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Γενική Διευθύντρια  
Βουλής των Αντιπροσώπων, 
 
 

Οικονομικές Καταστάσεις του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016. 

Εσωκλείω την Έκθεσή μου επί των οικονομικών καταστάσεων του Ραδιοφωνικού 
Ιδρύματος Κύπρου, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η οποία 
υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3(5) των περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων. Σας αποστέλλω επίσης 100 αντίτυπα της 
Έκθεσης, από τα οποία τα τριάντα (30) αντίτυπα προορίζονται για διανομή στα Μ.Μ.Ε. 

Σύμφωνα με τον περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό 
Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμο, με την κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων του 
Κρατικού Προϋπολογισμού ή των Προϋπολογισμών των νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου, κατατίθεται, από τους κατά νόμο αρμοδίους για την ετοιμασία των 
Προϋπολογισμών αυτών, στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στον Γενικό Ελεγκτή 
της Δημοκρατίας, λεπτομερής έκθεση συμμόρφωσης και εφαρμογής των 
παρατηρήσεων του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας που περιέχονται στην 
τελευταία εκδοθείσα Ετήσια Έκθεσή του και αφορούν στις αρμοδιότητες και 
δραστηριότητες των υπηρεσιών που αφορά ο υπό έγκριση Προϋπολογισμός. 

Για διευκόλυνση της παρακολούθησης της πιο πάνω διάταξης της νομοθεσίας, οι 
κυριότερες επισημάνσεις/εισηγήσεις μας, αναφορικά με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα 
Κύπρου, αναφέρονται συνοπτικά στον πιο κάτω πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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Εισήγηση/Επισήμανση 
Παράγραφος 

Έκθεσης 

(i) Έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης. Στις 31.12.2016 οι τρέχουσες 
υποχρεώσεις του Ιδρύματος ανέρχονταν σε €14,356  εκ., σε σύγκριση με 
€12,35 εκ. το 2014, ενώ το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων ήταν €4,99 εκ. (€5,35 εκ. το 2015), δηλαδή υπήρχε έλλειμμα στο 
κεφάλαιο κίνησης ύψους €9,36 εκ. (€9 εκ. το 2015). Το σύνολο των 
υποχρεώσεων του Ιδρύματος υπερβαίνει το σύνολο του ενεργητικού του κατά 
€149,46εκ. Το πιο πάνω έλλειμμα, που προέκυψε κυρίως από τις 
υποχρεώσεις του Ιδρύματος προς το Ταμείο Συντάξεων για κάλυψη των 
συνταξιοδοτικών ωφελημάτων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 
υπαλλήλων του μετά την συνταξιοδότηση τους και από την οφειλή για 
τα περιθωριακά ωφελήματα των υπαλλήλων, καταδεικνύει ότι η 
ικανότητα του Ιδρύματος να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα 
στηρίζεται στη συνέχιση παροχής κρατικής χορηγίας και στη μη 
υποχρέωση για άμεση καταβολή των οφειλών στο Ταμείο Συντάξεων 
και των περιθωριακών ωφελημάτων του προσωπικού.  

2(γ) 

(ii) Υποχρέωση προς το Ταμείο Συντάξεων. 

Ύψος αναλογιστικού ελλείμματος. Σύμφωνα με την αναλογιστική 
εκτίμηση που υποβλήθηκε τον Μάρτιο 2017 με ημερομηνία αναφοράς 
την 31.12.2016, το Ταμείο Συντάξεων παρουσιάζει αναλογιστικό 
έλλειμμα ύψους €129.533.883 (€119.994.188 στις 31.12.2015). Η 
οφειλή αυτή παρουσιάζεται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής 
Θέσης του Ιδρύματος. 

Το Ταμείο υπέστη χρηματική ζημιά ύψους €954.489 από το «κούρεμα» 
λογαριασμού στη Λαϊκή Τράπεζα το Μάρτιο 2013 και σημειώθηκε 
επίσης μεγάλη απομείωση στην αξία των επενδύσεων σε χρεόγραφα 
και αξιόγραφα τριών εμπορικών τραπεζών (η αγοραία αξία στις 
31.12.2010 ήταν €17.217.144 ενώ στις 31.12.2012 ήταν €2.338.233 και 
στις 31.12.2016 €930.000, χωρίς να διενεργηθεί οποιαδήποτε 
αγοραπωλησία). Επίσης, μέρος της μείωσης στην αξία των 
περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου οφείλεται και στον μεγάλο αριθμό 
αφυπηρετήσεων μονίμων υπαλλήλων τα τελευταία χρόνια. 

2(δ) 

(iii)  Ανέλιξη Συνεργατών Αορίστου Χρόνου. Στις 2.3.2016 το ΔΣ του 
Ιδρύματος αποφάσισε όπως εξεταστεί το θέμα της δυνατότητας 
ανέλιξης των Συνεργατών Αορίστου Χρόνου από τις κλίμακες Α2-5-7, 
Α4-7 και Α6 στις κλίμακες Α8-9-10 και Α11, και να κατατεθεί σχετική 
εισήγηση στο ΔΣ. Σημειώνεται ωστόσο, ότι στους Βασικούς Όρους 
Απασχόλησης των Συνεργατών Αορίστου Χρόνου δεν υπάρχει πρόνοια 
για ανέλιξη των εν λόγω υπαλλήλων, κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε 
σημαντικό μισθολογικό κόστος. Επισημαίνεται ακόμη ότι στη μελέτη της 
PwC για την αναδιοργάνωση του Ιδρύματος, δεν τέθηκε τέτοια σύσταση, 
αλλά αντίθετα, γινόταν εισήγηση για μείωση του προσωπικού του 
Ιδρύματος κατά 49-60 άτομα. Επισημαίνεται ότι, οι εργοδοτούμενοι 
αορίστου χρόνου στο Δημόσιο υπηρετούν στις συνδυασμένες κλίμακες 
που προσλαμβάνονται, χωρίς να ανελίσσονται σε υψηλότερες κλίμακες.  

Σύσταση: Η ανέλιξη των Συνεργατών θα επιφέρει αύξηση στο 
μισθολογικό κόστος και θα συνιστά προνομιακό χειρισμό έναντι των 
εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου που υπηρετούν στο Δημόσιο.  Ως εκ 
τούτου, η Υπηρεσία μας διαφωνεί πλήρως με το ενδεχόμενο 
οποιασδήποτε μισθολογικής αναβάθμισης και την θεωρεί πρόδηλα 
παράνομη και προκλητική.  

5(γ)(ιιι) 



3 
 

(iv)  Σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης. Το ΔΣ του Ιδρύματος ενέκρινε 
στις 15.3.2016 τους κανονισμούς για το Σχέδιο Πρόωρης Ευδόκιμης 
Αφυπηρέτησης Μόνιμου Προσωπικού (Δημοσίου Δικαίου) και 
εσωτερικούς κανονισμούς που αφορούν το Σχέδιο Πρόωρης 
Αφυπηρέτησης Συνεργατών/τιδων Αορίστου Χρόνου. Όσον αφορά τους 
Κανονισμούς για πρόωρη αφυπηρέτηση των μόνιμων υπαλλήλων, το 
Υπουργείο Οικονομικών, με επιστολή του ημερ. 26.9.2016 προς το 
Υπουργείο Εσωτερικών, δεν ενέκρινε την πρόταση του Ιδρύματος, αφού 
η πρόταση δεν ικανοποιούσε τα ελάχιστα κριτήρια που προνοούνται 
στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 78.561 ημερ. 
26.3.2015. Συγκεκριμένα, στόχος της εν λόγω Απόφασης είναι η μείωση 
των επιπέδων απασχόλησης μέσω της κατάργησης των θέσεων των 
υπαλλήλων που θα επωφελούνταν από τα Σχέδια Πρόωρης 
Αφυπηρέτησης, κάτι το οποίο το Ίδρυμα δεν εφάρμοσε αφού οι 
κενωθείσες θέσεις δεν θα καταργούνταν. 

Το Σχέδιο Πρόωρης Αφυπηρέτησης Συνεργατών/ιδων Αορίστου 
Χρόνου δεν προωθήθηκε για εφαρμογή, εν αναμονή της έγκρισης των 
Κανονισμών για τους μόνιμους υπαλλήλους. 

Σύσταση:  Το Ίδρυμα, προτού προχωρήσει με την προκήρυξη Σχεδίου 
Πρόωρης Αφυπηρέτησης, θα πρέπει να προχωρήσει πρώτα με Σχέδιο 
Πλεονασμού το οποίο θα έχει μικρότερο κόστος και επιπλέον δεν θα 
επιβαρύνει το Ίδρυμα αφού θα καταβληθεί από τη Δημοκρατία. 
Σημειώνεται επίσης ότι το ΔΣ στις 18.3.2015 έδωσε οδηγίες στη 
Διεύθυνση να προχωρήσει στην υλοποίηση της διαδικασίας 
πλεονασμού για 11 Συνεργάτες Αορίστου Χρόνου για εξοικονόμηση 
€200.000 ετησίως, ωστόσο η διαδικασία δεν τέθηκε σε εφαρμογή. 

5(δ) 

(v)   Επιβεβαίωση ακαδημαϊκών προσόντων προσωπικού.  
Παρατηρήθηκε ότι 11 άτομα από το προσωπικό δεν προσκόμισαν τα 
απαιτούμενα από τα Σχέδια Υπηρεσίας ακαδημαϊκά τους προσόντα. 

Σύσταση: Το πιο πάνω θέμα είναι σοβαρό, και το Συμβούλιο πρέπει να 
λάβει τελικές αποφάσεις για επίλυση του, αφού προηγουμένως λάβει 
καθοδήγηση από τον Νομικό του Σύμβουλο.  

5(ε) 

(vi)  Γραφείς σε προσωπική κλίμακα.  Στην Ειδική Συμφωνία που 
υπογράφηκε μεταξύ του ΡΙΚ και των Συντεχνιών την 1.2.2006, 
προβλέπεται ότι όταν υπάλληλος που κατέχει τη θέση Γραφέα (κλίμακα 
Α2/5-7+2) συμπληρώσει 26 χρόνια υπηρεσίας, τότε θα τοποθετηθεί 
στην κλίμακα Α8+1Π. 

Στο ίδρυμα εργοδοτούνται 9 γραφείς που προσλήφθηκαν την 1.12.1989 
στην κλίμακα Α2/5-7+2, και την 1.12.2015 συμπλήρωσαν τα 26 έτη 
υπηρεσίας. Σύμφωνα με τον Ν(192(I)/2011), κατά την περίοδο 2012-
2016 δεν παραχωρούνταν στους υπαλλήλους οι ετήσιες προσαυξήσεις, 
και ως εκ τούτου οι εν λόγω γραφείς δεν εντάχθηκαν στην κλίμακα 
Α8+1Π. Σημειώνεται ωστόσο ότι, το Ίδρυμα προτίθεται τον Νοέμβριο 
2017, να εντάξει τους εν λόγω γραφείς στην κλίμακα Α8+1Π κατόπιν 
νέας συμφωνίας ημερ. 27.1.2016 που υπογράφει μεταξύ  του Αν. 
Γενικού Διευθυντή  του Ιδρύματος και των Συντεχνιών των υπαλλήλων. 
Σημειώνεται ότι, με τον χειρισμό αυτό, αναγνωρίζεται η πενταετής 
υπηρεσία (2012-2016) των γραφέων για τους σκοπούς της 
συμπλήρωσης των 26 ετών υπηρεσίας που απαιτούνται για την ένταξή 
τους στην κλίμακα Α8+1Π. Δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
Ν.192(Ι)/2011 «η περίοδος από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η 
Δεκεμβρίου 2016 δεν λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς συμπλήρωσης 
της απαραίτητης υπηρεσίας για σκοπούς παραχώρησης 

5(στ) 
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προσαυξήσεων», θεωρούμε ότι η απόφαση για προσμέτρηση της 
πενταετούς υπηρεσίας την περίοδο 2012-2016  για συμπλήρωση των 
26 ετών είναι παράνομη.  Ουσιαστικά η συμφωνία στις 27.1.2016 
συνιστούσε καταστρατήγηση των προνοιών του υπό αναφορά νόμου, 
πράγμα ανεπίτρεπτο.   

Σύσταση:  Να ληφθεί καθοδήγηση από τον Νομικό Σύμβουλο του 
Ιδρύματος για  το χειρισμό του θέματος, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση 
με τη νομιμότητα.  

(vii)   Πληρωμή άδειας ανάπαυσης.  Σε δύο Συνεργάτες Αορίστου 
Χρόνου οι οποίοι παραιτήθηκαν από το Ίδρυμα και εργοδοτήθηκαν από 
ανταγωνιστικά τηλεοπτικά κανάλια, έγινε πληρωμή της άδειας 
ανάπαυσής τους, (συνολικό ποσό €7.896,46) κατόπιν σχετικής έγκρισης 
του ΔΣ.  Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρα 8(3) – 8(5) των περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 101/95) 
στη δημόσια υπηρεσία, δεν γίνεται πληρωμή της άδειας ανάπαυσης, 
παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που δεν τυγχάνουν εφαρμογής 
για τις πιο πάνω πληρωμές.  

Σημειώνεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια του 2016 παραιτήθηκαν ακόμη 
τρεις Συνεργάτες Αορίστου Χρόνου χωρίς ωστόσο το Ίδρυμα να 
εφαρμόσει την ίδια τακτική, δηλαδή να γίνει πληρωμή της άδειας 
ανάπαυσής τους, καταστρατηγώντας της αρχές της ίσης μεταχείρισης. 

Σύσταση: Επειδή στους Κανονισμούς του Ιδρύματος (ΚΔΠ 486/1966 
άρθρο 57) δεν προβλέπεται η πληρωμή άδειας απουσίας, και επίσης, 
επειδή το Ίδρυμα εφαρμόζει κατ’ αναλογία τις διατάξεις που ισχύουν 
στον Δημόσιο Τομέα, Θεωρούμε ότι η πιο πάνω πρακτική δεν πρέπει 
να επαναληφθεί.   

5(z) 

(viii)    Επαναπρόσληψη δύο απολυθέντων πρώην συνεργατών 
του Ιδρύματος.  Οι εν λόγω συνεργάτιδες εντάχθηκαν στο καθεστώς 
Συνεργάτη Αορίστου Χρόνου την 1.11.2009 και απολύθηκαν τον Ιούνιο 
2014 λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.   Το ΔΣ του Ιδρύματος, στη 
συνεδρία ημερ. 19.10.2016, αποφάσισε όπως στα πλαίσια εξώδικης 
διευθέτησης προχωρήσει στην επαναπρόσληψη τους.   

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 18.4.2017 
ενημέρωσε το Ίδρυμα  ότι για την απόφαση του ΔΣ του Ιδρύματος δεν 
απαιτείται περαιτέρω έγκριση, αφού η απόφαση αυτή δεν αφορά σε 
πρόσληψη πρόσθετων συνεργατών, αλλά σε επαναπρόσληψη, ως 
μέρος εξώδικης διευθέτησης και επαναφορά των εν λόγω ατόμων στην 
Κατηγορία Συνεργάτες Αορίστου Χρόνου ΡΙΚ. 

Σημειώνεται ωστόσο ότι, μετά από διερεύνηση του θέματος από την 
Υπηρεσία μας, διαπιστώθηκε ότι η μία εκ των δύο συνεργατών, από 
1.1.2005 μέχρι 30.6.2016 φαίνεται ότι εργαζόταν στο Αρχείο Πληθυσμού 
και την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας με αγορά υπηρεσιών, χωρίς να 
εξασφαλίσει από το Ίδρυμα άδεια για εξωυπηρεσιακή απασχόληση.    

5(η) 

(iv)  Επιδόματα. 

(α) Επίδομα Φιλοξενίας. Το ετήσιο εγκεκριμένο επίδομα φιλοξενίας 
στον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος, που παραχωρείται στους 
Διευθυντές ανέρχεται σε €3.075, ενώ στους Διευθυντές με την ίδια 
κλίμακα στην Κυβέρνηση ανέρχεται στα €2.040 (€2.400 μειωμένο κατά 
15%). Σημειώνεται ότι, ενώ για την Κυβέρνηση τα επιδόματα 
Φιλοξενίας και Οδοιπορικών, μειώθηκαν από το 2013 και μετά κατά 
15% σε σύγκριση με τα ισχύοντα επιδόματα για το 2012, το Ίδρυμα 
προχώρησε σε μείωση των επιδομάτων αυτών κατά 15% μόνο για το 

6(α) 
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2013, ενώ από το 2014 μέχρι σήμερα, τα επιδόματα που 
καταβάλλονται στους Διευθυντές του Ιδρύματος, είναι αυτά που ίσχυαν 
για το 2012, δηλαδή χωρίς τη μείωση του 15%. 

Σύσταση: Το Ίδρυμα, οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα στις υποδείξεις 
της Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, ημερ. 7.1.2013 και να 
προβεί στη μείωση του επιδόματος οδοιπορικών.  

(β)  Κατ’ αποκοπήν επίδομα Οδοιπορικών και κατ’αποκοπή 
επίδομα τηλεφώνου.  Οι διατάξεις που διέπουν τους όρους 
καταβολής των πιο πάνω επιδομάτων καθορίζονται στην Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών αρ. 1224 ημερ. 2.9.2012 και προνοούν ότι: 

 Το «ειδικό κατ’αποκοπή επίδομα οδοιπορικών» 
καταβάλλεται στους Διευθυντές Τμημάτων/Υπηρεσιών και 
σε άλλους Διευθυντές για τις υπηρεσιακές τους 
μετακινήσεις στα όρια της έδρας τους, εφόσον δεν έχουν 
στη διάθεση τους υπηρεσιακό όχημα.  

Σημειώνεται ότι, ενώ οι Διευθυντές του Ιδρύματος, 
λαμβάνουν κατ’ αποκοπή Επίδομα Οδοιπορικών, ύψους 
€615, ετησίως (το οποίο σημειώνεται ότι δεν μειώθηκε κατά 
15%), εντούτοις, για τις υπηρεσιακές τους μετακινήσεις, 
χρησιμοποιούν υπηρεσιακά οχήματα. Χρήση υπηρεσιακού 
οχήματος γίνεται και από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος.   

Σύσταση: Το Ίδρυμα θα πρέπει, να εφαρμόσει τις σχετικές 
διατάξεις όσο αφορά στην παραχώρηση των πιο πάνω 
επιδομάτων. To κατ’ αποκοπή επίδομα οδοιπορικών είτε να 
τερματιστεί, είτε αν θα συνεχιστεί η καταβολή του, να μην 
γίνεται και χρήση των υπηρεσιακών οχημάτων του 
Ιδρύματος.  

 

 

 

 

 

 

6(β) 

(γ)    Επίδομα Τηλεφώνου.  Το 2016, το Ίδρυμα κατέβαλε κατ’ 
αποκοπή μηνιαίο επίδομα τηλεφώνου (€12,75 - €17) σε 136 άτομα, 
συνολικού ποσού ύψους €24.028. Σημειώνεται ότι η παραχώρηση του 
κατ αποκοπήν επιδόματος τηλεφώνου δεν είναι θεσμοθετημένη καθότι 
δεν προνοείται στον Προϋπολογισμό ή σε κανονισμό του Ιδρύματος ή 
σε συλλογική σύμβαση. 

 Επιπρόσθετα καταβλήθηκε πλήρως ο λογαριασμός (€5.902) των κινητών 
τηλεφώνων για 4 Διευθυντές ύψους €4.702 και 3 Ανώτερων λειτουργών 
ύψους €1.200.   

Σημειώνεται ότι δαπάνη ύψους €1.296 αφορά χρέωση για προσωπική 
χρήση του Αν.Γ. Διευθυντή (Από τις 15.6.2016 μέχρι 18.6.2016 ήταν σε 
υπηρεσιακό ταξίδι στο Μαυροβούνιο).  και ζητήσαμε όπως το ποσό αυτό 
καταβληθεί από τον ίδιο.   

Χρέωση ύψους €449,11 παρουσιάστηκε και για τον Δεκέμβριο του 
2016 ( από τις 7.12.2016 μέχρι 10.12.2016 ήταν σε υπηρεσιακό ταξίδι 
στη Λωζάνη).   Για επιβεβαίωση της ορθότητας της πληρωμής αυτής θα 
πρέπει να προσκομιστεί αναλυτική κατάσταση λογαριασμού, πριν την 
λήξη των 6 μηνών  περίοδος κατά την οποία η ΑΤΗΚ διατηρεί στοιχεία.    

(δ) Παραχώρηση τηλεφωνικών συσκευών σε Διευθυντές 
/υπαλλήλους. Το Ίδρυμα προέβη σε αγορά ακριβών κινητών 
τηλεφώνων, για τους διευθυντές και για ορισμένους υπαλλήλους. Τα 
τηλέφωνα αυτά είναι συνδεδεμένα με ειδικό λογισμικό που αφορά τους 
πομπούς αναμετάδοσης στους 80 και πλέον υποσταθμούς του ΡΙΚ. 
Κατά τη διάρκεια του 2016, αγοράστηκαν 5 κινητά τηλέφωνα, 
συνολικού κόστους €4.113.( μέσος όρος κόστους€823 το καθένα). 

6(γ) 
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Σύσταση:  Για όσους καταβάλλεται πλήρως το κόστος των 
λογαριασμών του κινητού τηλεφώνου, να προσκομίζεται για έλεγχο 
μηνιαία αναλυτική κατάσταση και το κόστος τυχόν  προσωπικών 
χρεώσεων να επωμίζεται ο υπάλληλος και να καθοριστεί ανώτατο ποσό 
κάλυψης και για οποιαδήποτε υπέρβαση να απαιτείται η έγκριση του ΔΣ 
με βάση συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία, που θα υποβάλλονται κατά 
περίπτωση. Για το 2016, για όσους έχουν ψηλές χρεώσεις, το σύνολο 
των χρεώσεων να καταβληθεί από τους ίδιους.  

(χ) Αναδιοργάνωση του Εμπορικού Τμήματος. Επισημαίνουμε ότι 
στη μελέτη για Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό για το ΡΙΚ, που 
έγινε από την PWC, μεταξύ άλλων, γίνονται και εισηγήσεις για αύξηση 
των εσόδων  του ΡΙΚ όπως, την καλύτερη οργάνωση ή/και στελέχωση 
του εμπορικού τομέα για την προώθηση της εμπορικής πολιτικής του 
ΡΙΚ για την αύξηση των διαφημίσεων με την πώληση διαφημιστικού 
χρόνου, αναζήτηση ευκαιριών για διαφημίσεις μέσω συμφωνιών 
αντιπραγματισμού, περαιτέρω ανάλυση/αξιολόγηση των ποσοστών 
τηλεθέασης και ακροαματικότητας του ΡΙΚ και έγκαιρη τιμολόγηση και 
παρακολούθηση της εισπρακτικής πολιτικής του Οργανισμού και λήψη 
μέτρων όπου κρίνεται αναγκαίο.  

Επισημαίνεται ότι, δεν έχει γίνει αναδιοργάνωση του Εμπορικού 
Τμήματος.  

Σύσταση: Το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί άμεσα στη λήψη όλων 
των αναγκαίων μέτρων για την αναδιοργάνωση του Εμπορικού 
Τμήματος με στόχο την αύξηση των εσόδων από διαφημίσεις. 

7(γ) 

(χi) Ειδικές συμφωνίες «barter agreements». 

 Συμφωνίες «barter» με εφημερίδες-περιοδικά (ομοειδή προϊόντα). 

Παρατηρήθηκε ότι υπάρχει ανομοιομορφία στο ποσοστό της έκπτωσης επί 
των τιμών του τιμοκαταλόγου που παραχωρεί το Ίδρυμα προς 
συγκεκριμένες εφημερίδες σε σχέση με την έκπτωση που αυτές 
παραχωρούν στο Ίδρυμα. Αναφέρεται επιπλέον, ότι για διαφήμιση άλλου 
Ομίλου   χρεώνονταν σταθερά ποσά για τις διαφημίσεις στα 
τηλεοπτικά/ραδιοφωνικά κανάλια, κάτι που αντιστοιχεί σε διαφορετικά 
ποσοστά εκπτώσεων σε σχέση με αυτά που καθορίστηκαν για τις πιο πάνω 
εφημερίδες. 

Χρεώστες «Barter» με ειδικές συμφωνίες. Στις 31.12.2016 το 
υπόλοιπο των χρεωστών με ειδικές συμφωνίες «Barter» ανήλθε σε 
€467.699. Ποσό ύψους €175.938 αφορούσε σε μη ομοειδείς υπηρεσίες. 
Το ποσό των χρεωστών από ομοειδείς υπηρεσίες ανήλθε στα 
€291.731.  

Σύσταση: Επειδή η σύναψη ειδικών συμφωνιών «barter agreements» 
παραπέμπει σε αγορά υπηρεσιών ή αγαθών, θα πρέπει να τηρούνται οι 
διατάξεις του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου αρ. 73(Ι)/2016 και των 
σχετικών Κανονισμών για να διασφαλίζονται οι αρχές της διαφάνειας, 
ίσης μεταχείρισης και χρηστής διοίκησης.  

Δρομολόγηση απαραίτητων ενεργειών για πλήρη αξιοποίηση των 
δικαιωμάτων χρήσης αγαθών εκεί όπου είναι εφικτό για διασφάλιση των 
συμφερόντων του Ιδρύματος. 

 

 

 

7(δ) 
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(χii) Χρεώστες.  

(α) Χρεώστες διαφημίσεων ύψους €2.041.309 και πρόβλεψη για 
επισφαλή χρέη ύψους €1.042.856 με υψηλό κίνδυνο και αδυναμία 
ανάκτησης των εισπρακτέων. 

Έχουμε ζητήσει τη λήψη, έγκαιρα, μέτρων για είσπραξη των οφειλών. 

Στις 31.12.2016 το σύνολο των οφειλών από διαφημιστικά γραφεία 
ανερχόταν στα €1.292.102. Για οφειλές ύψους €551.033, καταχωρήθηκαν 
αγωγές χωρίς ωστόσο το Ίδρυμα μέχρι σήμερα να επιτύχει ανάκτηση των 
ποσών, αφού σε κάποιες περιπτώσεις οι εταιρείες έχουν κλείσει/διαλυθεί. 

Επίσης οι οφειλές από απευθείας πελάτες διαφημίσεων ανέρχονταν στα 
€749.207, από το οποίο, ποσό ύψους €651.215 αφορούσε σε προηγούμενα 
έτη, για πελάτες με οφειλή πέραν των €5.000. Για ορισμένες περιπτώσεις 
καταχωρήθηκαν αγωγές χωρίς ωστόσο το Ίδρυμα μέχρι σήμερα να επιτύχει 
ανάκτηση των ποσών, αφού σε κάποιες περιπτώσεις οι εταιρείες έχουν 
διαλυθεί. 

Σύσταση: Το Ίδρυμα θα πρέπει να διερευνήσει τους λόγους για τη 
συσσώρευση και μη έγκαιρη απαίτηση των πιο πάνω οφειλών, και εάν και 
εφόσον  διαπιστωθούν λάθη και παραλείψεις να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
απόδοσης  ευθυνών στους αρμόδιους λειτουργούς του Ιδρύματος. 

Χρεώστες εισφοράς υπέρ του ΡΙΚ. Παρόλο που η χρέωση εισφοράς 
υπέρ του ΡΙΚ στους λογαριασμούς της ΑΗΚ τερματίστηκε από 1.7.2000, 
εντούτοις το ΡΙΚ επί σειρά ετών δεν έχει προβεί στις δέουσες ενέργειες 
για διεκδίκηση των οφειλομένων.  Αναφέρεται σχετικά ότι το 2012 
διαγράφηκε ποσό €871.850 και στις 31.12.2016 το υπόλοιπο των πιο 
πάνω χρεωστών ανερχόταν σε €215.884 για το οποίο υπάρχει πρόνοια 
για επισφαλείς χρεώστες.  

 

8(α) 
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(xιιι)) Περιθωριακά ωφελήματα μόνιμου προσωπικού. 

(α) Η διάθεση του ποσού των €2.757.630 στον τραπεζικό 
λογαριασμό «Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου - Περιθωριακά 
Ωφελήματα» έγινε χωρίς να εγκριθούν σχετικοί Κανονισμοί και να 
εγγραφεί ξεχωριστό ταμείο προς όφελος των οποίων έχουν κατατεθεί τα 
χρήματα. Σημειώνεται ότι μέχρι τον Μάιο 2016 το ποσό ανήλθε στα 
€3.426.690 πλέον τόκοι.  

(β) Συνολικό ποσό ύψους €146.195 που κατατέθηκε σε 
λογαριασμούς προς όφελος του Διευθυντικού Προσωπικού έχει 
καταβληθεί στο Διευθυντικό Προσωπικό και πρέπει να επιστραφεί σε 
λογαριασμούς του Ιδρύματος.  

Σύσταση:  Πρέπει να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, μη 
αποκλειομένων και των δικαστικών, για την επιστροφή τους σε 
λογαριασμό του Ιδρύματος. 

(γ) Η συσσωρευμένη οφειλή του Ιδρύματος για τα πιο πάνω 
ωφελήματα ανήλθε σε €7.975.905.  

Επειδή εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των 
συντεχνιών του προσωπικού για τα εν λόγω ωφελήματα, καθώς και για 
τον τρόπο διαμοιρασμού του συσσωρευμένου ποσού που υπάρχει 
κατατεθειμένο σε λογαριασμό, και με βάση τη γνωμάτευση το Ίδρυμα 
στη συνεδρία αρ. 55/2016 ημερ. 28.12.2016 αποφάσισε να επαναρχίσει 
μια νέα προσπάθεια επαφών και συζητήσεων με τις 3 συντεχνίες των 
υπαλλήλων του Ιδρύματος με στόχο την επίτευξη συμφωνίας.  

Το θέμα εξακολουθεί να εκκρεμεί.  
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Σύσταση: 

(i)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ύψος των περιθωριακών ωφελημάτων 
ανέρχεται περίπου σε €331.741 ετησίως, ενώ επιπρόσθετα το Ίδρυμα 
καταβάλλει και ποσοστό 2% επί των μισθών των υπαλλήλων ως ταμείο 
ευημερίας που ανέρχεται περίπου σε €102.938 ετησίως, εισηγούμαστε 
όπως, υπό τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που διέρχεται το Κράτος, 
το Ίδρυμα, σε συνεννόηση με τον Νομικό του Σύμβουλο, προβεί άμεσα 
στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για τερματισμό της 
παραχώρησης περιθωριακών ωφελημάτων που δεν συνάδουν με αυτά 
που παραχωρούνται στο κεντρικό Κράτος. 

Το θέμα της παραχώρησης περιθωριακών ωφελημάτων έχει τεθεί και 
στον Υπουργό Οικονομικών με την επιστολή μας ημερ. 17.2.2015. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με απαντητική επιστολή του Γενικού 
Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 1.3.2016 προς την 
Υπηρεσία μας και με κοινοποίηση προς το Γενικό Διευθυντή του 
Υπουργείου Εσωτερικών, το θέμα των περιθωριακών ωφελημάτων 
μόνιμου προσωπικού του Ιδρύματος εμπίπτει στις αρμοδιότητες του 
Υπουργείου Εσωτερικών, θέση με την οποία διαφωνούμε, αφού ο 
εκάστοτε Προϋπολογισμός του Ιδρύματος εγκρίνεται από τον Υπουργό 
Εσωτερικών και τον Υπουργό Οικονομικών.  

(ii) Όσον αφορά τα χρήματα που έχουν καταβληθεί από το χωριστό 
Ταμείο των Διευθυντών θα πρέπει να απαιτηθεί η ανάκτησή τους μέσω 
Δικαστικών Αγωγών. 

 (iii) Σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν από το Λογιστήριο του 
Ιδρύματος, για τα έτη 2000 - 2016 το Ίδρυμα κατέβαλε επιπρόσθετα 
συνολικό ποσό ύψους €12.076.306 για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
του προσωπικού του, η οποία θα έπρεπε να καταβάλλεται από τον 
λογαριασμό Περιθωριακών Ωφελημάτων, όπως προβλέπεται στην 
πρόνοια της Συλλογικής Σύμβασης που διαλαμβάνει ότι «τα 
ωφελήματα θα διατεθούν για το Ταμείο Υγείας. 

(xiv) Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη-επικουρικό σχέδιο Yγείας. 

Aπό το 1973 το ΡΙΚ εφάρμοσε και επικύρωσε Σχέδιο Υγείας 
(επικουρικό) που αποτελείται από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα 
διαφόρων ειδικοτήτων. Σημειώνεται επίσης ότι το Ίδρυμα καταβάλλει 
€178,04 ετησίως για κάθε Συνεργάτη/ιδα (Αορίστου Χρόνου) στη 
συντεχνία του για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με συνολικό κόστος 
για το 2016 €42.876.  

Σύσταση:  Οι υπάλληλοι θα πρέπει να συνεισφέρουν για να έχουν 
δικαίωμα σε επικουρικό σχέδιο υγείας. Επίσης, για την 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των Συνεργατών και τη συμμετοχή τους 
στο επικουρικό σχέδιο θα πρέπει να γίνονται ανάλογες αποκοπές από 
τον μισθό τους και πρωτίστως τα ωφελήματα αυτά να τύχουν 
νομοθετικής ρύθμισης. 
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(xv)  Διοργάνωση κρουαζιέρων.  Για τη  διοργάνωση της κρουαζιέρας 
επισημάνθηκε ότι ενώ η συμφωνία προέβλεπε την παραχώρηση το 
Ίδρυμα 65 δωρεάν εισιτηρίων, το ΡΙΚ  χρησιμοποίησε μόνον 55. 
Συνεπώς 10 εισιτήρια, παρέμειναν αδιάθετα, γεγονός ετεροβαρές υπέρ της 
εταιρείας. Στην κρουαζιέρα συμμετείχαν και 16 συνοδοί για τους οποίους δεν 
μας παρουσιάστηκαν  στοιχεία ότι έχουν πληρώσει τα εισιτήριά τους και ως 
εκ των πιο πάνω δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο τα «δήθεν αδιάθετα δωρεάν 
εισιτήρια», στην πραγματικότητα να παραχωρήθηκαν από την εταιρεία σε 
οικογενειακά/φιλικά άτομα του προσωπικού του ΡΙΚ. 

Το θέμα με τα αδιάθετα ή όχι δωρεάν  εισιτήρια θα πρέπει να 
διευκρινιστεί. 

Εισηγηθήκαμε και πάλι όπως, 

(α) Το ΡΙΚ να μην αναλαμβάνει μέσω λειτουργών του, τις 
προκρατήσεις των θέσεων των ακροατών του σε σχέση με τις 
κρουαζιέρες, αλλά αυτές να είναι εξ ολοκλήρου ευθύνη των εταιρειών. 
Το προσωπικό του ΡΙΚ θα πρέπει να απασχολείται με τις ανάγκες του 
Ιδρύματος. 

(β) Την δραστική μείωση του αριθμού του προσωπικού του ΡΙΚ που 
ταξιδεύει υπηρεσιακά σε αυτές τις κρουαζιέρες, στο άκρως απαραίτητο. 
Θεωρούμε τον αριθμό προσωπικού που συμμετείχε στη κρουαζιέρα ως 
υπερβολικό (22 άτομα).   Γενικά θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι 
τόσο μεγάλος αριθμός υπαλλήλων, όχι μόνο λαμβάνει το ωφέλημα να 
ταξιδεύει δωρεάν σε κρουαζιέρα, αλλά ταυτόχρονα λαμβάνει πλήρη 
μισθό και του παραχωρείται επιπλέον από την εταιρεία, εκπτωτική 
κάρτα ποτών. 

13 

((xvi) Έσοδα. 

Υπηρεσίες συνεγκατάστασης.  Το Ίδρυμα διαχρονικά παρείχε 
υπηρεσίες συνεγκατάστασης εξοπλισμού της ΑΤΗΚ και της MTN.  Στις 
7.11.2014 με την ΚΔΠ 494/2014, ο Επίτροπος Ρυθμίσεως 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ασκώντας τις εξουσίες 
που του παρέχει ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων Νόμος του  2004, προέβηκε σε τροποποίηση της 
μεθόδου υπολογισμού του κόστους των δαπανών και των τελών για 
συνεγκατάσταση συστημάτων κεραίων, με αποτέλεσμα οι υφιστάμενες 
συμφωνίες να πρέπει να τροποποιηθούν, ώστε να συνάδουν με τα 
οριζόμενα στο Διάταγμα, το οποίο τίθεται σε ισχύ από την ημέρα 
δημοσίευσης του, δηλαδή από τις 7.11.2014. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του 
Ιδρύματος θεώρησαν ετεροβαρή τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού του 
κόστους συνεγκατάστασης και υπέβαλαν ένσταση στο Γραφείο του 
Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(ΓΕΡΗΕΤ). Το  ΓΕΡΗΕΤ με επιστολή ημερ. 8.12.2015 κάλεσε το ΡΙΚ 
όπως υποβάλει κατάλληλη τεκμηριωμένη τεχνική πρόταση, η οποία θα 
τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, έτσι ώστε να εξεταστεί τυχόν 
τροποποίηση του υφιστάμενου πλαισίου. 

Για το θέμα σημειώνονται τα ακόλουθα: 

(α)   Η πρόταση του Ιδρύματος για την τροποποίηση του Διατάγματος 
Κ.Δ.Π. 494/2014 ημερ. 7.11.2014, υποβλήθηκε προς το ΓΕΡΗΕΤ με 2 
χρόνια καθυστέρηση, στις 12.4.2017, μετά την ανάληψη καθηκόντων 
από το Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος, αποστερώντας από το Ίδρυμα 
σημαντικά ποσά εσόδων από τυχόν έγκαιρης αποδοχής τροποποίησης 
του Διατάγματος. 
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(β)  Δεν έχουν υπογραφεί νέες συμφωνίες/πλαίσιο με τις εταιρείες, 
παρόλο που η τιμολόγηση τους γίνεται από την 1.5.2015, βάσει των 
υπολογισμών που έγιναν από τους Συμβούλους.  

Σύσταση: Το Ίδρυμα πρέπει να προβεί άμεσα στην υπογραφή των 
σχετικών συμφωνιών με τις εταιρείες. 

(xvii)  Χορηγίες προγραμμάτων.  

(α) Για 13 προγράμματα δεν ζητήθηκαν χορηγίες, επειδή  σύμφωνα με 
τον περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Νόμο Ν.300Α, άρθρο 17Γ(4) 
θεωρήθηκαν από το Ίδρυμα ως ενημερωτικά.  Σύμφωνα με τον περί 
Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Νόμο Ν.300Α, άρθρο 17Γ(4)  «Tο Ίδρυμα δεν 
δύναται να δέχεται χορηγία για τα προγράμματα ειδησεογραφίας και 
επικαιρότητας, όπως δελτία ειδήσεων και πολιτικές ενημερωτικές 
εκπομπές» 

Σημειώνεται ωστόσο ότι η Υπηρεσία μας  έχει την άποψη ότι μόνον 3 
εκπομπές μπορούν να θεωρηθούν ως «πολιτικές ενημερωτικές» και τα 
Δελτία Ειδήσεων.    

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε ότι, επειδή ο πιο πάνω νόμος αναφέρεται 
ρητά σε πολιτικές ενημερωτικές εκπομπές και όχι σε ενημερωτικές 
εκπομπές, το Ίδρυμα θα πρέπει να επανεξετάσει το πιο πάνω θέμα με 
αρμόδιους φορείς για την σωστή εφαρμογή του νόμου και την 
εξασφάλιση τυχόν σημαντικών εσόδων.  

(β)  Πρόγραμμα Α.  Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Ιδρύματος απέρριψε το αίτημα του διαφημιστικού γραφείου Α για 
μείωση της προτεινόμενης χορηγίας από  €500 πλέον ΦΠΑ ανά 
επεισόδιο σε €400 ανά επεισόδιο με αποτέλεσμα το Ίδρυμα να 
απολέσει χορηγία συνολικού ύψους €70.000 (€400*175 υπολογιζόμενα 
επεισόδια) επειδή δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί άλλος χορηγός για την 
εκπομπή.   

(γ)  Πρόγραμμα Β. Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Ιδρύματος απέρριψε το αίτημα του διαφημιστικού γραφείου Β για 
μείωση της τιμής στα €350 αντί  €400 ανά επεισόδιο. Σημειώνεται ότι 
δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί άλλος χορηγός για την εκπομπή με 
αποτέλεσμα το Ίδρυμα να απολέσει χορηγία συνολικού ύψους €64.750 
(€350*185 περίπου προγράμματα). 

Σύσταση: Το θέμα είναι σοβαρό και θα πρέπει να απασχολήσει το 
Διοικητικό Συμβούλιο. Το θέμα εξεύρεσης χορηγιών είναι πολύ σοβαρό 
και θα πρέπει να απασχολήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο να 
υποβληθούν οι συγκεκριμένες προτάσεις, να αξιολογηθούν και να 
μελετηθούν νέοι όροι που θα είναι ελκυστικοί προς τους υποψήφιους 
χορηγούς. Επίσης, για σκοπούς διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης το 
Ίδρυμα να προβαίνει σε δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος 
καθορίζοντας το ελάχιστο ποσό χορηγίας για κάθε εκπομπή, που θα 
γίνεται αποδεκτό. 

Γενικές παρατηρήσεις: 

 Παρατηρήθηκε ότι ορισμένες συμφωνίες χορηγιών δεν φέρουν την 
υπογραφή του πελάτη στο σημείο της «Αποδοχής». 

 Στις συμφωνίες χορηγιών δεν περιλαμβάνεται όρος όσον αφορά 
στον τρόπο  καταβολής του ποσού της χορηγίας από τον χορηγό. 

Σύσταση: Στα συμφωνητικά έγγραφα των χορηγιών θα πρέπει να 
καθορίζεται ο τρόπος πληρωμής της χορηγίας και να τεθούν τέτοιες 
ασφαλιστικές δικλείδες έτσι ώστε η χορηγία να καταβάλλεται πριν την 
προβολή του προγράμματος. Επίσης θα πρέπει όλες οι συμφωνίες να 
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φέρουν την υπογραφή του πελάτη.   

(δ)  Ηθοποιοί – συνεργάτες ορισμένου χρόνου.  Το ΔΣ στη βάση 
νομικής γνωμάτευσης ότι «το εν λόγω θέμα θα πρέπει να είναι θέμα 
πολιτικής του ΔΣ του ΡΙΚ και ότι η νομολογία δεν υποστηρίζει τη θέση 
του Υπουργείου Εργασίας ως προς το καθεστώς απασχόλησης των 
ηθοποιών» αποφάσισε όπως, για την νέα τηλεοπτική περίοδο 2015-
2016, οι ηθοποιοί εργαστούν με το καθεστώς μισθωτών, ενώ από την 
τηλεοπτική περίοδο 2016-2017 θα γίνει η κατάλληλη προετοιμασία και 
διευθέτηση ώστε οι ηθοποιοί να συνεργάζονται με το Ίδρυμα ως 
παροχείς υπηρεσιών. 

Κατά την τηλεοπτική περίοδο 2016-2017 το Ίδρυμα συνομολόγησε 
«Συμφωνητικό έγγραφο συνεργασίας ορισμένου χρόνου» με τους 
ηθοποιούς της σειράς «Καμώματα τζι Αρώματα» (περίπου 15 ηθοποιοί) 
και στην παιδική εκπομπή «Στη Χώρα του Γιατί» (περίπου 4 ηθοποιοί) 
καθώς και με 3 παρουσιαστές βάσει του οποίου γίνονται αποκοπές και 
εισφορές από το Ίδρυμα στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κάτι που 
παραπέμπει σε σχέση εργοδότη/εργοδοτουμένου, αντί σε συνεργάτη ως 
παροχέα υπηρεσιών και υποχρέωσης του για εγγραφή του στο Ταμείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοεργοδοτούμενου. 

Αναφέρεται ότι οι πιο πάνω αποφάσεις λήφθηκαν από το ΔΣ στη 
συνεδρία του αρ. 34/2016 ημερ. 14.9.2016 στη βάση των επιστολών 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ημερ. 27.5.1981 
και 22.10.2008 αγνοώντας τις αποφάσεις που λήφθηκαν, μετά και από 
γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου,  από το προηγούμενο ΔΣ στις 
22.7.2015 θεωρώντας ότι οι μισθωτοί ορισμένου χρόνου δεν αποκτούν 
δικαίωμα για μετατροπή σε καθεστώς απασχόλησης μισθωτοί αορίστου 
χρόνου λόγω του ότι υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι με βάση τον περί 
Εργοδοτουμένων με εργασία ορισμένου χρόνου Νόμο (Ν.98(Ι)/2003).   

Σύσταση: Άποψη μας είναι ότι οι συμφωνίες που συνομολογούνται θα 
πρέπει να είναι με το καθεστώς παροχέα υπηρεσιών που θα 
διασφαλίζει τη μη μετατροπή σε αορίστου χρόνου και θα συνεπάγεται 
στη μείωση του εργοδοτικού κόστους λόγω της μη καταβολής των 
εργοδοτικών συνεισφορών. Επίσης με βάση την υφιστάμενη περί 
φόρου εισοδήματος φορολογίας νομοθεσίας, το Ίδρυμα οφείλει να ζητεί 
την δήλωση τυχόν άλλων εισοδημάτων που έχουν οι ηθοποιοί και να 
προβαίνει σε ανάλογη αποκοπή φόρου εισοδήματος, αν προκύπτει.  
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(xviii) Εισιτήρια Junior Eurovision. H εταιρεία που ανέλαβε τη 
διάθεση των εισιτηρίων του διαγωνισμού τραγουδιού Junior Eurovision 
οφείλει προς το Ίδρυμα ποσό ύψους €176.666. Παρόλο που στις  
25.11.2010 καταχωρίστηκε σχετική αγωγή και στις 21.11.2011 
εκδόθηκε απόφαση υπέρ του Ιδρύματος, σύμφωνα με το Ίδρυμα, δεν 
έχει εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας και το οφειλόμενο ποσό δεν 
έχει εισπραχθεί. 

Παρατηρήθηκε ότι  το  Ίδρυμα δεν προχώρησε στην καταχώριση 
αίτησης πτώχευσης της εταιρείας και των ιδιοκτητών της, όπως 
εισηγήθηκε και ο Νομικός Σύμβουλος στη συνεδρία  ημερ. 31.1.2012.  

Με επιστολή του Ιδρύματος ημερ. 18.3.2016, ζητήθηκε από τον Αρχηγό 
Αστυνομίας η διερεύνηση πιθανής διάπραξης ποινικών αδικημάτων και 
συγκεκριμένα η διερεύνηση του αδικήματος της οικειοποίησης 
χρημάτων που ανήκουν στο ΡΙΚ από την εταιρεία ή και τον Διευθυντή 
της Εταιρείας. Στις 13.4.2016 ο Αρχηγός Αστυνομίας πληροφόρησε το 
Ίδρυμα ότι δεν προέκυψε η διάπραξη οποιουδήποτε ποινικού 
αδικήματος, αφού πρόκειται για σύναψη συμφωνίας μεταξύ δύο μερών 
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και αθέτηση των όρων συμφωνίας από το ένα μέρος. 

Σύσταση:  To Ίδρυμα να προβεί σε έρευνα για την όλη διαδικασία 
ανάθεσης της διάθεσης των  εισιτηρίων στη συγκεκριμένη εταιρεία (για 
πιθανή διάπραξη πειθαρχικών αδικημάτων από μέρους των 
Διευθυντών/Λειτουργών του), όπως είχαμε συστήσει σε προηγούμενες 
Εκθέσεις μας.  
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
 
(Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης)  
Γενικός Ελεγκτής 
της Δημοκρατίας 
 
Κοιν.: - Υπουργό Οικονομικών  

- Υπουργό Εσωτερικών  
 - Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 
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