πρόεδρος μάς πληροφόρησε ότι οι Οικονομικές 
Υπηρεσίες είχαν εξασφαλίσει την έγκριση του Συμβουλίου για κάλυψη τυχόν υπερβάσεων που 
ενδεχομένως να προέκυπταν μέχρι το τέλος του Οικονομικού Έτους 2020 και ότι με την τελική 
ολοκλήρωση και έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων του 2020, θα υποβληθεί ο τελικός πίνακας 
μεταφορών προς το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου με τα τελικά ποσά προς έγκριση. Μας 
πληροφόρησε επίσης ότι, σύμφωνα με την πάγια πρακτική, ο πίνακας των τελικών Μεταφορών 
υποβάλλεται στο Συμβούλιο μετά από τη διενέργεια του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 
του Πανεπιστημίου του έτους που αφορά, ώστε να περιλαμβάνει, πέραν από τις μεταφορές που 
ήδη εκτελέστηκαν κατά τη διενέργεια των πληρωμών, τυχόν πρόσθετες μεταφορές, οι οποίες 
προέκυψαν κατά το στάδιο της ετοιμασίας και του ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων του 
Πανεπιστημίου.  

5.2 Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του 
Πανεπιστημίου Κύπρου.   

Στις 28.7.2016, υπογράφηκε Συμφωνητικό Συνεργασίας, μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του 
Πανεπιστημίου, για κλινική άσκηση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου στα 
δημόσια νοσηλευτήρια, παροχή κλινικού έργου στα δημόσια νοσηλευτήρια από τους 
Πανεπιστημιακούς Ιατρούς, καθώς και συμμετοχή των Νοσοκομειακών Ιατρών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου. Το Συμφωνητικό στη συνέχεια ανανεώθηκε με 
τον νεοσύστατο Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας,  με ισχύ μέχρι την 31.10.2021.  

Στις 27.10.2021, υπογράφηκε νέο Συμφωνητικό Συνεργασίας, μεταξύ του ΟΚΥπΥ και του 
Πανεπιστημίου, διάρκειας 10 ετών από την ημερομηνία υπογραφής του, το οποίο κάθε πέντε 
χρόνια θα ανανεώνεται ή τροποποιείται ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Στο Συμφωνητικό 
αναφέρεται ότι αυτό θα τροποποιηθεί σχετικά μετά την ψήφιση της νομοθεσίας που θα διέπει τη 
δημιουργία και λειτουργία Πανεπιστημιακών Κλινικών. Από τον έλεγχο παρατηρήσαμε τα 
ακόλουθα: 

α. Σύσταση Μεικτής Επιτροπής.   

(i) Στα Συμφωνητικά Συνεργασίας αναφέρεται ότι η εφαρμογή τους θα παρακολουθείται και θα 
εποπτεύεται από Μεικτή Επιτροπή, η οποία  θα συσταθεί και τεθεί άμεσα σε λειτουργία από 
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το Υπουργείο Υγείας/ΟΚΥπΥ. Οι αρμοδιότητες της Μεικτής Επιτροπής είναι, μεταξύ άλλων, 
να συντάσσει κανόνες που να ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες της προσφοράς υπηρεσιών από τα 
Δημόσια Νοσηλευτήρια στο Πανεπιστήμιο και αντίστροφα, τις υποχρεώσεις των 
Πανεπιστημιακών Ιατρών που θα αναλάβουν καθήκοντα στα Νοσηλευτήρια και τις 
υποχρεώσεις των διδασκόντων και διδασκομένων. Επίσης, η Μεικτή Επιτροπή έχει την 
αρμοδιότητα να εξετάζει την εφαρμογή των προνοιών του Συμφωνητικού, να εντοπίζει 
προβλήματα και να εισηγείται προς τα συμβαλλόμενα μέρη διορθωτικά μέτρα και να 
συντάσσει ετήσια έκθεση, την οποία να υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας και στον Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου. 

Παρατηρήσαμε ότι δεν έχει ακόμη συσταθεί Μεικτή Επιτροπή, δεν έχουν ετοιμαστεί οι 
σχετικοί κανόνες και δεν ετοιμάζεται ετήσια έκθεση αναφορικά με την εφαρμογή των 
προνοιών του Συμφωνητικού, τα προβλήματα που εντοπίστηκαν και τη λήψη διορθωτικών 
μέτρων.  

Σύσταση: Το Πανεπιστήμιο, ως συμβαλλόμενο μέρος, να ζητήσει από τον ΟΚΥπΥ τη 
σύσταση Μεικτής Επιτροπής, το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
Συμφωνητικού.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι έχουν εκλεγεί τα αιρετά μέλη της Μεικτής 
Επιτροπής (εκπρόσωπος μελών ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου στον κλινικό 
χώρο και εκπρόσωπος Νοσοκομειακών Ιατρών της Διεύθυνσης Λευκωσίας του ΟΚΥπΥ) και 
αναμένεται σύντομα να γίνει σύγκλιση της πρώτης συνεδρίας.  

(ii) Στα δύο Συμφωνητικά Συνεργασίας (ημερ. 28.7.2016 και 27.10.2021), αναφέρεται ότι στη 
Μεικτή Επιτροπή, η οποία είναι πενταμελής, συμμετέχει ως ex officio Αντιπρόεδρος, ο 
Κοσμήτορας ή Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου. 
Αναφέρεται επίσης ότι, μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής είναι να εισηγείται στο 
Υπουργείο Υγείας/ΟΚΥπΥ και στο Πανεπιστήμιο ανανέωση ή διακοπή των υπηρεσιών 
Πανεπιστημιακών ή Νοσοκομειακών Ιατρών, με βάση τις διατάξεις συγκεκριμένου άρθρου 
σε κάθε Συμφωνητικό (Συμφωνητικό ημερ. 27.10.2021 – άρθρο «Αμοιβές, δικαιώματα και 
όροι εργασίας μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, Επισκεπτών Ακαδημαϊκών και 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου στα Νοσηλευτήρια του 
ΟΚΥπΥ»).   

Εκφράσαμε την άποψη ότι, η συμμετοχή του Κοσμήτορα/Αναπληρωτή Κοσμήτορα της 
Ιατρικής Σχολής στη Μεικτή Επιτροπή, θα δημιουργήσει σύγκρουση συμφερόντων, εφόσον ο 
ίδιος προσφέρει υπηρεσίες στα Δημοσία Νοσηλευτήρια. Αναφέραμε ότι το έτος 2019, ο τέως 
Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής είχε έσοδα, ως Πανεπιστημιακός Ιατρός στα Δημόσια 
Νοσηλευτήρια, ύψους €39.375. Επίσης, κατά τα έτη 2019 και 2020, ο Αναπληρωτής 
Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής είχε έσοδα, ως Πανεπιστημιακός Ιατρός στα Δημόσια 
Νοσηλευτήρια, ύψους €58.839 και €71.414, αντίστοιχα.  
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Σύσταση: Στη Μεικτή Επιτροπή να συμμετέχει εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο 
οποίος δεν θα παρέχει υπηρεσίες Πανεπιστημιακού Ιατρού στον ΟΚΥπΥ.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι κρίνεται σημαντικό, όπως τα μέλη της Μεικτής 
Επιτροπής από το Πανεπιστήμιο έχουν την απαραίτητη γνώση των θεμάτων που αφορά τόσο στην 
κλινική εκπαίδευση όσο και στην προσφορά κλινικού έργου. Ανέφερε επίσης ότι πιθανή 
σύγκρουση συμφερόντων έχουν όλα τα Μέλη της Επιτροπής και ότι εάν ίσχυε η σύγκρουση 
συμφερόντων, θα έπρεπε να αποκλειστούν όλοι οι ιατροί από τη Μεικτή Επιτροπή και έτσι άτομα 
που δεν εκτελούν κλινικό έργο και κλινική εκπαίδευση στα νοσηλευτήρια θα έπρεπε να 
αποφασίζουν για σημαντικά θέματα κλινικής πρακτικής και εκπαίδευσης, το οποίο κρίνεται 
πρακτικά αδύνατο, αναποτελεσματικό και επιστημονικά μη ορθό.  

β. Εγγραφή Πανεπιστημιακών Ιατρών στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και στο Γενικό 
Σύστημα Υγείας. Στο Συμφωνητικό μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
ημερ. 28.7.2016, αναφέρεται ότι οι Πανεπιστημιακοί Ιατροί θα τοποθετούνται στα Δημόσια 
Νοσηλευτήρια, νοουμένου ότι απαραιτήτως θα είναι εγγεγραμμένοι ιατροί από το Ιατρικό 
Συμβούλιο Κύπρου και μέλη του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, ενώ στο ανανεωμένο 
Συμφωνητικό μεταξύ του ΟΚΥπΥ και του Πανεπιστημίου, για την περίοδο 1.6.2020 – 31.12.2020, 
προνοείται ότι οι Πανεπιστημιακοί Ιατροί πρέπει να είναι και εγγεγραμμένοι στο ΓεΣΥ μέσω του 
ΟΚΥπΥ, προϋπόθεση η οποία αναφέρεται ρητά και στο Συμφωνητικό ημερ 27.10.2021.  

Παρατηρήσαμε ότι Ακαδημαϊκοί παρείχαν υπηρεσίες ως Πανεπιστημιακοί Ιατροί, χωρίς να είναι 
μέλη του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου ή/και εγγεγραμμένοι στο ΓεΣΥ. 

Σύσταση: Τα άτομα που παρέχουν υπηρεσίες ως Πανεπιστημιακοί Ιατροί, να πληρούν τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου και 
ΟΚΥπΥ και στη νομοθεσία που διέπει το ΓεΣΥ. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι για την τοποθέτηση των Πανεπιστημιακών 
Ιατρών στα Νοσηλευτήρια και την έναρξη παροχής κλινικού έργου από μέρους τους, ακολουθείται 
διαδικασία η οποία προνοεί πρόσθετο έλεγχο από την Ιατρική Σχολή, έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται, 
μεταξύ άλλων, η εγγραφή του μέλους στο Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου, στον Παγκύπριο Ιατρικό 
Σύλλογο και στο ΓΕΣΥ.  

γ. Αμοιβές, δικαιώματα και όροι εργασίας μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα Δημόσια Νοσηλευτήρια. 

(i) Ωράριο κλινικής/διοικητικής εργασίας. Σύμφωνα με το Συμφωνητικό Συνεργασίας, ημερ. 
27.10.2021, το ωράριο κλινικής/διοικητικής εργασίας (Clinical Governance) των ιατρών - 
μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και των Επισκεπτών Ακαδημαϊκών (ΕΑ) 
(Λέκτορες, Επίκουροι Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές) στις εγκαταστάσεις του ΟΚΥπΥ, 
θα είναι κατ΄ ελάχιστο 50% του εργάσιμου χρόνου τους υπολογιζόμενο σε ετήσια βάση. Ο 
εργάσιμος χρόνος καθορίζεται σε 37,5 ώρες την εβδομάδα για 52 εβδομάδες. Στο 
Συμφωνητικό αναφέρεται επίσης ότι, για τους Καθηγητές (ΔΕΠ και ΕΑ πλήρους 
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απασχόλησης) το ποσοστό καθορίζεται στο κατ’ ελάχιστο 70%, σε ετήσια βάση, χωρίς ωστόσο 
να γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στο μέγιστο ποσοστό του εργάσιμου χρόνου που θα 
αναλώνεται για σκοπούς κλινικής/διοικητικής εργασίας.  

Σχετικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό 
Προσωπικό) Κανονισμούς, αποτελεί υποχρέωση κάθε μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού 
να προάγει, με έρευνα και δημοσιεύσεις, τη γνώση στον τομέα της επιστήμης του, να 
διδάσκει φοιτητές του Πανεπιστημίου, να διεξάγει και να επιτηρεί εξετάσεις, να 
αναλαμβάνει  εκπαιδευτικά και διοικητικά καθήκοντα και να παρευρίσκεται σε Συνεδρίες 
Συλλογικών Οργάνων του Πανεπιστημίου. Αναφέρεται επίσης ότι, σύμφωνα με την Πολιτική 
περί Διδακτικών, Διοικητικών και άλλων Υποχρεώσεων του Ακαδημαϊκού και Άλλου 
Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου, ως διδακτικός φόρτος των μελών ακαδημαϊκού 
προσωπικού ορίζεται η διδασκαλία 6 διδακτικών ωρών κατά μέσον όρο την εβδομάδα. 
Σημειώνουμε ότι, μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2022, η διδασκαλία 6 διδακτικών ωρών την 
εβδομάδα θεωρείτο ως ελάχιστος διδακτικός φόρτος.  

Σύσταση:  Για σκοπούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των Ακαδημαϊκών που πηγάζουν 
από τους σχετικούς Κανονισμούς, συστήνεται όπως επανεξεταστεί το κατ’ ελάχιστο 
ποσοστό και τεθεί μέγιστο ποσοστό του εργάσιμου χρόνου που αναλώνεται στα 
Νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι θα ζητηθεί, κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
του Νομοσχεδίου που διέπει τη λειτουργία των Πανεπιστημιακών Κλινικών, να απαλειφθεί 
ο όρος κατ΄ ελάχιστον. 

(ii)   Επιπρόσθετες απολαβές για κλινική εργασία. Στο Συμφωνητικό Συνεργασίας, ημερ. 
28.7.2016, αναφέρεται ότι το ύψος των απολαβών των μελών ΔΕΠ, επιπλέον του μισθού τους 
από το Πανεπιστήμιο, θα ανέρχεται στο 20%–30%–50%– 80% των ετήσιων απολαβών τους 
από το Πανεπιστήμιο στις αντίστοιχες βαθμίδες του Λέκτορα, Επίκουρου Καθηγητή, 
Αναπληρωτή Καθηγητή και Καθηγητή. Αναφέρεται επίσης ότι οι αντίστοιχες απολαβές των 
Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) θα ανέρχονται στο 15% των ετήσιων 
απολαβών τους από το Πανεπιστήμιο και ότι οι πιο πάνω πρόσθετες απολαβές θα 
καταβάλλονται στο Πανεπιστήμιο από το Υπουργείο Υγείας ή το Δημόσιο Νοσηλευτήριο.   

Στη βάση των πιο πάνω, σύμφωνα με στοιχεία που εξασφαλίστηκαν από το Πανεπιστήμιο, 
κατά τα έτη 2019 και 2020 καταβλήθηκαν οι πιο κάτω επιπρόσθετες απολαβές σε 
Πανεπιστημιακούς Ιατρούς: 

Έτος 
Αρ. 

Ατόμων 

Συνολικές 
επιπρόσθετες 

απολαβές 

Μέσος όρος 
ποσού που 

καταβλήθηκε 

Μέγιστο 
επιπρόσθετο ποσό 
που καταβλήθηκε 

Ελάχιστο 
επιπρόσθετο ποσό 
που καταβλήθηκε 

  € € € € 
2019 23 406.072 17.655 61.663 354 
2020 19 522.655 27.508 79.496 3.259 
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Στο Συμφωνητικό Συνεργασίας, ημερ. 27.10.2021, το ύψος των ετήσιων απολαβών των 
μελών ΔΕΠ και ΕΑ τροποποιήθηκε στο 50% των ετήσιων απολαβών από το Πανεπιστήμιο για 
τις βαθμίδες Λέκτορα, Επίκουρου Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή, στο 70% για τους 
Καθηγητές πλήρους απασχόλησης και στο 30% για τα μέλη του ΕΕΠ. Στο τροποποιημένο 
Συμφωνητικό αναφέρεται ότι, στις ετήσιες απολαβές όλων των Ακαδημαϊκών που θα 
καταβάλλονται από τον ΟΚΥπΥ, θα πρέπει να συμπεριληφθούν αντίστοιχα ποσοστά από τα 
οριζόντια κίνητρα ειδικών ιατρών που καταβάλλονται στους Νοσοκομειακούς Ιατρούς. 
Αναφέρεται επίσης ότι, στους Καθηγητές που εκτελούν καθήκοντα Διευθυντή Κλινικής, θα 
καταβάλλεται από τον ΟΚΥπΥ το 70% του επιδόματος ευθύνης, ενώ γίνεται αναφορά σε 
κάθετο κίνητρο, το οποίο θα καταβάλλεται βάσει της κατανομής, όπως αποφασίζεται ανά 
κλινική και το οποίο, όπως έχουμε πληροφορηθεί, δεν έχει ακόμη υπολογισθεί ή διαφανεί 
εάν θα δοθεί στη βάση του όγκου εργασίας.  

Σχετικά αναφέρεται ότι το οριζόντιο κίνητρο ειδικών ιατρών ανέρχεται σε €1.850 μηνιαίως 
και το επίδομα ευθύνης σε €1.800.  

Σύσταση: Λαμβανομένου υπόψη ότι οι απολαβές για κλινική εργασία είναι επιπλέον του 
μισθού από το Πανεπιστήμιο και ότι ο χρόνος που αφιερώνεται για κλινική εργασία είναι 
μέρος του κανονικού εργάσιμου χρόνου, με αποτέλεσμα ο χρόνος εργασίας στο Πανεπιστήμιο 
να είναι μειωμένος, χωρίς οποιοδήποτε επηρεασμό του μισθού, εισηγούμαστε όπως 
επανεξεταστεί το ποσοστό των επιπρόσθετων απολαβών για κλινική εργασία.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι οι Πανεπιστημιακοί εκπληρώνουν πλήρως τις 
ακαδημαϊκές, εκπαιδευτικές, διοικητικές και ερευνητικές τους υποχρεώσεις έναντι του 
Πανεπιστημίου και ότι δεν τίθεται θέμα, ούτε γίνεται αποδεκτό ότι υπάρχει/παρατηρείται 
μειωμένος χρόνος εργασίας στο Πανεπιστήμιο, που να δικαιολογεί μείωση αποδοχών από το 
Πανεπιστήμιο. Ανέφερε επίσης ότι, στην καθιερωμένη διεθνή πρακτική η κλινική εργασία 
των Πανεπιστημιακών Ιατρών αποζημιώνεται επιπλέον της αμοιβής από το πανεπιστήμιο. 

Η Υπηρεσία μας διατηρεί την άποψή της και θα διαβιβάσει εισήγηση στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, όπως η ρύθμιση του θέματος, στη βάση της σύστασης της Υπηρεσίας μας, 
γίνει μέσω του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου. Σχετικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με 
το Άρθρο 4Α του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(Ι)/2002), με την κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων των 
Προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου κατατίθεται στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων και στον Γενικό Ελεγκτή, λεπτομερής έκθεση συμμόρφωσης και εφαρμογής 
των παρατηρήσεων του Γενικού Ελεγκτή που περιέχονται στην τελευταία εκδοθείσα Έκθεσή 
του και αφορούν στις αρμοδιότητες και δραστηριότητες των υπηρεσιών που αφορά ο υπό 
έγκριση Προϋπολογισμός.  

(iii) Κλινική εργασία των Πανεπιστημιακών Ιατρών στα Δημόσια Νοσηλευτήρια. Σύμφωνα με 
στοιχεία που εξασφαλίστηκαν αναφορικά με τον αριθμό χειρουργείων που διενεργήθηκαν 
από τους Πανεπιστημιακούς Ιατρούς, στη βάση του Συμφωνητικού Συνεργασίας,  
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παρατηρήσαμε ότι Καθηγητής (Καθηγητής Α), με ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής, κατά την 
περίοδο 2018 – 2020 διενήργησε συνολικά 15 χειρουργεία (σχετική αναφορά γίνεται στην 
παράγραφο αρ. 5.3α), ενώ, συγκριτικά, Λέκτορας, επίσης Γενικής Χειρουργικής, κατά την 
περίοδο 2017 – 2020 διενήργησε 505 χειρουργεία.  

Οι συνολικές απολαβές των πιο πάνω Ακαδημαϊκών, για τα έτη 2019 και 2020, 
παρουσιάζονται πιο κάτω: 

 Αρ. 
χειρουργείων 

Συνολικός αρ. 
χειρουργείων 

Επιπρόσθετες απολαβές 
από Υπηρεσίες Υγείας 

Συνολικές 
επιπρόσθετες 

Απολαβές 
 2019 2020  2019 2020  
    € € € 
Καθηγητής Α 4 7 11 59.545 72.121 131.666 
Λέκτορας  107 71 178 9.231 11.300 20.531 

Όπως έχουμε πληροφορηθεί, η επιπρόσθετη αμοιβή από κλινική εργασία καταβάλλεται στους 
Πανεπιστημιακούς Ιατρούς μηνιαίως, μέσω του συστήματος μισθοδοσίας του Πανεπιστημίου, 
χωρίς να διενεργείται οποιοσδήποτε έλεγχος αναφορικά με το ωράριο κλινικής εργασίας. 

Σύσταση:  Στο Συμφωνητικό Συνεργασίας να περιληφθεί αναφορά για μετρήσιμα κριτήρια της 
κλινικής εργασίας που πρέπει να διενεργείται ετησίως από τους Πανεπιστημιακούς Ιατρούς.   

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι η παροχή κλινικού έργου των Πανεπιστημιακών 
Ιατρών βεβαιώνεται από τη Διοίκηση του Νοσηλευτηρίου η οποία συμβουλεύεται τους Διευθυντές 
των Κλινικών/Εργαστηρίων/Τμημάτων του Νοσηλευτηρίου. Ανέφερε επίσης ότι θα εξεταστεί το 
ενδεχόμενο να προσκομίζεται η ενημέρωση που δίδεται από τον ΟΚΥπΥ και αφορά στα μετρήσιμα 
κριτήρια που ισχύουν για τους Νοσοκομειακούς Ιατρούς, λαμβάνοντας τη σχετική αναφορά σε 
ετήσια βάση.  

δ. Καταχώρηση διδακτικών ωρών των Νοσοκομειακών Ιατρών. Στα Συμφωνητικά 
Συνεργασίας προνοείται η κάλυψη διδακτικών/ερευνητικών αναγκών της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου από το Υπουργείο Υγείας και τον ΟΚΥπΥ, μέσω των Νοσοκομειακών Ιατρών και 
άλλων επαγγελματιών υγείας, τους οποίους το Πανεπιστήμιο θα επιλέγει σε θέσεις Ειδικού 
Επιστήμονα για να αναλάβουν τα καθήκοντα αυτά. Στα Συμφωνητικά Συνεργασίας καθορίζεται 
επίσης το ωριαίο τέλος αμοιβής για Ειδικούς Επιστήμονες, το οποίο, σύμφωνα με το Συμφωνητικό, 
ημερ. 27.10.2021, ανέρχεται σε €60 και μεταβάλλεται με βάση τους κανόνες αποζημίωσης Ειδικών 
Επιστημόνων του Πανεπιστημίου.  

Σύμφωνα με πληροφόρηση που εξασφαλίστηκε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου, η 
καταχώρηση των ωρών διδασκαλίας στο Σύστημα της Ιατρικής Σχολής γίνεται από τους ίδιους τους 
Ειδικούς Επιστήμονες/Νοσοκομειακούς Ιατρούς. Σε επιστολή, ημερ. 28.7.2020, ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου επιβεβαίωσε την υποχρέωση των Νοσοκομειακών Ιατρών για καταχώρηση των 
ωρών και του είδους διδασκαλίας στο Σύστημα, αναφέροντας ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2019-
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2020, καταχώρισαν τις ώρες διδασκαλίας τους στο Σύστημα, οι 115 από τους 124 Νοσοκομειακούς 
Ιατρούς.  

Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμοιβή των Νοσοκομειακών Ιατρών υπολογίζεται στη βάση 
των ωρών διδασκαλίας, η καταχώριση των ωρών στο Σύστημα της Σχολής να γίνεται από 
ανεξάρτητο άτομο και όχι από τους ίδιους τους Νοσοκομειακούς Ιατρούς. Επίσης, οι 
Νοσοκομειακοί Ιατροί που είναι δημόσιοι υπάλληλοι να εξασφαλίζουν σχετική άδεια από τον 
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση το άρθρο 65 του περί Δημοσίας 
Υπηρεσίας Νόμου. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι η Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής πλέον 
προχωρεί σε καταχώριση των διδακτικών ωρών των Νοσοκομειακών Ιατρών, σύμφωνα με το 
εκπαιδευτικό/διδακτικό πρόγραμμα και η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει της εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας που έχει διεκπεραιωθεί. Όσον αφορά στη σύσταση, όπως οι Νοσοκομειακοί 
Ιατροί που είναι δημόσιοι υπάλληλοι  εξασφαλίζουν σχετική άδεια από τον Υπουργό Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μας πληροφόρησε ότι το θέμα των σχετικών αδειών είναι αρμοδιότητα 
του Νοσηλευτηρίου.  

ε. Τιμολόγηση μεταξύ Πανεπιστημίου και Υπουργείου Υγείας /ΟΚΥπΥ για την προσφορά 
υπηρεσιών. Για την παροχή υπηρεσιών, μεταξύ του Πανεπιστημίου και του Υπουργείου Υγείας, 
στη βάση του Συμφωνητικού, ημερ. 28.7.2016, γινόταν συμψηφισμός των οφειλών μέχρι τις 
30.4.2018. Ακολούθως, το Πανεπιστήμιο τιμολόγησε το Υπουργείου Υγείας για τις υπηρεσίες των 
Πανεπιστημιακών Ιατρών για την περίοδο 1.5.2018 - 31.12.2018, ενώ το Υπουργείο Υγείας 
τιμολόγησε το Πανεπιστήμιο για υπηρεσίες των Νοσοκομειακών Ιατρών για την περίοδο 1.5.2018 
– 31.5.2019, ενώ δεν έχουν εκδοθεί τιμολόγια έκτοτε.  

Σύσταση:  Η σχετική τιμολόγηση να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι αναμένονται διοικητικές αλλαγές της Ιατρικής 
Σχολής με πρόσθετο διοικητικό προσωπικό, γεγονός που θα επιτρέψει την τιμολόγηση σε τακτά 
χρονικά διαστήματα.  

στ. Πανεπιστημιακές και Νοσοκομειακές Κλινικές. Στο Συμφωνητικό Συνεργασίας, ημερ. 
28.7.2016, αναφέρεται ότι με τη συμφωνία δημιουργείται μηχανισμός για ίδρυση πιστοποιημένων 
Πανεπιστημιακών Κλινικών στα Δημόσια Νοσηλευτήρια, οι οποίες θα εξυπηρετούν τις ανάγκες (για 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας) των ασθενών του Νοσηλευτηρίου, τις διδακτικές ανάγκες των 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου, καθώς και 
την κλινική, εφαρμοσμένη, θεωρητική, βασική και κάθε μορφής ερευνητική δραστηριότητα που 
αποσκοπεί στη δημιουργία νέας γνώσης, καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και αύξηση της 
απασχόλησης του ερευνητικού δυναμικού της χώρας. Οι Πανεπιστημιακές Κλινικές σε Δημόσια 
Νοσηλευτήρια ιδρύονται και λειτουργούν με βάση κανόνες και κριτήρια ίδρυσης, λειτουργίας και 
πιστοποίησης που καταρτίζει η Μεικτή Επιτροπή και εγκρίνει το Υπουργείο Υγείας και το 
Πανεπιστήμιο. 
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Επίσης, στο Συμφωνητικό μεταξύ Πανεπιστημίου και ΟΚΥπΥ, ημερ. 27.10.2021, αναφέρεται ότι η 
ίδρυση και λειτουργία Πανεπιστημιακών Κλινικών θα ρυθμιστεί οριστικά με την ψήφιση της 
σχετικής νομοθεσίας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

Όπως έχουμε πληροφορηθεί από το Πανεπιστήμιο, το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Συνεργασίας 
των Πανεπιστημίων και Οργανισμού/Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Νόμος του 2020» κατατέθηκε για 
εξέταση στην Επιτροπή Υγείας τον Οκτώβριο του 2020.  

Ζητήσαμε να ενημερωθούμε αναφορικά με το θέμα.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι το σχετικό νομοσχέδιο στάλθηκε εκ νέου στα 
ενδιαφερόμενα μέρη μέσα του 2022 και ανέφερε ότι το Υπουργείο Υγείας όρισε εξωτερικό 
σύμβουλο για να διαβουλευθεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και να ετοιμάσει προσχέδιο το οποίο 
θα κατατεθεί στον Υπουργό Υγείας.  

5.3 Καταγγελίες για παράλληλη απασχόληση Καθηγητών της Ιατρικής Σχολής. 

α. Η Υπηρεσία μας ζήτησε στις 30.10.2019 τη διερεύνηση καταγγελίας, στην οποία αναφέρεται 
ότι Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής (Καθηγητής Α) διατηρούσε παράλληλη απασχόληση σε ιδιωτικό 
νοσοκομείο της Αθήνας, ενώ λόγω της απουσίας του δεν καλύπτονταν τα διδακτικά του καθήκοντα.  

Όπως αναφέρεται σε επιστολή του Πρύτανη, ημερ. 26.6.2020, η Επιτροπή Ελέγχου, αφού εξέτασε 
την Έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή του Πανεπιστημίου, σε σχέση με την καταγγελία, κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι, παρόλο που με βάση τα υφιστάμενα στοιχεία και τεκμήρια που είχε ενώπιόν της 
αυτή δεν αποδεικνύεται, εντούτοις προκαλεί προβληματισμό. Στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι, 
το Πανεπιστήμιο δεν κατέστη δυνατό να εξασφαλίσει σαφή απάντηση εκ μέρους του Γενικού 
Νοσοκομείου Λευκωσίας, ως προς το κατά πόσο ο Καθηγητής Α εκτελεί το κλινικό του έργο 
σύμφωνα με τους όρους του Συμφωνητικού Συνεργασίας, μεταξύ Πανεπιστημίου και Υπουργείο 
Υγείας. Σε επιστολή του, ημερ. 23.10.2020, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου μάς ενημέρωσε ότι ο 
Καθηγητής Α δήλωσε ότι η σχέση του με το νοσοκομείο της Αθήνας δεν είναι σχέση εργοδότη και 
εργοδοτουμένου και ότι επιβλέπει, χωρίς αμοιβή, χειρουργικές επεμβάσεις εκπαιδευομένων 
χειρουργών στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο, θέση η οποία δεν επιβεβαιώθηκε, καθώς το 
νοσοκομείο αυτό δεν ανταποκρίθηκε στα μηνύματα του Πανεπιστημίου.  

Σε επιστολή, ημερ. 31.3.2021, η Υπηρεσία μας ενημέρωσε το Πανεπιστήμιο ότι, σύμφωνα με στοιχεία 
που εξασφάλισε από τον ΟΚΥπΥ και αφορούσαν στην περίοδο 15.1.2018 – 31.12.2020, ο Καθηγητής 
Α διενήργησε συνολικά 15 χειρουργεία, σε σύγκριση με 505 και 110 χειρουργεία που διενήργησαν 
δύο άλλοι Πανεπιστημιακοί Ιατροί με ειδικότητα επίσης στη Γενική Χειρουργική. Αναφέραμε επίσης 
ότι ο Διευθυντής της χειρουργικής κλινικής δεν έχει επιβεβαιώσει τη φυσική παρουσία του Καθηγητή 
Α στα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής τις ημερομηνίες κατά τις οποίες, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
των εξωτερικών ιατρείων της κλινικής για την περίοδο Απριλίου 2018 – Απριλίου 2020, αυτός θα 
διενεργούσε εξέταση ασθενών. Στην ίδια επιστολή αναφέραμε ότι, σύμφωνα με στοιχεία που 
τηρούνται στο Πανεπιστήμιο, κατά την περίοδο 2018 – 2020 ο Καθηγητής Α έλαβε, πέραν του μισθού 
του, συνολικό ποσό ύψους €191.629, για κλινική εργασία Καθηγητή και εκφράσαμε την άποψη όπως 
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το Συμβούλιο προβεί στη λήψη μέτρων για την ανάκτηση του ποσού που του παραχωρήθηκε, πέραν 
του ποσού που αναλογεί στα 15 χειρουργεία που διενεργήθηκαν. 

Σε επιστολή του, ημερ. 21.4.2021, ο Πρύτανης μάς ενημέρωσε ότι, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν 
νομικές επιπλοκές από μια τέτοια ενέργεια, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου αποφάσισε να μην 
υιοθετήσει την εισήγησή μας.   

Ο Καθηγητής Α αφυπηρέτησε από το Πανεπιστήμιο  την 1.9.2021. 

β. Η Υπηρεσία μας ζήτησε από το Πανεπιστήμιο τη διερεύνηση καταγγελιών αναφορικά με 
παράλληλη απασχόληση δύο Μελών του Ακαδημαϊκού Προσωπικού της Ιατρικής Σχολής, του 
Καθηγητή Β στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Καθηγητή Γ στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών.  

Όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή του Πρύτανη, ημερ. 18.7.2019, μετά τη διερεύνηση των 
καταγγελιών από τον Εσωτερικό Ελεγκτή του Πανεπιστημίου, διαπιστώθηκε ότι και για τις δύο 
περιπτώσεις υπάρχει ζήτημα διπλοθεσίας. Στην επιστολή αναφέρεται επίσης ότι, το Πανεπιστήμιο 
υπέδειξε στους δύο Καθηγητές ότι η παράλληλη διατήρηση θέσης σε άλλο πανεπιστήμιο δεν 
επιτρέπεται, εκτός μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σύμφωνα με τις πρόνοιες σχετικών Κανονισμών 
του Πανεπιστημίου και ζήτησε από τους Ακαδημαϊκούς όπως προβούν στις αναγκαίες ενέργειες, ώστε η 
εργοδότησή τους στο Πανεπιστήμιο να μην παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία.  

Στη συνέχεια, στις 26.6.2020 ο Πρύτανης μάς ενημέρωσε ότι, για τον Καθηγητή Β, η Επιτροπή 
Πειθαρχικού Ελέγχου έκρινε την καταγγελία ως αβάσιμη και ότι ο Ακαδημαϊκός παραιτήθηκε από 
το Πανεπιστήμιο με ισχύ από την 1.9.2020.  

Όσον αφορά στον Καθηγητή Γ, ο Πρύτανης μάς ενημέρωσε ότι του ζητήθηκε είτε να παραιτηθεί 
από τη θέση που κατέχει στο Πανεπιστήμιο Πατρών, είτε να εξασφαλίσει σχετική άδεια από τα 
αρμόδια Όργανα του Πανεπιστήμιου για να διατηρήσει τη θέση στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 
δυνάμει των σχετικών Κανονισμών του Πανεπιστημίου. Ανέφερε επίσης ότι η Σύγκλητος ενέκρινε 
το αίτημα του Καθηγητή για διατήρηση της θέσης Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 
παράλληλα με τη θέση που κατέχει στο Πανεπιστήμιο, υπό προϋποθέσεις.  

Ο Καθηγητής Γ αφυπηρέτησε από το Πανεπιστήμιο στις 31.8.2020.  

Η αντιμετώπιση των πιο πάνω περιπτώσεων από το Πανεπιστήμιο δεν ήταν, κατά την άποψή μας, η 
αρμόζουσα, στη βάση των σχετικών πειθαρχικών Κανονισμών, αφού, παρά τις διαπιστώσεις του 
Εσωτερικού Ελεγκτή για διπλοθεσία των εν λόγω Καθηγητών, δεν διεξήχθη εις βάθος πειθαρχική έρευνα. 

Σύσταση: Το Πανεπιστήμιο να προβαίνει στη διερεύνηση περιπτώσεων ενδεχόμενης διάπραξης 
πειθαρχικού παραπτώματος, σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου συμφώνησε με τη σύστασή μας.  
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5.4  Εκθέσεις Εσωτερικού Ελεγκτή. 

Τα πιο κάτω θέματα αναφέρονται σε Εκθέσεις του Εσωτερικού Ελεγκτή του Πανεπιστημίου.  

α.  Ερευνητικά Έργα.  

(i)   Ερευνητικό Έργο «FORECASTING» της δράσης “Marie Sklorowska – Curie”(Horizon 2020).  
Στην Έκθεση Ελέγχου για το πιο πάνω Έργο, ημερ. 29.3.2019, αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα: 

 Διαπιστώθηκε μη χρηστή διαχείριση των οικονομικών πόρων του Πανεπιστημίου και 
διασπάθιση δημόσιου χρήματος. Όπως αναφέρεται στην Έκθεση, με βάση τη 
συμφωνία μεταξύ Πανεπιστημίου και ΕΕ, ο Ερευνητής ήταν δεσμευμένος με πλήρη 
απασχόληση στις δραστηριότητες του Έργου και έλαβε αμοιβές από την ΕΕ ύψους 
€112.772 για την περίοδο 9/2016 – 9/2018. Ωστόσο, παρά τις πρόνοιες του «Οδηγού 
για τους Αιτητές», ότι το Πανεπιστήμιο δύναται να συμπληρώσει το επίδομα που 
παραχωρεί η ΕΕ στον Ερευνητή, το Πανεπιστήμιο συνέχιζε  να του καταβάλλει για όλη 
την περίοδο του έργου το 100% του μισθού του. Οι δαπάνες που δηλώθηκαν στον 
Οικονομικό Απολογισμό που υποβλήθηκε στην ΕΕ διαφέρουν από τις δαπάνες που 
χρεώθηκαν στον λογαριασμό του Έργου που τηρείται στο Πανεπιστήμιο, με 
αποτέλεσμα τη μεταφορά θετικού υπόλοιπου στον προσωπικό Ερευνητικό 
Λογαριασμό του Επόπτη του Ερευνητή του Έργου.  

 Οι υφιστάμενες διαδικασίες επιτρέπουν την ανεξέλεγκτη διενέργεια ταξιδιών στο 
εξωτερικό και την αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού.  

 Ο Ερευνητής, ο οποίος κατέχει θέση Λέκτορα στο Πανεπιστήμιο, αποδέχτηκε και θέση 
Επίκουρου Καθηγητή σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, χωρίς να εξασφαλίσει σχετική 
έγκριση από το Πανεπιστήμιο.  

Στην Έκθεση γίνεται εισήγηση όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο διορισμού Ερευνώντα 
Λειτουργού για διεξαγωγή διοικητικής/πειθαρχικής έρευνας. 

Ζητήσαμε να ενημερωθούμε αναφορικά με τις εξελίξεις. Σημειώνουμε ότι το θέμα αφορά  
στα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ και με βάση το άρθρο 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία 
της ΕΕ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ίδια μέτρα καταπολέμησης της απάτης κατά των 
οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ με εκείνα που λαμβάνουν για την καταπολέμηση της 
απάτης κατά των ιδίων οικονομικών συμφερόντων. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι ο υπό αναφορά Ακαδημαϊκός υπέβαλε 
παραίτηση από το Πανεπιστήμιο το 2019 και αφού διαπιστώθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου 
του Πανεπιστημίου ότι δεν προκύπτει θέμα προώθησης πειθαρχικής έρευνας εναντίον του, 
η Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου ενέκρινε την 
παραίτησή του. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις 
εξωτερικής χρηματοδότησης ερευνητικών έργων, από όπου μπορεί να προκύψει θετικό 
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υπόλοιπο μεταξύ του ποσού που λαμβάνεται ως χορηγία και του ποσού που δαπανάται μετά 
την ολοκλήρωσή τους. Ανέφερε επίσης ότι η Εγκύκλιος 4.8 του Πανεπιστημίου 
«Συμπληρωματικές Δραστηριότητες: Εξωτερικά Προγράμματα, Επιπρόσθετη Διδασκαλία, 
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Επιχειρηματική Εκμετάλλευση», προνοεί ότι τυχόν θετικό 
υπόλοιπο μετά την ολοκλήρωση ενός έργου και την έγκριση των δαπανών από τον 
χρηματοδότη μεταφέρεται στον Ερευνητικό Λογαριασμό του Συντονιστή του Έργου.  

(ii) Ερευνητικό Έργο «MYO–DESMOPLASIA» της δράσης «Marie Sklorowska–Curie» (Horizon 
2020). Σύμφωνα με την Έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή, ημερ. 28.3.2019, στον οικονομικό 
απολογισμό που υποβλήθηκε στη ΕΕ, δηλώθηκαν δαπάνες €163.649, ενώ στον λογαριασμό 
του Έργου που τηρείται στο Πανεπιστήμιο, καταγράφονται δαπάνες ύψους €155.580, με 
αποτέλεσμα ο λογαριασμός του Έργου να παρουσιάζει θετικό υπόλοιπο ύψους €8.035, το 
οποίο μεταφέρθηκε στον προσωπικό Ερευνητικό Λογαριασμό του Επόπτη του Ερευνητή του 
Έργου.   

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής ανέφερε ότι οι δαπάνες που δηλώνονται στους Οικονομικούς 
Απολογισμούς προς την ΕΕ και οι δαπάνες που χρεώνονται στους λογαριασμούς που 
τηρούνται από το Πανεπιστήμιο για το κάθε Έργο, δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι 
διαφορετικές.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου επανέλαβε ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις εξωτερικής 
χρηματοδότησης ερευνητικών έργων, από όπου μπορεί να προκύψει θετικό υπόλοιπο, 
μεταξύ του ποσού που λαμβάνεται ως χορηγία και του ποσού που δαπανάται μετά την 
ολοκλήρωσή τους και ότι η Εγκύκλιος 4.8 προνοεί ότι τυχόν θετικό υπόλοιπο, μετά την 
ολοκλήρωση ενός έργου και την έγκριση των δαπανών από τον χρηματοδότη, μεταφέρεται 
στον Ερευνητικό Λογαριασμό του Συντονιστή του Έργου.  

β. Κατόπιν οδηγιών της Επιτροπής Ελέγχου, ο Εσωτερικός Ελεγκτής προέβηκε σε διερεύνηση 
ανώνυμων καταγγελιών που υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, για 
κατοχή θέσης σε δύο Πανεπιστήμια από τον Καθηγητή Δ και τον Καθηγητή Ε.   

(i) Καθηγητής Δ.  

 Σύμφωνα με την Έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή, ημερ. 29.1.2020, η Επιτροπή 
Προσωπικού και Κανονισμών, κατά τις συνεδρίες της, ημερ. 15.10.2008 και 23.10.2008, 
ενέκρινε αίτημα του Καθηγητή Δ για άδεια απουσίας, για χρονική περίοδο πέντε 
εβδομάδων, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, προκειμένου να διατηρήσει την 
έμμισθη σχέση μερικής απασχόλησης με πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου , για 
όσο χρονικό διάστημα θα βρίσκεται σε ισχύ η σύμβαση της Έδρας την οποία κατείχε ο 
εν λόγω Καθηγητής. Στη συνέχεια, κατόπιν υπόδειξης του Καθηγητή Δ, ημερ. 3.12.2008, 
σε επιστολή του τότε Πρύτανη προς τον Καθηγητή Δ, ημερ. 9.1.2009, αναφέρεται ότι 
«Θα μπορείτε να διατηρείτε την έμμισθη σχέση Καθηγητή με το συγκεκριμένο 
Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με τους όρους που έχετε παραθέσει στην επιστολή σας 
ημερομηνίας 23.9.2008, για όσο διάστημα κατέχετε τη θέση Καθηγητή στο 
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Πανεπιστήμιο». Στη Συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, ημερ. 
8.6.2017, αναφέρεται ότι «Η Επιτροπή ενέκρινε την παραχώρηση άδειας μερικής 
απασχόλησης του Καθηγητή Δ στο Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου για το 
χρονικό διάστημα που κατέχει τη θέση του Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο και όχι μόνο 
για το χρονικό διάστημα που κατέχει τη συγκεκριμένη έδρα”.  

 Σύμφωνα με τους Κανόνες Απουσίας Μελών Ακαδημαϊκού Προσωπικού, οι οποίοι 
εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου στις 26.2.1998 και οι οποίοι 
αναφέρονται στην απουσία των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού από το 
Πανεπιστήμιο, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους, «Μέλος του 
ακαδημαϊκού προσωπικού μπορεί να απουσιάσει πέραν των τεσσάρων εβδομάδων, 
μόνο με έγκριση της Συγκλήτου και σε περίπτωση που η απουσία του διαρκέσει πέραν 
του ενός ακαδημαϊκού έτους θα χρειάζεται και η σύμφωνος γνώμη του Συμβουλίου». 

 Ζητήσαμε να ενημερωθούμε κατά πόσο εξασφαλίστηκε έγκριση από τη Σύγκλητο και 
το Συμβούλιο για άδεια απουσίας πέντε εβδομάδων ανά ακαδημαϊκό έτος, καθώς και 
κατά ποσό η εν λόγω άδεια (δηλαδή για όσο διάστημα κατέχει τη θέση Καθηγητή στο 
Πανεπιστήμιο) καλύπτεται από τους εν ισχύι Κανονισμούς/Κανόνες. Ζητήσαμε επίσης 
την έγκριση του αρμόδιου Σώματος του Πανεπιστημίου για διατήρηση της έμμισθης 
σχέσης του Καθηγητή με το Πανεπιστήμιο του  Ηνωμένου Βασιλείου για όσο διάστημα 
ο Καθηγητής κατέχει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως αυτή καταγράφεται στην 
επιστολή του τότε Πρύτανη, ημερ. 9.1.2009, καθώς και τους λόγους για τους οποίους η 
διατήρηση της θέσης, για όσο διάστημα κατέχει τη θέση του Καθηγητή στο 
Πανεπιστήμιο, εγκρίθηκε στη Συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, 
ημερ. 8.6.2017, μετά την παρέλευση 9 σχεδόν ετών.  

 Όπως αναφέρουμε πιο πάνω, στις 15.10.2008 η Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών 
ενέκρινε το αίτημα του Καθηγητή Δ, για άδεια απουσίας από το Πανεπιστήμιο για το 
χρονικό διάστημα των πέντε εβδομάδων ετησίως, στη βάση της επιστολής του, ημερ. 
23.9.2008, στην οποία αναφέρεται ότι «η απουσία μου από το Πανεπιστήμιο θα είναι 
περιορισμένη σε συνολικά 5 εβδομάδες το χρόνο, από τις οποίες η 1 εβδομάδα 
(συνήθως) είναι τον Οκτώβριο και η άλλη (συνήθως) τον Φεβρουάριο. Οι υπόλοιπες 3 
εβδομάδες είναι εκτός των ακαδημαϊκών εξαμήνων του Πανεπιστημίου Κύπρου…». 
Όπως αναφέρεται στην Έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή, για τα Χειμερινά Εξάμηνα των 
ακαδημαϊκών ετών 2009–2019, δεν υπάρχουν καταχωρημένες στο λογισμικό Σύστημα 
Banner διδακτικές ώρες για τον Καθηγητή Δ, ενώ φαίνεται ότι ο Καθηγητής Δ παρείχε 
διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μόνο κατά τα Εαρινά Εξάμηνα.  

 Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι το Πανεπιστήμιο δεν διαθέτει μηχανισμό για να 
εντοπίζονται περιπτώσεις ακαδημαϊκών που διδάσκουν λιγότερες από 6 ώρες την 
εβδομάδα, όπως καθορίστηκε από τη Σύγκλητο και την «Πολιτική περί Διδακτικών, 
Διοικητικών και άλλων Υποχρεώσεων του Ακαδημαϊκού και Άλλου Διδακτικού 
Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου», η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
Προσωπικού και Κανονισμών στις 28.6.2017.   
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 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι το Πανεπιστήμιο παρακολουθεί την 
τήρηση του ελάχιστου διδακτικού φόρτου των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού, μέσω 
της Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού, η οποία ανά εξάμηνο, παρακολουθεί τον 
διδακτικό φόρτο εκάστου μέλους του προσωπικού για να διασφαλίσει την υλοποίηση του 
προγράμματος διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, κατανέμοντας, εάν κριθεί 
απαραίτητο, πόρους για εργοδότηση Επισκεπτών Ακαδημαϊκών ή Ειδικών Επιστημόνων 
Διδασκαλίας.  

(ii) Καθηγητής Ε 

 Σύμφωνα με την Έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή, ημερ. 4.2.2020, ο Καθηγητής Ε 
ζήτησε, μεταξύ άλλων και εξασφάλισε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από τα αρμόδια 
Σώματα του Πανεπιστημίου, έτσι ώστε να διοριστεί από κοινού σε θέση καθηγητή 
μερικής απασχόλησης με τριετή διάρκεια (ανανεώσιμη) σε πανεπιστήμιο του 
Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι 20 ημέρες ετησίως.  

Στην Έκθεση αναφέρεται επίσης ότι ο Καθηγητής Ε κατέχει στην ιδιωτική εταιρεία 
R.O.G.O. Ltd ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου 100%, ενώ κατείχε 100% του μετοχικού 
κεφαλαίου στην ιδιωτική εταιρεία R.O. Group Ltd, η οποία ιδρύθηκε στις 20.4.2005 και 
διαγράφηκε στις 11.1.2016. 

Σχετικά αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό 
Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμούς, τα μέλη του Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού 
Προσωπικού του Πανεπιστημίου, δύνανται να συμμετέχουν, κατόπιν εξασφάλισης 
σχετικής έγκρισης που παρέχεται από το Συμβούλιο, με βάση Κανόνες που θεσπίζει η 
Σύγκλητος, επικυρώνει το Συμβούλιο και, κατ΄ εξαίρεση, εγκρίνει το Υπουργικό 
Συμβούλιο, σε εταιρείες με σκοπό την αξιοποίηση αξιολογημένων δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με εφευρετική δραστηριότητα με αρχικό 
μετοχικό κεφάλαιο μέχρι 24% και όχι μεγαλύτερο του μετοχικού κεφαλαίου που 
διατηρεί το Πανεπιστήμιο.  

Ζητήσαμε να ενημερωθούμε κατά πόσο οι εταιρείες στις οποίες συμμετείχε/ 
συμμετέχει ως μέτοχος ο Καθηγητής Ε εμπίπτουν στην κατηγορία που καθορίζεται στον 
πιο πάνω Κανονισμό. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχει 
ως μέτοχος ο Καθηγητής δεν εμπίπτουν στην κατηγορία που καθορίζεται στον πιο πάνω 
Κανονισμό.   

 Σύμφωνα με την Έκθεση, από ανασκόπηση του ιστορικού διδακτικών υποχρεώσεων 
του Καθηγητή Ε από το λογισμικό Σύστημα Banner, από τον Ιανουάριο του 2014, όταν 
του παραχωρήθηκε άδεια για μερική απασχόληση στο πανεπιστήμιο του Ηνωμένου 
Βασιλείου, μέχρι τη λήξη της, τον Αύγουστο του 2017, διαπιστώθηκε ότι κατά τα 
ακαδημαϊκά έτη 2013/2014, 2014/2015 και 2015/2016, ο Καθηγητής Ε είχε διδασκαλία 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΚ/01/2022 

 
 

35 
 

6 ώρες ανά εβδομάδα μόνο κατά τα Εαρινά εξάμηνα, ενώ δεν υπάρχουν 
καταχωρημένες στο Σύστημα Banner διδακτικές ώρες για τα Χειμερινά εξάμηνα.  

 Όπως αναφέρεται στην Έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή, ο Καθηγητής Ε αιτήθηκε άδεια 
απουσίας άνευ απολαβών για δύο έτη, με έναρξη την 1.8.2017, για συμπλήρωση του 
τριετούς προγράμματος Marie Curie Fellowship της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο 
«Valuing Innovation Options and Policy Flexibility under Uncertainty», η οποία 
εγκρίθηκε από την Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών, για την περίοδο 1.9.2017 – 
31.8.2019, κατ’ εξαίρεση σε ότι αφορά στη χρονική διάρκεια που προνοούν οι Κανόνες 
για Άδεια Απουσίας χωρίς Αποδοχές του Ακαδημαϊκού Προσωπικού.   

Όπως αναφέρουμε πιο πάνω, με βάση τους Κανόνες του Πανεπιστημίου για Άδεια 
Απουσίας Χωρίς Αποδοχές Ακαδημαϊκού Προσωπικού, η άδεια για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος δίνεται για χρονική περίοδο διάρκειας μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους και 
δύναται να ανανεωθεί για ακόμη ένα ακαδημαϊκό έτος, κατόπιν νέου αιτήματος, ενώ 
η συχνότητα χορήγησης άδειας, χωρίς αποδοχές, εξαρτάται από τη σοβαρότητα των 
λόγων για τους οποίους ζητείται και υπόκειται στην κρίση των αρμοδίων οργάνων. 
Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, η άδεια που παραχωρήθηκε στον Καθηγητή ήταν 
εξ αρχής για περίοδο δύο ετών, κάτι που δεν συνάδει με τους σχετικούς Κανόνες. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι το αίτημα του Καθηγητή εγκρίθηκε, 
κατ΄εξαίρεση, σε ότι αφορά στη χρονική διάρκεια που προνοούν οι Κανόνες, για άδεια 
απουσίας χωρίς αποδοχές του Ακαδημαϊκού προσωπικού, έτσι ώστε να συμπληρωθεί 
το τριετές πρόγραμμα Marie Curie Fellowship της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που άρχισε 
την 1.8.2016.  

5.5 Κατοχή μετοχών ιδιωτικών εταιρειών από μέλη του Ακαδημαϊκού και 
Διοικητικού Προσωπικού.  

α. Σύμφωνα με τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) (Τροποποιητικούς) 
Κανονισμούς που αναφέρονται πιο πάνω, τα Μέλη του Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού 
Προσωπικού του Πανεπιστημίου, δύνανται να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας, 
κατόπιν εξασφάλισης σχετικής έγκρισης που παρέχεται από το Συμβούλιο, με βάση Κανόνες που 
θεσπίζει η Σύγκλητος, οι οποίοι ωστόσο δεν εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο από την Υπηρεσία μας. 

Ζητήσαμε να ενημερωθούμε κατά πόσο έχουν θεσπιστεί από τη Σύγκλητο σχετικοί Κανόνες. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι το Πανεπιστήμιο δεν έχει προβεί ακόμη στη 
θέσπιση Κανόνων για τον καθορισμό/ρύθμιση θεμάτων, σε σχέση με τη συμμετοχή του 
Πανεπιστημίου και των Μελών του σε μηχανισμούς μετατροπής επιστημονικής τεχνογνωσίας και 
επινοήσεων σε εμπορεύσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω της ίδρυσης εταιρειών – τεχνοβλαστών 
(spin – off), καθώς δεν έχει συσταθεί τέτοιου είδους εταιρεία από το Πανεπιστήμιο.   

β. Η πρόνοια για συμμετοχή μελών Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού Προσωπικού σε εταιρείες, 
για την αξιοποίηση αξιολογημένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας προστέθηκε στους 
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Κανονισμούς του Ακαδημαϊκού Προσωπικού στις 13.7.2018, με τη δημοσίευση των περί 
Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2018 (ΚΔΠ 
206/2018).  

Παρατηρήσαμε, ωστόσο, ότι στην Εγκύκλιο 4.8 «Συμπληρωματικές Δραστηριότητες: Εξωτερικά 
Προγράμματα, Επιπρόσθετη Διδασκαλία, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Επιχειρηματική 
Εκμετάλλευση», η οποία εγκρίθηκε πριν τη δημοσίευση των Κανονισμών, στη Συνεδρία αρ. 
13/2018 του Συμβουλίου, ημερ. 30.5.2018, αναφέρεται ότι κάθε Μέλος του Ακαδημαϊκού 
Προσωπικού μπορεί να συμμετέχει σε Συμπληρωματικές Δραστηριότητες, οι οποίες, μεταξύ 
άλλων, περιλαμβάνουν την εκμετάλλευση Μετοχικών Δικαιωμάτων, τα οποία απορρέουν από τη 
συμμετοχή Μέλους σε Εταιρείες που μετατρέπουν γνώσεις και ιδέες, που απορρέουν άμεσα από 
τα αποτελέσματα της Έρευνας του Μέλους σε εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. 

Ζητήσαμε να ενημερωθούμε αναφορικά με το νομικό υπόβαθρο της πιο πάνω Εγκυκλίου. 

Σύσταση: Η έκδοση Εγκυκλίων να γίνεται στη βάση σχετικών Κανονισμών/Κανόνων. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι η Εγκύκλιος, η οποία τύγχανε παράλληλης 
νομοτεχνικής επεξεργασίας με τον Κανονισμό, εκ παραδρομής εγκρίθηκε πριν τη δημοσίευση των 
Κανονισμών.  

γ. Καθ’ υπόδειξη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως 
στη συνεδρία, ημερ. 3.11.2021, η Υπηρεσία μας διεξήγαγε έλεγχο αναφορικά με τους υπαλλήλους 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα που κατέχουν μετοχές ή/και έχουν θέση Διευθυντή/Γραμματέα σε 
ιδιωτικές εταιρείες.  

Σε σχετική επιστολή μας, ημερ. 2.3.2022, αναφέρονται στοιχεία για αριθμό υπαλλήλων 
(Ακαδημαϊκό και Διοικητικό Προσωπικό), οι οποίοι, σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από το 
Πανεπιστήμιο και το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, εργοδοτούνται από το 
Πανεπιστήμιο και φαίνεται να κατέχουν μετοχές σε μια ή περισσότερες ιδιωτικές εταιρείες ή είναι 
Διευθυντές ή/και Γραμματείς σε ιδιωτικές εταιρείες ή ταυτόχρονα κατέχουν μετοχές και είναι 
Διευθυντές ή Γραμματείς και οι οποίοι, ενδεχομένως, να μην εξασφάλισαν τη σχετική άδεια. 
Ειδικότερα αναφέρουμε ότι εντοπίστηκαν 61 άτομα τα οποία φαίνεται να κατέχουν μετοχές, 46 
άτομα τα οποία φαίνεται να έχουν θέση Διευθυντή και 31 άτομα τα οποία φαίνεται να κατέχουν 
θέση Γραμματέα. Διευκρινίζουμε ότι κάποια άτομα, ενδεχομένως, να παρουσιάζονται και στις 
τρείς κατηγορίες (Μέτοχος, Διευθυντής, Γραμματέας).  

Όπως αναφέραμε πιο πάνω, τα Μέλη του Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού Προσωπικού δύνανται 
να συμμετέχουν σε εταιρείες κατόπιν έγκρισης που παρέχεται από το Συμβούλιο. Όσον αφορά στο 
Διοικητικό Προσωπικό, σύμφωνα με τους Κανόνες Απασχόλησης Διοικητικού Προσωπικού, οι 
οποίοι τροποποιήθηκαν στη Συνεδρία αρ. 17/2016 του Συμβουλίου, ημερ. 21.12.2016, δεν 
επιτρέπεται να συμμετέχει στη διοίκηση οποιασδήποτε εταιρείας ή συνεταιρισμού ή άλλης 
επιχείρησης ιδιωτικής φύσης ή να κατέχει μετοχές ή άλλο συμφέρον σε οποιαδήποτε μη δημόσια 
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εταιρεία ή συνεταιρισμό ή άλλη επιχείρηση ιδιωτικής φύσης, παρά μόνο ύστερα από άδεια του 
Συμβουλίου.  

Ζητήσαμε όπως αποσταλεί στην Υπηρεσία μας αναλυτική κατάσταση των εγκρίσεων που 
παραχωρήθηκαν από το Συμβούλιο προς τα Μέλη του Ακαδημαϊκού/Διοικητικού Προσωπικού, για 
κατοχή μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών, στη βάση των σχετικών Κανονισμών/Κανόνων.  

Σύσταση: Να διερευνηθεί κατά πόσο στις πιο πάνω περιπτώσεις έχει εξασφαλιστεί έγκριση στη 
βάση των προνοιών των σχετικών Κανονισμών/Κανόνων και να ληφθούν τα ενδεδειγμένα 
μέτρα, αν δεν έχει γίνει. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι, με οδηγία του έχει διαβιβαστεί ηλεκτρονικό 
μήνυμα προς όλα τα μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου, με θέμα «ενημέρωση για 
υποχρεώσεις και δικαιώματα όσων απασχολούνται εκτός ή κατέχουν μετοχές ή θέσεις σε ιδιωτικές 
εταιρείες» και ότι αριθμός μελών του προσωπικού υπέβαλε αίτημα προς την αρμόδια Επιτροπή 
του Συμβουλίου για διευκρινίσεις ή/και εξασφάλιση εγκρίσεων.  

δ. Σε επιστολή της Υπηρεσίας μας προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, ημερ. 4.10.2017, 
αναφερθήκαμε στην ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικών αδικημάτων από τον Αναπληρωτή 
Καθηγητή Α, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες και στοιχεία του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών 
και Επίσημου Παραλήπτη, είναι μέτοχος στις εταιρείες St Ltd και As Co Ltd από τις 18.1.2007 και 
16.10.2003, αντίστοιχα και Διευθυντής στην εταιρεία As Co Ltd από τις 16.10.2003.  

Στην απαντητική επιστολή του Προέδρου Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, ημερ. 
8.11.2017, προς την Υπηρεσία μας, αναφέρεται ότι το θέμα εξεταζόταν από την Επιτροπή 
Προσωπικού και Κανονισμών του Συμβουλίου και οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής θα 
κοινοποιούνταν σε εύλογο χρονικό διάστημα στην Υπηρεσία μας, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να 
έχουμε οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση.  

Σχετικά αναφέρουμε ότι σε σημείωμα του Εσωτερικού Ελεγκτή προς τον Προϊστάμενο της 
Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού, ημερ. 9.10.2017, γίνεται εισήγηση όπως ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου ή/και ο Αντιπρύτανης ζητήσει από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Πειθαρχικού 
Ελέγχου τη διενέργεια Πειθαρχικού Ελέγχου εναντίον του Αναπληρωτή Καθηγητή Α, για παράνομη 
απασχόλησή του ως Διευθυντή σε δύο ιδιωτικές εταιρείες, χωρίς να έχει εξασφαλίσει 
προηγουμένως, από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου, τις νενομισμένες άδειες 
απασχόλησης, καθώς και κατοχή σημαντικού ποσοστού μετοχών σε δύο ιδιωτικές εταιρείες. 
Επίσης, σε σημείωμα του Προϊστάμενου Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού προς την Επιτροπή 
Προσωπικού και Κανονισμών, ημερ. 16.10.2017, αναφέρεται ότι, από μελέτη των εγγράφων που 
περιλαμβάνονται στον προσωπικό φάκελο του Αναπληρωτή Καθηγητή Α, διαπιστώθηκε ότι στην 
υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλε στο Πανεπιστήμιο κατά την πρόσληψή του, δηλώνει μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της St Ltd, χωρίς οποιαδήποτε άλλη αναφορά, ενώ δεν υπάρχουν 
οποιαδήποτε έγγραφα που να αφορούν σε εγκρίσεις για απασχόληση είτε στην εταιρεία St Ltd 
είτε στην εταιρεία As Co Ltd, που να χορηγήθηκαν από την Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών 
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ή από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου και αναφέρει ότι συμφωνεί με την εισήγηση του 
Εσωτερικού Ελεγκτή για διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας.  

Όπως έχουμε πληροφορηθεί δεν έχει διεξαχθεί πειθαρχική έρευνα. 

Ζητήσαμε να ενημερωθούμε σχετικά με το θέμα.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι εκ παραδρομής δεν ενημερώθηκε η Υπηρεσία μας 
ότι στη συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, ημερ. 31.1.2018, αποφασίστηκε 
όπως μας γνωστοποιηθεί ότι κατά την πρόσληψή του ο εν λόγω Καθηγητής υπέβαλε υπεύθυνη 
δήλωση αναφορικά με τις εξωπανεπιστημιακές του δραστηριότητες, η οποία έγινε αποδεκτή με 
την προσφορά διορισμού. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου επισύναψε την υπεύθυνη δήλωση του 
Καθηγητή, ημερ. 13.12.2010, στην οποία ωστόσο γίνεται αναφορά μόνο στην ιδιότητά του ως 
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της St Ltd.  

ε. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Ακαδημαϊκού Προσωπικού αρ. 4.9, που αφορά στη Σύγκρουση 
Συμφερόντων/Σύγκρουση Υποχρεώσεων, το Πανεπιστήμιο απαιτεί την ετήσια κοινοποίηση εξω-
πανεπιστημιακών δραστηριοτήτων εκ μέρους των μελών του Ακαδημαϊκού Προσωπικού στην 
Ετήσια Έκθεσή τους προς τον οικείο Κοσμήτορα, καθώς και καταστάσεων, πιθανών ή πραγματικών, 
που μπορεί να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων.  Όπως αναφέρεται στην Εγκύκλιο, ετήσια 
κοινοποίηση από τους Κοσμήτορες θα υποβάλλεται στο Συμβούλιο, με σκοπό τη δημιουργία ενός 
κατάλληλου μηχανισμού εξασφάλισης εκ των προτέρων έγκρισης, για συμμετοχή σε εξωτερικές 
δραστηριότητες που αποσκοπεί στην παροχή μέγιστου βαθμού προστασίας τόσο στο Μέλος του 
Ακαδημαϊκού Προσωπικού, όσο και στο Πανεπιστήμιο.  

Από πληροφόρηση που είχαμε από τους Κοσμήτορες των Σχολών, φαίνεται ότι δεν υποβάλλεται 
στο Συμβούλιο ετήσια κοινοποίηση, ενώ Κοσμήτορας συγκεκριμένης Σχολής δήλωσε άγνοια για 
την ύπαρξη της Εγκυκλίου.  

Σύσταση: Να υποβάλλεται στο Συμβούλιο Έτήσια Έκθεση/απολογισμός, στη βάση της σχετικής 
Εγκυκλίου.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι το Πανεπιστήμιο έχει θεσπίσει αριθμό 
Πολιτικών, καθώς και Κωδικών Συμπεριφοράς, οι οποίοι ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων, και θέματα 
Σύγκρουσης Συμφερόντων ή/και Σύγκρουσης Υποχρεώσεων και ότι το Πανεπιστήμιο προτίθεται να 
ενημερώσει εκ νέου την ακαδημαϊκή κοινότητα, σε σχέση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τη σχετική Εγκύκλιο.  

5.6 Αντιμισθία από ερευνητικά προγράμματα.  

Η Εγκύκλιος 4.8 του Πανεπιστημίου «Συμπληρωματικές Δραστηριότητες: Εξωτερικά Προγράμματα, 
Επιπρόσθετη Διδασκαλία, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Επιχειρηματική Εκμετάλλευση» ρυθμίζει 
ζητήματα που άπτονται της παροχής κινήτρων στα Μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού και 
ειδικότερα ρυθμίζει τους όρους που διέπουν την αντιμισθία που είναι δυνατόν να λάβουν τα Μέλη 
μέσω του Πανεπιστημίου ως κίνητρο, ώστε να συμμετέχουν σε Συμπληρωματικές Δραστηριότητες, 
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οι οποίες συνάδουν με το λειτούργημα του Ακαδημαϊκού και προάγουν τα καλώς νοούμενα 
συμφέροντα και την αποστολή του Πανεπιστημίου. 

Όσον αφορά στην παροχή κινήτρων για προσέλκυση εξωτερικών ερευνητικών/διδακτικών 
προγραμμάτων, στην Εγκύκλιο αναφέρεται ότι δεν υπάρχει ανώτατο όριο Δεδουλευμένης 
Αντιμισθίας (ούτε απόλυτο ούτε ως ποσοστό των απολαβών του Μέλους).  

Σύμφωνα με στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, για την περίοδο 2016–2020, 
εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου το μέγιστο ποσό απολαβών Μέλους από ερευνητικά 
προγράμματα ανήλθε σε σημαντικό ποσοστό του ετήσιου μισθού, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις 
ξεπέρασε το ποσό του ετήσιου μισθού. 

Ο Καθηγητής Μ, κατά την περίοδο 2016–2020 (5 έτη), έλαβε συνολικά μισθό ύψους €458.006 και 
επιπρόσθετες απολαβές από Ερευνητικά Προγράμματα ύψους €300.758.  

Άλλα χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρουμε στον πιο κάτω πίνακα: 

Έτος Μέλος 
Ετήσιος 
μισθός 

Επιπρόσθετες απολαβές 
από ερευνητικά 
προγράμματα 

Ποσοστό 
επιπρόσθετων 

απολαβών προς 
ετήσιο μισθό  

  € € % 
2016 Αναπληρωτής Καθηγητής Β 72.485 90.592 125,0 
2017 Καθηγητής Στ 

Καθηγητής Ζ 
60.752 
91.128 

68.665 
57.463 

113,0 
63,1 

2018 Καθηγητής Στ 
Καθηγητής  Η 
Καθηγητής Ζ 

91.385 
82.454 
90.747 

64.424 
54.429 
50.552 

70,5 
66,0 
55,7 

2019 Καθηγητής Θ 
Καθηγητής Η 
Καθηγητής Ι 

92.078 
85.893 
77.894 

59.004 
55.795 
54.897 

64,1 
65,0 
70,5 

2020 Καθηγητής Κ 
Καθηγητής Λ 
Καθηγητής Η 

92.287 
88.529 
88.307 

61.468 
61.108 
47.450 

66,6 
69,0 
53,7 

Από τα πιο πάνω, προκύπτει ότι σε αριθμό περιπτώσεων οι επιπρόσθετες απολαβές από 
ερευνητικά προγράμματα παύουν να θεωρούνται κίνητρο, αλλά αποτελούν επιπρόσθετο μισθό.  

Σχετικά αναφέρουμε ότι με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 79.610, ημερ. 
22.10.2015, εγκρίθηκε ανανεωμένο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων στους Δημόσιους Υπαλλήλους για 
Συμμετοχή στα Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ. Στη σχετική πρόταση που υποβλήθηκε στο 
Υπουργικό Συμβούλιο αναφέρεται ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που κερδίζουν χρηματοδότηση από 
Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ, αναπόφευκτα εργάζονται και κατά τον προσωπικό τους χρόνο 
και καθορίζεται ότι για την περίοδο 2014–2020, οι απολαβές από τη συνολική συμμετοχή σε 
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Προγράμματα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% των ετήσιων απολαβών κάθε εμπλεκόμενου 
ερευνητή/δημόσιου λειτουργού.  

Σύσταση: Να καθοριστεί ανώτατο όριο δεδουλευμένης αντιμισθίας, από ερευνητικά 
προγράμματα. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι η συμμετοχή του Ακαδημαϊκού Προσωπικού σε 
ερευνητικά προγράμματα αποτελεί υποχρέωση και ότι τα ανταγωνιστικά ερευνητικά 
προγράμματα, που κερδίζονται από το Ακαδημαϊκό Προσωπικό, ανεβάζουν την κατάταξη του 
Πανεπιστημίου στις διεθνείς κατατάξεις των Πανεπιστημίων και εξέφρασε την άποψη ότι δεν 
μπορεί να οριστεί οροφή στις αμοιβές του Ακαδημαϊκού Προσωπικού γιατί αυτό θα αποτελεί 
αντικίνητρο στη διεκδίκηση ερευνητικών προγραμμάτων.  

Η Υπηρεσία μας διατηρεί την άποψή της και θα διαβιβάσει εισήγηση στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, όπως η ρύθμιση του θέματος, στη βάση της σύστασης της Υπηρεσίας μας, γίνει 
μέσω του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σχετικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το 
Άρθρο 4Α του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(Ι)/2002), με την κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων των 
Προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου κατατίθεται στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων και στον Γενικό Ελεγκτή, λεπτομερής έκθεση συμμόρφωσης και εφαρμογής των 
παρατηρήσεων του Γενικού Ελεγκτή που περιέχονται στην τελευταία εκδοθείσα Έκθεσή του και 
αφορούν στις αρμοδιότητες και δραστηριότητες των υπηρεσιών που αφορά ο υπό έγκριση 
Προϋπολογισμός.  

5.7. Απουσίες Μελών Ακαδημαϊκού Προσωπικού.  

Σύμφωνα με τον Κανόνα 4.6 «Κανόνες Μελών Ακαδημαϊκού Προσωπικού», τα Μέλη του 
Ακαδημαϊκού Προσωπικού δύναται να απουσιάζουν από το Πανεπιστήμιο, κατά τη διάρκεια 
συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους, όταν συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι (κυρίως για έρευνα), 
υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίσουν γραπτή έγκριση από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή/και 
Κοσμήτορα της οικείας Σχολής, Πρύτανη, Σύγκλητο και Συμβούλιο, ανάλογα με τη διάρκεια της 
απουσίας. Στον πιο πάνω Κανόνα αναφέρεται, επίσης, ότι στο τέλος κάθε εξαμήνου ο Πρόεδρος 
εκάστου Τμήματος ετοιμάζει έκθεση για τις απουσίες του Ακαδημαϊκού Προσωπικού του Τμήματός 
του και την αναπλήρωση των σχετικών μαθημάτων. 

Παρατηρήσαμε ότι σε πολλές περιπτώσεις, το «Έντυπο απουσίας Ακαδημαϊκού Προσωπικού» δεν 
φέρει υπογραφή έγκρισης της απουσίας, στη βάση των προνοιών του σχετικού Κανόνα. Επίσης, 
όπως έχουμε πληροφορηθεί από την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, οι Πρόέεροι των 
Τμημάτων δεν ετοιμάζουν Εκθέσεις για τις απουσίες του Ακαδημαϊκού Προσωπικού και την 
αναπλήρωση των σχετικών μαθημάτων.  

Σύσταση:  Να τηρούνται οι πρόνοιες του σχετικού Κανόνα.  
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Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού θα 
προχωρήσει και σε γραπτή ενημέρωση των Τμημάτων για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τον Κανόνα 4.6.  

5.8 Διδακτικός φόρτος Ακαδημαϊκού Προσωπικού.  

Σύμφωνα με την «Πολιτική περί Διδακτικών, Διοικητικών και άλλων Υποχρεώσεων του 
Ακαδημαϊκού και Άλλου Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου», που ίσχυε μέχρι τις 8.5.2022, 
ο ελάχιστος διδακτικός φόρτος του Ακαδημαϊκού Προσωπικού θεωρείται η διδασκαλία 6 
διδακτικών ωρών την εβδομάδα, όχι απαραίτητα με την ίδια κατανομή στα δύο εξάμηνα. Στην εν 
λόγω Πολιτική αναφέρεται ότι Μέλος του Ακαδημαϊκού Προσωπικού μπορεί, με την έγκριση του 
Προέδρου του οικείου Τμήματος, να διδάξει μέχρι τρία μαθήματα σε ένα από τα δύο εξάμηνα του 
ακαδημαϊκού έτους, μεταφέροντας μέρος του διδακτικού φόρτου από το ένα εξάμηνο στο άλλο 
και καθορίζονται συγκεκριμένες κατηγορίες Ακαδημαϊκών, οι οποίοι δικαιούνται να απαλλαγούν 
πλήρως από τα διδακτικά τους καθήκοντα.  

Σημειώνουμε ότι το Σύστημα Banner, αποτελεί την αποκλειστική πηγή πληροφόρησης για τον 
πραγματικό διδακτικό φόρτο και υπεύθυνη υπηρεσία για την αποτύπωση του πραγματικού 
διδακτικού φόρτου στο Σύστημα Banner είναι η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, η 
οποία στο τέλος κάθε εξαμήνου ελέγχει την τήρηση του ελάχιστου διδακτικού φόρτου και 
ενημερώνει σχετικά τους Προέδρους Τμημάτων και το Πρυτανικό Συμβούλιο. Σε περιπτώσεις 
αποκλίσεων, οι Πρόεδροι επιβάλλουν ισοδύναμο πρόσθετο διδακτικό φόρτο σε επόμενα εξάμηνα.  

Επίσης, σύμφωνα με τους Κανόνες Πειθαρχικού Ελέγχου του Ακαδημαϊκού και άλλου 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου, η πλημμελής, ασυνεπής και εν γένει μη 
προσήκουσα εκπλήρωση των διδακτικών, ερευνητικών και διοικητικών υποχρεώσεων μέλους του 
Ακαδημαϊκού Προσωπικού, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.  

Παρατηρήσαμε ότι το Πανεπιστήμιο δεν έχει υιοθετήσει μηχανισμούς, αναφορικά με τον έλεγχο 
του πραγματικού διδακτικού φόρτου του Ακαδημαϊκού Προσωπικού. Όπως αναφέρεται σε 
επιστολή του Πανεπιστημίου προς την Υπηρεσία μας, ημερ. 19.5.2020, «δεν υπάρχει διαχωρισμός 
μεταξύ «προγραμματισμένων» και «πραγματικών ωρών», αφού η κατάσταση αποτυπώνει τα 
στοιχεία που παρουσιάζονται στο τελικό πρόγραμμα διδασκαλίας, όπως είναι καταχωρημένο στο 
ηλεκτρονικό σύστημα». Επίσης, όπως έχουμε πληροφορηθεί από την Υπηρεσία Φοιτητικής 
Μέριμνας και Σπουδών, οι τελικές προγραμματισμένες ώρες διδασκαλίας, που είναι 
καταχωρημένες στο Σύστημα Banner, θεωρούνται και ως πραγματικές ώρες, ενώ δεν υπάρχει 
μηχανισμός ελέγχου των πραγματικών ωρών ή των Ακαδημαϊκών που έχουν πραγματικό διδακτικό 
φόρτο μικρότερο των 6 ωρών την εβδομάδα.   

Σύσταση: Το Πανεπιστήμιο να εφαρμόσει μηχανισμό καταγραφής του πραγματικού διδακτικού 
φόρτου, ο οποίος στο τέλος κάθε εξαμήνου να συγκρίνεται με τις προγραμματιζόμενες ώρες 
διδασκαλίας που καταγράφονται στο Σύστημα Banner, για εντοπισμό αποκλίσεων και λήψη 
ανάλογων μέτρων, περιλαμβανομένης της πειθαρχικής διερεύνησης.  
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Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι το Πανεπιστήμιο θεωρεί ότι ο πραγματικός 
διδακτικός φόρτος είναι ο προγραμματισμένος, με βάση το πρόγραμμα διδασκαλίας που 
υποβάλλουν τα Τμήματα. Ανέφερε, επίσης, ότι σε περίπτωση που υπάρξει σχετική καταγγελία εκ 
μέρους μελών του ακροατηρίου μαθήματος ή άλλου μέλους της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, που 
υποδηλοί το αντίθετο, θα γίνεται διερεύνηση και αν αποδειχθεί δόλος θα λαμβάνονται τα ανάλογα 
μέτρα, περιλαμβανομένης και της πειθαρχικής διερεύνησης.  

5.9 Συνταξιούχοι Επισκέπτες Ακαδημαϊκοί.   

Παρατηρήσαμε ότι κατά την περίοδο 2018–2020, εργοδοτήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Επισκέπτες 
Ακαδημαϊκοί, με ηλικία μεγαλύτερη από την ηλικία αφυπηρέτησης. Σχετικά αναφέρουμε ότι 
σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Πανεπιστημίου, που αφορά στους Επισκέπτες Ακαδημαϊκούς, στη 
θέση αυτή διορίζονται μόνο όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας αναγκαστικής 
αφυπηρέτησης, το οποίο σύμφωνα με τους περί Ακαδημαϊκού Προσωπικού Κανονισμούς είναι το 
67ο έτος ηλικίας, καθώς επίσης και Ομότιμοι Καθηγητές.   

Αναφέρουμε την περίπτωση του Επισκέπτη Ακαδημαϊκού Α, ο οποίος διορίστηκε στο Πανεπιστήμιο 
στις 2.9.2019, ημερομηνία κατά την οποία ήταν 80 ετών και του Επισκέπτη Ακαδημαϊκού Β, ο 
οποίος διορίστηκε στις 6.9.2019, σε ηλικία 70 ετών.  

Ζητήσαμε να ενημερωθούμε για τη νομική βάση πρόσληψης Επισκεπτών Ακαδημαϊκών, οι οποίοι 
κατά την ημερομηνία διορισμού τους είχαν ξεπεράσει την ηλικία αναγκαστικής αφυπηρέτησης. 
Σημειώνουμε ότι, με βάση το άρθρο 15 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, απαγορεύεται η διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης κάτω από οποιοδήποτε άρθρο και 
Ομάδα Δαπανών του Νόμου, για την απασχόληση με οποιονδήποτε τρόπο συνταξιούχου 
προσώπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι, η νομική βάση των πιο πάνω διορισμών 
βασίστηκε στη γνωμάτευση της Λειτουργού Πανεπιστημίου (Νομικά Θέματα), στην οποία 
αναφέρεται  ότι «σε κάθε περίπτωση που συνταξιούχος (Κύπριος ή μη) δεν λαμβάνει σύνταξη από 
την κρατική υπηρεσία, δεν εμπίπτει στο πλαίσιο της απαγόρευσης του άρθρου 15 του περί 
Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου 2014».  Ανέφερε επίσης ότι σύμφωνα με τη 
σχετική Εγκύκλιο «σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να διοριστούν ως Επισκέπτες Ακαδημαϊκοί, 
άτομα που έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας αναγκαστικής αφυπηρέτησης, των οποίων η 
εμπειρία και οι γνώσεις που κατέχουν στο αντικείμενό τους κρίνονται πολύτιμες και αξιόλογες».  

Ωστόσο, η πιο πάνω αναφορά δεν εντοπίστηκε από την Υπηρεσία μας στην εν λόγω Εγκύκλιο, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε στις συνεδρίες της  Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, ημερ. 20.9.2017, 
27.6.2018, 27.11.2020 και 16.2.2021. 

Όπως πληροφορηθήκαμε στη συνέχεια, η πιο πάνω αναφερόμενη πρόνοια ενσωματώθηκε στη 
σχετική Εγκύκλιο με τροποποίηση, ημερ. 19.9.2022 και συνεπώς δεν καλύπτει την περίοδο του 
ελέγχου.  
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5.10 Επίδομα Διευθυντή.    

Σύμφωνα με πληροφόρηση από το Πανεπιστήμιο, καταβλήθηκε Επίδομα Διευθυντή σε τέσσερα 
Μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού το έτος 2019 και σε πέντε Μέλη το 2020, συνολικού ποσού 
€49.476 και €52.163, αντίστοιχα, όπως φαίνεται πιο κάτω. 

Θέση 2019 2020 
 € € 
Αναπ. Καθηγητής Γ 24.000 -- 
Καθηγητής Ν 14.000 -- 
Καθηγητής Ξ 5.738 11.475 
Καθηγητής Ο 5.738 11.475 
Καθηγήτρια Π -- 6.000 
Καθηγητής Ρ -- 17.213 
Καθηγητής Σ -- 6.000 
 49.476 52.163 

Σχετικά αναφέρουμε ότι στον περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο για τα έτη 
2019 και 2020, δεν εντοπίστηκε πρόνοια για καταβολή επιδόματος Διευθυντή, πέραν των 
επιδομάτων Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών.  

Ζητήσαμε να ενημερωθούμε τόσο για τη νομική βάση καταβολής του πιο πάνω επιδόματος, όσο 
και για τον τρόπο υπολογισμού του.  

Σύσταση: Να καταβάλλονται μόνο επιδόματα για τα οποία υπάρχει σχετική πρόνοια στον 
Προϋπολογισμό.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι τα επιδόματα αφορούν σε επιδόματα 
συντονιστών προγραμμάτων αυτοχρηματοδοτούμενων μεταπτυχιακών προγραμμάτων MΔΑ, ΜΒΕ 
κ.ά., όπου τα ποσά περιλαμβάνονται στους Προϋπολογισμούς των προγραμμάτων, οι οποίοι 
εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.  

5.11. Αργίες Διοικητικού Προσωπικού.   

Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διοικητικού Προσωπικού, στα ωφελήματα, πέραν από τις αργίες που 
τηρούνται στη δημόσια υπηρεσία, ως αργία τηρείται η Μεγάλη Πέμπτη, η Τρίτη του Πάσχα, η 16η 
Αυγούστου, η παραμονή Πρωτοχρονιάς, καθώς και η εβδομάδα που περιλαμβάνει την αργία του 
Δεκαπενταύγουστου ή η προηγούμενη εβδομάδα της 15ης Αυγούστου, όταν αυτή συμπίπτει με 
Σαββατοκύριακο. Στη βάση των πιο πάνω, προκύπτει ότι το Διοικητικό Προσωπικό του 
Πανεπιστημίου έχει οκτώ αργίες περισσότερες από τη Δημόσια Υπηρεσία (εννέα στην περίπτωση 
που η 15η Αυγούστου συμπίπτει με Κυριακή). 

Σημειώνουμε ότι το 2022 τηρήθηκαν δύο επιπρόσθετες αργίες, καθώς κατά την εβδομάδα 3.1.2022 
–7.1.2022 οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου παρέμειναν κλειστές και με απόφαση του 
Πρυτανικού Συμβουλίου δύο εργάσιμες ημέρες της πιο πάνω περιόδου παραχωρήθηκαν από το 
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Πανεπιστήμιο, χωρίς αποκοπή από τις ετήσιες άδειες και οι υπόλοιπες δύο ημέρες αποκόπηκαν 
από τις ετήσιες άδειες ανάπαυσης του προσωπικού.  

Σχετικά αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) 
Κανονισμούς, «οι απολαβές και τα ωφελήματα των υπαλλήλων περιλαμβάνουν τον μισθό, τα 
εκάστοτε καθορισμένα επιδόματα, τα ωφελήματα αφυπηρέτησης που καθορίζονται στον σχετικό 
Νόμο, τις καθορισμένες στη δημοσία υπηρεσία άδειες και το δικαίωμα ιατρικής περίθαλψης, όπως 
θα καθοριστεί».  

Αναφέρουμε επίσης ότι σύμφωνα με την Έκθεση Πεπραγμένων 2020 του Πανεπιστημίου, κατά τα 
έτη 2017, 2018, 2019 και 2020, ο αριθμός του Διοικητικού Προσωπικού ανερχόταν σε 504, 494, 494 
και 481 άτομα, αντίστοιχα.  

Σύσταση:  Να ακολουθούνται οι αργίες που ισχύουν στη Δημόσια Υπηρεσία, όπως συμβαίνει και 
στην περίπτωση των αδειών.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι οι αργίες έχουν θεσπιστεί και καθορίζονται 
στους Κανόνες Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας, οι οποίοι έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Επιτροπή 
του Συμβουλίου, επισυνάπτοντας σχετικό αντίγραφο των εν λόγω Κανόνων, στους οποίους ωστόσο 
δεν αναγράφεται οποιαδήποτε αναφορά, σχετικά με την έγκρισή τους από τα αρμόδια Όργανα του 
Πανεπιστημίου. 

5.12 Έσοδα από Μεταπτυχιακά Προγράμματα.  

α. Παρατηρήσαμε ότι στην παράγραφο 17.2 «Προθεσμίες προκαταβολής και αποπληρωμής 
ανά εξάμηνο των διδάκτρων» των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης, προνοείται η επιβολή 
προστίμου ανά μάθημα για κάθε καθυστερημένη εγγραφή φοιτητή σε μάθημα εντός του 
εξαμήνου.  Ωστόσο, η πιο πάνω πρόνοια δεν αφορά σε όλα τα προγράμματα Μεταπτυχιακής 
φοίτησης, καθώς δεν αναφέρεται στις προθεσμίες προκαταβολής και αποπληρωμής των 
διδάκτρων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Μηχανική Πετρελαίων, Διοίκηση και Οικονομικά, 
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Συστήματα Ευφυών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας.  

Ζητήσαμε να ενημερωθούμε τους λόγους για τους οποίους η πιο πάνω πρόνοια δεν καλύπτει όλα 
τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα.  

Σύσταση: Οι σχετικοί Κανόνες να τροποποιηθούν, έτσι ώστε οι πρόνοιες για επιβολή προστίμου 
για κάθε καθυστερημένη εγγραφή φοιτητή σε μάθημα εντός του εξαμήνου, να καλύπτουν όλα 
τα μεταπτυχιακά προγράμματα. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε 
συνεργασία με τους Διευθυντές των υπολοίπων αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, θα 
εξετάσει τη σύστασή μας και θα υποβάλει εισήγηση για αναθεώρηση του σχετικού κανόνα, ώστε 
να μπορεί να εφαρμοστεί για το σύνολο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, συμβατικών και 
αυτοχρηματοδοτούμενων.  
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β.  Σε Έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή, ημερ. 13.1.2017, που διενεργήθηκε με σκοπό να 
επιβεβαιωθεί κατά πόσο οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την τιμολόγηση, είσπραξη ή 
απαλλαγή, την καταχώρηση και διαχείριση των εσόδων που προκύπτουν από την υποχρέωση 
καταβολής Μεταπτυχιακών Διδάκτρων, συνάδουν με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, των 
Κανονισμών, των Κανόνων και των εκάστοτε αποφάσεων των Σωμάτων και των Επιτροπών του 
Πανεπιστημίου εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

(i) Το Συμβούλιο Οικονομικών και Προσφορών απέρριψε εισήγηση των Οικονομικών 
Υπηρεσιών, ημερ. 17.2.2010, όπως το Πανεπιστήμιο προβαίνει σε αφαίρεση της εγγραφής 
των φοιτητών που παρουσιάζουν οφειλές μετά την ολοκλήρωση των προσθαφαιρέσεων του 
εκάστοτε εξαμήνου, ως οι πρόνοιες των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης. Όπως 
αναφέρεται στο σχετικό σημείωμα των Οικονομικών Υπηρεσιών, το μέτρο αυτό θα ασκεί 
πίεση στους φοιτητές να καταβάλλουν το σύνολο των διδάκτρων τους πριν τα αποτελέσματα 
των εξετάσεών τους, τα οποία τους ωθούν να αποχωρήσουν από τα προγράμματα σπουδών 
τους, χωρίς την καταβολή του συνόλου των διδάκτρων τους.  

Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με πληροφόρηση που εξασφάλισε η Υπηρεσία μας τον Αύγουστο 
του 2020, στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών εκκρεμούσαν 60 πτυχία αποφοίτων, με 
οικονομικές οφειλές που ξεπερνούσαν τις €138.000, τα οποία αφορούσαν στα ακαδημαϊκά 
έτη 2010/2011 μέχρι και το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019/2020.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι το Πανεπιστήμιο έχει ήδη αναθεωρήσει 
τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης. 

(ii)  Δεν υπάρχουν οι απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες και το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφής 
στα μαθήματα (Banner) επιτρέπει την εγγραφή των φοιτητών, ακόμη και αν δεν έχουν 
καταβάλει τα ανάλογα οφειλόμενα δίδακτρα, παρά τις πρόνοιες των Κανόνων 
Μεταπτυχιακής Φοίτησης, οι οποίοι αναφέρουν ότι τα Μεταπτυχιακά Δίδακτρα θα πρέπει 
να καταβάλλονται από τους φοιτητές πριν την εγγραφή τους στα μαθήματα και πριν από την 
εξεταστική περίοδο κάθε εξαμήνου. 

 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι το Πανεπιστήμιο έχει προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες και διασφαλίζει ότι οι φοιτητές/τριες εγγράφονται σε μαθήματα, 
αφού προηγουμένως πληρώσουν τη δόση των διδάκτρων τους, με αποτέλεσμα να μην 
δημιουργούνται νέες οφειλές διδάκτρων.  

(iii) Δεν υπάρχει ομοιόμορφη πολιτική στη διοίκηση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων και στη 
διαχείριση των εσόδων και δαπανών τους.  Όπως αναφέρεται στην Έκθεση του Εσωτερικού 
Ελεγκτή, η διοικητική και οικονομική διαχείριση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος MBA 
γίνεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης, ενώ για τα υπόλοιπα 
Μεταπτυχιακά Προγράμματα γίνεται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες.  

 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι το Πανεπιστήμιο παρακολουθεί και 
αξιολογεί, σε συνεχή βάση, το μοντέλο λειτουργίας των αυτοχρηματοδοτούμενων 
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προγραμμάτων και την αποδοτικότητά του και εκεί όπου αναγνωρίζονται περιθώρια 
βελτίωσης και επανασχεδιασμού εργασιών, υλοποιούνται σχετικές δράσεις.  

(iv) Σύμφωνα με το άρθρο 17.3.3 των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης, στο Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα MBA, σε περίπτωση αποτυχίας φοιτητή, καταβάλλονται εκ νέου τα δίδακτρα για 
τα αντίστοιχα μαθήματα.  

Δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε σχετική πρόνοια στους Κανόνες, αναφορικά με τα υπόλοιπα 
Μεταπτυχιακά Προγράμματα.  

Στην Έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή γίνονται εισηγήσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, σε 
εφαρμογή αυτοματοποιημένης διαδικασίας, έτσι ώστε το ηλεκτρονικό σύστημα να μην επιτρέπει 
την εγγραφή νεοεισερχόμενου φοιτητή σε μάθημα, εάν προηγουμένως δεν έχει αποπληρώσει τα 
απαιτούμενα δίδακτρα και στη θέσπιση ομοιόμορφης πολιτικής διοίκησης των Μεταπτυχιακών 
Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου και διαχείρισης των εσόδων και δαπανών τους. 

Ζητήσαμε να ενημερωθούμε σχετικά με τις ενέργειες του Συμβουλίου που αφορούν στις 
διαπιστώσεις και εισηγήσεις του Εσωτερικού Ελεγκτή.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι οι φοιτητές/τριες καταβάλλουν συνολικό ποσό 
διδάκτρων για την παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος και τα δίδακτρα πληρώνονται 
με δόσεις, ανά εξάμηνο φοίτησης. Επίσης, μας πληροφόρησε ότι για τα μεταπτυχιακά 
προγράμματα MBA και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, η χρέωση των διδάκτρων γίνεται ανά 
πιστωτική μονάδα του μαθήματος και ότι σε περίπτωση αποτυχίας φοιτητή/τριας σε μάθημα, 
δύναται να εφαρμοστεί ο κανόνας ότι ο/η φοιτητής/τρια καταβάλλει εκ νέου τα δίδακτρα για τα 
αντίστοιχα μαθήματα που καλείται να εγγραφεί και επαναλάβει.  

5.13  Κανόνες Πανεπιστημίου Κύπρου για Υπεράριθμες Θέσεις σε Ειδικές 
Κατηγορίες. 

Σύμφωνα με τον περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμο του 2006 (Ν. 22(Ι)/2006), ο 
οποίος καταργήθηκε με τον περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα 
και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας Νόμο του 2017 (Ν. 14(Ι)/2017), 
άτομα που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες μπορούν να διεκδικήσουν αριθμό θέσεων ως 
υπεράριθμες σε ποσοστό, με κριτήρια και με διαδικασίες που καθορίζονται με Κανονισμούς.  

Στη βάση του πιο πάνω άρθρου της νομοθεσίας, εκδόθηκαν οι περί Υπεράριθμων Θέσεων σε 
Ειδικές Κατηγορίες στα Δημόσια Πανεπιστήμια Κύπρου Κανονισμοί, ΚΔΠ 266/2009, οι οποίοι 
προνοούν για υπεράριθμες θέσεις στο πλαίσιο των Παγκύπριων Εξετάσεων και για υπεράριθμες 
θέσεις εκτός της διαδικασίας των Παγκύπριων Εξετάσεων. Στους πιο πάνω Κανονισμούς 
αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι τα Δημόσια Πανεπιστήμια μπορούν να εκδίδουν Κανόνες για τη 
λεπτομερέστερη περιγραφή των διαδικασιών και των κριτηρίων για τις επιμέρους κατηγορίες των 
υπεράριθμων θέσεων.  
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Το Πανεπιστήμιο έχει προβεί στην έκδοση του Κανόνα 5.1(ΙΙ) «Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών 
Θεμάτων – Κανόνες Προπτυχιακής Φοίτησης», οι οποίοι προνοούν (α) την παραχώρηση θέσεων σε 
υποψήφιους που εισάγονται, βάσει ειδικών κριτηρίων, ως υπεράριθμοι και (β) την παραχώρηση 
θέσεων σε υποψήφιους, βάσει άλλων εξετάσεων και όχι με βάση τον περί Παγκύπριων Εξετάσεων 
Νόμο του 2006.  

α.  Υπεράριθμες θέσεις στο πλαίσιο των Παγκύπριων Εξετάσεων. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 
3 των περί Υπεράριθμων Θέσεων σε Ειδικές Κατηγορίες στα Δημόσια Πανεπιστήμια Κύπρου 
Κανονισμών  (ΚΔΠ 266/2009), καθορισμένος αριθμός υπεράριθμων θέσεων, στο πλαίσιο των 
Παγκύπριων Εξετάσεων, σε ποσοστό μέχρι 14% κατανέμεται σε υποψήφιους που ανήκουν σε 
«ειδικές κατηγορίες», όπως Κύπριοι υποψήφιοι από οικογένειες με ειδικές περιστάσεις, με 
σοβαρά προβλήματα υγείας και Κύπριοι υποψήφιοι θρησκευτικών ομάδων, νοουμένου ότι οι 
δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει γενικό βαθμό κατάταξης, τουλάχιστον 80% του γενικού 
βαθμού κατάταξης του τελευταίου υποψήφιου που έχει εισαχθεί στο Τμήμα προτίμησης των εν 
λόγω δικαιούχων και θα πρέπει επίσης να πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης για το Τμήμα 
αυτό.  

Σύμφωνα με τον Κανόνα του Πανεπιστημίου Κύπρου αρ. 1.5 «Παραχώρηση θέσεων σε 
υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο βάσει ειδικών κριτηρίων ως υπεράριθμοι», 
δικαίωμα υποβολής αίτησης, για εξασφάλιση των υπεράριθμων θέσεων, έχουν μόνο όσοι 
υποψήφιοι έχουν παρακαθήσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις και έχουν εξασφαλίσει γενικό βαθμό 
κατάταξης τουλάχιστον 80% του γενικού βαθμού κατάταξης του τελευταίου εισακτέου στο Τμήμα. 
Στη βάση του πιο πάνω, κάποιος υποψήφιος που αποτυγχάνει να εξασφαλίσει θέση στις 
Παγκύπριες Εξετάσεις, μπορεί τελικά να εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο λόγω υπεράριθμων θέσεων.  

Όπως αναφέρεται σε σχετική γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, ημερ. 3.10.2017, οι εν λόγω 
Κανονισμοί (ΚΔΠ 266/2009), στο μέτρο που προνοούν ότι οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις ειδικές 
κατηγορίες δύνανται να εισαχθούν στα δημόσια πανεπιστήμια με χαμηλότερο βαθμό, είναι 
αντισυνταγματικοί γιατί παραβιάζουν το Άρθρο 28 του Συντάγματος. Ειδικότερα, στη γνωμάτευση 
αναφέρεται ότι το άρθρο 28.1 του Συντάγματος της Δημοκρατίας προβλέπει ότι «Πάντες είναι ίσοι 
ενώπιον του νόμου, της διοικήσεως και της δικαιοσύνης και δικαιούνται να τύχωσι ίσης 
προστασίας και μεταχειρίσεως» και όπως αυτό έχει ερμηνευθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο, δεν 
προβλέπει τη δυνατότητα υιοθέτησης μέτρων θετικής δράσης, κατά δικαιολογημένη παρέκκλιση 
από την αρχή της ισότητας.  

β.  Υπεράριθμες θέσεις εκτός της διαδικασίας των Παγκύπριων Εξετάσεων. Σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 4 της ΚΔΠ 266/2009, τα Δημόσια Πανεπιστήμια μπορούν να προσφέρουν υπεράριθμες 
θέσεις πέραν της διαδικασίας των Παγκύπριων Εξετάσεων, σε συνολικό ποσοστό μέχρι 16% στις 
ακόλουθες κατηγορίες: 

 Υποψήφιοι απόφοιτοι δημοσίων ή ιδιωτικών σχολείων της Κύπρου, σε ποσοστό 3% με βάση, 
μεταξύ άλλων, διεθνή προσόντα πρόσβασης. 
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 Υποψήφιοι άλλων ειδικών κατηγοριών, όπως Κύπριοι θρησκευτικών ομάδων, επαναπατρισθέντες 
Κύπριοι, παιδιά λειτουργών Εξωτερικής Υπηρεσίας Κύπρου σε ποσοστό μέχρι 3%. 

 Υποψήφιοι φοιτητές, απόφοιτοι λυκειακού κύκλου του εξωτερικού (Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρίτων 
χωρών, περιλαμβανομένων και Κύπριων μόνιμων κατοίκων εξωτερικού) σε ποσοστό 10%.  

Σύμφωνα με τον Κανόνα Προπτυχιακής Φοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου αρ.  1.6, παραχωρούνται 
υπεράριθμες θέσεις στο Πανεπιστήμιο, σε ποσοστό 3% των Κυπρίων υποψηφίων, σε υποψηφίους που 
δεν παρακάθησαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις, με βάση τα αποτελέσματα εξετάσεων GCE ή άλλων 
ισοδύναμων και τα οποία αφορούν μόνο σε Κύπριους που ανήκουν στις θρησκευτικές ομάδες 
(Αρμένιοι, Μαρωνίτες, Λατίνοι), επαναπατρισθέντες Κύπριους, Κύπριους μόνιμους κατοίκους 
εξωτερικού, Κύπριους με διπλή υπηκοότητα, ξένους υπηκόους, Έλληνες της διασποράς, παιδιά 
λειτουργών εξωτερικής Υπηρεσίας Κύπρου, καθώς και θέσεις, σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού 
αριθμού των Κυπρίων εισακτέων, σε Έλληνες Υπηκόους. Ο πιο πάνω Κανόνας εξειδικεύει κατηγορία 
Τουρκοκυπρίων, Κορυφαίων Αθλητών και Διακριθέντων Μαθητών σε Διεθνείς Ολυμπιάδες και 
μαθητών του εξατάξιου Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου, χωρίς ωστόσο να καθορίζει ποσοστά.  

Όπως αναφέρεται στη σχετική γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, ημερ. 3.10.2017, ο Κανόνας 
1.6 των Κανόνων Προπτυχιακής Φοίτησης του Πανεπιστημίου έχει εκδοθεί εκτός των πλαισίων του 
εξουσιοδοτούντος Κανονισμού 4 της ΚΔΠ 266/2009, δεδομένου ότι δημιουργεί καινούργιες ειδικές 
κατηγορίες κριτηρίων, όπως ειδική κατηγορία Ελλήνων υπηκόων σε ποσοστό ίσο με 10% και 
κατηγορία Τουρκοκυπρίων (οι κατηγορίες Κορυφαίων Αθλητών και μαθητές Γυμνασίου 
Ριζοκαρπάσου εγκρίθηκαν αργότερα), οι οποίες δεν προβλέπονται στον εξουσιοδοτούντα 
Κανονισμό και σε κάποιες περιπτώσεις επεμβαίνει στο ποσοστό επί τοις εκατό που προβλέπει ο 
Κανονισμός 4 της ΚΔΠ 266/2009.  

Εν κατακλείδι, στη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας αναφέρεται ότι οι Κανονισμοί ΚΔΠ 
266/2009 θα πρέπει να τύχουν πλήρους αναθεώρησης από το ΥΠΑΝ και εκφράζεται η άποψη ότι 
μέχρι την τροποποίηση των Κανονισμών, το Πανεπιστήμιο οφείλει να αναθεωρήσει τον Κανόνα 1.6 
των Κανόνων Προπτυχιακής Φοίτησης, ούτως ώστε να ευρίσκεται στο πλαίσιο του 
εξουσιοδοτούντος Κανονισμού.  

Σχετικά αναφέρουμε ότι σε επιστολή της Υπηρεσίας μας, ημερ. 4.10.2017, προς τη Γενική 
Διευθύντρια του ΥΠΑΝ και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου υποδείξαμε ότι η ύπαρξη σε ισχύ 
Κανόνων ή Κανονισμών που δεν είναι σύννομοι ενδεχομένως να οδηγήσει σε προσφυγές στο 
Διοικητικό Δικαστήριο από υποψηφίους που δεν εξασφαλίζουν θέση στις Παγκύπριες Εξετάσεις. 
Στην πιο πάνω επιστολή εκφράσαμε την άποψη ότι τόσο το ΥΠΑΝ, όσο και το Πανεπιστήμιο θα 
πρέπει να μεριμνήσουν για τροποποίηση των σχετικών Κανονισμών και Κανόνων.  

Σε απαντητική επιστολή, ημερ. 10.11.2017, ο τότε Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 
ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι το Πανεπιστήμιο είχε δρομολογήσει τις απαραίτητες διαδικασίες, 
ώστε οι Κανόνες ή/και οι Κανονισμοί να καταστούν σύννομοι και ότι το Πανεπιστήμιο θεωρούσε 
εφικτή την εφαρμογή των τροποποιήσεων πριν τις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2018. Επίσης, σε 
απαντητική επιστολή του ΥΠΑΝ, ημερ. 25.1.2018, αναφέρεται ότι το Υπουργείο θα προχωρούσε 
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στην περαιτέρω εξέταση των εν λόγω Κανονισμών και θα λαμβάνονταν αποφάσεις για περαιτέρω 
ενέργειες.  

Παρατηρήσαμε ότι, μέχρι σήμερα, το ΥΠΑΝ δεν έχει προβεί σε τροποποίηση των περί Υπεράριθμων 
Θέσεων σε Ειδικές Κατηγορίες στα Δημόσια Πανεπιστήμια Κύπρου Κανονισμών  (ΚΔΠ 266/2009) 
και το Πανεπιστήμιο δεν έχει προβεί σε αναθεώρηση του Κανόνα 1.6 των Κανόνων Προπτυχιακής 
Φοίτησης.   

Ζητήσαμε να ενημερωθούμε αναφορικά με το θέμα. 

Σύσταση: Το Πανεπιστήμιο και το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας να προβούν 
στις απαραίτητες τροποποιήσεις του Κανόνα και των Κανονισμών, αντίστοιχα, ως οι σχετικές 
υποδείξεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι το Πανεπιστήμιο συμμορφώνεται με τους ισχύοντες 
Κανονισμούς του ΥΠΑΝ,  οι οποίοι ρυθμίζουν τα θέματα υπεράριθμων θέσεων σε ειδικές κατηγορίες στα 
δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου (ΚΔΠ 266/2009) και υλοποιεί τους Κανόνες Προπτυχιακής Φοίτησης 
του Πανεπιστημίου Κύπρου που απορρέουν από τους Κανονισμούς αυτούς.  

5.14 Δικαστικές υποθέσεις. 

Σύμφωνα με το μητρώο δικαστικών υποθέσεων που τηρείται στο Πανεπιστήμιο, σε αρκετές 
δικαστικές υποθέσεις που ολοκληρώθηκαν την περίοδο 2011–2020, η απόφαση που λήφθηκε ήταν 
εναντίον του Πανεπιστημίου, όπως φαίνεται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα: 
 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 2011 - 2020  
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΕΦΕΣΕΙΣ/ΕΦ. ΔΙΟΙΚ. 
ΔΙΚΑΣΤ. 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΕΦΕΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

Σύνολο 

Απόφαση υπέρ του 
Πανεπιστημίου 

19 7 4 0 1 31 

Αποσύρθηκαν με έξοδα υπέρ 
του Πανεπιστημίου 

5 1 0 0 0 6 

Απόφαση εναντίον του 
Πανεπιστημίου 

36 0 7 2 1 46 

Αποσύρθηκαν με έξοδα 
εναντίον του Πανεπιστημίου 

8 4 0 0 0 12 

Αποσύρθηκαν χωρίς έξοδα 18 2 2 0 2 24 

Σύνολο υποθέσεων που 
ολοκληρώθηκαν 

86 14 13 2 4 119 

Ποσοστό υποθέσεων που 
εκδικάστηκαν ή αποσύρθηκαν, 
με έξοδα εναντίον του 
Πανεπιστημίου 

51% 29% 54% 100% 25% 49% 
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Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, ο τρόπος διαχείρισης θεμάτων και οι αποφάσεις που λήφθηκαν 
από το Πανεπιστήμιο, είχαν ως αποτέλεσμα την καταχώριση  δικαστικών υποθέσεων, από τις 
οποίες  σημαντικός αριθμός κατέληξε εις βάρος του Πανεπιστήμιου, είτε με απόφαση Δικαστηρίου 
είτε κατόπιν εξώδικου διακανονισμού, με οικονομικές συνέπειες  για το Πανεπιστήμιο. 

Σημειώνουμε ότι κατά το έτος 2020 εκκρεμούσαν ενώπιον Δικαστηρίου 112 υποθέσεις.  

Σύσταση: Οι αποφάσεις να λαμβάνονται νομότυπα και στη βάση γνωματεύσεων του Νομικού 
Λειτουργού ή/και των εξωτερικών νομικών συμβούλων του Πανεπιστημίου.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου συμφώνησε με την ανάγκη τήρησης της νομοθεσίας και μας 
πληροφόρησε ότι το Πανεπιστήμιο καταβάλλει προσπάθεια να διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις που 
λαμβάνονται βασίζονται στη σχετική νομοθεσία, καθώς και στις νομικές γνωματεύσεις των 
εσωτερικών και εξωτερικών νομικών συμβούλων.  

5.15 Πλήρωση κενών θέσεων Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου Κύπρου.  

Η Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών, αποφάσισε στις 31.5.2006, την πλήρωση κενών θέσεων 
Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου, από 1.7.2006.  Η απόφαση ακυρώθηκε από το Ανώτατο 
Δικαστήριο στις 27.10.2009, λόγω του ότι η προκήρυξη των θέσεων ήταν παράνομη, αφού έγινε με 
εσωτερική γνωστοποίηση, χωρίς δηλαδή δημοσίευση της θέσης στο ευρύ κοινό.  

Ακολούθησε επανεξέταση του θέματος και προκήρυξη των θέσεων, με αποτέλεσμα την 
αναδρομική, από 1.7.2006, πλήρωση των θέσεων. Η απόφαση και πάλι οδηγήθηκε σε ακύρωση 
στις 4.2.2014, αφού η Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών παρέλειψε να αιτιολογήσει την 
παραγνώριση του πλεονεκτήματος των αιτητών, ενώ η υπεροχή των επιλεγέντων υποψηφίων, 
στηρίχθηκε σε γενικές και αόριστες αναφορές, καθώς δεν βασίστηκε σε στοιχεία των φακέλων που 
να τις τεκμηριώνουν.  
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Στη συνέχεια, σε δεύτερη επανεξέταση του θέματος, η Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών δεν 
κατάληξε σε ομόφωνη απόφαση και το θέμα παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου, το οποίο, σε συνεδρία του, ημερ. 1.12.2014, αποφάσισε την πλήρωση των θέσεων. 
Και αυτή η απόφαση ακυρώθηκε στις 28.2.2022 από το Διοικητικό Δικαστήριο, λόγω παράλειψης 
διεξαγωγής προφορικών συνεντεύξεων, γεγονός που συνιστά παράβαση του Κανονισμού 8 των 
περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμών.  

Σύσταση: Η πρόσληψη προσωπικού, για συμπλήρωση κενών θέσεων, να γίνεται στη βάση 
διάφανων και νομότυπων διαδικασιών.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού γίνονται στη 
βάση διάφανων και νομότυπων διαδικασιών, ενώ λαμβάνονται υπόψη και οι σχετικές νομικές 
γνωματεύσεις του εξωτερικού νομικού συμβούλου.  

5.16  Υπηρεσιακά οχήματα. 

Οι περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
Κανονισμοί, οι οποίοι εκδόθηκαν με βάση το άρθρο 8(2) των περί της Παροχής Ορισμένων 
Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου 
Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμων προνοούν, μεταξύ άλλων, ότι για όλα τα υπηρεσιακά οχήματα 
πρέπει να τηρείται Σημειωματάριο Διαδρομής Οχημάτων και Μηνιαίο Φύλλο Κοστολογίου, τα 
οποία υπογράφονται στο τέλος κάθε μήνα από τον οικείο Προϊστάμενο Τμήματος ή 
εξουσιοδοτημένο από αυτόν Λειτουργό.  

Παρατηρήσαμε ότι τα Σημειωματάρια Διαδρομής Οχημάτων δεν υπογράφονται από τον 
Προϊστάμενο Τμήματος κάθε μήνα, ως οι πρόνοιες του πιο πάνω Κανονισμού. Σύμφωνα με 
πληροφόρηση που είχαμε, τα εν λόγω Σημειωματάρια υποβάλλονται κάθε έτος για έλεγχο στις 
Τεχνικές Υπηρεσίες – Τομέας Λειτουργίας και Συντήρησης, όπου και υπογράφονται από τις Τεχνικές 
Υπηρεσίες, ενώ στις περιπτώσεις όπου αυτά υπογράφονται από τους Προϊστάμενους Τμημάτων, 
αυτό γίνεται μια φορά ετησίως, πριν την αποστολή τους στις Τεχνικές Υπηρεσίες για έλεγχο.  

Παρατηρήσαμε επίσης ότι δεν τηρείται ξεχωριστό Μηνιαίο Φύλλο Κοστολογίου για κάθε όχημα 
αλλά τηρείται ένα ενιαίο φύλλο για όλα τα οχήματα, γεγονός που δυσχεραίνει τον εντοπισμό του 
συνολικού ετήσιου κόστους κίνησης και συντήρησης κάθε οχήματος.  

Σύσταση: Να εφαρμόζονται οι πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι τα Σημειωματάρια Διαδρομών Οχημάτων θα 
υπογράφονται από τους Προϊσταμένους σε μηνιαία βάση, ότι τηρείται ξεχωριστό Μηνιαίο Φύλλο 
Κοστολογίου για κάθε όχημα και ότι η Επιτροπή Κανονισμών του Πανεπιστημίου έχει εγκρίνει 
«Κανόνες Χρήσης Υπηρεσιακών Οχημάτων» και έχει ενημερωθεί σχετικά το προσωπικό για την 
ανάγκη πιστής τήρησής τους.  
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5.17  Απασχόληση Μέλους του Διοικητικού Προσωπικού εκτός Πανεπιστημίου.  

Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας, μέλος του Διοικητικού Προσωπικού 
απασχολείται παράλληλα σε τηλεοπτικό σταθμό από το 2007 μέχρι σήμερα.  

Σύμφωνα με το άρθρο 5.2 των Κανόνων Απασχόλησης Διοικητικού Προσωπικού, δεν επιτρέπεται 
στο προσωπικό να ασκεί οποιαδήποτε εργασία ή επιχείρηση εκτός από την εργασία του στο 
Πανεπιστήμιο, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Συμβούλιο μπορεί να χορηγήσει άδεια για 
μερική απασχόληση ή πρόσληψη, με όρους που θα κρίνει το ίδιο κάτω από τις συγκεκριμένες 
περιστάσεις και εφόσον αυτό δεν θα επηρεάζει την εκτέλεση των καθηκόντων του στο 
Πανεπιστήμιο. Επίσης, σύμφωνα με την Πολιτική για άσκηση εργασίας Διοικητικού και Ωρομίσθιου 
Προσωπικού εκτός Πανεπιστημίου, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Προσωπικού και 
Κανονισμών στις 20.12.2017 και κοινοποιήθηκε στο Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου στις 
28.2.2018, το Πανεπιστήμιο δύναται να εγκρίνει άδεια για μερική απασχόληση σε μέλη του 
Διοικητικού και Ωρομίσθιου Προσωπικού, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, υπό όρους, προϋποθέσεις 
και περιορισμούς που καθορίζονται ρητά στην πολιτική, ενώ η άσκηση εργασίας εκτός 
Πανεπιστημίου δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα ώρες εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, στην Πολιτική 
αναφέρεται ότι το Πανεπιστήμιο δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εγκρίνει άδεια για 
άσκηση εργασίας εκτός Πανεπιστημίου, νοουμένου ότι τα αιτήματα εμπίπτουν σε ένα από τους 
πιο κάτω τέσσερις πυλώνες: 

α. Άσκηση εργασίας εκτός Πανεπιστημίου, βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων. 

β. Άσκηση εργασίας εκτός Πανεπιστημίου σε κρατικούς ή και άλλους φορείς ή όργανα ή 
σωματεία ή συνδέσμους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που προσδίδουν αξία στο 
Πανεπιστήμιο και παράλληλα εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. 

γ. Άσκηση εργασίας εκτός Πανεπιστημίου σε άλλους οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου και σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις, νοουμένου ότι η εξωτερική εργασία συνδέεται με εκπαιδευτικούς 
στόχους και αποσκοπεί στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων που θα συμβάλουν στην 
περαιτέρω ανάπτυξη του υπαλλήλου και στη βελτίωση των προσφερόμενων του υπηρεσιών 
στο Πανεπιστήμιο. 

δ. Διορισμός σε συμβούλια οργανισμών Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή σε Επιτροπές και 
οντότητες για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, σε σχέση με το αντικείμενο εργασίας και 
έναντι αντιμισθίας.  

Με επιστολή μας, ημερ. 24.11.2021, ζητήσαμε όπως σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο έχει 
χορηγήσει οποιαδήποτε άδεια στο συγκεκριμένο Μέλος του Διοικητικού Προσωπικού, για άσκηση 
εργασίας εκτός της εργασίας του στο Πανεπιστήμιο, να ενημερωθούμε αναφορικά με τον πυλώνα 
απασχόλησής του.   

Στις 18.2.2022, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας Έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή του 
Πανεπιστημίου, ημερ. 22.9.2021, στην οποία αναφέρεται ότι διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει 
έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών για άδεια απασχόλησης του εν 
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λόγω  Μέλους εκτός Πανεπιστημίου, μετά την 31.12.2018. Στην Έκθεση γίνεται εισήγηση όπως 
διερευνηθεί το ενδεχόμενο πειθαρχικού παραπτώματος από το Μέλος.  

Στη συνέχεια, στην επιστολή μας, ημερ. 10.3.2022, προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, αναφέραμε 
ότι η Επιτροπή Ελέγχου, στη Συνεδρία 03/2021, ημερ. 21.10.2021, αντί της πειθαρχικής διερεύνησης, 
αποφάσισε και εισηγήθηκε προς το Συμβούλιο όπως ενημερωθεί το Μέλος ότι από την 1.1.2019 δεν 
διαθέτει την απαραίτητη έγκριση για άδεια απασχόλησης εκτός Πανεπιστημίου και θα πρέπει να 
υποβάλει σχετικό αίτημα προς την Επιτροπή Προσωπικού. Αναφέραμε επίσης ότι, σύμφωνα με τους 
Κανόνες Πειθαρχικού Ελέγχου Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου, αρμοδιότητα για λήψη 
πειθαρχικών μέτρων εναντίον μέλους του Διοικητικού Προσωπικού έχει είτε ο Διευθυντής Διοίκησης 
και Οικονομικών, είτε το Πειθαρχικό Συμβούλιο, ενώ σύμφωνα με τον Κανόνα 16, ο Διευθυντής 
Διοίκησης και Οικονομικών έχει υποχρέωση, όταν υποπέσει στην αντίληψή του ότι δυνατό να έχει 
διαπραχθεί πειθαρχικό παράπτωμα, να αρχίσει πειθαρχική διαδικασία είτε με συνοπτική 
διαδικασία, είτε με διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, σε επιστολή του, ημερ. 16.3.2022, μας ενημέρωσε ότι το Συμβούλιο, 
ως το Ανώτατο Πειθαρχικό Όργανο του Διοικητικού Προσωπικού, αποφάσισε όπως υποδειχθεί στο 
Μέλος του Διοικητικού Προσωπικού ότι οποιαδήποτε απασχόληση σε ιδιωτικό κανάλι είναι 
παράνομη εκτός και αν εξασφαλιστεί σχετική έγκριση της Επιτροπής Προσωπικού.  

Η Υπηρεσία μας διαφωνεί με τον τρόπο χειρισμού του θέματος, το οποίο, κατά την άποψή μας, 
έπρεπε να τύχει διερεύνησης στη βάση των Κανόνων Πειθαρχικού Ελέγχου Διοικητικού 
Προσωπικού.  

Ζητήσαμε να ενημερωθούμε για τις μετέπειτα εξελίξεις, δηλαδή αν έχει παραχωρηθεί έγκριση της 
Επιτροπής Προσωπικού και σε ποια βάση ή αν έχει τερματιστεί η παράνομη απασχόληση ή εάν 
έχει διεξαχθεί πειθαρχική διερεύνηση. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι η Επιτροπή Προσωπικού, αφού τροποποίησε 
την υφιστάμενη πολιτική, ενέκρινε το αίτημα του Μέλους του Διοικητικού Προσωπικού υπό 
προϋποθέσεις.  

Η Υπηρεσία μας διατηρεί την άποψή της και θα διαβιβάσει εισήγηση στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, όπως η ρύθμιση του θέματος, στη βάση της σύστασης της Υπηρεσίας μας, γίνει 
μέσω του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σχετικά αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με το 
Άρθρο 4Α του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(Ι)/2002), με την κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων των 
Προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κατατίθεται στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων και στον Γενικό Ελεγκτή, λεπτομερής έκθεση συμμόρφωσης και εφαρμογής των 
παρατηρήσεων του Γενικού Ελεγκτή που περιέχονται στην τελευταία εκδοθείσα Έκθεσή του και 
αφορούν στις αρμοδιότητες και δραστηριότητες των υπηρεσιών που αφορά ο υπό έγκριση 
Προϋπολογισμός.  
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5.18 Κανόνες Πειθαρχικού ελέγχου του Ακαδημαϊκού και άλλου Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού. 

Σύμφωνα με τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Πειθαρχικός Έλεγχος Ακαδημαϊκού και άλλου 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού) Κανονισμούς, πειθαρχικό αδίκημα συνιστά, μεταξύ άλλων, 
παραβίαση των Κανονισμών και Κανόνων. Στους Κανόνες Πειθαρχικού Ελέγχου του Ακαδημαϊκού 
και άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου, οι οποίοι ετοιμάστηκαν στη βάση του 
άρθρου 4 των πιο πάνω Κανονισμών, αναφέρεται ότι πειθαρχικό αδίκημα αποτελεί κάθε είδους 
παραβίαση της υφιστάμενης νομοθεσίας, των Κανονισμών και Κανόνων του Πανεπιστημίου και 
κάθε είδους συμπεριφορά μέλους του Ακαδημαϊκού και άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού που 
δεν συνάδει με την ιδιότητά του και/ή αξίωμα που κατέχει. Στους εν λόγω Κανόνες αναφέρονται 
ενδεικτικά πειθαρχικά αδικήματα, μεταξύ των οποίων και η μη εγκατάσταση στην Κύπρο μετά την 
εκλογή ή το διορισμό  μέλους του Ακαδημαϊκού ή άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού.  

Ωστόσο, στην υφιστάμενη νομοθεσία/Κανονισμούς/Κανόνες δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε 
πρόνοια, αναφορικά με την υποχρέωση του Μέλους να διαμένει μόνιμα στη Δημοκρατία.  

Σύσταση:  Να γίνει τροποποίηση στους Κανονισμούς, για να περιληφθεί ρητή αναφορά σχετικά 
με την υποχρέωση για μόνιμη διαμονή στη Δημοκρατία. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι η ανάγκη μόνιμης εγκατάστασης προκύπτει από τα 
δεδομένα της θέσης του ακαδημαϊκού και άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού και δεν απορρέει 
από σχετική νομοθεσία ή Κανονισμό του Πανεπιστημίου.  

Η Υπηρεσία μας διατηρεί την άποψή της και θα διαβιβάσει εισήγηση στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, όπως η ρύθμιση του θέματος, στη βάση της σύστασης της Υπηρεσίας μας, γίνει 
μέσω του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σχετικά αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 4Α του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(Ι)/2002), με την κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων των 
Προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κατατίθεται στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων και στον Γενικό Ελεγκτή, λεπτομερής έκθεση συμμόρφωσης και εφαρμογής των 
παρατηρήσεων του Γενικού Ελεγκτή που περιέχονται στην τελευταία εκδοθείσα Έκθεσή του και 
αφορούν στις αρμοδιότητες και δραστηριότητες των υπηρεσιών που αφορά ο υπό έγκριση 
Προϋπολογισμός.  

5.19 Συμμετοχή Μελών του Διδακτικού Προσωπικού σε Διοικητικά Συμβούλια 
Οργανισμών.  

Όπως αναφέρουμε στην παράγραφο αρ. 5.17, το Πανεπιστήμιο έχει εφαρμόσει πολιτική για 
εργασία του Διοικητικού και Ωρομίσθιου Προσωπικού εκτός Πανεπιστημίου και έχει εγκρίνει 
αιτήματα τα οποία εμπίπτουν σε συγκεκριμένους πυλώνες, μεταξύ των οποίων και ο πυλώνας 
«Διορισμός σε συμβούλια οργανισμών Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή σε επιτροπές και 
οντότητες για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος σε σχέση με το αντικείμενο εργασίας και έναντι 
αντιμισθίας».  
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Διαπιστώσαμε ότι, το 2019, με Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, δύο Μέλη του 
Ακαδημαϊκού και του Άλλου Διδακτικού Προσωπικού, διορίστηκαν σε Διοικητικό Συμβούλιο 
Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, στη θέση του Προέδρου και Γενικού Γραμματέα.   

Ζητήσαμε να ενημερωθούμε κατά πόσο υπάρχει πολιτική που να προνοεί για τη συμμετοχή μελών 
του Ακαδημαϊκού και Άλλου Διδακτικού Προσωπικού σε Συμβούλια Οργανισμών Δημοσίου και 
Ιδιωτικού Δικαίου.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι τα Mέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου 
οφείλουν να ενημερώνουν την Επιτροπή Προσωπικού για τη συμμετοχή τους σε Συμβούλια 
Οργανισμών Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και ότι τον Μάρτιο του 2022 στάλθηκε σχετική 
ενημέρωση σε όλο του προσωπικό.  

5.20 Παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών στον Καθηγητή Τ.  

Αναφορικά με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, ημερ. 12.11.2019, η οποία 
επικυρώθηκε από την Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών και έγινε αποδεκτή από το 
Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, για παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών στον Καθηγητή Τ, κατά 
τη διάρκεια της θητείας του στο Ευρωκοινοβούλιο, παρατηρήσαμε τα πιο κάτω:  

α.  Μετά την εκλογή του Καθηγητή στο αξίωμα του Ευρωβουλευτή τον Ιούνιο του 2019, 
εγέρθηκε το θέμα ασυμβίβαστου της θέσης αυτής με τη θέση του στο Πανεπιστήμιο. Στα αρμόδια 
όργανα του Πανεπιστημίου δόθηκαν γνωματεύσεις του εξωτερικού νομικού συμβούλου και της 
εσωτερικής νομικής λειτουργού του Πανεπιστημίου,, στις οποίες αναφέρεται ότι  δημιουργείται 
ασυμβίβαστο για τον Καθηγητή Τ με την ταυτόχρονη κατοχή θέσης στο Πανεπιστήμιο και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

β. Με βάση τους Κανόνες του Πανεπιστημίου για την Άδεια Απουσίας Χωρίς Αποδοχές 
Ακαδημαϊκού Προσωπικού, η άδεια για λόγους δημοσίου συμφέροντος παραχωρείται για χρονική 
περίοδο διάρκειας μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους και μπορεί να ανανεωθεί μέχρι και τέσσερα 
επιπρόσθετα ακαδημαϊκά έτη. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, η άδεια που παραχωρήθηκε 
στον Καθηγητή Τ ήταν εξ αρχής για περίοδο πέντε ετών, κάτι που δεν συνάδει με τους σχετικούς 
Κανόνες. 

γ. Με βάση τους πιο πάνω Κανόνες, εφόσον η άδεια παραχωρήθηκε για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, αυτή θα συνυπολογιστεί για σκοπούς σύνταξης και εφάπαξ, όταν αυτός θα 
αφυπηρετήσει από το Πανεπιστήμιο, ενώ ταυτόχρονα θα λαμβάνει και τη σύνταξη Ευρωβουλευτή 
που είναι ίση με 3,5% επί του μισθού για κάθε πλήρες έτος άσκησης της θητείας του ως 
Ευρωβουλευτή. Σημειώνουμε ότι, πέραν της αυξημένης σύνταξης, η παράνομη διατήρηση της 
ιδιότητας του Καθηγητή του Πανεπιστημίου σημαίνει ότι με τη λήξη της θητείας του στο 
Ευρωκοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2024 θα επιστρέψει στα καθήκοντά του μέχρι την ηλικία 
αφυπηρέτησης των 67 ετών που ισχύει για τους Καθηγητές του Πανεπιστήμιου. 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΚ/01/2022 

 
 

56 
 

δ. Λόγω της τότε επιμονής της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, να αγνοεί τις πιο πάνω 
αναφερόμενες γνωματεύσεις που είχε ενώπιόν της, η Υπηρεσία μας με επιστολή της, ημερ. 
30.9.2019, ενημέρωσε τον τέως Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με το θέμα και  εισηγήθηκε όπως 
ζητηθεί γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ως προς το κατά πόσο υπάρχει 
ασυμβίβαστο ή όχι και αν ναι, για τα μέτρα που θα έπρεπε, ως αρμόδια αρχή, να λάβει το 
Υπουργείο, είτε για άρση του ασυμβίβαστου, είτε για ενημέρωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση. 

ε. Σε γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, ημερ. 21.10.2019, η οποία κοινοποιήθηκε στον Πρόεδρο 
του Συμβουλίου και στον Πρύτανη, αναφέρεται τεκμηριωμένα και με τρόπο μη επιδεχόμενο 
αμφισβήτησης ότι υφίσταται θέμα ασυμβίβαστου, λόγω των προνοιών του Άρθρου 70 του 
Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Άρθρου 16 του περί της Εκλογής των Μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμου. Αναφέρεται, επίσης, ότι με βάση το άρθρο 7 του περί των 
Πολιτικών Δικαιωμάτων Δημοσίων Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων, 
Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμου (Ν.102(I)/2015), 
ο Καθηγητής Τ είχε αφυπηρετήσει αυτοδικαίως από το Πανεπιστήμιο άμα τη επιτυχία του στις 
ευρωεκλογές.  

στ. Στο πλαίσιο του ελέγχου τον Σεπτέμβριο του 2021, διαπιστώσαμε ότι η Σύγκλητος του 
Πανεπιστημίου, εξακολουθούσε παράνομα να διατηρεί τον εν λόγω Καθηγητή στο μόνιμο 
προσωπικό του Πανεπιστημίου και να θεωρεί και να ενεργεί ως αυτός να βρίσκεται με άδεια άνευ 
απολαβών. Απόρροια των πιο πάνω ενεργειών του Πανεπιστημίου είναι το γεγονός ότι στον 
Καθηγητή δεν έχουν παραχωρηθεί οποιαδήποτε συνταξιοδοτικά ωφελήματα, όπως θα έπρεπε να 
είχε γίνει.  

Δεδομένου του γεγονότος ότι, στη βάση του Άρθρου 3 του σχετικού Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλεί τις αρμόδιες αρχές να λάβουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να αποφευχθεί κάθε ασυμβίβαστο με το αξίωμα του βουλευτή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε επιστολή της Υπηρεσίας μας, ημερ. 13.10.2021, προς τον Υπουργό 
Εσωτερικών, εκφράσαμε την άποψη ότι το θέμα δεν μπορούσε να αφεθεί να τύχει χειρισμού από 
το ίδιο το Πανεπιστήμιο, το οποίο δεν έχει αρμοδιότητα να κρίνει αν υπάρχει ασυμβίβαστο ή όχι 
και  ο Υπουργός Εσωτερικών (ως αρμόδια Αρχή) να ενημερώσει αρμοδίως για το ζήτημα τον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην ίδια επιστολή, ζητήσαμε όπως το Συμβούλιο του 
Πανεπιστημίου λάβει μέτρα, το συντομότερο, για τερματισμό της παρανομίας χωρίς άλλη 
καθυστέρηση και ο Γενικός Εισαγγελέας, ασκώντας τις συνταγματικές του αρμοδιότητες, να 
αποφασίσει κατά πόσο συντρέχει λόγος διερεύνησης του ενδεχομένου διάπραξης, από τη 
Σύγκλητο ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, οποιουδήποτε αδικήματος. 

Σε σχετική γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ημερ. 31.1.2022, προς τους 
Γενικούς Διευθυντές του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφέρεται 
ότι το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου οφείλει να άρει την παρανομία, ανακαλώντας την 
προηγούμενή του απόφαση για παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών και το αρμόδιο Υπουργείο 
θα πρέπει να το καλέσει σε συμμόρφωση. Αναφέρεται επίσης ότι σε περίπτωση άρνησης του 
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Πανεπιστημίου προς άρση της παρανομίας, ενδεχομένως να πρέπει να κριθεί υπό το πλαίσιο 
ενδεχόμενης κατάχρησης εξουσίας, δεδομένου ότι φαίνεται υπό τις περιστάσεις, να προκαλείται 
ζημιά στην Κυπριακή Δημοκρατία.  

Σε επιστολή, ημερ. 2.2.2022, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι, στις 17.1.2022 το 
Συμβούλιο αποφάσισε όπως, προς συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, ανακαλέσει την 
απόφασή του με την οποία επικύρωσε την απόφαση της Συγκλήτου για χορήγηση άδειας άνευ 
απολαβών στον Καθηγητή Τ. Ο Πρόεδρος μάς ανέφερε ότι, εν όψει των διαφόρων ερωτημάτων 
που εγείρονται, σε σχέση με τον τρόπο υλοποίησης της απόφασης για συμμόρφωση, 
αποφασίστηκε όπως ζητηθεί καθοδήγηση από τους εξωτερικούς νομικούς συμβούλους του 
Πανεπιστημίου, ώστε το κάθε Όργανο/Σώμα του Πανεπιστημίου που εμπλέκεται στη διαδικασία 
να προβεί στις ορθές και σύμφωνες με τον Νόμο ενέργειες.  

Ζητήσαμε να ενημερωθούμε για τις εξελίξεις.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι στις 5.4.2022 ο Καθηγητής ενημερώθηκε ότι, 
στη βάση σχετικών γνωματεύσεων, έχει αφυπηρετήσει αυτοδικαίως, ενώ τον Ιούλιο του 2022 του 
καταβλήθηκαν τα συνταξιοδοτικά του ωφελήματα. Μας πληροφόρησε επίσης ότι, ο Καθηγητής 
καταχώρισε προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο, όπου προσβάλλει, μεταξύ άλλων, την 
εγκυρότητα και/ή τη νομιμότητα της απόφασης του Συμβουλίου. 

5.21 Καταγγελία εναντίον του Καθηγητή Υ. 

Σε επιστολή της Υπηρεσίας μας, ημερ. 7.5.2018, προς τον τότε Πρόεδρο του Συμβουλίου, ζητήσαμε 
όπως διερευνηθεί καταγγελία για ενέργειες του Καθηγητή Υ, οι οποίες ενδεχομένως να επηρέασαν 
ή/και να επηρεάζουν το Πανεπιστήμιο.  

Σε σχετική έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή, ημερ. 20.7.2018, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι: 

 Για τις ανάγκες στέγασης Ερευνητικού Εργαστηρίου, ο Καθηγητής Υ αιτήθηκε από το 
Πανεπιστήμιο την ενοικίαση διαμερίσματος, αποφεύγοντας ωστόσο να πληροφορήσει τις 
Αρχές/Όργανα του Πανεπιστημίου ότι το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν ιδιοκτησία του 
ιδίου και της συζύγου του. Ο Καθηγητής Υ παρουσιαζόταν ως μεσολαβητής για τους 
φερόμενους ιδιοκτήτες, υπέγραψε ως μάρτυρας το ενοικιαστήριο Συμβόλαιο και εξασφάλισε 
την ενοικίαση του διαμερίσματος από το Πανεπιστήμιο για εννέα χρόνια, με το συνολικό 
εισόδημά του να ανέρχεται περίπου σε €77.000. 

 Ο Καθηγητής Υ ήταν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου, το οποίο φαίνεται να 
λειτουργούσε ως παροχέας υπηρεσιών σε Ερευνητικά Προγράμματα του Πανεπιστημίου, τα 
οποία συντόνιζε ο ίδιος.  

 Άτομα που εργοδοτήθηκαν κατά καιρούς από το Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Επιστημών της 
Αγωγής, σε Ερευνητικά Προγράμματα του Καθηγητή Υ, φαίνεται ότι διετέλεσαν και μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του πιο πάνω αναφερόμενου Σωματείου και υπέγραψαν τιμολόγια 
ή/και επιστολές προς το Πανεπιστήμιο. Υπάρχουν εμφανείς διαφορές στις υπογραφές των 
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συγκεκριμένων ατόμων σε τιμολόγια και συμβάσεις απασχόλησης, οι οποίες τις καθιστούν 
ύποπτες ως προς τη γνησιότητά τους.  

 Ο Καθηγητής Υ εργοδότησε σε Ερευνητικά Προγράμματά του ή αγόρασε υπηρεσίες ή ζήτησε 
και έλαβε προσφορά με συνοπτικές διαδικασίες για τα Ερευνητικά Προγράμματα, από 
συγγενικά του πρόσωπα εξ’ αίματος ή και εξ αγχιστείας. Υπάρχουν εμφανείς διαφορές στις 
υπογραφές των εν λόγω συγγενικών προσώπων του Καθηγητή Υ, όπως παρουσιάζονται στα 
διάφορα έγγραφα, οι οποίες τις καθιστούν ύποπτες ως προς τη γνησιότητά τους.  

 Ο Καθηγητής Υ συμμετείχε σε Ερευνητικό Έργο, χωρίς να λάβει εκ των προτέρων έγκριση από 
το Πανεπιστήμιο. 

 Ο Καθηγητής Υ αιτήθηκε αποζημίωση για έξοδα ταξιδιών, για σκοπούς του πιο πάνω Έργου 
τόσο από το Πανεπιστήμιο, την οποία έλαβε, όσο και από τον Οργανισμό που 
χρηματοδοτούσε το Έργο.  

Στις 26.7.2018, ο τότε Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι με απόφαση του Συμβουλίου, 
η Έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή, ημερ. 20.7.2018, αποστάλθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα για τις 
δικές του ενέργειες και ότι το Συμβούλιο αποφάσισε και την ενεργοποίηση της πειθαρχικής 
διαδικασίας εναντίον του Καθηγητή Υ, όπως προβλέπεται από τους σχετικούς Κανονισμούς του 
Πανεπιστημίου.  

Με επιστολή, ημερ. 23.6.2022, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι η 
διερεύνηση στην οποία προέβη η Αστυνομία κατέληξε στην ποινική δίωξη του Καθηγητή για τα 
αδικήματα της πλαστογραφίας, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, της εξασφάλισης χρημάτων 
με ψευδείς παραστάσεις και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ότι η 
εκδίκαση της υπόθεσης ολοκληρώθηκε στις 7.4.2022 και στον Καθηγητή επιβλήθηκε ποινή 
φυλάκισης επτά μηνών με τριετή αναστολή. Επίσης, στις 10.5.2022 ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
παρέπεμψε το θέμα στην Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου του Ακαδημαϊκού και Άλλου 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού, για ενεργοποίηση της πειθαρχικής διαδικασίας που τυχόν θα πρέπει 
να ακολουθηθεί μετά την ποινική καταδίκη, δυνάμει της οικείας νομοθεσίας.  

Με επιστολή μας, ημερ. 12.7.2022, ζητήσαμε να μας κοινοποιηθεί η σχετική Απόφαση του 
Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και να ενημερωθούμε αναφορικά με τις ενέργειες της 
Επιτροπής Πειθαρχικού Ελέγχου, στη βάση των περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Πειθαρχικός Έλεγχος 
Ακαδημαϊκού και Άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) Κανονισμών του 1999 και 2022 για το θέμα.   

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι η Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου προχώρησε 
στην επιβολή πειθαρχικής ποινής, η οποία ωστόσο δεν κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας, όπως 
δεν κοινοποιήθηκε και η σχετική Απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.  

Στη συνέχεια πληροφορηθήκαμε ότι η Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου επέβαλε στον Καθηγητή Υ 
την πειθαρχική ποινή του υποβιβασμού της μισθοδοτικής του κλίμακας και τον τοποθέτησε στην 
1η βαθμίδα της Κλίμακας Α15.  



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΚ/01/2022 

 
 

59 
 

5.22 Κατ΄ εξαίρεση παράταση εργοδότησης Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο.  

Στις 20.7.2015, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ενέκρινε κατ΄ εξαίρεση την παράταση της 
εργοδότησης του Καθηγητή Ζ στο Πανεπιστήμιο, για περίοδο τριών ετών μετά την ημερομηνία 
αφυπηρέτησής του στις 31.8.2015 και στη συνέχεια στις 11.6.2018, ενέκρινε την παράταση της 
εργοδότησής του για ακόμη ένα χρόνο (δηλαδή μέχρι τις 31.8.2019), με την αιτιολογία ότι ο 
Καθηγητής Ζ είχε εξασφαλίσει ένα από τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, 
ERC Advanced Grant, με την επωνυμία «Employment in Europe», του οποίου η χρηματοδότηση 
ανερχόταν σε €2,2 εκ. και το οποίο αναμενόταν να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2019, τέσσερα 
χρόνια περίπου μετά την αφυπηρέτησή του.  

Στη συνέχεια, στις συνεδρίες του Συμβουλίου, ημερ. 7.3.2019 και 1.3.2021, εγκρίθηκε παράταση 
της εργοδότησης για συνολικά ακόμα επτά έτη, μέχρι 31.8.2021 και 31.8.2026, αντίστοιχα, καθώς, 
όπως, αναφέρεται στις σχετικές επιστολές του Πρύτανη του Πανεπιστημίου προς τον Υπουργό 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, η διεθνής καταξίωση και αναγνώριση του 
συγκεκριμένου Καθηγητή προσδίδει κύρος στο Πανεπιστήμιο, η εργοδότησή του διατηρεί το 
Πανεπιστήμιο σε υψηλές θέσεις στις διεθνείς κατατάξεις και σε διάφορες λίστες που οι υποψήφιοι 
φοιτητές συμβουλεύονται για την επιλογή προγράμματος σπουδών, ενώ  η παράταση της 
εργοδότησής του θα είναι ιδιαίτερα επωφελής στον στόχο του Πανεπιστημίου για περαιτέρω 
διεθνοποίηση και διάκριση. Επίσης, σε σημειώματα, ημερ.  6.2.2019 και 19.2.2021, του Κοσμήτορα 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης προς τον Πρύτανη, σχετικά με το θέμα, αναφέρεται, 
μεταξύ άλλων, ότι το Πανεπιστήμιο επωφελείται από το ερευνητικό έργο του Καθηγητή Ζ και τις 
αναφορές (citations) και αναγνώριση του Πανεπιστημίου ως οργανισμού του συγγραφέα, ενώ 
αναμένεται ότι, με το πέρας του ερευνητικού έργου EUROEMP, ο Καθηγητής Ζ θα υποβάλει νέες 
ερευνητικές προτάσεις για χρηματοδότηση είτε από εθνικούς είτε από διεθνείς πόρους. 

Σύμφωνα με ρητή πρόνοια του περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου του 2021 
(Ν.11(ΙΙ)/2021), η οποία περιλαμβάνεται και στους Προϋπολογισμούς των προηγούμενων ετών, 
«Απαγορεύεται η διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης κάτω από οποιοδήποτε άρθρο και Κεφάλαιο του 
παρόντος Νόμου για την απασχόληση με οποιοδήποτε τρόπο συνταξιούχου προσώπου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου».  

Σύμφωνα με στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με τη μισθοδοσία του 
Καθηγητή Ζ κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2015 – Αυγούστου 2021, για την οποία εγκρίθηκε κατ΄ 
εξαίρεση παράταση της εργοδότησής του, το συνολικό ποσό που του καταβλήθηκε ανήλθε σε 
€615.115, ενώ για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2015 – Ιουνίου 2019 του καταβλήθηκε και επιπλέον 
ποσό ύψους €209.434, που αφορά σε ερευνητικά προγράμματα. 

Αναφέρουμε ότι η κατ΄ εξαίρεση παράταση της εργοδότησης του Καθηγητή Ζ εγκρίθηκε από το 
Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, στη βάση επιστολής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού, ημερ. 10.9.2009, στην οποία αναφέρεται ότι  εγκρίσεις για παράταση υπηρεσιών 
δίνονται από το Συμβούλιο του Οργανισμού, αφού προηγουμένως ενημερωθεί ο αρμόδιος 
Υπουργός, νοουμένου ότι τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου έχουν περιλάβει σε οικείους 
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Νόμους/Κανονισμούς πρόνοιες για παράταση των υπηρεσιών των υπαλλήλων τους, πέραν της 
ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, κάτι που στην περίπτωση του Πανεπιστημίου δεν έχει γίνει. 
Επίσης, ο Κανονισμός 2(8) των περί Ακαδημαϊκού Προσωπικού Κανονισμών, ο οποίος ισχύει από 
το 1990 (ΚΔΠ 153/90), αναφέρει ότι «Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού αφυπηρετούν κατά 
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους εντός του οποίου συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους» και 
συνεπώς οποιαδήποτε παράταση υπηρεσιών δεν καλύπτεται νομοθετικά.  

Σε σχετικές επιστολές της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, προς τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, γίνεται ρητή αναφορά στις πρόνοιες της πιο 
πάνω εγκυκλίου, σύμφωνα με την οποία «η εξουσία για παράταση υπηρεσιών πρέπει να ασκείται 
κατ’ εξαίρεση, με πολλή φειδώ, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είτε για ανθρωπιστικούς λόγους είτε 
για αντιμετώπιση σοβαρών λειτουργικών προβλημάτων, συνήθως για πολύ μικρό χρονικό 
διάστημα», κάτι που δεν ισχύει στην προκειμένη περίπτωση. 

Σύμφωνα με τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ομότιμοι Καθηγητές) Κανονισμούς ΚΔΠ 284/99, το 
Πανεπιστήμιο μπορεί να απονέμει τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή σε Καθηγητές του που 
αφυπηρετούν και οι οποίοι έχουν επιδείξει αξιόλογο διδακτικό, ερευνητικό και κοινωνικό έργο. 
Επίσης, σύμφωνα με τους «Κανόνες για Ομότιμους Καθηγητές», οι Ομότιμοι Καθηγητές μπορούν 
να συνεχίσουν να διευθύνουν Ερευνητικά Προγράμματα του Πανεπιστημίου, τα οποία άρχισαν 
πριν τη συνταξιοδότησή τους και να προσελκύσουν νέα ερευνητικά προγράμματα ως Υπεύθυνοι 
Ερευνητές ή να συμμετέχουν σε τέτοια και μπορούν να διατηρούν υπό τη διαχείρισή τους 
Ερευνητικούς Λογαριασμούς.  

Σε επιστολή της Υπηρεσίας μας, ημερ. 16.11.2021, προς την τέως Αν. Διευθύντρια Διοίκησης και 
Οικονομικών, ζητήσαμε πληροφόρηση για την περίοδο 1.9.2019 μέχρι 16.11.2021, αναφορικά με 
τις διαλέξεις που πραγματοποιήθηκαν με ομιλητή τον Καθηγητή Ζ, τα ερευνητικά προγράμματα 
στα οποία συμμετείχε/συμμετέχει και τις δημοσιεύσεις που έγιναν από τον εν λόγω Καθηγητή. 
Στην απάντηση, ημερ. 10.5.2022, που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας, αναφέρεται ότι, κατά την 
περίοδο 1.9.2019–16.11.2021 ο Καθηγητής Ζ πραγματοποίησε δύο διαλέξεις (ημερ. 14.11.2019 και 
16.2.2021), τρείς δημοσιεύσεις μαζί με άλλους ερευνητές (μια το 2019 και δύο το 2020), ενώ από 
την 1.6.2019 δεν συμμετέχει σε οποιοδήποτε ερευνητικό πρόγραμμα.  

Όσον αφορά στις δημοσιεύσεις, παρατηρήσαμε ότι και στις τρείς δημοσιεύσεις, στις παραπομπές 
(citations) δεν αναφέρεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου αλλά το London School of Economics και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα άλλων χωρών.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου να ανακαλέσει την απόφαση που λήφθηκε στη 
Συνεδρία, ημερ. 1.3.2021 και αφορά στην κατ΄ εξαίρεση παράταση της εργοδότησης του 
Καθηγητή Ζ από το Πανεπιστήμιο για πέντε ακαδημαϊκά έτη  και να προχωρήσει στην απονομή 
στον Καθηγητή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι για να διασφαλιστεί το πλαίσιο παραχώρησης 
σχετικών παρατάσεων εργοδότησης, το Πανεπιστήμιο προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες 
τροπολογίες, τόσο στους περί Ακαδημαϊκού Προσωπικού Κανονισμούς όσο και στον περί 
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Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο, για να επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση, με έγκριση 
του Συμβουλίου και ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, παράταση 
υπηρεσιών υπαλλήλων πέραν της κανονικής ηλικίας αφυπηρέτησης.  

Η Υπηρεσία μας διατηρεί την άποψή της και θα διαβιβάσει εισήγηση στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, όπως η ρύθμιση του θέματος, στη βάση της σύστασης της Υπηρεσίας μας, γίνει 
μέσω του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σχετικά αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 4Α του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(Ι)/2002), με την κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων των 
Προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κατατίθεται στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων και στον Γενικό Ελεγκτή, λεπτομερής έκθεση συμμόρφωσης και εφαρμογής των 
παρατηρήσεων του Γενικού Ελεγκτή που περιέχονται στην τελευταία εκδοθείσα Έκθεσή του και 
αφορούν στις αρμοδιότητες και δραστηριότητες των υπηρεσιών που αφορά ο υπό έγκριση 
Προϋπολογισμός.  

5.23 Ειδικά επιδόματα του Ακαδημαϊκού Προσωπικού.  

Στους Προϋπολογισμούς των τριών δημόσιων πανεπιστημίων της Κύπρου (Πανεπιστήμιο, 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο και Ανοικτό Πανεπιστήμιο) μέχρι το έτος 2012, προνοείτο η καταβολή 
Ειδικού Επιδόματος για τους Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές, το οποίο, σύμφωνα με 
πληροφόρηση που είχαμε από το Πανεπιστήμιο, ημερ. 20.9.2011, παραχωρήθηκε για τοποθέτηση 
των Ακαδημαϊκών (σε μόνιμη θέση) σε κλίμακες ψηλότερες από εκείνες που ισχύουν στη Δημόσια 
Υπηρεσία, χωρίς επηρεασμό των κλιμάκων.  

Κατά την εξέταση του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2012, το Υπουργείο 
Οικονομικών με επιστολή του, ημερ. 23.2.2012, προς τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού, εξέφρασε την άποψη ότι υπάρχει κατάχρηση στην παραχώρηση του εν 
λόγω επιδόματος, καθότι, όπως αναφέρει στην επιστολή του, τα επιδόματα αυτά δίνονταν 
ανεξαιρέτως σε όλους τους Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές, χωρίς να συσχετίζεται η 
παραχώρησή τους με κάποιο δείκτη αποδοτικότητας/επίδοσης ή τουλάχιστον ως κίνητρο για την 
προσέλκυση υψηλού επιπέδου Ακαδημαϊκών, ούτως ώστε να παραχωρείται επιλεκτικά σε 
ορισμένους καθηγητές, οι οποίοι είναι εξαίρετοι και εξέφρασε την άποψη ότι έπρεπε να 
επανεξεταστεί η τακτική της καθολικής καταβολής του. 

Σε επιστολή προς το Πανεπιστήμιο, ημερ. 8.10.2015, η Υπηρεσία μας εξέφρασε την άποψη ότι σε 
περίπτωση που επαναφερθούν τα εν λόγω επιδόματα, τα οποία είχαν αποκοπεί για πρώτη φορά 
στον Προϋπολογισμό του 2013, αυτά πρέπει να δίνονται, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων, για 
συγκεκριμένους λόγους και κατόπιν ενδελεχούς μελέτης, σημειώνοντας και τις απόψεις στην 
έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που έγινε τον Απρίλιο του 2013, στην οποία 
αναφέρεται ότι, ενώ αρχικά τα επιδόματα αυτά θα δίνονταν ως κίνητρο για την προσέλκυση 
υψηλού επιπέδου Ακαδημαϊκών, τελικά αυτά δίνονταν σε όλους τους Καθηγητές και Αναπληρωτές 
Καθηγητές και αναφέραμε ότι με αυτό τον τρόπο τα επιδόματα παύουν να θεωρούνται κίνητρο για 
ψηλή αποδοτικότητα/επίδοση, αλλά απλώς αποτελούν επιπρόσθετο μισθό.  
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Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη την Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, ημερ. 28.12.2018, 
με την οποία ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2013, Νόμος του 2013, που 
επέβαλε τερματισμό των πιο πάνω επιδομάτων κρίθηκε αντισυνταγματικός, σε επιστολή της 
Υπηρεσίας μας, ημερ. 5.2.2019, προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
εισηγηθήκαμε όπως, στο πλαίσιο της συζήτησης του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου 
για το έτος 2019, εξεταστεί η δυνατότητα συμπερίληψης σχετικής ρητής αναφοράς στον 
Προϋπολογισμό, ώστε να αρθεί νομοθετικά η καταχρηστική έγκριση του ειδικού επιδόματος σε 
όλους τους Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές, από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου 
και έτσι που να περιοριστεί μόνο σε «εξαιρετικές περιπτώσεις». Επίσης, σε σχετική επιστολή της 
Υπηρεσίας μας, ημερ. 15.5.2020, προς τον Γενικό Διευθυντή του ΥΠΠΑΝ, αναφέραμε ότι η εισήγησή 
μας για έγκριση του Ειδικού Επιδόματος, μόνο σε «εξαιρετικές περιπτώσεις», γίνεται πιο 
επιτακτική εν όψει της Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ημερ. 10.4.2020, αναφορικά με τη 
συνταγματικότητα των Νόμων με τους οποίους επιβλήθηκαν οι μειώσεις στις απολαβές και 
συντάξεις της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εκφράσαμε την άποψη 
ότι θα πρέπει να δρομολογηθούν, το συντομότερο, οι αναγκαίες διαδικασίες για τον 
εξορθολογισμό της παραχώρησης των εν λόγω επιδομάτων.   

Σχετικά αναφέρουμε ότι εναντίον της Απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου, ημερ. 28.12.2018, 
εκκρεμεί η Αναθεωρητική Έφεση αρ. 25/2019.  

Σύσταση: Σε περίπτωση επαναφοράς των εν λόγω επιδομάτων, να επανεξεταστεί η τακτική της 
καθολικής καταβολής τους και τα επιδόματα να καταβάλλονται μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, στη βάση κριτηρίων, ούτως ώστε να αποτελούν κίνητρο προσέλκυσης υψηλού 
επιπέδου Ακαδημαϊκών. 

Ο Πρόεδρος μάς ανέφερε ότι η σύστασή μας θα τεθεί ενώπιον της Συγκλήτου και του Συμβουλίου 
για ενημέρωση και λήψη σχετικής απόφασης.  

5.24 Έγκριση Σχεδίων Υπηρεσίας Διοικητικού Προσωπικού. 

Στη συνεδρία του, ημερ. 3.12.2018, το τότε Συμβούλιο του Πανεπιστημίου αποφάσισε, με άμεση 
εφαρμογή, την τροποποίηση του Σχεδίου Υπηρεσίας του Λειτουργού Πανεπιστημίου (Κλίμακα Α8, 
Α10, Α11), αναφορικά με υπαλλήλους που κατέχουν τη θέση Λειτουργού Νομικών Θεμάτων, με 
την εισαγωγή σημείωσης, η οποία προνοεί την τοποθέτηση στο ανάλογο σημείο της Κλίμακας Α10 
μόλις συμπληρώσουν πέντε χρόνια υπηρεσίας στη θέση αυτή. 

Σχετικά αναφέρουμε ότι το Πανεπιστήμιο, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εμπίπτει στον 
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, στη βάση του περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και 
Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις 
Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου 
(Ν. 192(Ι)/2011) και σε αρκετά θέματα εφαρμόζει τους Νόμους/Κανονισμούς/Εγκυκλίους που 
αφορούν στη Δημόσια Υπηρεσία. 
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Σημειώνουμε ότι στη Δημόσια Υπηρεσία, τα Σχέδια Υπηρεσίας καθoρίζovται με Kαvovισμoύς πoυ 
εγκρίvει η Βoυλή.  

Σύσταση: Για σκοπούς διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης, τα Σχέδια Υπηρεσίας του Διοικητικού 
Προσωπικού να εγκρίνονται από το Υπουργείο Οικονομικών και προς τούτο να προωθηθεί σχετική 
τροποποίηση των περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμών ΚΔΠ 162/90. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι δεν συμφωνεί με τη σύστασή μας, καθώς με 
την υφιστάμενη νομοθεσία παρέχεται στο Πανεπιστήμιο το δικαίωμα να τροποποιεί τα Σχέδια 
Υπηρεσίας του Διοικητικού Προσωπικού, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις συνθήκες ενός 
σύγχρονου Πανεπιστήμιου.  

Η Υπηρεσία μας διατηρεί την άποψή της και θα διαβιβάσει εισήγηση στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, όπως η ρύθμιση του θέματος, στη βάση της σύστασης της Υπηρεσίας μας, γίνει 
μέσω του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σχετικά αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 4Α του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(Ι)/2002), με την κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων των 
Προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κατατίθεται στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων και στον Γενικό Ελεγκτή, λεπτομερής έκθεση συμμόρφωσης και εφαρμογής των 
παρατηρήσεων του Γενικού Ελεγκτή που περιέχονται στην τελευταία εκδοθείσα Έκθεσή του και 
αφορούν στις αρμοδιότητες και δραστηριότητες των υπηρεσιών που αφορά ο υπό έγκριση 
Προϋπολογισμός.  

5.25 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Συντάξεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού) -
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί. 

Σύμφωνα με τον περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις 
Γενικής Εφαρμογής) Νόμο (Ν. 216(Ι)/2012), οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι, δηλαδή υπάλληλοι που 
διορίστηκαν για πρώτη φορά σε μόνιμη θέση, στην κρατική υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα, κατά ή μετά την 1.10.2011, δεν εντάσσονται σε Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων ή σχέδιο 
συντάξεων όμοιο με αυτό, ούτε εφαρμόζονται, σε σχέση με τους υπαλλήλους αυτούς, οι διατάξεις 
οποιουδήποτε οικείου Νόμου ή Κανονισμών.  

Οι πρόνοιες της πιο πάνω νομοθεσίας επηρέασαν δυσμενώς τους Λέκτορες και Επίκουρους 
Καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου που 
προσλήφθηκαν πριν από την 1.10.2011, καθώς στους περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Συντάξεις 
Ακαδημαϊκού Προσωπικού) Κανονισμούς του 1991 και 2017, γίνεται αναφορά σε μόνιμο 
προσωπικό, το οποίο κατά την αφυπηρέτηση  λαμβάνει ετήσια σύνταξη και εφάπαξ ποσό και σε 
μη μόνιμο προσωπικό, το οποίο κατά την αφυπηρέτηση λαμβάνει φιλοδώρημα.  

Σχετικά αναφέρουμε ότι η διάκριση για μόνιμες θέσεις και μη μόνιμες θέσεις στις βαθμίδες του 
Ακαδημαϊκού Προσωπικού, με αναφορά σε Αναπληρωτές Καθηγητές/Καθηγητές και Λέκτορες/ 
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Επίκουρους, αντίστοιχα, που προνοούσε το άρθρο 21 του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου αρ. 
144/89 καταργήθηκε με την ψήφιση του Νόμου αρ. 44(Ι)/2001.  

Στην τελευταία γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, ημερ. 28.3.2014, που δόθηκε στη Γενική 
Διευθύντρια του τότε ΥΠΠΑΝ, σχετικά με το θέμα, αναφέρεται ότι οι Λέκτορες/Επίκουροι 
Καθηγητές που υπηρετούσαν πριν την 1.10.2011, θεωρείται ότι κατέχουν μόνιμη θέση, με 
αποτέλεσμα την ένταξή τους στο επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων.  

Στις 8.7.2014, τα τρία κρατικά Πανεπιστήμια είχαν γραπτώς δεσμευτεί προς τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων να παγοποιήσουν την εφαρμογή της τελευταίας γνωμάτευσης του Γενικού 
Εισαγγελέα, ημερ. 28.3.2014, μέχρι να ολοκληρωθεί η συζήτηση επί του θέματος, όσον αφορά 
στους Λέκτορες και Επίκουρους Καθηγητές που προσλήφθηκαν πριν την 1.10.2011.  

Ωστόσο, στη συνέχεια το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο αποφάσισαν την 
ένταξη των Λεκτόρων και Επίκουρων Καθηγητών που προσλήφθηκαν πριν την 1.10.2011, στο 
σχέδιο συντάξεων, με αποτέλεσμα με την αποχώρησή τους από το Πανεπιστήμιο να τους 
καταβάλλεται ετήσια σύνταξη και εφάπαξ ποσό. Αντίθετα, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, οι Λέκτορες 
και Επίκουροι Καθηγητές λαμβάνουν φιλοδώρημα στη βάση των περί Ανοικτού Πανεπιστημίου 
Κύπρου (Συνταξιοδοτικά Δικαιώματα Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού) Κανονισμών του 2010 
(ΚΔΠ 275/2010).   

Στις 29.3.2017, η Υπηρεσία μας επεσήμανε στον Γενικό Εισαγγελέα την ανάγκη για άμεση τροποποίηση 
των περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Συντάξεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού) Κανονισμών του 1991–2017, 
ώστε τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα να παρέχονται σε ίση βάση, εντός ενός ομοιόμορφου 
νομοθετικού πλαισίου, στο οποίο να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση του ακαδημαϊκού προσωπικού 
μεταξύ των κρατικών πανεπιστημίων και στις 11.5.2018 υπέβαλε στον Πρόεδρο του Συμβουλίου 
Πανεπιστημίου Κύπρου συγκεκριμένες εισηγήσεις για τροποποίηση των σχετικών Κανονισμών. 

Σύμφωνα με πληροφόρηση, ημερ. 12.11.2021, που κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας από τη 
Νομική Υπηρεσία, ο νομοτεχνικός έλεγχος του σχετικού νομοσχεδίου και Σχεδίου Κανονισμών 
ολοκληρώθηκε και τα νομοθετήματα θα πρέπει να λάβουν την έγκριση του Υπουργικού 
Συμβουλίου και ακολούθως να κατατεθούν προς ψήφιση στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

Ζητήσαμε να ενημερωθούμε αναφορικά με τις εξελίξεις. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι οι Λέκτορες και Επίκουροι Καθηγητές, οι οποίοι 
προσλήφθηκαν πριν την 1.10.2011, εντάσσονται στο Σχέδιο Συντάξεων μόνο στην περίπτωση που 
ανελιχθούν στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή,  ενώ σε όσους προσλήφθηκαν στις  πιο πάνω 
βαθμίδες πριν την 1.10.2011 και αποχωρούν από το Πανεπιστήμιο, χωρίς να έχουν ανελιχθεί στη 
βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, καταβάλλεται μόνο φιλοδώρημα.  

5.26 Αξιολόγηση ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου.   

Στη βάση εισήγησης του Εσωτερικού Ελεγκτή του Πανεπιστημίου, για ανάθεση της αξιολόγησης 
του τρόπου διαχείρισης των ερευνητικών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου σε ανεξάρτητο 
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Ελεγκτικό Οίκο, η Υπηρεσία μας σύστησε όπως το Πανεπιστήμιο προωθήσει τη διεξαγωγή 
αποτίμησης του ερευνητικού του έργου από της ίδρυσής του μέχρι σήμερα, από ανεξάρτητους 
συμβούλους εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας και διεθνούς καταξίωσης, με σκοπό την υποβολή 
εισηγήσεων για βελτιώσεις.  

Στην επιστολή, ημερ. 22.12.2015, αναφορικά με την Έκθεση Συμμόρφωσης για το έτος 2014, ο τέως 
Πρύτανης μάς ενημέρωσε ότι, κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου, γίνεται προσπάθεια για 
επανασχεδιασμό του μηχανισμού διαχείρισης των Ερευνητικών Έργων.   

Ζητήσαμε να ενημερωθούμε σχετικά με το θέμα. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι ο μηχανισμός διαχείρισης των ερευνητικών 
έργων έχει επανασχεδιαστεί και την ευθύνη για στήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας, στη 
διαχείριση των ερευνητικών έργων, έχει η Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας και Καινοτομίας και ότι 
το Πανεπιστήμιο παρουσίασε σημαντικά επιτεύγματα σε θέματα ερευνητικών έργων.  

5.27 Νομοθεσία/Κανονισμοί/Κανόνες/Πολιτικές/Εγκύκλιοι. 

α. Μισθολογική τοποθέτηση προσωπικού. Τόσο στους περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Ακαδημαϊκό Προσωπικό) Κανονισμούς, όσο και στους περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό 
Προσωπικό) Κανονισμούς, προνοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί να τοποθετεί διοριζόμενο σε 
οποιοδήποτε σημείο της μισθολογικής κλίμακας.  

Η πιο πάνω πρόνοια, η οποία συμπεριλήφθηκε στους αρχικούς Κανονισμούς που ψηφίστηκαν το 
1990 και ενδεχομένως να αποσκοπούσε στην προσέλκυση προσωπικού, εξακολουθεί να υφίσταται 
παρά την παρέλευση τριάντα και πλέον ετών από την αρχική συμπερίληψη.  

Σύσταση:  Η μισθολογική τοποθέτηση του προσωπικού να γίνεται στη βάση του εγκεκριμένου 
Σχεδίου Υπηρεσίας της κάθε θέσης.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι για τη μισθολογική τοποθέτηση του Ακαδημαϊκού 
Προσωπικού ακολουθείται εγκεκριμένος αλγόριθμος από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, ενώ 
μέλος του Διοικητικού Προσωπικού μπορεί, κατά την πρόσληψή του, να τοποθετηθεί μισθολογικά 
σε ψηλότερη βαθμίδα της αρχικής κλίμακας, αναλόγως προσόντων και πείρας.  

Η Υπηρεσία μας διατηρεί την άποψή της και θα διαβιβάσει εισήγηση στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, όπως η ρύθμιση του θέματος, στη βάση της σύστασης της Υπηρεσίας μας, γίνει 
μέσω του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σχετικά αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 4Α του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(Ι)/2002), με την κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων των 
Προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κατατίθεται στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων και στον Γενικό Ελεγκτή, λεπτομερής έκθεση συμμόρφωσης και εφαρμογής των 
παρατηρήσεων του Γενικού Ελεγκτή που περιέχονται στην τελευταία εκδοθείσα Έκθεσή του και 
αφορούν στις αρμοδιότητες και δραστηριότητες των υπηρεσιών που αφορά ο υπό έγκριση 
Προϋπολογισμός.  
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β.  Σύμφωνα με το άρθρο 7.1 των Κανόνων για Ειδικούς Επιστήμονες, οι Ειδικοί Επιστήμονες 
Υποστήριξης Έργου προσλαμβάνονται για παροχή υποστηρικτικού έργου στο πλαίσιο, μεταξύ 
άλλων, Ερευνητικού Προγράμματος, με εσωτερική ή εξωτερική χρηματοδότηση και με Υπεύθυνο 
Ερευνητή Μέλος του Ακαδημαϊκού Προσωπικού. Στην περίπτωση που εγκριθεί θέση Ειδικού 
Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, σε έργο που χρηματοδοτείται από εσωτερική πηγή 
χρηματοδότησης, η ανακοίνωση της θέσης είναι υποχρεωτική, ενώ σε περίπτωση που η 
εργοδότηση γίνεται από εξωτερική πηγή χρηματοδότησης, η ανακοίνωση της θέσης είναι 
προαιρετική. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 7.3.1 των ίδιων Κανόνων, η αμοιβή του Ειδικού 
Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου κυμαίνεται από €9 - €30/ώρα, αναλόγως προσόντων, ενώ σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει συσσωρευμένη εμπειρία τουλάχιστον οκτώ ετών και 
κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, η αμοιβή δύναται να καθοριστεί μέχρι €46/ώρα.  

Σύσταση: Για σκοπούς χρηστής διοίκησης συστήνεται η τροποποίηση του άρθρου 7.1 των 
Κανόνων για Ειδικούς Επιστήμονες, ούτως ώστε η ανακοίνωση της θέσης να είναι υποχρεωτική, 
ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης του Ερευνητικού Προγράμματος.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι η συγκεκριμένη ευελιξία θα πρέπει να 
υφίσταται, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις που θα πρέπει να τύχει άμεσης πρόσληψης άτομο σε 
εξωτερικό ερευνητικό πρόγραμμα, με συγκεκριμένα προσόντα και εμπειρίες για να αναλάβει την 
υποστήριξη του διοικητικού έργου του προγράμματος. 

Η Υπηρεσία μας διατηρεί την άποψή της και θα διαβιβάσει εισήγηση στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, όπως η ρύθμιση του θέματος, στη βάση της σύστασης της Υπηρεσίας μας, γίνει 
μέσω του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σχετικά αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 4Α του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(Ι)/2002), με την κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων των 
Προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κατατίθεται στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων και στον Γενικό Ελεγκτή, λεπτομερής έκθεση συμμόρφωσης και εφαρμογής των 
παρατηρήσεων του Γενικού Ελεγκτή που περιέχονται στην τελευταία εκδοθείσα Έκθεσή του και 
αφορούν στις αρμοδιότητες και δραστηριότητες των υπηρεσιών που αφορά ο υπό έγκριση 
Προϋπολογισμός.  

γ. Στις επιστολές της Υπηρεσίας μας, ημερ. 10.1.2013 και 8.10.2015, που αφορούσαν στον 
έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για τα έτη 2009 – 
2010 και 2011 – 2012, αντίστοιχα, συστήσαμε: 

(i) Την τροποποίηση του Κανονισμού 2(7) των περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό 
Προσωπικό) Κανονισμών, ώστε να προβλέπει με σαφήνεια ότι η παραίτηση μέλους του 
ακαδημαϊκού προσωπικού ισχύει, όταν αυτή γίνει αποδεκτή από τα αρμόδια Σώματα του 
Πανεπιστημίου, ούτως ώστε σε περίπτωση ενδεχόμενου πειθαρχικού ή ποινικού αδικήματος 
από μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού, να μπορεί το Πανεπιστήμιο να διεξάγει πειθαρχική 
έρευνα και να επιβάλει την κατάλληλη ποινή, πριν να αποδεχτεί την παραίτησή του.  
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(ii)  Την τροποποίηση του Κανονισμού 4 των περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Συντάξεις 
Ακαδημαϊκού Προσωπικού) Κανονισμών, που αφορά στην ηλικία αφυπηρέτησης μόνιμου 
προσωπικού, ούτως ώστε να προβλέπει με σαφήνεια ότι στο μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό, 
που αφυπηρετεί πρόωρα, παρέχεται σύνταξη, αφού συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας 
του.  

Παρατηρήσαμε ότι, μέχρι σήμερα, τα πιο πάνω θέματα εκκρεμούν. Σημειώνουμε ότι στην 
απαντητική επιστολή, ημερ. 5.8.2013, το Πανεπιστήμιο πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι ήδη 
προωθεί τροποποίηση του Κανονισμού 2(7) των περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό 
Προσωπικό) Κανονισμών. 

Αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού που προβλέπει για την παραίτηση μέλους του 
Ακαδημαϊκού Προσωπικού, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι το ΥΠΑΝ υπέβαλε 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικό τροποποιητικό Κανονισμό, ο οποίος αποσύρθηκε τον Ιούλιο 
του 2021 και ότι το ΥΠΑΝ προχώρησε στην ετοιμασία νέου Σχεδίου Κανονισμών, το οποίο  τυγχάνει 
επεξεργασίας από το Πανεπιστήμιο. Όσον αφορά στο θέμα της ηλικίας αφυπηρέτησης του μόνιμου 
προσωπικού, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι τον Μάϊο του 2022 το ΥΠΑΝ 
κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικό τροποποιητικό νομοσχέδιο.  

5.28 Εφαρμογή μέτρου εξ αποστάσεως εργασίας στο Πανεπιστήμιο τον 
Αύγουστο του 2022.  

Στις 4.8.2022, το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου αποφάσισε όπως κατά τις εβδομάδες 
8.8.2022 – 12.8.2022 και 22.8.2022 – 26.8.2022, οι χώροι εργασίας του Διοικητικού Προσωπικού 
Υπηρεσιών, των Σχολών/Τμημάτων και άλλων Οντοτήτων να παραμείνουν κλειστοί και το 
προσωπικό να εργαστεί εξ αποστάσεως.  

Σχετικά αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, ο συνολικός αριθμός 
του διοικητικού προσωπικού κατά το έτος 2022 ανέρχεται σε 500 άτομα περίπου.  

Σε επιστολή της Υπηρεσίας μας, ημερ. 12.8.2022, προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, 
αναφέραμε ότι το μέτρο της εξ αποστάσεως εργασίας στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα 
εφαρμόστηκε στη βάση των περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για παρεμπόδιση της 
Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID -19) Διαταγμάτων και τερματίστηκε την 15.5.2022 και ζητήσαμε 
όπως ενημερωθούμε αναφορικά με τη νομική βάση της πιο πάνω απόφασης.  

Σε επιστολή του, ημερ. 31.8.2022, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου μάς ανέφερε ότι η απόφαση 
λήφθηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο, του οποίου προεδρεύει ο Πρύτανης, ο οποίος με βάση τον 
περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο έχει υπό την ευθύνη του τη διαχείριση των τρεχουσών εργασιών 
του Πανεπιστημίου. Ανέφερε επίσης ότι η απόφαση λήφθηκε στη βάση της ανάγκης περιορισμού 
δαπανών και εξοικονόμησης πόρων του οργανισμού, η οποία αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική 
μετά και την απόρριψη από το Υπουργείο Οικονομικών του αιτήματος του Πανεπιστημίου για 
Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου πρόσθεσε ότι η 
βελτιστοποίηση των πόρων του Πανεπιστημίου διασφαλίζεται επίσης μέσα από την απόφαση αυτή 
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και από τις πραγματικότητες που ισχύουν στο Πανεπιστήμιο, αφού κατά τον μήνα Αύγουστο τα 
πλείστα μέλη του διοικητικού προσωπικού απουσιάζουν με άδεια ανάπαυσης, ενώ ο Αύγουστος 
είναι ο μόνος μήνας του έτους κατά τον οποίο δεν διεξάγονται μαθήματα στο Πανεπιστήμιο.  

Σε επιστολή μας προς τον Γενικό Εισαγγελέα, ημερ. 6.10.2022, εκφράσαμε την άποψη ότι η πιο 
πάνω απόφαση συνιστά κατάχρηση εξουσίας, καθώς πέραν του γεγονότος ότι αυτό δεν 
προβλέπεται στους καθορισμένους τρόπους εργασίας, από στοιχεία που μας αποστάλθηκαν από 
το Πανεπιστήμιο προκύπτει ότι η υποτιθέμενη τηλεργασία αφορούσε και σε ειδικότητες 
υπαλλήλων που εκ φύσεως δεν μπορούν να τηλεργαστούν (π.χ. Βοηθός Γραφείου, Συντηρητής, 
Επιστάτης, Βοηθός Βιβλιοθήκης, Νοσηλευτικός Λειτουργός). Εκφράσαμε επίσης την άποψη ότι, 
κατάχρηση εξουσίας αποτελεί και η απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, με την οποία οι 
Διοικητικές Υπηρεσίες παρέμειναν κλειστές κατά την εβδομάδα 3.1.2022 – 7.1.2022, με αποκοπή 
μόνο δύο ημερών (από τις τέσσερεις εργάσιμες) από τις ετήσιες άδειες ανάπαυσης του 
προσωπικού.  

5.29 Ανέγερση των κτηριακών εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου.  

Στις 23.12.2015, υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του Έργου έναντι ποσού €53.377.940. 
Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 20.1.2016, με συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 
20.5.2019 (διάρκεια εκτέλεσης 40 μήνες) και με ποσό ποινικής ρήτρας καθυστέρησης ύψους 
€4.500 ανά ημερολογιακή ημέρα. 

Στις 25.7.2018, η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ), μετά από εισήγηση του 
Πανεπιστημίου, αποφάσισε να εγκρίνει την παραχώρηση παράτασης χρόνου στον Ανάδοχο 6 
μηνών και να καθορίσει ως αναθεωρημένη ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου την 15.11.2019. 

Ωστόσο, παρά την πιο πάνω απόφαση της ΚΕΑΑ, τα προβλήματα στην ομαλή εκτέλεση του Έργου 
συνεχίστηκαν, χωρίς το Πανεπιστήμιο να προχωρήσει στην ανάδειξη των ευθυνών του Αναδόχου 
και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να υποχρεωθεί ο Ανάδοχος να ενεργήσει ώστε να 
αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις για τη διασφάλιση των συμφερόντων του 
Πανεπιστημίου.  

Ο Ανάδοχος, με αριθμό επιστολών του, υπέβαλε νέες απαιτήσεις για παραχώρηση περαιτέρω 
παράτασης χρόνου και η ΚΕΑΑ, σε συνεδρία της στις 11.12.2019, αποφάσισε να εγκρίνει την 
παραχώρηση στον Ανάδοχο ενδιάμεσης παράτασης χρόνου μέχρι τις 31.3.2020, καθώς επίσης και 
οικονομική αποζημίωση ποσού ύψους €300.000.  

Στις 18.3.2020, η ΚΕΑΑ σε συνεδρία της ενέκρινε την επίτευξη του φιλικού διακανονισμού με τον 
Ανάδοχο για διευθέτηση  των απαιτήσεών του και αποφάσισε να εγκρίνει την παραχώρηση στο 
Ανάδοχο παράτασης χρόνου 15 μηνών, εκ των οποίων οι 8 μήνες με οικονομική αποζημίωση  
ύψους €1.480.000, για οριστικό και τελεσίδικο διακανονισμό όλων των απαιτήσεών του. Με βάση 
την παράταση χρόνου που εγκρίθηκε, καθορίστηκε ως νέα αναθεωρημένη ημερομηνία 
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αποπεράτωσης του Έργου η 15.2.2021. Στις 13.4.2020, υπογράφηκε μεταξύ των Μερών η Πρώτη 
Συμπληρωματική Συμφωνία, με βάση τα πιο πάνω δεδομένα. 

Στις 14.7.2021, η ΚΕΑΑ ενέκρινε την παραχώρηση στον Ανάδοχο νέας παράτασης χρόνου 75 
ημερολογιακών ημερών, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, χωρίς οικονομικές αποζημιώσεις.  

Στη συνέχεια προέκυψαν νέες καθυστερήσεις στην αποπεράτωση του Έργου για τις οποίες η ΚΕΑΑ, 
σε συνεδρία της στις 16.11.2021, μη έχοντας ενώπιόν της ολοκληρωμένη πρόταση για νέο φιλικό 
διακανονισμό αποδεκτή από όλα τα Μέρη, αποφάσισε όπως εγκρίνει πρόσθετη παράταση χρόνου 
92,2 ημερολογιακών ημερών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και εκτέλεση πρόσθετων 
εργασιών, εκ των οποίων οι 61,6 με οικονομικές αποζημιώσεις, καθώς και παράταση χρόνου 25 
ημερολογιακών ημερών, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, χωρίς οικονομικές αποζημιώσεις. 
Με βάση την πιο πάνω εγκεκριμένη παράταση χρόνου, καθορίστηκε ως νέα αναθεωρημένη 
ημερομηνία αποπεράτωσης του Έργου η 24.9.2021. 

Παρά την πιο πάνω απόφαση της ΚΕΑΑ, για παραχώρηση στον Ανάδοχο πρόσθετης παράτασης 
χρόνου, τα προβλήματα, καθώς και οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση του Έργου συνεχίστηκαν, με 
αποτέλεσμα ο Ανάδοχος να μην έχει εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις για την 
αποπεράτωση του έργου, μέχρι την πιο πάνω αναθεωρημένη ημερομηνία. 

Στις 9.6.2022, το Πανεπιστήμιο προχώρησε στην υπογραφή Δεύτερης Συμπληρωματικής 
Συμφωνίας με τον Ανάδοχο, βάσει της οποίας καθορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία 
αποπεράτωσης του Έργου η 24.10.2023.  

 

Παρατηρήσεις/σχόλια/υποδείξεις: 

Τον Φεβρουάριο του 2022, η Υπηρεσία μας, μετά από παράκληση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παιδείας και Πολιτισμού, υπέβαλε στην εν λόγω Επιτροπή αναλυτική Έκθεση για το Έργο, 
συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού του Έργου μέχρι σήμερα, καθώς επίσης και τις 
παρατηρήσεις/σχόλια/υποδείξεις της Υπηρεσίας μας, σε σχέση με τις σημαντικές καθυστερήσεις 
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στην αποπεράτωση του Έργου και τη διαδικασία διαχείρισής του από το Πανεπιστήμιο και τους 
Συμβούλους Μελετητές. Στην Έκθεση επισημάναμε ότι, λόγω προβλημάτων που παρουσιάστηκαν 
στο Έργο, όπως η εκτέλεση πρόσθετων εργασιών/τροποποιήσεων, η καθυστέρηση στην παραλαβή 
υλικών, η καθυστέρηση στην έκδοση οδηγιών, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς επίσης και 
ο αργός ρυθμός εργασίας του Αναδόχου, προέκυψε σημαντική καθυστέρηση στην πρόοδο των 
εργασιών. 

Επίσης, η Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της, διενήργησε επιτόπου 
ελέγχους στο Έργο, ενώ παράλληλα υπέβαλε στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου αριθμό επιστολών 
από το 2017 μέχρι και το 2022,  με παρατηρήσεις/σχόλια/υποδείξεις, σε σχέση με τις σημαντικές 
καθυστερήσεις στην αποπεράτωση του Έργου και τη διαδικασία διαχείρισής του που 
ακολουθήθηκε από το Πανεπιστήμιο και τους Συμβούλους Μελετητές. Σε συντομία, αυτές ήταν οι 
ακόλουθες: 

 Προκλήθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στην πρόοδο του Έργου, καθώς και οικονομικές 
επιβαρύνσεις, λόγω αδυναμίας στη διαχείριση από το Πανεπιστήμιο και τους Συμβούλους 
Μελετητές.  

 Το Πανεπιστήμιο, παρά το γεγονός ότι διαθέτει επαρκώς στελεχωμένες Τεχνικές Υπηρεσίες 
με κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, παρουσιάζει αδυναμίες στη 
διαχείριση του Έργου ενώ, θα έπρεπε, με τη συνδρομή και των Συμβούλων Μελετητών, να 
ήταν σε θέση να υλοποιήσει το Έργο με επιτυχία.  

 Λόγω της μεγάλης σημασίας του Έργου και της σημαντικά αυξανόμενης καθυστέρησης που 
παρατηρείται στην αποπεράτωσή του, θα έπρεπε το Πανεπιστήμιο να λάβει άμεσα και 
έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα και να προβεί σε εκείνες τις ενέργειες που θα βοηθούσαν στην  
αντιμετώπιση του προβλήματος. 

 Όπως είχαμε υποδείξει στο Πανεπιστήμιο, μεταξύ των μέτρων που θα μπορούσαν να 
ληφθούν, περιλαμβανόταν και η ετοιμασία ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης της απόδοσης 
του Αναδόχου, ο καθορισμός αυστηρών χρονικών οροσήμων για την παρακολούθηση της 
προόδου της εκτελεσθείσας εργασίας, καθώς και η εξέταση και παρουσίαση από το 
Πανεπιστήμιο εναλλακτικής υλοποιήσιμης λύσης για την ολοκλήρωση του Έργου, σε 
περίπτωση που δεν ήταν εφικτή η έγκαιρη ολοκλήρωσή του από τον υφιστάμενο Ανάδοχο. Η 
μη επίτευξη του οποιουδήποτε οροσήμου θα έπρεπε να οδηγήσει σε τερματισμό της 
σύμβασης και άμεση εφαρμογή της εναλλακτικής λύσης που θα αποφάσιζε το Πανεπιστήμιο. 
Η Υπηρεσία μας τόνισε στο Πανεπιστήμιο ότι είχε την αποκλειστική ευθύνη, ως η 
Αναθέτουσα Αρχή, της  διαχείρισης  του  Έργου.   

 Το Πανεπιστήμιο όφειλε να ενεργεί έγκαιρα και να προχωρήσει στην ετοιμασία ενδιάμεσης 
έκθεσης αξιολόγησης της απόδοσης του Ανάδοχου, ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα 
που παρουσιάστηκαν στην ομαλή εξέλιξη του Έργου. Λόγω παράλειψης υποβολής από το 
Πανεπιστήμιο της ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης της απόδοσης του Αναδόχου, έχουν 
ουσιαστικά καλυφθεί οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στο Έργο εξ υπαιτιότητας του 
Αναδόχου. Είναι σημαντικό ότι, ακόμη και μετά την υπογραφή της Πρώτης Συμπληρωματικής 
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Συμφωνίας και τη συσσώρευση νέων καθυστερήσεων, το Πανεπιστήμιο δεν φρόντισε να 
παρακολουθεί τα ορόσημα που είχαν τεθεί και να εντοπίσει έγκαιρα τις καθυστερήσεις, 
λαμβάνοντας μέτρα, ώστε να αναδειχθούν οι ευθύνες του Αναδόχου με στόχο την 
υποχρέωσή του να επισπεύσει τις εργασίες, ούτε και αξιολόγησε ή αξιοποίησε επαρκώς τη 
δυνατότητα να τερματίσει τη σύμβαση, εάν αυτό θα ήταν προς το συμφέρον του 
Πανεπιστημίου. 

 Αρκετές απαιτήσεις του Αναδόχου εξετάστηκαν από τους Συμβούλους και το Πανεπιστήμιο 
με μεγάλη καθυστέρηση, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις κυμαινόταν μεταξύ 5 και 9 
μηνών.  

 Ορισμένες απαιτήσεις του Αναδόχου τύγχαναν αξιολόγησης από τους Συμβούλους, με τη 
σύμφωνη γνώμη του Πανεπιστημίου, χωρίς να είναι πλήρως τεκμηριωμένες. Οι Σύμβουλοι 
όφειλαν να απαιτούν από τον Ανάδοχο την υποβολή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 
όλων των απαραίτητων στοιχείων για τεκμηρίωση των υποβληθέντων απαιτήσεων, με σκοπό 
την ορθή και ολοκληρωμένη αξιολόγησή τους, ενώ ταυτόχρονα θα έπρεπε να τηρούνται και 
από τους ίδιους τους Συμβούλους τα αντίστοιχα στοιχεία. 

 Οι Εκθέσεις που υποβλήθηκαν στην ΚΕΑΑ, για εξέταση των απαιτήσεων του Αναδόχου, δεν 
ήταν τεκμηριωμένες, ώστε να μπορεί η ΚΕΑΑ να τοποθετηθεί, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται 
να ζητά εξηγήσεις, γεγονός που προκάλεσε καθυστέρηση στη λήψη των σχετικών 
αποφάσεων. 

 Το Πανεπιστήμιο και οι Σύμβουλοι, σε ορισμένες περιπτώσεις, εισηγήθηκαν, πριν την 
εξέταση και έγκριση από την ΚΕΑΑ των απαιτήσεων του Αναδόχου, τη διεξαγωγή 
διαβούλευσης με τον Ανάδοχο στο πλαίσιο φιλικού διακανονισμού για επίλυση των 
διαφορών, χωρίς να υποβάλλουν, ως όφειλαν, ενώπιον της ΚΕΑΑ τις θέσεις του 
Πανεπιστημίου ως Εργοδότη, ώστε να διαφαίνονται οι διαφορές με τον Ανάδοχο και η ΚΕΑΑ 
να δύναται να τοποθετηθεί επί των απαιτήσεών του.  

 Στις αξιολογήσεις των απαιτήσεων του Ανάδοχου που υποβλήθηκαν στην ΚΕΑΑ από το 
Πανεπιστήμιο, δεν γινόταν αναφορά στην ευθύνη που φέρει ο Ανάδοχος για την 
καθυστέρηση, λόγω του αργού ρυθμού με τον οποίο εκτελούσε/εκτελεί τις εργασίες, γεγονός 
το οποίο θα έπρεπε να απασχολήσει το Πανεπιστήμιο και τους Συμβούλους του και να 
αναδειχθεί προς διασφάλιση των συμφερόντων του Πανεπιστημίου.  

 Η κατάληξη του φιλικού διακανονισμού με την υπογραφή της Πρώτης Συμπληρωματικής 
Συμφωνίας, η οποία εγκρίθηκε σε συνεδρία της ΚΕΑΑ στις 18.3.2020, δεν διασφάλισε, κατά 
την άποψη της Υπηρεσίας μας, τα συμφέροντα του Πανεπιστημίου, ενώ αντίθετα 
ικανοποίησε σε μεγάλο βαθμό τις (συμβατικά με τεκμηριωμένες) απαιτήσεις του Αναδόχου, 
τόσο όσον αφορά στην παραχώρηση παράτασης χρόνου όσον και στην καταβολή 
οικονομικής αποζημίωσης. 

 Η Υπηρεσία μας διαφώνησε με την εν λόγω απόφαση της ΚΕΑΑ, αναφέροντας ότι 
εξακολουθεί να διατηρεί τις θέσεις που είχε εκφράσει επανειλημμένα επί του θέματος, ότι 
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δηλαδή το πρόβλημα της σημαντικής καθυστέρησης δεν θα επιλυθεί με την παραχώρηση 
νέας παράτασης χρόνου, αφού, όπως διαφαίνεται από τα γεγονότα, ο Ανάδοχος δεν τηρεί τα 
χρονοδιαγράμματα που τίθενται. 

 Η αποτυχία ολοκλήρωσης του Έργου, στον χρόνο που καθορίστηκε στην Πρώτη 
Συμπληρωματική Συμφωνία, επιβεβαιώνουν το βάσιμο των πιο πάνω θέσεών μας. 

 Σε σχέση με την εισήγηση του Πανεπιστημίου Κύπρου για τη Δεύτερη Συμπληρωματική 
Συμφωνία, η Υπηρεσία μας εξέφρασε τη διαφωνία της και υπέδειξε ότι ο Ανάδοχος δεν 
φαινόταν να έχει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης του Έργου, όπως καταγραφόταν και στην 
έκθεση της Ad-Hoc Επιτροπής, λόγω των οικονομικών προβλημάτων που φαίνεται να 
αντιμετωπίζει, ενώ τονίσαμε ότι το Πανεπιστήμιο είχε την αποκλειστική ευθύνη, ως η 
Αναθέτουσα Αρχή, της διαχείρισης του Έργου.  

Στις 5.4.2022, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου με επιστολή του μας πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, 
τα ακόλουθα: 

 Η περίοδος αξιολόγησης από το Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης (ΓΑΠ) των 
απαιτήσεων του Αναδόχου, καθώς και της θέσης του Μηχανικού και της υποβολής στη 
συνέχεια εισήγησης προς την ΚΕΑΑ για εξέταση, κυμαίνεται σε περίπου ένα μήνα από την 
ημέρα υποβολής της θέσης του Μηχανικού. 

 Υπήρξαν περιπτώσεις όπου ο Μηχανικός του Έργου καθυστέρησε να υποβάλει την τελική του 
θέση.  Το ΓΑΠ, σε αυτές τις περιπτώσεις, απέστελλε επιστολές προς τον Μηχανικό για 
επίσπευση της αξιολόγησης των απαιτήσεων του Αναδόχου και υποβολή της θέσης του. 

 Με βάση την Πρώτη Συμπληρωματική Συμφωνία που έγινε με τον Ανάδοχο, παραχωρήθηκε 
στον Ανάδοχο δικαιολογημένη παράταση χρόνου 15 μηνών και καθορίστηκε ως νέα 
ημερομηνία αποπεράτωσης του έργου η 15.2.2021.  Στην περίπτωση που δεν προέκυπταν 
άλλοι λόγοι για παραχώρηση πρόσθετης δικαιολογημένης παράτασης χρόνου, το 
Πανεπιστήμιο θα εφάρμοζε τη σχετική πρόνοια του Συμβολαίου για αποκοπή ρήτρας για 
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. 

 Στην εξέλιξη του Έργου διαπιστώθηκε ότι ο Ανάδοχος έχει την ικανότητα να υλοποιήσει το 
Έργο, αλλά αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, γεγονός το οποίο τον 
δυσκολεύει να προχωρήσει στην παραγγελία αρκετών από τα κυριότερα και κρίσιμα υλικά 
του Έργου.  

 Το Πανεπιστήμιο έχει την άποψη ότι η ετοιμασία ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης της 
απόδοσης του Αναδόχου δεν θα ήταν δυνατό να επιλύσει την ουσία των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει ο Ανάδοχος. Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο προχωρούσε στην ετοιμασία 
της εν λόγω έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη την ανταπόκριση του Αναδόχου σε ουσιαστικές 
πρόνοιες του Συμβολαίου, η βαθμολόγησή του δεν θα ήταν αρνητική. 

 Το Πανεπιστήμιο αξιολόγησε τις πιο κάτω κύριες βασικές επιλογές για την ολοκλήρωση του 
Έργου: 
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 Επίτευξη φιλικού διακανονισμού και συνέχιση των εργασιών με τον υφιστάμενο 
Ανάδοχο. 

 Συνέχιση των εργασιών, χωρίς την επίτευξη φιλικού διακανονισμού και καθορισμού 
καταληκτικής ημερομηνίας αποπεράτωσης του Έργου. 

 Λύση του Συμβολαίου και ανάθεση του Έργου σε άλλο Εργολάβο, με κοινή συναίνεση 
Πανεπιστημίου και υφιστάμενου Αναδόχου. 

 Λύση της εργοδότησης του Αναδόχου από το Πανεπιστήμιο, ασκώντας τα δικαιώματά 
του, με βάση το Συμβόλαιο και εργοδότηση άλλου Εργολάβου. 

Μετά την αξιολόγηση των πιο πάνω επιλογών, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου έλαβε την 
απόφαση ότι η επικρατέστερη επιλογή για την ταχύτερη και οικονομικότερη ολοκλήρωση του 
Έργου, είναι η επιλογή εξεύρεσης κοινά αποδεκτού φιλικού διακανονισμού με τον Ανάδοχο για 
επίλυση των διαφορών και ο καθορισμός καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης του Έργου. 

Στις 24.8.2022, ο Πρύτανης με νέα επιστολή του, μας ενημέρωσε για την υπογραφή της Δεύτερης 
Συμπληρωματικής Συμφωνίας, με καταληκτική ημερομηνία αποπεράτωσης του Έργου τις 
24.10.2023 και μας πληροφόρησε ότι η επίτευξη του πιο πάνω στόχου ολοκλήρωσης του Έργου, 
θα ελέγχεται με αυστηρά ορόσημα και χρονοδιαγράμματα, καθώς και με συγκεκριμένες ρήτρες σε 
περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

Με βάση τις πρόνοιες της Συμφωνίας, καθορίστηκαν οκτώ χρονικά ορόσημα με συγκεκριμένες 
ημερομηνίες ολοκλήρωσης, καθώς και αντίστοιχα ποσά εκτελεσθείσας εργασίας, για σκοπούς 
συνεχούς παρακολούθησης της προόδου ολοκλήρωσης του Έργου και αυστηρής τήρησης του νέου 
καταληκτικού χρονοδιαγράμματος. 

Η υπογραφή της εν λόγω Συμφωνίας έγινε με τη διαφωνία της Υπηρεσίας μας. Σημειώνουμε ότι η 
ΚΕΑΑ συναίνεσε στην προώθηση της Συμφωνίας, θέτοντας ωστόσο ως προϋπόθεση, την 
εκπλήρωση συγκεκριμένων όρων πριν την υπογραφή της.   

Το Ορόσημο Αρ. 1 καθορίστηκε για τις 31.8.2022 (δηλαδή περίπου ενάμιση μήνα μετά την 
υπογραφή της Δεύτερης Συμπληρωματικής Συμφωνίας) και με βάση στοιχεία που μας διαβίβασε 
το Πανεπιστήμιο στις 14.9.2022 φαίνεται ότι ικανοποιήθηκαν οι στόχοι που αυτό προέβλεπε.  

Σύσταση: Το Πανεπιστήμιο: 

 Να παρακολουθεί στενά, με τη δέουσα επιμέλεια, την πρόοδο των εργασιών και τα 
χρονικά Ορόσημα που έχουν τεθεί, για αποφυγή περαιτέρω καθυστερήσεων στην 
υλοποίηση του Έργου. Η μη επίτευξη του οποιοδήποτε Οροσήμου, να οδηγεί σε σοβαρή 
εξέταση, μεταξύ άλλων επιλογών και του ενδεχομένου για τερματισμό της σύμβασης και 
για άμεση εφαρμογή εναλλακτικής λύσης, την οποία να έχει ήδη αποφασίσει 
προηγουμένως σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η έγκαιρη ολοκλήρωση του Έργου από 
τον Ανάδοχο. 
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 Να ενημερώνει, όπου επιβάλλεται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ορθά και 
εμπεριστατωμένα την ΚΕΑΑ για θέματα της αρμοδιότητάς της, ώστε να εξετάζονται, το 
συντομότερο, τυχόν απαιτήσεις του Αναδόχου.  

Γενικά, το Πανεπιστήμιο να ετοιμάζει έγκαιρα ενδιάμεσες εκθέσεις αξιολόγησης της απόδοσης 
των Αναδόχων και να προχωρεί σε αυστηρές προειδοποιήσεις στις περιπτώσεις μη 
ικανοποιητικής προόδου των εργασιών. 

Η επιτυχής ολοκλήρωση έργων παρόμοιας φύσης και μεγέθους, τα οποία θεωρούνται ζωτικής 
σημασίας για το δημόσιο, να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για το Πανεπιστήμιο, το οποίο να 
προβληματιστεί για την αποτυχία του συγκεκριμένου έργου, προς αποφυγή παρόμοιων 
περιπτώσεων στο μέλλον. 

Τον Νοέμβριο του 2022, ο Πρύτανης με επιστολή του επανέλαβε τις θέσεις του Πανεπιστημίου, 
όπως αυτές καταγράφονται κυρίως στην πιο πάνω επιστολή του, ημερ. 5.4.2022, σημειώνοντας 
περαιτέρω ότι η πρόοδος της εργασίας παρακολουθείται συνεχώς, τόσο από τον Μηχανικό, όσο 
και από το ΓΑΠ, με την αποστολή στον Ανάδοχο μεγάλου αριθμού επιστολών. Επίσης, μας 
πληροφόρησε ότι, κατά την άποψή του, οι θέσεις του Μηχανικού και του ΓΑΠ ήταν πάντα 
ξεκάθαρες και όλες οι εκθέσεις που υπέβαλλε το Πανεπιστήμιο στην ΚΕΑΑ για εξέταση διαφόρων 
αιτημάτων ήταν πλήρως τεκμηριωμένες. 

Αξιολογώντας τις πιο πάνω θέσεις του Πρύτανη, αλλά και εκ του αποτελέσματος, η Υπηρεσία μας 
διατηρεί τις απόψεις/παρατηρήσεις της. 

5.30 Ανέγερση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Βιολογικών 
Επιστημών και των Κοινόχρηστων Χώρων Διδασκαλίας 03 του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. 

(α)   Κατασκευαστικές εργασίες 

Η υπογραφή της σύμβασης έγινε στις 8.5.2020 και η έναρξη των εργασιών την 1.6.2020, με 
ημερομηνία ολοκλήρωσης τις 31.5.2023 (διάρκεια εκτέλεσης 36 μήνες), έναντι ποσού €31.636.001.  

Στις 4.9.2020, ο Ανάδοχος με επιστολή του υπέβαλε προς τον Μηχανικό του Έργου το Τελικό 
Πρόγραμμα Εργασίας για έλεγχο και έγκριση, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Συμβολαίου.  

Τον Ιούνιο του 2022, μετά από επιτόπου έλεγχο στο Έργο, διαπιστώσαμε ότι αυτό παρουσιάζει 
σημαντική καθυστέρηση, της τάξης των 12 μηνών τουλάχιστον. Τον Ιούλιο του 2022 ζητήσαμε από 
τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου όπως πληροφορηθούμε κατά πόσο έχουν εφαρμοστεί/ 
εφαρμόζονται οι εν λόγω πρόνοιες του Συμβολαίου και εάν ο Μηχανικός παρακολουθεί στενά το 
Πρόγραμμα εργασίας που υπέβαλε ο Ανάδοχος. Όπως διαπιστώσαμε: 

 Στις 29.4.2021, ο Ανάδοχος με επιστολή του προς τον Μηχανικό υπέβαλε απαίτηση για 
παράταση χρόνου 64 εργάσιμων ημερών (Αίτημα Αρ. 1), λόγω των επιπτώσεων της 
πανδημίας, δυσμενών καιρικών συνθηκών, καθώς και έκδοσης οδηγιών από τον Μηχανικό.   
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 Στις 21.7.2021, ο Επιθεωρητής Εργοταξίου υπέβαλε στον Συντονιστή «Σημείωμα 
Παρακολούθησης Έργου» με το οποίο τον ενημέρωσε για την πρόοδο των εργασιών 
αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι η πραγματική συνολική εκτελεσθείσα εργασία παρουσιάζει 
απόκλιση κατά 17% από την προγραμματιζόμενη και ότι το προσωπικό που εργάζεται στο 
Έργο κατά τους τρείς τελευταίους μήνες, είναι μειωμένο κατά 32% - 45%, σε σύγκριση με το 
προγραμματιζόμενο, ενώ αντίστοιχος επηρεασμός παρατηρείται και στη χρηματική ροή του 
Έργου.  

 Στις 22.6.2021, ο Μηχανικός με επιστολή του προς το ΓΑΠ, μετά από αξιολόγηση της 
απαίτησης του Αναδόχου, υπέβαλε εισήγηση για παραχώρηση προς τον Ανάδοχο παράτασης 
χρόνου 19 εργάσιμων ημερών (11 λόγω της πανδημίας και 8 λόγω δυσμενών καιρικών 
συνθηκών), χωρίς οικονομικές αποζημιώσεις.  

 Στις 23.7.2021, ο Προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, με επιστολή 
του προς τον Πρόεδρο της ΚΕΑΑ, υπέβαλε για εξέταση και λήψη απόφασης σχετικό Σημείωμα 
της Τμηματικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΤΕΑΑ), για το πιο πάνω αίτημα του 
Ανάδοχου, με εισήγηση για παραχώρηση στον Ανάδοχο παράτασης χρόνου 11 εργάσιμων 
ημερών (15 ημερολογιακών ημερών), λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, σύμφωνα με την 
έκθεση αξιολόγησης του Συντονιστή, ημερ. 13.7.2021.   

 Στις 4.8.2021, η ΚΕΑΑ σε συνεδρία της αποφάσισε όπως εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση 
της ΤΕΑΑ, παράταση χρόνου 15 ημερολογιακών ημερών για την αποπεράτωση του Έργου, 
χωρίς οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση.  Με βάση την εν λόγω παράταση χρόνου, 
καθορίστηκε ως αναθεωρημένη ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου η 15.6.2023.   

 Στις 17.9.2021, ο Μηχανικός με επιστολή του ενημέρωσε τον Ανάδοχο για την πιο πάνω 
απόφαση της ΚΕΑΑ και τον κάλεσε να υποβάλει αναθεωρημένο Πρόγραμμα Εργασίας που 
να περιλαμβάνει τον χρόνο παράτασης που είχε εγκριθεί.   

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, παρατηρήσαμε ότι από την ημερομηνία υποβολής της 
απαίτησης του Αναδόχου για παράταση χρόνου (29.4.2021), μέχρι την ημερομηνία ενημέρωσής 
του από τον Μηχανικό (17.9.2021) για το αποτέλεσμα της αξιολόγησής της, παρήλθε σημαντικό 
χρονικό διάστημα, περίπου πέντε μηνών, ενώ σημειώσαμε επίσης τη μεγάλη καθυστέρηση που 
παρατηρήθηκε, τόσο στον χρόνο που απαιτήθηκε για αξιολόγηση της απαίτησης του Αναδόχου 
από τον Μηχανικό (από 29.4.2021 μέχρι 22.6.2021), όσο και στην ενημέρωσή του για το 
αποτέλεσμα της απαίτησής του (από 4.8.2021 μέχρι 17.9.2021). 

Με την επιστολή μας εκφράσαμε τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία μας για τον 
συνολικό χρόνο που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης της εν λόγω μικρής 
σχετικά απαίτησης και της ενημέρωσης του Αναδόχου. 

Στις 16.2.2022, δικηγόρος, ενεργώντας εκ μέρους του Αναδόχου, με επιστολή του προειδοποίησε 
το Πανεπιστήμιο για τη λήψη νομικών μέτρων για την κατοχύρωση των συμφερόντων του 
Αναδόχου, ισχυριζόμενος, μεταξύ άλλων, ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε επίσπευση 
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των εργασιών με δικά του έξοδα, που υπερβαίνουν το ποσό των €600.000, για ολοκλήρωση του 
Έργου εντός του συμβατικού χρόνου, εξαιτίας των ενεργειών του Πανεπιστημίου. 

Στη βάση των πιο πάνω ισχυρισμών του Αναδόχου, η Υπηρεσία μας εξέφρασε την άποψη ότι θα 
πρέπει, μεταξύ άλλων, να καταστεί σαφές στον Ανάδοχο ότι δεν θα γίνουν αποδεκτές 
οποιεσδήποτε τυχόν αξιώσεις του για πρόσθετα έξοδα, λόγω της ισχυριζόμενης επιτάχυνσης των 
εργασιών.  Ταυτόχρονα, υποδείξαμε ότι θα πρέπει να τηρούνται επαρκώς τεκμηριωμένα στοιχεία 
για τις εργασίες που εκτελούνται, οι οποίες να τυγχάνουν προηγουμένως της άδειας/έγκρισης του 
Μηχανικού. 

Κατ’ ανάλογο τρόπο, στην ίδια αξιολόγησή μας του Ιούλη του 2022, διαπιστώσαμε ότι: 

 Στις 11.11.2021, ο Ανάδοχος με επιστολή του προς τον Μηχανικό υπέβαλε απαίτηση για νέα 
παράταση χρόνου 58 εργάσιμων ημερών (Αίτημα Αρ. 2), λόγω των επιπτώσεων της 
πανδημίας για την περίοδο από 1.1.2021 μέχρι 30.6.2021.  Στις 13.12.2021, ο Ανάδοχος με 
νέα επιστολή του προς τον Μηχανικό, υπέβαλε απαίτηση για επιπρόσθετη παράταση χρόνου 
30,8 εργάσιμων ημερών (Αίτημα Αρ. 3), λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.  

 Στις 9.3.2022, ο Διευθυντής Ανάπτυξης του ΓΑΠ, με επιστολή του προς τον Μηχανικό 
αναφέρθηκε στις δύο πιο πάνω επιστολές του Αναδόχου, ημερ. 11.11.2021 και 13.12.2021 
και υπέδειξε ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του συμβολαίου, ο Μηχανικός, μετά τη λήψη των 
αναγκαίων δικαιολογητικών στοιχείων από τον Ανάδοχο, οφείλει, χωρίς καθυστέρηση εκ 
μέρους του, να προβεί σε προσδιορισμό τυχόν παράτασης χρόνου, σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του άρθρου 44 των όρων του συμβολαίου. Περαιτέρω, τόνισε στον Μηχανικό ότι θα πρέπει 
να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για ολοκλήρωση της αξιολόγησης των απαιτήσεων 
του Αναδόχου και να υποβάλει εισήγηση για να προωθηθεί στα αρμόδια όργανα (ΤΕΑΑ και 
ΚΕΑΑ) για εξέταση και έγκριση. 

 Στις 11.3.2022, ο Μηχανικός με επιστολή του προς τον Ανάδοχο απέρριψε το Αίτημα Αρ. 2 
αφού, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του, απέτυχε να τεκμηριώσει επαρκώς 
οποιοδήποτε επηρεασμό των εργασιών από την πανδημία.  Παράλληλα, σημείωσε ότι ο 
Ανάδοχος δεν έχει αποδεχτεί τις πρόνοιες της εγκυκλίου ΚΕΑΑ 18, για παραχώρηση 
παράτασης χρόνου 25 ημερολογιακών ημερών λόγω της πανδημίας, χωρίς οποιεσδήποτε 
οικονομικές ή/και χρονικές απατήσεις. 

 Στις 15.4.2022, ο Μηχανικός αφού εξέτασε το Αίτημα Αρ. 3, με επιστολή του προς το ΓΑΠ 
εισηγήθηκε την παραχώρηση παράτασης χρόνου 6 ημερολογιακών ημερών, χωρίς 
οικονομική αποζημίωση. 

 Στις 29.4.2022, ο Συντονιστής υπέβαλε προς την ΤΕΑΑ έκθεση αξιολόγησης των δύο πιο πάνω 
Αιτημάτων (Αρ. 2 και Αρ. 3) του Αναδόχου, συμφωνώντας με την εισήγηση του Μηχανικού. 

 Στις 24.6.2022, ο Προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου με επιστολή του 
προς τον Πρόεδρο της ΚΕΑΑ υπέβαλε για εξέταση και λήψη απόφασης σχετικό Σημείωμα της 
ΤΕΑΑ με εισήγηση, κατά πλειοψηφία, την έγκριση των πιο πάνω εισηγήσεων του Μηχανικού 
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και του Συντονιστή.  Η ΚΕΑΑ, σε συνεδρία της που έγινε στις 29.6.2022, ενέκρινε, σύμφωνα 
με την εισήγηση της ΤΕΑΑ, την παραχώρηση στον Ανάδοχο παράτασης χρόνου 6 
ημερολογιακών ημερών, χωρίς οικονομικές αποζημιώσεις, με νέα αναθεωρημένη 
ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου την 21.6.2023. 

Με την επιστολή μας, παρατηρήσαμε ότι, όπως και στην περίπτωση της αξιολόγησης του 
Αιτήματος Αρ. 1 του Αναδόχου για παράταση χρόνου, δεν είχαν προωθηθεί έγκαιρα στην ΚΕΑΑ τα 
δύο νέα αιτήματά του για την παραχώρηση παράτασης χρόνου (Αιτήματα Αρ. 2 και 3) για εξέταση 
και λήψη απόφασης.  Τα εν λόγω αιτήματα υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο στις 11.11.2021 και 
13.12.2021, αντίστοιχα, ενώ προωθήθηκαν στην ΚΕΑΑ στις 24.6.2022, δηλαδή με καθυστέρηση 
περίπου 7,5 και 6,5 μηνών, αντίστοιχα. 

Ανάλογη ήταν η διαπίστωσή μας σχετικά με την επόμενη απαίτηση του Αναδόχου, αφού: 

 Στις 21.4.2022, ο Ανάδοχος με επιστολή του προς τον Μηχανικό υπέβαλε νέα απαίτηση για 
παράταση χρόνου (Αίτημα Αρ. 4) 49 εργάσιμων ημερών, λόγω καθυστέρησης στην 
προμήθεια υλικών και εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών τοποθέτησης οπλισμού στις 
κατασκευές.  Το εν λόγω αίτημα βρίσκεται υπό αξιολόγηση. 

 Στις 16.2.2022, ο Διευθυντής Ανάπτυξης του ΓΑΠ με επιστολή του υπέδειξε, μεταξύ άλλων, 
στον Μηχανικό ότι η συμμόρφωσή του με τις συμβατικές του υποχρεώσεις  δεν είναι πλήρης.  
Ιδιαίτερα του επισήμανε ότι η μη έγκαιρη και πλήρης ανταπόκρισή του στην υποβολή των 
απαιτούμενων Τριμηνιαίων Εκθέσεων Προόδου του Έργου, σε συνδυασμό με τον μη 
ικανοποιητικό σχολιασμό εκ μέρους του των Μηνιαίων Εκθέσεων Προόδου που υποβάλλει ο 
Ανάδοχος, δημιουργεί συνθήκες ελλιπούς πληροφόρησης ή/και λανθασμένης καταγραφής 
των πραγματικών γεγονότων με όλες τις αρνητικές συνέπειες.  Πέραν των πιο πάνω, ο 
Διευθυντής Ανάπτυξης του ΓΑΠ, με αριθμό άλλων επιστολών του προς τον Μηχανικό, 
υπέβαλε παρόμοιες συστάσεις/υποδείξεις για διάφορα άλλα θέματα, σε σχέση με την ορθή 
διαχείριση και επίβλεψη του Έργου. 

Όσον αφορά στις Εκθέσεις Προόδου, διαπιστώσαμε τα ακόλουθα:  

(i) Στις 21.3.2022, ο Μηχανικός υπέβαλε την 4η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου του Έργου για την 
περίοδο μέχρι τις 28.2.2022.  Στην εν λόγω έκθεση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι 
παρατηρείται αυξανόμενη τάση καθυστέρησης στο Έργο, με την εκτιμώμενη πραγματική 
καθυστέρηση, σε σχέση με τις εργασίες σκυροδέτησης, να ξεπερνά τους 6 μήνες.  
Ταυτόχρονα, αναφέρεται ότι οι ισχυρισμοί του Αναδόχου πως η καθυστέρηση είναι μόλις 35 
ημερολογιακές ημέρες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.  Επίσης, αναφέρεται ότι 
η σύνταξη του αναθεωρημένου Προγράμματος Εργασίας, το οποίο υποβλήθηκε από τον 
Ανάδοχο στις 14.10.2021, με τη μετάθεση μεγάλου όγκου εργασιών προς τους τελευταίους 
8-10 μήνες της χρονικής περιόδου του Έργου, είναι μη ρεαλιστική και απλά ανέφικτη. 

(ii) Σύμφωνα με τη Συνοπτική Μηνιαία Έκθεση Προόδου και Κόστους που ετοιμάστηκε από τον 
Συντονιστή του Έργου, για την περίοδο μέχρι τις 24.5.2022, καθώς επίσης και το ενδιάμεσο 
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πιστοποιητικό πληρωμής αρ. 23, ημερ. 2.6.2022, το ποσό της εκτελεσθείσας εργασίας 
ανέρχεται σε €10.358.302 και το συνολικό ποσό πληρωμών σε €12.511.009.  Λαμβάνοντας 
υπόψη το Διάγραμμα Χρηματικής Ροής, παρατηρήσαμε ότι με βάση το ποσό της 
εκτελεσθείσας εργασίας, διαπιστώνεται καθυστέρηση περίπου 10 μηνών στην έγκαιρη 
ολοκλήρωση των εργασιών. Μέχρι σήμερα, ο Ανάδοχος έχει υποβάλει 4 απαιτήσεις για 
παραχώρηση παράτασης συνολικού χρόνου 201,8 εργάσιμων ημερών, για τις οποίες έχει 
εγκριθεί παράταση χρόνου μόλις 21 ημερολογιακών ημερών (εκκρεμεί η αξιολόγηση του 
Αιτήματος Αρ. 4).  

(iii) Σύμφωνα με νεότερη πληροφόρηση που λάβαμε από το Πανεπιστήμιο στις 28.6.2022, 
υποβλήθηκε από τον Μηχανικό η 5η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου του Έργου, για την περίοδο 
μέχρι τις 31.5.2022.  Στην εν λόγω Έκθεση αναφέρονται, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: 

 Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η εκτιμώμενη καθυστέρηση υπερβαίνει τους 12 μήνες, 
με σοβαρό ενδεχόμενο να φτάσει τους 18 μήνες.  Η αξία της μέχρι σήμερα εκτελεσθείσας 
εργασίας ανέρχεται μόλις στο 37,55% της συνολικής αξίας του Έργου, ενώ η συμβατική 
χρονική διάρκεια του Έργου που έχει παρέλθει, ανέρχεται στο 68,3% του συνολικού 
συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσής του.  Δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι εργασίες 
κατασκευής του φέροντος οργανισμού των κτηρίων, 25 σχεδόν μήνες μετά την έναρξη των 
εργασιών, ενώ προβλέπεται ότι οι συγκεκριμένες εργασίες δεν θα ολοκληρωθούν 
νωρίτερα από τον Σεπτέμβριο του 2022. 

 Ο Ανάδοχος δεν έχει ακόμα υποβάλει για έγκριση υλικά και συστήματα που είναι πολύ 
κρίσιμα για την πρόοδο των εργασιών και δεν έχει δηλώσει τους επιλεγέντες προμηθευτές, 
ενέργειες που θα επιδεινώσουν ακόμα περισσότερο την πρόοδο του Έργου. 

 Ο Ανάδοχος υποβάλλει αποσπασματικά, ελλιπή και με μέθοδο, πέρα από κάθε αποδεκτή 
πρακτική, κατασκευαστικά σχέδια και λεπτομέρειες. 

 Παρατηρείται διαφαινόμενη τάση για την υποβολή από τον Ανάδοχο υλικών κατώτερων 
των προδιαγραφών, που υποδηλώνουν την οικονομική αδυναμία του Αναδόχου. 

 Έχουν προκύψει σοβαρά προβλήματα σε συγκεκριμένες σκυροδετήσεις, ενώ η πρόοδος 
των εργασιών αποκατάστασης των αστοχιών των σκυροδετήσεων δεν είναι οργανωμένη/ 
ικανοποιητική και ουσιαστικά η αποκατάστασή τους είναι τεχνικά ανεπαρκής. 

 Η διαφαινόμενη σοβαρή καθυστέρηση στην πρόοδο του Έργου δεν φαίνεται να 
ανατρέπεται εύκολα, με την εκτίμηση του Μηχανικού να είναι ότι το Έργο δεν μπορεί να 
ολοκληρωθεί πριν τους 48 μήνες (αντί 36 μήνες). 

Λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω διαπιστώσεις, με σχετική επιστολή μας παρατηρήσαμε ότι, με 
βάση τις θέσεις του Διευθυντή Ανάπτυξης του ΓΑΠ, φαίνεται ότι ο Μηχανικός δεν ανταποκρίνεται 
έγκαιρα και ικανοποιητικά στις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην προώθηση θεμάτων σε σχέση 
με τη διαχείριση του συμβολαίου, καθώς και την επίβλεψη του Έργου, το οποίο παρουσιάζει 
σημαντική και αυξανόμενη καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η θέση του Εργοδότη 
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στην τεκμηρίωση της ευθύνης του Αναδόχου για τις σοβαρότατες καθυστερήσεις. Επιπρόσθετα, 
φαίνεται ότι η γενική εικόνα του εργοταξίου δεν είναι η αναμενόμενη, με βάση την πολυπλοκότητα 
και το μέγεθος του συγκεκριμένου Έργου.  

Ενόψει των πιο πάνω, εκφράσαμε την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό της Υπηρεσίας μας, 
για την εξέλιξη της προόδου και της διαχείρισης της σύμβασης και τονίσαμε την ανάγκη για έγκαιρη 
εξέταση και επίλυση όλων των θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του Έργου, τα οποία 
θα πρέπει να αποστέλλονται άμεσα στις αρμόδιες Επιτροπές (ΤΕΑΑ/ΚΕΑΑ) για εξέταση και τυχόν 
έγκριση, σύμφωνα με τη νενομισμένη διαδικασία. Υποδείξαμε τη σημαντικότητα του Έργου για την 
ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, το οποίο όπως φαίνεται, με τα σημερινά δεδομένα, δεν αναμένεται 
να ολοκληρωθεί εντός του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης, αλλά με μεγάλη καθυστέρηση, 
τουλάχιστον 12 μηνών. 

Εκφράσαμε επίσης την άποψη ότι θα πρέπει το Πανεπιστήμιο να καλέσει τον Μηχανικό να 
ενισχύσει την ομάδα επίβλεψης του Έργου με επιπλέον άτομα, τα οποία να διαθέτουν τα 
κατάλληλα προσόντα και εμπειρία, με σκοπό την έγκαιρη υλοποίησή του. Επιπρόσθετα, θα πρέπει 
ο Μηχανικός, στο πλαίσιο των καθηκόντων του, να αποστείλει άμεσα στον Ανάδοχο γραπτές 
προειδοποιήσεις για τη σημαντική καθυστέρηση που παρατηρείται στην πρόοδο των εργασιών, 
αφού η καθυστέρηση συνεχίζεται μέχρι σήμερα με αυξητική τάση, που, σύμφωνα με την 5η 
Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου του Έργου, υπερβαίνει τους 12 μήνες. 

Εισηγηθήκαμε όπως το Πανεπιστήμιο ολοκληρώσει το συντομότερο την αξιολόγηση όλων των 
απαιτήσεων του Αναδόχου που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα και στη συνέχεια να υποβάλει 
σχετική εισήγηση στις αρμόδιες Επιτροπές (ΤΕΑΑ/ΚΕΑΑ), ως προς τις απαιτούμενες ενέργειες για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος, για σκοπούς εξέτασης και λήψης απόφασης. 

Επιπλέον, εισηγηθήκαμε όπως το Πανεπιστήμιο προχωρήσει στην ετοιμασία ενδιάμεσης Έκθεσης 
Αξιολόγησης Απόδοσης του Αναδόχου, και ταυτόχρονα να εξετάσει και το θέμα των υπηρεσιών του 
Μηχανικού του Έργου, καθώς επίσης και του Συντονιστή του Έργου. 

Τέλος, αναφέραμε ότι αφού οριστικοποιηθεί ο αναθεωρημένος χρόνος ολοκλήρωσης του Έργου, 
να καθοριστούν από το Πανεπιστήμιο αυστηρά χρονικά ορόσημα για την παρακολούθηση της 
προόδου της εκτελεσθείσας εργασίας, στη βάση αναθεωρημένου Προγράμματος Εργασίας, και 
παράλληλα να εξεταστεί εναλλακτική υλοποιήσιμη λύση για την ολοκλήρωση του Έργου, 
περιλαμβανομένης και της περίπτωσης λύσης του συμβολαίου, εάν δεν καταστεί εφικτή η επίτευξη 
οποιουδήποτε από τα εν λόγω ορόσημα από τον Ανάδοχο.  

Σύσταση: Το Πανεπιστήμιο να παρακολουθεί στενά την πρόοδο των εργασιών, σε συνεργασία 
με τον Μηχανικό, ο οποίος, στο πλαίσιο των καθηκόντων του, να έχει το αναγκαίο, κατάλληλο 
και έμπειρο προσωπικό, με σκοπό την ομαλή διαχείριση του Έργου. Επιπρόσθετα, να 
καθορίζονται αυστηρά δεσμευτικά χρονικά ορόσημα στη βάση του Προγράμματος. Η μη 
επίτευξη του οποιοδήποτε χρονικού οροσήμου να οδηγεί σε τερματισμό της σύμβασης και 
άμεση εφαρμογή εναλλακτικής λύσης, την οποία το Πανεπιστήμιο να έχει ήδη αποφασίσει από 
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προηγουμένως να εφαρμόσει στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η έγκαιρη ολοκλήρωση του 
Έργου από τον Ανάδοχο. 

Να ενημερώνει, όπου αυτό επιβάλλεται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, την ΚΕΑΑ, έτσι ώστε να 
εξετάζονται άμεσα τυχόν απαιτήσεις του Αναδόχου ή άλλα θέματα/προβλήματα που πιθανόν 
να προκύπτουν και τα οποία επηρεάζουν την ομαλή εκτέλεση των εργασιών, οδηγώντας το Έργο 
σε αδιέξοδο ή καθυστερήσεις.  

Το Πανεπιστήμιο έγκαιρα να ετοιμάζει ενδιάμεσες εκθέσεις αξιολόγησης της απόδοσης του 
Αναδόχου και να προχωρεί σε αυστηρές προειδοποιήσεις στις περιπτώσεις μη ικανοποιητικής 
προόδου των εργασιών. 

Τον Νοέμβριο του 2022, ο Πρύτανης με επιστολή του μας πληροφόρησε συνοπτικά τα ακόλουθα: 

 Η πρόοδος της εργασίας παρακολουθείται συνεχώς, τόσο από τον Μηχανικό, όσο και από το 
ΓΑΠ. 

 Ο χρόνος εξέτασης των αιτημάτων του Αναδόχου από τον Μηχανικό, τον Συντονιστή της 
σύμβασης, καθώς και τα αρμόδια όργανα (ΤΕΑΑ και ΚΕΑΑ) είναι εύλογος, λαμβάνοντας 
υπόψη τον αριθμό και βαθμό δυσκολίας των αιτημάτων. 

 Οι εγκριθείσες παρατάσεις χρόνου είναι πολύ περιορισμένες, σε σχέση με τα αιτήματα που 
υπέβαλε ο Ανάδοχος. 

 Ο Μηχανικός σε καμία περίπτωση δεν έχει δώσει εντολή για επιτάχυνση των εργασιών. 

 Η διαχείριση του Έργου δεν γίνεται σε περίοδο κανονικών συνθηκών, αλλά σε εποχή που 
χαρακτηρίζεται από πολύ απρόβλεπτες και αστάθμητες συνθήκες, τόσο σε τοπικό, όσο και 
σε παγκόσμιο επίπεδο, που έχουν δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα ρευστότητας, 
κυρίως στον κατασκευαστικό τομέα. 

 Επιλογή όπως ο τερματισμός της σύμβασης είναι η έσχατη λύση και εφαρμόζεται μόνο σε 
ακραίες καταστάσεις, όπου θα πρέπει να εκτιμηθούν ανάλογα τα εκάστοτε δεδομένα και οι 
επιπτώσεις. 

Αξιολογώντας τις πιο πάνω απαντήσεις του Πρύτανη, η Υπηρεσία μας διατηρεί τις απόψεις/ 
παρατηρήσεις της και θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του έργου και τη διαχείρισή του από το 
Πανεπιστήμιο. 

(β)  Διαγωνισμός αρ. UCY-2019-039-CDO - Μηχανολογικές εργασίες για την 
ανέγερση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Βιολογικών 
Επιστημών και Κοινόχρηστων χώρων διδασκαλίας. 

Τον Αύγουστο του 2019, το Πανεπιστήμιο προκήρυξε τον διαγωνισμό με αρ. UCY-2019-039-CDO, 
για τις μηχανολογικές εργασίες για την ανέγερση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος 
Βιολογικών Επιστημών και Κοινόχρηστων χώρων διδασκαλίας, με ανοικτή διαδικασία και 
εκτιμώμενη αξία €4.400.000+ΦΠΑ.  
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Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης, υποβλήθηκαν πέντε προσφορές, εκ των οποίων οι τρεις 
απορρίφθηκαν πριν το στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης, ενώ οι άλλες δύο ήταν κατά 35% και 
37% ψηλότερες από την εκτίμηση δαπάνης και η Επιτροπή αξιολόγησης είχε εισηγηθεί στο 
Συμβούλιο Προσφορών (ΣΠ) του Πανεπιστημίου την κατακύρωση του διαγωνισμού στη 
χαμηλότερη έγκυρη προσφορά, για συνολικό ποσό ύψους €5.937.956+ΦΠΑ.  

Τον Ιανουάριο του 2020, μετά από μελέτη της πιο πάνω έκθεσης αξιολόγησης, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων μας, αποστείλαμε γραπτώς τις απόψεις/παρατηρήσεις μας στο ΣΠ, αναφέροντας 
ότι η τιμή της προσφοράς που συστηνόταν για κατακύρωση ήταν κατά 35% ψηλότερη της 
εκτίμησης δαπάνης, ποσοστό το οποίο ήταν υπερβολικά ψηλό. Η αιτιολόγηση της λογικότητας της 
πιο πάνω τιμής από την Επιτροπή αξιολόγησης δεν τεκμηριωνόταν κατά την άποψή μας επαρκώς, 
αφού βασιζόταν στο γεγονός ότι η εκτίμηση δαπάνης ήταν λανθασμένη, για τους λόγους που 
αναφέρονταν στην έκθεση αξιολόγησης. Επίσης, αναφέραμε ότι η πιο πάνω αιτιολόγηση δεν 
τεκμηριωνόταν επαρκώς με την υποβολή ανάλυσης της ορθής, κατά την άποψη της Επιτροπής 
αξιολόγησης εκτίμησης δαπάνης, η οποία να υποστηρίζει την πιο πάνω θέση τους. Πέραν των πιο 
πάνω, σημειώσαμε ότι σε περιπτώσεις που η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι εσφαλμένη, αυτό 
δεν μπορεί από μόνο του να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για κατακύρωση του διαγωνισμού, 
αφού κάτι τέτοιο ενδεχόμενα να προσκρούει στις αρχές της ίσης μεταχείρισης των 
προσφοροδοτών (παραπέμψαμε και σε σχετική με τα πιο πάνω απόφαση της Αναθεωρητικής 
Αρχής Προσφορών με αρ. 32/2018).  

Ενόψει των πιο πάνω, εκφράσαμε την άποψη ότι θα έπρεπε το ΣΠ, πριν τη λήψη τελικής απόφασης, 
να ζητήσει να υποβληθεί συμπληρωματική έκθεση αξιολόγησης με τα σχόλια/απόψεις/θέσεις της 
Επιτροπής αξιολόγησης σχετικά με τα πιο πάνω. Σε αντίθετη περίπτωση, θα έπρεπε να εξετάσει 
σοβαρά το ενδεχόμενο ακύρωσης του διαγωνισμού και επαναπροκήρυξής του με την ορθή 
εκτίμηση δαπάνης, διασφαλίζοντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης των προσφοροδοτών. 

Το ΣΠ, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης και τις πιο πάνω θέσεις της Υπηρεσίας μας, 
αποφάσισε την ακύρωση του διαγωνισμού, επειδή οι δύο προσφορές, οι οποίες ήταν έγκυρες από 
τεχνικής άποψης και προχώρησαν στο στάδιο οικονομικής αξιολόγησης, απορρίφθηκαν, λόγω του 
ότι οι προσφερόμενες τιμές τους κρίθηκαν εξωπραγματικές.  

Σημειώνουμε ότι, ο οικονομικός φορέας στον οποίο γινόταν εισήγηση για κατακύρωση από την 
Επιτροπή αξιολόγησης, είχε στείλει μετά την πιο πάνω απόφαση στο ΣΠ επιστολή, μέσω του 
νομικού του συμβούλου, με την οποία θεωρούσε, μεταξύ άλλων, την πιο πάνω παρέμβαση της 
Υπηρεσίας μας ως αναρμόδια, για τους λόγους που ανέφερε στην πιο πάνω επιστολή του.  

Ο εν λόγω οικονομικός φορέας, καταχώρησε προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 
(ΑΑΠ) εναντίον της πιο πάνω απόφασης του ΣΠ, η οποία ωστόσο απορρίφθηκε τον Ιούλιο του 2020. 
Στην πιο πάνω απόφασή της η ΑΑΠ, πέραν του ότι επιβεβαίωσε την ορθότητα των πιο πάνω 
απόψεών μας, με τις οποίες συμφώνησε, κατέρριψε και τον πιο πάνω ισχυρισμό του νομικού 
συμβούλου του προσφεύγοντα, αφού, όπως ανέφερε, οι θέσεις/απόψεις της Υπηρεσίας μας δεν 
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ήταν δεσμευτικές για το ΣΠ και, ως εκ τούτου, δεν μπορούσαν να θεωρηθούν ως παρέμβαση στη 
λήψη απόφασής του, ως αρμόδιο όργανο.  

Τον Ιούνιο του 2020, προκηρύχθηκε νέος ανοικτός διαγωνισμός με αρ. UCY-2020-018-CDO με το 
ίδιο αντικείμενο και εκτιμώμενη αξία €5.700.000+ΦΠΑ, αυξημένη δηλαδή κατά €1.300.000+ΦΠΑ, 
σε σχέση με τον ακυρωθέντα διαγωνισμό. Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης, υποβλήθηκαν 
τέσσερις προσφορές, εκ των οποίων η μία απορρίφθηκε στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης, 
λόγω ουσιωδών αποκλίσεων και ελλείψεων, μία προσφορά απορρίφθηκε στο στάδιο της 
οικονομικής αξιολόγησης, ενώ οι άλλες δύο προσφορές κρίθηκαν έγκυρες.  

Τελικά, το ΣΠ αποφάσισε τον Φεβρουάριο του 2021 να υιοθετήσει την εισήγηση της Επιτροπής 
αξιολόγησης και κατακύρωσε τον διαγωνισμό στη χαμηλότερη έγκυρη προσφορά για το ποσό των 
€5.579.393+ΦΠΑ, το οποίο ήταν κατά 2,1% χαμηλότερο από την εκτίμηση δαπάνης.  

Σημειώνουμε ότι, το πιο πάνω ποσό κατακύρωσης του νέου διαγωνισμού ήταν κατά 
€358.563+ΦΠΑ χαμηλότερο από το ποσό της προσφοράς στην οποία γινόταν εισήγηση για 
κατακύρωση από την Επιτροπή αξιολόγησης του ακυρωθέντα διαγωνισμού, επιβεβαιώνοντας τις 
πιο πάνω θέσεις της Υπηρεσίας μας και, ταυτόχρονα, καταρρίπτοντας την εκτίμηση της Επιτροπής 
αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού στην έκθεσή της, ότι τυχόν επαναπροκήρυξη του 
διαγωνισμού δεν θα επέφερε χαμηλότερες τιμές, ούτε και περισσότερους συμμετέχοντες. 

Σημειώνουμε ότι παρόμοιο θέμα και ανάλογη εισήγηση τέθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 από την 
Υπηρεσία μας και για τους διαγωνισμούς ανάθεσης των Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών 
εργασιών του κτηρίου Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας, όπου οι τιμές των προσφορών που 
συστήνονταν για κατακύρωση από τις Επιτροπές Αξιολόγησης ήταν κατά 36% και 30% περίπου 
ψηλότερες της εκτίμησης δαπάνης, αντίστοιχα. Στην προκειμένη περίπτωση, το ΣΠ, αφού ζήτησε 
την υποβολή συμπληρωματικών εκθέσεων αξιολόγησης για το θέμα της υπέρβασης των 
εκτιμήσεων δαπάνης, αποφάσισε τελικά τον ίδιο μήνα την κατακύρωση των διαγωνισμών 
σύμφωνα με την αρχική εισήγηση. Ταυτόχρονα, όπως μας πληροφόρησε ο Πρύτανης, το ΣΠ 
αποφάσισε όπως οι εκτιμήσεις για τα έργα και τις υπεργολαβίες τους επικαιροποιούνται εκεί που 
χρειάζεται πριν την προκήρυξη των διαγωνισμών, για αποφυγή παρόμοιων φαινομένων 
μελλοντικά. 

Σύσταση: Το Πανεπιστήμιο, να προβαίνει σε ενδελεχή έρευνα για τον καταρτισμό 
αντικειμενικών εκτιμήσεων δαπάνης των διαγωνισμών που προκηρύσσει, οι οποίες να 
επικαιροποιούνται πριν την προκήρυξη των διαγωνισμών, ώστε να διασφαλίζεται η ίση 
μεταχείριση των προσφοροδοτών και η ευρύτητα συμμετοχής, μέσω των οποίων να 
εξασφαλίζεται η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος του δημοσίου. 

Επίσης, να εφαρμόζονται οι ορθές διαδικασίες κατά την προκήρυξη και αξιολόγηση των 
προσφορών, έτσι ώστε να αποφεύγεται η ακύρωση διαγωνισμών, με όλες τις συνεπακόλουθες 
από αυτό επιπτώσεις. 
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5.31  Ανέγερση του κτηρίου της Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Η υπογραφή της σύμβασης έγινε στις 10.12.2021 και η έναρξη των εργασιών την 10.1.2022, με 
ημερομηνία ολοκλήρωσης τις 9.1.2025 (διάρκεια εκτέλεσης 36 μήνες), έναντι ποσού €19.178.000. 

Στις 4.2.2022, ο Ανάδοχος με επιστολή του προς τον Μηχανικό του Έργου υπέβαλε το Πρόγραμμα 
Εργασίας για εξέταση και συναίνεση, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Όρων του Συμβολαίου, καθώς 
και το Διάγραμμα της Χρηματικής Ροής και των Μηνιαίων Πόρων (ανθρώπινο δυναμικό και 
μηχανήματα). 

Στις 11.2.2022, ο Μηχανικός με επιστολή του προς τον Ανάδοχο κατέγραψε αριθμό παρατηρήσεων 
αναφορικά με παραλείψεις/αδυναμίες/λάθη στην παρουσίαση του Προγράμματος, οι οποίες 
αφορούσαν, μεταξύ άλλων, στη μη ένταξη στο Πρόγραμμα ορισμένων δραστηριοτήτων/πεδίων, 
με βάση τις απαιτήσεις του Συμβολαίου, τη λανθασμένη δομή του Προγράμματος, τον καθορισμό 
δραστηριοτήτων με χρονικό όριο που ξεπερνούσε τη μέγιστη διάρκεια των τριών εβδομάδων, 
όπως καθορίζεται στις πρόνοιες του Συμβολαίου, την αναφορά στο Πρόγραμμα για διορισμό των 
Διορισμένων Υπεργολάβων και Προμηθευτών αμέσως μετά την έναρξη των εργασιών, καθώς και 
άλλες επιμέρους παρατηρήσεις.   

Στις 19.4.2022, ο Ανάδοχος με άλλη επιστολή του προς τον Μηχανικό αναφέρθηκε στις επιπτώσεις 
της πανδημίας, καθώς και του πολέμου στην Ουκρανία και υπέβαλε πρόθεση για διεκδίκηση 
χρονικών παρατάσεων και οικονομικών αποζημιώσεων εξαιτίας, όπως ισχυρίζεται, της 
διαφοροποίησης των συνθηκών αγοράς, σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά την 
περίοδο που είχε ετοιμάσει και υποβάλει την προσφορά του. 

Ο Μηχανικός με απαντητική επιστολή του, ημερ. 20.4.2022, υπέδειξε στον Ανάδοχο ότι σε 
οποιαδήποτε περίπτωση ενδεχόμενης απαίτησής του, θα πρέπει αυτή να υποβληθεί με 
συγκεκριμένα και τεκμηριωμένα στοιχεία.  

Τον Σεπτέμβριο του 2022, μετά από επιτόπου έλεγχο στο Έργο, αποστείλαμε επιστολή στον 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου, με την οποία ζητήσαμε όπως πληροφορηθούμε κατά πόσο ο 
Ανάδοχος διόρθωσε το Πρόγραμμά του, έτσι ώστε να ικανοποιεί τις σχετικές πρόνοιες του 
Συμβολαίου, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που κατέγραψε ο Μηχανικός και κατά πόσο ο 
Μηχανικός παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του Έργου, ώστε να υλοποιηθεί έγκαιρα εντός της 
συμβατικής χρονικής περιόδου ολοκλήρωσής του. Ζητήσαμε επίσης όπως μας ενημερώσει για τη 
μέχρι σήμερα πορεία του Έργου, εάν δηλαδή έχουν παρουσιαστεί τυχόν καθυστερήσεις και πού 
οφείλονται, καθώς επίσης πώς έχει ενεργήσει το Πανεπιστήμιο. 

Επίσης, δεδομένου πως οι Διορισμένοι Υπεργολάβοι των Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών 
εργασιών συμβλήθηκαν με τον Ανάδοχο στις 25.5.2022 και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο 
Ανάδοχος στο αρχικό Πρόγραμμά του καθόρισε την έναρξη των πιο πάνω εργασιών στα πολύ 
αρχικά στάδια του Έργου, ζητήσαμε όπως πληροφορηθούμε πώς έχει το Πανεπιστήμιο χειριστεί το 
συγκεκριμένο θέμα και εάν έχει επηρεαστεί με οποιονδήποτε τρόπο η πρόοδος των εργασιών.  
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Πέραν των πιο πάνω, με την επιστολή μας σημειώσαμε ότι ο Ανάδοχος με αριθμό άλλων επιστολών 
του προς τον Μηχανικό, τον ενημέρωσε για διάφορα θέματα που προέκυψαν κατά την εκτέλεση 
του Έργου τα οποία, όπως ισχυρίζεται, επηρέασαν την πρόοδο των εργασιών, χωρίς ωστόσο να 
έχει υποβάλει τεκμηριωμένα αιτήματα με συγκεκριμένες απαιτήσεις. Εκφράσαμε επίσης τον 
έντονο προβληματισμό και την ανησυχία μας για τον μη έγκαιρο χειρισμό των θεμάτων αυτών από 
το Μηχανικό και ζητήσαμε όπως μας υποβληθεί η σχετική αλληλογραφία με τις θέσεις/ 
τοποθετήσεις του Μηχανικού ή/και του Συντονιστή Έργου. 

Ως εκ τούτου, εκφράσαμε την άποψη ότι θα πρέπει να τηρούνται επαρκή και λεπτομερή στοιχεία 
για τις καθυστερήσεις που ισχυρίζεται ο Ανάδοχος ότι παρατηρούνται στο Έργο, ώστε ο Μηχανικός, 
μετά τη λήψη των αναγκαίων δικαιολογητικών στοιχείων από τον Ανάδοχο, να είναι σε θέση χωρίς 
καθυστέρηση να προβεί σε αξιολόγηση και προσδιορισμό τυχόν παρατάσεων χρόνου, 
υποβάλλοντας συγκεκριμένες εισηγήσεις για να προωθηθούν έγκαιρα από το Πανεπιστήμιο στα 
αρμόδια όργανα (ΤΕΑΑ και ΚΕΑΑ) για σκοπούς εξέτασης και τυχόν έγκρισης.  

Τέλος, σημειώσαμε ότι ο Ανάδοχος του  Έργου είναι ο ίδιος και για το Έργο ανέγερσης των 
κτηριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών και των Κοινόχρηστων Χώρων 
Διδασκαλίας 03 του Πανεπιστημίου, στο οποίο επίσης παρατηρείται σοβαρή καθυστέρηση στην 
πρόοδό του, θέμα για το οποίο γίνεται εκτενής αναφορά σε άλλη παράγραφο της Έκθεσής μας και 
τονίσαμε ότι για τον λόγο αυτό, τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και ο Μηχανικός θα πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και να ενεργούν, το συντομότερο δυνατόν, λαμβάνοντας όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την ομαλή υλοποίηση του Έργου. 

Στο πλαίσιο αυτό, υποδείξαμε ότι θα πρέπει να υποβάλλεται χωρίς καθυστέρηση η Τριμηνιαία 
Έκθεση Προόδου από τον Μηχανικό, για σκοπούς ενημέρωσης και αξιολόγησης της προόδου των 
εργασιών και για εντοπισμό τυχόν προβλημάτων για την έγκαιρη επίλυσή τους.  Μέχρι σήμερα έχει 
υποβληθεί μόνο η πρώτη Τριμηνιαία Έκθεση, ημερ. 19.5.2022, η οποία καλύπτει την περίοδο μέχρι 
το τέλος Απριλίου του 2022.  Σύμφωνα με την εν λόγω Έκθεση, δεν παρουσιάστηκε, μέχρι την πιο 
πάνω περίοδο, καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών.   

Σύσταση: Να τηρούνται επαρκή και λεπτομερή στοιχεία για τις καθυστερήσεις που ισχυρίζεται 
ο Ανάδοχος ότι παρατηρούνται στο Έργο, ώστε ο Μηχανικός μετά τη λήψη των αναγκαίων 
δικαιολογητικών στοιχείων από τον Ανάδοχο, να είναι σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προβεί 
σε αξιολόγηση και προσδιορισμό τυχόν παρατάσεων χρόνου, υποβάλλοντας συγκεκριμένες 
εισηγήσεις για να προωθηθούν έγκαιρα από το Πανεπιστήμιο στα αρμόδια όργανα (ΤΕΑΑ και 
ΚΕΑΑ) για σκοπούς εξέτασης και τυχόν έγκρισης.  

Παράλληλα, να υποβάλλεται χωρίς καθυστέρηση η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου από τον 
Μηχανικό, για σκοπούς ενημέρωσης και αξιολόγησης της προόδου των εργασιών και για 
εντοπισμό τυχόν προβλημάτων για την έγκαιρη επίλυσή τους. 

Τον Οκτώβριο του 2022, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου μάς πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα, για τα οποία η άποψη της Υπηρεσίας μας παραμένει. 
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 Το Πρόγραμμα Εργασίας που υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο παρακολουθείται στενά και 
επιμελώς από τον Μηχανικό και το ΓΑΠ και τυγχάνει της συναίνεσης του Μηχανικού. 

 Στο Πρόγραμμα Εργασίας, ο Ανάδοχος καθόρισε τις ημερομηνίες έναρξης των εργασιών των 
Διορισμένων Υπεργολάβων των Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών εργασιών. Ο 
Μηχανικός ζήτησε διόρθωση του Προγράμματος, το οποίο ο Ανάδοχος υπέβαλε την 1.9.2022, 
καθορίζοντας τις πραγματικές ημερομηνίες διορισμού των Διορισμένων Υπεργολάβων. 
Σύμφωνα με το εν λόγω Πρόγραμμα, δεν παρατηρείται οποιαδήποτε καθυστέρηση στην 
πρόοδο των εργασιών, λόγω του χρόνου διορισμού των  πιο πάνω Υπεργολάβων.  

 Το θέμα των ενδεχόμενων απαιτήσεων του Αναδόχου τυγχάνει ουσιαστικής και άμεσης 
αντιμετώπισης από τον Μηχανικό και το ΓΑΠ, από την έναρξη του Έργου μέχρι σήμερα και 
έχει καταγραφεί σε πληθώρα επιστολών, πρακτικών και εκθέσεων. Μέχρι στιγμής ο 
Ανάδοχος έχει υποβάλει μόνο ειδοποιήσεις και καμία απαίτηση για παράταση χρόνου. 

 Τόσο ο Μηχανικός, όσο και το ΓΑΠ προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή 
εκτέλεση του Έργου. 

 Το γεγονός ότι ο Ανάδοχος του Έργου είναι ο ίδιος με τον Ανάδοχο του Έργου «Ανέγερσης 
Κτηριακών Εγκαταστάσεων του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών και του Χώρου Διδασκαλίας 
03», στο οποίο παρουσιάζεται σημαντική καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών, δεν 
καταδεικνύει ότι θα παρατηρηθεί η ίδια καθυστέρηση, αφού οι συνθήκες εκτέλεσης των δύο 
Έργων και οι παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και εξέλιξη των εργασιών μπορεί να 
είναι διαφορετικοί και οι περισσότεροι είναι εξωγενείς. 

 Στο συγκεκριμένο Έργο, τόσο ο Μηχανικός όσο και το ΓΑΠ διαχειρίζονται άμεσα τα θέματα 
προόδου και τοποθετούνται γραπτώς, μέσω επιστολών και πρακτικών συναντήσεων 
προόδου εργοταξίου, για τα σχετικά θέματα που εγείρονται. 

Η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου Αρ. 2, υποβλήθηκε από τον Μηχανικό στις 3.10.2022 και καλύπτει 
την περίοδο από τον Μάϊο του 2022 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2022. 

Τον Νοέμβριο του 2022, ο Πρύτανης με επιστολή του μας πληροφόρησε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει 
υποβληθεί οποιαδήποτε απαίτηση από τον Ανάδοχο για παράταση χρόνου και ότι τόσο ο  
Μηχανικός, όσο και το ΓΑΠ, παρακολουθούν με επιμέλεια τα θέματα προόδου του Έργου και της 
τήρησης των σχετικών απαραίτητων στοιχείων. Μας πληροφόρησε επίσης ότι η καθυστέρηση που 
παρατηρήθηκε στην υποβολή της Τριμηνιαίας Έκθεσης Προόδου Αρ. 2 οφείλεται στις θερινές 
διακοπές. 

Αξιολογώντας τις πιο πάνω θέσεις του Πρύτανη, η Υπηρεσία μας διατηρεί τις απόψεις/ 
παρατηρήσεις της και ιδιαίτερα τον έντονο προβληματισμό και ανησυχία της για την πρόθεση του 
Αναδόχου, με τη συνεχή αποστολή επιστολών, να υποβάλει απαιτήσεις για παράταση χρόνου. 
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5.32  Μεταστέγαση Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου στο 
κτήριο του Γυμνασίου Φανερωμένης στη Λευκωσία. 

Στις 7.12.2015, υπογράφτηκε σύμβαση για την αντισεισμική αναβάθμιση και ανακαίνιση των 
κτηρίων του Κεντρικού Χώρου (πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία) του Πανεπιστημίου Κύπρου έναντι 
του ποσού των €5.455.444.  Ως ημερομηνία έναρξης των εργασιών καθορίστηκε η 11.1.2016 και 
ολοκλήρωσης η 10.11.2018. 

Στις 20.7.2017, υπογράφτηκε συμπληρωματική συμφωνία με τον Ανάδοχο, που προέβλεπε 
τροποποίηση στην ολοκλήρωση και παράδοση των επιμέρους Φάσεων του Έργου, καθώς και 
διευθέτηση όλων των μέχρι τότε διαφορών (χρονικών και οικονομικών) μεταξύ του Πανεπιστημίου 
και του Αναδόχου. 

Σημειώνουμε ότι μετά την πιο πάνω συμφωνία, προέκυψαν αλλεπάλληλες αλλαγές και 
τροποποιήσεις στο Έργο, που είχαν ως αποτέλεσμα την αναθεώρηση των συμφωνηθέντων 
χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσης των εν λόγω Φάσεων.  Ως εκ τούτου, κατόπιν εισήγησης της 
ΤΕΑΑ, εγκρίθηκε από την ΚΕΑΑ ως νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου η 30.9.2020. 

Στις 12.3.2018, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου σε συνεδρία του, αφού εξέτασε σχετικό Σημείωμα 
του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, ημερ. 20.12.2017, 
επαναβεβαίωσε προηγούμενη απόφασή του για μόνιμη στέγαση της Αρχιτεκτονικής Σχολής στα 
κτήρια του Κεντρικού Χώρου (πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία) του Πανεπιστημίου. 

Για τον σκοπό αυτό, το Πανεπιστήμιο αποφάσισε να προχωρήσει με τις διαδικασίες μετατροπής 
μέρους του κτηρίου Α του Κεντρικού Χώρου (πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία) σε Αρχιτεκτονική 
Σχολή. 

Στις 9.12.2020, η ΚΕΑΑ, σε συνεδρία της, ενέκρινε την εισήγηση που υπέβαλε το Πανεπιστήμιο για 
την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για μετατροπή μέρους του κτηρίου Α του Κεντρικού Χώρου 
(πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία) σε Αρχιτεκτονική Σχολή, στο πλαίσιο της πιο πάνω σύμβασης, 
έναντι επιπρόσθετου ποσού €1.353.880, καθώς επίσης και ποσού €334.750 για κάλυψη των 
προκαταρκτικών εξόδων του Αναδόχου και των εξόδων για επίσπευση των εργασιών. 

Η Υπηρεσία μας, κατά την εξέταση του εν λόγω θέματος από την ΚΕΑΑ, εξέφρασε τη διαφωνία της 
για ανάθεση των πιο πάνω εργασιών στον υφιστάμενο Ανάδοχο και εισηγήθηκε όπως το Έργο 
ολοκληρωθεί με βάση τις πρόνοιες της σύμβασης και, στη συνέχεια, αφού αποχωρήσει ο 
υφιστάμενος Ανάδοχος, το Πανεπιστήμιο να προχωρήσει στην προκήρυξη νέου ανοικτού 
διαγωνισμού για τη μετατροπή μέρους του κτηρίου Α σε Αρχιτεκτονική Σχολή.  Εισηγηθήκαμε 
επίσης όπως, για εξοικονόμηση χρόνου, το Πανεπιστήμιο προγραμματίσει τη διαδικασία 
προκήρυξης του νέου διαγωνισμού με την ετοιμασία των σχετικών εγγράφων, το συντομότερο 
δυνατό. 

Ξαφνικά και ενώ είχαν προηγηθεί όλες οι πιο πάνω αποφάσεις και ενέργειες για μετατροπή μέρους 
του κτηρίου Α του Κεντρικού Χώρου (πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία) σε Αρχιτεκτονική Σχολή, στις 
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22.4.2021, το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία υπογράφηκε 
αυθημερόν Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών, του Αρχιεπισκόπου 
Κύπρου, του Δημάρχου Λευκωσίας και του Πρύτανη του Πανεπιστήμιου Κύπρου, το οποίο 
προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη μεταστέγαση της Αρχιτεκτονικής Σχολής στο κτήριο του Γυμνασίου 
Φανερωμένης. 

Τον Μάϊο του 2021, με επιστολή μας προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, ζητήσαμε όπως 
πληροφορηθούμε τα ακόλουθα: 

α. Πώς προέκυψε η απόφαση για αλλαγή του χώρου στέγασης της Αρχιτεκτονικής Σχολής από 
τον Κεντρικό Χώρο (πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία) στο Γυμνάσιο Φανερωμένης, σε αντίθεση με 
την απόφαση που είχε ληφθεί από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου στις 12.3.2018, βάσει της 
οποίας ζητήθηκε και εγκρίθηκε από την ΚΕΑΑ στις 9.12.2020, η μετατροπή μέρους του κτηρίου Α 
σε Αρχιτεκτονική Σχολή.   

β. Με βάση ποια κριτήρια (οικονομικά/τεχνικά) λήφθηκε η πιο πάνω απόφαση για στέγαση της 
Αρχιτεκτονικής Σχολής στο Γυμνάσιο Φανερωμένης και εάν  είχαν γίνει οποιεσδήποτε μελέτες που 
να τεκμηριώνουν την ορθότητα της απόφασης.  

γ. Γιατί το Πανεπιστήμιο ζήτησε από την ΚΕΑΑ να εγκρίνει την εκτέλεση των αλλαγών/ 
τροποποιήσεων στο κτήριο Α, με επίσπευση των εργασιών, αφού όπως φαίνεται είχαν ήδη αρχίσει 
οι σχετικές διαβουλεύσεις/διαπραγματεύσεις για την πιο πάνω αλλαγή του χώρου στέγασης της 
Αρχιτεκτονικής Σχολής και κατά πόσο κατά τη λήψη της απόφασης για στέγαση της Αρχιτεκτονικής 
Σχολής στο Γυμνάσιο Φανερωμένης, έγινε ενημέρωση για την αλλαγή στη σύμβαση, για να 
καλύψει τις ανάγκες της Αρχιτεκτονικής Σχολής. 

δ. Με βάση τα νέα δεδομένα, πώς προτίθετο το Πανεπιστήμιο να αξιοποιήσει το κτήριο Α του 
Κεντρικού Χώρου (πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία), το οποίο προοριζόταν για στέγαση της 
Αρχιτεκτονικής Σχολής.  

ε.  Ποια αναμενόταν να ήταν η δαπάνη ανακαίνισης/τροποποίησης του κτηρίου του Γυμνασίου 
Φανερωμένης για στέγαση της Αρχιτεκτονικής Σχολής. 

Στις 11.5.2021, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου με επιστολή του μας πληροφόρησε, μεταξύ 
άλλων, τα ακόλουθα: 

 Το Πανεπιστήμιο έχει καταβάλει αρκετές προσπάθειες στο παρελθόν για εξεύρεση 
κατάλληλου χώρου μόνιμης στέγασης της Αρχιτεκτονικής Σχολής στο κέντρο της παλιάς 
πόλης.   

 Το κτήριο του Γυμνασίου Φανερωμένης διαθέτει κατάλληλους και ικανοποιητικούς χώρους 
για στέγαση της Αρχιτεκτονικής Σχολής. 

 Το Πανεπιστήμιο, μη βρίσκοντας τον κατάλληλο χώρο, για τη στέγαση της Αρχιτεκτονικής 
Σχολής στην παλιά πόλη και αναγνωρίζοντας ότι οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις 
παρουσιάζουν προβλήματα, αποφάσισε, αξιοποιώντας την αντισεισμική αναβάθμιση του 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΚ/01/2022 

 
 

88 
 

Κεντρικού Χώρου (πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία), να μεταστεγάσει τη Σχολή στον 
συγκεκριμένο χώρο. 

 Η συνομολόγηση και υπογραφή του Μνημονίου, δεν προβλέπει την καταβολή οποιουδήποτε 
ενοικίου εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 Το μεγάλο ποσό που δαπανήθηκε για τα έργα αναβάθμισης του Κεντρικού Χώρου (πρώην 
Παιδαγωγική Ακαδημία) αφορά στην αντισεισμική αναβάθμιση του συνόλου του χώρου, 
ανεξαρτήτως χρήσης, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί για οποιοδήποτε Τμήμα ή οντότητα 
αποφάσιζε το Πανεπιστήμιο να στεγάσει στον χώρο αυτό. 

 Η υπογραφή του Μνημονίου, που έγινε με την έγκριση της ΚΕΑΑ, για τη στέγαση της  
Αρχιτεκτονικής Σχολής έλαβε υπόψη (α) το κόστος των ενοικίων που καταβάλλονται για την  
Αρχιτεκτονική Σχολή στους υφιστάμενους χώρους, (β) τον χρόνο που θα απαιτηθεί για τη 
διαμόρφωση και αναβάθμιση οποιουδήποτε άλλου χώρου πιθανόν εξευρεθεί και (γ) το 
γεγονός ότι οι οποιεσδήποτε εργασίες για τη φιλοξενία γραφειακών ή εργαστηριακών χώρων 
της  Αρχιτεκτονικής Σχολής στην πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία μπορούν εύκολα να γίνουν 
για τις ανάγκες οποιουδήποτε άλλου Τμήματος αποφασιστεί να μεταστεγαστεί στους χώρους 
αυτούς. 

 Η επίσπευση των εργασιών για τη στέγαση της  Αρχιτεκτονικής Σχολής στην πρώην 
Παιδαγωγική Ακαδημία έγινε, αφενός, γιατί το ετήσιο ενοίκιο που καταβάλλεται σήμερα για 
τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις είναι αρκετά μεγάλο και πλησιάζει τις €233.000 και 
αφετέρου, γιατί τα κτήρια αυτά δεν εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις του Φορέα Διασφάλισης 
και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) σε ότι αφορά στη 
στατική επάρκεια και την προσβασιμότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). 

 Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η προσπάθεια για τη στέγαση της  Αρχιτεκτονικής Σχολής 
στο  Γυμνάσιο Φανερωμένης, το Πανεπιστήμιο θα επανεκτιμήσει την αξιοποίηση του χώρου 
της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας και θα προχωρήσει στη στέγαση άλλων Τμημάτων ή 
Σχολών, χωρίς σοβαρές διαφοροποιήσεις στις εγκαταστάσεις.  Ήδη έχει εκφραστεί επιθυμία 
από Τμήματα του Πανεπιστημίου που δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί στην 
Πανεπιστημιούπολη για στέγασή τους στον συγκεκριμένο χώρο. 

 Το εκτιμώμενο κόστος/δαπάνη για την αντισεισμική αναβάθμιση και ανακαίνιση του κτηρίου 
της Φανερωμένης έχει υπολογιστεί προκαταρκτικά σε €6.000.000 πλέον ΦΠΑ.  Στο ποσό αυτό 
δεν περιλαμβάνεται το κόστος αμοιβής για τη μελέτη, επίβλεψη και διαχείριση του Έργου. 

 Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου εκτιμάται στα τεσσεράμισι με πέντε χρόνια, 

 Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το σύνολο της δαπάνης για την εκτέλεση του Έργου 
θα περιληφθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Τέλος, ο Πρύτανης μάς πληροφόρησε ότι, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, το Συμβούλιο 
του Πανεπιστημίου αποφάσισε σε συνεδρία του που έγινε στις 19.4.2021, όπως αναθεωρήσει την 
προηγούμενη απόφασή του, ημερ. 2.11.2015 για στέγαση της  Αρχιτεκτονικής Σχολής στον χώρο 
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της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας, προκειμένου η Σχολή να στεγαστεί στο κτήριο του Γυμνασίου 
Φανερωμένης, το οποίο θα αναβαθμιστεί και προσαρμοστεί για τον σκοπό αυτό. Ο χώρος της 
πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας θα αξιοποιηθεί για τη στέγαση άλλων οντοτήτων του 
Πανεπιστημίου.  Το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης την προσωρινή στέγαση της  Αρχιτεκτονικής 
Σχολής στον χώρο της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας, μέχρι την ολοκλήρωση της προσαρμογής 
του σχολείου Φανερωμένης, σε περίπτωση που, για σκοπούς πιστοποίησης από το ΔΙΠΑΕ, κριθεί 
αναγκαία η μεταφορά της Σχολής σε άλλους χώρους από τους υφιστάμενους.  

Σύσταση: Το Πανεπιστήμιο να αξιολογεί έγκαιρα, με τη διενέργεια κατάλληλων μελετών, το 
κόστος/όφελος που πιθανό να προκύψει, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις, από τις σχετικές 
αποφάσεις που λαμβάνει, αναφορικά με την ανάπτυξη των κτηριακών εγκαταστάσεων για 
στέγαση των διαφόρων Σχολών του Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο αυτό να λαμβάνονται υπόψη 
όλοι οι σχετικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη, όπως είναι η δαπάνη κατασκευής 
του Έργου, ο χώρος της ανάπτυξής του, η πιθανή αξιοποίηση των υφιστάμενων χώρων, ο χρόνος 
υλοποίησης των Έργων, κ.ά. 

Τον Νοέμβριο του 2022, ο Πρύτανης με επιστολή του μας πληροφόρησε ότι δεν έχει περαιτέρω 
σχόλια και μας παρέπεμψε στο περιεχόμενο της πιο πάνω επιστολής του, ημερ. 11.5.2021.  

Ως εκ τούτου δεν έχουμε περαιτέρω σχόλια. 

5.33  Ανέγερση των κτηριακών εγκαταστάσεων των Κοινωνικών Δραστηριοτήτων. 

α. Οι εργασίες κατασκευής του Έργου άρχισαν στις 7.1.2008, με συμβατική ημερομηνία 
ολοκλήρωσης τις 6.5.2010 και ποσό συμβολαίου τα €18.741.649. Οι εργασίες συμπληρώθηκαν στις 
22.9.2010, με συνολική καθυστέρηση τεσσερισήμισι μηνών. Το Πανεπιστήμιο ενέκρινε την 
παραχώρηση στον Ανάδοχο δικαιολογημένης παράτασης χρόνου μέχρι τις 27.7.2010, ενώ ο 
υπόλοιπος χρόνος, μέχρι την προσωρινή παραλαβή, θεωρήθηκε ως αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 
Ο Ανάδοχος υπέβαλε απαιτήσεις για οικονομικές αποζημιώσεις, λόγω της πιο πάνω καθυστέρησης, 
διαφωνώντας, τόσο με τον χρόνο παράτασης που του παραχωρήθηκε, όσο και με το ποσό του 
τελικού λογαριασμού, όπως αυτός υπολογίστηκε από τον Σύμβουλο Επιμετρητή. Το ιστορικό και 
οι κυριότερες παρατηρήσεις μας για τη σύμβαση υλοποίησης του Έργου, παρατίθενται αναλυτικά 
σε σχετικές Παραγράφους της Ετήσιας Έκθεσης της Υπηρεσίας μας των ετών 2012, 2013 και 2014. 

Μετά από μακροχρόνιες προσπάθειες και διαπραγματεύσεις, μεταξύ Μελών του Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου και του Αναδόχου, οι οποίες δεν κατέληξαν σε συμφωνία, αναφορικά με το ύψος 
της αποζημίωσης προς τον Ανάδοχο, για πλήρη και τελική διευθέτηση των απαιτήσεών του, 
υπογράφηκε την 31.10.2016 συμφωνία διαιτησίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και του Αναδόχου, 
κατόπιν σχετικής απόφασης που λήφθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, στο οποίο είχε 
προσφύγει ο Ανάδοχος για επίλυση της εν λόγω διαφοράς. 

Στις 29.1.2020, η ΚΕΑΑ, σε συνεδρία της, αποφάσισε να εγκρίνει εισήγηση του Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου όπως γίνει προσπάθεια για εξεύρεση φιλικού διακανονισμού της διαφοράς που 
προέκυψε, σχετικά με τις απαιτήσεις του Αναδόχου του Έργου, η οποία βρισκόταν ενώπιον 
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διμελούς διαιτητικού οργάνου και επιδιαιτητή, με βάση την πιο πάνω συμφωνία διαιτησίας, 
προτού προχωρήσει η διαδικασία διαιτησίας στα επόμενα στάδια.  Για τον σκοπό αυτό, η ΚΕΑΑ 
ενέκρινε επίσης εισήγηση του Πανεπιστημίου για καθορισμό Ειδικής Επιτροπής, αποτελούμενης 
από 4 μέλη, για να διαπραγματευτεί με τον Ανάδοχο το εν λόγω θέμα. 

Στις 14.7.2021, η ΚΕΑΑ σε νέα συνεδρία της, αφού έλαβε υπόψη της τα αποτελέσματα του φιλικού 
διακανονισμού, τα οποία επεξηγήθηκαν κατά την εν λόγω συνεδρία από την Ειδική Επιτροπή, 
καθώς επίσης και τη θέση του Νομικού Συμβούλου του Πανεπιστημίου για την πιθανή έκβαση της 
διαιτησίας με μεγαλύτερο ποσό από αυτό που προτάθηκε για φιλικό διακανονισμό, αποφάσισε να 
εγκρίνει τον φιλικό διακανονισμό, ο οποίος επιτεύχθηκε μεταξύ του Πανεπιστήμιου και του 
Αναδόχου, για το προτεινόμενο ποσό των €1.650.000, για πλήρη και τελική εξόφληση κάθε 
απαίτησης του Αναδόχου έναντι του Πανεπιστημίου. 

Η Υπηρεσία μας με επιστολές της προς το Πανεπιστήμιο, εξέφρασε την αντίθεσή της επί της ουσίας 
του θέματος και διατήρησε τη θέση της όπως την υπέβαλε επανειλημμένα και ιδιαίτερα όσον 
αφορά στο ύψος του ποσού που συμφωνήθηκε, καθώς και στον τρόπο υπολογισμού του, 
τονίζοντας την απαράδεκτη διαχείριση και καθυστέρηση που έτυχε το Έργο, τόσο εκ μέρους του 
Πανεπιστημίου, όσο και εκ μέρους του Σύμβουλου Αρχιτέκτονα. 

Στην πιο πάνω απόφαση της ΚΕΑΑ, η οποία καταγράφεται στην επιστολή του Προέδρου της 
Επιτροπής, ημερ. 16.7.2021, προς τον Πρύτανη, τονίζεται ότι το συγκεκριμένο αίτημα του 
Πανεπιστημίου, ανεξάρτητα από την απόφαση που λήφθηκε, εξετάστηκε μόνο στη βάση του 
κινδύνου έκβασης της διαιτησίας και του πολύ μεγάλου χρονικού διαστήματος που είχε παρέλθει 
από την ολοκλήρωση του Έργου και σε καμία περίπτωση η Επιτροπή δεν αποδεχόταν τυχόν 
παραδοχές ή/και αναλύσεις που είχαν κατά καιρούς υποβληθεί. 

Τέλος, η ΚΕΑΑ στην εν λόγω επιστολή της επισήμανε ότι η τέταρτη απόφαση του Αρχιτέκτονα του 
Έργου είχε εκδοθεί εκπρόθεσμα στις 21.9.2012, δηλαδή δύο χρόνια μετά την παραλαβή του Έργου 
που έγινε στις 22.9.2010 και περιείχε στοιχεία τα οποία έφερναν σε μεγάλη δυσμένεια τον 
Εργοδότη, γεγονός που θα έπρεπε να προβληματίσει το Πανεπιστήμιο και να αντιδράσει 
ουσιαστικά, μη αποδεχόμενο τη θέση του. 

Τον Σεπτέμβριο του 2021, με επιστολή μας προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, παρατηρήσαμε, 
μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

Λαμβάνοντας υπόψη την τελική έκβαση του θέματος με την πιο πάνω απόφαση της ΚΕΑΑ, κατόπιν 
εισήγησης του Πανεπιστημίου για καταβολή στον Ανάδοχο του ποσού των €1.650.000 ως 
οικονομική αποζημίωση, καθώς και τα σχόλια της ΚΕΑΑ στην πιο πάνω επιστολή της, ημερ. 
16.7.2021, εκφράσαμε την άποψη ότι το θέμα θα έπρεπε να είχε τύχει ενδελεχούς διερεύνησης 
από το Πανεπιστήμιο, για τυχόν ευθύνες των εμπλεκόμενων μερών στο Έργο, αφού ο χειρισμός 
του δεν ήταν ο ενδεδειγμένος και δεν λήφθηκαν έγκαιρα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος, 
με αποτέλεσμα να παρέλθει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι την κατάληξή του, γεγονός που 
δυσχέραινε τη λήψη ορθής απόφασης για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Πανεπιστημίου. 
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Τον Οκτώβριο του 2021, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου με επιστολή του μας πληροφόρησε, 
μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

 Οι Τεχνικές Υπηρεσίες και το ΓΑΠ, μέχρι το 2013, παρακολουθούσαν και συντόνιζαν την 
πορεία για την υλοποίηση του Έργου με κάθε σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όπως και το 
θέμα της διαφοράς που είχε προκύψει αναφορικά με τις απαιτήσεις του Αναδόχου, τόσο για 
την παραχώρηση παράτασης χρόνου, όσο και για την καταβολή οικονομικών αποζημιώσεων. 

 Στις 14.1.2013, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, σε συνεδρία του, αποφάσισε να 
εξουσιοδοτήσει Τριμελή Επιτροπή Διαπραγμάτευσης από μέλη του Συμβουλίου για να 
διαβουλευτεί με τον Ανάδοχο και να προσπαθήσει να καταλήξει σε συμφωνία για το ύψος 
της απαίτησής του, εντός λογικών πλαισίων.  Έκτοτε, το θέμα ετύγχανε χειρισμού από το 
Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. 

 Στις 13.2.2013, πραγματοποιήθηκε συνεδρία/συνάντηση της Τριμελούς Επιτροπής με τον 
Ανάδοχο και μετά από διαπραγματεύσεις υπήρξε κατάληξη για καταβολή στον Ανάδοχο του 
συνολικού ποσού των €890.000 για πλήρη και τελική διευθέτηση όλων των απαιτήσεών του, 
συμπεριλαμβανομένων και των απαιτήσεων των Διορισμένων Υπεργολάβων.  Ο εν λόγω 
φιλικός διακανονισμός, λόγω διαφωνίας της τότε Πρυτανείας, ναυάγησε. 

 Στη συνέχεια, στις 8.5.2013 ακολούθησε συνάντηση της νέας Επιτροπής Διαπραγμάτευσης 
εκ μέρους του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου με τον Ανάδοχο, με στόχο την 
επαναδιαπραγμάτευση των οικονομικών απαιτήσεων του Αναδόχου για διευθέτηση της 
διαφοράς, η οποία, ωστόσο, δεν τελεσφόρησε και κατέληξε σε αδιέξοδο. 

 Η διαφορά, κατόπιν προσφυγής του Αναδόχου στο δικαστήριο τον Ιούλιο του 2015 και 
σχετικής απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας στις 29.2.2016, κατέληξε στην 
παραπομπή του θέματος για επίλυση μέσω διαιτησίας, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο των 
Όρων του Συμβολαίου. 

 Η συμφωνία διαιτησίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Αναδόχου υπογράφηκε 
την 31.10.2016. 

 Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο της διαιτησίας, επέκτεινε και πολλαπλασίασε τις απαιτήσεις του, 
διεκδικώντας υπέρογκα ποσά.  Σύμφωνα με την Έκθεση Απαίτησης που υπέβαλε τον Μάϊο 
του 2017, ο Ανάδοχος διεκδικούσε το ποσό των €16.336.260 συν τόκους €74.137/μήνα από 
τις 31.12.2017 και μετέπειτα, σε σχέση με €3.500.000, περίπου, που απαιτούσε το 2010. 

 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου υπέβαλε ένσταση για το γεγονός ότι ο Ανάδοχος επέκτεινε και 
συμπεριέλαβε στην Έκθεση Απαιτήσεων του νέες απαιτήσεις πέραν της διαφοράς που 
παραπέμφθηκε στη διαιτησία.  Οι Διαιτητές, με την ενδιάμεση διαιτητική απόφαση, ημερ. 
8.1.2019, απέρριψαν την εν λόγω ένσταση του Πανεπιστημίου. 

 Το Πανεπιστήμιο προσέφυγε στο Δικαστήριο αιτούμενο την έκδοση Διατάγματος του 
Δικαστηρίου που να ακυρώνει και/ή να παραμερίζει την ενδιάμεση διαιτητική απόφαση, 
ημερ. 8.1.2019. 
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 Στις 10.6.2019, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, με απόφασή του, απέρριψε την Αίτηση 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου κατά τη συνεδρία του που έγινε στις 13.1.2020, κατόπιν 
πρότασης του Αναδόχου για φιλικό διακανονισμό της διαφοράς, αποφάσισε όπως 
απευθυνθεί στην ΚΕΑΑ για παραχώρηση έγκρισης για καταβολή προσπάθειας για την 
εξεύρεση φιλικού διακανονισμού. 

 Η προσπάθεια αυτή του Πανεπιστημίου, μετά από αρκετές διαβουλεύσεις με τον Ανάδοχο, 
τελεσφόρησε με την έγκριση από την ΚΕΑΑ, κατά τη συνεδρία της στις 14.7.2021, εισήγησης 
του Πανεπιστημίου για καταβολή στον Ανάδοχο αποζημίωσης ύψους €1.650.000. 

 Λόγω της ιδιαίτερης φύσης και πολυπλοκότητας του θέματος, αλλά και των υπέρογκων 
απαιτήσεων του Αναδόχου, η κατάληξη σε φιλικό εξώδικο διακανονισμό και επίλυση της 
διαφοράς ήταν η πλέον ενδεδειγμένη ενέργεια. 

Σύσταση: Το Πανεπιστήμιο να παρακολουθεί με τη δέουσα επιμέλεια την πρόοδο των εργασιών 
για αποφυγή καθυστερήσεων στην υλοποίηση των έργων, λαμβάνοντας έγκαιρα μέτρα για 
επίλυση προβλημάτων και ειδικά θεμάτων που αφορούν στις απαιτήσεις Αναδόχων. 

Με τη σωστή διαχείριση των έργων, αποφεύγεται η καθυστέρηση που παρατηρείται στην 
ολοκλήρωσή τους. Επίσης, η επίλυση τυχόν διαφορών με τον Ανάδοχο σε βάθος χρόνου, να 
αποτελεί σοβαρό παράγοντα που να δυσχεραίνει τη λήψη ορθής απόφασης για τη διασφάλιση 
των συμφερόντων του Πανεπιστημίου.  

Η επιτυχής ολοκλήρωση έργων παρόμοιας φύσης και μεγέθους να αποτελεί πρώτη 
προτεραιότητα για το Πανεπιστήμιο, για σκοπούς διαφύλαξης του δημόσιου συμφέροντος. 

Τον Νοέμβριο του 2022, ο Πρύτανης με επιστολή του μας πληροφόρησε ότι η καθυστέρηση στην 
επίλυση των διαφορών με τον Ανάδοχο οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ανάδοχος υπέβαλε 
υπερβολικές και εκτός πραγματικότητας απαιτήσεις και, ως εκ τούτου, δεν έγινε κατορθωτή η 
σύντομη κατάληξη  και διευθέτηση του θέματος.  

Τέλος, ο Πρύτανης μάς ανέφερε ότι η αναφορά της Υπηρεσίας μας σε απαράδεκτη διαχείριση και 
καθυστέρηση που έτυχε το Έργο εκ μέρους του Πανεπιστημίου και του Σύμβουλου Αρχιτέκτονα, 
δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. 

Αξιολογώντας τις πιο πάνω θέσεις του Πρύτανη, η Υπηρεσία μας διατηρεί τις απόψεις/ 
παρατηρήσεις της. Σε ότι αφορά στην τοποθέτηση του Πρύτανη ότι δεν γίνεται αποδεκτή η 
αναφορά της Υπηρεσίας μας για απαράδεκτη διαχείριση του Έργου, σημειώνουμε ότι αυτό θα 
αποδειχθεί εκ του αποτελέσματος. 

β. Σε επιστολή μας, ημερ. 31.1.2022, προς τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αναφέραμε 
ότι, στις 2.9.2021, το Πανεπιστήμιο προέβηκε στην πληρωμή ποσού €1,65 εκ. στον Ανάδοχο, για να 
καλύψει το κόστος του διακανονισμού αναφορικά με το έργο των Κτηριακών Εγκαταστάσεων των 
Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, ενώ δεν υπήρχε εγκεκριμένο Κονδύλι για το συγκεκριμένο έργο στον 
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περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο του 2021 (Ν.11(ΙΙ)/2021). Αναφέραμε 
επίσης ότι ο σχετικός περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος 
(Αρ. 1) του 2021 (Ν.54(ΙΙ)/2021), ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων μεταγενέστερα, στις 
21.12.2021 και υποδείξαμε ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 7 του περί της Λογιστικής  και 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου 
(Ν.38(Ι)/2014), οι διατάξεις του οποίου ισχύουν κατ΄ αναλογία και στους κρατικούς οργανισμούς, 
ο Ελέγχων Λειτουργός εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπανών μόνο όταν υπάρχουν ανάλογες 
πιστώσεις και μόνο στα όρια των προβλεπόμενων Κονδυλίων του Προϋπολογισμού και σε αντίθετη 
περίπτωση, διαπράττει ποινικό αδίκημα. Τα πιο πάνω τέθηκαν υπόψη του Γενικού Εισαγγελέα, 
ώστε, ασκώντας τις συνταγματικές του αρμοδιότητες, να αποφασίσει κατά πόσο συντρέχει λόγος 
διερεύνησης του ενδεχομένου διάπραξης από τον Ελέγχοντα Λειτουργό του Πανεπιστημίου ή από 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο οποιουδήποτε αδικήματος. 

Σχετικά αναφέρουμε ότι, σε επιστολή του Προέδρου του Συμβουλίου προς τον Γενικό Εισαγγελέα, 
ημερ. 3.2.2022, αναφέρεται ότι στο Άρθρο 422 «Κατασκευαστικές και Βελτιωτικές Εργασίες» του 
Ν.11(ΙΙ)/2021 περιλαμβάνονται πιστώσεις για έργα τα οποία χρηματοδοτούνται τόσο από 
Κυβερνητική Χορηγία, όσο και από άλλα έσοδα και ότι το έργο των Κτηριακών Εγκαταστάσεων των 
Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, για το οποίο επιτεύχθηκε ο φιλικός διακανονισμός, δεν 
περιλαμβάνεται στα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από Κυβερνητική Χορηγία. Αναφέρεται 
επίσης ότι το συγκεκριμένο ποσό, το οποίο καταβλήθηκε στις 2.9.2021, περιλαμβάνεται σε 
πιστώσεις που εκταμιεύθηκαν από 1.1.2021 – 31.12.2021 και η χρέωση έγινε έναντι του Άρθρου 
422 «Κατασκευαστικές και Βελτιωτικές Εργασίες» - Ίδια Έσοδα και με την έγκριση του 
Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού έγινε η απαραίτητη ημερολογιακή εγγραφή και η χρέωση 
είναι έναντι του Άρθρου 422 «Κατασκευαστικές και Βελτιωτικές Εργασίες» - Κρατική Χορηγία. 
Επίσης, σε σημείωμα, ημερ. 7.2.2022, της Προϊστάμενης Οικονομικών Υπηρεσιών προς τον 
Πρόεδρο του Συμβουλίου και τον Πρύτανη αναφέρεται ότι «όταν το Πανεπιστήμιο προέβη στην 
πληρωμή του πιο πάνω ποσού για να καλύψει το κόστος του διακανονισμού, αναφορικά με το έργο 
των Κτηριακών Εγκαταστάσεων των Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, υπήρχε εγκεκριμένο Κονδύλι για 
το συγκεκριμένο έργο στον περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2021 Νόμο του 
2021 (Ν.11(ΙΙ)/2021».  

Ωστόσο, σε σημείωμα του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης, ημερ. 
2.9.2021, προς τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου με τίτλο Επίτευξη Φιλικού 
Διακανονισμού με τον Ανάδοχο για το έργο των Κοινωνικών Δραστηριοτήτων - Συμπερίληψη 
ποσού €1.650.000 σε Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό, αναφέρεται ότι «Το πιο πάνω ποσό των  
€1.650.000, ως αποτέλεσμα του φιλικού διακανονισμού, δεν περιλαμβανόταν στον ετήσιο 
εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου και ως εκ τούτου θα περιληφθεί σε 
αίτημα που θα κατατεθεί στο Υπουργείο Οικονομικών για Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό στο 
τρέχον έτος, ώστε να καλυφθεί από κρατική χορηγία. Σε αυτό το στάδιο και για σκοπούς 
ανταπόκρισης στη συμφωνία που επετεύχθη το ποσό αυτό καταβλήθηκε από τα ίδια έσοδα του 
Πανεπιστημίου».  
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Επίσης στην Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, ημερ. 22.11.2021, αναφορικά με τον 
Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό Πανεπιστημίου Κύπρου, για το οικονομικό έτος 2021, 
αναφέρεται ότι «Ο Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός είναι απαραίτητος για να διενεργηθούν 
δαπάνες που αφορούν σκοπούς για τους οποίους δεν γίνεται πρόβλεψη στον περί 
Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2021 και Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού 
Πλαισίου (ΜΔΠ) 2021 – 2023, Νόμο».  

Σε επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας, ημερ. 17.2.2022, προς την Υπηρεσία μας, αναφέρεται ότι, μετά 
τις απαντήσεις/εξηγήσεις που δόθηκαν από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, δεν 
κρίνει ότι τίθεται ζήτημα που χρήζει αστυνομικής διερεύνησης.  

Η Υπηρεσία μας διατηρεί την άποψή της και θα διαβιβάσει εισήγηση στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, όπως η ρύθμιση του θέματος, στη βάση της σύστασης της Υπηρεσίας μας, γίνει 
μέσω του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σχετικά αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 4Α του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(Ι)/2002), με την κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων των 
Προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κατατίθεται στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων και στον Γενικό Ελεγκτή, λεπτομερής έκθεση συμμόρφωσης και εφαρμογής των 
παρατηρήσεων του Γενικού Ελεγκτή που περιέχονται στην τελευταία εκδοθείσα Έκθεσή του και 
αφορούν στις αρμοδιότητες και δραστηριότητες των υπηρεσιών που αφορά ο υπό έγκριση 
Προϋπολογισμός.  

5.34 Ανέγερση Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη Στέλιος Ιωάννου. 

Το ιστορικό και οι κυριότερες παρατηρήσεις μας, για την υλοποίηση της σύμβασης του πιο πάνω 
Έργου, παρατίθενται αναλυτικά στις σχετικές παραγράφους των Ετήσιων Εκθέσεών μας των ετών 
2014 και 2015. 

Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 3.10.2011, με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 2.10.2014, έναντι 
του ποσού των €29.699.967. Τον Δεκέμβριο του 2014, μετά από επιτόπου έλεγχο στο Έργο, με 
επιστολή μας προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, παρατηρήσαμε, μεταξύ 
άλλων, ότι η πρόοδος των εργασιών παρουσίαζε σημαντική καθυστέρηση, εξ αιτίας της οποίας ο 
Ανάδοχος διεκδίκησε παράταση χρόνου 18,5 μηνών και οικονομικές αποζημιώσεις ύψους 
€4.141.515. Ως εκ τούτου, ζητήσαμε από το Πανεπιστήμιο όπως μας πληροφορήσει σχετικά με τα 
μέτρα που έλαβε για την, όσο το δυνατόν, ταχύτερη αποπεράτωση του Έργου, στο πλαίσιο των 
προνοιών της σύμβασης.  

Με την επιστολή μας εισηγηθήκαμε όπως το Πανεπιστήμιο εξετάσει τυχόν ευθύνες των 
Σύμβουλων Μελετητών, για αδυναμίες/ελλείψεις της μελέτης, εξαιτίας των οποίων προκλήθηκε 
μέρος των πιο πάνω καθυστερήσεων, καθώς επίσης να εκτιμήσει την αύξηση του κόστους, λόγω 
των αδυναμιών/ελλείψεων της μελέτης. 

Τον Ιανουάριο του 2015, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου μάς πληροφόρησε, 
μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: 
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Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός του Έργου, σε συνδυασμό με την απουσία προηγούμενων 
εμπειριών στην εκπόνηση παρόμοιου τύπου μελέτης, δημιούργησαν την ανάγκη για συνεχή 
συμπλήρωση, διόρθωση και αναθεώρηση των διαφόρων επιμέρους μελετών, με αποτέλεσμα τη 
διαφοροποίηση, τόσο του κατασκευαστικού προγράμματος, όσο και της τελικής δαπάνης του 
Έργου. Σημαντικός παράγοντας που προκάλεσε την καθυστέρηση ήταν η οικονομική κρίση, οι 
επιπτώσεις της οποίας είχαν διαμορφώσει νέα δεδομένα και συνθήκες που επηρέασαν άμεσα τους 
Συμβούλους και τον Ανάδοχο.  

Σύμφωνα με Έκθεση Προόδου που είχε ετοιμαστεί τον Ιούνιο του 2015 από τον Συντονιστή, το Έργο 
παρουσίασε περαιτέρω σημαντική καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών και, ως εκ τούτου, 
αναμενόταν να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2016, δηλαδή με συνολική καθυστέρηση περίπου 
27 μηνών. Στην εν λόγω Έκθεση αναφέρθηκε επίσης ότι η εξέλιξη των εργασιών, ιδιαίτερα κατά τον 
τελευταίο χρόνο, παρουσίασε εξαιρετικά χαμηλούς ρυθμούς. 

Τον Ιούνιο του 2016, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου πληροφόρησε τον Πρόεδρο της ΚΕΑΑ ότι το 
Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, σε συνεδρία του που διεξήχθη στις 13.6.2016, αποφάσισε να 
εγκρίνει προκαταρκτικά το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν, μεταξύ του 
Πανεπιστημίου και του Αναδόχου, για σκοπούς φιλικού διακανονισμού και διευθέτησης όλων των 
απαιτήσεών του, με την υπογραφή Συμπληρωματικής Συμφωνίας.  

Με τον πιο πάνω φιλικό διακανονισμό, συμφωνήθηκε να καθοριστεί ως αναθεωρημένη 
ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου η 30.4.2017 και να καταβληθεί, ως αποζημίωση στον 
Ανάδοχο, λόγω της συμφωνηθείσας παράτασης χρόνου, το ποσό των €1.900.000. 

Στις 7.12.2016, η ΚΕΑΑ κάλεσε σε συνεδρία της τον Ανάδοχο για διαπραγματεύσεις και του 
πρότεινε ως τελική πρόταση την καταβολή ποσού ύψους €1.300.000, ως αποζημίωση για την 
παράταση χρόνου μέχρι τις 30.4.2017. 

Στις 3.1.2017, ο Πρόεδρος της ΚΕΑΑ με επιστολή του προς τον Πρύτανη, τον πληροφόρησε, μεταξύ 
άλλων, ότι ο Ανάδοχος αποδέχθηκε την πρόταση της ΚΕΑΑ για καταβολή ποσού ύψους €1.300.000, 
για πλήρη και τελική διευθέτηση όλων των απαιτήσεών του. Τον πληροφόρησε επίσης ότι η ΚΕΑΑ, 
αφού έλαβε υπόψη της κάθε θέμα που είχε προκύψει μέχρι τις 31.12.2016 και το οποίο 
δικαιολογούσε παράταση χρόνου, αποφάσισε τον καθορισμό την 30.9.2017, ως νέας ημερομηνίας 
αποπεράτωσης του Έργου.  

Στις 11.9.2017, ο Ανάδοχος, με επιστολή του, υπέβαλε προς τον Αρχιτέκτονα του Έργου νέες 
απαιτήσεις για παράταση χρόνου, αναφέροντας ότι η ολοκλήρωση των εργασιών αναμενόταν να 
γίνει στις 14.2.2018. 

Στις 22.9.2017, το Πανεπιστήμιο, κατόπιν αξιολόγησης από την ΤΕΑΑ των νέων απαιτήσεων του 
Αναδόχου, υπέβαλε προς την ΚΕΑΑ σημείωμα, με το οποίο εισηγήθηκε την παραχώρηση προς τον 
Ανάδοχο περαιτέρω παράτασης χρόνου δύο μηνών, δηλαδή για την ολοκλήρωση του Έργου μέχρι 
τις 30.11.2017, χωρίς οικονομικές αποζημιώσεις.  
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Στις 8.11.2017, η ΚΕΑΑ αποφάσισε όπως εγκρίνει τα ακόλουθα, για πλήρη και τελική διευθέτηση 
όλων των απαιτήσεων του Αναδόχου: 

 Να καθοριστεί ως αναθεωρημένη ημερομηνία συμπλήρωσης του Έργου η 28.2.2018, χωρίς 
οποιεσδήποτε οικονομικές αποζημιώσεις.  

 Να καταγραφούν όλες οι εκκρεμότητες που αφορούν σε τεχνικά θέματα και να τύχουν 
κατάλληλου χειρισμού από όλους τους εμπλεκόμενους ώστε να μην προκληθεί οποιαδήποτε 
πρόσθετη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του Έργου. 

 Να επεκταθεί η ισχύς των υφιστάμενων προκαταβολών μέχρι τις 28.2.2018.  

 Να υπογραφεί σχετική Συμπληρωματική Συμφωνία, η οποία να διασφαλίζει τα συμφέροντα 
του Πανεπιστημίου.  

Στις 5.12.2017, υπογράφηκε η πιο πάνω Συμπληρωματική Συμφωνία. 

Τον Ιανουάριο του 2019, με επιστολή μας προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, παρατηρήσαμε, 
μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

Το Έργο ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στο Πανεπιστήμιο για χρήση στις 5.12.2018, με συνολική 
καθυστέρηση περίπου 50 μηνών, συμπεριλαμβανομένων 9 περίπου μηνών αδικαιολόγητης 
καθυστέρησης και σημειώσαμε ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σύμβασης, το ύψος του ποσού 
της ρήτρας καθυστέρησης ανερχόταν σε €4.000 ανά ημέρα. 

Με την επιστολή μας ζητήσαμε όπως πληροφορηθούμε τα ακόλουθα: 

α. Κατά πόσο το Πανεπιστήμιο εξέτασε το θέμα των καθυστερήσεων που προέκυψαν, μετά την 
αναθεωρημένη ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου (28.2.2018), μέχρι και την ημερομηνία 
παραλαβής και χρήσης του (5.12.2018) και, κατά πόσο είχαν γίνει οι ανάλογες χρηματικές 
αποκοπές της ρήτρας καθυστέρησης. 

β. Ποιες εξασφαλίσεις κατείχε το Πανεπιστήμιο για την καταβολή από τον Ανάδοχο του 
συνολικού αναμενόμενου ποσού, που τελικά θα προέκυπτε από την επιβολή της ρήτρας 
καθυστέρησης. 

Στις 26.3.2019, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου με επιστολή του μας πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, 
τα ακόλουθα: 

 Το θέμα των καθυστερήσεων που προέκυψαν δεν είχαν μέχρι τότε εξεταστεί από το 
Πανεπιστήμιο, καθότι ο Ανάδοχος δεν είχε υποβάλει συνολική στοιχειοθετημένη απαίτηση. 

 Η συνολική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του Έργου ανερχόταν σε 279 ημερολογιακές 
ημέρες και η χρηματική αποκοπή, όπως προέκυπτε από την εφαρμογή της ρήτρας 
καθυστέρησης, στην περίπτωση που ολόκληρη η περίοδος καθυστέρησης θα κρινόταν ως 
αδικαιολόγητη, ανερχόταν στο ποσό των €1.116.000. 
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 Όσον αφορά στις εξασφαλίσεις, το Πανεπιστήμιο αποφάσισε να διατηρούνται σε πλήρη ισχύ 
οι σχετικές εγγυητικές εκ μέρους του Αναδόχου για τα ποσά των προκαταβολών ή/και άλλα 
ποσά μέχρι την εξόφλησή τους, στο πλαίσιο  του οικονομικού διακανονισμού του Έργου. 

 Οι εξασφαλίσεις ρευστότητας του Πανεπιστημίου υπερκάλυπταν, τόσο τις σχετικές 
πρόσθετες προκαταβολές και άλλες διευκολύνσεις που είχαν δοθεί στον Ανάδοχο, όσο και 
τις ενδεχόμενες αποζημιώσεις από την εφαρμογή της ρήτρας για ολόκληρη την περίοδο των 
καθυστερήσεων. 

Στις 25.11.2021, ο Διευθυντής Ανάπτυξης του ΓΑΠ με επιστολή του μας πληροφόρησε ότι οι 
Σύμβουλοι Επιμετρητές Ποσοτήτων ολοκλήρωσαν την ετοιμασία του Προσωρινού Τελικού 
Λογαριασμού του Έργου, με τον οποίο όμως διαφωνεί ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος διαφωνεί επίσης 
και με την αποκοπή ρήτρας ποσού ύψους €1.116.000 (279 ημέρες χ €4.000 ανά ημέρα) για τις 
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις από τις 28.2.2018 μέχρι τις 5.12.2018. 

Σύσταση: Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα Έργα, καθώς επίσης και οι όποιες τυχόν 
χρονικές και οικονομικές απαιτήσεις των Αναδόχων των Έργων να εξετάζονται το συντομότερο 
και σύμφωνα με τις πρόνοιες της σύμβασης, ώστε να αποφεύγονται περαιτέρω προβλήματα και 
καθυστερήσεις στην πρόοδο των εργασιών. Να καταγράφονται όλες οι εκκρεμότητες που 
αφορούν σε τεχνικά θέματα και να τυγχάνουν κατάλληλου χειρισμού από όλους τους 
εμπλεκόμενους, ώστε να μην προκαλούνται οποιεσδήποτε πρόσθετες καθυστερήσεις στην 
ολοκλήρωση των Έργων. 

Πριν την προκήρυξη των προσφορών να ελέγχεται η αρτιότητα/πληρότητα της μελέτης. Το 
Πανεπιστήμιο να εξετάζει τυχόν ευθύνες των Σύμβουλων Μελετητών, για αδυναμίες/ελλείψεις 
της μελέτης, εξαιτίας των οποίων προκύπτουν καθυστερήσεις, καθώς επίσης αύξηση του 
κόστους των Έργων.  

Τον Νοέμβριο του 2022, ο Πρύτανης με επιστολή του μας πληροφόρησε ότι δεν έχει περαιτέρω 
σχόλια και μας παρέπεμψε στο περιεχόμενο σχετικών με το εν λόγω θέμα επιστολών, που είχαν 
προηγουμένως αποσταλεί στην Υπηρεσία μας. 

Ως εκ τούτου δεν έχουμε περαιτέρω σχόλια. 

5.35  Διαγωνισμός αρ. UCY-2019-058-KIOS – Supply of Optical Molecular 
Imaging    Module with 670 nm laser (UCY-2018-058-KIOS). 

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το Πανεπιστήμιο προκήρυξε διαγωνισμό για την προμήθεια του υπό 
αναφορά εξοπλισμού, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με συγκεκριμένη εταιρεία και εκτίμηση 
δαπάνης €77.000+ΦΠΑ, μετά από σχετική έγκριση του Συμβουλίου Προσφορών (ΣΠ) του 
Πανεπιστημίου. Η εν λόγω έγκριση δόθηκε μετά από αίτημα που είχε υποβληθεί από Αναπληρωτή 
Καθηγητή του Πανεπιστημίου, με το οποίο επικαλέστηκε το άρθρο 29(2)(β)(ii) του περί Δημοσίων 
Συμβάσεων Νόμου Ν.73(Ι)/2016, σύμφωνα με τις πρόνοιες του οποίου ο εν λόγω εξοπλισμός 
μπορούσε να προσφερθεί από ένα μόνο συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, για τεχνικούς λόγους.  
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Από τη μελέτη της σχετικής αλληλογραφίας, η οποία στάλθηκε στην Υπηρεσία μας, διαπιστώσαμε ότι 
μετά την πιο πάνω έγκριση, είχε σταλεί από τον Τομέα Συμβάσεων και Αγορών του Πανεπιστημίου 
ηλεκτρονικό μήνυμα σε δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις της πιο πάνω εταιρείας, επισυνάπτοντας τα 
έγγραφα του εν λόγω διαγωνισμού προσκαλώντας τη να υποβάλει προσφορά, στο πλαίσιο προκήρυξης 
του εν λόγω διαγωνισμού με την πιο πάνω διαδικασία. Το πιο πάνω ηλεκτρονικό μήνυμα κοινοποιήθηκε 
και σε άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, μεταξύ των οποίων και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 
Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Υπηρεσίας μας. 

Την ίδια ημέρα και 40 λεπτά μετά την αποστολή του πιο πάνω ηλεκτρονικού μηνύματος, η εν λόγω 
εταιρεία απάντησε με δικό της ηλεκτρονικό μήνυμα, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι ήταν πολύ 
μπερδεμένοι από το γεγονός ότι είχε εκδοθεί ο εν λόγω διαγωνισμός αφού, όπως ανέφερε, τον 
Φεβρουάριο του 2019 είχαν λάβει την παραγγελία (order acceptance) για αγορά ειδικών 
προσαρμοσμένων συστημάτων του υπό προμήθεια εξοπλισμού από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και 
ιδιωτική εταιρεία, ξεκίνησαν να τα κατασκευάζουν και ήταν σχεδόν έτοιμα να αποσταλούν στην Κύπρο. 
Στο πιο πάνω μήνυμα τους επισύναψαν δύο προσφορές που είχαν γίνει αποδεκτές τον Φεβρουάριο του 
2019, μία προσφορά αξίας €77.000 για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, την οποία υπέγραφε ο πιο πάνω 
Αναπληρωτής Καθηγητής και δεύτερη προσφορά, ίδιας ημερομηνίας, αξίας €405.034 για την πιο πάνω 
ιδιωτική εταιρεία, την οποία υπέγραφαν δύο άτομα, ένας εκ των οποίων ήταν ο εν λόγω Αναπληρωτής 
Καθηγητής, με σφραγίδα μάλιστα του Τμήματος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Πέντε δε λεπτά μετά την 
αποστολή του πιο πάνω ηλεκτρονικού μηνύματος, η εν λόγω εταιρεία/προσφοροδότης απέστειλε νέο 
ηλεκτρονικό μήνυμα, για ανάκληση του πιο πάνω αρχικού ηλεκτρονικού μηνύματος που είχε αποστείλει. 

Τον Οκτώβριο του 2019, η πιο πάνω εταιρεία/προσφοροδότης υπέβαλε προσφορά για τον υπό αναφορά 
εξοπλισμό, για το ποσό των €77.000+ΦΠΑ, στην οποία επισύναψε - μεταξύ άλλων εγγράφων - και 
έγγραφο/προσφορά με τίτλο παρόμοιο με την πιο πάνω παραγγελία, αλλά με ημερομηνία 3.10.2019. 

Ενόψει των πιο πάνω σοβαρών θεμάτων που εγείρονταν, εισηγηθήκαμε τον Οκτώβριο του 2019 στον 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου τη διεξαγωγή έρευνας, για να διαφανεί κατά πόσον προέκυπταν 
πειθαρχικά η/και άλλου είδους αδικήματα από τον εν λόγω Αναπληρωτή Καθηγητή. Στο πλαίσιο της πιο 
πάνω έρευνας, εισηγηθήκαμε όπως διερευνηθούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

α.  Γιατί ζητήθηκε και έγινε αποδεκτή παραγγελία για τον υπό αναφορά εξοπλισμό από τον εν λόγω 
Αναπληρωτή Καθηγητή οκτώ μήνες πριν τη λήψη της σχετικής έγκρισης από το ΣΠ του Πανεπιστημίου 
Κύπρου και κατά πόσον είχε οποιαδήποτε έγκριση από αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου για την πιο 
πάνω παραγγελία. 

β.  Κατά πόσο ο εν λόγω Αναπληρωτής Καθηγητής είχε εξασφαλίσει έγκριση από το αρμόδιο όργανο 
του Πανεπιστημίου για να ασκεί, πέραν των καθηκόντων του στο Πανεπιστήμιο και οικονομική 
δραστηριότητα, ως διευθυντής και μέτοχος σε εταιρείες, μεταξύ των οποίων και ο πιο πάνω ιδιωτικός 
οικονομικός φορέας, με τον οποίο συνεργάστηκε και ως καθηγητής στα πιο πάνω προγράμματα, καθώς 
και σε άλλες ιδιωτικές εταιρείες. 
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γ. Κατά πόσο η πιο πάνω ιδιωτική εταιρεία είχε συνεργαστεί ή/και συνεργαζόταν με το Πανεπιστήμιο 
και σε άλλα προγράμματα και εάν ναι, να διερευνηθεί η ανάμειξη σε αυτά του εν λόγω Καθηγητή, εκ 
μέρους του Πανεπιστημίου.   

Τον Φεβρουάριο του 2020, εκδόθηκε Έκθεση Διερεύνησης του υπό αναφορά θέματος από τον 
Εσωτερικό Ελεγκτή του Πανεπιστημίου, ο οποίος είχε διοριστεί τον Οκτώβριο του 2019 από τον τότε 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου. 

Τον Φεβρουάριο του 2022, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, από τον οποίο ζητήσαμε ενημέρωση σχετικά 
με την εν λόγω διερεύνηση ενόψει και των σοβαρών διαπιστώσεων/εισηγήσεων που περιλαμβάνονταν 
στην πιο πάνω Έκθεση, μας πληροφόρησε ότι, κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, 
υπέβαλε τον Ιούλιο του 2020 καταγγελία στην Αστυνομία για πιθανή διάπραξη ποινικών αδικημάτων 
από τον εν λόγω Καθηγητή, σε σχέση με τις ενέργειες και χειρισμούς του στο πλαίσιο του υπό αναφορά 
διαγωνισμού, για την οποία δεν υπήρχε μέχρι τότε οποιαδήποτε εξέλιξη. 

Σύσταση: Να εφαρμοστούν κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας στις εσωτερικές διαδικασίες 
προσφορών από τον Τομέα Συμβάσεων και Αγορών του Πανεπιστημίου, οι οποίες να 
αποτρέπουν την παρέκκλιση από τις νόμιμες διαδικασίες από τους λειτουργούς του, οι οποίοι 
είναι οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές και τελικοί χρήστες του προς προμήθεια εξοπλισμού. 
Επίσης, η διερεύνηση περιπτώσεων παρέκκλισης από τις πιο πάνω διαδικασίες να γίνεται το 
ταχύτερο δυνατόν και οι επιβαλλόμενες ποινές, εκεί όπου διαπιστώνεται η διάπραξη 
πειθαρχικών αδικημάτων, να είναι ανάλογες και εξίσου αποτρεπτικές, ενώ σε περίπτωση 
ένδειξης/υποψίας διάπραξης ποινικών αδικημάτων να παραπέμπονται το ταχύτερο στον Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων/ενεργειών. 

Τον Νοέμβριο του 2022, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου μάς πληροφόρησε ότι, για σκοπούς 
αποτροπής παρέκκλισης από τις νόμιμες διαδικασίες, ο Τομέας Συμβάσεων και Αγορών του 
Πανεπιστημίου είναι πάντοτε στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου μέλους του ακαδημαϊκού και 
διοικητικού προσωπικού που προτίθεται να προβεί στην αγορά αγαθών, υπηρεσιών ή έργων, για 
να τους παρέχουν καθοδήγηση και κάθε δυνατή βοήθεια, ώστε να εφαρμόζονται οι διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων χωρίς αχρείαστες καθυστερήσεις και πάντοτε στο πλαίσιο της ισχύουσας 
νομοθεσίας, των πολιτικών και των εγκυκλίων και οδηγιών του Πανεπιστημίου. Για τον σκοπό 
αυτό, στον ιστότοπο του Τομέα Συμβάσεων και Αγορών είναι αναρτημένα όλα τα βήματα που 
πρέπει να ακολουθήσει κάποιος ενδιαφερόμενος, για να επιλέξει την κατάλληλη κατά περίπτωση 
διαδικασία και όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν 
και να ακολουθούν την ενδεδειγμένη διαδικασία. 

5.36 Διαγωνισμός Αρ. UCY-2018-062-YΠY – Διαγωνισμός για μίσθωση 
ολοκληρωμένης λύσης φορητών υπολογιστών και περιφερειακού 
εξοπλισμού για το Πανεπιστήμιο Κύπρου για 5 έτη. 

Τον Αύγουστο του 2019, το Πανεπιστήμιο προκήρυξε τον διαγωνισμό UCY-2018-062-YΠY, με 
αντικείμενο τη μίσθωση ολοκληρωμένης λύσης φορητών υπολογιστών και περιφερειακού 
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εξοπλισμού για 5 έτη, εκτιμημένης αξίας €2.250.000. Κατά τον έλεγχο των εγγράφων του 
διαγωνισμού, παρατηρήσαμε ότι ίδιου τύπου εξοπλισμός διατίθετο από τη συμφωνία πλαίσιο του 
Γενικού Λογιστηρίου (ΓΛ) της Δημοκρατίας για φορητούς υπολογιστές, η οποία περιλάμβανε 
εγγύηση και συντήρηση εξοπλισμού για 5 έτη. Λαμβάνοντας υπόψη την Απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου αρ. 71.065, ημερ. 8.10.2010, σύμφωνα με την οποία οι Αναθέτουσες Αρχές μπορούν 
να μην χρησιμοποιούν τις συμφωνίες πλαίσιο, νοουμένου ότι εξασφαλίζουν καλύτερους 
συνολικούς όρους ή τιμές, ζητήσαμε από το Πανεπιστήμιο να μας πληροφορήσει κατά πόσο είχε 
διεξαχθεί οποιαδήποτε μελέτη, η οποία να καταδεικνύει ότι εφαρμογή ολοκληρωμένης λύσης 
φορητών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού με τη μέθοδο Leasing (όπως είναι το 
αντικείμενο του υπό αναφορά διαγωνισμού) ήταν πιο συμφέρουσα από την προμήθεια του ίδιου 
εξοπλισμού μέσω της πιο πάνω συμφωνίας πλαίσιο και, σε περίπτωση που έγινε τέτοια μελέτη να 
μας την κοινοποιήσει.  

Πέραν του πιο πάνω, εισηγηθήκαμε επίσης όπως γίνει ξεκάθαρο στα έγγραφα του διαγωνισμού 
ότι ο χρήστης, με την έγκριση του Πανεπιστημίου, θα έχει τον πρώτο λόγο στην επιλογή για 
εξαγορά ή απόσυρση του εξοπλισμού και όχι ο Ανάδοχος. 

Τον ίδιο μήνα, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου μάς πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι είχαν 
προκηρύξει τον υπό αναφορά διαγωνισμό κυρίως επειδή η συμφωνία πλαίσιο του ΓΛ δεν 
περιλάμβανε συγκεκριμένες υπηρεσίες υποστήριξης του ζητούμενου εξοπλισμού. Επιπλέον, μας 
ανέφερε, ως επιπρόσθετο λόγο, την άμεση ανάγκη για αντικατάσταση μεγάλου ποσοστού του 
υφιστάμενου εξοπλισμού του Πανεπιστημίου, ο οποίος ήταν πεπαλαιωμένος. Αυτό, θα μπορούσε 
να επιτευχθεί μόνο μέσω της μεθόδου μίσθωσης (Leasing), αφού οποιαδήποτε άλλη λύση 
απαιτούσε αρχική δαπάνη μεγάλου χρηματικού ποσού, το οποίο δεν διέθετε το Πανεπιστήμιο και 
ότι είχαν εκπονήσει διάφορες μελέτες σχετικές με το θέμα και όλες συνέκλιναν στο ότι η μέθοδος 
Leasing ήταν η πιο συμφέρουσα για το Πανεπιστήμιο, χωρίς ωστόσο να μας αποσταλεί 
οποιαδήποτε σχετική μελέτη. Αναφορικά με την εισήγησή μας για το ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο 
στην επιλογή για εξαγορά ή απόσυρση του εξοπλισμού, μας ανέφερε ότι αυτό θα δημιουργούσε 
αχρείαστες επιπλοκές, ενώ οι ενδείξεις που είχαν από τις εταιρείες, κατά την περίοδο ετοιμασίας 
των όρων διαγωνισμού, ήταν ότι τον πρώτο λόγο εξαγοράς του εξοπλισμού θα τον έχει ο χρήστης. 

Σύσταση: Η εξασφάλιση εξοπλισμού μέσω άλλης διαδικασίας (πχ Leasing), η οποία ενδεχομένως 
να χρησιμοποιηθεί και από άλλες Αναθέτουσες Αρχές του δημοσίου, επηρεάζει τις ποσότητες 
της εκάστοτε προκηρυσσόμενης συμφωνίας πλαίσιο του ΓΛ και επακόλουθα την τιμή μονάδας 
του εξοπλισμού. Η μέθοδος αυτή οδηγεί σε αποδυνάμωση του μηχανισμού εξασφάλισης 
καλύτερων τιμών για ίδια προϊόντα. 

Να γίνει συντονισμός με το ΓΛ, ώστε να μελετηθεί και να καθοριστεί ενιαία πολιτική 
εξασφάλισης εξοπλισμού και υπηρεσιών συντήρησής του, με στόχο τη δημιουργία οικονομιών 
κλίμακας, δηλαδή εξασφάλιση, όσο το δυνατόν, καλύτερων όρων και τιμών για το δημόσιο 
συμφέρον, με την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού σε κάθε περίπτωση. 
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Τον Νοέμβριο του 2022, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου μάς πληροφόρησε ότι, συντονισμός με το 
ΓΛ, ώστε να μελετηθεί και να καθοριστεί ενιαία πολιτική εξασφάλισης εξοπλισμού και υπηρεσιών 
συντήρησης, είχε γίνει τον Οκτώβριο του 2017, πριν την προκήρυξη του υπό αναφορά 
διαγωνισμού, όπου και έγινε ανταλλαγή σχολίων με το ΓΛ. Παρόλα αυτά, το ΓΛ δεν ήταν έτοιμο να 
προχωρήσει σε λύση μίσθωσης και για αυτό το Πανεπιστήμιο προχώρησε με την πιο πάνω λύση 
προμήθειας εξοπλισμού τον Ιανουάριο του 2019. 

5.37 Διαγωνισμός Αρ. UCY-2020-059-ΥΠΕ - Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας 
Ιστοσελίδων 

Από τη μελέτη των εγγράφων του διαγωνισμού UCY/2020/059/ΥΠΕ του Πανεπιστημίου, για 
εξασφάλιση υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων, εκτιμώμενης αξίας €36.000, διαπιστώσαμε 
ελλιπείς πρόνοιες σχετικά με τον καθορισμό της χρονικής διάρκειας που θα χρησιμοποιούνταν οι 
υπηρεσίες, την αποκλειστική χρήση των δύο φυσικών εξυπηρετητών που θα εξασφαλίζονταν, τα 
ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα της Ομάδας Έργου και τα ελάχιστα αποδεκτά επίπεδα υπηρεσιών 
τα οποία θα έπρεπε να καθοριστούν μέσω μιας Συμφωνίας Επιπέδου Υπηρεσιών (SLA).  

Τα πιο πάνω συζητήθηκαν με τον αρμόδιο λειτουργό του Πανεπιστημίου, σε συνάντηση που είχαμε 
μαζί του και περιλήφθηκαν σε επιστολή της Υπηρεσίας μας προς τον Πρύτανη τον Δεκέμβριο του 
2021.  

Τον ίδιο μήνα, ο Πρύτανης μάς ενημέρωσε ότι ο διαγωνισμός ακυρώθηκε, ώστε να περιληφθούν 
οι εισηγήσεις μας σε νέο διαγωνισμό που θα προκηρυσσόταν σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Σύσταση: Το Πανεπιστήμιο, κατά την ετοιμασία των εγγράφων διαγωνισμών, να μελετά 
προσεκτικά και να λαμβάνει υπόψη του όλους τους παράγοντες της διαδικασίας που θα 
ακολουθηθεί, ώστε να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος από την ανάγκη επαναπροκήρυξης 
διαγωνισμών από λανθασμένες ή ελλιπείς πρόνοιες των εγγράφων. 

Τον Νοέμβριο του 2022, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου μάς πληροφόρησε ότι έχουν ληφθεί 
υπόψη όλες οι συστάσεις μας στους διαγωνισμούς που είχε προκηρύξει μετέπειτα η Υπηρεσία 
Πληροφοριακών Εφαρμογών.   

5.38 Διαγωνισμός Αρ. UCY-2019-014-YΠY – Προμήθεια υπολογιστών 
συμβατών με τα λειτουργικά συστήματα Mac OS X και iOS της Apple. 

Τον Μάιο του 2019, το Πανεπιστήμιο προκήρυξε τον διαγωνισμό UCY-2019-014-YΠY, με 
αντικείμενο την προμήθεια υπολογιστών συμβατών με τα λειτουργικά συστήματα Mac OS X και 
iOS της Apple, με εκτιμώμενη αξία €300.000. 

Κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο των εγγράφων του διαγωνισμού τον Ιούνιο του 2019, 
παρατηρήσαμε ότι οι προς προμήθεια υπολογιστές ζητείτο να είναι συμβατοί με λειτουργικά 
συστήματα Mac OS X και iOS της Apple. Γινόταν δηλαδή έμμεση μνεία σε συγκεκριμένα 
προϊόντα/κατασκευαστές, κατά παράβαση των προνοιών του  Άρθρου 39(4) του περί δημοσίων 
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συμβάσεων Νόμου 73(Ι)/2016. Σημειώνουμε ότι το εν λόγω άρθρο, το οποίο αφορά στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «Εκτός αν δικαιολογείται από το αντικείμενο της 
σύμβασης, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν περιέχουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή 
προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής που να χαρακτηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες. 
Η εν λόγω μνεία επιτρέπεται, κατ΄ εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει αρκούντως ακριβής 
και κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης κατ’ εφαρμογή του εδαφίου (3), υπό 
την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από τον όρο ή ισοδύναμο». 

Ενόψει των πιο πάνω, ζητήσαμε από το Πανεπιστήμιο να μας πληροφορήσει, τεκμηριωμένα, τους 
λόγους για τους οποίους είχαν περιορίσει τον ανταγωνισμό ζητώντας συγκεκριμένα προϊόντα 
συγκεκριμένων κατασκευαστών. Επιπλέον, αναφέραμε ότι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
βρισκόταν σε εξέλιξη και ο διαγωνισμός του Πανεπιστημίου με αρ. UCY-2018-062-YΠY, ο οποίος 
αναφερόταν σε μίσθωση ολοκληρωμένης λύσης, στον οποίο θα μπορούσε να είχε συμπεριληφθεί 
και η ανάγκη για αγορά φορητών υπολογιστών τύπου tablet ή/και ότι άλλο θεωρείτο αναγκαίο, 
χωρίς τη μνεία σε συγκεκριμένα προϊόντα.   

Επιπλέον, παρατηρήσαμε ότι στο έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς οι Οικονομικοί Φορείς θα 
έπρεπε να δηλώσουν τα ποσοστά έκπτωσης για κάθε κατηγορία προϊόντος και, ο Ανάδοχος θα 
αναλάμβανε να υλοποιήσει το αντικείμενο της σύμβασης στις αντίστοιχες τιμές αγοράς που 
καθορίζονταν στο ηλεκτρονικό κατάστημα του επίσημου διανομέα των προϊόντων Apple στην 
Κύπρο, μειωμένες σύμφωνα με τις εκπτώσεις που είχε δηλώσει στην προσφορά του. 

Παρατηρήσαμε επίσης ότι δικαίωμα στον διαγωνισμό είχαν και εταιρείες οι οποίες δεν ήταν 
εξουσιοδοτημένοι μεταπωλητές του επίσημου διανομέας των προϊόντων Apple στην Κύπρο. Ενόψει 
των πιο πάνω, ζητήσαμε να μας πληροφορήσουν τον λόγο που ενώ για τη διαμόρφωση της τελικής 
τιμής αγοράς των προϊόντων θα λαμβανόταν υπόψη η αντίστοιχη τιμή αγοράς, όπως καθοριζόταν στο 
εγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα του υπό αναφορά κατασκευαστή (isquare), μειωμένη σύμφωνα 
με τη δηλούμενη στον πίνακα έκπτωση, αναλόγως της κατηγορίας που ανήκει, εντούτοις δεν 
περιλαμβανόταν ανάλογα η απαίτηση όπως οι προσφοροδότες να ήταν εξουσιοδοτημένοι 
μεταπωλητές της εν λόγω εταιρείας και να περιλαμβάνονταν στον επίσημο κατάλογό της. 

Τέλος, αναφορικά με τη δηλούμενη έκπτωση από τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς, 
εκφράσαμε την άποψη ότι θα έπρεπε να αποσαφηνιστεί στα έγγραφα ότι η τελική τιμή που θα 
προέκυπτε θα περιλάμβανε και οποιοδήποτε κόστος μεταφοράς, το οποίο ενδεχομένως να 
πρόκυπτε, στους χώρους που θα υποδείκνυε η Αναθέτουσα Αρχή, έτσι ώστε να διασφαλιζόταν ότι 
η ανάθεση της σύμβασης θα γινόταν στη χαμηλότερη συνολικά τιμή, η οποία θα περιλάμβανε όλο 
το ανάλογο κόστος. 

Τον ίδιο μήνα, το Πανεπιστήμιο μάς ανέφερε ότι, κατά την άποψή του, δεν υπήρχε οποιαδήποτε 
παραβίαση των προνοιών του  Άρθρου 39(4) του Νόμου 73(Ι)/2016, καθότι στη συγκριμένη περίπτωση 
το αντικείμενο του διαγωνισμού ήταν η απόκτηση υπολογιστών που χρησιμοποιούσαν λειτουργικά 
συστήματα της Apple για το προσωπικό και τη δημιουργία εξειδικευμένου εργαστηρίου για τη 
βιβλιοθήκη, και, ως εκ τούτου, θεώρησαν ότι η αναφορά στα λειτουργικά συστήματα Mac OS X και iOS 
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της Apple ήταν απόλυτα δικαιολογημένη. Προς ενίσχυση της πιο πάνω θέσης, μας ανέφεραν 
παραδείγματα πανεπιστημίων του εξωτερικού τα οποία είχαν προβεί με παρόμοιες προκηρύξεις. 

Αναφορικά με το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, από εταιρείες οι οποίες δεν ήταν 
εξουσιοδοτημένοι μεταπωλητές του επίσημου διανομέας των προϊόντων Apple στην Κύπρο, μας 
ανέφεραν ότι αυτό έγινε για να υποβοηθηθεί η ανάπτυξη, όσο το δυνατόν, υγιούς ανταγωνισμού.  

Τέλος, μας ανέφεραν ότι υιοθέτησαν την εισήγησή μας για αποσαφήνιση των προνοιών των 
εγγράφων του διαγωνισμού, ώστε να καταστεί σαφές ότι η τελική τιμή που θα πρόκυπτε, μετά την 
εφαρμογή της προσφερόμενης έκπτωσης, θα περιλάμβανε και τυχόν έξοδα μεταφοράς. 

Σύσταση: Η μνεία σε συγκεκριμένα προϊόντα, όπου περιορίζεται εκ των πραγμάτων ο 
ανταγωνισμός, να γίνεται κατ’ εξαίρεση και να περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις και στις 
ποσότητες όπου τεκμηριωμένα δικαιολογούνται, ώστε οι αντίστοιχες αγορές να γίνονται με 
διαφανείς διαδικασίες και προς το δημόσιο συμφέρον. 

Τον Νοέμβριο του 2022, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου μάς πληροφόρησε ότι, οι υπολογιστές με 
λειτουργικό σύστημα MAC OS X και iOS Apple, αποτελούν εξειδικευμένο εξοπλισμό και η 
διαδικασία ανάθεσης γίνεται κατ’ εξαίρεση και με διαφανείς διαδικασίες, αφού ο διαγωνισμός 
ήταν ανοικτός. 

5.39 Διαγωνισμός Αρ. UCY-2022-004-EMA - Προμήθεια εξοπλισμού για 
Διαδικτυακή-GIS Πλατφόρμα. 

Τον Σεπτέμβριο του 2022, από τη μελέτη της έκθεσης αξιολόγησης του διαγωνισμού UCY-2022-
004-EMA - Προμήθεια εξοπλισμού για Διαδικτυακή-GIS Πλατφόρμα του Πανεπιστημίου, 
ενεργώντας στη βάση των αρμοδιοτήτων μας, η οποία εξετάστηκε στο Συμβούλιο Προσφορών και 
Οικονομικών στις 12.9.2022, διαπιστώσαμε ότι δεν αναπτύχθηκε υγιής ανταγωνισμός. Ο εν λόγω 
διαγωνισμός προκηρύχθηκε με συνοπτική διαδικασία στις 4.7.2022, με Προϋπολογισμό €21.000 
και, ενώ κλήθηκαν να συμμετάσχουν τέσσερις Οικονομικοί Φορείς (ΟΦ), υποβλήθηκε προσφορά 
μόνο από έναν. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, στην Έκθεσή της, ανέφερε ότι οι υπόλοιποι τρεις ΟΦ, ενώ 
αρχικά είχαν δείξει ενδιαφέρον τελικά δεν υπέβαλαν προσφορά. 

Σύμφωνα με το άρθρο 90(1)(γ) του περί δημοσίων συμβάσεων νόμου Ν.73(Ι)/2016 «Η αναθέτουσα 
αρχή καταρτίζει τα αναγκαία έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, τα οποία αποστέλλει, 
σε τουλάχιστον τέσσερις οικονομικούς φορείς της αιτιολογημένης επιλογής της, όταν από τις 
προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς, κατ’ αναλογία του εδαφίου (1) του άρθρου 37, 
προκύπτει εύλογα ότι ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά».  

Παρατηρούμε ότι η υποβολή προσφοράς από έναν μόνο ΟΦ στον παρόντα διαγωνισμό, δεν 
συνάδει με τις πρόνοιες του πιο πάνω άρθρου του Νόμου, κατ΄ επίκληση του οποίου διενεργήθηκε 
ο υπό αναφορά διαγωνισμός.  

Σύσταση: Όταν διεξάγονται διαγωνισμοί με συνοπτικές διαδικασίες, βάσει του σχετικού άρθρου 
του Νόμου, το Πανεπιστήμιο, κατά τις προκαταρκτικές του διαβουλεύσεις με την αγορά να 
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παραθέτει όλες τις απαιτήσεις του στους ΟΦ, έτσι ώστε να προκύπτει εύλογα ποιοι 
ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά. 

Τον Νοέμβριο του 2022, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου μάς πληροφόρησε ότι αναγνωρίζει το 
γεγονός ότι υπάρχει πιθανότητα ακύρωσης ενός διαγωνισμού με συνοπτικές διαδικασίες, όταν 
υποβάλλεται μόνο μία ή καταλήγει με μόνο μία έγκυρη προσφορά, εφόσον δεν τηρούνται οι 
σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας και προς τούτο ενημερώνονται πάντοτε τα μέλη της 
πανεπιστημιακής κοινότητας όταν επιλέγουν την πιο πάνω διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
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6. Γενικά συμπεράσματα  

Τα έσοδα του Πανεπιστημίου Κύπρου, μεγάλο μέρος των οποίων προέρχονται από κρατική χορηγία, 
δεν δαπανούνται στη βάση των ορθών πρακτικών και διαδικασιών που επιτάσσουν οι αρχές της 
χρηστής διοίκησης και χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης που ισχύουν στον Δημόσιο Τομέα 
και προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία. Από τον έλεγχο εντοπίσαμε κενά και αδυναμίες στις 
διαδικασίες λειτουργίας, ενώ τα αρμόδια Όργανα του Πανεπιστημίου προβαίνουν στη λήψη 
αποφάσεων, οι οποίες αντίκεινται στο θεσμικό πλαίσιο που το διέπει και επιδεικνύουν ανεκτικότητα 
και κωλυσιεργία στη λήψη πειθαρχικών μέτρων εναντίον Μελών του Προσωπικού που παραβιάζουν 
τους Κανονισμούς/Κανόνες του Πανεπιστημίου. Επιπλέον έχουν προκύψει τα ακόλουθα: 

 Δεν υπήρξε συνεχής παρακολούθηση της διαχείρισης των Έργων. 

 Δεν έτυχαν έγκαιρου χειρισμού από το Πανεπιστήμιο και τους Σύμβουλους Μελετητές τα 
θέματα των καθυστερήσεων στην υλοποίηση των Έργων. 

 Σε αρκετές περιπτώσεις οι χρονικές και οικονομικές απαιτήσεις των Αναδόχων εξετάστηκαν 
με μεγάλη καθυστέρηση. 

 Η τελική διευθέτηση και επίλυση διαφορών με τους Αναδόχους σε συγκεκριμένα Έργα 
επιτεύχθηκε μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις. 

 Δεν καθορίστηκαν δεσμευτικά χρονικά ορόσημα για αποφυγή καθυστερήσεων στην 
υλοποίηση των Έργων. 

 Δεν ετοιμάστηκαν ενδιάμεσες εκθέσεις αξιολόγησης της απόδοσης των Αναδόχων. 

 Δεν αποστάλθηκαν προς τους Αναδόχους οι απαραίτητες γραπτές προειδοποιήσεις για τις 
καθυστερήσεις στην πρόοδο των εργασιών. 

 Καταβλήθηκαν σημαντικά ποσά ως οικονομικές αποζημιώσεις προς τους Αναδόχους. 

 Τα Έργα ολοκληρώθηκαν με σημαντικές καθυστερήσεις. 

 Εντοπίσαμε αδυναμίες και παραλείψεις σχετικά με την εφαρμογή της περί δημοσίων 
συμβάσεων νομοθεσίας. 
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7.  Γενικές συστάσεις 

 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε η 
λήψη αποφάσεων να γίνεται με διαφάνεια και να διασφαλίζονται τα συμφέροντά του, 
πάντοτε με εφαρμογή των ορθών πρακτικών και διαδικασιών που επιτάσσουν οι κανόνες 
χρηστής διοίκησης και χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Επίσης, στις περιπτώσεις 
ενδεχόμενης διάπραξης πειθαρχικών αδικημάτων από Μέλη του Προσωπικού, το 
Πανεπιστήμιο να προβαίνει στη διεξαγωγή εις βάθος πειθαρχικής έρευνας, στη βάση των 
σχετικών Κανονισμών.  

 Το Πανεπιστήμιο να παρακολουθεί στενά και με τη δέουσα επιμέλεια την πρόοδο των 
εργασιών, για αποφυγή καθυστερήσεων στην υλοποίηση των Έργων. 

 Το Πανεπιστήμιο να καθορίζει αυστηρά δεσμευτικά χρονικά ορόσημα για ολοκλήρωση των 
Έργων. Η μη επίτευξη του οποιουδήποτε χρονικού οροσήμου, να οδηγεί σε τερματισμό της 
σύμβασης και εφαρμογή εναλλακτικής λύσης, το συντομότερο δυνατό, την οποία να έχει ήδη 
αποφασίσει από προηγουμένως το Πανεπιστήμιο, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η 
έγκαιρη ολοκλήρωση του Έργου από τον Ανάδοχο. 

 Το Πανεπιστήμιο να ενημερώνει, όπου επιβάλλεται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, την ΚΕΑΑ 
για θέματα της αρμοδιότητάς της, ώστε να εξετάζονται, το συντομότερο, τυχόν απαιτήσεις 
του Αναδόχου ή άλλα θέματα/προβλήματα που πιθανό να προκύπτουν και τα οποία  
επηρεάζουν την ομαλή εκτέλεση των εργασιών. 

 Το Πανεπιστήμιο να ετοιμάζει έγκαιρα τις ενδιάμεσες εκθέσεις αξιολόγησης της απόδοσης 
των Αναδόχων και να προχωρεί σε αυστηρές προειδοποιήσεις στις περιπτώσεις μη 
ικανοποιητικής προόδου των εργασιών. 

 Το Πανεπιστήμιο να παρακολουθεί στενά την πρόοδο των εργασιών, σε συνεργασία με τον 
Μηχανικό των Έργων, ο οποίος, στο πλαίσιο των καθηκόντων του, να έχει το αναγκαίο, 
κατάλληλο και έμπειρο προσωπικό για την ομαλή διαχείριση των Έργων. 

 Το Πανεπιστήμιο και οι Σύμβουλοί του να τηρούν επαρκή και λεπτομερή στοιχεία για τις 
καθυστερήσεις που ισχυρίζεται ο Ανάδοχος ότι παρατηρούνται στο Έργο, ώστε ο Μηχανικός 
μετά τη λήψη των αναγκαίων δικαιολογητικών στοιχείων από τον Ανάδοχο, να είναι σε θέση, 
χωρίς καθυστέρηση, να προβεί στην αξιολόγηση και τον προσδιορισμό τυχόν παρατάσεων 
χρόνου, υποβάλλοντας συγκεκριμένες εισηγήσεις, ώστε το Πανεπιστήμιο να τις εξετάζει και 
να τις προωθεί έγκαιρα στα αρμόδια όργανα (ΤΕΑΑ και ΚΕΑΑ) για τυχόν έγκριση. 

 Το Πανεπιστήμιο να αξιολογεί έγκαιρα με τη διενέργεια κατάλληλων μελετών, το πιθανόν 
κόστος/όφελος που αναμένεται να προκύψει, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις, από τις 
σχετικές αποφάσεις που λαμβάνει, αναφορικά με την ανάπτυξη των κτηριακών 
εγκαταστάσεων για τη στέγαση των διαφόρων Σχολών του Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο αυτό, 
να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι σχετικοί παράγοντες που επηρεάζουν την προτεινόμενη 
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ανάπτυξη, όπως είναι η δαπάνη της κατασκευής του Έργου, ο χώρος της ανάπτυξής του, η 
πιθανή αξιοποίηση των υφιστάμενων χώρων, ο χρόνος υλοποίησης των έργων, κ.ά. 

 Το Πανεπιστήμιο, πριν την προκήρυξη των προσφορών, να ελέγχει την αρτιότητα/πληρότητα 
της μελέτης. Το Πανεπιστήμιο να εξετάζει τυχόν ευθύνες των Σύμβουλων Μελετητών, για 
αδυναμίες/ελλείψεις της μελέτης, εξαιτίας των οποίων προκύπτουν καθυστερήσεις, καθώς 
επίσης  αυξήσεις του κόστους του Έργου. 

 Συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των λειτουργών του Πανεπιστημίου που χειρίζονται 
θέματα συμβάσεων και κυρίως διδακτικού προσωπικού που δεν ασχολείται σε μόνιμη βάση 
με το θέμα, ως προς τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και της σχετικής 
νομοθεσίας. 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΗ EΚΘΕΣΗ ΠΚ/01/2022 

Παράρτημα  
 
 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Παράρτημα  – Απαντητική Επιστολή Προέδρου Συμβουλίου Πανεπιστημίου Κύπρου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kandronikou
Highlight

kandronikou
Highlight

kandronikou
Highlight











kandronikou
Highlight

kandronikou
Highlight

kandronikou
Highlight

kandronikou
Highlight







kandronikou
Highlight







kandronikou
Highlight

kandronikou
Highlight

kandronikou
Highlight















kandronikou
Highlight

kandronikou
Highlight



kandronikou
Highlight

kandronikou
Highlight












