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Ακρως εκτεθειμένους άφησε τον Πρόεδρο Ανα-
στασιάδη και τους υπουργούς του, ο Γενικός 
Εισαγγελέας Πέτρος Κληρίδης. Ούτε λίγο-ούτε 

πολύ φωτογράφησε ως παράνομες τις πρόσφατες 
προσλήψεις κομματικών στελεχών και ημετέρων, 
ως συμβούλων Τύπου σε υπουργικά γραφεία. Προ-
σλήψεις, που έγιναν εν κρυπτώ και παραβύστω, με 
συνοπτικές και αδιαφανείς διαδικασίες.
Ο Γενικός Εισαγγελέας πέρασε το κατώφλι της Βου-
λής και εμφανίστηκε ο ίδιος ενώπιον της συνεδρίας 
της Επιτροπής Ελέγχου, επειδή, όπως είπε, τον απα-
σχολεί το θέμα, θέτοντας ευθέως υπό αμφισβήτηση 
τις επίμαχες προσλήψεις που ενέκρινε το Υπουργικό 
Συμβούλιο, τονίζοντας ότι αυτές στερούνται νομιμό-
τητας.
Ο κ. Κληρίδης κατήγγειλε ότι ουδέποτε ερωτήθηκε 
ή του κοινοποιήθηκαν οι συμβάσεις εργοδότησης 
των συμβούλων Τύπου για να εκφέρει άποψη, όπως 
επιβάλλεται άλλωστε σε όλες τις περιπτώσεις, προ-
τού το Κράτος προχωρήσει σε υπογραφή σύμβασης 
για αγορά υπηρεσιών. Στέλνοντας παράλληλα σαφές 
μήνυμα στους βουλευτές ότι, δεν πρέπει να πολιτι-
κοποιηθεί-κομματικοποιηθεί η δημόσια υπηρεσία. 
«Αν γίνει κάτι τέτοιο, είμαστε χαμένοι», προειδοποί-
ησε ο Γενικός Εισαγγελέας. 
Ειδικότερα, το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από ει-
σηγήσεις των ίδιων των υπουργών, ενέκρινε σε δυο 
συνεδρίες του που πραγματοποιήθηκαν τον περ. 
Απρίλιο και Μάιο, την εργοδότηση επτά προσώ-
πων, ως συμβούλων Τύπου ως ακολούθως: Από 
έναν για τους υπουργούς Γεωργίας, Δικαιοσύνης, 
Άμυνας, Οικονομικών, Συγκοινωνιών και δύο για 
την υπουργό Εργασίας. Το δεύτερο άτομο που ερ-
γοδοτήθηκε στο γραφείο της κ. Αιμιλιανίδου προ-
έρχεται από ημικρατικό οργανισμό (ΚΟΤ) από τον 
οποίον αποσπάστηκε με αύξηση μισθού κατά €500 
επιπλέον για να συμβαδίζει με τον μισθό που λαμβά-
νουν οι υπόλοιποι σύμβουλοι.
Σημειώνεται ότι, ο κ. Φωτίου δεν έχει προχωρήσει 
μέχρι σήμερα στην πρόσληψη συμβούλου.

Η παρανομία
Όπως λέχθηκε ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου, η 
πρόσληψη των έξι συμβούλων σε υπουργικά γρα-
φεία έγινε με βάση το άρθρο 11 της κείμενης νομο-

θεσίας που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις. Άρθρο 
του νόμου που επιτρέπει την εργοδότηση προσώ-
πων με αγορά υπηρεσιών, χωρίς προκήρυξη της 
θέσης και με συνοπτικές διαδικασίες σε τρεις μόνο 
περιπτώσεις: Όταν πρόκειται για απόρρητες συμβά-
σεις ή για συμβάσεις που έχουν να κάνουν με θέμα-
τα ασφάλειας – Ε.Φ. ή που επηρεάζουν τα συμφέρο-
ντα της Δημοκρατίας.
Με βάση τα πιο πάνω, όπως τόνισε εμφαντικά ο κ. 
Κληρίδης, δεν δικαιολογείται η εργοδότηση των έξι 
συμβούλων Τύπου, τονίζοντας τα εξής, απευθυνό-
μενος στους βουλευτές: «Αν το φαινόμενο αυτό επε-
κταθεί, τότε θα είναι ανησυχητικό. Αν συνεχίσουμε 
να εμπλέκουμε την πολιτική εξουσία με τη δημόσια 
λειτουργία, χαθήκαμε. Έχετε υποχρέωση να διατη-
ρήσετε απρόσωπη τη δημόσια υπηρεσία». 

πρώτος ο νεοκλΗς ςυλίκίώτΗς
Βεβαίως και αυτό είναι προς πίστη του κ. Γεωργι-
άδη, αναγνώρισε ότι θα μπορούσαν να διασφαλι-
στούν αυτές οι προσλήψεις με θεσμικό τρόπο.
Ο κ. Γεωργιάδης είπε επίσης ότι, η αμοιβή αυτών 
των συμβούλων δεν ξεπερνά τα €2.000 τον μήνα 
και ότι τους προσφέρθηκε συμβόλαιο πανομοιότυ-
πο με αυτό που ο πρώην υπουργός Εσωτερικών, 
Νεοκλής Συλικιώτης, εργοδοτούσε σύμβουλο Τύ-
που στο γραφείο του. Σημειώνεται ότι, ήταν ο μόνος 
υπουργός της κυβέρνησης Χριστόφια που διέθετε 
σύμβουλο Τύπου με αγορά υπηρεσιών. Οι συμβά-
σεις εργοδότησης των έξι συμβούλων Τύπου βρί-
σκονται, ήδη, κάτω από το μικροσκόπιο της Γενικής 
Ελέγκτριας Χρ. Γιωρκάτζη, μετά τη διαπίστωση ότι 
σε μια περίπτωση το Κράτος παράνομα κατέβαλε 
κοινωνικές ασφαλίσεις σε σύμβουλο, ενώ οι συμβά-
σεις αφορούν αγορά υπηρεσιών. 
Σε αντίθεση με τους υπουργικούς συμβούλους, ο 
Γενικός Εισαγγελέας δήλωσε ότι δεν υπάρχει οτιδή-
ποτε το επιλήψιμο για τους συμβούλους που προσέ-
λαβε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, εκτός κι αν γίνεται 
αλόγιστη δαπάνη. Όπως εξήγησε, είναι δικαίωμα 
του Προέδρου της Δημοκρατίας να επιλέξει τους αν-
θρώπους που θα συνεργαστεί καθώς το Προεδρικό, 
αν και αφορά μια θεμελιώδη υπηρεσία, εντούτοις, 
αποτελείται από ολιγάριθμο προσωπικό, με μοναδι-
κή θεσμοθετημένη θέση αυτή του Υφυπουργού.

Τα κλειδιά του αυτοκινήτου που χρησιμοποιούσε 
μέχρι σήμερα παρέδωσε στον πρόεδρο Αναστασι-
άδη ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Δημήτρης 
Χριστόφιας, ο οποίος όπως αναφέρει σε γραπτή 
ανακοίνωση που εξέδωσε για λόγους αξιοπρέπει-
ας αποποιείται αυτού του δικαιώματος.
Ο τέως πρόεδρος Δημήτρης Χριστόφιας είχε σύντομη 
συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο 
Αναστασιάδη. Στη διάρκεια της συνάντησης ανταλ-

λάγησαν απόψεις για τις εξελίξεις και την πορεία του 
Κυπριακού και ο τέως Πρόεδρος ευχήθηκε όπως η 
νέα προσπάθεια που θα αρχίσει το Φθινόπωρο να 
οδηγήσει σε λύση του εθνικού μας προβλήματος στη 
βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και 
των Συμφωνιών Υψηλού Επιπέδου που προβλέπουν 
λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτι-
κή ισότητα, λύση βιώσιμη, λειτουργική και δίκαιη υπό 
τις περιστάσεις.

Ο Γ.Εισαγγελέας εκθέτει Πρόεδρο και 
υπουργούς για κομματικές προσλήψεις

Παρέδωσε τη λιμουζίνα στον Αναστασιάδη ο Χριστόφιας


