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Σύνοψη. 

Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3(5) των περί Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή που διόρισε το 
Ίδρυμα, ύστερα από έγκρισή μου, σύμφωνα με το άρθρο 3(1) των πιο πάνω Νόμων. 
Με βάση το ίδιο άρθρο, η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει διενεργήσει επιπρόσθετο 
οικονομικό έλεγχο, διαχειριστικό έλεγχο και έλεγχο συμμόρφωσης για το έτος που 
έληξε στις 31.12.2017. 

Τα σημαντικότερα ευρήματα/συστάσεις του ελέγχου αφορούν: 

 Καθυστέρηση στην υποβολή υπογεγραμμένων οικονομικών καταστάσεων από 
το Ίδρυμα με συνεπακόλουθο την καθυστέρηση υποβολής ελεγμένων 
οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης ελεγκτή από τον ιδιώτη ελεγκτή στην 
Υπηρεσία μας. 

 Έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους €8,75 εκ.  και σύνολο υποχρεώσεων 
που υπερβαίνει το σύνολο του ενεργητικού κατά 141,4 εκ.  Τα εν λόγω στοιχεία  
καταδεικνύουν 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. 

 Ταμείο Συντάξεων: Αναλογιστικό έλλειμμα στις 31.12.2017 ύψους 
€122.591.429. Μετά από καταγγελία για πιθανή κακοδιαχείριση του Ταμείου η 
Υπηρεσία μας ζήτησε από τον Γενικό Εισαγγελέα την διερεύνηση τυχόν 
διάπραξης ποινικών αδικημάτων. 

 Σημαντική καθυστέρηση στη λήψη ενεργειών στη βάση των συστάσεων της 
μελέτης που έγινε για τον Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό για το ΡΙΚ. 

  Μη προσκόμιση των απαιτούμενων ακαδημαϊκών προσόντων από 9 άτομα του 
προσωπικού. 

  Σύσταση για πλεονασμό Συνεργατών Αορίστου Χρόνου και όχι εφαρμογής 
Σχεδίου Πρόωρης Εθελούσιας Αφυπηρέτησης για το μόνιμο προσωπικό. 

    Μείωση εσόδων από διαφημίσεις 

 Καθυστέρηση στην αναδιοργάνωση του Εμπορικού Τμήματος.  

 Επειδή η σύναψη ειδικών συμφωνιών «barter agreements» παραπέμπει σε 
αγορά υπηρεσιών ή αγαθών, συστήσαμε όπως τηρούνται οι διατάξεις του περί 
Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου για να διασφαλίζονται οι αρχές της διαφάνειας, 
ίσης μεταχείρισης και χρηστής διοίκησης.  

 Μεγάλη καθυστέρηση στην μηχανογράφηση και αυτοματοποίηση των 
διαδικασιών από την καταχώριση μέχρι και την προβολή των διαφημίσεων.  

 Χρεώστες ύψους €2.354.828 μετά την πρόβλεψη για επισφαλή χρέη ύψους 
€1.449.712 με υψηλό κίνδυνο και αδυναμία ανάκτησης των εισπρακτέων. 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. 
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 Περιθωριακά ωφελήματα.  

 Η συσσωρευμένη οφειλή του Ιδρύματος για τα πιο πάνω ωφελήματα ανήλθε 
στις 31.12.2017 σε €8.296.023. 

 Ποσό ύψους €146.195 έχει καταβληθεί στο Διευθυντικό Προσωπικό και πρέπει 
να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, μη αποκλειομένων και των 
δικαστικών, για την επιστροφή τους σε λογαριασμό του Ιδρύματος. 

 Επειδή εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των 
συντεχνιών του προσωπικού για τα εν λόγω ωφελήματα, το θέμα εξακολουθεί 
να εκκρεμεί.  

 Για τα έτη 2000 – 2017 το Ίδρυμα κατέβαλε επιπρόσθετα συνολικό ποσό ύψους 
€12.941.389 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». 

 Εισηγηθήκαμε, υπό τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που διέρχεται το 
Κράτος, το Ίδρυμα, σε συνεννόηση με τον Νομικό του Σύμβουλο, να προβεί 
άμεσα στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για τερματισμό της 
παραχώρησης περιθωριακών ωφελημάτων που δεν συνάδουν με αυτά που 
παραχωρούνται στο κεντρικό Κράτος.  

 Μη συνεισφορά των υπαλλήλων στο επικουρικό σχέδιο υγείας. Μη νομοθετική 
ρύθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των Συνεργατών και τη 
συμμετοχής τους στο επικουρικό σχέδιο Υγείας.   

 Επιβολή προστίμου ύψους €10.000 από την Υπηρεσία Προστασίας 
Καταναλωτή για άσκηση αθέμιτης εμπορικής πρακτικής από το ΡΙΚ στον τρόπο 
προώθησης συγκεκριμένης κρουαζιέρας. 

 Σύσταση για καταγραφή της διαδικασίας/πολιτικής εξασφάλισης χορηγιών.  

 Ανανέωση συνεργασίας με το Νομικό Σύμβουλο χωρίς να τηρηθούν οι πρόνοιες 
της εγκυκλίου ΓΛ/ΑΑΔΣ 76 ημερ. 27.4.2016. 

 Ενοικίαση οχημάτων χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού. 

 Σύσταση για ορθολογιστική λειτουργία του ΔΣ, για την εξοικονόμηση χρόνου και 
οικονομικών πόρων του Ιδρύματος και την πιο αποτελεσματική λειτουργία του.  

 Τροποποίηση  ουσιώδους όρου στο στάδιο εκτέλεσης σύμβασης για παραγωγή 
προγράμματος η οποία ήταν υπέρ του Αναδόχου.   

 Συνομολόγηση συμφωνιών ορισμένου χρόνου με ηθοποιούς και παρουσιαστές 
οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως μισθωτοί αντί να συνομολογούνται συμφωνίες με 
το καθεστώς παροχέα υπηρεσιών.  

 Πρόσληψη συνεργάτιδας ορισμένου χρόνου ως παρουσιάστριας με τη μέθοδο 
Head Hunting κατά παράβαση των Εσωτερικών Κανονισμών του Ιδρύματος. 

 Μετατροπή συμβασιούχου με το καθεστώς της αγοράς/μίσθωσης υπηρεσιών σε 
εργοδοτούμενο αορίστου χρόνου κατά παράβαση των σχετικών εγκυκλίων του 
Υπουργείου Οικονομικών. 

 Σύσταση για κατάτμηση των δαπανών σε κέντρα κόστους ώστε να παρέχεται 
ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα κόστη των προγραμμάτων. 
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Α. Εισαγωγή. 

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) είναι Ημικρατικός Οργανισμός και λειτουργεί 
κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών. 

To ΡΙΚ ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Ραδιοφωνικού 
Ιδρύματος Κύπρου Νόμου και τους σχετικούς Κανονισμούς.  

Σκοπός του ΡΙΚ – Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης είναι η προσφορά ειδησεογραφικού, 
εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού προγράμματος που απευθύνεται σε 
διάφορες κατηγορίες κοινού και η υποστήριξη των αξιών που διέπουν τις πολιτικές, 
νομικές και κοινωνικές δομές στις δημοκρατικές κοινωνίες,  ιδιαίτερα το σεβασμό του 
ανθρώπινου δικαιώματος του πολιτισμού και του πολιτικού πλουραλισμού. 

Αποστολή του ΡΙΚ είναι να εμπλουτίζει τη ζωή όλων των ανθρώπων της Κύπρου 
καθώς και των αποδήμων με ποιοτικά, καινοτόμα και πολυπολιτισμικά προγράμματα 
και υπηρεσίες, ικανοποιώντας τις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες 
των πολιτών, δημιουργώντας παράλληλα πρόσθετη αξία για την κοινωνία και να 
συμβάλλει στον αγώνα για απαλλαγή από την κατοχή και για επανένωση της 
πατρίδας μας .  

Όραμα του, να είναι το πλέον αξιόπιστο και δημιουργικό μέσο ενημέρωσης στην 
Κύπρο, καλλιεργώντας και προβάλλοντας τις αξίες της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. 

Β. Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία.   

1.  Σκοπός του ελέγχου. 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στα πλαίσια των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Γενικού 
Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Το άρθρο 116 του Συντάγματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής 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 το σκοπό αυτό ο Γενικός Ελεγκτής έχει 
δικαίωμα να επιθεωρεί και να ελέγχει όλα τα σχετικά βιβλία, αρχεία και καταστάσεις, 
καθώς και τους τόπους όπου φυλάγεται το πιο πάνω ενεργητικό. Επίσης ο Γενικός 
Ελεγκτής ασκεί κάθε άλλη εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή 
υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του αναθέτονται διά νόμου. Με τον περί Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμο (Ν.40/1983) ο Γενικός 
Ελεγκτής ελέγχει τους ετήσιους λογαριασμούς των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου.  

2. Μεθοδολογία. 

2.1 Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
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 Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο οποίος 
είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-πολιτικοποιημένος Οργανισμός, με ειδικό 
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συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.   

2.2. Τα ISSAIs 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: 

 ISSAI 100 – Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου για τον Δημόσιο Τομέα 

 ISSAI 200 – Θεμελιώδεις Αρχές Οικονομικού Ελέγχου  

 ISSAI 300 – Θεμελιώδεις Αρχές Διαχειριστικού Ελέγχου 

 ISSAI 400 – Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου Συμμόρφωσης 

2.3.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ISSAI 200, οι οικονομικοί έλεγχοι των 
Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων στοχεύουν στη βελτίωση του βαθμού 
εμπιστοσύνης των χρηστών οικονομικών καταστάσεων σε αυτές τις καταστάσεις, 
μέσω της έκφρασης ελεγκτικής γνώμης για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 
έχουν ετοιμαστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με ένα εφαρμοστέο πλαίσιο 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ή παρέχουν μια αληθινή και δίκαιη εικόνα, 
σύμφωνα με το εν λόγω πλαίσιο.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ISSAI 300, οι διαχειριστικοί έλεγχοι των 
Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων περιλαμβάνουν την εξέταση προγραμμάτων, 
πράξεων, συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά 
πόσον οι πόροι που διατίθενται χρησιμοποιούνται κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό 
και αποτελεσματικό. Η αρχή της οικονομίας εξετάζει την ελαχιστοποίηση του κόστους 
των πόρων,  η αρχή της αποδοτικότητας εξετάζει την επίτευξη του μεγαλύτερου 
δυνατού αποτελέσματος από τους διαθέσιμους πόρους και η αρχή της 
αποτελεσματικότητας εξετάζει την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. 

Οι έλεγχοι αυτοί, που εξετάζουν και την τήρηση των αρχών της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και στο πλαίσιό 
τους αξιολογούνται διάφορες πτυχές της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εισροών (τα οικονομικά, ανθρώπινα, υλικά, οργανωτικά ή κανονιστικά μέσα που είναι 
αναγκαία για την υλοποίηση), των υλοποιήσεων (τα παραδοτέα), των 
αποτελεσμάτων (οι επιδράσεις στους άμεσους παραλήπτες ή αποδέκτες) και του 
αντίκτυπου (μακροπρόθεσμες αλλαγές στην κοινωνία).   

Οι έλεγχοι συμμόρφωσης διέπονται από το Πρότυπο ISSAI 400 και μπορεί να 
διεξαχθούν ως ξεχωριστοί έλεγχοι ή ως μέρος ενός οικονομικού ή/και ενός 
διαχειριστικού ελέγχου.  Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσο 
οι ενέργειες του ελεγχόμενου συνάδουν με τις αρχές ή κανόνες που τον διέπουν. Οι 
αρχές και κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν στη συμμόρφωση με διατάξεις της 
νομοθεσίας, κανονισμών ή συμφωνιών, ή με τις γενικές αρχές χρηστής 
χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων αξιωματούχων.  Σύμφωνα 
με το Πρότυπο, αν ο έλεγχος συμμόρφωσης  διενεργείται ως μέρος διαχειριστικού 
ελέγχου, τότε η συμμόρφωση με τις καθορισμένες αρχές και κανόνες θεωρείται μία από 
τις παραμέτρους της οικονομίας, απόδοσης και αποτελεσματικότητας, εφόσον η μη 
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συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει (ή να αιτιολογήσει) τη μη επίτευξη των ελεγχόμενων 
στόχων. 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από το Ραδιοφωνικό 
Ίδρυμα Κύπρου, σε επισκόπηση εγγράφων, μητρώων και αρχείων αλληλογραφίας 
και στη διενέργεια συναντήσεων με τη Διεύθυνση και το προσωπικό του Ιδρύματος. 

Η λήψη των απαραίτητων, για τον έλεγχο, στοιχείων έγινε στη βάση των προνοιών 
του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας Νόμου, ο οποίος 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.  

Τα αρχικά συμπεράσματα της μελέτης διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στο 
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και οι απόψεις του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ιδρύματος ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυται, στην παρούσα έκθεση. 

Ομάδα Ελέγχου. Την ομάδα ελέγχου αποτέλεσαν οι: 

Μαρία Πιερή – Ανώτερη Πρώτη Ελεγκτής 
Χρυστάλλα Πίττα – Ανώτερη Λειτουργός Ελέγχου 
Κυριάκος Σάββα -- Λειτουργός Ελέγχου 
Μαρία Λοϊζίδου – Λειτουργός Ελέγχου 
Άννη Αβραάμ-- Λειτουργός Ελέγχου 

Γ. Ευρήματα. 

1. Υποβολή οικονομικών καταστάσεων.  

Οι υπογεγραμμένες οικονομικές καταστάσεις του ΡΙΚ στάληκαν στην Υπηρεσία μας 
με καθυστέρηση στις 15.5.2018. Λόγω της πιο πάνω καθυστέρησης, οι ιδιώτες 
ελεγκτές απέστειλαν στην Υπηρεσία μας τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις μαζί 
με την έκθεση ελεγκτή στις 23.5.2018, σε αντίθεση με τις πρόνοιες του άρθρου 24Β 
του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου που διαλαμβάνει ότι οι ελεγμένοι 
λογαριασμοί μαζί με την έκθεση του ιδιώτη ελεγκτή θα έπρεπε να υποβληθούν στον 
Γενικό Ελεγκτή το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2018. 

2. Οικονομική κατάσταση.  

(α) Αποτελέσματα έτους.  Το πλεόνασμα από εργασίες για το έτος 2017 ανήλθε 
σε €5,45 εκ. (€4,76 εκ. το 2016) το οποίο, μετά τον υπολογισμό αναλογιστικών 
κερδών στο ταμείο συντάξεων και στο σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
ανέρχεται σε €8,2 εκ. (€22,2 εκ. έλλειμμα για το έτος 2016). 

(β) Κρατική χορηγία. Κατά τη διάρκεια του έτους παραχωρήθηκε στο Ίδρυμα 
χορηγία συνολικού ύψους €28.000.000 (€27.897.371  το 2016).    

(γ) Έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης. Στις 31.12.2017 οι τρέχουσες υποχρεώσεις 
του Ιδρύματος ανέρχονταν σε €14,32  εκ., σε σύγκριση με €14,36 εκ. το 2016, ενώ το 
σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ήταν €5,58 εκ. (€4,99 εκ. το 
2016), δηλαδή υπήρχε έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους €8,75 εκ. (€9,36 εκ. το 
2016). Το σύνολο των υποχρεώσεων του Ιδρύματος υπερβαίνει το σύνολο του 
ενεργητικού του κατά €141,4 εκ. Το πιο πάνω έλλειμμα, που προέκυψε κυρίως από 
τις υποχρεώσεις του Ιδρύματος προς το Ταμείο Συντάξεων για κάλυψη των 
συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των 
υπαλλήλων του Ιδρύματος μετά την συνταξιοδότηση τους και από την οφειλή για τα 
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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.  

(δ) Υποχρέωση προς το Ταμείο Συντάξεων. 

(i)  Ύψος αναλογιστικού ελλείμματος. Σύμφωνα με την αναλογιστική 
εκτίμηση που υποβλήθηκε τον Μάϊο 2018 με ημερομηνία αναφοράς την 
31.12.2017, το Ταμείο Συντάξεων παρουσιάζει αναλογιστικό έλλειμμα 
ύψους €122.591.429 (€129.533.883 στις 31.12.2016). Η οφειλή αυτή 
παρουσιάζεται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης του 
Ιδρύματος. 

(ii) Χρηματοδότηση του αναλογιστικού ελλείμματος. Στον Προϋπολογισμό 
του Ιδρύματος για το έτος 2017 έχει συμπεριληφθεί πρόνοια για πληρωμές 
προς το Ταμείο Συντάξεων ύψους €7.000.000, ποσό το οποίο έχει 
καταβληθεί. 

Σημειώνεται ότι κατά το 2017 καταβλήθηκαν από το Ταμείο Συντάξεων 
ωφελήματα (συντάξεις και εφάπαξ) ύψους €6.793.034. 

 Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, το ύψος της πιο 
πάνω πρόνοιας, καθώς και της πραγματικής πληρωμής προς το Ταμείο 
καταδεικνύουν ότι δεν έχει αρχίσει ακόμη η ουσιαστική χρηματοδότηση του 
ελλείμματος.  

Αναφέρεται ότι η ετήσια επιβάρυνση για ωφελήματα αφυπηρέτησης 
προσωπικού στις οικονομικές καταστάσεις του Ιδρύματος  για το 2017 
ανήλθε σε €2.316.774. 

(iii) Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ΄Εκθεση μας το Τμήμα 
Εσωτερικού Ελέγχου του Ιδρύματος ετοίμασε έκθεση στις 10.3.2015 
σχετικά με τη λειτουργία/χρηματοδότηση/διαχείριση του Ταμείου από την 
οποία διαφαίνεται ότι, διαχρονικά, κυριότερο πρόβλημα του Ταμείου ήταν 
η ανεπαρκής χρηματοδότησή του, αφού τα ποσά που εγκρίνονταν στους 
ετήσιους Προϋπολογισμούς του Ιδρύματος για τις συνταξιοδοτικές 
δαπάνες, ήταν κατά μέσο όρο, πολύ χαμηλότερα από τις πραγματικές 
οφειλές. Πέραν τούτου, 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, στις 31.12.2016 €930.000 και στις 31.12.2017 €900.000, 
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. 

Στον πιο κάτω πίνακα καταγράφεται η διαχρονική μείωση στην αξία των 
περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου και η αύξηση του αναλογιστικού 
ελλείμματος. 
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 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

€ € € € € € € € € € 

Αξία 
περιουσιακών 
στοιχείων του 
Ταμείου 3.328.045 2.931.465 3.383.378 6.398.442 11.938.913 24.061.884 37.330.834 50.057.034 54.155.356 53.587.000 

Αναλογιστική 
υποχρέωση 
του ΡΙΚ προς 
το Ταμείο 125.919.474 132.465.347 123.377.566 126.530.612 116.971.481 117.680.588 130.707.019 132.604.416 131.082.757 125.861.000 

Αναλογιστικό 
Έλλειμμα 122.591.429 129.533.882 119.994.188 120.132.170 105.032.668 93.618.704 93.376.185 82.547.382 76.927.401 72.274.000 

Σημειώνεται ότι στις 8.12.2017 η Υπηρεσία μας μετά από καταγγελία για πιθανή 
κακοδιαχείριση του Ταμείου Συντάξεων, απέστειλε επιστολή στον Γενικό Εισαγγελέα 
με την οποία ζητούσε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο τυχόν διάπραξης ποινικών 
αδικημάτων για λήψη οποιωνδήποτε μέτρων τα οποία κρίνει ενδεδειγμένα. Η Νομική 
Υπηρεσία μας κοινοποίησε επιστολή ημερομηνίας 21.12.2017 προς τον Αρχηγό 
Αστυνομίας, με την οποία ζητούσε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο διάπραξης 
οποιωνδήποτε αδικημάτων έχουν διαπραχθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο. 

(ε) Υποχρέωση για Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη των υπαλλήλων του ΡΙΚ 
μετά τη συνταξιοδότηση τους. Το Ίδρυμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 44 των 
Κανονισμών 66/1966 οφείλει να παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους 
υπαλλήλους του όπως απολαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι.   

Σημειώνεται ότι στις οικονομικές καταστάσεις για το 2016 αναγνωρίστηκε το ποσό 
των €13.122.293 το οποίο αφορούσε σε αναλογιστική εκτίμηση της συνολικής 
οφειλής του Ιδρύματος κατά την 31.12.2016 (ημερομηνία αναφοράς) για τους 
μόνιμους υπαλλήλους, τους συνταξιούχους και τους εξαρτώμενους τους, η οποία 
υπολογίστηκε από αναλογιστικό οίκο.  Το ποσό καταχωρίστηκε εξ ολοκλήρου στα 
«Λοιπά συνολικά έσοδα» του 2016  για λόγους μη πρακτικότητας  (impracticability) 
στην κατανομή της δαπάνης στα προηγούμενα έτη.  Στις οικονομικές καταστάσεις για 
το 2017 αναγνωρίστηκε το ποσό των €452.207 κατόπιν σχετικής αναλογιστικής 
εκτίμησης και στις 31.12.2017 η οφειλή του Ιδρύματος ανήλθε σε €12.293.996. 

(στ) Ακίνητα. Στις οικονομικές καταστάσεις τα ακίνητα του Ιδρύματος παρουσιάζονται 
με ιστορικό κόστος που ανέρχεται σε €9.770.827.  Η εκτίμηση της αγοραίας αξίας των 
ακινήτων που έγινε το 2013 ανήλθε περίπου στα €58,8 εκ., η οποία παρουσιάζεται υπό 
μορφή σημείωσης στις οικονομικές καταστάσεις.  

3. Προϋπολογισμός. 

(α) Ο Προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2017, εγκρίθηκε από το Διοικητικό 
Συμβούλιο (ΔΣ) του Ιδρύματος στις 22.6.2016, υποβλήθηκε στο Υπουργείο 
Εσωτερικών στις 30.6.2016, ψηφίστηκε σε Νόμο (Ν.23(ΙΙ)/2017) και δημοσιεύτηκε 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 17.3.2017 με έγκριση δαπανών 
ύψους €32.562.000. 

Η Βουλή ενέκρινε δωδεκατημόρια για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2017.  
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, η καθυστέρηση στην όλη 
διαδικασία έγκρισης του Προϋπολογισμού, για την οποία δεν ευθύνεται το Ίδρυμα, 
δημιουργεί προβλήματα ρευστότητας και νομιμότητας στο Ίδρυμα. 

Σύσταση: Ο Προϋπολογισμός πρέπει να ετοιμάζεται στα χρονικά πλαίσια που 
προνοούνται στον περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις 
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Προϋπολογισμών) Νόμο αρ. 194/87. Για τη μη έγκαιρη έγκριση του Προϋπολογισμού 
δεν φέρει ευθύνη το ΡΙΚ. 

4. Μελέτη για Στρατηγικό και Υπηρεσιακό Σχεδιασμό για το ΡΙΚ. 

Όπως εκτενώς αναφέρθηκε και σε προηγούμενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας, το 
Υπουργείο Εσωτερικών κατόπιν διενέργειας διαγωνισμού με συνοπτικές διαδικασίες 
υπέγραψε στις 28.4.2014 σύμβαση με τον Συμβουλευτικό Οίκο PWC για την 
ετοιμασία μελέτης για Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό για το ΡΙΚ με 
συνολικό ποσό δαπάνης €36.000 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία 
ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2014. Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η λειτουργική 
ανασκόπηση του ΡΙΚ με εφαρμογή διαρθρωτικών, οργανωτικών και άλλων 
μεταρρυθμίσεων, διασφαλίζοντας ότι το ΡΙΚ θα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται 
άμεσα στις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της Κυπριακής 
κοινωνίας παρέχοντας ποιοτική  πληροφόρηση. 

Αναφέρεται σχετικά ότι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών με 
επιστολή του ημερ. 22.2.2016 προς τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του 
Ιδρύματος, ζήτησε όπως υποβληθούν, στο Υπουργείο του, το συντομότερο δυνατό, 
οι εισηγήσεις του Ιδρύματος με βάση τα πορίσματα της εν λόγω μελέτης, χωρίς μέχρι 
σήμερα να υποβληθεί οτιδήποτε στο Υπουργείο, εκτός από προσχέδιο  νέου 
οργανογράμματος, το οποίο συζητήθηκε στις  συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου  
ημερ. 9 και 10 Απριλίου 2016 και το οποίο προσομοιάζει με εισήγηση της μελέτης. 
Σύμφωνα με την επιστολή του Ιδρύματος ημερ. 16.12.2016, το εν λόγω προσχέδιο 
υποβλήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών και στις συντεχνίες από τις οποίες 
αναμένονται τα σχόλια.   

Επισημαίνεται ότι το νέο οργανόγραμμα του ΡΙΚ αποτελεί μόνο ένα μέρος της 
μελέτης για τη μεταρρύθμιση του Ιδρύματος. Στη μελέτη περιλαμβάνονται 
επιπρόσθετες προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις και παρατίθεται ένα Σχέδιο Δράσης για 
την υλοποίησή τους, που οριοθετείται σε τρεις χρονικές περιόδους: άμεσα (εντός 1 
έτους), βραχυπρόθεσμα (μεταξύ 1-3 έτη) και μακροπρόθεσμα (μεταξύ 3-7 έτη). 
Επίσης, για την πιο αποτελεσματική υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης, έγινε εισήγηση, 
όπως καθοριστεί άτομο ή ομάδα ατόμων που θα έχει υπό την ευθύνη του/της τη 
γενική υλοποίηση και παρακολούθηση του Σχεδίου, εντός καθορισμένων 
χρονοδιαγραμμάτων, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να έχει εφαρμοστεί. Επισημαίνεται 
ότι η εφαρμογή της νέας οργανωτικής δομής εντασσόταν στην κατηγορία της άμεσης 
εφαρμογής (δηλ. εντός ενός έτους από τον Νοέμβριο 2014 που εκπονήθηκε η 
μελέτη), ενώ μέχρι σήμερα το εν λόγω θέμα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Αξιοσημείωτη 
είναι και η εισήγηση που γίνεται στη μελέτη για τη μείωση του προσωπικού του 
Ιδρύματος κατά 49-60 άτομα, που θα έχει  ετήσια εξοικονόμηση ύψους τουλάχιστον 
€1.831.955. Προς την επίτευξη του στόχου αυτού, παρατίθενται οι επιλογές του 
Ιδρύματος, που περιλαμβάνουν εκούσια σχέδια αφυπηρέτησης, κατάργηση θέσεων 
και πλεονασμούς.  

Επισημαίνεται ότι, εκτός από το θέμα του νέου οργανογράμματος και κάποιων 
τεχνολογικών αναβαθμίσεων, για τα υπόλοιπα ζητήματα μεταρρυθμίσεων και 
εκσυγχρονισμού, δεν φαίνεται να έχουν ληφθεί οποιεσδήποτε αποφάσεις. 

Στις Εκθέσεις ελέγχου της Υπηρεσίας μας για τα έτη 2015 και 2016, σημειώσαμε ότι 
παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στη λήψη ενεργειών στη βάση των συστάσεων 
της μελέτης. Παρόλο που και στις προηγούμενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας 
ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε  με τα κυριότερα πορίσματα της μελέτης που το 
Ίδρυμα προτίθεται να υλοποιήσει, τη θέση του Διοικητικού Συμβουλίου, των 
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Διευθυντών καθώς και τη θέση των συντεχνιών του προσωπικού του Ιδρύματος για 
την εν λόγω μελέτη, δεν έχουμε λάβει οποιαδήποτε πληροφόρηση.   

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μας ενημέρωσε ότι το ΡΙΚ προχώρησε στην υλοποίηση 
ζητημάτων εκσυγχρονισμού με βάση το πιο πάνω σχέδιο, όπως για παράδειγμα την 
τεχνολογική αναβάθμιση με την υιοθέτηση του συστήματος Newsroom, τη 
ψηφιοποίηση του Αρχείου και τις ψηφιακές ροές, ενώ θεωρεί ότι η εν λόγω μελέτη 
δεν αποτελεί παρά ένα χρήσιμο εργαλείο για τη χάραξη στρατηγικής. 

5. Προσωπικό.  

(α) Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται το προσωπικό που εργοδοτούσε το 
Ίδρυμα κατά την 31.12.2017 και 31.12.2016 μαζί με το ανάλογο κόστος: 

 2017  2016 
Υπαλληλικό προσωπικό:    
Μόνιμοι υπάλληλοι 85 86 
Συνεργάτες αορίστου χρόνου  256 258 
 341 344 
Εργατικό προσωπικό:   
Τακτικοί 39 39 
 39 39 
Σύνολο 380 383  

  
 2017  2016 
    
Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές 
εισφορές: €  € 
Μόνιμοι υπάλληλοι (δεν συμπεριλαμβάνεται η ελλειμματική 
εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων)    
 Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα 3.552.362  3.602.817 
 Διάφορα επιδόματα και υπερωρίες 226.591  180.551 
 Εργοδοτικές εισφορές 486.306  489.939 
 4.265.259  4.273.307 
 Ωφελήματα προσωπικού 492.730  557.493 
 Εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων για τρέχουσα 

υπηρεσία  601.691  536.282 
 5.359.680  5.367.082 
Συνεργάτες αορίστου χρόνου (τακτικοί)  7.906.875  7.774.469 
Εργατικό προσωπικό 1.047.803  1.002.417 
Σύνολο 14.314.358  14.143.968 

Το Ίδρυμα απασχολεί 39 ωρομίσθιους εργάτες, οι οποίοι (εκτός των 9 καθαριστριών) 
μετακινούνται στις διάφορες Διευθύνσεις του Ιδρύματος και εργάζονται ως εξής: στο 
ξυλουργείο εργάζονται 7  άτομα εκ των οποίων οι 3 είναι ξυλουργοί και οι 4 βοηθοί 
για την κατασκευή, ετοιμασία και καθημερινή μετακίνηση των σκηνικών καθώς και για 
άλλες εργασίες στο ΡΙΚ. Επιπρόσθετα 3 βοηθοί κινηματογραφικού συνεργείου, 
1 χειριστής τεχν. Συσκευών, 1 φωτιστής, 2 Διευθυντές Σκηνής, 2 συγκολλητές στο 
μηχανολογικό εργαστήριο, 3 αναρριχητές/επιδιορθωτές εξοπλισμού και 1 συντηρητής 
εγκαταστάσεων για τους 90 πύργους και κεραίες που έχει το ΡΙΚ και 1 ηλεκτρολόγος 
εγκαταστάσεων, 1 βοηθός αποθηκάριου,  4 κλητήρες, 3 γενικοί εργάτες και 1 βοηθός 
λειτουργός ασφαλείας.  
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Επειδή, δεν συμπληρώνεται μηνιαία κατάσταση εργασιών, ζητήσαμε  όπως 
ενημερωθει η  Υπηρεσία μας, για τον τρόπο αξιοποίησης του ωρομίσθιου 
προσωπικού σε σχέση με τις ανάγκες του Ιδρύματος. 

(β) Αποζημίωση για εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες, υπερωρίες και 
επιδόματα βάρδιας. Στον πιο κάτω πίνακα που ετοιμάστηκε σύμφωνα με την 
αναλυτική κατάσταση υπερωριών και επιδόματος βάρδιας, φαίνεται κατά κατηγορία, η 
δαπάνη για το έτος 2017. 

 Μόνιμοι 
υπάλληλοι 

 Συνεργάτες 
Αορίστου 
Χρόνου 

 €  € 

Αποζημίωση για εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες 67.965  202.834 

Επίδομα βάρδιας 49.256  151.470 

 117.221  354.304 

Υπερωρίες 82.344  230.241 

Σύνολο 199.565  584.545 

Σημειώνεται ότι για τους Συνεργάτες Αορίστου Χρόνου, τα πιο πάνω ποσά 
χρεώνονται στο Κονδύλι «Έξοδα Προγραμμάτων». 

(γ) Απασχόληση συνεργατών. 

(i)  Γενικά.    

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται ο συνολικός αριθμός των συνεργατών αορίστου 
χρόνου που αναφέρονται στο αμοιβολόγιο κατά την 31 Δεκεμβρίου των ετών 2016-
2017.  

Κατηγορία προσωπικού: 2017  2016 

Συνεργάτες αορίστου χρόνου (ενταγμένοι σε κλίμακα) 246  248 

Με ειδικό συμβόλαιο  10  10 

Συνολικός αριθμός αορίστου χρόνου  256  258 

Οι συνολικές δαπάνες για την αμοιβή των συνεργατών αορίστου χρόνου και των 
εισφορών στα διάφορα ταμεία ανήλθαν σε 7.906.875. 

Επίσης οι συνολικές δαπάνες για την αμοιβή των συνεργατών ορισμένου χρόνου 
(εκτός των ηθοποιών) και των εισφορών στα διάφορα ταμεία ανήλθαν σε  €191.360. 
Επιπρόσθετα, οι δαπάνες για την αμοιβή των ηθοποιών και την αγορά υπηρεσιών 
ανήλθαν στις €595.443 και €767.695 αντίστοιχα.  

(ii)  Εσωτερικοί Κανονισμοί για τη διαδικασία πρόσληψης συνεργατών. Στις 
11.1.2017, το ΔΣ του Ιδρύματος αποφάσισε την έγκριση Προσχεδίου Εσωτερικών 
Κανονισμών για τη διαδικασία πρόσληψης των συνεργατών, με την προϋπόθεση ότι 
το σχετικό έγγραφο θα σταλεί στον Νομικό Σύμβουλο του ΡΙΚ και εάν δεν υπάρξουν 
οποιαδήποτε σχόλια θα τεθεί σε άμεση ισχύ.    

Σημειώνεται ωστόσο ότι, μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου και παρά τις επανειλημμένες 
υπενθυμίσεις προς το Νομικό Σύμβουλο, δεν είχε ληφθεί η άποψη του. Σημειώνεται 
επίσης ότι στους Κανονισμούς που έχουν ετοιμαστεί, περιλαμβάνονται πρόνοιες (π.χ. 
άρθρα 3(4)-(5)) που επιτρέπουν στον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος (α) να 
αποφασίσει τη διεξαγωγή μόνο προφορικής εξέτασης των υποψηφίων αντί γραπτής και 
προφορικής εξέτασης και (β) την πρόσληψη συνεργάτη/τιδας ορισμένου χρόνου 
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εξειδικευμένων καθηκόντων (π.χ. παρουσιαστών, μουσικών, ηθοποιών, κ.λπ.) και την 
πρόσληψη συνεργάτη/τιδας ορισμένου χρόνου καθορισμένης διάρκειας για εποχιακές 
ανάγκες με βάση τη μέθοδο “Head Hunting”. Οι πιο πάνω πρόνοιες ενδεχομένως να 
επιτρέπουν την πρόσληψη συνεργατών χωρίς να τηρούνται επαρκώς διαφανείς 
διαδικασίες. 

Σύσταση: Να ληφθεί άμεσα η άποψη του Νομικού Συμβούλου επί των εν λόγω 
Εσωτερικών Κανονισμών έτσι ώστε να επισπευτεί η εφαρμογή τους, διασφαλίζοντας 
τις αρχές διοικητικού δικαίου (διαφάνεια, ισότιμη μεταχείριση). Ειδικά για την 
περίπτωση πρόσληψης ατόμων με τη μέθοδο «Head Hunting», έχουμε την άποψη 
ότι θα έπρεπε και για αυτές τις περιπτώσεις να υπάρχει καθορισμένη διαδικασία για 
την αξιολόγηση των ατόμων αυτών από μια τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από 
άτομα που κατέχουν το αντικείμενο. Επίσης, το Ίδρυμα, θα πρέπει να διασφαλίσει 
ότι, στην περίπτωση πρόσληψης ατόμων με την προαναφερθείσα μέθοδο, τα άτομα 
αυτά δεν θα καταστούν εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου.   

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς ενημέρωσε ότι τα σχόλια του Νομικού Συμβούλου 
λήφθηκαν περί τα τέλη Απριλίου και θα μελετηθούν από το ΔΣ. 

(δ) Σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης.  Όπως αναφέρθηκε και στην Έκθεση μας 
για το έτος 2016, το ΔΣ του Ιδρύματος στις 15.3.2016 ενέκρινε 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 Ίδρυμα τους 
προώθησε στο Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή ημερ. 5.4.2016 ώστε να τεθούν 
προς ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ωστόσο, 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, που αναφέρονται στην εξέταση των αιτημάτων για εισαγωγή 
Σχεδίων Πρόωρης Αφυπηρέτησης στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. 
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. Δηλαδή, οι θέσεις των 
υπαλλήλων που θα αφυπηρετούσαν πρόωρα θα αναπληρώνονταν από 
υφιστάμενους υπαλλήλους, οι οποίοι θα προάγονταν στην αντίστοιχη κλίμακα.  

Σημειώνεται ότι παρόλο που 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, στις 5.12.2017  το νέο ΔΣ 
αποφάσισε την αναστολή της απόφασης του προηγούμενου ΔΣ, χωρίς ωστόσο να 
παρατίθενται οποιαδήποτε δικαιολογητικά στοιχεία για την αλλαγή αυτής της 
απόφασης.  

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως το Ίδρυμα προχωρήσει στον πλεονασμό 
Συνεργατών Αορίστου Χρόνου και όχι σε Σχέδιο Πρόωρης Εθελούσιας 
Αφυπηρέτησης για το μόνιμο προσωπικό, ο οποίος δεν θα επιβαρύνει το Ίδρυμα, 
αφού οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν από το Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό. 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι το ΔΣ αποφάσισε την αναστολή 
της απόφασης για πλεονασμό καθότι βρίσκεται σε συνεννόηση με το Αρμόδιο 
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Υπουργείο με στόχο την σφαιρική αντιμετώπιση των προβλημάτων δομής αλλά και 
ανθρώπινου δυναμικού που ταλανίζουν το ΡΙΚ εδώ και χρόνια.   

(ε) Επιβεβαίωση Ακαδημαϊκών Προσόντων Προσωπικού. Αναφορικά με το πιο 
πάνω θέμα, το ΔΣ του Ιδρύματος στις συνεδρίες του με αρ. 31/2014 και 33/2014, 
ημερ. 2.10.2014 και 14.10.2014, αντίστοιχα, αποφάσισε τα πιο κάτω: 

(i)  Να εντοπιστούν όλες οι περιπτώσεις προσωπικού, που δεν προσκόμισαν 
τα απαιτούμενα από τα Σχέδια Υπηρεσίας ακαδημαϊκά προσόντα και  

(ii)  Να γίνει έλεγχος από τη Διεύθυνση πόσοι από το προσωπικό πληρούν τα 
απαιτούμενα προσόντα της θέσης που υπηρετούν.  

Παρατηρήθηκε ότι 11 άτομα από το προσωπικό δεν προσκόμισαν τα απαιτούμενα 
από τα Σχέδια Υπηρεσίας ακαδημαϊκά προσόντα εκ των οποίων οι 4 απέστειλαν 
προσωπικές επιστολές στο ΔΣ εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν 
μπορούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα. Αναφέρεται ότι από τα 
υπόλοιπα 7 άτομα, τα 2 αποχώρησαν από το Ίδρυμα.  Στις 31.1.2018 στα 5 άτομα 
που δεν είχαν απαντήσει στάλθηκαν σχετικές επιστολές για προσκόμιση αντιγράφων 
των ακαδημαϊκών τους προσόντων, σημειώνοντας ότι με τη  μη προσκόμιση  τους θα 
θεωρηθεί ότι δεν κατέχουν τα εν λόγω ακαδημαϊκά προσόντα. Σημειώνεται ωστόσο 
ότι, στις εν λόγω επιστολές δεν γίνεται αναφορά στα μέτρα που το Ίδρυμα προτίθεται 
να λάβει.   

Αναφέρεται επίσης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν φαίνεται να έλαβε οποιαδήποτε 
απόφαση σχετικά με το κατά πόσο αποδέκτηκε ή όχι, τους λόγους που προέβαλαν 
τα 4 από τα 11 άτομα για τη μη προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων. 

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι συνολικά 9 άτομα δεν έχουν προσκομίσει τα 
απαιτούμενα από τα Σχέδια Υπηρεσίας ακαδημαϊκά τους προσόντα.   

Σύσταση: Το πιο πάνω θέμα που απασχολεί το Ίδρυμα από το 2014 είναι σοβαρό, 
και το ΔΣ πρέπει να λάβει τελικές αποφάσεις για επίλυση του, αφού προηγουμένως 
λάβει καθοδήγηση από τον Νομικό του Σύμβουλο. 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος θεωρεί ότι, επειδή για τους εν λόγω συνεργάτες αορίστου 
χρόνου δεν υπάρχουν σχέδια υπηρεσίας, το θέμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στα 
πλαίσια της ολικής θεώρησης της δομής του ΡΙΚ σε συνεργασία με το αρμόδιο 
Υπουργείο και της νομικής καθοδήγησης του Νομικού Συμβούλου του ΡΙΚ. 

(στ) Έλεγχος του χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων (μόνιμων και 
συνεργατών που εργάζονται με ωράριο γραφείου) στην εργασία και 
αποχώρησης τους από αυτήν.  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 51(1) των περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος (΄Οροι 
Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1966 «΄Απαντες οι υπάλληλοι οφείλουσιν όπως 
προσέρχωνται εις τα γραφεία των μετ΄ ακρίβειας κατά τοιαύτας ώρας εργασίας οίαι 
δυνατόν να καθορισθώσιν υπό του Ιδρύματος». Το Ίδρυμα εξέδωσε σχετικές 
εγκυκλίους, στις οποίες αναφέρεται ότι το Ίδρυμα ακολουθεί το ωράριο της Δημόσιας 
Υπηρεσίας.  

Αναφορικά με τον έλεγχο του πιο πάνω θέματος παρατίθενται τα πιο κάτω: 

Στο Ίδρυμα λειτουργεί ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής του χρόνου προσέλευσης 
και αποχώρησης των υπαλλήλων από την εργασία τους, το οποίο χρησιμοποιεί όλο 
το προσωπικό εκτός από το Γενικό Διευθυντή και τους Διευθυντές του Ιδρύματος. 
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(Αναφέρεται ότι ο Διευθυντής Ειδήσεων και Επικαίρων χρησιμοποιούσε κάρτα μέχρι 
12.1.2018). 

Σημειώνεται ότι στη Δημόσια Υπηρεσία με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 
56.567 ημερ. 16.10.2002 εγκρίθηκε η καθολική εφαρμογή του ηλεκτρονικού 
συστήματος καταγραφής του χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία 
τους και αποχώρησης τους από αυτήν.  

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς ενημέρωσε ότι δεν αναμένεται από τους Διευθυντές 
των Τμημάτων να καταγράφουν το χρόνο προσέλευσης και αποχώρησης τους, 
πρακτική που όπως ανάφερε, ισχύει και στους άλλους Ημικρατικούς Οργανισμούς.  

Τo Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου (ΤΕΕ) του Ιδρύματος προέβηκε σε δειγματοληπτικό 
έλεγχο που αφορούσε στην εφαρμογή της εγκυκλίου με αρ. 34/2016 ημερ. 
13.10.2016 «Έλεγχος Ωραρίων», για τους μήνες Ιανουάριο μέχρι Οκτώβριο 2017 και 
αφορούσε τυχαία επιλογή 25 υπαλλήλων από τους 73 υπαλλήλους (μόνιμους και 
συνεργάτες) που εργάζονται με ωράριο γραφείου. Στις 22.12.2017 ετοίμασε και 
υπέβαλε Έκθεση Ελέγχου στο Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος η οποία συζητήθηκε 
σε δύο συνεδρίες της Επιτροπής Ελέγχου του ΔΣ στις 15.1.2018 και 26.3.2018.  

Σύμφωνα με την Έκθεση του ΤΕΕ διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: (α) δεν τηρείτο το 
προκαθορισμένο ωράριο, (β) εντοπίστηκαν περιπτώσεις υπαλλήλων που 
παρουσίαζαν ελλειμματικό χρόνο, (γ) παράλειψη κτυπήματος εισόδου/εξόδου (δ) μη 
καταχώριση άδειας απουσίας/ασθενείας και (ε) περιπτώσεις για τις οποίες 
καταχωρήθηκαν άδειες απουσίας αλλά συνέχιζαν να παρουσιάζουν ελλειμματικό 
χρόνο.  

Αναφέρεται ότι ο ελλειμματικός χρόνος προέκυψε επειδή ο έλεγχος από το (ΤΕΕ) 
έγινε με βάση τις ώρες του καθορισμένου ωραρίου (7:30/8:30 – 15:00/16:00) ενώ τα 
Τμήματα υπολόγισαν τον ελλειμματικό χρόνο με βάση τις ώρες παρουσίας του 
υπαλλήλου στην εργασία με τον συλλογισμό ότι οι ώρες παρουσίας εκτός των 
κανονικών εργάσιμων ωρών γίνονταν με την έγκριση του αρμόδιου Διευθυντή, και ως 
εκ τούτου θεωρήθηκαν εργάσιμες ώρες.   

Όπως πληροφορηθήκαμε από το Διευθυντή Προσωπικού Διοίκησης (ΔΠΔ) δεν 
δίνονταν γραπτές οδηγίες για διαφοροποιημένο ωράριο παρά μόνο προφορικές. 

Από τον έλεγχο της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι λήφθηκαν όλα τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα. Επίσης, με επιστολή ημερ. 27.3.2018 ο Γενικός Διευθυντής του 
Ιδρύματος, ζήτησε από τους Διευθυντές και Αναπληρωτές Διευθυντές ότι 
«οποιαδήποτε διαφοροποίηση ωραρίων σε τακτική βάση και κατ’ εξαίρεση από το 
ισχύον ωράριο (7:30-8:30/3:00-4:00) λόγω υπηρεσιακών αναγκών, θα πρέπει να 
τυγχάνει της γραπτής έγκρισης της Διεύθυνσης εκ των προτέρων».  

Σύσταση: Ο ελλειμματικός χρόνος θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση το 
καθορισμένο ωράριο το οποίο εγκρίθηκε από το ΔΣ στις 22.11.2013 και είναι 
7:30/8:30-15:00/16:00 για όσους εργάζονται ώρες γραφείου, εκτός των περιπτώσεων 
για τις οποίες θα έχει εγκριθεί από τη Διεύθυνση διαφοροποιημένο ωράριο για 
λόγους πραγματικής υπηρεσιακής ανάγκης.  

Θεωρούμε απαράδεκτη τη θέση του Προέδρου του Ιδρύματος ότι δεν αναμένεται από 
τους Διευθυντές των Τμημάτων να καταγράφουν το χρόνο προσέλευσης και 
αποχώρησης τους, ως αυτοί να έχουν το ελεύθερο να εργάζονται όποτε επιθυμούν 
και αναμένουμε αναίρεση της θέσης αυτής και ομοιόμορφο χειρισμό όλου του 
προσωπικού.  
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6. Επιδόματα. 

(α)  Επίδομα Φιλοξενίας και επιδόματα Οδοιπορικών. Όπως αναφέρθηκε και 
στην Έκθεση της Υπηρεσίας μας για το έτος 2016, στην επιστολή του Υπουργείου 
Οικονομικών ημερ. 7.1.2013 όσον αφορά τους Προϋπολογισμούς των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις 
για την παραχώρηση επιδομάτων και την μείωση επιδομάτων κατά 15%.  
Παρατηρήθηκε ότι 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 2013, ενώ από το 2014 μέχρι τις 
31.12.2017, τα επιδόματα που καταβάλλονται στους Διευθυντές του Ιδρύματος, είναι 
αυτά που ίσχυαν για το 2012, δηλαδή χωρίς τη μείωση του 15%. 

Αναφέρεται σχετικά ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφαση ημερ. 17.1.2018, 
ενέκρινε τον Προϋπολογισμό του ΡΙΚ για το 2018, με την προϋπόθεση ότι, θα 
επανακαθοριστούν τα Επιδόματα Φιλοξενίας και Οδοιπορικών που λαμβάνουν οι 
Διευθυντές Τμημάτων/Υπηρεσιών, ως η εισήγηση του Τμήματος Δημόσιας 
Διοίκησης και Προσωπικού για ευθυγράμμιση των εν λόγω επιδομάτων με 
αντίστοιχου  περίπου μισθοδοτικού επιπέδου θέσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας 
(€2.040 και €782 αντίστοιχα). Το Ίδρυμα προχώρησε στις απαραίτητες διορθώσεις 
στον Προϋπολογισμό του για το 2018, και τα ποσά που προνοούνται για Επίδομα 
Φιλοξενίας και Επίδομα Οδοιπορικών για τους Διευθυντές, είναι τα ίδια, που ισχύουν 
και για την υπόλοιπη Δημόσια Υπηρεσία. 

(β)  Επίδομα τηλεφώνου.   

(i)  Το 2017, το Ίδρυμα κατέβαλε κατ’ αποκοπή μηνιαίο επίδομα τηλεφώνου 
(€12,75 - €25) σε 135 άτομα, συνολικού ποσού ύψους €24.527, σε σύγκριση 
με €24.028 για 136 άτομα το 2016, ως ακολούθως: 

  2017  2016 

  Αρ. 
Υπαλλήλων  Ποσό  

Αρ. 
Υπαλλήλων  Ποσό 

            €         € 

Μόνιμοι  41  7.752  44  7.882 

Συνεργάτες  86  15.615  86  15.126 

Εργάτες  8  1.160  6  1.020 

  135  24.527  136  24.028 

(ii) Επιπρόσθετα, καταβλήθηκε πλήρως ο λογαριασμός των κινητών τηλεφώνων, 
συνολικού ύψους €3.670 (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) που αφορά στον Γενικό 
Διευθυντή και σε 3 Διευθυντές ύψους €2.674, καθώς και σε 3 Λειτουργούς 
ύψους €996.   

(iii) Παραχώρηση τηλεφωνικών συσκευών σε Διευθυντές/Λειτουργούς. Στις 
31.12.2017 8 άτομα είχαν τηλεφωνικές συσκευές που τους παραχώρησε το 
ΡΙΚ. 

 Κατά τη διάρκεια του 2017, αγοράστηκαν 3 κινητά τηλέφωνα, συνολικού 
κόστους €1.051 τα οποία παραχωρήθηκαν στον Γενικό Διευθυντή και σε 2 
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Λειτουργούς. Αναφέρεται ότι κινητά τηλέφωνα είχαν ήδη στην κατοχή τους ο 
Διευθυντής Τμήματος Προσωπικού και Διοίκησης, ο Διευθυντής Οικονομικών 
Υπηρεσιών, ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, ο Διευθυντής Εσωτερικού 
Ελέγχου και ένας Λειτουργός. 

 Παρατηρήθηκε ότι σε 3 από τους 4 Διευθυντές παραχωρήθηκε συσκευή και 
καταβάλλεται πλήρως ο λογαριασμός του κινητού τους τηλεφώνου, ο οποίος 
κατά μέσο όρο ανέρχεται στα €703 ετησίως, ενώ στον τέταρτο δεν 
παραχωρήθηκε συσκευή αλλά καταβάλλεται μόνο μηνιαίο επίδομα ύψους 
€25,50 (€306 ετησίως). Επίσης, σε 2 από τις 3 Αν. Λειτουργούς που έχουν 
διοριστεί από το ΔΣ, ως Αν. Διευθυντές, παραχωρείται μηνιαίο επίδομα 
τηλεφώνου ύψους €17 (€204 ετησίως), ενώ στην τρίτη Αν. Διευθύντρια δεν 
παραχωρείται οποιοδήποτε επίδομα τηλεφώνου.  

Στις 13.4.2016 το ΔΣ ενημερώθηκε για σχετική έρευνα της ad hoc Επιτροπής 
που συστάθηκε «για επεξεργασία της υφιστάμενης πολιτικής επιδομάτων 
τηλεφώνου με σκοπό τη βελτίωση και διόρθωση στρεβλώσεων».  Η Πρόεδρος 
της ad hoc Επιτροπής ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «στον Προϋπολογισμό του 
Ιδρύματος δεν υπάρχει αναφορά για τηλέφωνα ούτε υπάρχει ως συμφωνία στη 
συλλογική σύμβαση». Στην ίδια συνεδρία το ΔΣ έδωσε οδηγίες για εκπόνηση 
ολοκληρωμένης πολιτικής, η οποία θα προνοεί 25% μείωση από το κόστος των 
τηλεφωνικών κλήσεων (€28.500 το έτος 2016). Τονίστηκε επίσης ότι θεωρεί 
τον αριθμό των υφιστάμενων δικαιούχων προκλητικό και μεγάλο και ζήτησε την 
μείωση του αριθμού των δικαιούχων κατά 30. Στις 23.5.2017 το ΔΣ 
επαναβεβαίωσε την προηγούμενη απόφαση του. 

Αναφέρεται σχετικά ότι στις 5.12.2017 το ΔΣ  αποφάσισε την αναθεώρηση των 
προηγούμενων αποφάσεων του που δεν εφαρμόστηκαν λόγω δυσκολιών και 
αποφάσισε όπως μειώσει περαιτέρω κατά 10% τα επιδόματα τηλεφώνων, με 
ισχύ από 1.1.2018, και, επιπλέον να γίνει διερεύνηση ως προς τους 
δικαιούχους του επιδόματος τηλεφώνου κατά πόσο δικαιολογείται η 
παραχώρηση ενός τέτοιου επιδόματος και να γίνει προσπάθεια θέσπισης 
ξεκάθαρων κριτηρίων για τους δικαιούχους.   

Σημειώνεται ότι η μείωση του 10% επιβλήθηκε από την 1.1.2018, όμως δεν 
έγινε οποιαδήποτε διερεύνηση για τους δικαιούχους. 

Σύσταση: Το Ίδρυμα να επανεξετάσει το θέμα και για όσους καταβάλλεται 
πλήρως το κόστος των λογαριασμών του κινητού τηλεφώνου, 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.  

Όπως έχουμε ενημερωθεί από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, έχει εκπονηθεί 
προσχέδιο νέας πολιτικής τηλεφώνων από το Τμήμα Προσωπικού & Διοίκησης 
(ΤΠΔ) το οποίο στάληκε στην διευθυντική ομάδα για σχόλια.   

(γ) Δημιουργία νέων επιδομάτων: (α) Επίδομα Υπεύθυνου Σύνταξης 
Ειδήσεων Ραδιοφώνου και (β) Επίδομα κάμερας-γερανού και επίδομα steady 
cam. Η Διεύθυνση του ΡΙΚ στις 5.10.2017 προέβηκε σε σύναψη γραπτής 
συμφωνίας με τις Συντεχνίες ΕΥΡΙΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΣΥΤΥΡΙΚ, δεσμεύοντας το 
Ίδρυμα για παραχώρηση επιδόματος Υπεύθυνου Σύνταξης Ειδήσεων Ραδιοφώνου 
από  την 1.1.2018 μέχρι 30.6.2018.  
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Η εν λόγω συμφωνία υπογράφηκε προτού ενημερωθεί/δοθεί έγκριση από το ΔΣ. Η 
συνάντηση της Επιτροπής Εργασιακών Σχέσεων με τις Συντεχνίες έγινε στις 
5.10.2017 (την ίδια μέρα υπογράφηκε και η συμφωνία). Η ενημέρωση του ΔΣ έγινε 
στη Συνεδρία αρ.37/2017 ημερ. 10.10.2017, χωρίς να φαίνεται να πάρθηκε 
οποιαδήποτε απόφαση. 

Στις 3.4.2018 το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ενημέρωσε τον Γενικό 
Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ότι το Υπουργείο Οικονομικών συμφωνεί με 
την παραχώρηση Επιδόματος Υπεύθυνου Σύνταξης Ειδήσεων Ραδιοφώνου αλλά 
δεν δικαιολογεί την παραχώρηση Επιδόματος κάμερας-γερανού και steady cam.  

Επίσης του ανέφερε σχετικά ότι, λαμβανομένου υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόνοια 
στον Προϋπολογισμό του ΡΙΚ, η παραχώρηση νέων επιδομάτων θα πρέπει να 
τυγχάνει της έγκρισης της Βουλής των Αντιπροσώπων, η παραχώρηση του 
επιδόματος Υπεύθυνου Σύνταξης Ειδήσεων Ραδιοφώνου μπορεί να προωθηθεί με 
συμπληρωματικό ή επόμενο Προϋπολογισμό του. 

Η Υπηρεσία μας με επιστολή ημερ. 23.4.2018 προς το Γενικό Διευθυντή Οικονομικών 
επισήμανε ότι διαφωνεί με τη θέση του Υπουργού Οικονομικών για την παραχώρηση 
οποιωνδήποτε νέων επιδομάτων σε λειτουργούς του ΡΙΚ τονίζοντας ότι η 
παραχώρηση τέτοιων επιδομάτων και ειδικά σε Οργανισμούς που δεν είναι 
οικονομικά ανεξάρτητοι, θα πρέπει, υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες του 
τόπου, να αποφεύγεται.    

Στην ίδια επιστολή επισημάνθηκε ότι διαχρονικά το ΡΙΚ  χρηματοδοτείται σχεδόν εξ 
ολοκλήρου από το Κράτος και όπως σημειώνεται και στις ετήσιες Εκθέσεις μας, η 
ικανότητα του ΡΙΚ να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα εξαρτάται 
αποκλειστικά από την οικονομική στήριξη του Κράτους. 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος επισήμανε ότι η παραχώρηση του επιδόματος 
Υπεύθυνου Σύνταξης είναι απολύτως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του 
Τμήματος Ειδήσεων και Επικαίρων.  Σημείωσε δε, ότι το κόστος του εν λόγω 
επιδόματος είναι σαφέστατα και ουσιαστικά μικρότερο των όποιων υπερωριών του 
περιορισμένου αριθμού μονίμων συντακτών.      

7. Διαφημίσεις. 

(α)  Έσοδα από διαφημίσεις.  

Στις 31.12.2017 τα έσοδα διαφημίσεων ανήλθαν στα €1.760.959 σε σύγκριση με 
€2.800.052 το 2016, σημειώθηκε δηλαδή σημαντική μείωση ύψους €1.039.093 ή 
37,1%, που οφείλεται κυρίως στις διαφημίσεις που προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια 
του Euro 2016 (συνολικής αξίας €1.362.484).  

Αναφέρεται επίσης ότι, σύμφωνα με καταστάσεις που λήφθηκαν από τη Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, κατά το 2017 παραχωρήθηκε δωρεάν 
διαφημιστικός χρόνος αξίας €3.501.747 (για το 2016 €4.289.021) στα πλαίσια 
σύναψης συμφωνιών πώλησης διαφημίσεων. Στο πιο πάνω ποσό δεν 
συμπεριλαμβάνεται η αξία δωρεάν διαφήμισης στα πλαίσια των συμφωνιών «Barter 
agreements». 

Πρόσθετα, αναφέρεται ότι σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται  από το Εμπορικό 
Τμήμα κατά το 2017 υπήρξαν συνολικά 27 νέοι διαφημιζόμενοι (4 διαφημιστικά 
γραφεία και 23 απευθείας πελάτες) σε σύγκριση με 31 νέους διαφημιζόμενους (5 
διαφημιστικά γραφεία και 26 απευθείας πελάτες) το 2016. 
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(β) Τηλεθέαση. Η πορεία των διαφημίσεων είναι άμεσα συνδεδεμένη με το 
ποσοστό τηλεθέασης των προγραμμάτων και το τηλεμερίδιο.  Σύμφωνα με 
καταστάσεις που ετοιμάστηκαν από το Ίδρυμα και εξάγονται από καταμετρήσεις στις 
οποίες προβαίνει η Nielsen Audience Measurement Cyprus, κατά το 2017, 
συγκεκριμένα  προγράμματα του Ιδρύματος, σε σύγκριση με άλλα προγράμματα 
ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών,  κατέγραψαν χαμηλή τηλεθέαση και τηλεμερίδιο. 

Σύσταση:  Tο  Ίδρυμα, παρά  την ικανοποίηση των ποσοστώσεων δυνάμει των περί 
Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Δημόσια Ραδιοτηλεοπτική Υπηρεσία) Κανονισμών 
του 2003 για τους οποίους γίνεται αναφορά στην παράγραφο 11 (Έκθεση για τον 
έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων που δόθηκαν προς το ΡΙΚ κατά τη διάρκεια του 
έτους 2017), θα πρέπει να εξασφαλίσει  μέσω των προγραμμάτων που προβάλλει, 
ανταγωνιστική τηλεθέαση, το πλέον ουσιώδες κριτήριο, για απόσπαση μεγαλύτερου 
μεριδίου των διαφημιστικών δαπανών των εταιρειών. 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος θεωρεί ότι ο ρόλος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης δεν 
απαιτεί το ΡΙΚ να επιζητεί διακαώς υψηλή τηλεθέαση για όλα του τα προγράμματα, 
αλλά επικεντρώνεται στο τρίπτυχο ενημέρωση, ψυχαγωγία και πολιτισμός με τις 
ποσοστώσεις που απαιτούνται, προγράμματα ωστόσο που δεν συγκεντρώνουν 
απαραίτητα υψηλές τηλεθεάσεις, όπως και το ξένο ποιοτικό πρόγραμμα.  

(γ) Αναδιοργάνωση του Εμπορικού Τμήματος. Όπως αναφέρθηκε στις Εκθέσεις 
της Υπηρεσίας μας για τα έτη 2015 και 2016, 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.  

Επισημάνθηκε ότι, δεν έχει γίνει αναδιοργάνωση του Εμπορικού Τμήματος.  

Στις 13.4.2016 το Ίδρυμα δημοσίευσε εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας για 
παροχή Υπηρεσιών Πώλησης Διαφημιστικού Χρόνου στο Ραδιόφωνο και την 
Τηλεόραση και στις 13.10.2016 υπογράφηκε σχετική συμφωνία με ένα παροχέα για 
δοκιμαστική περίοδο 6 μηνών με την αμοιβή του να καθορίζεται στη βάση ποσοστών 
επί των πωλήσεων και εισπράξεων των διαφημίσεων.  

Παρατηρήθηκε ότι η σχετική συμφωνία, η οποία έληξε στις 13.4.2017 δεν είχε 
ανανεωθεί.  Παρατηρήθηκε ωστόσο ότι ο εν λόγω παροχέας εξακολουθεί να παρέχει 
υπηρεσίες πώλησης διαφημιστικού χρόνου στο Ίδρυμα και να λαμβάνει προμήθεια 
με βάση την αρχική συμφωνία. Μέχρι τον Απρίλιο 2018 καταβλήθηκε στον παροχέα 
το συνολικό ποσό των €1.033 για δύο νέους πελάτες από τους  οποίους 
εισπράχθηκε από το Ίδρυμα το συνολικό ποσό των €7.873 (περιλαμβανομένου 
ΦΠΑ). 

Σύσταση: Το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών να προβεί σε δημοσίευση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος συνεργασίας για παροχή Υπηρεσιών Πώλησης Διαφημιστικού 
Χρόνου.  
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Ψηφιοποίηση Υλικού. 

Αναφέρεται ότι στις 28.2.2017 υπεγράφη συμφωνία με τον παροχέα που αναφέρεται 
στην παράγραφο (γ) πιο πάνω για την περίοδο 1.3.2017–31.8.2017, με δικαίωμα 
παράτασης πέραν της ημερομηνίας λήξης με τη γραπτή σύμφωνη γνώμη και των δυο 
συμβαλλομένων μερών, για παροχή υπηρεσιών σχετικά με την 
ψηφιοποίηση/αναλυτική τεκμηρίωση υλικού αρχειακής και ιστορικής αξίας, συνολικού 
ποσού €5.000 πλέον ΦΠΑ καταβλητέο σε μηνιαίες δόσεις (€833,33 μηνιαίως πλέον 
ΦΠΑ).  

Την 1.11.2017 υπογράφηκε νέα συμφωνία με την οποία ο εν λόγω παροχέας 
ανάλαβε να παρέχει υπηρεσίες στην Υπηρεσία Αρχείου ΡΙΚ για το έργο «Ετοιμασία 
υποψήφιου για ψηφιοποίηση ιστορικού αρχειακού υλικού, με σκοπό την αποστολή 
εκτός ΡΙΚ, στο πλαίσιο του Έργου Ψηφιακός Ηρόδοτος ΙΙ» για την περίοδο 1.11.2017 
– 30.4.2018 με συνολικό κόστος €4.800 πλέον Φ.Π.Α (€800 μηνιαίως πλέον ΦΠΑ).   

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω συμφωνίες έγιναν με απευθείας ανάθεση και 
ενδεχομένως να τίθεται θέμα κατάτμησης της εργασίας με σκοπό την παράκαμψη της 
ζήτησης προσφορών.  

Σύσταση: Η ανάθεση παροχής υπηρεσιών να γίνεται με τις νενομισμένες 
διαδικασίες, έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι αρχές της διαφάνειας, χρηστής διοίκησης 
και ίσης μεταχείρισης.  

Το ΔΣ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση θα πρέπει να προβεί άμεσα στη λήψη όλων 
των αναγκαίων μέτρων για την αναδιοργάνωση του Εμπορικού Τμήματος με στόχο 
την αύξηση των εσόδων από διαφημίσεις.  

(δ)  Ειδικές συμφωνίες «barter agreements».  

(i)  Κατά τη διάρκεια του 2017 το Ίδρυμα συνήψε 11 καινούργιες συμφωνίες τύπου 
«barter», όπως παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
BARTER AGREEMENTS 

2017 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΑΞΙΑ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
(σε αντάλλαγμα το ΡΙΚ) 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ 

ΠΡΟΪΟΝ 

  € €  

1. Ρ 1.2.2017 – 31.12.2017 12.000 12.000 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  

2. Σ  
  

Ημερ. Συμφων. 30.6.2017 8.000 32.000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

3. Τ Ημερ. Συμφων. 30.6.2017 7.630 15.260 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

4. Υ 1.10.2017 – 30.9.2018 6.000 6.000 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

5. Φ  1.7.2017 – 30.6.2018 100.000 100.000 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

6. Χ 1.7.2017 – 31.12.2019 200.000 
(50% έκπτωση) 

400.000 
(75% έκπτωση) 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  

7. Ψ Ημερ. Συμφων. 13.10.2017 3.000 12.000 
(μέχρι 31.12.2018) 

ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΟΜΠΗ ART CAFE 

8. Ω 1.7.2017 – 31.12.2017 26.400 79.200 INTERNET, STM- LEASED 
LINE. 

9. ΑΑ Ημερ. Αποδοχή Προσφορά 
(email) 14.11.2016 

1.675 3.350 4 ΚΑΡΤΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

10.  ΑΒ (υπογράφηκε 
6.4.2017) 

1.1.2016 – 31.12.2017 120.000 480.000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

11.  ΑΓ (υπογράφηκε 
6.6.2017) 

1.1.2017 – 30.6.2018 120.000 480.000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Από τον έλεγχο παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

 Δεν υπάρχει λογισμικό σύστημα ούτε και τηρείται χειρόγραφη ή ηλεκτρονική 
κατάσταση έτσι ώστε στις 31.12 κάθε έτους να παρουσιάζεται ο συνολικός 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ 2017 - ΡΙΚ 

19 
 

αριθμός των ενεργών συμφωνιών τύπου «barter» και των υπολοίπων που 
προκύπτουν από τις συμφωνίες. 

 Για 8 νέες συμφωνίες παραχωρήθηκε σε αντάλλαγμα από το Ίδρυμα, 
δυσανάλογη αξία διαφημιστικού χρόνου. 

 Σε δύο συμφωνίες (εταιρεία Σ και εταιρεία Τ) δεν καθορίζεται η διάρκεια 
ισχύος της συμφωνίας ενώ η συμφωνία με την εταιρεία ΑΑ έγινε με την 
ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων χωρίς να καθορίζονται ουσιώδεις όροι 
όπως διάρκεια ισχύος, ενδεχόμενη παραχώρηση δωρεάν διαφημιστικού 
χρόνου κ.λπ. 

(ii) Συμφωνίες «barter» με εφημερίδες-περιοδικά (ομοειδή προϊόντα). Στον 
ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα που 
προκύπτουν μετά την έκδοση τιμολογίων στη βάση των συμφωνιών “barter” 
(ομοειδή προϊόντα) με διάφορες εφημερίδες-περιοδικά και τα οποία έχουν 
εξαχθεί από το λογιστικό σύστημα του Ιδρύματος: 

 31.12.2014  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017 

 Χρεώστης  Πιστωτής  Χρεώστης  Χρεώστης  Πιστωτής  Πιστωτής  Χρεώστης  Πιστωτής 

1. Χ 59.056  0  133.722  0  168.507  0  138.417  0 

2. Φ 0  1.244  0  6.784  0  41.478  34.915  0 

3. ΑΔ 72.482  0  124.677  2.142  31.867  0  53.931  0 

4. ΑΕ 0  134.778  0  119.094  0  63.278  0  13.708 

5. ΑΖ 828  0  0  3.487  0  1.628  0  5.088 

6. ΑΗ  133.092  0  62.870  0  20.625  0  3.308  0 

* Όμιλος που εκδίδει περιοδικά και ανήκει και η εφημερίδα ΑΔ 

Σημείωση: Το υπόλοιπο που παρουσιάζεται ως «Χρεώστης» σημαίνει ότι το 
Ίδρυμα δικαιούται τη διαφήμιση στην εφημερίδα, ενώ το υπόλοιπο που 
παρουσιάζεται ως «Πιστωτής» σημαίνει ότι η εφημερίδα δικαιούται διαφημιστικό 
χρόνο από το Ίδρυμα. 

Από τον έλεγχο έχουν προκύψει τα ακόλουθα: 

  Tο χρεωστικό υπόλοιπο της εφημερίδας Χ εξακολουθεί να παραμένει ψηλό και 
στις 31.12.2017 ανήλθε σε €138.417 και ως εκ τούτου φαίνεται ότι ενώ η 
εφημερίδα αξιοποίησε πλήρως το διαφημιστικό χρόνο που είχε στη διάθεσή 
του, το Ίδρυμα δεν το έπραξε και ενδεχομένως να μην απαιτείτο η σύναψη της 
εν λόγω συμφωνίας σε τόσο μεγάλο ύψος. 

  Οι όροι των συμφωνιών δεν είναι ομοιόμορφοι.  Mε την εφημερίδα Χ 
υπεγράφη συμφωνία για την περίοδο 1.7.2017-31.12.2019 για την 
παραχώρηση στο ΡΙΚ διαφημίσεων στην εφημερίδα και περιοδικά συνολικής 
αξίας €200.000 με έκπτωση 50%, και σε αντάλλαγμα το ΡΙΚ να παραχωρήσει 
στην εφημερίδα διαφημίσεις συνολικής αξίας €400.000 με έκπτωση 75% ενώ η 
συμφωνία που υπεγράφη με την εφημερίδα Φ, προνοεί παραχώρηση 
εκατέρωθεν, διαφημιστικής αξίας €100.000 με έκπτωση 75%.  

  Υπάρχει ανομοιομορφία στο ποσοστό της έκπτωσης που παραχωρεί το 
Ίδρυμα προς την εφημερίδα Χ (75% έκπτωση) σε σχέση με την έκπτωση που 
παραχωρεί  η εφημερίδα Χ  στο Ίδρυμα (50% έκπτωση). 

  Στις πιο πάνω συμφωνίες δε γίνεται αναφορά για τη μεταφορά τυχόν 
υπολοίπων μετά τη λήξη των συμφωνιών, ενώ στη συμφωνία με τον όμιλο ΑΗ 
που υπογράφηκε στις 14.2.2018 περιλήφθηκε πρόνοια ότι «Σε περίπτωση 
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στην οποία τα αντισταθμιστικά οφέλη και οι διαφημίσεις δεν υλοποιηθούν …… 
είναι δυνατή η μεταφορά τους εντός των πρώτων δύο μηνών μετά τη λήξη της 
περιόδου». 

  Ως εκ τούτου, το Ίδρυμα θα πρέπει να αξιοποιήσει τα χρεωστικά υπόλοιπα της 
εφημερίδας Χ και της εφημερίδας Φ ύψους €138.417 και €34.915 πριν τις 
31.12.2019 και 30.6.2018 αντίστοιχα, ή να ζητήσει τη μεταφορά τους στο 
επόμενο έτος. 

(iii) Χρεώστες με ειδικές συμφωνίες «barter». Στις 31.12.2017 το υπόλοιπο των 
χρεωστών με ειδικές συμφωνίες «barter» ανήλθε σε €461.947 (2016: €467.669). 
Ποσό ύψους €153.749 (2016: €175.938) αφορούσε σε μη ομοειδείς υπηρεσίες 
από το οποίο €26.787 αφορά σε αεροπορικές εταιρείες που δεν λειτουργούν 
πλέον. Το ποσό των χρεωστών από ομοειδείς υπηρεσίες ανήλθε στα €308.198 
(2016: €291.731).  

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται χρεώστες «barter» μη ομοειδών 
προϊόντων που εκκρεμούν για πολλά χρόνια: 

Χρεώστης  Ποσό (€) 
AΚ  (2002)  13.153 
ΑΛ  (2008)  15.649 
ΑΜ (2001)*  24.086 

* Στις 4.8.2004 υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ του ΡΙΚ και άλλης εταιρείας για ανάληψη 
του οφειλόμενου ποσού.  

  Όπως επισημαίνεται επί σειρά ετών στις Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας, 
παρατηρούνται περιπτώσεις όπου δικαιώματα χρήσης αγαθών που 
απορρέουν από συμφωνίες «barter» εκκρεμούν για πολλά χρόνια, χωρίς να 
φαίνεται να έχει αξιοποιηθεί/χρησιμοποιηθεί το αντίτιμο της ανταλλαγής, 
κυρίως μη ομοειδών υπηρεσιών όπως φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα, 
γεγονός που συνιστά έλλειψη επαρκούς εποπτείας και παρακολούθησης της 
υλοποίησης των συμφωνιών. 

  Σημειώνεται επίσης ότι δεν έχουν εντοπιστεί οι πιο πάνω σχετικές συμφωνίες. 

(iv)  Πιστωτές με ειδικές συμφωνίες «barter». Στις 31.12.2017 το υπόλοιπο των 
πιστωτών με ειδικές συμφωνίες «barter» ανήλθε σε €554.241 (2016: €733.999). 
Ποσό ύψους €297.563 (2016: €481.830) αφορούσε σε μη ομοειδείς υπηρεσίες και 
ποσό ύψους €256.678 (2016: €252.169) αφορούσε σε ομοειδείς υπηρεσίες. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι πιστωτές συμφωνιών «barter» μη 
ομοειδών προϊόντων που στις 31.12.2017 είχαν μεγάλα υπόλοιπα: 

Πιστωτής  Ποσό (€) 
ΑN  (2008)  17.735 
ΑΞ  (2011)  10.505 
ΑΟ  (2012)  12.402 
ΑΠ  (2012)  10.802 
ΑΡ  (2012)  26.324 
ΑΑ (2016) 
ΑΣ (2016) 

 15.719 
26.134 

ΑΤ  119.513 

 (v)  Από δειγματοληπτικό έλεγχο παρατηρήθηκε ότι οι συμφωνίες «barter» με την 
ΑΤ είχαν αναδρομική ισχύ. Συγκεκριμένα στις 6.4.2017 υπογράφηκε συμφωνία 
που προνοούσε την αποπληρωμή των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
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που παρείχε η ΑΤ στο Ίδρυμα κατά το 2016 αξίας μέχρι €120.000, με 
τηλεοπτικό χρόνο τετραπλάσιας αξίας, δηλαδή μέχρι €480.000, που θα 
αναλωνόταν κατά την περίοδο ισχύος της συμφωνίας 1.1.2017- 31.12.2017. 
Επιπρόσθετα, στις 6.6.2017 συνάφθηκε νέα συμφωνία που προνοούσε την 
αποπληρωμή των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρείχε η ΑΤ 
στο Ίδρυμα κατά το 2017 αξίας μέχρι €120.000, με τηλεοπτικό χρόνο 
τετραπλάσιας αξίας, δηλαδή μέχρι €480.000, που θα αναλωνόταν κατά την 
περίοδο ισχύος της συμφωνίας 1.1.2017 – 30.6.2018. 

Συστάσεις: 

(i)  Όπως έχει επανειλημμένα αναφερθεί και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, η 
σύναψη ειδικών συμφωνιών “barter agreements” παραπέμπει σε αγορά 
υπηρεσιών ή αγαθών και θα πρέπει να τηρούνται ο διατάξεις του περί της 
Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή 
Θέματα Νόμου Ν.73(Ι)/2016 και των σχετικών Κανονισμών για να 
διασφαλίζονται οι αρχές της διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και χρηστής 
διοίκησης. 

(ii)  Θα πρέπει να επαναξιολογηθούν οι όροι των συμφωνιών “barter” που 
συνάπτονται έτσι ώστε τα ποσά που συμφωνούνται να αντικατοπτρίζουν τις 
πραγματικές ανάγκες του Ιδρύματος και να μην επιτρέπεται η μεταφορά 
οποιωνδήποτε υπολοίπων μετά τη λήξη των συμφωνιών. 

(ε) Μηχανογράφηση. Επί σειρά ετών (από το 2007) γίνεται εισήγηση για 
μηχανογράφηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών από την καταχώριση μέχρι και 
την προβολή της διαφήμισης, που θα συνέβαλλε στην παρακολούθηση της 
υλοποίησης των συμφωνιών που συνάπτονται, έτσι ώστε να εξάγονται σημαντικά 
στοιχεία, όπως π.χ., το σύνολο των πληρωμένων και κόστος δωρεάν διαφημίσεων 
ανά άτομο/εταιρεία, οι διαφημίσεις που εξασφαλίζονται για κάθε πρόγραμμα 
ξεχωριστά κ.λπ.  Ειδικότερα, θα πρέπει να υλοποιηθεί μηχανογραφικό σύστημα για 
την καταχώριση, παρακολούθηση και εξαγωγή των στοιχείων/όρων των συμφωνιών 
«barter» (π.χ. διάρκεια συμφωνίας, ποσά και υπόλοιπα συμφωνίας, αυτόματη 
διαγραφή υπολοίπων σε περίπτωση που δεν προβλέπεται μεταφορά σε επόμενα 
έτη). Παράλληλα, το σύστημα αυτό θα πρέπει να διασυνδεθεί με το λογιστικό 
σύστημα για να επιτυγχάνεται με τρόπο αυτόματο και αξιόπιστο η μεταφορά των 
πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων που προκύπτουν από τις συμφωνίες 
«barter». 

Στις 27.6.2017 ανατέθηκε σε ιδιωτική εταιρεία η ετοιμασία των προδιαγραφών για την 
εξασφάλιση συστήματος για την Ανάλυση, Σχεδιασμό, Ανάπτυξη Εφαρμογή και 
Συντήρηση πληροφοριακού συστήματος (WEB intranet) Διαχείρισης του 
Διαφημιστικού χρόνου, των σχετικών Συμβάσεων και της Τιμολόγησης για τις 
ανάγκες των Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών καναλιών του ΡΙΚ, έναντι του ποσού 
των €4.000 πλέον ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι τα έγγραφα του διαγωνισμού, τον Ιανουάριο 
2018 παραδόθηκαν στο Ίδρυμα.  

Σύσταση: Το Ίδρυμα πρέπει να προχωρήσει άμεσα με τη διενέργεια διαγωνισμού 
για την εξασφάλιση του πιο πάνω συστήματος. 

8. Χρεώστες. 

Το σύνολο των εμπορικών χρεωστών κατά τις 31.12.2017 ανήλθε σε €2.354.828 
μετά από την αφαίρεση ειδικής πρόβλεψης για επισφαλή χρέη ύψους €1.449.712, σε 
σύγκριση με €2.842.192 και €1.648.389 αντίστοιχα κατά τις 31.12.2016. 
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(α) Χρεώστες διαφημίσεων. Οι χρεώστες διαφημίσεων μη συμπεριλαμβανομένων 
των χρεωστών «Βarter» αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών χρεωστών 
και στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε €1.423.303 σε σύγκριση με €2.041.309 το 2016 
σημειώθηκε  δηλαδή σημαντική μείωση ύψους €618.006 ή 30,3%, η οποία οφείλεται 
εν μέρη στις διαγραφές οφειλόμενων ποσών σύμφωνα με αποφάσεις του ΔΣ ημερ. 
5.9.2017 και 13.3.2018 συνολικής αξίας €286.785. Διαχρονικά για το ποσό αυτό έχει 
αναγνωριστεί και συσσωρευτεί ειδική πρόβλεψη για επισφαλή χρέη ύψους €844.178  
(€1.042.856  για το 2016).  

Όπως φαίνεται πιο κάτω το πρόβλημα με τους χρεώστες εστιάζεται κατά κύριο λόγο 
στα οφειλόμενα ποσά παλαιών ετών για τα οποία το Ίδρυμα δε λάμβανε έγκαιρα τα 
απαιτούμενα μέτρα για την είσπραξη τους.    

(i) Στις 31.12.2017 το σύνολο των οφειλών από διαφημιστικά γραφεία ανερχόταν 
στα €838.620 σε σύγκριση με €1.292.102 το 2016. Σύμφωνα με κατάσταση που 
ετοιμάστηκε από το Λογιστήριο του Ιδρύματος, εξακολουθούν να  εκκρεμούν 
οφειλές  ύψους  €363.624, για τις οποίες είχαν καταχωρηθεί αγωγές, χωρίς 
ωστόσο το Ίδρυμα μέχρι σήμερα να επιτύχει ανάκτηση των ποσών, αφού σε 
κάποιες περιπτώσεις οι εταιρείες έχουν κλείσει/διαλυθεί.  

Διαφημιστικό Γραφείο  
Υπόλοιπο 
31.12.2017 

 
 

Οφειλή 
 από το έτος 

        €   

Ξ  25.204  1998 

ΑΦ  7.548  1992 

ΑΧ  15.540  1999 

Λ  66.339  2003 

Π  46.641  1991 

Μ  25.439  2001 

Κ  82.975  2012 

ΑΨ  12.957  2008 

ΑΩ  1.416  2008 
ΒΑ  70.267  2011 
ΒΒ  9.298  2010 

  363.624    

Επίσης υπήρχαν πελάτες με οφειλή πέραν των €10.000, με συνολικό ποσό 
οφειλής €350.796, που μέρος του εκκρεμούσε για περίοδο πέραν των 90 
ημερών και σε μερικές περιπτώσεις πέραν του ενός έτους,  όπως αναφέρεται 
στον πιο κάτω πίνακα:  

Διαφημιστικό Γραφείο  
Υπόλοιπο 
31.12.2017 

 
Οφειλή πέραν 
του ενός έτους 

 
Οφειλή πέραν 
των 90 ημερών 

           €  €  € 

ΒΓ (ΣΗΜ 1)  24.751  24.751  -- 

ΒΔ (ΣΗΜ 2)  114.537  --  82.346 

ΒΕ (ΣΗΜ 2)  150.852  --  62.240 

ΒΖ (ΣΗΜ 2)  29.753  --  17.287 

ΒΗ (ΣΗΜ 2)  30.903  30.903  -- 

 350.796  55.654  161.873 

ΣΗΜ 1. Στις 17.4.2018 ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος απέστειλε 
συστημένη επιστολή προς την εταιρεία με την οποία ζητά την εξόφληση του 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ 2017 - ΡΙΚ 

23 
 

οφειλόμενου ποσού μέχρι τις 30.4.2018 αλλιώς το Ίδρυμα θα προβεί στη λήψη 
δικαστικών μέτρων χωρίς οποιαδήποτε άλλη προειδοποίηση. 

ΣΗΜ 2. Όπως πληροφορηθήκαμε, μέσα στα πλαίσια της «Πολιτικής Είσπραξης 
Χρεωστών» η οποία καθορίστηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
(ΔΟΥ) του Ιδρύματος το Μάιο 2017, συμφωνήθηκε με τους πιο πάνω πλάνο 
αποπληρωμής των οφειλόμενων ποσών. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με στοιχεία 
που λήφθηκαν από τη ΔΟΥ τα οφειλόμενα ποσά στις 7.5.2018 είχαν ως 
ακολούθως: ΒΔ - €61.428 ,  ΒΕ - €82.019, ΒΖ - €28.656 και ΒΗ €28.151.  

(ii) Επίσης οι οφειλές από απευθείας πελάτες διαφημίσεων στις 31.12.2017 
ανέρχονταν στα  €584.683 σε σύγκριση με €749.207 το 2016, από το οποίο, 
ποσό ύψους €522.043 αφορούσε σε παλαιότερα έτη, για πελάτες με οφειλή 
πέραν των €5.000. Για μία περίπτωση καταχωρήθηκε αγωγή χωρίς ωστόσο το 
Ίδρυμα να επιτύχει ανάκτηση του ποσού αφού η εταιρεία έχει διαλυθεί. 

Απευθείας πελάτης διαφημίσεων  
Υπόλοιπο 
31.12.2017  

 
Οφειλή από 

το έτος 

  €   

ΒΘ    (ΣΗΜ1)  262.119  2011 

ΒΙ (Αγωγή)  122.671  2003 

ΒΚ    (ΣΗΜ 2)  70.777  2007 

ΒΛ  35.459  1995 

ΒΜ (ΣΗΜ 3)  16.185  1999 

ΒΝ (ΣΗΜ 4)  8.832  2011 

ΒΞ (ΣΗΜ5)  6.000  2013 

   522.043  

ΣΗΜ 1. Στις 28.12.2009 το Ίδρυμα υπέγραψε συμφωνία διαφημιστικής δαπάνης 
με την εταιρεία ΒΘ για την περίοδο 1.1.2010-31.12.2010 η οποία στη συνέχεια 
ανανεώθηκε για ακόμη δύο έτη. Αναφέρεται ότι δεν έγινε κατορθωτό να 
εντοπιστεί η ανανέωση της συμφωνίας για το έτος 2011 ενώ η συμφωνία για το 
2012 δεν φέρει υπογραφή αποδοχής από αντιπρόσωπο της εταιρείας. Το ποσό 
που οφείλει η εταιρεία στις 31.12.2016, ανήλθε στα €262.119 πλέον τους 
ανάλογους τόκους και αφορά τιμολόγια διαφημίσεων για την περίοδο 2/2011 
μέχρι 12/2012. Το Ίδρυμα στις 23.6.2016 κατέθεσε στον Επίσημο Παραλήπτη 
έγγραφο «επαλήθευσης χρέους πιστωτή» και στις 22.3.2018 ο Γενικός 
Διευθυντής με επιστολή του ζήτησε ενημέρωση από την Εποπτική Επιτροπή 
Επιθεώρησης διαχειριστών/εκκαθαριστών της εταιρείας ΒΘ σχετικά με την 
πρόοδο της εκκαθάρισης και κατά πόσο υπάρχει πιθανότητα είσπραξης 
οποιουδήποτε ποσού της οφειλής της προς το ΡΙΚ.  

Η μεγάλη καθυστέρηση στη λήψη μέτρων για τακτοποίηση των οφειλών πριν τη 
διάλυση της εταιρείας πιθανότατα να οδηγήσει στην μη ανάκτηση τους.  

ΣΗΜ 2.  Η οφειλή ύψους €70.777 αφορά στην περίοδο 2007-2012 και αφορά σε 
δύο τιμολόγια για το Ραδιομαραθώνιο 2007 και 2008 και δύο τιμολόγια για την 
εμφάνιση διαφήμισης του ΒΚ στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος για τα έτη 
2008 και 2012. Αναφέρεται ότι εντοπίστηκε μόνο μία γραπτή συμφωνία μεταξύ 
του Ιδρύματος και του ΒΚ όσον αφορά στη διαφήμιση του ΒΚ στην επίσημη 
ιστοσελίδα του Ιδρύματος για το έτος 2008, η οποία ωστόσο, δεν φέρει 
υπογραφή αποδοχής από αντιπρόσωπο του ΒΚ. Σημειώνεται και πάλι ότι, δεν 
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φαίνεται να λήφθηκε καμία ενέργεια από το Ίδρυμα για είσπραξη του 
οφειλόμενου ποσού. 

ΣΗΜ 3. Η οφειλή ύψους €16.185 αφορά τιμολόγια για διαφημιστική προβολή 
για την περίοδο 1999-2004. Σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται από τον 
αρμόδιο λειτουργό για την παρακολούθηση των οφειλόμενων ποσών για την 
εταιρεία ΒΜ, στις 10.11.2010 στάληκε από το Διευθυντή Οικονομικών 
Υπηρεσιών επιστολή με την οποία ζητείτο η εξόφληση των οφειλών αλλιώς το 
Ίδρυμα θα λάμβανε δικαστικά μέτρα χωρίς οποιαδήποτε άλλη προειδοποίηση. 
Έκτοτε δε φαίνεται να λήφθηκαν άλλα μέτρα για την είσπραξη της οφειλής. 

ΣΗΜ 4. Η εταιρεία ΒΝ όφειλε στο Ίδρυμα το ποσό των €8.832 το οποίο 
αφορούσε σε τιμολόγιο ημερ. 31.8.2011 για διαφημιστική προβολή για την 
περίοδο 22-28.8.2011. Σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα ημερ. 25.1.2018 ο 
χρεώστης ισχυρίζεται ότι δεν μεταδόθηκαν κάποιες διαφημίσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα που είχε αποστείλει και ζήτησε αποδεικτικά στοιχεία για το τι 
μεταδόθηκε. Όπως αναφέρεται στο ίδιο σημείωμα, το σύστημα που 
χρησιμοποιούσε το ΡΙΚ τότε δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τη μετάδοση των 
διαφημίσεων και ως εκ τούτου ήταν τεχνικά αδύνατο να προσκομιστούν τα εν 
λόγω στοιχεία στον χρεώστη. Στις 7.2.2018 με έγκριση του Γενικού Διευθυντή 
το τιμολόγιο ακυρώθηκε.  

ΣΗΜ 5. Ο ΒΞ οφείλει στο Ίδρυμα το ποσό των €6.000 το οποίο αφορά σε 
τιμολόγιο ημερ. 31.12.2013 για διαφημιστική προβολή για την περίοδο 2-
11.6.2013. Σύμφωνα με στοιχεία που εντοπίστηκαν στον φάκελο του χρεώστη 
το τιμολόγιο εκδόθηκε αρχικά στις 30.6.2013 σε διαφορετικό όνομα αντί του 
χρεώστη.  Όταν εντοπίστηκε το λάθος εκδόθηκε νέο τιμολόγιο στο όνομα του 
ΒΞ με ημερ. 31.12.2013. Όπως αναφέρεται σε χειρόγραφη σημείωση ημερ. 
15.3.2014 κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης που είχε λειτουργός του 
Ιδρύματος με τον Εκπρόσωπο Τύπου του ΒΞ  το οφειλόμενο ποσό δεν μπορεί 
να πληρωθεί διότι δεν περιλαμβάνεται στις δαπάνες του Προϋπολογισμού 2014 
αλλά αφορούσε δαπάνη η οποία περιλήφθηκε στον Προϋπολογισμό του 2013.  

Επαναλάβαμε και πάλι ότι το Ίδρυμα θα πρέπει να ζητήσει με επιστολή του την 
αποπληρωμή του τιμολογίου και να ενημερώσει τον οφειλέτη ότι διαφορετικά, 
θα ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα. 

Σύσταση: Η «Πολιτική Είσπραξης Χρεωστών» που εφαρμόστηκε από τη Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών το Μάιο 2017 φαίνεται να έχει φέρει θετικά αποτελέσματα 
και το Ίδρυμα θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες που καταβάλλει για είσπραξη 
των οφειλόμενων ποσών. 

Επαναλάβαμε τη σύσταση μας ότι το Ίδρυμα θα πρέπει να διερευνήσει τους λόγους 
για τη συσσώρευση και μη έγκαιρη απαίτηση των παλαιών οφειλών, και εάν και 
εφόσον  διαπιστωθούν λάθη και παραλείψεις, να εξεταστεί το ενδεχόμενο απόδοσης  
ευθυνών στους αρμόδιους λειτουργούς του Ιδρύματος. 

(β) 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 
οφειλόμενων ποσών. Το Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή του ημερ. 19.11.2012, 
εισηγήθηκε στο ΡΙΚ τη διαγραφή υπολοίπων κάτω των  €500  και να αποφασίσει, 
κατά πόσο θα προβεί στη διαγραφή ή μη των οφειλών για ποσά μεγαλύτερα των 
€500 και την καταχώριση ή μη αγωγών, νοουμένου ότι διερευνηθεί προηγουμένως με 
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τον Νομικό Σύμβουλο η δυνατότητα καταχώρισης των αγωγών βάσει των προνοιών 
του περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμου (Ν.66(Ι)/2012).  

Αναφέρεται σχετικά ότι το 2012 διαγράφηκε ποσό €871.850 και στις 31.12.2017 το 
υπόλοιπο των πιο πάνω χρεωστών ανερχόταν σε €215.884 για το οποίο υπάρχει 
πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες.  

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών στις 22.5.2015 εισηγήθηκε στον Αν. Γενικό 
Διευθυντή τη διαγραφή του υπόλοιπου ποσού ύψους €215.884.  Στις 17.7.2015 ο 
Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου υπέδειξε ότι, πριν την διαγραφή,  θα πρέπει να 
ακολουθηθούν οι νενομισμένες Λογιστικές Οδηγίες του Ιδρύματος καθώς και της 
Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο στις 14.1.2016 δεν 
ενέκρινε τη διαγραφή αλλά έδωσε οδηγίες όπως ετοιμαστεί τεκμηριωμένη έκθεση για 
το θέμα και να ληφθούν ενέργειες διεκδίκησης κατά περίπτωση  οφειλέτη, αρχίζοντας 
από τα δημαρχεία που οφείλουν τα πιο μεγάλα ποσά. Τον Μάρτιο 2016 ο Αν. Γενικός 
Διευθυντής απέστειλε επιστολές προς τους Δημάρχους Λευκωσίας (οφειλόμενο ποσό 
€31.336), Πάφου (οφειλόμενο ποσό €1.624) και Λεμεσού (οφειλόμενο ποσό €1.943) 
και ζήτησε την άμεση εξόφληση των οφειλόμενων ποσών.  Στη συνέχεια, στις 
5.12.2017 ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος ζήτησε από τον Γενικό Διευθυντή του 
Υπουργείου Εσωτερικών, όπως τα οφειλόμενα ποσά αποκοπούν από την Κρατική 
Χορηγία προς τους εν λόγω Δήμους.  Αναφέρεται ότι το 2018 οι εν λόγω Δήμοι 
τακτοποίησαν τις οφειλές τους.   

Επισημαίνεται ότι η Διεύθυνση του Ιδρύματος δεν έχει ακόμη (μετά την παρέλευση 
δύο και πλέον χρόνων) συμμορφωθεί με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
ημερ. 14.1.2016 στην οποία δεν ενέκρινε τη διαγραφή του οφειλόμενου ποσού, αλλά 
έδωσε οδηγίες όπως ετοιμαστεί τεκμηριωμένη έκθεση για το θέμα και να ληφθούν 
ενέργειες διεκδίκησης κατά περίπτωση  οφειλέτη.  

Σύσταση: Θα πρέπει να ετοιμαστεί τεκμηριωμένη έκθεση για το θέμα και να ληφθούν 
ενέργειες διεκδίκησης κατά περίπτωση  οφειλέτη και ανάλογα με τα ευρήματα, το 
Ίδρυμα να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του Υπουργείου Εσωτερικών,  έτσι ώστε 
το θέμα να δρομολογηθεί προς διευθέτηση.  

(γ) Διαγραφή οφειλόμενων ποσών. 

Αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια του 2017 το συνολικό ποσό που διαγράφηκε 
ανήλθε σε €323.671. 

Όπως πληροφορηθήκαμε το Ίδρυμα δεν έχει καταγεγραμμένη συγκεκριμένη 
διαδικασία η οποία να ακολουθείται για τις διαγραφές οφειλόμενων ποσών. 

Σύσταση: Θα πρέπει να καταγραφεί και εγκριθεί η διαδικασία/πολιτική που θα 
ακολουθείται για τη διαγραφή οφειλόμενων ποσών κατ΄ αναλογία των όσων 
ισχύουν στο Δημόσιο Τομέα, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 35 του περί 
της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού 
Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου 38(I)/2014.  

9. Περιθωριακά Ωφελήματα μόνιμου προσωπικού. 

Με βάση τη συμφωνία που υπογράφηκε στις 22.6.1990 μεταξύ των συντεχνιών των 
υπαλλήλων και του ΡΙΚ (αφορούσε στην ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης που 
έληξε στις 31.12.1988), για πρώτη φορά παραχωρούντο περιθωριακά ωφελήματα 
συνολικού ύψους 3% επί του μισθολογίου, ενώ υπήρχε πρόνοια πως «τα ωφελήματα 
αυτά θα διατεθούν για το Ταμείο Υγείας, εκτός εάν συμφωνηθούν άλλοι τρόποι 
διάθεσης τους μεταξύ των δύο πλευρών». Στις επόμενες συλλογικές συμβάσεις 
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παραχωρήθηκε αύξηση στο πιο πάνω ποσοστό το οποίο στις 31.12.2010 ανήλθε στο 
7,55%. Η συσσωρευμένη οφειλή του ΡΙΚ για τα πιο πάνω ωφελήματα ανερχόταν στις 
31.12.2017 σε €8.296.023 (€7.975.905 στις 31.12.2016).  Τα πιο πάνω ποσά 
προκύπτουν μετά την αφαίρεση συνολικού ποσού ύψους €2.903.825, το οποίο 
κατατέθηκε από το ΡΙΚ σε τραπεζικούς λογαριασμούς ως ακολούθως: «Ραδιοφωνικό 
Ίδρυμα Κύπρου – Περιθωριακά Ωφελήματα» €2.757.630 (€1.615.475 τα έτη 2003 
μέχρι 2009 και €1.142.155 το 2010) και «Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου – 
Περιθωριακά Ωφελήματα Διευθυντικού Προσωπικού» €2.532 (£1.029 το 2005 και 
£453 το 2006), καθώς και πληρωμή ύψους €143.663 (€60.533 τα έτη 2008 μέχρι 
2009 και €83.130 το 2010) στο «Ταμείο Προνοίας Διευθυντικού Προσωπικού». 

Επιπρόσθετα, για την περίοδο 1991 - 2014, έχει καταβληθεί σε υπαλλήλους του 
Ιδρύματος που ήταν μέλη του Ταμείου Προνοίας, και αφυπηρέτησαν πριν την 
1.1.1982, ειδικό μηνιαίο βοήθημα από το Ταμείο Περιθωριακών ωφελημάτων ίσο με 
την παρεχόμενη μηνιαία βασική σύνταξη από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
συνολικού ύψους €1.484.996. Σημειώνεται ότι το ειδικό βοήθημα σταμάτησε να 
παραχωρείται στους εν λόγω συνταξιούχους από 1.7.2014 κατόπιν απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, ημερ. 4.6.2014, αφού έγινε νέα συμφωνία με τις Συντεχνίες 
στις 23.6.2014.   

Για τους πιο πάνω λογαριασμούς επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

Η διάθεση του ποσού των €2.757.630 στον τραπεζικό λογαριασμό «Ραδιοφωνικό 
Ίδρυμα Κύπρου - Περιθωριακά Ωφελήματα» έγινε χωρίς να εγκριθούν σχετικοί 
Κανονισμοί και χωρίς να εγγραφεί ξεχωριστό ταμείο. Σημειώνεται ότι τον Απρίλιο 
2017 το ποσό ανήλθε στα €3.474.214 πλέον τόκοι και έχει κατατεθεί σε 3 εμπορικές 
τράπεζες (τέσσερα γραμμάτια διαρκείας ενός έτους) στη βάση της αρχής της 
διασποράς.  Για τα ποσά των €2.532 και €143.663 που κατατέθηκαν στον τραπεζικό 
λογαριασμό «Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου - Περιθωριακά Ωφελήματα Διευθυντικού 
Προσωπικού» και «Ταμείο Προνοίας Διευθυντικού Προσωπικού», αντίστοιχα και τα 
οποία έχουν καταβληθεί στο Διευθυντικό Προσωπικό, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα, μη αποκλειουμένων των δικαστικών για την επιστροφή τους σε 
λογαριασμό του Ιδρύματος. Επιπλέον, σημειώνονται τα ακόλουθα: 

Στις Εκθέσεις τις Υπηρεσίας μας από το 2011 και μετά επισημάνθηκε ότι σύμφωνα 
με το άρθρο 2 των Κανονισμών (Όροι Υπηρεσίας) του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 
Κύπρου, «υπάλληλος σημαίνει όλους τους απασχολούμενους στο Ίδρυμα, εκτός των 
εκτάκτων» και ως εκ τούτου, εκφράσαμε την άποψη ότι το Διευθυντικό Προσωπικό 
δεν αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία και η οποιαδήποτε αναφορά σε διαφοροποίηση 
Διευθυντικού Προσωπικού σε συλλογική σύμβαση (1980) δεν μπορεί να υπερέχει 
των σχετικών Κανονισμών.  

Αναφέρεται σχετικά ότι το Ταμείο Προνοίας Διευθυντικού Προσωπικού 
δημιουργήθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, ημερ. 
10.10.2005, όπου εγκρίθηκε αίτημα του Διευθυντικού Προσωπικού για να 
κατατίθενται τα περιθωριακά ωφελήματα που υπολογίζονται επί της μισθοδοσίας του 
σε ξεχωριστό λογαριασμό, με αναδρομική ισχύ. 

Επειδή η δημιουργία του πιο πάνω Ταμείου δημιούργησε αντιπαράθεση μεταξύ του 
Ιδρύματος και του υπολοίπου προσωπικού ορίστηκε διαιτητής για να εξετάσει το όλο 
θέμα. 

Σημειώνεται ότι στις 24.5.2012 ο Διαιτητής συνοψίζοντας την απόφασή του, κατέληξε 
ότι το ΡΙΚ δεν μπορούσε εύλογα με βάση τις συλλογικές συμβάσεις και τα άλλα 
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σχετικά στοιχεία να αποφασίσει τον διαχωρισμό μέρους του Ταμείου Περιθωριακών 
Ωφελημάτων για το «Διευθυντικό Προσωπικό». Ως εκ τούτου, σύμφωνα και με τον 
Νομικό Σύμβουλο του Ιδρύματος, τα ποσά αυτά θα πρέπει να επιστραφούν στους 
λογαριασμούς του Ιδρύματος. Τονίζεται και πάλι ότι μέχρι την ημερομηνία του 
ελέγχου τα ποσά αυτά δεν είχαν επιστραφεί.  

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το ΔΣ του Ιδρύματος στη συνεδρία του με αρ. 
28/2015 ημερ. 7.10.2015 αποφάσισε όπως τα €3,5 εκ. τα οποία υπάρχουν στο 
Ταμείο καταβληθούν στους δικαιούχους υπό την προϋπόθεση οι δικαιούχοι να 
αποφασίσουν την απαλλαγή του Ιδρύματος από τα €7,5 εκ. τα οποία δεν έχουν 
καταβληθεί και το Ταμείο Περιθωριακών Ωφελημάτων να τερματιστεί. Αποφασίστηκε 
επίσης όπως το Διοικητικό Συμβούλιο αποστείλει σχετική επιστολή στον αρμόδιο 
Υπουργό ζητώντας συναίνεση για την καταβολή των ωφελημάτων. Σημειώνεται ότι, 
μετά από τις συστάσεις του Υπουργού Οικονομικών και Εσωτερικών, τον Ιούλιο 
2016, το Ίδρυμα ζήτησε γνωμάτευση από τον Νομικό του Σύμβουλο «για τον 
καλύτερο και νόμιμο τρόπο απόδοσης των χρημάτων, που είναι κατατεθειμένα σε 
λογαριασμό –ταμείο περιθωριακών ωφελημάτων ΡΙΚ-στους δικαιούχους». 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 του Νομικού του Συμβούλου 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. 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι το ΡΙΚ καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για επίλυση του δύσκολου αυτού προβλήματος και ότι ακόμη δεν έχει 
καταστεί δυνατή η μεταξύ των Συντεχνιών συμφωνία.  

Συστάσεις: 

(i)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ύψος των περιθωριακών ωφελημάτων ανέρχεται 
περίπου σε €320.118 ετησίως, ενώ επιπρόσθετα το Ίδρυμα καταβάλλει και 
ποσοστό 2% επί των μισθών των υπαλλήλων ως ταμείο ευημερίας που 
ανέρχεται περίπου σε €92.340 ετησίως, εισηγηθήκαμε 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 
διαφωνήσαμε, αφού ο εκάστοτε Προϋπολογισμός του Ιδρύματος εγκρίνεται από 
τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Οικονομικών.  

(ii) Όσον αφορά στα χρήματα που έχουν καταβληθεί από το χωριστό Ταμείο των 
Διευθυντών θα πρέπει να απαιτηθεί η ανάκτησή τους μέσω Δικαστικών 
Αγωγών. 
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(iii) Σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν από το Λογιστήριο του Ιδρύματος, για 
τα έτη 2000 - 2017 το Ίδρυμα κατέβαλε επιπρόσθετα συνολικό ποσό ύψους 
€12.941.389 για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του προσωπικού του, το οποίο 
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 ...». 

10.  Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

Στις 31.12.2017 οι πληρωμές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του μόνιμου 
προσωπικού και των συνταξιούχων ανήλθαν σε €865.083 σε σύγκριση με €958.294 
το 2016, και αναλύεται ως εξής:  

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη  2017  2016 

  €  € 

Υπουργείο Υγείας-Κρατικά Νοσηλευτήρια  844.925   927.500 

Ιατροί Επικουρικού Σχεδίου 
(περιλαμβανομένων και των συνεργατών) 

 
18.058  19.196 

Άλλα έξοδα ιατρικής περίθαλψης  2.100  11.598 

  865.083  958.294 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 44 των περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 
(Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών, όλοι οι υπάλληλοι, συνταξιούχοι και οι εξαρτώμενοί 
τους, δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όπως και οι κυβερνητικοί 
υπάλληλοι.  

Επιπρόσθετα, από το 1973 το ΡΙΚ εφάρμοσε και επικύρωσε Σχέδιο Υγείας 
(επικουρικό) που αποτελείται από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα διαφόρων 
ειδικοτήτων.   

Σημειώνεται ότι για την εφαρμογή των  περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και 
Υπηρεσιών Γενικών (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2013, Κ.Δ.Π. 143/2013, και 
της επιστολής του Υπουργείου Υγείας ημερ. 28.1.2014 το ΔΣ στη συνεδρία του ημερ. 
29.1.2014 αποφάσισε την αποκοπή 1,5% από 1.1.2014 επί των μισθών των μονίμων 
υπαλλήλων και των συντάξεων των συνταξιούχων.  Στην συνέχεια, με διάφορες 
αποφάσεις του ΔΣ, από 1.1.2016 τερματίστηκε η αποκοπή 1,5% επί των μισθών των 
μονίμων υπαλλήλων και των συντάξεων των συνταξιούχων 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 
2017 €43.142. Επιπρόσθετα, οι Συνεργάτες/ιδες κάνουν χρήση και των ιατρών του 
επικουρικού σχεδίου, βάσει συλλογικής σύμβασης και όρους απασχόλησης των 
συνεργατών.   

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. 

 

 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ 2017 - ΡΙΚ 

29 
 

11. Έκθεση για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων που δόθηκαν προς το 
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου κατά τη διάρκεια του έτους 2017.  

Δυνάμει του άρθρου 24B(4) του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου, 
αναφορικά με την εκπλήρωση της αποστολής που ανατίθεται στο Ίδρυμα βάσει του 
άρθρου 16Α του πιο πάνω Νόμου,  στις 28.3.2018 λήφθηκε από το Υπουργείο 
Εσωτερικών η ετήσια έκθεση που ετοίμασε η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το 
έτος 2017, σύμφωνα με την οποία: 

 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης διαπιστώνει ότι τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην 
τηλεόραση το ΡΙΚ παρέχει πραγματικά μια ισορροπημένη δέσμη υπηρεσιών 
σύμφωνα με τους περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Δημόσια 
Ραδιοτηλεοπτική Υπηρεσία) Κανονισμούς του 2003 και επομένως πληροί τις 
πρόνοιες του άρθρου 22Β (2)(α). 

 Το Ίδρυμα επίσης μεταδίδει πραγματικά τα προγράμματα που εμπίπτουν στην 
έννοια της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας σύμφωνα με τους περί 
Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Δημόσια Ραδιοτηλεοπτική Υπηρεσία) 
Κανονισμούς του 2003 και επομένως πληροί τις πρόνοιες του άρθρου 22Β 
(2)(β). 

 Αναφορικά με το άρθρο 22Β(2)(γ) του πιο πάνω Νόμου, και συγκεκριμένα τα 
άρθρα 19(1), 19(2), 19(3), και 19(4) τούτα εφαρμόζονται και πληρούν 
πραγματικά τα συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά δημόσιας 
ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας που καθορίζονται στα προαναφερθέντα άρθρα.   

 Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 19(3) το οποίο αναφέρει ότι «Το Ίδρυμα 
διασφαλίζει ότι η δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία που παρέχει δεν προκαλεί 
τη δημιουργία αισθημάτων μίσους λόγω διαφορών στη φυλή, το φύλο, τη 
θρησκεία ή την ιθαγένεια», σημειώνεται ότι, κατά το 2017 η Αρχή εξέτασε 
κάποιες καταγγελίες που αφορούσαν στο πιο πάνω θέμα, αλλά δεν 
στοιχειοθετήθηκαν οποιεσδήποτε παραβάσεις από μέρους του Ιδρύματος και 
ως εκ τούτου  η  Αρχή θεωρεί ότι, το Ρ.Ι.Κ. λειτούργησε εντός των προνοιών του 
άρθρου 19(3). 

 Όσον αφορά στο άρθρο 19(5), η Αρχή σημειώνει ότι,  παρά το γεγονός της εκ 
παραδρομής αφαίρεσης στις 10.12.2010 του σχετικού άρθρου 19 από τα άρθρα 
για τα οποία ασκεί εποπτεία, η Αρχή, προχώρησε είτε αυτεπάγγελτα είτε έπειτα 
από παράπονα του κοινού στην εξέταση αριθμού καταγγελιών που τέθηκαν 
ενώπιον της, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ίδρυμα κατά το έτος 2017 
λειτούργησε εντός των πλαισίων το άρθρου 19(5).   

 Επίσης αναφορικά με το άρθρο 19(6), η Αρχή σημειώνει με κάθε επιφύλαξη ότι 
το ΡΙΚ διασφάλισε την τήρηση δίκαιης ισορροπίας στην κατανομή του 
συνολικού ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού χρόνου μετάδοσης προγραμμάτων ή 
εκπομπών πολιτικού περιεχομένου ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα και 
συνεπακόλουθα πληρούται η σχετική πρόνοια.  

 Σημειώνεται ότι στις 10.12.2010, κατά την ψήφιση του τροποποιητικού Νόμου 
117(Ι)/2010, αφαιρέθηκε εκ παραδρομής το άρθρο 19 από τα άρθρα για τα 
οποία ασκεί έλεγχο και εποπτεία η Αρχή στο ΡΙΚ, με αποτέλεσμα να αδυνατεί η 
Αρχή να εκδικάσει οποιεσδήποτε υποθέσεις που αφορούν στα συγκεκριμένα 
θέματα (ρατσισμός και προστασία ανηλίκων). Ωστόσο η Αρχή εξετάζει 
καταγγελίες που τίθενται ενώπιον της, με βάση τις πρόνοιες του πανομοιότυπου 
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άρθρου 18Β, το οποίο όμως δεν ανήκει στα άρθρα με βάση τα οποία η Αρχή 
συντάσσει την υπό αναφορά Έκθεση.  Επίσης, κατά την εν λόγω τροποποίηση 
του Νόμου, παρέμεινε αρρύθμιστο το θέμα των ραδιοφωνικών διαφημίσεων, 
καθώς η Αρχή ασκεί έλεγχο μόνο στις τηλεοπτικές διαφημίσεις που μεταδίδονται 
από το ΡΙΚ. Δεδομένου ότι το θέμα ρυθμίστηκε με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2010/13/ΕΕ, το εν λόγω εναρμονιστικό νομοσχέδιο ψηφίστηκε από τη Βουλή 
στις 7/4/2016, με την προσθήκη ωστόσο, από μέρους της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εσωτερικών, δύο προνοιών για τις οποίες ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας έκανε αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο γιατί ενδεχομένως 
αντιβαίνουν στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.  

 Με βάση την Απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ημερ. 6.9.2017, στην 
αναφορά αρ. 4/2016, για αφαίρεση των συγκεκριμένων προνοιών, αναμένεται 
να προχωρήσει άμεσα η ψήφιση του εναρμονιστικού τροποποιητικού 
νομοσχεδίου του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου και 
συμπερίληψη του άρθρου 19 στα άρθρα για τα οποία ασκεί έλεγχο και εποπτεία 
η Αρχή στο ΡΙΚ. 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς ενημέρωσε ότι στις 28.5.2018 το ΡΙΚ απέστειλε 
τα σχόλια του στο Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τον εναρμονιστικό 
τροποιητικό νόμο του ΡΙΚ, ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συμπερίληψη 
του άρθρου 19 στα άρθρα για τα οποία ασκεί έλεγχο και εποπτεία η Αρχή 
Ραδιοτηλεόρασης στο ΡΙΚ. 

12. Διοργάνωση κρουαζιέρων.  

Στα πλαίσια του θεσμού της διοργάνωσης κρουαζιέρων από το ΡΙΚ, το Διοικητικό 
Συμβούλιο στις 7.3.2017 αποφάσισε τη διοργάνωση κρουαζιέρας για τους ακροατές 
του Τρίτου Προγράμματος Ραδιοφώνου από 28.8.2017 έως 1.9.2017. 

Εκτενής αναφορά επί του θέματος έγινε σε επιστολή μας προς το ΄Ιδρυμα, ημερ. 
8.8.2017. Στην εν λόγω επιστολή μας, είχαμε, μεταξύ άλλων, σημειώσει ότι στον όρο 
5 της προκήρυξης προνοείται ότι «οι τιμές της κρουαζιέρας να είναι ειδικά μειωμένες 
προς τους ακροατές του ΡΙΚ».  Ωστόσο,  δεν φαίνεται να έγινε από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης σχετικός έλεγχος, έτσι ώστε να εξακριβωθεί ότι η συγκεκριμένη εταιρεία 
πληρούσε τον όρο αυτό.   Αναφέρεται ότι στη διαφήμιση της εν λόγω κρουαζιέρας το 
ΡΙΚ αναφέρει ότι η κρουαζιέρα θα γίνει με την εταιρεία Α σε «ειδικές πολύ χαμηλές 
τιμές ειδικά για τους ακροατές του ΡΙΚ», κάτι που, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές που 
διαφημίζει η συγκεκριμένη εταιρεία τις κρουαζιέρες στο διαδίκτυο, δεν τεκμηριώνεται.  

Ως εκ τούτου, η επιστολή κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή 
(ΥΠΚ) για να μας ενημερώσει κατά πόσο προέκυπτε θέμα παραπλανητικής 
διαφήμισης. 

Στις 6.3.2018, η ΥΠΚ, μετά από σχετική έρευνα, ενημέρωσε το Ίδρυμα ότι θεωρεί ότι 
το ΡΙΚ δεν τεκμηρίωσε τις θέσεις του με την αποστολή επαρκών αποδεικτικών 
στοιχείων όπως κλήθηκε να πράξει, κρίνοντας την εμπορική πρακτική κατά την οποία 
το ΡΙΚ διαφήμιζε τη διοργάνωση κρουαζιέρας ως αθέμιτη κατά παράβαση των 
άρθρων 5(1) και 5(2)(δ) του περί των αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών και 
Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμου του 2007 (Ν.103(Ι)/2007) και 
λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο 11(1)(β) η ΥΠΚ θεώρησε ανακριβή τον 
πραγματικό ισχυρισμό του ΡΙΚ «ειδικές πολύ χαμηλές τιμές ειδικά για τους ακροατές 
του ΡΙΚ».  Ως εκ τούτου ο ανακριβής ισχυρισμός εξαπατούσε ή υπήρχε ενδεχόμενο 
να εξαπατήσει τον μέσο καταναλωτή οδηγώντας τον να λάβει απόφαση συναλλαγής 
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την οποία διαφορετικά δεν θα ελάμβανε και διέταξε το Ίδρυμα όπως αποφύγει 
επανάληψη της πιο πάνω παράβασης στο μέλλον.   

Σημειώνεται ότι η ΥΠΚ  μας ενημέρωσε ότι επέβαλε στο Ίδρυμα διοικητικό πρόστιμο 
ύψους €10.000, για άσκηση αθέμιτης εμπορικής πρακτικής στον τρόπο προώθησης 
της εν λόγω κρουαζιέρας. 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς ανέφερε ότι το ΡΙΚ διαφωνεί με την επιβολή 
προστίμου και προτίθεται να λάβει όλα τα δέοντα μέτρα για ανατροπή της απόφασης. 

13.  Αγορά Νομικών Υπηρεσιών. 

(α) Από τον έλεγχο στις δαπάνες του Ιδρύματος αναφορικά με την αμοιβή Νομικού 
Συμβούλου και τα έξοδα αγωγών και αποζημιώσεων παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Ο Νομικός Σύμβουλος αναλαμβάνει και όλες τις υποθέσεις που παρουσιάζονται 
στο δικαστήριο και αφορούν το Ίδρυμα. Στον πίνακα που ακολουθεί 
παρουσιάζονται η αμοιβή και αποζημίωση του Νομικού Συμβούλου, και οι 
εισπράξεις του Ιδρύματος από τις αγωγές που επιδικάστηκαν υπέρ του, για τα 
τελευταία εννιά χρόνια. 

Έτος  
Αμοιβή Νομικού 

Συμβούλου 
 
Αποζημίωση Νομικού 
Συμβούλου για έξοδα 

αγωγών 
 

Επιδικασθέντα 
έξοδα που 

εισπράχθηκαν 

  €  €  € 

2009  50.000  24.113  11.884 

2010  53.000  11.318  0 

2011  56.000  65.855  7.666 

2012  56.000  32.267  3.828 

2013  56.000  30.873  0 

2014  50.000  42.527  1.053 

2015  45.000  24.975  1.260 

2016  45.000  44.089  6.050 

2017  45.000  49.973  15.894 

(ii)  Με τον συγκεκριμένο Νομικό Σύμβουλο το Ίδρυμα διατηρεί μακροχρόνια 
συνεργασία. Για την περίοδο 2012-2016 συμφωνήθηκε η συνέχιση της 
συνεργασίας χωρίς την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά μόνο με την 
έγκριση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.  

(iii)  Στις 29.1.2016 υπογράφηκε συμφωνία για την περίοδο 1.1.2015 – 31.12.2017 
με ετήσια αμοιβή ύψους €45.000 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στις 
25.7.2017 το ΔΣ αποφάσισε την ανανέωση της πιο πάνω συμφωνίας για ακόμη 
3 έτη (1.1.2018-31.12.2020), με τους ίδιους ακριβώς όρους. Σημειώνεται ότι ένα 
μέλος του ΔΣ διαφώνησε με την πιο πάνω απόφαση σε σχέση με την έκταση 
και το είδος του συμβολαίου.  

Σύσταση: Επισημάναμε και πάλι ότι οι απαιτούμενες διεργασίες για την επιλογή 
Νομικού Συμβούλου πρέπει να γίνονται στη βάση της εγκυκλίου ΓΛ/ΑΑΔΣ 76, ημερ. 
27.4.2016, στην οποία διευκρινίζεται ότι, ακόμη και για συμβάσεις που δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών του τομέα δημοσίων συμβάσεων 
(2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται οι 
αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης των οικονομικών 
φορέων, στις οποίες μάλιστα τώρα προστίθεται και η αρχή της προστασίας του 
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ανταγωνισμού η οποία θα πρέπει επίσης να εξυπηρετείται και να διασφαλίζεται κατά 
το δυνατό ευρύτερα σε κάθε είδους δημόσια σύμβαση.   

Στην ίδια εγκύκλιο, μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι ως βέλτιστη πρακτική χειρισμού 
του συγκεκριμένου θέματος από τις αναθέτουσες αρχές, οι συνεργασίες αυτές να 
έχουν προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα, κατά κανόνα μέχρι και τα πέντε έτη από 
την έναρξη της εκάστοτε συνεργασίας.  Πριν από τη λήξη των πέντε ετών της 
εκάστοτε συνεργασίας, να ακολουθείται μια κατά το δυνατόν ανταγωνιστική 
διαδικασία για επιλογή συνεργάτη.   

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του νομικού οίκου θα πρέπει να γίνεται στη βάση της 
πιο πάνω εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου.  

(β) Δικηγορικά έξοδα εισπρακτέα. 

Στις 31.12.2017 εκκρεμούσε η είσπραξη συνολικού ποσού €52.393 που αφορούσε 
επιδικασθέντα δικηγορικά έξοδα σε 11 υποθέσεις που επιδικάστηκαν υπέρ του 
Ιδρύματος, στις πλείστες περιπτώσεις πριν από το 2010. 

Σύσταση: Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για είσπραξη των οφειλών.  

14.   Έσοδα. 

(α) Υπηρεσίες συνεγκατάστασης.   

Το Ίδρυμα διαχρονικά παρείχε υπηρεσίες συνεγκατάστασης εξοπλισμού της ΑΤΗΚ 
και της MTN.  Στις 7.11.2014 με την Κ.Δ.Π. 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 κεραιών, με αποτέλεσμα 
οι υφιστάμενες συμφωνίες να πρέπει να τροποποιηθούν, ώστε να συνάδουν με τα 
οριζόμενα στο Διάταγμα, το οποίο τέθηκε 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 οποίο με επιστολή ημερ. 8.12.2015 
κάλεσε το Ίδρυμα όπως υποβάλει κατάλληλη τεκμηριωμένη τεχνική πρόταση, η 
οποία θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, έτσι ώστε να εξεταστεί τυχόν τροποποίηση 
του υφιστάμενου πλαισίου. 

Όπως έχουμε σημειώσει και στην προηγούμενη Έκθεση της Υπηρεσίας μας, το 
Ίδρυμα, με 2 χρόνια καθυστέρηση, στις 12.4.2017, υπέβαλε προς το ΓΕΡΗΕΤ 
πρόταση για την τροποποίηση του Διατάγματος Κ.Δ.Π. 494/2014.  Στις 10.5.2017 το 
ΓΕΡΗΕΤ ενημέρωσε το Ίδρυμα ότι οι προτάσεις του έχουν σημειωθεί και ότι το 
ΓΕΡΗΕΤ προτίθεται να προχωρήσει σε τροποποιήσεις του Διατάγματος οι οποίες θα 
τεθούν προηγουμένως σε Δημόσια Ακρόαση.   

Σχετικά με τα πιο πάνω αναφέρονται τα ακόλουθα:  

(i) Το Διάταγμα  (Κ.Δ.Π. 247/2013) τροποποιήθηκε στις 29.12.2017 με την Κ.Δ.Π. 
460/2017, χωρίς να εντοπίσουμε στοιχεία κατά πόσο έχει προηγηθεί Δημόσια 
Ακρόαση. Σημειώνεται ότι οι νέοι Κανονισμοί, μέχρι την ημερομηνία του 
ελέγχου, δεν είχαν μελετηθεί από το Ίδρυμα, για να γίνουν ανάλογες τυχόν 
τροποποιήσεις στις σχετικές χρεώσεις.     
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(ii) Δεν έχουν υπογραφεί συμφωνίες/πλαίσιο με τις εταιρείες, παρόλο που το 
Διάταγμα βρίσκεται σε ισχύ από 7.11.2014. 

(iii) Τα δικαιώματα χρήσης συνεγκατάστασης για την περίοδο 1.5.2017 έως 
30.4.2018 σε υποσταθμούς του ΡΙΚ από την ΜΤΝ και την ΑΤΗΚ ανέρχονται σε 
€228.350 και €176.329, αντίστοιχα. Πριν την 1.5.2015 οι χρεώσεις ανέρχονταν 
σε €507.839 και €306.926, αντίστοιχα. 

Σύσταση:  Το Ίδρυμα θα πρέπει να μελετήσει τις τροποποιήσεις του Διατάγματος και 
να προβεί άμεσα σε νέο υπολογισμό χρεώσεων συνεγκατάστασης όπου προκύπτουν 
αλλαγές. Επίσης, θα πρέπει να υπογραφούν νέες συμφωνίες/πλαίσιο με τις εταιρείες 
ΜΤΝ και ΑΤΗΚ.  

(β) Προσφερόμενες Υπηρεσίες (αρ. Λογ. 170610001).  Από τον έλεγχο του πιο 
πάνω Κονδυλίου προέκυψαν τα ακόλουθα: 

Στις 15.5.2015 το Ίδρυμα συνήψε συμφωνία με μία εταιρεία για την περίοδο 1.6.2015 
έως 31.5.2017 με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη 2 χρόνια, για την περίοδο 1.6.2017 
έως 31.5.2019, για δικαιώματα μετάδοσης του σήματος του ΡΙΚ στην Αμερική και 
Καναδά.  Με βάση τη συμφωνία, η εν λόγω εταιρεία έπρεπε να καταβάλει όχι 
αργότερα από 30 μέρες από την ημερομηνία εκτέλεσης της συμφωνίας το καθαρό 
ποσό των US$10.000, για τα δύο χρόνια διάρκειας της συμφωνίας που θα κάλυπτε 
και τα προηγούμενα χρόνια, για τα οποία δεν καταβλήθηκε οποιοδήποτε ποσό.  
Επίσης, θα πρέπει να καταβάλει US$10.000 για την περίοδο ανανέωσης που 
αναφέρεται πιο πάνω.  

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχει πληρωθεί κανένα ποσό.  

Σύσταση: Θα πρέπει να ληφθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη του 
οφειλόμενου ποσού από την εταιρεία, βάσει των όρων της συμφωνίας.  

(γ) Χρεώστες.  Το σύνολο των χρεωστών υπηρεσιών στις 31.12.2017 ανερχόταν 
σε €758.825, μετά την αφαίρεση ειδικής πρόβλεψης  ύψους €138.317.  

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται χρεώστης ο οποίος στις 31.12.2017 όφειλε στο 
Ίδρυμα το ποσό των €240.364 για την παροχή διευκολύνσεων εγκατάστασης 
εξοπλισμού μετάδοσης τηλεόρασης στους υποσταθμούς του ΡΙΚ.  Για τον χρεώστη 
έχει γίνει ειδική πρόβλεψη για επισφαλή χρέη ποσού €61.075.  Αναφέρεται ότι, για 
την είσπραξη της οφειλής το Ίδρυμα κίνησε δύο αγωγές στην εταιρεία (αρ. αγωγής 
2028/09 για ποσό €117.770 και αρ. αγωγής 5573/102010 για ποσό €65.823), οι 
οποίες εκδικάστηκαν υπέρ του ΡΙΚ στις 9.12.2011 και 28.1.2011, αντίστοιχα. 
Αναφέρεται ότι μέρος της οφειλής (€107.171) αφορά σε υπηρεσίες που 
παραχωρήθηκαν πριν την 1.1.2009.  

Σύσταση: Το Ίδρυμα θα πρέπει να προβαίνει έγκαιρα στη λήψη μέτρων για 
είσπραξη των οφειλών.   

15. Συμφωνία παροχής υπηρεσιών στο ΡΙΚ για διαχείριση καντίνας/ 
καφεστιατορίου. 

Η παραχώρηση της διαχείρισης της καντίνας/καφεστιατορίου γίνεται κατόπιν 
προσφορών.  

Κατά τον έλεγχο προέκυψαν τα πιο κάτω:   

(α)  Εταιρεία Β. Υπογράφηκε συμφωνία στις 22.4.2013 για την περίοδο 1.5.2013 
μέχρι 30.4.2015 με μηνιαίο ποσό €1.500 πλέον ΦΠΑ, πλέον κατανάλωση 
ηλεκτρισμού και νερού.  
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Ο διαχειριστής χρησιμοποίησε την καντίνα μόνο για 8 μήνες και κατέβαλε συνολικά 
ποσό ύψους €10.620.  Το Λογιστήριο προέβηκε σε συμψηφισμό ποσού ύψους 
€8.141 για αγορά ειδών από την καντίνα και χρέωσε το διαχειριστή με το ποσό των 
€9.588 για ηλεκτρισμό και €180 για νερό.  

Στις 31.12.2017 ο Διαχειριστής οφείλει συνολικό ποσό ύψους €5.168.  

Σημειώνεται ότι στις 14.12.2017 καταχωρίστηκε αγωγή με αριθμό 4637/2017 για 
είσπραξη του οφειλόμενου ποσού των €5.168 πλέον τόκοι.   Αναφέρεται ότι το 
Ίδρυμα έχει τιμολογηθεί από τους δικηγόρους του με έξοδα αγωγής ύψους €946 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

(β) Εταιρεία Γ.  Υπογράφηκε συμφωνία στις 9.1.2014, για την περίοδο 1.1.2014 
μέχρι 31.12.2016 με δικαίωμα χρήσης €3.100 πλέον ΦΠΑ τον μήνα. Σχετικά με την 
πιο πάνω συμφωνία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 Δεν υπήρξε συμμόρφωση με τον όρο 1.3 για την καταβολή του ενοικίου την 1η 
εβδομάδα κάθε μήνα, με αποτέλεσμα στις 31.12.2017, η εταιρεία παρουσίαζε 
χρεωστικό υπόλοιπο €6.193.   

 Δεν υπάρχει πρόνοια στο Συμβόλαιο για χρέωση για την κατανάλωση 
ηλεκτρισμού. Σημειώνεται ότι, στην καντίνα λειτουργεί ξεχωριστός μετρητής 
ηλεκτρισμού και στην προηγούμενη συμφωνία με την εταιρεία  B, χρεωνόταν η 
κατανάλωση ηλεκτρισμού, η οποία ανερχόταν κατά μέσο όρο στα €1.342 ανά 
μήνα.  

Σύσταση: θα πρέπει άμεσα να ληφθεί απόφαση ώστε να γίνουν οι απαραίτητες 
ενέργειες και να απαιτηθεί το οφειλόμενο ποσό.   

(γ) Φυσικά πρόσωπα Δ και Ε. Υπογράφηκε συμφωνία για την περίοδο από 
1.1.2017 μέχρι 31.12.2019 με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον δύο χρόνια για το 
ποσό των €2.000 πλέον ΦΠΑ τον μήνα. 

 Παρατηρήθηκε ότι κατά το 2017 οι διαχειριστές κατέβαλαν μόνο ποσό €4.602 
(εκτός της εγγύησης ύψους €2.000) από το συνολικά  δικαιώματα χρήσης 
χώρου ύψους €28.560, ενώ για το υπόλοιπο ποσό των €23.958, έγινε 
συμψηφισμός με τα έξοδα φιλοξενίας της καντίνας τα οποία για το 2017 
ανήλθαν σε €26.265.   

 Δεν υπάρχει πρόνοια στο Συμβόλαιο για χρέωση για την κατανάλωση 
ηλεκτρισμού παρόλο που όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, στην καντίνα λειτουργεί 
ξεχωριστός μετρητής ηλεκτρισμού που η κατανάλωση  ανερχόταν κατά μέσο 
όρο στα €1.342 ανά μήνα.  

16.   Δαπάνη για Υπηρεσιακά Ταξίδια. 

Σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν, η συνολική δαπάνη για υπηρεσιακά ταξίδια 
για τo έτος 2017 ανερχόταν σε €136.892 (115 ταξίδια), σε σύγκριση με  €182.457 
(106 ταξίδια), το 2016.  

Ποσό αξίας €30.816 αφορούσε σε χρέωση Κονδυλίων του Ιδρύματος για έκδοση 73 
αεροπορικών εισιτηρίων. Αναφέρεται ότι, η αξία των υπόλοιπων 42 αεροπορικών 
εισιτηρίων καλύφθηκαν από την Προεδρία, ΚΟΠ, και ΚΟΑ, και ως εκ τούτου δεν 
περιλαμβάνονται στο πιο πάνω Κονδύλι.     

(α) Σημειώνεται ότι για την αγορά των αεροπορικών εισιτηρίων δεν ζητούνται 
προσφορές από διάφορα ταξιδιωτικά γραφεία, έτσι ώστε να γίνεται σύγκριση τιμών, 
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ενώ από τα 73 αεροπορικά εισιτήρια, τα 45 αγοράστηκαν από δύο  ταξιδιωτικά  
γραφεία (27 και 18 αντίστοιχα).  

(β) Παρατηρήθηκε ότι στο «έντυπο για έγκριση μετάβασης προσωπικού στο 
εξωτερικό για υπηρεσιακούς σκοπούς» δεν αναφέρεται το αναμενόμενο κόστος της 
αποστολής στο εξωτερικό.  

(γ) Σημειώνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις κάλυψης γεγονότων μεγάλου 
ενδιαφέροντος, στους υπαλλήλους καταβλήθηκε το πραγματικό κόστος για έξοδα 
διαμονής αντί του 60% του επιδόματος συντήρησης λόγω των αυξημένων χρεώσεων 
των ξενοδοχείων, χωρίς να εξασφαλιστεί η προβλεπόμενη από την πιο πάνω 
εγκύκλιο, ειδική έγκριση του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος.   

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου αρ. 1654. ημερ. 
8.12.2009, θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική έγκριση από τον Γενικό Διευθυντή, πριν 
από τη μετάβαση του υπαλλήλου στο εξωτερικό, στις περιπτώσεις όπου τα 
πραγματικά έξοδα διαμονής ξεπερνούν το ανώτατο όριο του εγκεκριμένου 
επιδόματος συντήρησης εξωτερικού, όταν οι τιμές αυξάνονται επειδή στην περιοχή 
διοργανώνεται κάποιο σημαντικό συνέδριο ή έκθεση και όταν οι οργανωτές έχουν 
προκαθορίσει συγκεκριμένα ξενοδοχεία.  

(δ) Διαχρονικά στον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος, καταβάλλονται όλα τα 
μεταφορικά έξοδα διακίνησης στο εξωτερικό, πέραν αυτών που προνοούνται στους 
σχετικούς Κανονισμούς (από και προς το ξενοδοχείο).  

(ε) Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία δεν έγιναν έγκαιρα, 
με αποτέλεσμα το Ίδρυμα να επωμιστεί επιπλέον κόστος, π.χ. για τη μετάδοση 
αγώνων που λάμβαναν χώρα στο Γιβραλτάρ, σε λειτουργό πληρώθηκε ποσό €140 
για διαμονή στην Πορτογαλία αντί στο Γιβραλτάρ, και ποσό €694 πληρώθηκε για 
μετακινήσεις άλλου λειτουργού επειδή δεν υπήρχε διαθεσιμότητα στα πλησιέστερα 
ξενοδοχεία. Επίσης, για την κάλυψη του τελικού UEFA Champions League 
καταβλήθηκε ποσό STG£600 για την μεταφορά 2 Λειτουργών του Ιδρύματος από το 
Λονδίνο στο Cardiff όπου διεξήχθη ο αγώνας.   

Συστάσεις:   

(i) Για την έκδοση εισιτηρίων να ζητούνται προσφορές από τρία τουλάχιστον 
ταξιδιωτικά γραφεία προκειμένου να διασφαλίζονται οι αρχές της διαφάνειας, 
ίσης μεταχείρισης και χρηστής διοίκησης. 

(ii) Ο προγραμματισμός των υπηρεσιακών ταξιδιών, ειδικά αυτών που αφορούν 
κάλυψη σημαντικών γεγονότων να γίνεται έγκαιρα, έτσι ώστε να αποφεύγονται 
επιπλέον δαπάνες. 

(iii) Τα επιδόματα συντήρησης εξωτερικού που καταβάλλονται από το Ίδρυμα, 
πρέπει να συνάδουν με αυτά που προνοούνται στις σχετικές εγκυκλίους του 
Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας.  

17.  Ενοικίαση Οχημάτων.  

Το Ίδρυμα διαθέτει συνολικά 25 ιδιόκτητα αυτοκίνητα εκ των οποίων το 1 παραμένει 
στο Ίδρυμα για μουσειακούς σκοπούς, τα 3 βρίσκονται ακινητοποιημένα και άλλα 3 
οχήματα χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες εκπομπών υψηλής ευκρίνειας (2 
ΟΒ φορτηγά και ένα van συνοδευτικό).   

Επιπλέον το Ίδρυμα ενοικιάζει οχήματα από δύο εταιρείες. Οι δαπάνες για την 
ενοικίαση 8 οχημάτων, (3 οχήματα από την εταιρεία Ζ και 5 οχήματα από την 
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εταιρεία Η) ανήλθαν σε €40.618 σε σύγκριση με €39.716 το 2016. Επιπρόσθετα, το 
Ίδρυμα κατέβαλε το 2017 ποσό ύψους €9.827 (€7.660 το 2016) για μετακινήσεις με 
ταξί.  Αναφέρεται ότι μέρος της δαπάνης (ποσό €4.266) καλύπτεται με ανταλλαγή 
προϊόντων στην οποία παραχωρείται έκπτωση 75%. 

Σημειώνεται ότι το Ίδρυμα εξακολουθεί να ενοικιάζει τα οχήματα, με βάση την 
προσφορά αρ. 34/2009 η οποία ίσχυε για 1 χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης για 
ακόμη ένα χρόνο.   Ωστόσο το Ίδρυμα προχώρησε στην ανανέωση της σύμβασης 
για το χρονικό διάστημα από 1.5.2012 έως 31.5.2014, δηλ. για περίοδο μεγαλύτερη-
συνολικά- από την αρχική, χωρίς κάτι τέτοιο να προβλέπεται στους όρους της 
αρχικής σύμβασης.    

Επισημαίνεται ότι η ενοικίαση των οχημάτων συνεχίζεται από την 1.6.2014, χωρίς 
σύμβαση και χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού και ανάθεση άλλης σύμβασης. 

Εκτενής αναφορά για το εν λόγω θέμα έγινε με την ταυτάριθμη επιστολή μας ημερ. 
21.4.2015 και στην Έκθεση της Υπηρεσίας μας για το έτος 2016  στην οποία μεταξύ 
άλλων, σημειώνεται ότι ο μέσος όρος ενοικίασης ανέρχεται στα €6.681 ετησίως.    

Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι από 19.10.2017 λόγω αύξησης των αναγκών του 
Ιδρύματος, ενοικιάζεται όγδοο αυτοκίνητο, ενώ η προσφορά του 2009 αφορούσε σε 
ενοικίαση 7 αυτοκινήτων.  

Σύσταση:  Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες του Ιδρύματος σε οχήματα είναι 
μόνιμες, επαναλάβαμε την εισήγηση μας, όπως μελετηθεί η πιο οικονομική λύση για 
την εξασφάλιση του απαραίτητου αριθμού οχημάτων με μακροχρόνια ενοικίαση ή 
αγορά τους.   

18.  Έξοδα Φιλοξενίας. 

Παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στα έξοδα Φιλοξενίας, τα οποία το 2017 ανήλθαν 
στα €31.218 σε σύγκριση με €24.283 το 2016 και €17.291 το 2015. Ποσό ύψους 
€4.146, αφορά στα γεύματα και τα ποτά που παραχωρούνται στα Μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου κατά την συμμετοχή τους στις συνεδρίες του ΔΣ και στις 
Επιτροπές.  Επισημαίνεται επίσης ότι, από δειγματοληπτικό έλεγχο, διαπιστώθηκε 
ότι δαπανήθηκε για την αγορά φαγητών σε υπαλλήλους που εργάζονται για την 
κάλυψη ποδοσφαιρικών αγώνων στο στάδιο ΓΣΠ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, από 
ένα συγκεκριμένο εστιατόριο αγοράστηκαν γεύματα για τους υπαλλήλους, συνολικού 
κόστους €3.925. 

Σύσταση: Επισημάνθηκε ότι η παραχώρηση γευμάτων σε υπαλλήλους δεν είναι 
σύννομη και πρέπει να τερματιστεί. Επιπρόσθετα, η δαπάνη για γεύματα και ποτά 
που παραχωρούνται στα μέλη του ΔΣ κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων   πρέπει 
να περιοριστεί. 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς ανέφερε ότι η παροχή φαγητού σε ποδοσφαιρικούς 
αγώνες ευρωπαϊκών διοργανώσεων καθώς και σε άλλες περιπτώσεις όπως οι 
εκλογές είναι απαραίτητη για την εύρυθμη πραγματοποίηση των παραγωγών, αφού 
σε διαφορετική περίπτωση θα παραχωρείτο ελεύθερος χρόνος στους υπαλλήλους 
κάτι που δεν το επιτρέπει η επιτυχής παραγωγή τέτοιων διοργανώσεων και τα 
κριτήρια που τίθενται από παγκόσμιους διοργανωτές όπως η ΟΥΕΦΑ και άλλοι 
διοργανωτές. 
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19. Αμοιβή Προέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Κονδύλι 02.220. 

Παρατηρήθηκε ότι, το συνολικό κόστος του πιο πάνω Κονδυλίου, αυξήθηκε 
σημαντικά κατά την τελευταία τριετία. Συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζεται στον 
πίνακα που ακολουθεί, το συνολικό κόστος για τα έτη  2015, 2016 και 2017 ανήλθε 
στα €16.987, €27.950 και €36.360, αντίστοιχα.   

 2017  2016  2015 
 €  €  € 
Αμοιβή Προέδρου και μελών ΔΣ 30.310  20.332  12.098 
Οδοιπορικά μελών ΔΣ και Έξοδα Παραστάσεως 
Προέδρου 

 
6.005 

  
7.618 

  
4.889 

 36.360  27.950  16.987 

      
Αρ. Συνεδριάσεων ΔΣ 46  55  35 
Αρ. Συνεδριάσεων Επιτροπών 22     
      
Συμμετοχές σε Συνεδρίες ΔΣ 371     
Συμμετοχές σε Επιτροπές 62  -  - 
Σύνολο συμμετοχών 433  400  220 

Αναφέρεται επίσης ότι, όπως σημειώθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, κατά τη 
διάρκεια του 2017, ποσό ύψους €4.146, χρεώθηκε στα έξοδα φιλοξενίας και 
αφορούσε σε γεύματα και ποτά για τα Μέλη του ΔΣ κατά τη διάρκεια των 
συνεδριάσεων του ΔΣ και των Επιτροπών.  

Από τον έλεγχο προέκυψαν τα ακόλουθα: 

 Η αύξηση στην αμοιβή του Προέδρου και Μελών οφείλεται κυρίως στην 
αναθεώρηση από την 1.1.2017 της αμοιβής ανά συνεδρία από €50,83 στα €70, 
(Εγκύκλιος Υ.Ο. αρ. 1540 ημερ. 11.8.2016), με συνολικό επιπρόσθετο κόστος 
ύψους €8.301 (433 συμμετοχές @ €19,17). 

 Καθορισμός των συνεδριάσεων των Επιτροπών σε άλλη ημερομηνία από την 
ημερομηνία των συνεδριάσεων του ΔΣ. Η μετακίνηση αυτή επιφέρει επιπλέον 
κόστος €4.340 (62 συμμετοχές @ €70). Σημειώνεται ότι μετά από σχετικό 
έλεγχο της Υπηρεσίας μας διαφάνηκε ότι οι συνεδρίες των Επιτροπών για τα 
έτη 2015 και 2016  καθορίζονταν στις ίδιες ημερομηνίες των συνεδριάσεων του 
ΔΣ. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 
Αρ. 28.165 και ημερ. 5.2.1987, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο 
μετέχει σε δύο ή περισσότερες συνεδρίες την ίδια μέρα αμείβεται για μια 
συνεδρία μόνο. 

 Από την μελέτη των πρακτικών, φαίνεται ότι κάποιες συνεδρίες διήρκησαν μόνο 
1½ ώρα και σε κάποιες συζητήθηκαν μόνο 1-2 θέματα. 

 Σημειώνεται επίσης ότι αρκετά θέματα καταγράφονται κατ’ επανάληψη για 
συζήτηση, αναβάλλονται στις επόμενες συνεδρίες, χωρίς μέχρι την 
αποπεράτωση του ελέγχου να έχουν συζητηθεί.  

Σύσταση: Να καταβληθεί προσπάθεια για πιο ορθολογιστική λειτουργία του ΔΣ και 
των Επιτροπών για την εξοικονόμηση χρόνου και οικονομικών πόρων του Ιδρύματος 
και την πιο αποτελεσματική λειτουργία του.  
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20. Δημόσια διακυβέρνηση.   

Στις 18.1.2011 το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ενέκρινε Κώδικα 
Διακυβέρνησης ΡΙΚ. 

 Όπως αναφέρθηκε και στην Έκθεση μας για το 2016, παρατηρήθηκε ότι δεν γίνεται 
έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων του εγκριθέντα Κώδικα από το Ίδρυμα, ενώ 
από δειγματοληπτικό έλεγχο της Υπηρεσίας μας διαφάνηκε ότι  κάποιες διατάξεις του 
Κώδικα δεν εφαρμόζονται. Αναφέρεται σχετικά ότι δεν εφαρμόζεται το άρθρο 7.5 του 
Κώδικα σύμφωνα με το οποίο «Η Επιτροπή Ελέγχου  ετοιμάζει, με τη βοήθεια του 
Γενικού Διευθυντή και του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου του ΡΙΚ, προσχέδιο 
Έκθεσης του ΔΣ για τον Κώδικα Διακυβέρνησης του Οργανισμού, η οποία, αφού 
εγκριθεί από το ΔΣ συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση του ΡΙΚ».  

Σύσταση:  Παρόλο που το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν θεσμοθετεί τις αρχές 
ενός καθολικού κώδικα χρηστής δημόσιας διακυβέρνησης, εισηγούμαστε όπως, 
εφόσον το Ίδρυμα  από το 2011 ενέκρινε Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης, 
εφαρμόζει τις διατάξεις του.  

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς ανέφερε ότι το ΡΙΚ καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια ώστε οι διατάξεις του Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης να 
εφαρμόζονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό.  

21. Παραγωγή/Συμπαραγωγή Τηλεοπτικών προγραμμάτων.  

(α) Χορηγίες προγραμμάτων.  Σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν από το 
Ίδρυμα (Παράρτημα 1), για την τηλεοπτική περίοδο 2017/2018 ετοιμάστηκαν 3 
συμπαραγωγές και 24 παραγωγές. 

Από τον έλεγχο έχουν προκύψει τα ακόλουθα: 

(i) To Εμπορικό Τμήμα ετοίμασε και υπέβαλε προς διαφημιστικά Γραφεία/ 
διαφημιζομένους προτάσεις χορηγιών για 14 προγράμματα, αλλά για 6 
προγράμματα («Καλή σας Μέρα-live», «Μάθε Τέχνη», «Καμώματα Τζι 
Αρώματα», «Η Κυρά του Μεταξιού», «Γυναικεία Υπόθεση» και «Χάλκινα 
Χρόνια») δεν υπήρξε ενδιαφέρον για παραχώρηση χορηγίας.   

(ii) Σημειώνεται ότι για τα προγράμματα «Προσωπογραφίες» και «Χρυσές 
Συνταγές» ενώ στάληκαν από τη Λειτουργό του Εμπορικού Τμήματος στη 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΥΟ) προτάσεις για χορηγία, στις 
3.11.2017 και 27.9.2017, αντίστοιχα, εντούτοις δεν φαίνεται να είχαν προωθηθεί 
από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών στον Γενικό Διευθυντή για έγκριση, 
έτσι ώστε να σταλούν σε ενδιαφερόμενους για εξασφάλιση χορηγίας.  

 (iii) Για το πρόγραμμα «Κύπριοι του Κόσμου» δεν ετοιμάστηκε από το Εμπορικό 
Τμήμα πρόταση για χορηγία.  

(iv) Για 10 προγράμματα (5 Δελτία Ειδήσεων και 5 Προγράμματα δεν ζητήθηκαν 
χορηγίες, επειδή σύμφωνα με το άρθρο 17Γ(4) του περί Ραδιοφωνικού 
Ιδρύματος Κύπρου Νόμου (Ν.300Α) «Tο Ίδρυμα δεν δύναται να δέχεται χορηγία 
για τα προγράμματα ειδησεογραφίας και επικαιρότητας, όπως δελτία ειδήσεων 
και πολιτικές ενημερωτικές εκπομπές:  

Νοείται ότι, από την πιο πάνω απαγόρευση εξαιρούνται τα δελτία καιρού, τα 
χρηματιστηριακά δελτία και τα δελτία συναλλάγματος, καθώς και η αθλητική 
ενημέρωση».  
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Επισημαίνεται ωστόσο ότι, όπως αναφέραμε και στην Έκθεση ελέγχου της 
Υπηρεσίας μας για το έτος 2016, έχουμε την άποψη ότι μόνο 1 εκπομπή μπορεί 
να θεωρηθεί ως πολιτική ενημερωτική. 

Σύσταση: Επειδή ο νόμος αναφέρεται ρητά σε πολιτικές ενημερωτικές 
εκπομπές και όχι σε ενημερωτικές εκπομπές, εισηγηθήκαμε και πάλι όπως, το 
Ίδρυμα επανεξετάσει το πιο πάνω θέμα με αρμόδιους φορείς για την σωστή 
εφαρμογή του νόμου και την εξασφάλιση τυχόν σημαντικών εσόδων.  

(v) Παρόλο που με την απαντητική επιστολή του Ιδρύματος ημερ. 8.6.2017, που 
αφορούσε την Έκθεση της Υπηρεσίας μας για το 2016, είχαμε ενημερωθεί ότι 
«η πολιτική χορηγιών θα επανεξεταστεί από το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη τις 
συστάσεις μας» κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει.    

Σύσταση: Επισημάνθηκε και πάλι ότι η καταγραφή της διαδικασίας 
εξασφάλισης χορηγιών είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να απασχολήσει το 
Διοικητικό Συμβούλιο. Εισηγηθήκαμε όπως υποβληθούν στο ΔΣ εναλλακτικές 
προτάσεις, αξιολογηθούν και εισαχθούν όροι που θα είναι ελκυστικοί προς τους 
υποψήφιους χορηγούς. Επίσης, για σκοπούς διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης, 
εισηγηθήκαμε όπως το Ίδρυμα προβαίνει σε δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος 
καθορίζοντας το ελάχιστο ποσό χορηγίας για κάθε εκπομπή, που θα γίνεται 
αποδεκτό. 

(vi) Εκπομπή «Μάθε Τέχνη κι άστηνε» που μετονομάστηκε σε «Μάθε Τέχνη».  
Όπως πληροφορηθήκαμε από την παραγωγό της εκπομπής, η ίδια επιλέγει τα 
θέματα που θα παρουσιαστούν (πρακτική που ακολουθείτε από όλους τους 
παραγωγούς), καθώς και σε ποιους συγκεκριμένους χώρους θα γίνουν τα 
γυρίσματα της εκπομπής, π.χ. Ινστιτούτα γυμναστικής, μπαλέτου, γιόγκας, 
αισθητικής.  

 Σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν στις 23 Μαḯου 2018, η πιο πάνω 
ημίωρη, εβδομαδιαία εκπομπή για τα έτη 2016-2018 συνολικά έχει προβληθεί 
από το ΡΙΚ1 και ΡΙΚ2 σε 86 προγράμματα με 559 επαναλήψεις.  

 Επισημάνθηκε ότι η συγκεκριμένη εκπομπή εκ της φύσεως της παρέχει άμεση 
διαφήμιση στα άτομα που παρουσιάζονται (ημίωρη διαφήμιση ή 
δεκαπεντάλεπτη στην περίπτωση που η εκπομπή παρουσιάζει 2 θέματα),  γι΄ 
αυτό το Ίδρυμα θα πρέπει να θεσμοθετήσει γραπτή διαδικασία για την ετοιμασία 
της εν λόγω εκπομπής, όπως για την επιλογή των θεμάτων, καθώς και των 
συγκεκριμένων ατόμων που θα παρουσιαστούν, στους οποίους παρέχεται 
δωρεάν διαφήμιση.   

 Σύσταση: Εκφράσαμε την άποψη ότι για σκοπούς διαφάνειας και ίσης 
μεταχείρισης, το Ίδρυμα να προβαίνει σε δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος για 
συμμετοχή στα θέματα που θα παρουσιαστούν, καθορίζοντας ελάχιστο ποσό 
χορηγίας από τους ενδιαφερόμενους. 

(β) Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνεργασία στην παραγωγή τηλεοπτικής 
σειράς. Το Ίδρυμα προέβη στις 8.3.2017 σε προκήρυξη για εκδήλωση 
ενδιαφέροντος από εταιρείες παραγωγής τηλεοπτικών σειρών για συνεργασία στην 
οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής καθημερινής τηλεοπτικής σειράς εποχής 170 
επεισοδίων των 45 λεπτών, με εκτιμώμενο κόστος €5.000 πλέον Φ.Π.Α. ανά 
επεισόδιο. Στους όρους της προκήρυξης ενσωματώθηκε πρόνοια για συσχετισμό της 
πληρωμής για το κάθε επεισόδιο ανάλογα με την τηλεθέαση, έτσι ώστε να δίνεται 
επιπρόσθετη αμοιβή σε περίπτωση ψηλής τηλεθέασης ή να γίνεται αποκοπή μέρους 
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της αμοιβής σε περίπτωση μειωμένης τηλεθέασης. Παρατηρήθηκε ότι υποβλήθηκε 
μόνο μία προσφορά (σύμφωνα με πρακτικό αξιολόγησης με κόστος €5.800 πλέον 
Φ.Π.Α. ανά επεισόδιο) και ενδεχομένως κάποιοι όροι της προκήρυξης να απέτρεψαν 
πιθανές ενδιαφερόμενες εταιρείες από την υποβολή προσφορών, όπως για 
παράδειγμα η προθεσμία των 3 εβδομάδων για την υποβολή των προσφορών ή/και 
η προϋπόθεση για παραγωγή 100 τουλάχιστον επεισοδίων των 45 λεπτών τα οποία 
να είχαν προβληθεί από τηλεοπτικό σταθμό παγκύπριας εμβέλειας για διάστημα μιας 
τουλάχιστον τηλεοπτικής περιόδου. Ως εκ των πιο πάνω, όπως σημειώσαμε και στην 
Έκθεση μας για το έτος 2016, εισηγηθήκαμε όπως το Ίδρυμα αναθεωρήσει και 
χαλαρώσει ενδεχομένως κάποιους όρους σε μελλοντικές αντίστοιχες προκηρύξεις, 
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ευρύτητα συμμετοχής η οποία θα οδηγήσει σε ανάπτυξη 
υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος του Ιδρύματος. 

Σύμφωνα με πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης ημερ. 20.4.2017 η εταιρεία έκαμε 
πρόταση για μείωση της αμοιβής της  από €5.800 σε €5.500 και αφαίρεση των όρων 
για διαφοροποίηση της τιμής ανά επεισόδιο ανάλογα με την τηλεθέαση. Αναφέρεται 
ότι στις 7.6.2017 υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ του Ιδρύματος και της εταιρείας για 
τη συνεργασία παραγωγής της εν λόγω τηλεοπτικής σειράς εποχής με κόστος €5.000 
πλέον Φ.Π.Α. ανά επεισόδιο, η οποία περιλάμβανε όρο που συνέδεε την αμοιβή με 
το μερίδιο τηλεθέασης.   

Σημειώνεται ότι το ΔΣ σε συνεδρία του στις 14.11.2017, αποφάσισε  τη τροποποίηση 
του όρου 28 της Σύμβασης Συνεργασίας ο οποίος συνέδεε την αμοιβή με το μερίδιο 
τηλεθέασης. Συγκεκριμένα διαγράφηκαν τα άρθρα 28(β) και 28(δ). Το άρθρο 28(β) 
προέβλεπε την καταβολή επιπλέον ποσοστού 5% πλέον ΦΠΑ επί της αμοιβής των 
€5.000 ανά επεισόδιο, νοουμένου ότι το τηλεμερίδιο της “AGB Nielsen Media 
Research” για το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι πέραν του 20% 
(συμπεριλαμβανομένου) αλλά μέχρι 30% (συμπεριλαμβανομένου) SHR% . Το άρθρο 
28(δ) προέβλεπε αντίστοιχα μετά την μετάδοση των πρώτων 20 επεισοδίων, να 
αφαιρείται ποσοστό 5% ανά επεισόδιο, αν το τηλεμερίδιο με βάση την  AGB Nielsen 
Media Research, για το συγκεκριμένο επεισόδιο βρίσκεται κάτω από το 15% 
(συμπεριλαμβανομένου) SHR%.  Επισημαίνεται ότι η πιο πάνω τροποποίηση σαφώς 
ευνοεί την εταιρεία παραγωγής και όχι το Ίδρυμα, αφού σε κανένα επεισόδιο από τα 
150 που προβλήθηκαν από τις 11.9.2017 μέχρι τις 18.4.2018, το τηλεμερίδιο δεν 
ξεπέρασε το 20%, ενώ αντίθετα, μετά τα πρώτα 20 επεισόδια, για τα 96 από τα 130 
που προβλήθηκαν το τηλεμερίδιο ήταν κάτω του 15%.  Συνεπώς, το Ίδρυμα, με την 
τροποποίηση του πιο πάνω όρου, μέχρι τις 18.4.2018, απώλεσε ποσό ύψους 
€24.000 (96@€250). Σημειώνεται ότι η τροποποιητική συμφωνία που προσκομίστηκε 
στην Υπηρεσία μας δεν φέρει τις υπογραφές των συμβαλλόμενων μερών. 

Σύσταση:  Το Ίδρυμα, ως αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται όπως εφαρμόζει ρητά 
τους όρους που είχαν καθοριστεί στη συμφωνία με τον ανάδοχο και να μην 
τροποποιεί στο στάδιο της εκτέλεσης ουσιώδεις όρους οι οποίοι είχαν συμπεριληφθεί 
στις προδιαγραφές/προϋποθέσεις της προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κάτι 
τέτοιο καταστρατηγεί τις Αρχές της Ισότητας και Διαφάνειας που πρέπει να διέπουν 
τις Δημόσιες Συμβάσεις.   

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς ενημέρωσε ότι η απόφαση για τη διαγραφή της 
πρόνοιας που συνέδεε τη τηλεθέαση με την αμοιβή ήταν αποτέλεσμα της 
διαπραγμάτευσης και της μείωσης της αρχικής προσφοράς από €5.800 σε €5.000. 

(γ) Ηθοποιοί – συνεργάτες ορισμένου χρόνου. Όπως αναφέρεται και στην 
προηγούμενη Έκθεση της Υπηρεσίας μας, οι ηθοποιοί – συνεργάτες ορισμένου 
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χρόνου, αντιμετωπίζονται ως μισθωτοί ορισμένου χρόνου και στις απολαβές τους 
γίνονται όλες οι προβλεπόμενες συνεισφορές εργοδότη και αποκοπές 
εργοδοτούμενου, σύμφωνα με τις επιστολές του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ημερ. 27.5.1981 και 22.10.2008. Το ΔΣ επανεξετάζοντας το 
θέμα σε συνεδρίες του ημερ. 8.7.2015, 15.7.2015 και 22.7.2015 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 τηλεοπτική 
περίοδο 2015-2016, οι ηθοποιοί εργαστούν με το καθεστώς μισθωτών, ενώ από την 
τηλεοπτική περίοδο 2016-2017 γίνει η κατάλληλη προετοιμασία και διευθέτηση ώστε 
οι ηθοποιοί να συνεργάζονται με το Ίδρυμα ως παροχείς υπηρεσιών. 

Σημειώνεται ωστόσο ότι, τόσο κατά τη τηλεοπτική περίοδο 2016-2017 όσο και για την 
περίοδο 2017-2018, το Ίδρυμα εξακολουθεί να απασχολεί τους ηθοποιούς με το 
καθεστώς μισθωτού ορισμένου χρόνου. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του 2017,  
εργοδοτήθηκαν από το Ίδρυμα, με το πιο πάνω καθεστώς 94 ηθοποιοί με συνολικό 
κόστος €589.523. Επισημαίνεται ότι στους πιο πάνω ηθοποιούς που εργοδοτήθηκαν 
ως μισθωτοί, περιλαμβάνονται άτομα τα οποία εργάστηκαν μόνο για μερικά 
επεισόδια ή ακόμη και ως κομπάρσοι. Επιπρόσθετα, ποσό ύψους €5.920 
καταβλήθηκε σε διάφορους ηθοποιούς/κομπάρσους, οι οποίοι εργάστηκαν ως 
αυτοεργοδοτούμενοι.  

Κατά την τηλεοπτική περίοδο 2017-2018 το Ίδρυμα  συνομολόγησε «Συμφωνητικό 
έγγραφο συνεργασίας ορισμένου χρόνου» με τους πιο κάτω παρουσιαστές: 

 Παρουσιαστής Θ για την εκπομπή «Ο πιο Αδύναμος Κρίκος», 

 Παρουσιάστρια Ι, για εκτέλεση καθηκόντων παρουσιάστριας στο Τμήμα 
Προγραμμάτων Τηλεόρασης χωρίς να καθορίζεται συγκεκριμένη εκπομπή. 

 Παρουσιάστριες Κ και Λ για την εκπομπή «Γυναικεία Υπόθεση». 

 Αναφέρεται επίσης ότι, στις 14.2.2018, υπογράφηκε Συμφωνητικό Έγγραφο 
Συνεργασίας Ορισμένου Χρόνου με την Παρουσιάστρια Μ η οποία σημειωτέον 
όπως μας αναφέρθηκε πρoσλήφθηκε με τη μέθοδο Head Hunting κατά 
παράβαση των Εσωτερικών Κανονισμών που προβλέπουν τη διαδικασία 
πρόσληψης συνεργατών για την παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων 
πέντε φορές την εβδομάδα (Δευτέρα – Παρασκευή) και μίας μονόωρης 
εβδομαδιαίας πολιτικής εκπομπής, έναντι του ποσού των €125 ανά 
παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων και €100 ανά παρουσίαση της 
πολιτικής/ενημερωτικής εκπομπής και για το εν λόγω άτομο θα καταβάλλονται 
από το ΄Ιδρυμα όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία εργοδοτικές 
εισφορές, περιλαμβανομένου και εισφορών στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών. Η 
περίοδος εργοδότησης της ισχύει από 1.3.2018 μέχρι 31.8.2019, όμως μέχρι 
σήμερα, δεν έχει ακόμη εργαστεί, λόγω καθυστέρησης στην ανακαίνιση του 
στούντιο που θα παρουσιάζεται το Δελτίο Ειδήσεων. Ενημερωτικά αναφέρεται 
ότι το 2017 το βραδινό δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ (20:00) είχε τηλεμερίδιο 15,91% 
και κατείχε την τρίτη θέση. 

Επίσης, το Ίδρυμα προέβη σε ανανέωση των υφιστάμενων συμφωνιών συνεργασίας 
ορισμένου χρόνου με τους πιο κάτω παρουσιαστές: 

 Παρουσιάστρια Ν για την εκπομπή «Μάθε Τέχνη κι Άστηνε», 

 Παρουσιαστής Ξ  για την εκπομπή «Χωρίς Αποσκευές», 
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βάσει των οποίων γίνονται αποκοπές και εισφορές από το Ίδρυμα στο Ταμείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα πιο πάνω συμβόλαια αφορούν εργοδότηση υπαλλήλων 
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, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ημερ. 27.5.1981 και 22.10.2008 αγνοώντας 
την απόφαση που λήφθηκε, μετά και από γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου,  από 
το προηγούμενο ΔΣ στις 22.7.2015 στην οποία αναφερόταν μεταξύ άλλων ότι από 
την τηλεοπτική περίοδο 2016-2017 θα γινόταν διευθέτηση ώστε οι ηθοποιοί να 
συνεργάζονται με το ΡΙΚ ως παροχείς υπηρεσιών.  

Αναφέρεται επίσης ότι, παρόλο που μετά από συστάσεις της Υπηρεσίας μας, το 
Ίδρυμα ζήτησε από τους πιο πάνω να δηλώσουν τυχόν άλλα εισοδήματα τους για να 
προβαίνει σε ανάλογη αποκοπή φόρου εισοδήματος, αν προκύπτει, εντούτοις μόνο 1 
ηθοποιός συμπλήρωσε το σχετικό έντυπο με τα άλλα εισοδήματα του.  

Σύσταση: Επαναλάβαμε την άποψη μας, η οποία συμφωνεί με αυτή του Νομικού 
Συμβούλου του Ιδρύματος, όπως οι συμφωνίες που συνομολογούνται με ηθοποιούς 
και παρουσιαστές, είναι με το καθεστώς παροχέα υπηρεσιών και σε αυτές να 
περιλαμβάνονται τέτοιοι όροι, οι οποίοι να διασφαλίζουν τη μη μετατροπή τους σε 
αορίστου χρόνου. Αυτό θα συνεπάγεται στη μείωση του εργοδοτικού κόστους λόγω 
της μη καταβολής των εργοδοτικών συνεισφορών.  

(δ) Μετατροπή συμβασιούχου με το καθεστώς της αγοράς/μίσθωσης 
υπηρεσιών σε εργοδοτούμενο αορίστου χρόνου. Η παρουσιάστρια Ι 
προσλήφθηκε στο ΡΙΚ την 1η Σεπτεμβρίου 2012, με τη μέθοδο Head Hunting, ως 
τηλεπαρουσιάστρια Συνεργάτιδα Ορισμένου Χρόνου για 2 χρόνια (1.9.2012 – 
31.8.2014), με ετήσιες απολαβές ύψους €36.000, περιλαμβανομένου του 13ου 
μισθού, για την ετοιμασία και παρουσίαση 5 δίωρων απογευματινών εκπομπών την 
εβδομάδα (Δευτέρα – Παρασκευή) και 1 ωριαίας βραδινής εκπομπής.   

(i) Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω μέθοδος πρόσληψης δεν προβλεπόταν στους 
Εσωτερικούς Κανονισμούς του Ιδρύματος, οι οποίοι καθόριζαν τις διαδικασίες 
πρόσληψης συνεργατών. 

Στη συνέχεια με αποφάσεις του ΔΣ, η Ι σύναψε με το ΡΙΚ 3 συμφωνίες παροχής 
υπηρεσιών για 3 περιόδους, από 15.9.2014–31.7.2015, 21.9.2015–17.7.2016 
και 19.9.2016–14.7.2017.  

Στις 10.7.2017, ο Διευθυντής Προσωπικού και Διοίκησης (ΔΠΔ), με σημείωμα 
του προς τον Γενικό Διευθυντή (ΓΔ) του Ιδρύματος, τον ενημέρωσε για το 
ιστορικό απασχόλησης της Ι από το Ίδρυμα και για το αίτημα της να μετατραπεί 
σε υπάλληλο αορίστου χρόνου. Στη συνέχεια, αφού αναφέρθηκε σε παρόμοιες 
περιπτώσεις απασχόλησης υπαλλήλων από το Ίδρυμα και στην μετατροπή 
τους σε αορίστου χρόνου, εισηγήθηκε την ικανοποίηση του αιτήματος της, 
καθότι τα καθήκοντα που εκτελούσε η Ι εμπίπτουν στην κατηγορία του 
μισθωτού και έχουν ήδη παρέλθει οι 30 μήνες απασχόλησης της από το ΡΙΚ.  

Στις 12.7.2017, ο Νομικός Σύμβουλος του ΡΙΚ, απαντώντας σε σχετικό 
ερώτημα που του τέθηκε στις 11.7.2017, για το πιο πάνω θέμα, εξέφρασε την 
άποψη ότι, το καθεστώς εργοδότησης της Ι θα πρέπει να μετατραπεί σε 
καθεστώς αορίστου χρόνου. Επισημαίνει επίσης ότι, θα πρέπει να της δοθεί το 
κατάλληλο συμβόλαιο, τονίζοντας ότι, ο εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου δεν 
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είναι «μόνιμος», αλλά η εργοδότηση του μπορεί να τερματιστεί με εύλογη 
προειδοποίηση. 

Το ΔΣ του ΡΙΚ, σε συνεδρία του στις 18.7.2017, αποφάσισε όπως, προσλάβει 
την Ι, από την 1.8.2017 – 31.1.2018, με το καθεστώς Μισθωτού Ορισμένου 
Χρόνου με ετήσιο μισθό €36.000 για εκτέλεση καθηκόντων Παρουσιάστριας στο 
Τμήμα Προγραμμάτων Τηλεόρασης. Στο σχετικό συμβόλαιο που υπογράφηκε, 
αναφέρεται ότι, το ελάχιστο ωράριο απασχόλησης της είναι 37,5 ώρες την 
εβδομάδα και θα εργάζεται με το σύστημα βάρδιας, το οποίο περιλαμβάνει 
Σαββατοκυρίακα και Δημόσιες Αργίες. Επίσης αποφάσισε όπως τη μετατρέψει 
από 1.2.2018, δηλαδή με την ολοκλήρωση 30 μηνών υπηρεσίας ως Μισθωτή 
Ορισμένου Χρόνου στο Ίδρυμα, σε εργοδοτούμενο αορίστου χρόνου 
διατηρώντας τις ίδιες απολαβές, αφού η ίδια επέλεξε να μην ενταχθεί σε 
μισθολογική κλίμακα.  

Από τα πιο πάνω, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

  Παρατηρήθηκε παραβίαση των διατάξεων των οδηγιών του Υπουργείου 
Οικονομικών όπως αυτές καταγράφονται με σαφήνεια στην εγκύκλιο του 
αρ. 1372 και ημερ. 17.9.2008, για αποφυγή δημιουργίας οποιασδήποτε 
υπαλληλικής σχέσης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.   Σχετική είναι 
επίσης η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών αρ. 1517, ημερ. 
14.5.2015, στην οποία, μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι για όλες τις 
περιπτώσεις που ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
θα καταλήγει στο πόρισμα ότι το καθεστώς του αναδόχου τέτοιας σύμβασης 
παραπέμπει σε καθεστώς μισθωτού προσώπου, τότε θα εξετάζεται θέμα 
αστικής ή ποινικής ευθύνης και επιπρόσθετα πειθαρχικής ευθύνης των 
ελεγχόντων λειτουργών ή και άλλων εμπλεκομένων λειτουργών που δεν 
τηρούν τις οδηγίες που αφορούν στη σύναψη και παρακολούθηση των 
συμβάσεων για αγορά/μίσθωση υπηρεσιών.   

  Με την πρόσληψη  της Ι ως Εργοδοτούμενη Ορισμένου Χρόνου, υπήρξε 
σαφής παραβίαση του περί Προσλήψεως Εκτάκτων Υπαλλήλων εις την 
Υπηρεσία Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμου (Ν.169/85), αφού 
δεν υποβλήθηκε σχετικό υπόμνημα στον Προϋπολογισμό του 2017 
ενώπιον της Βουλής, όπως προβλέπεται  στο άρθρο 3(1).  

  Επισημαίνεται ότι στους εγκριμένους Προϋπολογισμούς του  Ιδρύματος για 
τα έτη  2017 και 2018 στο εδάφιο 7(1) σημειώνεται ότι «…ουδεμία δαπάνη 
διενεργείται για την πρόσληψη πρόσθετων συνεργατών…». 

  Με την πρόσληψη  της Ι ως Εργοδοτούμενη Ορισμένου Χρόνου υπήρξε 
παραβίαση του προσχεδίου των Εσωτερικών Κανονισμών του Ιδρύματος, 
οι οποίοι καθορίζουν τις διαδικασίες πρόσληψης συνεργατών, όπως τον 
καθορισμό των αναγκών πρόσληψης, καταρτισμό καταλόγου υποψηφίων, 
γραπτή και προφορική εξέταση, Συμβουλευτική Επιτροπή Επιλογής κ.λπ.  

Σύσταση: Το Ίδρυμα οφείλει να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των 
Εσωτερικών Κανονισμών, των Προϋπολογισμών, των εγκυκλίων του 
Υπουργείου Οικονομικών καθώς και του Νόμου 169/85. Επισημαίνεται ότι, 
όπως προνοείται στο άρθρο 3(3), του πιο πάνω Νόμου,  η οποιαδήποτε 
πρόσληψη εκτάκτου κατά παράβαση του υπό αναφορά νόμου, θεωρείται ως μη 
νομίμως γενομένη και οι υπεύθυνοι λειτουργοί καθίστανται προσωπικά 
υπεύθυνοι για τη δαπάνη. Στις περιπτώσεις μίσθωσης/αγοράς υπηρεσιών, το 
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Ίδρυμα θα πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν δημιουργείται σχέση εργοδότη 
εργοδοτουμένου μεταξύ των παροχέων υπηρεσιών και του ΡΙΚ και τηρούνται 
αυστηρά όλες οι διατάξεις της νομοθεσίας ώστε να αποφεύγονται όλες οι 
συνεπαγόμενες συνέπειες.  

(ii) Καθεστώς Εργοδότησης. Όπως αναφέρεται πιο πάνω, στο Συμβόλαιο που 
υπογράφηκε με την Ι ως Συνεργάτιδα Ορισμένου Χρόνου, αναφέρεται ότι, θα 
εργάζεται με το σύστημα βάρδιας, το οποίο περιλαμβάνει Σαββατοκύριακα και 
Δημόσιες Αργίες.  

  Παρατηρήθηκε ότι, από την ημέρα, εργοδότησης της ως μισθωτή, δεν έχει 
εργαστεί ποτέ Σαββατοκύριακα ή Αργίες.  

  Επισημαίνεται ότι, ενώ ο Νομικός Σύμβουλος του Ιδρύματος, ανέφερε στο 
Ίδρυμα ότι «θα πρέπει να της δοθεί το κατάλληλο συμβόλαιο» 
(σημειώνοντας ότι ο εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου δεν είναι «μόνιμος» 
υπό την έννοια ότι έχει το νομικό δικαίωμα να παραμείνει στο ΡΙΚ μέχρι την 
αφυπηρέτηση του. Αντίθετα, η σύμβαση εργοδότησης αορίστου χρόνου 
μπορεί να τερματιστεί με εύλογη προειδοποίηση), το Ίδρυμα δεν ετοίμασε 
σχετικό συμβόλαιο.  

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως το ΄Ιδρυμα προβεί σε σύναψη συμβολαίου, το 
οποίο να τύχει και του νομοτεχνικού ελέγχου από τον Νομικό του Σύμβουλο. 
Επισημαίνεται επίσης ότι, θα πρέπει να διευκρινιστεί κατά πόσο η Ι εργάζεται με 
το καθεστώς βάρδιας το οποίο παραπέμπει σε εργοδοτούμενο εξαήμερης 
απασχόλησης  και κατά συνέπεια η κάθε μέρα απουσίας της θεωρείται 6,25 
ώρες αντί 7,5 στην περίπτωση που εργάζεται σε πενθήμερη βάση.  

(iii) Χρόνος Εργασίας.  Με την εργοδότηση της ως Μισθωτού Ορισμένου Χρόνου 
από 1.8.2017, η Ι οφείλει βάσει των όρων εργοδότησης της να εργάζεται στο 
ΡΙΚ 37,5 ώρες εβδομαδιαίως. Σε σχέση με τον έλεγχο του χρόνου εργασίας της, 
παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:  

  Ενώ η Ι κατέστη μισθωτή από την 1.8.2017, για δύο μήνες δεν 
χρησιμοποιούσε καθόλου κάρτα. 

  Ενώ για την περίοδο από την 1.8.2017 μέχρι και τις 27.3.2018, οι εργάσιμες 
ημέρες ανέρχονταν στις 168, η Ι κτύπησε την κάρτα της κατά την άφιξη και 
αναχώρηση της από το Ίδρυμα μόνο για τις 39 ημέρες, για 80 ημέρες δεν 
κτύπησε καθόλου την κάρτα της, ενώ για 49 ημέρες κτύπησε την κάρτα 
μόνο μία φορά. 

  Επειδή δεν έγινε καμία διόρθωση στο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής 
του χρόνου προσέλευσης αποχώρησης υπαλλήλων, η Ι παρουσιάζει 
ελλειμματικό χρόνο 967 ωρών για την πιο πάνω περίοδο.  

  Επισημαίνεται ότι, ενώ η Ι απασχολείτο διαχρονικά στο ΄Ιδρυμα ως 
παρουσιάστρια καθημερινής εκπομπής, από τον Μάρτιο του 2018, δεν 
παρουσιάζει οποιαδήποτε  εκπομπή.    

Σύσταση: Το Ίδρυμα οφείλει να εφαρμόσει τη σχετική Εγκύκλιο του ΓΔ αρ. 
34/2016, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που προκύπτει ελλειμματικός 
χρόνος θα ισχύουν οι Κανονισμοί της Δημόσιας Υπηρεσίας. Δηλαδή θα πρέπει 
να προβεί σε αποκοπή μισθού, ενώ παράλληλα, θα πρέπει να προβεί σε 
εξέταση τυχόν πειθαρχικών παραπτωμάτων.  
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Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς ενημέρωσε ότι ο ελλειμματικός χρόνος 
καλύφθηκε με την αφαίρεση ανάλογης άδειας ανάπαυσης. 

 (iv) Εκκρεμή θέματα. Τα πιο κάτω θέματα έχουν εγερθεί σε επιστολή μας με θέμα 
«Παραγωγή/Συμπαραγωγή Τηλεοπτικών σειρών» ημερ. 21.4.2016 καθώς και 
στην Έκθεση μας για το έτος 2016 και εξακολουθούν να εκκρεμούν.  

  Επιτροπή Προγραμμάτων.  Δεν γίνεται επικύρωση των πρακτικών της 
Επιτροπής Προγραμμάτων σε επόμενες συνεδρίες. Αναφέρεται σχετικά ότι 
για την περίοδο 11.1.2017-28.4.2017 έγιναν 10 συνεδρίες ενώ για την 
περίοδο 29.4.2017 μέχρι την ημερομηνία συμπλήρωσης του ελέγχου 
(8.5.2018) δεν έγινε άλλη συνεδρία.  

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μας ενημέρωσε ότι για την περίοδο 29.4.2017- 
8.5.2018 δεν προέκυψαν θέματα που να δικαιολογούν τη σύγκληση της 
Επιτροπής. 

  Κοστολόγηση προγραμμάτων. Το υφιστάμενο μηχανογραφημένο 
λογισμικό πρόγραμμα «Υλάτης» παρέχει τη δυνατότητα κατάτμησης των 
δαπανών σε κέντρα κόστους (“cost centres”), π.χ. στα προγράμματα, χωρίς 
αυτό να εφαρμόζεται. Όσον αφορά στις παραγωγές – συμπαραγωγές 
γίνεται κατάτμηση των δαπανών που αφορούν σε δαπάνες μισθών 
συνεργατών ηθοποιών, σκηνικά, ενοικιάσεις στούντιο ή άλλων χώρων 
γυρισμάτων στα προγράμματα. Ωστόσο δεν γίνεται κατανομή των 
απολαβών όλων των μόνιμων υπαλλήλων και Συνεργατών Αορίστου 
Χρόνου του Ιδρύματος, στα διάφορα προγράμματα του Ραδιοφώνου και της 
Τηλεόρασης, αποστερώντας χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά στο 
πραγματικό κόστος κάθε προγράμματος. 

Αναφέρεται σχετικά ότι στις 30.1.2018 ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος 
ζήτησε από το Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και τον Διευθυντή 
Προσωπικού & Διοίκησης να ενημερωθεί αναφορικά με την εξέλιξη του 
προγράμματος «timesheet» για διασύνδεση της εργασίας με το κόστος ανά 
υπάλληλο, χωρίς ωστόσο να υπάρξει καμία εξέλιξη για το θέμα.   

Σύσταση/Εισήγηση: Επισημάνθηκε και πάλι ότι σε πρώτο στάδιο θα πρέπει 
να γίνει κωδικοποίηση όλων των δραστηριοτήτων/εργασιών του Ιδρύματος και 
έπειτα, τόσο οι μόνιμοι υπάλληλοι όσο και οι Συνεργάτες Αορίστου Χρόνου, να 
συμπληρώνουν μηνιαία κατάσταση εργασιών στη βάση της πιο πάνω 
κωδικοποίησης μέσω της οποίας θα γίνεται κατάτμηση της δαπάνης των 
απολαβών τους. H κατάτμηση των δαπανών του Ιδρύματος σε κέντρα κόστους 
θα παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση στο Ίδρυμα για σκοπούς λήψης 
απόφασης της οικονομικότερης και συμφέρουσας επιλογής για την εσωτερική 
παραγωγή ή συμπαραγωγή ενός προγράμματος. 

22. Χρέωση αρχειακού υλικού.  

Στις 15.3.2016 το ΔΣ ενέκρινε αναθεωρημένη «Πολιτική Χρέωσης Αρχειακού Υλικού» 
σύμφωνα με την οποία, εξαίρεση στις χρεώσεις έχουν μόνο προγράμματα ή 
αποσπάσματα αυτών, τα οποία παραχωρούνται σε συγγενείς ατόμων που 
πρόσφεραν τη ζωή τους για λόγους δημοσίου συμφέροντος.   

Στην ίδια συνεδρία, το ΔΣ είχε αποφασίσει, ότι περιπτώσεις τις οποίες η Διεύθυνση 
κρίνει ότι πρέπει να τυγχάνουν εξαίρεσης, να παραπέμπονται για έγκριση στο ΔΣ, 
ενώ σε συνεδρία του στις 20.4.2016 αποφάσισε ότι η τυχόν έγκριση για δωρεάν 
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παραχώρηση αρχειακού υλικού θα είναι στην διακριτική ευχέρεια του Γενικού 
Διευθυντή.  

Σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται από την Υπηρεσία Αρχείου, το 2017 
υποβλήθηκαν συνολικά 111 αιτήματα για παραχώρηση αρχειακού υλικού από τα 
οποία 35 αιτήματα διεκπεραιώθηκαν με είσπραξη ποσού €3.148, 36 
παραχωρήθηκαν δωρεάν, εκ των οποίων τα 23 κατόπιν έγκρισης του Γενικού 
Διευθυντή με υπολογιζόμενο κόστος €4.000 και 40 δεν διεκπεραιώθηκαν για 
διάφορους δικαιολογημένους λόγους.  

Από τον έλεγχο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, έχουν παρατηρηθεί τα ακόλουθα: 

 Δεν συμπληρώνεται σε όλες τις περιπτώσεις το έντυπο του Αρχείου «Αίτηση για 
παραχώρηση αρχειακού υλικού», αλλά πρόχειρη σημείωση.   

 Σε ορισμένες περιπτώσεις οι αιτήσεις δεν ήταν πλήρως συμπληρωμένες από τον 
αιτητή.   

 Στις αποδείξεις είσπραξης που εκδίδονται από το Τμήμα Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Ιδρύματος δεν αναγράφεται «ότι το αντίγραφο παραχωρείται για 
τους λόγους για τους οποίους έγινε η αίτηση και ότι απαγορεύεται η αντιγραφή, 
αναπαραγωγή, ανάρτηση στο διαδίκτυο και εμπορική εκμετάλλευση του» όπως 
προνοείται στην παράγραφο 9 «Διαδικασία Πληρωμής», της Πολιτικής Χρέωσης 
Αρχειακού Υλικού. 

 Τα αιτήματα τα οποία δεν διεκπεραιώνονται φυλάγονται ξεχωριστά σε φάκελο και 
δεν καταγράφονται σε μητρώο. 

 Για την παραλαβή και παρακολούθηση του ζητηθέντος αρχειακού υλικού 
τηρούνται δύο μητρώα σε ηλεκτρονική μορφή.    

Συστάσεις:   

(i) Οι αιτήσεις για την παραχώρηση αρχειακού υλικού πρέπει να είναι 
συμπληρωμένες με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να υπογράφονται, ώστε οι 
αιτητές να «δηλώνουν τήρηση της πολιτικής χρέωσης του Αρχείου του ΡΙΚ» και 
να αποδέχονται ότι «το αντίγραφο παραχωρείται αποκλειστικά για τους 
σκοπούς για τους οποίους έγινε η αίτηση και απαγορεύεται η οποιαδήποτε άλλη 
χρήση/εκμετάλλευση».  

(ii) Οι αιτήσεις οι οποίες δεν διεκπεραιώνονται, να καταγράφονται σε μητρώο στο 
οποίο να αναφέρεται και ο λόγος μη ολοκλήρωσης της αίτησης. 

(iii) Για σκοπούς ελέγχου και έγκαιρης ενημέρωσης, όλες οι αιτήσεις που 
παραλαμβάνονται να καταχωρίζονται σε ένα ενιαίο μητρώο το οποίο θα 
ενημερώνεται ανάλογα, όπως π.χ. διεκπεραίωση-είσπραξη ποσού, μη 
διεκπεραίωση-αιτιολογία, παραχώρηση δωρεάν-έγκριση, κ.λπ. 

(iv) Οι περιπτώσεις για τις οποίες ο Γενικός Διευθυντής εγκρίνει την παραχώρηση 
δωρεάν αρχειακού υλικού πρέπει να περιοριστούν, να δικαιολογούνται, και να 
είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας, σύμφωνα και με υπόδειξη της υπεύθυνης 
Αρχείου με την οποία συμφώνησε και ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου του 
Ιδρύματος.  

23.  Ασφάλιση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών.  

Το Ίδρυμα από το 2015 έχει προβεί στη σύναψη σύμβασης με ετήσιο κόστος 
€11.021 με αντικείμενο την ασφαλιστική κάλυψη μέχρι ποσού €2.000.000 των 
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Διοικητικών Συμβούλων, Αξιωματούχων και του Ιδρύματος (Directors and officers 
and Company Liability Insurance) για αδικοπραγία κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους, κατά τη διάρκεια της θητείας τους. 

Ζητήσαμε όπως μας δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κάλυψη που 
παρέχει η εν λόγω ασφάλιση.    

Επειδή διαπιστώθηκε ότι η πιο πάνω πρακτική, δηλαδή, η ασφάλιση των μελών 
Διοικητικών Συμβουλίων εφαρμόζεται σε αριθμό Νομικών Προσώπων Νομικού 
Δικαίου (ΝΠΝΔ), η Υπηρεσία μας με επιστολή της ημερ. 22.3.2018 προς το Γενικό 
Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών ζήτησε την εξέταση του πιο πάνω θέματος.  

24. Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). 

(α)  Γενικά.  Ο νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών δημοσιεύτηκε στις 
27.4.2016 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέθηκε σε 
υποχρεωτική εφαρμογή από τις 25.5.2018, καταργώντας την Οδηγία 95/46/ΕΚ 
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Ο νέος Κανονισμός, σύμφωνα 
με το άρθρο 2, εφαρμόζεται εν όλω ή εν μέρει στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να 
περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης. Ο Κανονισμός αυτός αυξάνει σημαντικά τις 
υποχρεώσεις των οργανισμών αναφορικά με τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων 
και σύμφωνα με το άρθρο 83 του Κανονισμού, κάθε Εποπτική Αρχή μεριμνά ώστε η 
επιβολή διοικητικών προστίμων έναντι παραβάσεων, να είναι για κάθε μεμονωμένη 
περίπτωση αποτελεσματική, αναλογική και αποτρεπτική. Συναφώς αναφέρουμε ότι, 
σε περιπτώσεις παραβάσεων προβλέπονται πολύ υψηλά διοικητικά πρόστιμα. 

(β) Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ). Όπως τονίζεται στις 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους ΥΠΔ, όπως τελικά αναθεωρήθηκαν και 
εκδόθηκαν στις 5.4.2017 από την Ομάδα Προστασίας των Προσώπων Έναντι της 
Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συστάθηκε δυνάμει του 
άρθρου 29 της πιο πάνω Οδηγίας, οι ΥΠΔ δεν φέρουν προσωπική ευθύνη για 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ. Είναι ευθύνη του υπεύθυνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία να διασφαλίζει και να μπορεί να 
αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του υπό 
αναφορά Κανονισμού. 

Ο ΥΠΔ, μεταξύ άλλων, έχει καθήκον όπως παρακολουθεί τη συμμόρφωση εντός του 
Ιδρύματος με τον Κανονισμό, ενημερώνει και συμβουλεύει τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και τους υπαλλήλους για τις υποχρεώσεις τους, παρέχει συμβουλές, 
εφόσον του ζητηθεί και λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με τις 
πράξεις επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και 
τους σκοπούς της επεξεργασίας. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 38(6) του 
Κανονισμού, ο ΥΠΔ μπορεί να επιτελεί και άλλα καθήκοντα και υποχρεώσεις και ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω 
καθήκοντα και υποχρεώσεις δεν συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων. 
Σημειώνεται ότι, ο υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο 
επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου της επεξεργασίας. 
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Σύσταση. Το ΄Ιδρυμα θα πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωσή του με τις 
διατάξεις του νέου Κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τον όγκο προσωπικών 
δεδομένων που αυτός επεξεργάζεται και αφετέρου το ότι, στον Κανονισμό τα 
επίπεδα των κυρώσεων που προβλέπονται είναι αποτρεπτικά. Επιπλέον, θα πρέπει 
να διασφαλιστεί η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων, η οποία συνδέεται στενά με 
την απαίτηση της επιτέλεσης των καθηκόντων του ΥΠΔ με ανεξάρτητο τρόπο. 
Συναφώς αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τις υπό αναφορά κατευθυντήριες γραμμές, 
αναλόγως δραστηριοτήτων, του μεγέθους και της δομής του Ιδρύματος, τα ακόλουθα 
μπορούν να αποτελέσουν καλές πρακτικές για τους υπεύθυνους επεξεργασίας ή 
τους εκτελούντες αυτή: 

 να εντοπίζουν τις θέσεις που είναι ενδεχομένως ασύμβατες με τα καθήκοντα του 
ΥΠΔ, 

 να καταρτίζουν εσωτερικό κανονισμό για τον συγκεκριμένο σκοπό, με γνώμονα 
την αποτροπή των συγκρούσεων συμφερόντων, 

 να περιλαμβάνουν μια πιο γενική εξήγηση των συγκρούσεων συμφερόντων, 

 να ανακοινώνουν ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων για τον ΥΠΔ που 
έχουν ορίσει όσον αφορά στην άσκηση των καθηκόντων του υπό τη 
συγκεκριμένη ιδιότητα, ως έναν τρόπο ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης γύρω 
από τη συγκεκριμένη απαίτηση, 

 να συμπεριλαμβάνουν στον εσωτερικό κανονισμό του ιδρύματος εγγυήσεις και 
να διασφαλίζουν ότι η ανακοίνωση για την πλήρωση της θέσης του ΥΠΔ είναι 
επαρκώς ακριβής και λεπτομερής ώστε να αποτρέπονται συγκρούσεις 
συμφερόντων οι οποίες μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές ανάλογα με το εάν 
ο προσληφθείς είναι εσωτερικός ή εξωτερικός. 

25. Εκκρεμή θέματα.  

Τα πιο κάτω θέματα παρόλο που τα πλείστα επισημαίνονται για σειρά ετών 
εξακολουθούν να εκκρεμούν. 

Επισημαίνεται ότι από τα 42 θέματα που θίγονται στην παρούσα Έκθεση μας τα 32 
έχουν επανειλημμένα επισημανθεί σε προηγούμενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας 
(Παράρτημα 2). 

(α) Νομοθεσία και Κανονισμοί.  

Τροποποιητικοί Προϋπολογισμοί. Εξακολουθούν να εκκρεμούν στο Υπουργείο 
Εσωτερικών οι εγκρίσεις Τροποποιητικών Προϋπολογισμών για κάλυψη 
υπερβάσεων που προέκυψαν στους Προϋπολογισμούς κατά τα έτη 1995, 2006, 
2007 και 2008. 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4(4) των περί Προϋπολογισμών του ΡΙΚ 
Νόμων, κάθε υπέρβαση Κονδυλίων κατά παράβαση της προδιαγραφόμενης στα 
εδάφια (1) και (2) διαδικασίας, θεωρείται ως να μην έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που 
ασκούν έλεγχο πάνω στα Κονδύλια από τα οποία έγινε η υπέρβαση, καθίστανται 
προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί. 

Σημειώνεται ότι στις Εκθέσεις Συμμόρφωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις του 
Ιδρύματος για τα έτη 2014 και 2016 ημερ. 23.10.2015 και 26.9.2017 αντίστοιχα, 
αναφέρθηκε ότι θα σταλεί υπενθυμητική επιστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών.  Στην 
Έκθεση συμμόρφωσης για το έτος 2015 ημερ.20.12.2016 αναφέρθηκε ότι «το θέμα 
βρίσκεται ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών». 
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Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει οποιαδήποτε ενέργεια για διευθέτηση του 
θέματος.  

Σύσταση: Θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για κάλυψη των πιο 
πάνω υπερβάσεων.  

(β) Ωφελήματα προσωπικού. Το θέμα θίγεται από την Υπηρεσία μας από το 
1997.  Παρόλο που στις 15.12.2015 ορίστηκε λειτουργός για να επιληφθεί του 
θέματος, η ρύθμιση των Κανονισμών που αφορούν στα ωφελήματα προσωπικού, 
που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταφορά αργιών και το σχέδιο 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εξακολουθεί να εκκρεμεί.  Αναφέρεται ότι στις 
16.1.2017 ο τότε Αν. Γενικός Διευθυντής με ηλεκτρονικό μήνυμα πρότεινε στο Νομικό 
Σύμβουλο του Ιδρύματος να αναλάβει τον εκσυγχρονισμό των Κανονισμών για 
διορισμούς και προαγωγές, όσο και των όρων Υπηρεσίας, που αφορούν το μόνιμο 
προσωπικό, αλλά μέχρι σήμερα δεν υπήρξε ανταπόκριση από τον Νομικό Σύμβουλο. 

Σύσταση: Θεωρούμε ότι το πιο πάνω θέμα, για το οποίο γίνεται αναφορά στις 
επιστολές ελέγχου της Υπηρεσίας μας πέραν των 20 ετών, θα έπρεπε να είχε ήδη 
τακτοποιηθεί.   

(γ) Αγωγές εναντίον Διαφημιστικών Γραφείων για μη εξόφληση των οφειλών 
τους. Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, υπάρχει κίνδυνος 
απώλειας σημαντικών ποσών που οφείλονται από ορισμένες διαφημιστικές εταιρείες. 
Ενδεικτικές περιπτώσεις χρεωστών στους οποίους κινήθηκαν αγωγές, αλλά οι 
οφειλές παραμένουν ανείσπρακτες αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Διαφημιστικό 
Γραφείο 

 
Οφειλόμενο 

ποσό 
 Περίοδος οφειλής  

Ημερ. 
καταχώρισης 

αγωγής 
 

Αρ. 
αγωγής 

  €       
Κ  25.439  1.6.2001 - 1.7.2001  6.7.2004   *6518/04 
Λ  15.540  1.7.1999 - 1.12.2001  11.6.2004   5593/04 
Μ  46.641  31.3.1991 - 31.7.2001  11.6.2004   5594/04 

*Κατεχωρήθη νέα αγωγή με αρ. 9273/10 στις 4.11.2010 και εξεδόθη απόφαση και 
πάλι υπέρ του Ιδρύματος στις 28.1.2014. 

Κατά τα έτη 2010-2013 κινήθηκαν 19 νέες αγωγές.  Έκτοτε, δεν κινήθηκαν αγωγές. 
Σημειώνεται ότι, 7 από τις αγωγές που κινήθηκαν κατά το 2009 και 2010, 
εκδικάστηκαν υπέρ του Ιδρύματος για το συνολικό ποσό των €297.411 πλέον τόκοι 
και νομικά έξοδα (εκ των οποίων οι 2 αγωγές συνολικού ποσού €20.904 
διαγράφηκαν κατόπιν απόφασης του ΔΣ) χωρίς ωστόσο να έχει εισπραχθεί 
οποιοδήποτε ποσό. Ο πιο κάτω  πίνακας είναι ενδεικτικός. 

Αριθμός 
αγωγής 

 Όνομα εταιρείας  
Ημερ. 

απόφασης 
 

Ποσό εκδικασθέν 
από δικαστήριο 

 Αρ. Λογ.  
Οφειλόμενο ποσό 

31.12.2017 
      €    € 

4602/10 Α Ν  6.4.2011  2.505  2150083  3.143 
6527/10  Ξ  24.5.2011  24.068  2110007  25.204 
2028/09  Ο  6.6.2012  117.771  

2410213 
 

240.364 
5573/10  

 
 2.2.2011  65.824   

5673/10  Π  28.2.2014  66.339  2110022  66.339 
      276.507    335.050 

Μετά από επισκόπηση των σχετικών φακέλων των πιο πάνω υποθέσεων που 
τηρούνται από το Εμπορικό Τμήμα του Ιδρύματος διαφάνηκε ότι, δεν έγιναν 
οποιεσδήποτε ενέργειες για την είσπραξη των εκδικασθέντων ποσών εκτός μόνο 
στην περίπτωση της εταιρείας Π όπου μετά από ένα χρόνο καταχωρήθηκε εναντίον 
των εναγομένων ένταλμα κατάσχεσης κινητών. 
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Σημειώνεται ότι το ΔΣ στις συνεδρίες του ημερ. 5.9.2017 και 13.3.2018 αποφάσισε τη 
διαγραφή συνολικού ποσού ύψους €224.872 που αφορούσε σε 10 περιπτώσεις 
αγωγών, αφού προηγουμένως έλαβε σχετική ενημέρωση από τη Διεύθυνση  
Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν αναμένεται η είσπραξη τους στο μέλλον και έχουν 
εξαντληθεί όλες οι διαδικασίες ανάκτησης τους. 

Σύσταση: Εντατικοποίηση των ενεργειών είσπραξης των καθυστερημένων εσόδων 
και παρακολούθηση χρεωστών με στόχο την  έγκαιρη είσπραξη τους. 

(δ) Δισκοθήκη.   

(i) Διαπιστώθηκε ότι παρόλο που από το Μάιο 2015 όλες οι αγορές των CDs 
καταχωρίζονται στο νέο λογισμικό «Music Collector», δεν κατέστη δυνατή η 
μεταφορά των πληροφοριών από το προηγούμενο μηχανογραφικό σύστημα της 
CYCOM. 

(ii) Δεν έχει εξαχθεί κατάσταση με τα αποθέματα του Αρχειακού Υλικού της 
Δισκοθήκης στις 31.12.2016 και 31.12.2017 και δεν έγινε φυσική καταμέτρηση 
του Αρχειακού Υλικού έτσι ώστε να γίνει η απαραίτητη συμφιλίωση.  Αναφέρεται 
ότι στις 21.11.2016, κατόπιν συστάσεων του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου, 
έγινε δειγματοληπτική απογραφή 203 αποθεμάτων της δισκοθήκης από τα 
οποία 43 αποθέματα δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν. Επιπλέον, 
σημειώνεται ότι στην Έκθεση απογραφής ημερ. 19.3.2013 παρουσιάστηκε 
έλλειμμα 283 αποθεμάτων. Στις 31.12.2016 και στις 31.12.2017  η αξία του 
Αρχειακού Υλικού της Δισκοθήκης ανερχόταν στα €570.065 και   €570.213 
αντίστοιχα. 

Αναφέρεται σχετικά ότι στις 16.1.2018 το ΔΣ αποφάσισε όπως η Προϊσταμένη 
του Αρχείου παρουσιάσει στο ΔΣ όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένο κατάλογο 
με το έλλειμμα των 283 αποθεμάτων του αρχειακού υλικού της Δισκοθήκης.     

Σύσταση: Θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να εκτυπωθεί κατάσταση με τα 
αποθέματα στις 31.12.2017 και να γίνει φυσική καταμέτρηση. Για τυχόν ελλείμματα 
θα πρέπει να ληφθούν σχετικές αποφάσεις και να διευθετηθούν.   

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία 
καταμέτρησης όλων των αποθεμάτων.   

(ε) Εισιτήρια Junior Eurovision. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες 
Εκθέσεις μας, η εταιρεία που ανέλαβε τη διάθεση των εισιτηρίων του διαγωνισμού 
τραγουδιού Junior Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό τον Νοέμβριο του 
2008, 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.  

Ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος με επιστολή του ημερ. 17.4.2018 προς το 
Νομικό Σύμβουλο ζήτησε να ενημερωθεί κατά πόσο μπορεί το Ίδρυμα να 
προχωρήσει σε ιδιωτική ποινική δίωξη εναντίον του χρεώστη και της εταιρείας του 
δεδομένης και της άποψης του Αρχηγού της Αστυνομίας ημερ. 13.4.2016 ότι δεν 
προκύπτει ότι έχει διαπραχθεί οποιοδήποτε  ποινικό αδίκημα, αφού πρόκειται για 
σύναψη συμφωνίας μεταξύ δύο μερών και αθέτηση των όρων συμφωνίας από το ένα 
μέρος. Ο Νομικός Σύμβουλος με επιστολή του ημερ. 20.4.2018 ενημέρωσε τον 
Γενικό Διευθυντή ότι «από τη στιγμή που το Κράτος έχει αποφανθεί ότι δεν 
προκύπτει ότι έχει διαπραχθεί οποιοδήποτε  ποινικό αδίκημα τότε η έγερση ιδιωτικής 
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ποινικής δίωξης θεωρείται ως κατάχρηση διαδικασίας». Στην ίδια επιστολή ο Νομικός 
Σύμβουλος τονίζει ότι «το θέμα έχει τύχει άθλιου χειρισμού από τους τότε ιθύνοντες 
στο ΡΙΚ».  

Παρόλο που σε προηγούμενες Εκθέσεις μας είχαμε συστήσει όπως το ΔΣ προβεί σε 
έρευνα για την όλη διαδικασία ανάθεσης της διάθεσης των  εισιτηρίων στη 
συγκεκριμένη εταιρεία, για πιθανή διάπραξη πειθαρχικών αδικημάτων (από μέρους 
των Διευθυντών  ή άλλων λειτουργών του Ιδρύματος), μέχρι σήμερα, το ΔΣ δεν έχει 
προβεί στη συγκεκριμένη έρευνα.   

Αναφέρεται σχετικά ότι, κατά τη διάρκεια του φετινού ελέγχου δόθηκε στην Υπηρεσία 
μας αντίγραφο έρευνας που έγινε στις 14.7.2009 από τον Διευθυντή Εσωτερικού 
Ελέγχου όσον αφορά στο κατά πόσο έπρεπε να γίνει γραπτή συμφωνία, κατά πόσο 
η παράλειψη εμπεριέχει υπηρεσιακές ευθύνες και εάν αυτό είναι δυνατό να έχει ως 
συνέπεια απώλεια εισοδημάτων ή άλλες επιπτώσεις στο ΡΙΚ. Τα πορίσματα της 
έρευνας ήταν τα ακόλουθα: 

 Θα έπρεπε να είχε γίνει γραπτή συμφωνία και η μη υπογραφή της βαρύνει 
περισσότερο το ΡΙΚ και κατ’ επέκταση φαίνεται να υπάρχουν υπηρεσιακές 
ευθύνες επί τούτου. 

 Υπάρχει πιθανότητα απώλειας εισοδημάτων για το ΡΙΚ. 

Σύσταση: Το Ίδρυμα, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έρευνας που 
ετοιμάστηκε, από τον Ιούλιο του 2009 από τον Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου,  να 
λάβει τα δέοντα μέτρα εναντίον των υπευθύνων.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

  

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΡΙΚ ΓΙΑ ΤΟ 2017 

 

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΕΠΙΚΛΟΓΗΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΑΡ. 
ΕΠ. 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 

ΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΟ  

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ &  
ΤΗΛΕΜΕΡΙΔΙΟ 

ΧΟΡΗΓΟΙ 

  

        € € 
Αρ. 

Ατόμων 
AMR 

AMR% SHR% 

  

1 

ΤΕΤ Α ΤΕΤ  
(2 ΔΩΡΕΑΝ 

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΒΑΣΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ) 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ 
ΣΕΙΡΑΣ 

 ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2017 
(ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ) 

19 2.250 42.750 

14.057 1,80% 4,78% ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ  
1 ΟΚΤ-ΔΕΚ 

2017 
13 2.250 24.750 

2 
ΠΕΤΡΙΝΟ ΠΟΤΑΜΙ 

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ) 
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ 

ΣΕΙΡΑΣ 
 ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2017 
(ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ) 

9 4.100 36.900 24.879 3,10% 8,25% 

ΧΟΡΗΓΕΙΤΟ  
(9/2015 - 6/2016) 

3 ΧΑΛΚΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΣΕΠΤ - ΔΕΚ 
2017 

(ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ) 
78 5.000 390.000 46.454 5,80% 14,06% 

ΖΗΤΗΘΗΚΕ 
ΑΛΛΑ ΔΕΝ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ 
ΧΟΡΗΓΟΣ  

4 
ΟΣΑ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ 

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ) 
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ 

ΣΕΙΡΑΣ 
 ΙΑΝ-ΜΑΡ 2017 
(ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ) 

36 4.900 176.400 23.712 3,00% 6,61% 

ΖΗΤΗΘΗΚΕ  
ΑΛΛΑ ΔΕΝ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ 

5 ΠΟΠ ΚΟΡΝ 
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ 

ΣΕΙΡΑΣ 

 ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2017 
(ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ) 

25 1.800 

72.000 3.631 0,50% 4,47% 

ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ 
ΓΙΑ ΕΝΑ 
15ΗΜΕΡΟ  
Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ  

ΣΕΠΤ - ΔΕΚ 
2017 (ΝΈΟ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ) 
15 1.800 



 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΡΙΚ ΓΙΑ ΤΟ 2017 
 

Α/Α 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

 

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ &  
ΤΗΛΕΜΕΡΙΔΙΟ ΧΟΡΗΓΟΙ 

 Αρ. 
Ατόμων 

ΑΜR 
AMR% SHR% 

1 ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΙ ΑΠΟΒΡΑΔΟ 
ΙΑΝ 2017- ΙΟΥΝ 

2017 
1 ΦΟΡΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 
24.689 3,10% 8,93% ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ  

2 ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΜΕΡΑ 
ΙΑΝ 2017- ΙΟΥΝ 

2017 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 9.016 1,10% 17,60% ΧΟΡΗΓΕΙΤΟ ΤΟ ΕΝΘΕΤΟ 

3 ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΜΕΡΑ LIVE OKT 2017-ΔΕΚ 2017  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 5.267 0,70% 13,16% 

ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ 
ΧΟΡΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΌ 
ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ 
 
ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΝΘΕΤΟ 

4 ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 
ΙΑΝ 2017-  ΜΑΡ 

2017 
2 ΦΟΡΕΣ 
ΜΗΝΙΑΙΩΣ 

18.560 2,30% 5,94% 
ΕΙΧΕ ΧΟΡΗΓΟ ΜΕΧΡΙ 31.12.2016. ΓΙΑ ΤΟ 
2017 ΔΕ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΧΟΡΗΓΟΣ. 

5 ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ 

ΙΑΝ 2017- ΙΟΥΝ 
2017 1 ΦΟΡΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 
2.810 0,40% 2,36% 

ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΕΝΑ 15ΗΜΕΡΟ  
Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ  ΣΕΠΤ 2017-ΔΕΚ 

2017  

6 ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ 
ΙΑΝ 2017 - ΙΟΥΛ 

2017 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 24.886 3,10% 11,40% ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ  

7 ΜΑΘΕ ΤΕΧΝΗ ΚΙ ΑΣΤΗΝΕ 
ΙΑΝ 2017- ΙΟΥΝ 

2017 1 ΦΟΡΑ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

29.636 3,70% 11,84% 
ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ  

8 ΜΑΘΕ ΤΕΧΝΗ ΟΚΤ 2017-ΔΕΚ 2017  32.421 4,00% 12,86% ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ  

9 ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ 

ΙΑΝ 2017- ΙΟΥΝ 
2017 1 ΦΟΡΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 
48.741 6,10% 17,24% ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ  

ΟΚΤ 2017-ΔΕΚ 2017  

10 ΜΑΖΙ 
ΙΑΝ 2017- 14 

ΙΟΥΛΙΟΥ  2017 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 10.655 1,30% 6,99% 

ΔΕ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΧΟΡΗΓΟΣ - 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 

11 
ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 

ΓΡΑΜΜΗ 
ΙΑΝ 2017- ΙΟΥΛ 

2017 
1 ΦΟΡΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 
10.452 1,30% 7,11% 

ΔΕ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΧΟΡΗΓΟΣ - 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 



 

 

Α/Α 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

 

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ &  
ΤΗΛΕΜΕΡΙΔΙΟ ΧΟΡΗΓΟΙ 

 Αρ. 
Ατόμων 

ΑΜR 
AMR% SHR% 

12 ΚΑΜΩΜΑΤΑ ΤΖΙ ΑΡΩΜΑΤΑ 

ΙΑΝ.2017-ΜΑΙΟΣ 
2017 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 47.459 6,00% 17,52% ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ  

ΣΕΠ 2017-ΔΕΚ 2017  

13 Η ΚΥΡΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ  ΟΚΤ-31 ΔΕΚ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 48.476 6,00% 16,85% ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ  

14 Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ ΣΕΠ- ΔΕΚ 2017  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 45.994 5,70% 16,47% ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ  

15 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΚΤ - ΔΕΚ 2017 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 10.997 1,40% 8,10% ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ  

16 ART CAFÉ NOEΜΒ - ΔΕΚ 2017 
1 ΦΟΡΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 
11.807 1,50% 6,04% ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ  

17 ΧΡΥΣΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΝΟΕΜΒ - ΔΕΚ 2017 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 8.875 1,10% 8,15% ΔΕ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΧΟΡΗΓΟΣ 

18 ΣΠΙΤΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΙΑΝ 2017 - ΔΕΚ 2017 
1 ΦΟΡΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 
11.079 1,40% 6,55% ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ  

19 ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝ - ΔΕΚ 2017 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 10.512 1,30% 22,91% 
ΔΕ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΧΟΡΗΓΟΣ - 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ.  

20 ΑΠΟ ΜΕΡΑ ΣΕ ΜΕΡΑ ΙΑΝ - ΔΕΚ 2017 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 14.991 1,90% 16,93% 

ΔΕ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΧΟΡΗΓΟΣ - 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ.  
 
ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΧΟΡΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΘΕΤΟ 
ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ  

21 ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ ΙΑΝ - ΔΕΚ 2017 
1 ΦΟΡΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 
8.747 1,10% 7,44% 

ΔΕ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΧΟΡΗΓΟΣ - 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 

22 ΚΥΠΡΙΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΚΤ - ΔΕΚ 2017 
1 ΦΟΡΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 
8.430 1,00% 5,85% ΔΕ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΧΟΡΗΓΟΣ 
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ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ &  
ΤΗΛΕΜΕΡΙΔΙΟ ΧΟΡΗΓΟΙ 

 Αρ. 
Ατόμων 

ΑΜR 
AMR% SHR% 

23 ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΚΤ - ΔΕΚ 2017 
2 ΦΟΡΕΣ 
ΜΗΝΙΑΙΩΣ 

6.734 0,80% 5,89% ΔΕ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΧΟΡΗΓΟΣ 

24 ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑ ΙΑΝ - ΔΕΚ 2017 
1 ΦΟΡΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 
15.473 1,90% 4,91% ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ  

25 BIZ ΙΑΝ - ΔΕΚ 2017 
4 ΦΟΡΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 
2.096 0,30% 1,05% 

ΔΕ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΧΟΡΗΓΟΣ - 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ  

26 ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΟΚΤ - ΔΕΚ 2017 
1 ΦΟΡΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 
11.811 1,50% 4,19% 

ΔΕ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΧΟΡΗΓΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ  

27 ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΙΑΝ - ΙΟΥΝ 2017 
1 ΦΟΡΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 
22.641 2.90% 9.33% ΧΟΡΗΓΕΙΤΟ  

28 
ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΒΡΑΔΙΝΟ 

ΔΕΛΤΙΟ) 
ΙΑΝ - ΔΕΚ 2017 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 46.287 5,80% 15,91% 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.300, ΑΡΘΡΟ 17Γ(4), 
ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ  
 
ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΝΘΕΤΑ 

29 
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΒΡΑΔΙΝΟ   

ΝΟΗΜ. - ΡΙΚ 2 
ΙΑΝ - ΔΕΚ 2017 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 2.952 0,40% 1,02% 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.300, ΑΡΘΡΟ 17Γ(4), 
ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ. 

30 
ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΑΠΟΓΕΥΜ. 

ΔΕΛΤΙΟ - ΜΕ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ) 
ΙΑΝ - ΔΕΚ 2017 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 27.922 3,50% 15,58 

31 
ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ 

ΔΕΛΤΙΟ) 
ΙΑΝ - ΔΕΚ 2017 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 8.790 1,10% 4,11% 

32 ΕΙΔΗΣΕΙΣ(ΜΕΣΗΜ.ΔΕΛΤΙΟ) ΙΑΝ - ΔΕΚ 2017 ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 13.966 1,80% 12,16% 

 
 
 
 
 



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

1. Χρηματοδότηση του αναλογιστικού ελλείμματος 

2. Μελέτη για Στρατηγικό και Υπηρεσιακό Σχεδιασμό για το ΡΙΚ. 

3. Εσωτερικοί Κανονισμοί για τη διαδικασία πρόσληψης συνεργατών. 

4. Επιβεβαίωση Ακαδημαϊκών Προσόντων Προσωπικού. 

5. Έλεγχος του χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων (μόνιμων και 
συνεργατών που εργάζονται με ωράριο γραφείου) στην εργασία και 
αποχώρησης τους από αυτήν.  

6. Επίδομα τηλεφώνου. 

7. Δημιουργία νέων επιδομάτων: (α) Επίδομα Υπεύθυνου Σύνταξης 

8. Διαφημίσεις.  

9. Αναδιοργάνωση του Εμπορικού Τμήματος 

10. Ειδικές συμφωνίες «barter agreements - δεν υπάρχει λογισμικό.  

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

12.  Χρεώστες με ειδικές συμφωνίες «barter» - μη ομοειδών προϊόντων που 
 εκκρεμούν για πολλά χρόνια. 

13.  Πιστωτές με ειδικές συμφωνίες «barter» - μη ομοειδών προϊόντων που στις 
 31.12.2017 είχαν μεγάλα υπόλοιπα. 

14. Μηχανογράφηση. 

15. Χρεώστες διαφημίσεων. 

16. Χρεώστες εισφοράς υπέρ του ΡΙΚ. 

17. Περιθωριακά ωφελήματα. 

18. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

19.  Διοργάνωση Κρουαζιέρας 

20. Αγορά νομικών υπηρεσιών. 

21. Δικηγορικά έξοδα εισπρακτέα 

22.  Σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης 

23.  Διαγραφή οφειλόμενων ποσών 

24.  ΄Εσοδα συνεγκατάστασης. 

25.  Προσφερόμενες υπηρεσίες 

26.  Χρεώστες προσφερόμενων υπηρεσιών 

27.  Διαχείριση Καντίνας. 

28.  Υπηρεσιακά ταξίδια. 

29.  Ενοικίαση οχημάτων. 

30.  Αμοιβή ΔΣ 

31. ΄Εξοδα φιλοξενίας 

32.  Δημόσια Διακυβέρνηση. 

33.  Χορηγίες προγραμμάτων. 

34.  Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνεργασία στην παραγωγή τηλεοπτικής σειράς. 

35.  Καθεστώς  εργοδότησης ηθοποιών. 

36.  Εκκρεμή θέματα προγραμμάτων (κοστολόγηση, επικύρωση πρακτικών). 

37.  Χρέωση αρχειακού υλικού. 

38-42  Εκκρεμή θέματα (α,β,γ,δ,ε). 

 

 Νέα Θέματα  


