
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013. 

 

1. Γενικά. 

Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3(5) των περί Νομικών 

Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 έως 2007, 

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 και διαχειριστικό έλεγχο. 

2.  Υποβολή οικονομικών καταστάσεων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 των περί Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου 

(Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων, οι λογαριασμοί του Ιδρύματος πρέπει να είναι 

έτοιμοι προς έλεγχο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του αμέσως επόμενου έτους και οι 

ελεγμένοι λογαριασμοί με την έκθεση του ιδιώτη ελεγκτή να υποβάλλονται στον 

Γενικό Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας  όχι αργότερο από τις 30 Απριλίου για έγκριση. 

Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις του Ιδρύματος υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία 

μας με καθυστέρηση στις 29.5.2014. 

3. Οικονομική κατάσταση. 

(α) Έσοδα. Τα έσοδα, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής χορηγίας ανήλθαν σε 

€30,9 εκ. σε σύγκριση με €37,8 εκ. το προηγούμενο έτος.  

(β) Έξοδα. Τα έξοδα ανήλθαν σε €31,7 εκ., σε σύγκριση με €40,7 εκ. για το 

προηγούμενο έτος, δηλαδή σημείωσαν μείωση €9 εκ. ή 22%. Οι σημαντικότερες 

μειώσεις σημειώθηκαν στα Κονδύλια «Μισθοί και Ωφελήματα Προσωπικού» 

(€4.199.831), «∆ικαιώματα για Αθλητικά Γεγονότα» (€2.089.580), «Κόστος 

Συνεργατών» (€778.120), «Παραγωγή ντοκιμαντέρ/συμπαραγωγές» (€481.318) 

και «Κόστος ξένου προγράμματος» (€467.934).  

(γ) Αποτελέσματα έτους. Το Ίδρυμα παρουσίασε για το 2013 έλλειμμα πριν 

από τη φορολογία €0,8 εκ. (€2,9 εκ. το 2012), έλλειμμα μετά τη φορολογία €0,9 εκ. 

(€2,9 εκ. το 2012) και συνολικό έλλειμμα για το έτος €10,1 εκ., από το οποίο ποσό 
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ύψους €9,2 εκ. αφορούσε σε αναλογιστικές ζημιές, μετά την υιοθέτηση του 

αναθεωρημένου ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 «Παροχές σε εργαζόμενους», 

για σκοπούς υπολογισμού της υποχρέωσης του Ιδρύματος προς το Ταμείο 

Συντάξεων (€0,3 εκ. το 2012).   

(δ) Κρατική χορηγία. Κατά τη διάρκεια του έτους παραχωρήθηκε στο Ίδρυμα 

χορηγία συνολικού ύψους €26.337.940. 

(ε) Έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης. Στις 31.12.2013 οι τρέχουσες 

υποχρεώσεις του Ιδρύματος ανέρχονταν σε €21 εκ., σε σύγκριση με €19,3 εκ. το 

2012, ενώ το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ήταν €6,8 εκ. 

(€6,2 εκ. το 2012), δηλαδή υπήρχε έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους €14,2 

εκ., σε σύγκριση με €13,1 εκ. το 2012. Το σύνολο των υποχρεώσεων του 

Ιδρύματος υπερβαίνει το σύνολο του ενεργητικού του κατά €117,7 εκ. Το πιο 

πάνω έλλειμμα, που προέκυψε κυρίως από τις υποχρεώσεις του Ιδρύματος προς 

το Ταμείο Συντάξεων για κάλυψη των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των 

υπαλλήλων του και από την οφειλή για τα περιθωριακά ωφελήματα των 

υπαλλήλων, καταδεικνύει ότι η ικανότητα του Ιδρύματος να συνεχίσει ως 

συνεχιζόμενη δραστηριότητα στηρίζεται στη συνέχιση παροχής κρατικής χορηγίας 

και στη μη υποχρέωση για άμεση καταβολή των οφειλών στο Ταμείο Συντάξεων.  

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος επισήμανε ότι, το ποσό αυτό δεν λαμβάνει υπόψη την 

αγοραία αξία των ακινήτων του ΡΙΚ που ανέρχεται περίπου στα €57,8 εκ., εφόσον 

η αξία τους είναι καταχωρημένη στους λογαριασμούς του ΡΙΚ σε ιστορικό κόστος. 

(στ) Υποχρέωση προς το Ταμείο Συντάξεων. 

(i) Ύψος αναλογιστικού ελλείμματος. Σύμφωνα με την αναλογιστική 

εκτίμηση που υποβλήθηκε τον Μάιο 2014 με ημερομηνία αναφοράς την 

31.12.2013, το Ταμείο Συντάξεων παρουσιάζει έλλειμμα σε σχέση με 

προϋπηρεσία, ύψους €105.032.668 (€93.618.704 στις 31.12.2012). Η 

οφειλή αυτή παρουσιάζεται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής 

Θέσης του Ιδρύματος. 

 Αναφέρεται ότι στα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου περιλαμβάνονται 

καταθέσεις, μετοχές και αξιόγραφα της Τράπεζας Κύπρου και της 

Λαϊκής Τράπεζας σημαντικού ποσού τα οποία υπέστησαν σημαντική 

απομείωση στις αξίες τους αυξάνοντας το αναλογιστικό έλλειμμα.  
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Καθώς τα σχέδια ωφελημάτων αφυπηρέτησης προσωπικού είναι 

καθορισμένου ωφελήματος και το Ίδρυμα έχει υποχρέωση να καλύπτει 

τα αναλογιστικά ελλείμματα που προκύπτουν, η απομείωση των 

περιουσιακών στοιχείων αύξησε αντίστοιχα την υποχρέωση του 

Ιδρύματος προς το Ταμείο. Σημειώνεται ότι ο Γενικός Ελεγκτής δεν 

ελέγχει το Ταμείο Συντάξεων του Ιδρύματος. 

(ii) Χρηματοδότηση του αναλογιστικού ελλείμματος. Στον Προϋπολογισμό 

του Ιδρύματος για το έτος 2013, έχει συμπεριληφθεί πρόνοια για κάλυψη 

προϋπηρεσίας (ελλείμματος) μόνο €1.350.000, ενώ το ποσό που 

πληρώθηκε προς το Ταμείο Συντάξεων για τον σκοπό αυτό ήταν €713.672.  

 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. 

(ζ) Ακίνητα. Σύμφωνα με δυο εκθέσεις ιδιωτών εκτιμητών που 

πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο και Νοέμβριο του 2013, η εκτίμηση της 

αγοραίας αξίας των ακινήτων του Ιδρύματος ανέρχεται περίπου στα €57,8 εκ. 

(η) Κρατικές εγγυήσεις. Στις 31.12.2013 η κρατική εγγύηση  για το δάνειο του 

Ιδρύματος ανερχόταν σε €9,5 εκ. 

4. Προϋπολογισμός. 

Ο Προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2013, εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο του Ιδρύματος στις 19.6.2012, υποβλήθηκε στο Υπουργείο 

Εσωτερικών, έγκαιρα, στις 20.6.2012, ψηφίστηκε σε Νόμο (Ν.39(ΙΙ)/2013) και 

δημοσιεύτηκε στις 17.6.2013.  

Η Βουλή ενέκρινε δωδεκατημόρια για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2013.  

Κατά την περίοδο 1.3.2013 μέχρι 16.6.2013 καταβλήθηκε στο Ίδρυμα χορηγία 

ύψους €5.950.000 με την οποία διενεργήθηκαν πληρωμές μισθολογίου, 

αποπληρωμή δανείου και άλλων συμβατικών υποχρεώσεων, οι οποίες δεν ήταν 

νομοθετικά καλυμμένες. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες επιστολές μας, η 

καθυστέρηση στην όλη διαδικασία έγκρισης του Προϋπολογισμού δημιουργεί 

προβλήματα ρευστότητας και νομιμότητας στο Ίδρυμα. 
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Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι έχει κατ΄επανάληψη ζητηθεί να 

μελετηθούν τρόποι για εξασφάλιση μιας πιο μεσοπρόθεσμης ή/και 

μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, ώστε το Ίδρυμα να είναι πραγματικά σε θέση 

να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα στρατηγικό προγραμματισμό. 

5. Προσωπικό. 

(α) Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται το προσωπικό που εργοδοτούσε το 

Ίδρυμα κατά την 31.12.2013 και 31.12.2012 μαζί με το ανάλογο κόστος: 

 2013  2012 

Υπαλληλικό προσωπικό:    

Μόνιμοι υπάλληλοι 98  123 

Συνεργάτες αορίστου χρόνου (τακτικοί) 266  270 

 364  393 

Εργατικό προσωπικό:    

Τακτικοί 41  41 

 41  41 

Σύνολο 405  434 

    

 2013  2012 

    

∆απάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές 
εισφορές: €  €

Μόνιμοι υπάλληλοι (δεν συμπεριλαμβάνεται η 
ελλειμματική εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων)    

Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα 4.879.074  6.142.795 

∆ιάφορα επιδόματα και υπερωρίες 456.179  778.065 

Εργοδοτικές εισφορές 603.935  741.894 

5.939.188  7.662.754 

Ωφελήματα προσωπικού 788.223  973.063 

Εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων για τρέχουσα 
υπηρεσία  303.223  1.638.810 

 7.030.599  10.274.627 

Συνεργάτες αορίστου χρόνου (τακτικοί)  8.251.353  8.579.007 

Εργατικό προσωπικό 1.124.666  1.186.778 

Σύνολο 16.406.618  20.040.412 

Μέσος όρος κόστους εργοδότησης:    

Μόνιμοι υπάλληλοι (μέσος όρος 113)  62.221  75.549 

Συνεργάτες αορίστου χρόνου (τακτικοί) (μέσος όρος 268) 30.789  32.131 

Εργατικό προσωπικό (μέσος όρος 41) 27.431  28.946 

Η μείωση του μέσου όρου κόστους εργοδότησης των μονίμων υπαλλήλων κατά 

€13.328 ή 17,6% οφείλεται στην αφυπηρέτηση σημαντικού αριθμού υψηλόβαθμων 

υπαλλήλων, καθώς και στις αλλαγές των αναλογιστικών παραδοχών. 
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(β) Αποζημίωση για εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα 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 τα έτη 2013 και 2012. 

 2013  2012 

 €  € 

Αποζημίωση για εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα και αργίες 172.112  264.088 

Επίδομα βάρδιας 206.879  335.275 

 378.991  599.363 

Υπερωρίες 96.516  256.493 

Σύνολο 475.507  855.856 

Η δαπάνη για το 2013 έχει μειωθεί κατά €380.349 ή 44,44% και οφείλεται κυρίως 

στην παραχώρηση ελεύθερου χρόνου έναντι υπερωριών. Σημειώνεται ότι οι 

υπερωρίες και τα επιδόματα βάρδιας αποτελούν ποσοστό 7,43% επί των 

συνολικών αποδοχών του μόνιμου προσωπικού και εργατών. 

(γ) Απασχόληση συνεργατών. 

(i)  Γενικά.  Στα  αμοιβολόγια των συνεργατών, κατά το 2013 αναφέρονται 

572 συνεργάτες (612 το 2012), από τους οποίους οι 272 ήταν 

συνεργάτες αορίστου χρόνου (τακτικοί) (270 το 2012) και οι 18 με ειδικό 

συμβόλαιο (21 το 2012). Σημειώνεται ότι στον πιο πάνω συνολικό 

αριθμό των συνεργατών, περιλαμβάνονται 129 άτομα (193 το 2012), 

κατά το πλείστον καλλιτέχνες ηθοποιοί και κειμενογράφοι, των οποίων η 

αμοιβή αφορούσε σε γυρίσματα νέων σειρών για προβολή από το ΡΙΚ 

και σε δικαιώματα για επαναλήψεις. 

 Οι συνολικές δαπάνες για την αμοιβή των πιο πάνω συνεργατών, 

περιλαμβανομένων των εισφορών στα διάφορα ταμεία, ανήλθαν σε 

€9.336.460 (€10.036.566 το 2012), παρατηρήθηκε δηλαδή μείωση 

ύψους €700.106 ή 7%. Η πιο πάνω δαπάνη περιλαμβάνει και ποσό 

ύψους €461.544 (€529.374 το 2012), που αφορά στην αμοιβή των 

συνεργατών με ειδικό συμβόλαιο.  

 Στους πιο κάτω πίνακες, στον μεν πρώτο φαίνεται ο αριθμός των 

συνεργατών αορίστου χρόνου (τακτικών) και των συνεργατών με ειδικό 

συμβόλαιο που αναφέρονται στο αμοιβολόγιο κατά την 31 ∆εκεμβρίου 

των ετών 2008-2013 και γίνεται σύγκριση με τον αριθμό των μονίμων 
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υπαλλήλων που απασχολούνταν κατά το τέλος κάθε έτους, ενώ στο 

δεύτερο πίνακα φαίνονται κατά κατηγορία απολαβών οι ετήσιες 

ακαθάριστες απολαβές του έτους 2013, των συνεργατών με ειδικό 

συμβόλαιο που απασχολήθηκαν στο Ίδρυμα κατά το έτος 2013. 

Κατηγορία προσωπικού 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Συνεργάτες αορίστου χρόνου (τακτικοί) 272 270 300 284 257 180 

Συνεργάτες με ειδικό συμβόλαιο 18 21 20 20 21 28 

 290 291 320 304 278 208 

Μόνιμοι υπάλληλοι 122 123 145 135 153 168 

Συνολικός αριθμός 412 414 465 439 431 376 

   

Ετήσιες 
Ακαθάριστες 

Απολαβές 2013 
Συνεργατών με 
ειδικό συμβόλαιο €1.001-10.000 €10.001-30.000 €30.001-40.000 πέραν των €40.001

Άτομα 4 7 5 2 

(ii) Καθορισμός διαδικασίας και εσωτερικών κανονισμών για 

πρόσληψη και απασχόληση συνεργατών. Όπως έχουμε αναφέρει 

και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας το Ίδρυμα θα πρέπει να ετοιμάσει 

νέους  εσωτερικούς Κανονισμούς, έτσι ώστε να ταξινομηθούν οι 

διάφορες κατηγορίες των συνεργατών, καθώς επίσης και η διαδικασία 

και οι όροι πρόσληψης και μισθοδοσίας τους, κατά τρόπο που να 

εξασφαλίζεται τόσο η διαφάνεια όσον και η εφαρμογή του Νόμου περί 

των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου. Επαναλαμβάνεται η 

εισήγηση μας σε ότι αφορά στο κονδύλι «Αμοιβές Συνεργατών» του 

Προϋπολογισμού, όπως δίδεται ανάλυση για τον αριθμό των 

συνεργατών, τις θέσεις τους και τον τρόπο αμοιβής τους έτσι ώστε να 

παρέχεται η αναγκαία πληροφόρηση τόσο στο Υπουργικό Συμβούλιο 

που τον εγκρίνει, όσο και στη Βουλή που τον ψηφίζει, ότι τα 

διαλαμβανόμενα στον Προϋπολογισμό, σχετικά με τα πιο πάνω θέματα, 

συνάδουν με τη γενικότερη κυβερνητική πολιτική. 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι το ΡΙΚ θα εξετάσει σοβαρά το 

ενδεχόμενο προσδιορισμού ενός εύρους αριθμού τέτοιων συνεργατών και 

αντίστοιχων ποσών με στόχο να παρέχεται πληρέστερη ενημέρωση όπως και οι 

εισηγήσεις μας. Επίσης μας πληροφόρησε ότι το ΡΙΚ έχει προχωρήσει σε ετοιμασία 
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προσχεδίου εσωτερικών κανονισμών και αναμένει τα σχόλια των συντεχνιών προτού 

οριστικοποιηθούν. 

(δ)  Ανταποκριτές/κινηματογραφιστές. Σύμφωνα με κατάσταση του Τμήματος 

Προσωπικού και ∆ιοίκησης ημερομηνίας 11.12.2013 το Ίδρυμα, απασχολούσε, με 

το καθεστώς παροχέα υπηρεσιών, 29 άτομα ως ανταποκριτές/κινηματογραφιστές, 

από τα οποία 15 άτομα απασχολούνται στο εξωτερικό.  

Από τον έλεγχο των συμβολαίων  των πιο πάνω, έχουν παρατηρηθεί τα 

ακόλουθα: 

      Σε κάποιες περιπτώσεις των ανταποκριτών εξωτερικού, η αμοιβή τους 

καθορίζεται ανά ανταπόκριση και σε κάποιες περιπτώσεις με μηνιαία 

αμοιβή. Αναφέρεται σχετικά ότι, η αμοιβή ανά ανταπόκριση, κυμαίνεται 

από €20 (Αυστραλία), μέχρι €38 (Γερμανία), ενώ η μηνιαία αμοιβή, 

κυμαίνεται από €600 και €1.032 στην Αθήνα μέχρι €1.570 στη Ν. Υόρκη 

και Τουρκία.     

       Ενώ οι ανταποκρίσεις εξωτερικού, τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην 

τηλεόραση είναι τηλεφωνικές, έχει παρατηρηθεί ότι σε κάποιες 

περιπτώσεις γίνεται διαχωρισμός μεταξύ της αμοιβής για ανταπόκριση 

ραδιοφώνου (€28) και για ανταπόκριση τηλεόρασης (€43).   

       Τα συμβόλαια 21 ανταποκριτών/κινηματογραφιστών έχουν λήξει κατά 

τη διάρκεια του 2013 χωρίς να ανανεωθούν, ενώ για 4 ανταποκριτές και 

1 κινηματογραφιστή δεν υπάρχουν συμβόλαια.  

Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι το Ίδρυμα δεν έχει καθορισμένη πολιτική που να διέπει την 

παροχή υπηρεσιών από ανταποκριτές/κινηματογραφιστές και ως εκ τούτου 

εισηγηθήκαμε όπως το Ίδρυμα  καθορίσει τους όρους συνεργασίας με τους 

ανταποκριτές/κινηματογραφιστές,  και τα κριτήρια για τον καθορισμό της αμοιβής τους. 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι η ∆ιεύθυνση ετοιμάζει νέα πολιτική, η 

οποία αναμένεται να εγκριθεί σύντομα.  

6. ∆ιαφημίσεις. 

(α) Έσοδα από διαφημίσεις. Τα ποσά που τιμολογήθηκαν κατά τη διάρκεια του 

έτους για διαφημίσεις ανήλθαν στα €2.342.902 (ποσό ύψους €219.622 ή ποσοστό 

9,4% αφορούσε στην ανταλλαγή μη ομοειδών υπηρεσιών) σε σύγκριση με 

€3.313.769 το 2012, σημειώθηκε δηλαδή μείωση ύψους €970.867 ή 29,3%.  
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Σημειώνεται ότι τα έσοδα από διαφημίσεις που αφορούν στην ανταλλαγή 

ομοειδών υπηρεσιών κάτω από ειδικές συμφωνίες «barter agreements», τα οποία 

δεν λογίζονται ως έσοδα, έναντι παραχώρησης χώρου στον τύπο για διαφημίσεις/ 

ανακοινώσεις ανήλθαν κατά το 2013 στις €397.708  σε σύγκριση με €593.959 το 

2012. Από τα ποσά των €397.708 και €593.959, ποσό ύψους €237.342 και 

€407.454 ή ποσοστά 59,7% και 68,6% αντίστοιχα προκύπτουν από ανταλλαγή 

διαφημίσεων με συγκεκριμένο όμιλο εταιρειών.  

Επισημάνθηκε και πάλι ότι οι ειδικές συμφωνίες «barter agreements» που 

συνάπτει το Ίδρυμα, με ανταλλαγή ομοειδών υπηρεσιών, αποτελούν στην 

πραγματικότητα διενέργεια δαπανών εκτός του εγκεκριμένου ετήσιου 

Προϋπολογισμού του Ιδρύματος και ως εκ τούτου δεν τυγχάνουν της 

θεσμοθετημένης διαδικασίας έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο και ψήφισης 

από την Βουλή των Αντιπροσώπων.  

Επίσης η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι θα πρέπει να καθορίζεται με απόφαση 

του Ιδρύματος μια ενδεικτική πρόνοια του ετήσιου ύψους των συμφωνιών αυτών 

που πρόκειται να συναφθούν. 

(β) Συμφωνίες διαφημίσεων και ειδικές συμφωνίες “barter agreements”. 

(i) Παρατηρήθηκε ότι δικαιώματα χρήσης αγαθών που απορρέουν από 

ειδικές συμφωνίες που χρονολογούνται από το 2007 παραμένουν 

ανεκμετάλλευτα καθώς επίσης ότι συμφωνίες που είχαν συναφθεί στο 

παρελθόν κυρίως με έντυπα μέσα δεν έχουν ανανεωθεί επί σειρά ετών. 

Επίσης ειδικές συμφωνίες που αφορούσαν στην περίοδο 1.1 – 

31.12.2013 υπογράφηκαν στις 17.12.2013. 

(ii) Παρατηρήθηκε ότι αποφασίστηκε όπως συναφθούν ειδικές συμφωνίες 

μετά την παραλαβή αγαθών από μέρους του Ιδρύματος που αφορούσαν 

κυρίως σε κατασκευές σκηνικών για ανάγκες προγραμμάτων. 

(iii) Το Ίδρυμα προβαίνει στη σύναψη συμφωνιών με εταιρείες που ως 

αντικείμενο έχουν την παραγωγή συγκεκριμένων σειρών με ανταλλαγή 

την καταβολή μηνιαίας αποζημίωσης, την παραχώρηση του 

δικαιώματος τοποθέτησης προϊόντων καθώς και την παραχώρηση 

πρόσθετου διαφημιστικού χρόνου, τον οποίο η εταιρεία μεταπωλεί σε 
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τρίτους, ανάλογα με το τι προβλέπει η συμφωνία. Αναφορικά με τα πιο 

πάνω παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

     Στις συμφωνίες δεν ήταν αποτυπωμένη η αξία του συνολικού 

ποσού της συναλλαγής, ούτε όσον αφορά στο κόστος 

παραγωγής, ούτε το έσοδο από την παραχώρηση διαφημιστικού 

χρόνου. 

    Το είδος αυτών των συμφωνιών που συνάπτονται παραπέμπουν 

σε «barter agreement» μη ομοειδών υπηρεσιών, ωστόσο το έσοδο 

από διαφήμιση δεν περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις 

του Ιδρύματος, ενώ ως έξοδο αναγνωρίζεται το ύψος της 

αποζημίωσης που καταβάλλεται. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, 

μεταξύ άλλων, για συγκεκριμένη παραγωγή παραχωρήθηκε 

διαφημιστικός χρόνος αξίας €590.000 για την περίοδο 2011-2014. 

     Στις περιπτώσεις που το Ίδρυμα επιτρέπει τη μεταπώληση 

διαφημιστικού χρόνου δεν ελέγχει την εφαρμογή όρου της 

συμφωνίας όπου προβλέπεται ότι «το ΡΙΚ μέσω 

εξουσιοδοτημένων λειτουργών του διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου 

των συμφωνιών πληρωμών συμβολαίων ή και άλλων συναλλαγών 

που ο Παροχέας/Προμηθευτής προβαίνει στα πλαίσια της 

παρούσας σύμβασης», καθώς επίσης ότι θα τηρεί πάντοτε τους 

τιμοκαταλόγους και εκπτώσεις του ΡΙΚ όταν παραχωρεί 

διαφημιστικό χρόνο. Ως εκ τούτου υπάρχει το ενδεχόμενο να 

προκύπτει επιπλέον έσοδο για την εταιρεία παραγωγής από τη 

συναλλαγή αυτή. 

 Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι, σε κάθε περίπτωση τέτοιες 

συμφωνίες αντιπραγματισμού θα πρέπει να τυγχάνουν χρήσης και 

εφαρμογής με περισσή προσοχή αφού εκ φύσεως είναι συμφωνίες 

με ιδιαίτερες δυσκολίες στη διασφάλιση της διαφάνειας και ως εκ 

τούτου εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο για εμφάνιση φαινομένων 

διαφθοράς. Επίσης, οι συμφωνίες αυτές προκαλούν στρέβλωση 

στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του Ιδρύματος αφού έξοδα, που 

κανονικά θα έπρεπε να φαίνονται στον Προϋπολογισμό, 

παραμένουν «κρυμμένα» πίσω από τέτοιες συμφωνίες. 
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Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς ενημέρωσε ότι το ΡΙΚ επεξεργάζεται ήδη σχέδιο 

κωδικοποίησης της διαδικασίας για καθορισμό συγκεκριμένων παραμέτρων για 

τον καταρτισμό των «barter agreements», ώστε να διατηρείται αμοιβαίο όφελος και 

η συμφωνία να μην είναι ετεροβαρής. 

(γ) Τιμολογιακή Πολιτική. Σε κάποιες ειδικές συμφωνίες δεν ήταν καθορισμένο 

και αποτυπωμένο το συνολικό ύψος της οικονομικής συναλλαγής, παρά μόνο 

υπήρχε καταγραμμένη η περιγραφή των υπηρεσιών και σε ορισμένες περιπτώσεις 

δόθηκε προκαθορισμένη τιμή διαφήμισης, χαμηλότερη από αυτή του 

τιμοκαταλόγου. 

Εισηγηθήκαμε και πάλι όπως και για τις πιο πάνω περιπτώσεις καθοριστεί από το 

Ίδρυμα συγκεκριμένο πλαίσιο, καθώς και τα εξουσιοδοτημένα άτομα τόσο για τις 

μεταβολές στις τιμές, όσο και για τη σύναψη των ειδικών συμφωνιών.  

(δ) Μηχανογράφηση.  Επί σειρά ετών γίνεται εισήγηση από την Υπηρεσία μας 

για μηχανογράφηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών από την καταχώριση 

μέχρι και την προβολή της διαφήμισης, που θα συμβάλει στην παρακολούθηση 

της υλοποίησης των συμφωνιών που συνάπτονται, στην εξοικονόμηση χρόνου 

εργασίας και στην ελαχιστοποίηση τυχόν περιπτώσεων εμφάνισης λαθών και 

παραλείψεων. Επίσης θα συνδράμει και στην περαιτέρω αξιοποίηση του 

υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού του εμπορικού τομέα και στην καλύτερη 

αξιοποίηση, προώθηση και πώληση του διαφημιστικού χρόνου. Σχετική είναι και η 

εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου του ∆ιοικητικού Συμβουλίου στη συνεδρία της 

στις 12.6.2012.   

7. Χρεώστες. 

Το σύνολο των εμπορικών χρεωστών κατά τις 31.12.2013, ανήλθε σε €3.549.554 

μετά από την αφαίρεση ειδικής πρόβλεψης για επισφαλή χρέη ύψους €1.458.638, 

σε σύγκριση με €3.408.940 και €1.148.495 αντίστοιχα κατά τις 31.12.2012. 

(α) Χρεώστες διαφημίσεων. Οι χρεώστες διαφημίσεων μη συμπεριλαμβανομένων 

των χρεωστών «Βarter» αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών χρεωστών 

και στις 31.12.2013 ανέρχονταν σε €2.155.973 (€2.162.816 το 2012). Λαμβάνοντας 

υπόψη ότι το σύνολο του διαφημιστικού εσόδου για το έτος, μη συμπεριλαμβανομένων 

των διαφημίσεων από ανταλλαγή μη ομοειδών υπηρεσιών, ανήλθε σε €2.123.280 και 

δεδομένου ότι η πρόβλεψη για επισφαλή χρέη ανήλθε σε €1.029.393 (ποσοστό ύψους 
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47,7%, σημαντικά ψηλό, των χρεωστών διαφημίσεων), προκύπτει ότι παρουσιάζεται 

υψηλός κίνδυνος και αδυναμία ανάκτησης των εισπρακτέων από μέρος του Ιδρύματος 

αλλά και ταυτόχρονα ένα είδος έμμεσης χρηματοδότησης των πελατών του. Συναφώς 

αναφέρεται ότι ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων σε εγκύκλιο επιστολή του με 

αρ. 51 και ημερ. 7.10.2010 επισημαίνει ότι εκπρόθεσμες οφειλές επιχειρήσεων προς τις 

δημόσιες αρχές ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να ισοδυναμούν με χορήγηση 

κρατικής ενίσχυσης. 

Έχουμε εισηγηθεί όπως το Ίδρυμα προβαίνει έγκαιρα στην είσπραξη των 

απαιτήσεων του, αφού η διέλευση μακράς χρονικής περιόδου αποτελεί 

ανασταλτικό παράγοντας έχοντας ως αποτέλεσμα την δημιουργία προβλέψεων 

επισφαλών χρεών, που στις πλείστες των περιπτώσεων είναι μη ανακτήσιμα. 

(β) Χρεώστες «Barter» με ειδικές συμφωνίες. Στις 31.12.2013 το υπόλοιπο 

των χρεωστών με ειδικές συμφωνίες «Barter» που αφορούσαν σε μη ομοειδείς 

υπηρεσίες ανήλθε στις €239.872 (€307.325 για το 2012) και σε ομοειδείς 

υπηρεσίες στις €360.941 (€637.504 για το 2012). Σημειώνεται ότι από το συνολικό 

υπόλοιπο των χρεωστών ομοειδών υπηρεσιών ποσό ύψους €276.896 ή ποσοστό 

ύψους 76,7% αφορούσε σε συγκεκριμένο όμιλο εταιρειών.  

Επισημάνθηκε και πάλι ότι εξακολουθούν να παρατηρούνται περιπτώσεις όπου οι 

υπηρεσίες που παραχωρήθηκαν από το Ίδρυμα χρονολογούνται από το 2002, 

χωρίς να φαίνεται να έχει αξιοποιηθεί/χρησιμοποιηθεί το αντίτιμο της ανταλλαγής, 

κυρίως μη ομοειδών υπηρεσιών, ενώ η χρονική διάρκεια ορισμένων ειδικών 

συμφωνιών έχει ήδη λήξει, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο οι εταιρείες αυτές 

να μην δραστηριοποιούνται πλέον. Εισηγηθήκαμε όπως το Ίδρυμα εξετάσει τον 

τρόπο αξιοποίησης του αντιτίμου αυτών των ανταλλαγών.  

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια να 

περιοριστούν οι ανισομέρειες τέτοιων συμφωνιών και το Ίδρυμα να επωφελείται 

πλήρως από αυτές τις συμφωνίες. 

(γ) Χρεώστες εισφοράς υπέρ του ΡΙΚ. Το Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή 

του ημερ. 19.11.2012, εισηγήθηκε στο ΡΙΚ να αποφασίσει, σε συνεννόηση με τον 

Νομικό του Σύμβουλο, για τη δυνατότητα καταχώρισης αγωγών για τα ποσά πάνω 

από €500 βάσει των προνοιών του περί Παραγραφής Αγώγιμων ∆ικαιωμάτων 

Νόμου του 2012 (Ν.66(Ι)/2012). 
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Στις 31.12.2013 το υπόλοιπο των πιο πάνω χρεωστών μετά και τη διαγραφή 

ποσού €871.850 το 2012, ανερχόταν σε €215.884.  

Παρατηρήθηκε ότι μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε 

περαιτέρω ενέργεια για ανάκτηση των οφειλόμενων ποσών. 

8. Πιστωτές. 

(α) Περιθωριακά Ωφελήματα μόνιμου προσωπικού. Με βάση τη συμφωνία 

που υπογράφηκε στις 22.6.1990 μεταξύ των συντεχνιών των υπαλλήλων και του 

ΡΙΚ (αφορούσε την 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 

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 31.12.2013 σε €6.964.474 (€6.589.190 στις 31.12.2012). 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 2004 μέχρι 2009 και €1.142.155 το 2010) και «Ραδιοφωνικό 

Ίδρυμα Κύπρου – Περιθωριακά Ωφελήματα ∆ιευθυντικού 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) προς το «Ταμείο Προνοίας 

∆ιευθυντικού Προσωπικού». 

Επιπρόσθετα, για την περίοδο 1991-2013, έχει καταβληθεί σε υπαλλήλους του 

Ιδρύματος που ήταν μέλη του Ταμείου Προνοίας, και αφυπηρέτησαν πριν την 

1.1.1982, ειδικό μηνιαίο βοήθημα ίσο με την παρεχόμενη μηνιαία βασική σύνταξη 

από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνολικού ύψους €1.462.510.  

Για τους πιο πάνω λογαριασμούς επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

(i) Η διάθεση του ποσού των €2.757.630 στον τραπεζικό λογαριασμό 

«Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου - Περιθωριακά Ωφελήματα» έγινε χωρίς 

να εγκριθούν σχετικοί Κανονισμοί και να εγγραφεί ξεχωριστό ταμείο 

προς όφελος των οποίων έχουν κατατεθεί τα χρήματα. 
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(ii) Για τα ποσά των €2.532 και €143.663 που κατατέθηκαν στον τραπεζικό 

λογαριασμό «Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου - Περιθωριακά Ωφελήματα 

∆ιευθυντικού Προσωπικού» και «Ταμείο Προνοίας ∆ιευθυντικού 

Προσωπικού» αντίστοιχα, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα 

μέτρα, μη αποκλειουμένων των δικαστικών για την επιστροφή τους σε 

λογαριασμό του Ιδρύματος. Επιπλέον, σημειώνονται τα ακόλουθα: 

  Στην Έκθεσή μας για το 2011 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 ∆ιευθυντικό Προσωπικό δεν αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία και η 

οποιαδήποτε αναφορά σε διαφοροποίηση ∆ιευθυντικού Προσωπικού 

σε συλλογική σύμβαση (1980) δεν μπορεί να υπερέχει των σχετικών 

Κανονισμών.  

  Πέραν των πιο πάνω, για τη δημιουργία «Ταμείου Προνοίας 

∆ιευθυντικού Προσωπικού» αναφέρουμε τα ακόλουθα: 

    Το Ταμείο Προνοίας ∆ιευθυντικού Προσωπικού δημιουργήθηκε με 

την απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, ημερ. 

10.10.2005, όπου εγκρίθηκε αίτημα του ∆ιευθυντικού Προσωπικού 

για να κατατίθενται τα περιθωριακά ωφελήματα που υπολογίζονται 

επί της μισθοδοσίας του σε ξεχωριστό λογαριασμό, με αναδρομική 

ισχύ. 

     Με τη λήψη της πιο πάνω απόφασης το ∆ιευθυντικό Προσωπικό 

προχώρησε στην ετοιμασία καταστατικού για ίδρυση Ταμείου με 

την επωνυμία «Ταμείο Προνοίας ∆ιευθυντικού Προσωπικού ΡΙΚ», 

το οποίο στις 18.7.2008 ενεγράφη στον Έφορο Ταμείων Προνοίας. 

Το πιο πάνω ταμείο δεν ελέγχεται από τον  Γενικό Ελεγκτή. 

    Σύμφωνα με το άρθρο 12 του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 

Κύπρου Νόμου το Ίδρυμα δύναται, με την έγκριση του 

Υπουργικού Συμβουλίου, μεταξύ άλλων να εκδίδει Κανονισμούς 

σχετικά με την εγκαθίδρυση και την τήρηση ταμείων προνοίας και 
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τις εισφορές που είναι πληρωτέες σε αυτά και τα επιδόματα που 

λαμβάνονται από αυτά. 

Έχουμε παρατηρήσει ότι το Ίδρυμα, πριν προχωρήσει στην 

εγγραφή του πιο πάνω Ταμείου στον Έφορο Ταμείων Προνοίας, 

δεν κατέθεσε σχετικούς Κανονισμούς στο Υπουργικό Συμβούλιο 

προς έγκριση, ενώ πριν την λήψη της πιο πάνω απόφασης το 

Ίδρυμα δεν έλαβε υπόψη ότι τα μέλη του ∆ιευθυντικού 

Προσωπικού εντάσσονται, δυνάμει Νόμου, στα σχέδια συντάξεων 

που έχουν εγκαθιδρυθεί στο Ίδρυμα με σχετικούς Κανονισμούς, με 

αποτέλεσμα να καταστούν δικαιούχοι επιπρόσθετων ωφελημάτων 

κατά την αφυπηρέτηση τους.  

Στο πιο πάνω Ταμείο, από ότι φαίνεται, κατατίθεται τουλάχιστον 

μέρος από τα περιθωριακά ωφελήματα ως συνεισφορά του ΡΙΚ, 

καθώς επίσης και 4% αποκοπή ως εισφορά του υπαλλήλου από 

Σεπτέμβριο 2008 μέχρι Οκτώβριο 2012, σύμφωνα με το 

μισθολόγιο, που υπολογίζονται πάνω στους μισθούς του 

∆ιευθυντικού Προσωπικού. 

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 ∆ιαιτητής συνοψίζοντας την 

απόφασή του, κατέληξε ότι το ΡΙΚ δεν μπορούσε εύλογα με βάση 

τις συλλογικές συμβάσεις και τα άλλα σχετικά στοιχεία να 

αποφασίσει τον διαχωρισμό μέρους του Ταμείου Περιθωριακών 

Ωφελημάτων για το «∆ιευθυντικό Προσωπικό». Ως εκ τούτου, 

σύμφωνα και με τον Νομικό Σύμβουλο του Ιδρύματος, τα ποσά 

αυτά θα πρέπει να επιστραφούν στους λογαριασμούς του 

Ιδρύματος. Τονίζεται ότι μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου τα 

ποσά αυτά δεν είχαν επιστραφεί. Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα 

με τα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συμβουλίου αρ. 26 ημερ. 

6.11.2012, έχουν καταβληθεί χρήματα από το χωριστό Ταμείο των 

διευθυντών σε διευθυντικό στέλεχος του ιδρύματος που 

αφυπηρέτησε, παραγνωρίζοντας την πιο πάνω απόφαση του 
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∆ιαιτητή, του Νομικού Συμβούλου και τις σχετικές παρατηρήσεις 

της Υπηρεσίας μας. 

(iii) Η διάθεση του ποσού €1.462.510 που αφορά στην καταβολή ειδικού 

μηνιαίου βοηθήματος, στους υπαλλήλους του Ιδρύματος που ήταν μέλη 

του Ταμείου Προνοίας και αφυπηρέτησαν πριν την 1.1.1982, έγινε με 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος ημερ. 22.11.1991 

κατόπιν αναθεωρημένης συμφωνίας που έγινε με τις συντεχνίες των 

υπαλλήλων του Ιδρύματος την ίδια ημέρα, χωρίς να φαίνεται ότι 

εξασφαλίστηκε η έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών. 

(iv) Σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν από το Λογιστήριο του 

Ιδρύματος, για τα έτη 2000 - 2013 το ΡΙΚ κατέβαλε επιπρόσθετα 

συνολικό ποσό ύψους €9.442.986 για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

του προσωπικού του, θέμα το οποίο σχολιάζουμε πιο κάτω. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, εισηγηθήκαμε ότι, υπό τις δύσκολες 

οικονομικές συνθήκες που διέρχεται το Κράτος, το Ίδρυμα θα πρέπει άμεσα 

να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, σε συνεννόηση και με το 

Νομικό Σύμβουλο του, και παράλληλα επανεξετάσει το θέμα παραχώρησης 

παρεμφερών ωφελημάτων που δεν συνάδουν με αυτά που παραχωρούνται 

στο κεντρικό Κράτος. 

(β)  Εμπορικοί Πιστωτές. Το σύνολο των εμπορικών και άλλων πιστωτών 

κατά τις 31.12.2013, ανήλθε σε €6.218.231, σε σύγκριση με €5.239.044 στις 

31.12.2012. 

Για τα πιο πάνω επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

      Πιστωτές «Barter» με ειδικές συμφωνίες. Στις 31.12.2013 το 

υπόλοιπο των πιστωτών με ειδικές συμφωνίες «Barter» ανήλθε σε 

€813.724 (€961.998 το 2012). Ποσό €343.936 (€605.721 το 2012) 

αφορούσε σε ομοειδείς υπηρεσίες και ποσό €469.789 (€356.277  για 

το 2012) αφορούσε σε μη ομοειδείς υπηρεσίες. 

       Συμφωνητικά έγγραφα για ομοειδείς υπηρεσίες. Παρατηρήθηκε 

ότι παρόλο που η χρονική διάρκεια συμφωνιών με συγκεκριμένες 

εφημερίδες έχει λήξει και αυτές δεν έχουν ανανεωθεί, εντούτοις η 

συνεργασία με το Ίδρυμα συνεχίζεται. Επισημαίνεται επίσης ότι 
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σύμφωνα με τα συμφωνητικά έγγραφα με συγκεκριμένες εφημερίδες, 

σε περίπτωση που τα ποσά που προνοούνται στις συμφωνίες δεν 

καλυφθούν από οποιοδήποτε μέρος κατά τη διάρκεια του έτους, τότε 

τα υπόλοιπα διαγράφονται και δεν μεταφέρονται στο επόμενο έτος, 

πρόνοια η οποία δεν εφαρμόζεται. 

9.  Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

Στις 31.12.2013 η δαπάνη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανήλθε σε €876.908 

σε σύγκριση με €889.136 το 2012 που αναλύεται ως εξής:  

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη  2013  2012 

 €  € 

Υπουργείο Υγείας-Κρατικά Νοσηλευτήρια 

Ιατροί Επικουρικού Σχεδίου 

Άλλα έξοδα ιατρικής περίθαλψης 

809.532 

42.031 

25.345 

 820.278 

40.151 

28.707 

       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 και την παροχή φαρμάκων τα οποία δεν 

διατίθενται στα κρατικά νοσοκομεία. 

Σημειώνεται ότι για την εφαρμογή των  περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και 

Υπηρεσιών Γενικών (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2013, Κ.∆.Π. 143/2013, 

το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 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. Οι  Κανονισμοί ωστόσο τέθηκαν σε ισχύ από 

1.8.2013.  Επίσης, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο δεν εξέφρασε την αντίρρησή του στην 

πρόταση των Συντεχνιών ώστε το ποσό που αντιστοιχεί στην αποκοπή του 1,5% 

να επιστρέφεται πίσω στους υπαλλήλους και συνταξιούχους ατομικά, από το 

Ταμείο Περιθωριακών Ωφελημάτων, θέτοντας όμως σαν προϋπόθεση ότι το 

Ταμείο θα αποκτήσει τη δική του οντότητα με εγκριμένο Καταστατικό και 

∆ιαχειριστική Επιτροπή, θέση με την οποία διαφωνούμε εφόσον αυτό θα έχει ως 

αποτέλεσμα το κόστος να το επωμίζεται ο εργοδότης.  Αντίθετα, θέση μας είναι 

πως πρέπει να υπάρξει ανάλογη ρύθμιση όπως στον δημόσιο τομέα. Αυτό 
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σημαίνει ότι η εισφορά των υπαλλήλων θα πρέπει να αυξηθεί αν θα έχουν 

δικαίωμα σε επικουρικό σχέδιο υγείας. 

10. Φρούρηση Κτιριακών Εγκαταστάσεων. 

Σύμφωνα με σχετική μελέτη φρούρησης που ετοιμάστηκε στις 16.3.2012 από τον 

Λειτουργό Ασφάλειας του Ιδρύματος, βασισμένη και σε παρατηρήσεις της 

Αστυνομίας, το Ίδρυμα θα μπορούσε, μεταξύ άλλων μέτρων, να προχωρήσει στην 

τοποθέτηση ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως σύστημα ελέγχου εισόδου και 

κλειστό σύστημα παρακολούθησης κόστους €150.000 και σύστημα 

πυρανίχνευσης και φωτισμού έκτακτης ανάγκης €60.000. 

Επιπρόσθετα, στις 18.10.2013 διεξήχθη επιθεώρηση από την Αστυνομία Κύπρου 

των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται στο Αρχείο του ΡΙΚ και σχετική έκθεση 

αποστάληκε στο Ίδρυμα στις 20.1.2014, σύμφωνα με την οποία προέκυψαν 

σοβαρά κενά και αδυναμίες, τόσο στη φυσική ασφάλεια του κτιρίου του Αρχείου 

του ΡΙΚ, όσο και στη φύλαξη του αρχειακού υλικού. Πιο συγκεκριμένα, στην 

έκθεση επισημαίνεται η απουσία ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας και η 

ελλιπής φύλαξη του αρχειακού υλικού που έχει ως αποτέλεσμα την πιθανή 

απώλεια ή και κλοπή του. Στην έκθεση γίνονται εισηγήσεις για ενδυνάμωση των 

μέτρων ασφάλειας με την εισαγωγή ηλεκτρονικών συστημάτων ασφάλειας και τη 

συμβολή του Κρατικού Αρχείου που θα βοηθήσει στη σωστή και ασφαλή φύλαξη 

του Αρχείου. 

Σημειώνεται ότι το ετήσιο συνολικό κόστος φρούρησης για το 2013 ανήλθε 

περίπου σε €132.786 (€102.843 φρουροί του Ιδρύματος και €29.943 ιδιωτική 

φρούρηση). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, εισηγηθήκαμε όπως επανεξεταστεί το 

ενδεχόμενο τοποθέτησης ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης ως η 

εισήγηση του Λειτουργού Ασφαλείας του Ιδρύματος και της Αστυνομίας, με σκοπό 

την καλύτερη φρούρηση και πιθανή εξοικονόμηση κόστους και ανθρώπινου 

δυναμικού. 

11. Έκθεση για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων που δόθηκαν προς 

το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου κατά τη διάρκεια του έτους 2013.  

(α) Σύμφωνα με το άρθρο 24B(4) του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 

Νόμου, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τον Νόμο αρ. 116(Ι)/2003, το Υπουργείο 
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Εσωτερικών οφείλει να προμηθεύει τον Γενικό Ελεγκτή, το αργότερο εντός δύο 

μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, τα ακόλουθα: 

 την ετήσια έκθεση που ετοιμάζει η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, 

σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο, αναφορικά με την εκπλήρωση από το 

Ίδρυμα της αποστολής που του ανατίθεται δυνάμει του άρθρου 16Α του 

ίδιου Νόμου, και  

 αναλυτική κατάσταση των κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στο 

Ίδρυμα κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 24Α, και, αν είναι πρακτικά εφικτό, με ειδική αναφορά στις 

κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο Ίδρυμα, σε σχέση με κάθε 

πρόγραμμα ξεχωριστά, ή ανά κατηγορία προγραμμάτων, τα οποία 

εμπίπτουν στην έννοια της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας. 

(β)  Σύμφωνα με το άρθρο 24Β(3) του πιο πάνω Νόμου, ο Γενικός Ελεγκτής 

υποβάλλει, το αργότερο μέχρι τέλος Μαΐου, έκθεση στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα 

Κύπρου και στον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, στην οποία 

καταγράφονται τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενεργήθηκε δυνάμει του πιο 

πάνω άρθρου, και αναφέρει την ύπαρξη τυχόν χρηματοοικονομικών ροών (όπως 

αυτές εμφαίνονται στους χωριστούς λογαριασμούς που τηρεί το Ίδρυμα δυνάμει 

του εδαφίου (2) του πιο πάνω άρθρου) μεταξύ των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος 

που συνιστούν παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και εκείνων που 

δεν συνιστούν παροχή τέτοιας υπηρεσίας. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 24Β(1) 

του πιο πάνω Νόμου, ο Γενικός Ελεγκτής, στα πλαίσια της άσκησης του ετήσιου 

ελέγχου των λογαριασμών του Ιδρύματος, ελέγχει κατά πόσο οποιαδήποτε 

δημόσια ενίσχυση, που έλαβε το Ίδρυμα, χρησιμοποιήθηκε κατά τρόπο που να μη 

συνάδει με τις διατάξεις του άρθρου 24Α, δηλαδή για σκοπούς χρηματοδότησης 

της αποστολής που του ανατίθεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 16Α, και 

συγκεκριμένα του ορισμού του ως παροχέα δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής 

υπηρεσίας στη ∆ημοκρατία. 

(γ)  Αναφορικά με το έτος 2013, υποβλήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στις 

15.4.2014 η ετήσια έκθεση που ετοίμασε η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και η 

αναλυτική κατάσταση των κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στο Ίδρυμα, 

χωρίς όμως ειδική αναφορά στις κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο 

Ίδρυμα σε σχέση με κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά, ή ανά κατηγορία 
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προγραμμάτων, τα οποία εμπίπτουν στην έννοια της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής 

υπηρεσίας. 

(δ)(i) Σύμφωνα με το άρθρο 24B(1) και (2) του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 

Κύπρου Νόμου, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το Νόμο αρ. 116(Ι)/2003 το 

Ίδρυμα υποχρεούται να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για την παροχή 

δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και για τις εμπορικές ή άλλες 

δραστηριότητες του, ώστε να αντανακλάται ορθά η χρηματοοικονομική και 

οργανωτική του διάρθρωση και διασφαλίζει ότι: 

       η τήρηση των λογαριασμών είναι σύμφωνη με την τρέχουσα εμπορική 

πρακτική και τις γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές, 

       όλες οι δαπάνες και τα έσοδα καταλογίζονται ή κατανέμονται ορθά εντός 

των χωριστών λογαριασμών με βάση αρχές αναλυτικής λογιστικής: 

        Νοείται ότι, όταν χρησιμοποιούνται κοινοί πόροι, όπως, για παράδειγμα, 

το ίδιο προσωπικό, ο ίδιος εξοπλισμός, ή οι ίδιες σταθερές 

εγκαταστάσεις, για σκοπούς παροχής της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής 

υπηρεσίας και  για σκοπούς άλλων δραστηριοτήτων, το κόστος θα 

πρέπει να κατανέμεται βάσει της διαφοράς που θα προέκυπτε για το 

συνολικό κόστος του Ιδρύματος με ή χωρίς τις δραστηριότητες που δεν 

αποτελούν δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία, 

       οι αρχές της αναλυτικής λογιστικής που εφαρμόζονται ορίζονται σαφώς 

και εφαρμόζονται με συνέπεια και αντικειμενικά. 

(ii) Σημειώνεται ότι από το οικονομικό έτος 2012, με απόφαση του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου, το ΡΙΚ τηρεί χωριστούς λογαριασμούς, οι 

οποίοι παρουσιάζονται στη σημείωση 28 των οικονομικών 

καταστάσεων. 

 Σύμφωνα με τη συνοπτική κατάσταση συνολικών εσόδων που 

περιλαμβάνεται στη σημείωση 28 των οικονομικών καταστάσεων 

προκύπτει συνολικό πλεόνασμα από εμπορικές και άλλες 

δραστηριότητες για το έτος ύψους €2,1 εκ. και σύμφωνα με τη 

συνοπτική κατάσταση ταμειακών ροών προκύπτει επίδραση μεταφοράς 

πλεονάσματος από εμπορικές και άλλες δραστηριότητες σε 
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δραστηριότητες που συνιστούν παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής 

υπηρεσίας για το έτος ύψους €3,2 εκ. 

(ε) Αποτελέσματα ελέγχου. 

(i) Ύπαρξη τυχόν χρηματοοικονομικών ροών για το έτος 2013 μεταξύ 

των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος που συνιστούν παροχή 

δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και εκείνων που δεν 

συνιστούν παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας.  

Σχετικά αναφέρονται τα πιο κάτω: 

     Στις οικονομικές καταστάσεις του Ιδρύματος για το έτος που έληξε 

στις 31.12.2013, το Ίδρυμα παρουσιάζει στη σημείωση 28 

χωριστούς λογαριασμούς. Παρατηρήσαμε ότι η υπό αναφορά 

σημείωση ετοιμάστηκε και πάλι χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η θέση 

του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και των αρμοδίων 

Υπουργείων (Εσωτερικών και Οικονομικών), όσον αφορά σε 

καθορισμένο λεπτομερές καθοδηγητικό πλαίσιο. 

    Στη σημείωση 28 το Ίδρυμα αναφέρει ότι «Παρά το γεγονός ότι δεν 

υπάρχει καθορισμένο λεπτομερές καθοδηγητικό πλαίσιο ως προς 

την παρουσίαση τέτοιων χωριστών λογαριασμών, το ΡΙΚ πιστεύει 

ότι οι εν λόγω χωριστοί λογαριασμοί που παρουσιάζονται  στη 

σημείωση πληρούν τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας στον 

καλύτερο δυνατό βαθμό». 

     Οι ανεξάρτητοι ιδιώτες ελεγκτές στην παράγραφο της έκθεσης 

τους που αφορά στη βάση για γνώμη με επιφύλαξη, αναφέρουν 

μεταξύ άλλων ότι «Λόγω της μη ύπαρξης καθοδηγητικού 

πλαισίου, δεν είμαστε σε θέση να εκφέρουμε άποψη κατά πόσον 

οι εν λόγω χωριστοί λογαριασμοί έχουν ετοιμαστεί βάσει της 

σχετικής νομοθεσίας», θέση με την οποία συμφωνούμε. 

     Ο διαχωρισμός των λογαριασμών μεταξύ της παροχής δημόσιας 

ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και εμπορικών ή άλλων 

δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, απαιτείται επειδή είναι ουσιώδης 

για διασφάλιση της διαφάνειας και του καταλογισμού της ευθύνης 

κατά τη χρησιμοποίηση των κρατικών πόρων, εφόσον συνιστά 
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εργαλείο για την εξέταση εικαζόμενης διεπιδότησης. Ως εκ τούτου 

μόνο βάσει κατάλληλης κατανομής των δαπανών και των εσόδων 

μπορεί να καθοριστεί αν η δημόσια χρηματοδότηση περιορίζεται 

πραγματικά στο καθαρό κόστος της αποστολής της δημόσιας 

υπηρεσίας.  

Παρόλο που δεν φαίνεται να υπάρχουν χρηματοοικονομικές ροές 

μεταξύ των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος που συνιστούν 

παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και εκείνων που 

δεν συνιστούν παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, 

λόγω τυχόν επιπτώσεων από τα πιο πάνω, δεν είναι δυνατή η 

εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος. 

(ii) Κατά πόσο οποιαδήποτε δημόσια ενίσχυση που έλαβε το Ίδρυμα 

κατά το έτος 2013 χρησιμοποιήθηκε κατά τρόπο που να μη 

συνάδει με την εκπλήρωση της αποστολής του ως παροχέα 

δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη ∆ημοκρατία.  

 Σχετικά αναφέρονται τα πιο κάτω: 

 Σύμφωνα με τους λογαριασμούς του Ιδρύματος φαίνεται ότι, για 

κάλυψη των εξόδων ύψους €38,4 εκ. χρησιμοποιείται εκτός από 

την παραχωρηθείσα κρατική χορηγία ύψους €25,1 εκ. και μέρος 

των εσόδων του Ιδρύματος. 

 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου στην ετήσια έκθεσή της 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι με βάση τα ενώπιόν της στοιχεία 

και τις παρατηρήσεις όπως αυτές καταγράφηκαν, το Ίδρυμα 

παρέχει πραγματικά μια ισορροπημένη δέσμη υπηρεσιών, 

μεταδίδει πραγματικά τα προγράμματα που εμπίπτουν στην 

έννοια της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και το 

περιεχόμενο των προγραμμάτων που μετέδωσε το Ίδρυμα στο 

πλαίσιο της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας κατά το 2013, 

πληροί πραγματικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά δημόσιας 

ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας που καθορίζονται στο άρθρο 19 της 

σχετικής νομοθεσίας, εκτός από το άρθρο 19(5) για το οποίο δεν 

μπορεί να παραθέσει οποιαδήποτε συμπεράσματα, καθώς της 

έχει αφαιρεθεί η δικαιοδοσία ελέγχου του ΡΙΚ για τυχόν 
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παραβάσεις του συγκεκριμένου άρθρου, ενώ για το άρθρο 19(6), η 

Αρχή σημειώνει, με κάθε επιφύλαξη, ότι το Ίδρυμα διασφάλισε την 

τήρηση δίκαιης ισορροπίας μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και 

συνεπακόλουθα πληρείται η σχετική πρόνοια. 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, δεν αποτελεί 

υπαιτιότητα του Ιδρύματος, το γεγονός ότι δεν έχουν 

συμπεριληφθεί στην τροποποίηση της νομοθεσίας ορισμένες 

πρόνοιες για έλεγχο του τηλεοπτικού περιεχομένου των 

προγραμμάτων του ΡΙΚ από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, 

ως προς το θέμα της προστασίας ανηλίκων, οι οποίες ωστόσο 

έχουν συμπεριληφθεί σε τροποποιητικό νομοσχέδιο που 

αποστάληκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στις 10.7.2013.  Το 

θέμα τυγχάνει χειρισμού από το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Το Ίδρυμα πιστεύει ότι συμμορφώνεται τόσο με τις πρόνοιες της 

προστασίας ανηλίκων, όσο και με αυτές της ίσης μεταχείρισης των 

πολιτικών κομμάτων. 

 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου με την επιστολή της ημερ. 

12.5.2014, σε απάντηση δικής μας επιστολής ημερ. 30.4.2014, με 

την οποία ζητούσαμε όπως διευκρινίσει τα συμπεράσματα του 

ελέγχου της και ειδικά κατά πόσο, ανεξάρτητα από τις 

επισημάνσεις της, θεωρεί ότι το Ίδρυμα εκπληρώνει πραγματικά 

την αποστολή του για παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής 

υπηρεσίας στη ∆ημοκρατία κατά την έννοια των εδαφίων (1)(α) και 

(2) (α, β και γ) του άρθρου 22Β της σχετικής νομοθεσίας, αναφέρει 

ότι παρά το γεγονός ότι, με βάση τα στοιχεία της Έκθεσης, το 

Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου πληροί τα υπόλοιπα κριτήρια, η 

Αρχή δεν μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το ΡΙΚ 

εκπληρώνει πραγματικά την αποστολή του για παροχή δημόσιας 

ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη ∆ημοκρατία. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στις υποπαραγράφους ε(i) και ε(ii) 

σημειώνουμε ότι, δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε ασφαλές συμπέρασμα κατά 

πόσο η δημόσια ενίσχυση που έλαβε το Ίδρυμα κατά το έτος 2013, δεν 

χρησιμοποιήθηκε κατά τρόπο που να μην συνάδει με την εκπλήρωση της 



 - 23 - 
 
αποστολής του ως παροχέας δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη 

∆ημοκρατία. 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος επισήμανε ότι είναι πεποίθηση της διοίκησης και 

διεύθυνσης ότι τόσο το  τηλεοπτικό όσο και το ραδιοφωνικό πρόγραμμα του ΡΙΚ, 

εκπληρώνει πραγματικά την αποστολή για παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής 

υπηρεσίας στη ∆ημοκρατία όπως αυτή ορίζεται από τον Νόμο. 

12. Έξοδα μετεκπαίδευσης. 

Στις 30.12.2002 το Ίδρυμα υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με το Cyprus 

International Institute of Management (C.I.I.M.) για την περίοδο 1.1.2003-

31.12.2005 που προνοούσε την παροχή μιας υποτροφίας για το μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα MBA έναντι παροχής διαφημιστικού χρόνου από το Ίδρυμα, (Barter 

agreement) με αναλογία 1:2. Με βάση τη συμφωνία, αυτή μπορεί να ανανεωθεί ή 

και να τροποποιηθεί κατόπιν κοινής συναίνεσης, με προειδοποίηση 3 μηνών. Στις 

15.3.2012 με σχετική εγκύκλιο του Γενικού ∆ιευθυντή ενημερώθηκε το προσωπικό 

του Ιδρύματος για την παροχή από το Ίδρυμα μιας υποτροφίας για το 

μεταπτυχιακό δίπλωμα MBA ή Public Sector Management και μιας υποτροφίας για 

το μεταπτυχιακό δίπλωμα Human Resources Management & Organizational 

Behavior. Σημειώνεται ότι (α) από  το 2006 και μετά, δεν υπάρχει οποιαδήποτε 

γραπτή ανανέωση της συμφωνίας, (β) δόθηκαν 2 υποτροφίες σε υπαλλήλους του 

Ιδρύματος, ενώ η πιο πάνω συμφωνία προνοούσε την παροχή μιας υποτροφίας, 

(γ) οι δύο υποτροφίες που δόθηκαν αφορούσαν και οι δύο το πρόγραμμα Human 

Resources Management & Organizational Behavior ενώ, σύμφωνα με τη σχετική 

εγκύκλιο του Γενικού ∆ιευθυντή του Ιδρύματος  η μια υποτροφία έπρεπε να αφορά  

μεταπτυχιακό δίπλωμα MBA ή Public Sector Management και (δ) για την πιο 

πάνω συμφωνία/διευθέτηση δεν ζητείται η έγκριση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.   

13.  Βεστιάριο, Φροντιστήριο. 

Από έλεγχο που διενεργήθηκε στο βεστιάριο του Ιδρύματος παρατηρήθηκαν τα 

ακόλουθα: 

(i)  Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί λειτουργίας του Βεστιαρίου οι οποίοι ετοιμάστηκαν 

μετά από έλεγχο που διενήργησε το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου του 

Ιδρύματος το 2009, δεν φαίνεται να εγκρίθηκαν και δεν τέθηκαν σε εφαρμογή. 
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(ii)   Ενώ παλαιότερα (το 2005) είχε διαμορφωθεί ειδικό λογισμικό πρόγραμμα 

από λειτουργό του Ιδρύματος για χρήση από το βεστιάριο, αυτό δεν 

χρησιμοποιήθηκε. Το λογισμικό πρόγραμμα θα πρέπει να επαναξιολογηθεί 

και εάν κριθεί ικανοποιητικό να χρησιμοποιηθεί για διευκόλυνση  στην ορθή 

διαχείριση του βεστιαρίου.   

(iii)  Παρατηρήθηκε ότι δεν γίνεται απογραφή των ειδών  βεστιαρίου (είδη 

ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ), ούτε φροντιστηρίου (εξοπλισμός, σκηνικά 

για την παραγωγή προγραμμάτων). Όλα τα πιο πάνω είδη πρέπει να 

καταγραφούν και να εξεταστεί το ενδεχόμενο η αξία τους να ενσωματωθεί 

στα  περιουσιακά στοιχεία  του Ιδρύματος.   

(iv) Τα είδη βεστιαρίου και φροντιστηρίου, αφού κωδικοποιηθούν και 

κοστολογηθούν θα πρέπει να καταχωριστούν σε μητρώα, τα οποία θα 

ενημερώνονται με τις αγορές, εκδόσεις, με τον δανεισμό και επιστροφή τους, 

έτσι ώστε να είναι εφικτή η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση τους. 

Αναφέρεται ότι για το 2013 τηρήθηκαν στοιχεία δανεισμού/επιστροφής για τα είδη 

βεστιαρίου μόνον, χωρίς να τηρηθούν στοιχεία για τα προηγούμενα χρόνια.  Από 

την επισκόπηση του σχετικού βιβλίου φαίνεται ότι κάποια δανεισθέντα είδη κατά το 

έτος 2013, δεν είχαν επιστραφεί. 

14.   Προμήθεια καυσίμων. 

Παρατηρήθηκε ότι στις 31.3.2014 συνομολογήθηκε συμφωνία για την προμήθεια 

καυσίμων κίνησης του Ιδρύματος μεταξύ πρατηρίου καυσίμων και του ΡΙΚ χωρίς 

την έγκριση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και την διαδικασία προσφορών, κάτι που 

δεν συνάδει με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και της χρηστής 

διοίκησης. Σημειώνεται ότι η κατανάλωση καυσίμων για το 2013 ανήλθε σε 

€58.310. 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς ενημέρωσε ότι το ΡΙΚ προχωρά στην προκήρυξη 

προσφοράς για την προμήθεια καυσίμων. 

15.  Αγορά Νομικών Υπηρεσιών. 

Από τον έλεγχο στις δαπάνες του Ιδρύματος αναφορικά με την αμοιβή Νομικού 

Συμβούλου και τα έξοδα αγωγών και αποζημιώσεων παρατηρήθηκαν τα 

ακόλουθα: 
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(α) 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 πέντε χρόνια. 

Έτος  
Αμοιβή Νομικού 

Συμβούλου 

Αποζημίωση Νομικού 
Συμβούλου για έξοδα 

αγωγών 

Εισπράξεις 
Ιδρύματος από 

αγωγές 

  € € € 

2009  50.000 24.113 20.996 

2010  53.000 11.318 7.000 

2011  56.000 65.855 10.601 

2012  56.000 32.267 8.519 

2013  56.000 30.873 2.235 

2014-2016  150.000   

(β)  ∆εν φαίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε γραπτή συμφωνία με το συγκεκριμένο 

δικηγορικό γραφείο με το οποίο το Ίδρυμα διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία. 

Αναφέρεται σχετικά ότι, η τελευταία φορά για την οποία η ανανέωση της 

συνεργασίας εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ήταν στις 

4.9.2008 και αφορούσε τα έτη 2009-2011, χωρίς ωστόσο να υπογραφεί συμφωνία 

συνεργασίας. Για την περίοδο 2012-2016 συμφωνήθηκε η συνέχιση της 

συνεργασίας χωρίς την έγκριση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, αλλά μόνο με την 

έγκριση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Νόμο Ν.12(Ι)/2006, διαφοροποιούνται οι 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο 

Παράρτημα IIB του εν λόγω Νόμου. Σχετική με το θέμα είναι η εγκύκλιος ΓΛ/ΑΑ∆Σ 

24ΣΤ του Γενικού Λογιστηρίου σχετικά με τις υπηρεσίες αυτές, που προνοούν ότι 

«… οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να καθορίσουν την διαδικασία που θα 

ακολουθήσουν για τη σύναψη συμβάσεων όταν πρόκειται για τις υπηρεσίες του 

Μέρους Β του Παραρτήματος ΙΙ του Νόμου βάσει των αρχών της χρηστής 

διοίκησης και της καλύτερης διαχείρισης των πόρων του δημοσίου.», η οποία θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη από το Ίδρυμα. 
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16.  Εκκρεμή θέματα.  

Τα πιο κάτω θέματα παρόλο που τα πλείστα επισημαίνονται για σειρά ετών, τόσο 

στις επιστολές όσο και στις Ετήσιες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας, εξακολουθούν 

να εκκρεμούν. 

(α) Νομοθεσία και Κανονισμοί. 

(i)  Τροποποιητικοί Προϋπολογισμοί. Εξακολουθούν να εκκρεμούν οι 

εγκρίσεις Προϋπολογισμών για κάλυψη υπερβάσεων που προέκυψαν 

κατά τα έτη 1995, 2006, 2007 και 2008. 

 Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 4(4) των περί των 

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. 

 Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι το ΡΙΚ θα αποστείλει 

εκ νέου σχετική επιστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών για το θέμα αυτό. 

(ii) Ωφελήματα προσωπικού. Όπως σχετικά αναφέρεται και σε 

προηγούμενες επιστολές μας, εξακολουθεί να εκκρεμεί η ρύθμιση του 

θέματος των Κανονισμών που αφορούν στα ωφελήματα προσωπικού. 

Σημειώνεται ότι τα σχετικά ωφελήματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 

τη μεταφορά αργιών και  το σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  

(iii) Μέλη ∆ιοικητικού Συμβουλίου και απαρτία. Σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου, «το 

Ίδρυμα αποτελείται από όχι περισσότερα από επτά μέλη που 

διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο» ενώ  σύμφωνα με τους περί 

Ορισμένων Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (∆ιορισμός 

∆ιοικητικών Συμβουλίων) Νόμους το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αποτελείται 

από εννέα μέλη. Όπως αναφέραμε και στην επιστολή μας για το έτος 

2010, παρόλο που από την ψήφιση του πιο πάνω Νόμου τα μέλη του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος ανέρχονται σε εννέα, προς 

αποκλεισμό οποιουδήποτε κινδύνου για αμφισβήτηση της νομιμότητας 
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της σύνθεσης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και του 

θέματος της απαρτίας, θα πρέπει να γίνει και σχετική τροποποίηση στη 

νομοθεσία του.   

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, σχετική 

τροποποίηση στον περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμο, έχει 

συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Εσωτερικών στις 10.7.2013 και το 

θέμα τυγχάνει χειρισμού από το Υπουργείο Εσωτερικών. 

(β) Αγωγές εναντίον ∆ιαφημιστικών Γραφείων για μη εξόφληση των οφειλών 

τους. Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες επιστολές 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: 

Αρ. 
Λογαριασμού  

Οφειλόμενο 
ποσό  Περίοδος οφειλής 

Ημερ. 
καταχώρισης 

αγωγής  Αρ. αγωγής

  €        

2110056  25.439  1.6.2001 – 1.7.2001 6.7.2004  6518/04 

2110019  15.540  1.7.1999 – 1.12.2001 11.6.2004  5593/04 

2110025  137.510  1.10.2000 – 1.10.2001 11.6.2004  5592/04 

2110030  43.809  31.3.1999 – 30.9.1999 27.3.2001  2946/01 

2150319  118.934  31.3.2003 – 30.4.2006 20.11.2006  7577/06 

2150008  6.601  31.10.1999 – 31.10.1999 14.3.2006  1983/06 

2110023  46.641  31.3.1991 – 31.7.2001 11.6.2004  5594/04 

Κατά τα έτη 2010-2013 κινήθηκαν 19 νέες 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, χωρίς ωστόσο 

να έχει εισπραχθεί οποιοδήποτε  ποσό. 

(γ) Παρακολούθηση υποθέσεων απαλλοτρίωσης.  

(i) Απαλλοτρίωση μέρους του τεμαχίου 847 Φ/ΣΧ ΧΧΙ/63V1. Το Τμήμα 

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας καθόρισε στις 9.11.1998 ποσό 

αποζημίωσης £30.000 για την πιο πάνω απαλλοτρίωση. ∆ιαπιστώθηκε 

ότι η αποδοχή και είσπραξη της αποζημίωσης αυτής δεν έχει γίνει μέχρι 

σήμερα. 
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Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι το Ίδρυμα θα 

επιδιώξει τη δικαστική διεκδίκηση της αποζημίωσης. 

(ii) Απαλλοτρίωση του τεμαχίου 1835. Το Ίδρυμα δεν έχει ακόμη λάβει 

προσφορά για αποζημίωση λόγω του επηρεασμού της περιουσίας του, 

παρά το ότι συμπληρώθηκαν τα έργα και κατεδαφίστηκε οικοδομή που 

υφίστατο στο πιο πάνω τεμάχιο. 

(δ)  Βιβλία Κίνησης Οχημάτων. Στις 31.12.2013 το Ίδρυμα διέθετε 24 οχήματα 

(το ένα βρίσκεται εκτός λειτουργίας και θα παραμείνει στο Ίδρυμα για μουσειακούς 

σκοπούς). Επιπρόσθετα για κάλυψη επειγουσών αναγκών χρησιμοποιήθηκαν με 

μίσθωση κατά τη διάρκεια του έτους ακόμη 11 αυτοκίνητα.  

∆ιαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνται κατάλληλα βιβλία  κίνησης οχημάτων για 

παρακολούθηση μεταξύ άλλων της κατανάλωσης καυσίμων για κάθε όχημα. 

Αναφέρεται σχετικά ότι η κατανάλωση καυσίμων τα τρία τελευταία έτη ανήλθε στα 

€187.311 (€65.475 το 2011, €63.526 το 2012 και €58.310 το 2013).  

Εισηγηθήκαμε και πάλι όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο εφαρμογής του 

ηλεκτρονικού συστήματος GPS για σκοπούς παρακολούθησης των οχημάτων.  

Σημειώθηκε ότι αναμένεται το Ίδρυμα να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη  

σωστή διαχείριση των οχημάτων. 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, το ΡΙΚ θα ακολουθήσει τις οδηγίες μας 

για τήρηση Βιβλίων, προβληματίζεται ωστόσο για το θέμα GPS λόγω της 

απαιτούμενης δαπάνης. 

(ε) Εισιτήρια Junior Eurovision. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες 

Εκθέσεις μας, η εταιρεία που ανέλαβε τη διάθεση των εισιτηρίων του διαγωνισμού 

τραγουδιού Junior Eurovision οφείλει προς το Ίδρυμα ποσό ύψους €176.666. 

Παρόλο που στις  25.11.2010 καταχωρίστηκε σχετική αγωγή και στις 21.11.2011 

εκδόθηκε απόφαση υπέρ του Ιδρύματος, σύμφωνα με το Ίδρυμα, δεν έχει 

εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας και το οφειλόμενο ποσό δεν έχει εισπραχθεί. 

Το Ίδρυμα δεν προχώρησε στην καταχώριση αίτησης πτώχευσης της εταιρείας και 

των ιδιοκτητών της, όπως εισηγήθηκε και ο Νομικός Σύμβουλος στη συνεδρία  

ημερ. 31.1.2012. 
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(στ) Τεχνολογία πληροφοριών (Ι.Τ.). 

Ασφάλεια συστήματος από φυσική καταστροφή. Στο δωμάτιο του κεντρικού 

εξυπηρετητή του Ιδρύματος δεν λαμβάνονται μέτρα για τον έλεγχο της υγρασίας, 

ούτε υπάρχει σύστημα πυρόσβεσης. Επίσης, στο δωμάτιο του κεντρικού 

εξυπηρετητή στο λογιστήριο δεν υπάρχει σύστημα πυρανίχνευσης, ούτε σύστημα 

πυρόσβεσης. 

(ζ)  Ενοικίαση αυτοκινήτων.  Σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από το 

Λογιστήριο του Ιδρύματος, συνολικά κατά τα έτη 2007 μέχρι 2013 το κόστος 

ενοικίασης αυτοκινήτων ανήλθε σε €383.538 (χωρίς Φ.Π.Α.). Σημειώνεται ότι 

επιπρόσθετο ποσοστό 25% καταβάλλεται με ανταλλαγή διαφημιστικού χρόνου.  

Εισηγηθήκαμε όπως γίνει εμπεριστατωμένη μελέτη για να επιλεγεί η καλύτερη και 

πιο οικονομική λύση (αγορά, ενοικιαγορά, μακροχρόνια ενοικίαση) του 

απαραίτητου αριθμού οχημάτων.  

(η) Τηλέφωνα και τηλετυπική υπηρεσία.  Η συνολική δαπάνη για την πιο 

πάνω υπηρεσία ανήλθε το 2013 σε €104.343 σε σύγκριση με €96.544 το 2012, 

σημειώνοντας αύξηση ύψους 8%. Σημειώθηκε σχετικά ότι, όπως αναφέραμε και 

σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, το Ίδρυμα διαθέτει σχετικό σύστημα (CADRAN), 

που έχει τη δυνατότητα καταγραφής όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων 

κλήσεων, των κλήσεων εξωτερικού καθώς και της διάρκειάς τους. 

Επαναλαμβάνουμε την εισήγηση μας για χρήση του πιο πάνω συστήματος με την 

εξάσκηση της ανάλογης εποπτείας, μέσα στα πλαίσια που επιτρέπει ο περί 

Προστασίας Προσωπικών ∆εδομένων Νόμος και τακτικής ενημέρωσης των 

υπευθύνων των Τμημάτων για τις τηλεφωνικές κλήσεις, πρακτική που, σύμφωνα 

με τον ∆ιευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου, ακολουθείτο στο παρελθόν, αλλά 

διακόπηκε.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, διεξάγεται μελέτη από το 

αρμόδιο τμήμα του ΡΙΚ, με στόχο την επίτευξη περαιτέρω εξοικονομήσεων στην 

υπηρεσία αυτή. 

(θ) Σύστημα εσωτερικού ελέγχου.  Σε αρκετές λογιστικές εγγραφές δεν υπήρχε 

ελεγκτικό ίχνος, ούτε και έγκριση/εξουσιοδότηση για τη διενέργεια της εγγραφής. 

Επίσης, βάσει του αύξοντα αριθμού των εγγραφών, κάποιες λογιστικές εγγραφές 

έλειπαν από τους φάκελους ταξινόμησής τους.  
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       ∆ιαγραφή εξοπλισμού. Εξοπλισμός κόστους €2.838.456, με 

συσσωρευμένη απόσβεση  €2.828.135, διαγράφηκε από τις οικονομικές 

καταστάσεις χωρίς να έχει αποφασιστεί ο τρόπος εκποίησης/διάθεσης 

του από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. Επίσης στη λογιστική 

εγγραφή που διενεργήθηκε δεν παρουσιάζεται οποιοδήποτε ελεγκτικό 

ίχνος όσον αφορά τον έλεγχο και την έγκριση διεκπεραίωσης αυτής. 

Στην απάντησή του ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς ενημέρωσε ότι έχει 

ήδη συσταθεί η επιτροπή που θα αποφασίσει τον τρόπο διάθεσης του 

εν λόγω εξοπλισμού, μετά που δεν κατέστη καταρχήν δυνατόν να 

εξευρεθεί αγοραστής του παλαιού αυτού εξοπλισμού. 

       Αρχείο αλληλογραφίας. Τηρούνται τμηματικά αρχεία στα οποία δεν 

γίνεται αρχειοθέτηση και αρίθμηση των εγγράφων αλληλογραφίας και 

σύνδεση μεταξύ τους.  

       Περιουσιακά στοιχεία. ∆ιαπιστώθηκε και πάλι ότι δεν έγινε φυσική 

καταμέτρηση των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού.  

 

 

 
(∆ρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ημοκρατίας 
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