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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 

Δημόσιων Δαπανών συνήλθε σήμερα, Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2022, και, παρουσία του Γενικού 

Ελεγκτή, του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, εκπροσώπων του Τμήματος 

Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του προέδρου και 

μέλους της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και του διευθυντή της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης 

Κύπρου, συνέχισε την εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2020 

[Ειδική Έκθεση Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 23.3.2022 (ΑΡΚ/01/2022)] (Αρ. Φακ. 

23.04.039.002-2022, 05.14.007.001), στο πλαίσιο της οποίας κατατέθηκαν οι απόψεις όλων 

των εμπλεκόμενων φορέων. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης ο Γενικός Ελεγκτής προέβη σε συνοπτική παρουσίαση των 

σημαντικότερων ευρημάτων της εν λόγω έκθεσής του.  Πιο συγκεκριμένα, επικεντρώθηκε, 

μεταξύ άλλων, στην αντικανονική παραχώρηση προσαυξήσεων σε βοηθό γραμματειακό 

λειτουργό και στην καταβολή λανθασμένων επιδομάτων συντήρησης εξωτερικού στα μέλη 

και στο προσωπικό της Αρχής. Επιπλέον, αναφέρθηκε στο θέμα της ανανέωσης του 

συμβολαίου και στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα του διευθυντή της Αρχής. Περαιτέρω, 

ενημέρωσε την επιτροπή ότι από τον έλεγχο που διεξήχθη από την υπηρεσία του στις 

διοικητικές κυρώσεις που έχει επιβάλει η Αρχή για παραβάσεις από τηλεοπτικούς και 

ραδιοφωνικούς σταθμούς, διαπιστώθηκε διαφορά στο ύψος των επιβληθεισών κυρώσεων, 



κάτι το οποίο ενδεχομένως να συνιστά άνιση μεταχείριση μεταξύ των εποπτευόμενων 

οργανισμών. Στη βάση αυτών των ευρημάτων, ενημέρωσε την επιτροπή για σχετική γραπτή 

καταγγελία που είχε υποβληθεί στην υπηρεσία του για πιθανά αδικήματα διαφθοράς και 

κατάχρησης εξουσίας.  

 Αναφορικά με το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου και τα συνταξιοδοτικά 

ωφελήματα του διευθυντή της Αρχής, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών 

δήλωσε ότι υπάρχει σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα και τίθενται συναφώς 

αρκετά ζητήματα σε σχέση με τους όρους εργοδότησης των γενικών διευθυντών των 

ημικρατικών οργανισμών, τα οποία πρέπει να ρυθμιστούν από το αρμόδιο υπουργείο, ήτοι 

το Υπουργείο Οικονομικών.  

 Η πρόεδρος της Αρχής ανέφερε ότι η Αρχή επιτελεί ένα δύσκολο έργο και παράλληλα 

δε λαμβάνει χορηγία από το κράτος, καθότι τα έσοδά της προέρχονται από την επιβολή 

προστίμων στους εποπτευόμενους οργανισμούς. Ειδικότερα, όσον αφορά τις καταγγελίες 

κατά πρώην και τέως μέλους της Αρχής ενημέρωσε ότι η διαδικασία αυτή έχει τερματιστεί, 

κατόπιν απόφασης του Γενικού Εισαγγελέα, και ότι για την Αρχή το θέμα αυτό θεωρείται 

λήξαν. Αναφορικά με τα θέματα της παράτυπης παραχώρησης προσαυξήσεων σε βοηθό 

γραμματειακό λειτουργό και της λανθασμένης καταβολής επιδόματος συντήρησης 

εξωτερικού στα μέλη και στο προσωπικό της Αρχής, δήλωσε ότι η Αρχή θα συμμορφωθεί 

άμεσα με τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.  

  Η επιτροπή, μεταξύ άλλων, τόνισε την ανάγκη ύπαρξης διαφανούς πλαισίου επιβολής 

διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις προς τους εποπτευόμενους οργανισμούς, στη βάση 

των βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, ώστε να διασφαλίζεται η 

αξιοπιστία και η ισότιμη μεταχείριση των εποπτευομένων στις αποφάσεις της.  
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αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του παρόντος 
δελτίου τύπου, όπως και η  έκδοση, εκτέλεση, μεταμόρφωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή 
ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, δημοσίως ή ιδιωτικά, του περιεχομένου της παρούσας 
ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου της ιστοσελίδας 
www.parliament.cy. 

http://www.parliament.cy/

