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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, 8 Σεπτεμβρίου 2022, παρουσία του  Γενικού 

Ελεγκτή, εκπροσώπων του Υπουργείου Εσωτερικών, του προέδρου και των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) και του αναπληρωτή 

διευθυντή/αρχισυντάκτη του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), για την εξέταση της 

Ετησίας Έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2020 [Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων 

(Ειδική Έκθεση για το Έτος που Έληξε στις 31.12.2019) Ειδική Έκθεση Οργανισμού 

Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 4.4.2022 (ΚΥΠΕ/01/2022)] (Αρ. Φακ. 23.04.039.002-2022, 

05.14.007.001), στο πλαίσιο της οποίας κατατέθηκαν οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων. 

 Ο Γενικός Ελεγκτής ενημέρωσε την επιτροπή για τα ευρήματα που προέκυψαν από τον 

έλεγχο συμμόρφωσης του ΚΥΠΕ για το έτος 2019, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι: 

1. Τη μισθοδοτική τοποθέτηση του τέως διευθυντή πέραν της αρχικής βαθμίδας της Α15, 

που αναφερόταν στην προκήρυξη της θέσης. 

2. Τη μη καταγραφή του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης όλων των υπαλλήλων. 

3. Την περίπτωση ανταποκρίτριας εξωτερικού η οποία ζήτησε όπως μετατραπεί σε 

εργαζομένη αορίστου χρόνου και η οποία ακολούθως αιτήθηκε την επίλυση εργατικής 

διαφοράς στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών.  



4. Την πρόσληψη δύο γραφέων ειδήσεων χωρίς να κατέχουν όλα τα απαιτούμενα 

προσόντα για τις θέσεις.  

5. Την απόφαση για εκμίσθωση κρατικής γης για ανέγερση κτιρίου η οποία δε 

συνοδεύθηκε από μέτρα για αξιοποίησή της.  

 Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΥΠΕ επισήμανε ενώπιον της επιτροπής 

ότι για το θέμα της μισθοδοτικής τοποθέτησης του τέως διευθυντή λήφθηκε σχετική έγκριση 

από το Υπουργείο Οικονομικών και έχουν γίνει από το νέο διοικητικό συμβούλιο όλες οι 

αναγκαίες ενέργειες για την απάλειψη της εν λόγω στρέβλωσης, αναφέρθηκε στην 

τεχνολογική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του ΚΥΠΕ με τη χρήση κονδυλίου που 

λήφθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικού ευρωπαϊκού προγράμματος και σημείωσε ότι το 

θέμα της ανέγερσης ιδιόκτητου κτιρίου μελετάται.  

 Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών ενημέρωσε την επιτροπή για την 

ανάλυση κόστους η οποία ζητήθηκε να κατατεθεί εκ μέρους του ΚΥΠΕ, μετά από 

διαβούλευση με το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 

Έργων, προκειμένου να ληφθεί τελική απόφαση για το θέμα της ανέγερσης ιδιόκτητου 

κτιρίου.   

 Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής εξήραν το έργο που επιτελείται από το ΚΥΠΕ 

όσον αφορά στην παροχή έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης στο πλαίσιο τήρησης του 

κώδικα ειδησεογραφικής δεοντολογίας και του δημοσιογραφικού πρωτοκόλλου και ζήτησαν 

όπως η επιτροπή κρατηθεί ενήμερη για τις εξελίξεις, ειδικότερα όσον αφορά στα θέματα 

αναθεώρησης των σχεδίων υπηρεσίας του προσωπικού και της ανέγερσης ιδιόκτητου 

κτιρίου. 
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