
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006. 

 
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. 
Με επιστολή µου ηµεροµηνίας 31.5.2007 πληροφόρησα τον Πρόεδρο του Ιδρύµατος 
για τα θέµατα που έχουν προκύψει από τον έλεγχο της Υπηρεσίας µου, για τα οποία 
ζήτησα τις απόψεις του Ιδρύµατος, ώστε, µε βάση τη συνήθη τακτική της Υπηρεσίας 
µου, αυτές να περιληφθούν στην Έκθεση µου, η οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 3(5) 
των πιο πάνω Νόµων, υποβάλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο 
µέχρι τις 15.6.2007.   
Επειδή µέχρι το πρωί της πιο πάνω ηµεροµηνίας δεν έλαβα απάντηση από το 
Ίδρυµα, δεν ήταν δυνατό να περιληφθούν στην παρούσα Έκθεση οι τυχόν απόψεις ή 
σχόλια του Ιδρύµατος επί των θεµάτων που εγείρονται σε αυτή. 
2. Οικονοµική κατάσταση.  
(α) Έσοδα.  Τα έσοδα, εξαιρουµένης της κρατικής χορηγίας, ανήλθαν σε £4,1 εκ. 
(£3,3 εκ. το 2005) και συµπεριλαµβανοµένης της κρατικής χορηγίας ανήλθαν σε 
£19,8 εκ. σε σύγκριση µε £21,8 εκ. το προηγούµενο έτος. Η κρατική χορηγία ανήλθε 
σε £15,7 εκ. ή 79% των συνολικών εσόδων, σε σύγκριση µε £18,5 εκ. ή 85%  για το 
προηγούµενο έτος. Οι σηµαντικότερες αυξήσεις σηµειώθηκαν στα Κονδύλια Εσόδων  
«Εµπορικές ∆ιαφηµίσεις»  (£1.169.537) και «Έσοδα από άλλες προσφερόµενες 
υπηρεσίες» (£297.080), ενώ η σηµαντικότερη µείωση σηµειώθηκε στο Κονδύλι 
«Τηλετόµπολα» (£740.306).  
(β) Έξοδα. Το σύνολο των εξόδων, περιλαµβανοµένων και των καθαρών 
εξόδων χρηµατοδότησης, ανήλθαν σε £22,65 εκ., σε σύγκριση µε £21,49 εκ. για το 
προηγούµενο έτος, δηλαδή σηµείωσαν αύξηση £1,16 εκ. Οι αποσβέσεις ανήλθαν 
σε £793.445 (£821.808 το 2005) και τα καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης ανήλθαν 
σε  £841.619 (£912.359 για το 2005). Η  σηµαντικότερη αύξηση σηµειώθηκε στο 
Κονδύλι «Έξοδα Προγραµµάτων» (£1.435.467)  ενώ η σηµαντικότερη µείωση 
σηµειώθηκε στο Κονδύλι «Μισθοί και Ωφελήµατα Προσωπικού» (£129.763). 
(γ) Αποτελέσµατα έτους.  Το Ίδρυµα παρουσίασε για το 2006 έλλειµµα (πριν από 
τη  φορολογία) £2,9 εκ., σε σύγκριση µε  πλεόνασµα £0,36  εκ. κατά το 2005.  
(δ) Κρατική χορηγία.  Κατά τη διάρκεια του έτους παραχωρήθηκε στο Ίδρυµα 
κρατική χορηγία συνολικού ύψους £15,7 εκ., δηλαδή όση και η εγκεκριµένη πρόνοια για 
χορηγία προς το Ίδρυµα στον Κρατικό Προϋπολογισµό (Υπουργείο Εσωτερικών) για 
το 2006.   Κατά το 2005 παραχωρήθηκε συνολικά κρατική χορηγία ύψους £18,5 εκ. 
Σηµειώνεται ότι σε έκθεση που υποβλήθηκε από το Ίδρυµα στις 27.7.2006 προς την 
Υπουργική Επιτροπή για θέµατα του ΡΙΚ, υποβάλλεται εισήγηση για συµφωνία 
µεταξύ ΡΙΚ και Κυβέρνησης ενός Πενταετούς Σχεδίου Κρατικής Χορηγίας, το οποίο 
θα δίδει τη δυνατότητα στο ΡΙΚ να προγραµµατίσει καλύτερα τις δαπάνες του (ειδικά 
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για τη µεταπήδηση στη ψηφιακή τεχνολογία, τη δηµιουργία του Αρχείου και την 
αποπληρωµή της οφειλής προς το Ταµείο Συντάξεων).  Παράλληλα το Ίδρυµα θα 
δεσµευτεί µακροπρόθεσµα για τα προγράµµατα και τις εκποµπές που θα ετοιµάζει, 
για τα οποία θα προβαίνει σε ετήσιο απολογισµό προς την Κυβέρνηση και τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων. 
(ε) Έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης. Στις 31.12.2006 οι Τρέχουσες Υποχρεώσεις 
του Ιδρύµατος ανέρχονταν σε £6,37 εκ., σε σύγκριση µε £8,13 εκ. το 2005 
(αφαιρουµένης της υποχρέωσης για το Ταµείο Συντάξεων που µεταφέρθηκε από τις 
Τρέχουσες στις Μη Τρέχουσες Υποχρεώσεις), ενώ το τρεχούµενο ενεργητικό ήταν 
£5,42 εκ. (£4,17εκ. το 2005), δηλαδή υπήρχε έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους 
£0,95 εκ., σε σύγκριση µε £3,96 εκ. το 2005 (µετά από την πιο πάνω µεταφορά). 
Παρόλο που το έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης µειώθηκε σηµαντικά ένεκα της 
µεταφοράς της υποχρέωσης για το Ταµείο Συντάξεων από τις Τρέχουσες στις Μη 
Τρέχουσες Υποχρεώσεις, κατά την 31.12.2006 το σύνολο των υποχρεώσεων του 
Ιδρύµατος υπερβαίνει το σύνολο του ενεργητικού του κατά £35,4 εκ. Η πιο πάνω 
υπέρβαση, που προέκυψε κυρίως από τις υποχρεώσεις του Ιδρύµατος προς τo Ταµείο 
Συντάξεων για κάλυψη των συνταξιοδοτικών ωφεληµάτων των υπαλλήλων του για 
σειρά ετών 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.   Συναφώς 
αναφέρεται ότι στις 31.12.2006 η αναγνωρισµένη υποχρέωση του Ιδρύµατος προς το 
Ταµείο Συντάξεων ανήλθε σε £22,77 εκ. (£20,17 εκ. το 2005) και η οφειλή του για τα 
Περιθωριακά Ωφελήµατα των υπαλλήλων, χωρίς την επιβάρυνση µε οποιοδήποτε 
ποσό τόκων, σε £3,52 εκ. (£3,26 εκ. το 2005).  
(στ) Υποχρέωση προς το Ταµείο Συντάξεων. 

(i) Ύψος αναλογιστικού ελλείµµατος. Σύµφωνα µε προκαταρκτική 
αναλογιστική µελέτη που υποβλήθηκε στις 26.3.2007 µε ηµεροµηνία 
εκτίµησης 31.12.2006, το Ταµείο Συντάξεων παρουσιάζει έλλειµµα, σε 
σχέση µε προϋπηρεσία, ύψους £37.328.000 (£40.564.000 στις 
31.12.2005). 
Σε σχετικό παράρτηµα της προκαταρκτικής αναλογιστικής µελέτης, 
αναφέρεται ότι το αναλογιστικό έλλειµµα του Ταµείου Συντάξεων στις 
31.12.2006 θα ήταν £33.852.000, αν εφαρµοζόταν το όριο υποχρεωτικής 
αφυπηρέτησης στο 63ο έτος κατά την ηµεροµηνία εκτίµησης. Επειδή το 
όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης στο 63ο έτος έχει ήδη εφαρµοστεί από 
30.3.2007, ηµεροµηνία κατά την οποία δηµοσιεύτηκε ο σχετικός 
Κανονισµός (Κ∆Π 154/2007), το Ίδρυµα υιοθέτησε και έλαβε υπόψη τις 
πρόνοιες του πιο πάνω παραρτήµατος κατά την ετοιµασία των 
λογαριασµών. 

 Με την εφαρµογή από το Ίδρυµα της πρόνοιας του ∆ιεθνούς 
Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης αρ.19, που προβλέπει 
ότι «µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές που υπερβαίνουν 
το 10% της παρούσας αξίας των υποχρεώσεων του σχεδίου ή της 
δίκαιης αξίας των περιουσιακών του στοιχείων, οποιοδήποτε είναι το 
µεγαλύτερο, αποσβένονται στο διάστηµα του αναµενόµενου µέσου 
όρου της υπολειπόµενης εργάσιµης ζωής των υπαλλήλων που 
συµµετέχουν στο Σχέδιο», ο οποίος, σύµφωνα µε τη µέση ηλικία τους 
που αναφέρεται στην αναλογιστική µελέτη (51,9), υπολογίζεται σε 11,1 
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χρόνια, η αναγνώριση του ελλείµµατος για το 2006 ανήλθε σε 
£4.167.435 (£4.196.152 το 2005).  Η συνολική αναγνωρισµένη οφειλή 
προς το Ταµείο Συντάξεων, αφαιρουµένων των µέχρι σήµερα 
πληρωµών, ανέρχεται κατά τις 31.12.2006 σε £22.774.668 
(£20.166.135 στις 31.12.2005), όπως παρουσιάζεται στον Ισολογισµό 
του Ιδρύµατος. 

 Σηµειώνεται ότι το υπόλοιπο µη αναγνωρισµένο έλλειµµα ύψους 
£11.077.332 (£33.852.000 – £22.774.668) παρουσιάζεται στους 
λογαριασµούς του Ιδρύµατος υπό µορφή σηµείωσης. 

 Σηµειώνεται επίσης ότι ο αναµενόµενος µέσος όρος της υπολειπόµενης 
εργάσιµης ζωής των υπαλλήλων που συµµετέχουν στο Σχέδιο δηλαδή τα 
11,1 χρόνια όπως χρησιµοποιήθηκε για την αναγνώριση του ελλείµµατος, 
θα έπρεπε να ήταν µικρότερος καθότι, σύµφωνα µε τον εγκριθέντα 
Κανονισµό, αριθµός υπαλλήλων(περίπου 24 σε σύνολο 172) θα 
αφυπηρετήσουν στο 62ο έτος, γεγονός που δεν λήφθηκε υπόψη κατά το 
χρόνο ετοιµασίας της αναλογιστικής µελέτης. 

(ii) Χρηµατοδότηση του αναλογιστικού ελλείµµατος.  Σύµφωνα µε τους 
περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και 
Χορηγηµάτων σε υπαλλήλους του Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου και 
εξαρτωµένους αυτών) Κανονισµούς, Κ∆Π 205/87 όπως τροποποιήθηκαν 
µε την Κ∆Π 278/93, εάν πιστοποιηθεί έλλειµµα κατά την αναλογιστική 
εκτίµηση, το Ίδρυµα θα συνεισφέρει στο Ταµείο ελλειµµατικές εισφορές 
τέτοιου ποσού, το οποίο υπολογίζεται ότι θα καλύπτει το έλλειµµα σε 
περίοδο που δεν ξεπερνά τα 33 χρόνια, όπως µπορεί να αποφασίσει το 
Ίδρυµα από την ηµεροµηνία της εκτίµησης.  

 Επιπρόσθετα στην αναλογιστική εκτίµηση µε ηµεροµηνία εκτίµησης 
31.12.2005, για χρηµατοδότηση του ελλείµµατος των £40.564.000, γίνεται 
εισήγηση όπως καταβληθούν από το Ίδρυµα πρόσθετες ετήσιες 
συνεισφορές, είτε £8.923.000 για 5 χρόνια, είτε £5.977.000 για 8 χρόνια, 
είτε µε ένα ποσοστό εισφοράς ύψους 180,9% επί των ολικών µισθών κατά 
τη διάρκεια της µελλοντικής υπηρεσίας των παρόντων µελών του Ταµείου. 
Στον εγκριθέντα όµως Προϋπολογισµό του Ιδρύµατος για το έτος 2006, 
έχει συµπεριληφθεί πρόνοια µόνο £580.740, ενώ κατά το ίδιο έτος 
καταβλήθηκαν προς το Ταµείο Συντάξεων µόνο £1.558.902, 
συµπεριλαµβανοµένης και της Τρέχουσας Υποχρέωσης. 

 Επίσης στο παράρτηµα της αναλογιστικής εκτίµησης µε ηµεροµηνία 
εκτίµησης 31.12.2006, για χρηµατοδότηση του ελλείµµατος των 
£33.852.000, γίνεται εισήγηση όπως καταβληθούν από το Ίδρυµα 
πρόσθετες ετήσιες συνεισφορές, είτε £7.447.000 για 5 χρόνια, είτε 
£4.988.000 για 8 χρόνια, είτε £3.881.000 για 11 χρόνια είτε µε ένα 
ποσοστό εισφοράς ύψους 160% επί των ολικών µισθών κατά τη διάρκεια 
της µελλοντικής υπηρεσίας των παρόντων µελών του Ταµείου. Συναφώς 
αναφέρεται ότι στον εγκριθέντα Προϋπολογισµό του Ιδρύµατος για το έτος 
2007, έχει συµπεριληφθεί πρόνοια µόνο £2.000, που καταδεικνύει ότι δεν 
έχει αρχίσει ακόµη η συστηµατική χρηµατοδότηση του ελλείµµατος. Το 
ανησυχητικό ύψος του ελλείµµατος, θα πρέπει να προβληµατίσει σοβαρά 
το Συµβούλιο, για υιοθέτηση σταθερής και εφικτής µεθόδου 
χρηµατοδότησής του. 
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 Σηµειώνεται ότι στις προτάσεις για τον Προϋπολογισµό του Ιδρύµατος 
περιλαµβανόταν πρόνοια για κάλυψη προϋπηρεσίας του Ταµείου 
Συντάξεων, ύψους £5.841.000 για το 2005, £4.509.000 για το 2006 και 
£5.972.000 για το 2007, ενώ στους αναθεωρηµένους 
Προϋπολογισµούς που προέκυψαν µετά από τις υποδείξεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών για µείωση της κρατικής χορηγίας, η πιο 
πάνω πρόνοια µειώθηκε σε £257.045, £580.740 και £2.000, 
αντίστοιχα. 

(ζ) Κρατικές εγγυήσεις.  Στις 31.12.2006 οι κρατικές εγγυήσεις για τα δάνεια του 
Ιδρύµατος ανέρχονταν σε £18,3 εκ. 
(η) Επένδυση σε εξαρτηµένη εταιρεία.  Το ΡΙΚ κατέχει το 100% του µετοχικού 
κεφαλαίου εξαρτηµένης εταιρείας, η οποία συστάθηκε στην Κύπρο στις 
10.12.2003 µε µετοχικό κεφάλαιο £10.000, η οποία δεν έχει ακόµη αρχίσει τις 
δραστηριότητές της. 
(θ) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική 
εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Ιδρύµατος: 
 2006  2005 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 0,85  0,51 
Αποδοχές και Ωφελήµατα Προσωπικού (περιλαµβανοµένων 
των εργοδοτικών εισφορών) προς Έξοδα 

 
48,22% 

  
51,62%

Κρατική Χορηγία προς Έσοδα 79%  85% 
 

3. Προϋπολογισµός. 
(α) Έγκριση.  Ο Προϋπολογισµός για το οικονοµικό έτος 2006 εγκρίθηκε από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος στις 14.9.2005 και από το Υπουργικό 
Συµβούλιο στις 5.12.2005.  Σύµφωνα µε τους περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισµών) Νόµους, ο Προϋπολογισµός έπρεπε να 
κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο µέχρι τις 30.9.2005, ενώ 
κατατέθηκε στις 8.12.2005 και ψηφίστηκε σε Νόµο στις 17.3.2006 (Ν.19(ΙΙ)/2006).  
Η Βουλή ενέκρινε δωδεκατηµόρια για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2006, 
ενώ κατά την περίοδο 1.3.2006 µέχρι 16.3.2006, για την οποία δεν υπήρχε 
νοµοθετική κάλυψη, δεν φαίνεται να έγιναν πληρωµές. 
(β) Υπερβάσεις. Κατά το 2006, σε διάφορα Άρθρα του Προϋπολογισµού 
χρεώθηκαν ποσά ύψους £4.641.703 πέραν από τις εγκριθείσες πιστώσεις στον 
Προϋπολογισµό.  Από αυτές, ποσό £632.061 καλύφθηκαν µε µεταφορές 
εξοικονοµήσεων από άλλα Άρθρα και £250.000 καλύφθηκαν από τις «Μη 
Προβλεπόµενες ∆απάνες και Αποθεµατικό» (µετά από καταρχήν έγκριση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος που δόθηκε στις 19.4.2007).  Επίσης 
εκκρεµεί η διαδικασία Τροποποιητικού Προϋπολογισµού για κάλυψη της 
υπέρβασης που σηµειώθηκε στο Άρθρο 300 «Αµοιβές Συνεργατών» του 
Κεφαλαίου 10 «Έξοδα Προγραµµάτων» (£502.375), το οποίο δεν καλύφθηκε από 
τις πιο πάνω εξοικονοµήσεις και µεταφορές. 
Για το υπόλοιπο ποσό ύψους £3.257.267 που αφορά σε επιπλέον χρεώσεις στο 
Κεφάλαιο 25 «Συντάξεις και Άλλα Ωφελήµατα» (£2.919.998) και στο Κεφάλαιο 40 
«Κεφαλαιουχικές ∆απάνες» (£337.269) δεν κινήθηκε διαδικασία κάλυψης, διότι δεν 
θεωρήθηκε από το Ίδρυµα υπέρβαση, επειδή δεν αφορά σε υπέρβαση πληρωµών, 
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αλλά σε υπέρβαση χρεώσεων.  Σηµειώνεται ότι στην πιο πάνω θέση του Ιδρύµατος 
λήφθηκε υπόψη και η επιστολή του Υπουργείου Οικονοµικών προς το Υπουργείο 
Εσωτερικών ηµερ. 5.11.2004, στην οποία αναφέρεται σχετικά µε παρόµοιες 
υπερχρεώσεις στο Κεφάλαιο 25 «Συντάξεις και Άλλα Ωφελήµατα», ότι δεν έχουν 
γίνει υπερβάσεις, το δε θέµα της κάλυψης των ποσών για συντάξεις και άλλα 
ωφελήµατα που προκύπτουν από τις αναλογιστικές µελέτες θα µπορούσε να 
µελετηθεί κατά την ετοιµασία µελλοντικών προϋπολογισµών του ΡΙΚ.  Ωστόσο 
παρατηρήθηκε ότι στο Κονδύλι «Συντάξεις και Άλλα Ωφελήµατα» σηµειώθηκε 
υπέρβαση πληρωµών ύψους £42.495.   
Ενόψει των πιο πάνω, εξέφρασα την άποψη ότι το όλο θέµα πρέπει να αποτελέσει 
αντικείµενο µελέτης µε το Υπουργείο Οικονοµικών για να αποφασιστεί κατά πόσο 
χρεώσεις σε άρθρα του Προϋπολογισµού πέραν των εγκριθεισών πιστώσεων που δεν 
αφορούν σε συντάξεις και άλλα ωφελήµατα, και για τις οποίες δεν έγινε εκταµίευση, 
π.χ. οφειλές, συνιστούν ή όχι υπέρβαση και σε περίπτωση που συνιστούν υπέρβαση 
τον τρόπο χειρισµού τους. 
(γ) Τροποποιητικοί Προϋπολογισµοί. Νοµοσχέδιο Τροποποιητικού Προϋπολογισµού 
για κάλυψη υπερβάσεων του Προϋπολογισµού του 1995, ύψους £995.700, εξακολουθεί να 
εκκρεµεί στο Υπουργείο Εσωτερικών.  Ζήτησα να πληροφορηθώ για τις ενέργειες που 
γίνονται για προώθηση του πιο πάνω Νοµοσχεδίου. 
4. Προσωπικό. 
(α) Γενικά. Το Ίδρυµα εργοδοτούσε κατά τις 31.12.2006 172 µόνιµους 
υπαλλήλους (190 το 2005). Οι εγκεκριµένες θέσεις σύµφωνα µε τον περί 
Προϋπολογισµού Νόµο του 2006 του Ιδρύµατος ανέρχονταν σε 262 από τις 
οποίες 43 σηµειωµένες µε διπλό σταυρό (υπό κατάργηση), εκ των οποίων οι 15 
καταργήθηκαν λόγω αφυπηρέτησης, µε αποτέλεσµα στις 31.12.2006 να υπάρχουν 
75 κενές θέσεις. Οι δαπάνες για τις αποδοχές και άλλα ωφελήµατα των µόνιµων 
υπαλλήλων, χωρίς να ληφθούν υπόψη η ελλειµµατική εισφορά στο Ταµείο 
Συντάξεων και τα αναδροµικά, ανήλθαν σε £6,82 εκ., σε σύγκριση µε £6,85 εκ. το 
2005, όπως παρουσιάζονται πιο κάτω: 
 

 2006  2005 
 £  £ 
Μισθοί και τιµαριθµικά επιδόµατα 4.050.287  4.153.121 
∆ιάφορα επιδόµατα και υπερωρίες 605.933  508.344 
Εργοδοτικές εισφορές 452.150  460.810 
 5.108.370  5.122.275 
Ωφελήµατα προσωπικού 745.307  684.179 
Εισφορές στο Ταµείο Συντάξεων για τρέχουσα υπηρεσία 970.725  1.038.593 
 6.824.402  6.845.047 
 

• Με βάση το µέσο όρο των µόνιµων υπαλλήλων που εργοδοτούσε το Ίδρυµα 
κατά το 2006 που ήταν 180 (194 για το 2005), ο ετήσιος µέσος όρος 
δαπανών για κάθε µόνιµο υπάλληλο, συµπεριλαµβανοµένων των 
ωφεληµάτων προσωπικού και των εισφορών στο Ταµείο Συντάξεων για 
τρέχουσα υπηρεσία, εξαιρουµένης της ελλειµµατικής εισφοράς, ανήλθε σε 
£37.913 (£35.284 για το 2005), δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση του µέσου όρου 
κατά £2.629 ή 7,5%, που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του τιµαριθµικού 
επιδόµατος, στις ετήσιες προσαυξήσεις, στην αύξηση των Περιθωριακών 
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Ωφεληµάτων και στην αύξηση της εισφοράς στα Ταµεία Συντάξεων για 
τρέχουσα υπηρεσία ανά υπάλληλο. 

• Αναφέρεται επίσης ότι το Ίδρυµα εργοδοτούσε στις 31.12.2006 34 εργάτες 
(εβδοµαδιαίο προσωπικό), (40 για το 2005) και οι σχετικές δαπάνες, 
λαµβανοµένων υπόψη και των εισφορών για τα Περιθωριακά Ωφελήµατα και 
το Ταµείο Ευηµερίας προσωπικού, ανήλθαν σε £483.723, σε σύγκριση µε  
£501.648 το 2005. 

(β) Στελέχωση του Ιδρύµατος.  Κατά τον έλεγχο παρατηρήθηκε ότι σηµαντικές 
οργανικές θέσεις του Τµήµατος ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων παραµένουν κενές 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα, όπως, αυτή του Ανώτερου Λειτουργού ∆ηµοσίων και 
∆ιεθνών Σχέσεων από το 1998 καθώς και του Λειτουργού ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών 
Σχέσεων από το 1988. Κενή παραµένει και η θέση Βοηθού Λειτουργού Αρχείου 
Ταινιών από το 2000. Αν το Ίδρυµα κρίνει ότι οι πιο πάνω θέσεις, καθώς και άλλες 
που παραµένουν κενές για µεγάλο χρονικό διάστηµα, δεν είναι απαραίτητες, 
εισηγήθηκα όπως προχωρήσει στη διαγραφή τους από τον Προϋπολογισµό. 
(γ) Ανανεωτική Σύµβαση 2004-2006 και Ειδική Συµφωνία.  Η πολιτική 
συνοµολόγησης συλλογικών συµβάσεων Ηµικρατικών Οργανισµών, Κοινοτικών 
Συµβουλίων και Αρχών Τοπικής ∆ιοίκησης διέπεται από σειρά αποφάσεων του 
Υπουργικού Συµβουλίου, συµπεριλαµβανοµένων και των αποφάσεων µε αρ. 40.835 
ηµερ. 6.4.1994, αρ. 52.362 ηµερ. 6.10.2000, καθώς και  της παραγράφου αρ. 52 
των πρακτικών του Υπουργικού Συµβουλίου µε ηµερ. 29.12.1994. Στις πιο πάνω 
αποφάσεις γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι οι Ηµικρατικοί Οργανισµοί δεν 
πρέπει να προβαίνουν στον καταρτισµό προσχεδίων συλλογικών συµβάσεων µε τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση των οικείων 
Υπουργείων στα οποία υπάγονται.  Προβλέπεται επίσης ότι στη συνέχεια τα 
εγκριθέντα προσχέδια των συλλογικών συµβάσεων θα πρέπει να υποβάλλονται στο 
Υπουργείο Οικονοµικών για διατύπωση των θέσεων του. Σηµειώνεται ότι το τελικό 
κείµενο της συµφωνίας θα πρέπει και πάλι να υποβάλλεται στο Υπουργείο 
Οικονοµικών για σκοπούς επιβεβαίωσης της συµµόρφωσης των οργανισµών. 
Σε αντίθεση µε τα πιο πάνω, το Ίδρυµα προέβη την 1.2.2006 στην υπογραφή 
ανανεωτικής σύµβασης για τα έτη 2004 – 2006 καθώς και πρόσθετης ειδικής 
συµφωνίας, χωρίς να έχει τηρηθεί η πιο πάνω προβλεπόµενη πολιτική. Εκ των 
υστέρων µε επιστολή του Γενικού ∆ιευθυντή του Ιδρύµατος, ηµερ. 17.4.2006, 
ενηµερώθηκε το Υπουργείο Εσωτερικών µε το τελικό υπογραµµένο κείµενο των 
συµβάσεων.  

(δ) Απασχόληση συνεργατών. 

i. Γενικά.  Το 2006 το Ίδρυµα συνεργάστηκε, σύµφωνα µε το αµοιβολόγιο των 
συνεργατών, µε 638 συνεργάτες (616 το 2005), από τους οποίους οι 141 
ήταν τακτικοί συνεργάτες (143 το 2005) και οι 73 µε ειδικό συµβόλαιο (75 το 
2005). Σηµειώνεται ότι στον πιο πάνω συνολικό αριθµό των συνεργατών, 
περιλαµβάνονται 84 άτοµα (100 το 2005), κατά το πλείστον καλλιτέχνες και 
ηθοποιοί, των οποίων η αµοιβή αφορούσε µόνο σε δικαιώµατα για 
επαναλήψεις και περίπου 112 άτοµα (30 το 2005), κατά το πλείστον 
καλλιτέχνες και ηθοποιοί, των οποίων η αµοιβή αφορούσε σε γυρίσµατα 
νέων σειρών για προβολή από το ΡΙΚ.  Περιλαµβάνονται επίσης 67 άτοµα 
(68 το 2005) µουσικοί παραγωγοί και εκφωνητές ραδιοφώνου και 161 (200 
το 2005) έκτακτοι συνεργάτες που αµείβονται κατ΄ αποκοπή. 
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 Για σκοπούς καλύτερης παρακολούθησης του αριθµού και της αµοιβής των 
συνεργατών εισηγήθηκα όπως, οι πληρωµές που αφορούν σε δικαιώµατα για 
επαναλήψεις καταχωρούνται σε ξεχωριστό κονδύλι που θα δηµιουργηθεί.  

 Οι συνολικές δαπάνες, περιλαµβανοµένων των εισφορών στα διάφορα 
ταµεία, ανήλθαν σε £4.625.940 (£3.940.498 το 2005) και έχουν χρεωθεί στα 
έξοδα προγραµµάτων, στις αποδοχές προσωπικού και στα έξοδα 
εµπορικής ανάπτυξης. Η πιο πάνω δαπάνη περιλαµβάνει και ποσό ύψους 
£844.631 (£742.463 το 2005), που αφορά στην αµοιβή των συνεργατών µε 
ειδικό συµβόλαιο (ετήσιος µέσος όρος ανά συνεργάτη £11.570).  

 Στους πιο κάτω πίνακες, στον µεν πρώτο φαίνεται ο αριθµός των 
τακτικών συνεργατών και των συνεργατών µε ειδικό συµβόλαιο που 
συνεργάστηκαν µε το Ίδρυµα κατά τα έτη 2000-2006 και γίνεται 
σύγκριση µε τον αριθµό των µονίµων υπαλλήλων που απασχολούνταν 
κατά το τέλος κάθε έτους, ενώ στο δεύτερο πίνακα φαίνονται κατά 
κατηγορία απολαβών οι ετήσιες ακαθάριστες απολαβές του έτους 2006, 
των 73 έκτακτων συνεργατών µε ειδικό συµβόλαιο. 

 

Κατηγορία προσωπικού 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Τακτικοί συνεργάτες 141 143 145 144 137 134 115 

Έκτακτοι συνεργάτες µε 
ειδικό συµβόλαιο 

 
73 75 67 23 22 9 7 

 214 218 212 167 159 143 122 
Μόνιµοι υπάλληλοι 172 190 201 216 208 221 231 
Συνολικός αριθµός 386 408 413 383 367 364 353 
Ποσοστό συνεργατών επί 
µόνιµων υπαλλήλων 

 
124% 115% 105% 77% 76% 65% 53% 

 
Ετήσιες 

Ακαθάριστες 
Απολαβές 2006 

έκτακτων 
Συνεργατών µε 

ειδικό συµβόλαιο 

£1001-5000 £5001-10000 £10001-20000 £20001-21000 £40.000-50.000 

Άτοµα 5 40 25 1 2 
 

Έχοντας υπόψη ότι το πολύ ψηλό ποσοστό µισθών προσωπικού προς ολικά έξοδα, 
καθώς και το σηµαντικό ύψος της δαπάνης για τους µόνιµους υπαλλήλους, εισηγήθηκα 
όπως ο αριθµός των συνεργατών περιοριστεί στους απόλυτα αναγκαίους.  

(ii) Σύµβαση εργοδότησης/ βασικοί όροι απασχόλησης .  Όπως αναφέρθηκε 
και σε προηγούµενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας µου, µε σκοπό τον καταρτισµό 
σύµβασης εργοδότησης για κάθε συνεργάτη, όπως προνοείται στους 
εσωτερικούς κανονισµούς πρόσληψης συνεργατών, ετοιµάστηκαν οι βασικοί 
όροι απασχόλησης τακτικού και έκτακτου συνεργάτη, οι οποίοι έχουν 
επισυναφθεί στην επιστολή αποδοχής που στάλθηκε από το Ίδρυµα σε αριθµό 
νεοπροσληφθέντων συνεργατών κατά τα έτη 2005 και 2006, ενώ σε κάποιες 
περιπτώσεις, που δόθηκε διοριστήρια επιστολή δεν επισυνάφθηκαν οι βασικοί 
όροι απασχόλησης και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις δεν δόθηκε ούτε και 



 - 8 - 

διοριστήρια επιστολή.  Αναφέρεται επίσης ότι εκκρεµεί η ετοιµασία συµβολαίου 
και βασικών όρων απασχόλησης µερικών παλιών συνεργατών. 

 Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τον περί Ενηµέρωσης του Εργοδοτουµένου 
από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν την Σύµβαση ή την Σχέση 
Εργασίας Νόµο [Ν.100(Ι)/2000], η ενηµέρωση για τους όρους πρέπει να 
γίνεται εντός ενός µηνός το αργότερο από την έναρξη της εργασίας, ενώ για 
τις σχέσεις εργασίας οι οποίες υφίσταντο κατά την έναρξη της ισχύος του πιο 
πάνω Νόµου για λιγότερο από πέντε χρόνια, η ενηµέρωση έπρεπε να γίνει 
µέσα σε έξι µήνες από την έναρξη της ισχύος του, και για τις σχέσεις 
εργασίας οι οποίες υφίσταντο κατά την έναρξη της ισχύος του πιο πάνω 
Νόµου για περισσότερα από πέντε χρόνια, η ενηµέρωση έπρεπε να γίνει 
µέσα σε δυο µήνες εφόσον και αφότου το ζητήσει ο εργοδοτούµενος.  

(iii)  Καθορισµός αµοιβής τακτικών συνεργατών. Με απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ηµερ.1.8.2005, έχει εγκριθεί η παραχώρηση 3 
επιπρόσθετων προσαυξήσεων σε 3 τακτικούς συνεργάτες και µιας 
επιπρόσθετης προσαύξησης σε ένα τακτικό συνεργάτη, χωρίς τούτο να 
προνοείται σε οποιουσδήποτε κανονισµούς. 

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τους περί ∆ηµοσίας Υπηρεσίας (Απολαβές, 
Εισοδήµατα και άλλα Οικονοµικά Ωφελήµατα των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων) 
Κανονισµούς του 1995 (Κ∆Π 175/95), οι οποίοι τηρουµένων των αναλογιών 
εφαρµόζονται και στο ΡΙΚ, βασική προϋπόθεση για την χορήγηση 
προσαυξήσεων είναι η συµπλήρωση δωδεκάµηνης υπηρεσίας µε πλήρεις 
απολαβές. 

Η χορήγηση πρόσθετων προσαυξήσεων επιτρέπεται µόνο όπου ρητά 
προνοείται στα σχέδια υπηρεσίας ορισµένων θέσεων και µόνον µετά από την 
απόκτηση από τους κατόχους τους καθορισµένων ακαδηµαϊκών προσόντων. 

(ε) Υπερωρίες και επιδόµατα βάρδιας. Το 2006 οι υπερωρίες του µόνιµου 
προσωπικού και των εργατών του Ιδρύµατος ανήλθαν σε £476.607 (£372.609 
για το 2005) και τα επιδόµατα βάρδιας σε £192.550 (£198.391 για το 2005), 
δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση 27,9% στις υπερωρίες και οριακή µείωση στο 
επίδοµα βάρδιας ύψους 2,9%. Οι υπερωρίες και τα επιδόµατα βάρδιας 
αποτελούν ποσοστό 11,2% επί των συνολικών αποδοχών προσωπικού.  
Σηµειώνεται ότι στις υπερωρίες συµπεριλαµβάνονται και οι συµβατικές 
αποζηµιώσεις για εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα και αργίες. 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ο αριθµός των µόνιµων υπαλλήλων, στον 
καθένα από τους οποίους καταβλήθηκε για υπερωρίες και επιδόµατα βάρδιας 
κατά το έτος 2006 ποσό πέραν των £6.000 µέχρι και £16.387.  Στους πιο κάτω 46 
µόνιµους υπαλλήλους ή ποσοστό 26% των µόνιµων υπαλλήλων του Ιδρύµατος 
καταβλήθηκε συνολικό ποσό ύψους £423.390 για υπερωρίες, από τις οποίες 
£147.184 αφορούσαν σε συµβατικές υπερωρίες, καθώς και για επίδοµα βάρδιας.  
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Αριθµός υπαλλήλων µε υπερωρίες και επιδόµατα βάρδιας το 2006 

Τµήµα 

Από £12.001 
µέχρι 

£16.837  

Από £10.001 
µέχρι 

£12.000  

Από £8.001 
µέχρι 

£10.000  

Από £6.000 
µέχρι  
£8.000  Σύνολο 

Στήριξης Παραγωγής 7  3  9  10  29 
Ειδήσεων και Επικαίρων -  2  3  2  7 
Ποµπών -  -  4  1  5 
Προγραµµάτων Τηλεόρασης -  -  3  1  4 
Ραδιοτηλεθαλάµων  -  -  -  1  1 
Σύνολο υπαλλήλων 7  5  19  15  46 

 

Σηµειώνεται επίσης ότι το ύψος των απολαβών για υπερωρίες και επιδόµατα 
βάρδιας που καταβλήθηκαν στους πιο πάνω υπαλλήλους κατά το 2006 σε 
σύγκριση µε τις ετήσιες συνολικές απολαβές τους (µη συµπεριλαµβανοµένου του 
13ου µισθού) ανήλθε σε ποσοστό που διακυµάνθηκε από 26% µέχρι και 77% 
όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Ποσοστό απολαβών για υπερωρίες και επιδόµατα βάρδιας 
προς τις ετήσιες συνολικές απολαβές 

Τµήµα  
από 51% 
µέχρι 77%  

από 31% 
µέχρι 50%  

από 26% 
µέχρι 30%  Σύνολο 

Στήριξης Παραγωγής  16  11  2  29 
Ειδήσεων και Επικαίρων  -  5  2  7 
Ποµπών  -  5  -  5 
Προγραµµάτων Τηλεόρασης  -  3  1  4 
Ραδιοτηλεθαλάµων   -  -  1  1 
Σύνολο υπαλλήλων  16  24  6  46 

 

Συναφώς αναφέρεται ότι σύµφωνα µε σχετική µηνιαία έκθεση που υποβάλλεται 
από το Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών του Ιδρύµατος προς το Γενικό ∆ιευθυντή, 
αριθµός ατόµων εργάστηκαν υπερωριακά, πέραν των 43 ωρών το µήνα, ενώ, 
σύµφωνα µε τα πρακτικά του ∆.Σ. του Ιδρύµατος, ηµερ. 3.8.2005, αποφασίστηκε 
να δοθούν οδηγίες σε όλους του Τµηµατάρχες να µην καλείται υπάλληλος να 
εργαστεί υπερωριακά πέραν των 43 ωρών το µήνα. 

Σύµφωνα µε την εικόνα των επιδοµάτων υπερωριών και βάρδιας όπως αυτή 
περιγράφεται πιο πάνω, εξάγεται το συµπέρασµα ότι η κατανοµή εργασίας και ο 
σχεδιασµός της ρότας που έγιναν, δεν φαίνεται να απέφεραν τα αναµενόµενα 
θετικά αποτελέσµατα.  

Εισηγήθηκα και πάλι όπως το Ίδρυµα, παράλληλα µε τα µέτρα που ήδη 
λαµβάνονται για περιορισµό των υπερωριών (εκ των προτέρων έγκριση από το 
Γενικό ∆ιευθυντή, παρακολούθηση υπερωριακής εργασίας πέραν των 43 ωρών το 
µήνα κ.λπ.), προχωρήσει, όπου είναι δυνατό σε καλύτερη κατανοµή της εργασίας 
και σχεδιασµό της ρότας, αφού λαµβάνεται πάντα υπόψη και αξιοποιείται 
κατάλληλα το καθεστώς βάρδιας που ισχύει στο Ίδρυµα. Επιπρόσθετα θα πρέπει 
να καταβάλλεται προσπάθεια για µείωση της υπερωριακής εργασίας, ιδιαίτερα των 
µόνιµων και υψηλόµισθων υπαλλήλων, µε στόχο όπως η εργασία τους 
διεκπεραιώνεται σε κανονικές ώρες γραφείου. 
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(στ) Ωφελήµατα προσωπικού. Όπως σχετικά αναφέρεται και σε προηγούµενες 
εκθέσεις µου, εκκρεµεί η ρύθµιση του θέµατος των Κανονισµών που αφορούν στα 
ωφελήµατα προσωπικού. Σηµειώνεται ότι τα σχετικά ωφελήµατα περιλαµβάνουν 
τη µεταφορά αργιών, τα επιδόµατα βάρδιας, τις υπερωρίες, το σχέδιο 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και ειδικές συµφωνίες. Ζήτησα να πληροφορηθώ 
για τις ενέργειες που γίνονται για ρύθµιση του πιο πάνω θέµατος. 

(ζ) Άδειες απουσίας.  Με βάση την ανανεωτική σύµβαση που υπογράφηκε την 
1.2.2006 και καλύπτει την περίοδο 1.1.2004-31.12.2006, επισηµοποιήθηκε η 
εφαρµογή της πενθήµερης εβδοµάδας εργασίας (∆ευτέρα-Παρασκευή) και, 
τηρουµένων των αναλογιών, η ετήσια άδεια ανάπαυσης, άδεια ασθενείας, άδεια 
µητρότητας και ποικίλες διατάξεις που αφορούν σε άδειες υπαλλήλων που 
υπηρετούν εκτός Κύπρου, εκπαιδευτική άδεια ή άδεια απουσίας χωρίς απολαβές 
θα χορηγούνται βάσει των περί ∆ηµοσίας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) 
Κανονισµών του 1995 και των µεταγενέστερων τροποποιήσεων. 

Από δειγµατοληπτικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι µέχρι τις 31.12.2006 ηµεροµηνία 
λήξης της µεταβατικής περιόδου για εφαρµογή των πιο πάνω, έγιναν οι 
προβλεπόµενες τακτοποιήσεις, σύµφωνα και µε τη σχετική εγκύκλιο  αρ. 24/2006 
και ηµερ. 3.7.2006 του Γενικού ∆ιευθυντή του Ιδρύµατος προς όλο το µόνιµο 
προσωπικό. 

Παράλληλα, µε την πιο πάνω σύµβαση συµφωνήθηκε ότι, σε περίπτωση που 
οποιαδήποτε αργία συµπέσει µε Σάββατο, Κυριακή ή µε άλλη αργία, τότε αυτή θα 
αποζηµιώνεται µε την προσθήκη µιας ηµέρας άδειας που θα παραχωρείται µέσα 
στους επόµενους τρεις µήνες. Σηµειώνεται ότι ανάλογη πρόνοια δεν υπάρχει στους 
περί ∆ηµοσίας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισµούς (Κ.∆.Π. 101/95).  

Επίσης στις περιπτώσεις των υπαλλήλων που εργάζονται µε βάση το µικτό σύστηµα 
πενθήµερης και εξαήµερης εβδοµάδας εργασίας ή µε το σύστηµα βάρδιας ή µε ειδικά 
ωράρια που δεν συµπίπτουν µε τις ώρες και ηµέρες των υπαλλήλων που εργάζονται 
µε βάση εξαήµερη εβδοµάδα εργασίας, θα δικαιούνται άδεια ανάπαυσης όπως και οι 
υπάλληλοι που εργάζονται µε βάση εξαήµερη εβδοµάδα εργασίας. Η άδεια που θα 
παραχωρείται θα υπολογίζεται µε βάση την άδεια που κερδίζεται και όπως 
πληροφορούµαι θα επακολουθήσει διάλογος για την κατηγοριοποίηση του πιο πάνω 
προσωπικού, ο οποίος αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2007, ενώ αρχικά 
είχε υπολογιστεί να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2006. 

Σηµειώνεται ότι, µέχρι σήµερα, εκκρεµεί η τροποποίηση των περί Ραδιοφωνικού 
Ιδρύµατος (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισµών, για ενσωµάτωση των πιο πάνω 
συµφωνηθέντων. 

5. Λαχείο ΡΙΚ- Ευχάριστο Σαββατόβραδο. 
(α) ∆υνάµει του άρθρου 15(β1) του περί Λαχείων Νόµου Κεφ.74, ο Υπουργός 
Οικονοµικών µε επιστολή του ηµερ. 19.7.1986, παραχώρησε άδεια προς το ΡΙΚ 
για τη διοργάνωση λαχείου υπό όρους µεταξύ των οποίων και ο όρος αρ. 8 που 
προβλέπει ότι η κλήρωση πρέπει να πραγµατοποιείται µια φορά την βδοµάδα στα 
πλαίσια τηλεοπτικής εκποµπής. Αντίθετα µε τον προαναφερόµενο όρο, 
παρατηρήθηκε ότι κατά το 2006, πραγµατοποιήθηκαν µόνο δυο κληρώσεις, µία 
Πασχαλινή και µία Πρωτοχρονιάτικη, σε σύγκριση µε 4 και 45 το 2005 και 2004, 
αντίστοιχα.  
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(β) Η οικονοµική εικόνα του Λαχείου ΡΙΚ τα τελευταία τρία χρόνια παρουσιάζεται 
στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

 Λαχεία  ∆απάνες  Χρηµατικά Βραβεία 

 
Έτος 

Αρ.  
εκτυπω-
θέντων 

Αρ. 
πωλη-
θέντων % Έσοδα

Χρηµατικά 
βραβεία 

Εκτυπ. 
και άλλα 

έξοδα 

 
Καθαρά 
έσοδα 

 
Αδιάθετα 

Ανεξαργύ-   
ρωτα που

έληξαν 
    £ £ £ £ £ £ 

2004 1.664.965 769.635 46,2 760.996 625.183 52.206   83.607 97.264 67.007 
2005 379.996 225.280 59,3 327.277 117.754 8.718 140.805 26.745 67.449 
2006 229.998 134.275 58,4 234.981 159.944 5.257   69.780 24.620 9.736 

 

Τα καθαρά έσοδα του Λαχείου για το έτος 2006 ανήλθαν σε £69.780, σε σύγκριση 
µε £140.805 το 2005, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση £71.025 ή 50,4%. Σηµειώνεται 
ότι µέρος των ετήσιων καθαρών εσόδων για το 2006 προκύπτει από χρηµατικά 
βραβεία ύψους £9.736 (£67.449 για το 2005) που κέρδισαν λαχεία, τα οποία δεν 
παρουσιάστηκαν για εξαργύρωση εντός της καθορισµένης προθεσµίας.  

6. Τηλετόµπολα.  
(α) Οικονοµικά αποτελέσµατα. Τα προϋπολογιζόµενα έσοδα για το 2006 ήταν 
ύψους £1.500.000, ωστόσο για την περίοδο 1.1.2006–5.6.2006(ηµεροµηνία 
αναστολής του προγράµµατος της τηλετόµπολας) πραγµατοποιήθηκε ζηµιά ύψους 
£9.912. Κατά την πιο πάνω περίοδο πραγµατοποιήθηκαν 19 κληρώσεις(49 για το 
2005) µε τα ακόλουθα οικονοµικά  αποτελέσµατα: 
 2006  2005 
 £  £ 
Ακαθάριστες εισπράξεις 868.567  6.617.829 
Μείον:    
Χρηµατικά βραβεία 312.034  3.278.740 
∆ιάφορα έξοδα 566.445  2.590.220 
Καθαρά (έξοδα)έσοδα (9.912)  748.869 
 

Σηµειώνεται ότι στα διάφορα έξοδα του έτους 2006 περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων 
και ποσά ύψους £36.800 και £36.682 για έξοδα διαφηµίσεων που αφορούν στα έτη 
2005 και 2004, αντίστοιχα. Επίσης, σύµφωνα µε τους τελικούς λογαριασµούς, η 
εταιρεία παραγωγής στις 31.12.2006 όφειλε στο Ίδρυµα ποσό ύψους £64.949, από 
το οποίο σήµερα εξακολουθεί να εκκρεµεί ποσό ύψους £28.817. 
(β) Καταβολή ποσών εκτός όρων συµβολαίου.  Παρατηρήθηκε ότι το Ίδρυµα 
προέβη στην καταβολή ποσών εκτός όρων συµβολαίου, όπως για την λειτουργία 
τηλεφωνικού κέντρου από 15.1.2005 µε µηνιαίο ποσό £1.200, πλέον ΦΠΑ, καθώς και 
για την συγκέντρωση καρτών από τα περίπτερα, κάθε φορά που πραγµατοποιείτο 
τηλετόµπολα, µε πρόσθετο ποσό £800, πλέον ΦΠΑ από 15.3.2005, το οποίο από 
3.5.2005 αυξήθηκε σε £1.000, πλέον ΦΠΑ. Συγκεκριµένα κατά την περίοδο 
1.1.2006–5.6.2006 και για ολόκληρο το 2005 καταβλήθηκαν συνολικά ποσά ύψους 
£29.670 και £55.430 αντίστοιχα που αφορούσαν στις πιο πάνω δαπάνες.  
(γ) Αναστολή τηλετόµπολας. Η συµφωνία για την παραγωγή του 
προγράµµατος της τηλετόµπολας (Super Bingo), υπογράφηκε στις 17.12.2004 µε 
διάρκεια ισχύος τριών ετών δηλαδή µέχρι τις 17.12.2007. Στις 5.6.2006 
πραγµατοποιήθηκε το 19ο και τελευταίο για το υπό εξέταση έτος πρόγραµµα της 
τηλετόµπολας, ωστόσο αργότερα το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο που διορίστηκε την 
1.8.2006 στην πρώτη συνεδρία του ηµερ. 11.9.2006 αποφάσισε την αναστολή της 
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τηλετόµπολας και εξουσιοδότησε το Γενικό ∆ιευθυντή να µελετήσει το θέµα µε την 
εταιρεία παραγωγής και να επανέλθει µε συγκεκριµένη εισήγηση. Παράλληλα του 
ανάθεσε να διερευνήσει το θέµα χρησιµοποίησης µέρους της τραπεζικής εγγύησης 
που σύµφωνα µε την πρόνοια 8 της συµφωνίας αφορούσε σε αµετάκλητη και 
χωρίς περιοριστικούς όρους τραπεζική εγγύηση ύψους £300.000, που έκδωσε η 
εταιρεία προς όφελος του ΡΙΚ, η οποία ανανεώνεται εξολοκλήρου κάθε χρόνο. 
Συναφώς αναφέρεται ότι η εγγύηση, αποτελεί για το ΡΙΚ τα ελάχιστα εγγυηµένα 
ετήσια καθαρά του έσοδα από τις πωλήσεις των καρτών της τηλετόµπολας.  
Κατά τη διάρκεια συναντήσεων που είχε το Ίδρυµα µε την εταιρεία παραγωγής για 
διακανονισµό χρηµατικών διαφορών κατά το ∆εκέµβριο του 2006 δεν φαίνεται να 
τέθηκε ενώπιον της εταιρείας, οποιαδήποτε απαίτηση για υποχρέωσή της που 
πηγάζει από την εγγυητική, παρόλο που µε επιστολή ηµερ. 15.12.2006, προς την 
Τράπεζα Κύπρου, το Ίδρυµα απαίτησε την άµεση κατάθεση του ποσού των £300.000 
σε τραπεζικό λογαριασµό του, χωρίς µέχρι σήµερα να φαίνεται ότι έχει υλοποιηθεί.  
Ενόψει των πιο πάνω, παρακάλεσα όπως ενηµερωθώ κατά πόσο έχει ζητηθεί νοµική 
γνωµάτευση για την πιο πάνω αναστολή, και ειδικά σε σχέση µε τα ελάχιστα εγγυηµένα 
ετήσια καθαρά έσοδα του ΡΙΚ και για τις εξελίξεις αναφορικά µε την συµφωνία, η οποία, 
όπως αντιλαµβάνοµαι, βρίσκεται σε ισχύ µέχρι και τις 16.12.2007.  
7. ∆ιαφηµίσεις. 
(α) Έσοδα από διαφηµίσεις. Τα ποσά που τιµολογήθηκαν κατά τη διάρκεια του 
έτους για διαφηµίσεις αυξήθηκαν κατά £1.169.538 ή 62,2%, σε σύγκριση µε το 
2005 (2006 £3.048.362, 2005 £1.878.824). Στις πιο πάνω διαφηµίσεις 
περιλαµβάνεται και ποσό £213.869, το οποίo αφορά σε αγορές αγαθών και 
υπηρεσιών µε ειδική συµφωνία, έναντι διαφηµίσεων (barter agreement), αλλά δεν 
περιλαµβάνεται ποσό £188.161 που αφορά σε διαφηµίσεις οµοειδών υπηρεσιών. 
(β) ∆ιαφηµίσεις στην Τηλεόραση. Οι διαφηµίσεις στην τηλεόραση κατά τα 
τελευταία πέντε χρόνια παρουσιάζουν την πιο κάτω εικόνα: 
 

Έτος   Τηλεόραση 

  Έσοδα Αύξηση/ 
(Μείωση)  

  £ £  % 
2002  1.551.789 ---  --- 
2003  1.078.928 (472.861)  (30,5) 
2004  1.496.154 417.226  38,7 
2005  1.151.763 (344.391)  (23) 
2006  2.378.667 1.226.904  106,5 

• Συγκρίνοντας τα έτη 2002-2006, η αύξηση ανέρχεται σε £826.878 ή 53,3%. 

• Η µεγάλη αύξηση κατά το 2006 σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στη µετάδοση από το ΡΙΚ του Παγκοσµίου 
Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου κατά τους µήνες Ιούνιο και Ιούλιο. 

8. Χρεώστες. 
(α) Χρεώστες διαφηµίσεων. 

(i) Το σύνολο των εµπορικών χρεωστών κατά τις 31.12.2006, πριν την 
πρόβλεψη για επισφαλή χρέη, ήταν £2.782.221 σε σύγκριση µε £2.735.864 



 - 13 - 

κατά τις 31.12.2005, το µεγαλύτερο µέρος του οποίου αποτελούσαν οι 
χρεώστες διαφηµίσεων, που ανέρχονταν σε £1.323.237 (2005 £1.275.743).  

(ii) Οι οφειλές χρεωστών πέραν των 12 µηνών ανέρχονταν σε £439.916 ή 
33,2% του συνόλου των χρεωστών διαφηµίσεων, όπως αναλύονται πιο 
κάτω:  

 

Οφειλή  £ % Συνόλου 
1-3 έτη  88.790 6,7 
3-5 έτη  44.229 3,3 

> 5 ετών  306.897 23,2 
  439.916 33,2 

 

(β) Χρεώστες υπηρεσιών. Το υπόλοιπο των διαφόρων χρεωστών υπηρεσιών 
κατά τις 31.12.2006 ανερχόταν σε £236.023, σε σύγκριση µε £197.841 κατά τις 
31.12.2005. Παρόλο που έχουν γίνει ορισµένες εισπράξεις κατά το 2006, 
εξακολουθούν να παραµένουν αρκετές περιπτώσεις µε παλιά υπόλοιπα, τα οποία 
θα πρέπει να διευθετηθούν. 
(γ) Χρεώστες εισφοράς υπέρ του ΡΙΚ.  Στις 31.12.2006 το υπόλοιπο των πιο πάνω 
χρεωστών ανερχόταν σε £637.157 σε σύγκριση µε £642.004 κατά τις 31.12.2005.   
Το Ίδρυµα πρέπει να προχωρήσει στη λήψη όλων των ενδεδειγµένων µέτρων για 
είσπραξη των οφειλών. 
9. Πιστωτές. 
(α) ∆άνεια.   

(i) Το υπόλοιπο των δανείων στις 31.12.2006 ανερχόταν σε £18.309.226 
(£16.079.801 στις 31.12.2005) και αφορά δάνεια από εµπορικές τράπεζες. 
Η αύξηση οφείλεται στη σύναψη νέου δανείου ύψους £14.000.000 σε 
ευρώ, µε πλήρη κυβερνητική εγγύηση, από την Kommunalkredit Bank Ltd 
στις 1.3.2006.  Η εγγύηση χρηµατοδότησης ψηφίστηκε σε Νόµο 
(16(ΙΙΙ)/2006) από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 28.4.2006. 

 Από το ποσό του πιο πάνω δανείου, το οποίο κατατέθηκε στον Γενικό 
Κυβερνητικό Λογαριασµό στην Κεντρική Τράπεζα στις 31.5.2006, ποσό 
ύψους £7.923.437 κρατήθηκε για την αποπληρωµή των κυβερνητικών 
δανείων και προκαταβολών, ενώ ποσό ύψους £4.031.426 
χρησιµοποιήθηκε για την εξόφληση όλων των καθυστερηµένων δανείων 
από εµπορικές τράπεζες καθώς και µέρος του δανείου από τη 
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.  Επίσης εξοφλήθηκαν όλα τα τραπεζικά 
παρατραβήγµατα των εµπορικών τραπεζών. 

(ii) Τόκοι δανείων.  Κατά το 2006 καταβλήθηκαν στις εµπορικές τράπεζες τόκοι 
δανείων ύψους £644.191 (2005 £595.859) και τόκοι κυβερνητικών δανείων 
ύψους £106.374 (2005 £257.187).  Σηµειώνεται επίσης ότι κατά την 
αποπληρωµή των κυβερνητικών δανείων καταβλήθηκαν συσσωρεµένοι 
τόκοι προηγούµενων ετών ύψους £3.603.187. 

(β) Τραπεζικά παρατραβήγµατα.  
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, µε τη σύναψη του δανείου ύψους £14 εκ. 
αποπληρώθηκαν όλα τα τραπεζικά παρατραβήγµατα και ακυρώθηκαν όλα τα όρια 
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παρατραβήγµατος στους τρεχούµενους λογαριασµούς. Ταυτόχρονα ακυρώθηκαν 
όλες οι δεσµεύσεις και οι κυβερνητικές και άλλες εγγυήσεις που τα αφορούσαν. 
Σηµειώνεται ότι στις 31.12.2005 οι λογαριασµοί του Ιδρύµατος παρουσίαζαν 
πιστωτικό υπόλοιπο τραπεζικών παρατραβηγµάτων ύψους £826.133 (µε εγγύηση 
της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ύψους £950.000).  
(γ) Περιθωριακά Ωφελήµατα προσωπικού.  Η συσσωρευµένη οφειλή του ΡΙΚ 
για τα πιο πάνω ωφελήµατα ανέρχεται στις 31.12.2006 σε £3.523.730 (2005  
£3.257.398).  Τα πιο πάνω ποσά προκύπτουν µετά την αφαίρεση συνολικού ποσού 
ύψους £326.207, το οποίο κατατέθηκε από το ΡΙΚ σε τραπεζικούς λογαριασµούς ως 
ακολούθως: «Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου – Περιθωριακά Ωφελήµατα» £324.725 
(£200.000 το 2004, £117.026 το 2005 και £7.699 το 2006) και «Ραδιοφωνικό Ίδρυµα 
Κύπρου – Περιθωριακά Ωφελήµατα ∆ιευθυντικού Προσωπικού» £1.482  (£1.029 το 
2005 και £453 το 2006). Σηµειώνεται ότι δεν έχει ακόµη συσταθεί διαχειριστική 
επιτροπή, ούτε λήφθηκε απόφαση σχετικά µε τη διάθεση του πιο πάνω ποσού, 
παρόλο που στη Συλλογική Σύµβαση για την περίοδο 1989-1991 συµφωνήθηκε 
όπως τα Περιθωριακά Ωφελήµατα διατεθούν για το Ταµείο Υγείας και στην 
Ανανεωτική Σύµβαση 2004-2006 συµφωνήθηκε ότι το ποσό που αντιστοιχεί στην 
καταβολή του έτους 2005 και το 50% του 2006, θα διατεθεί για την ασφάλτωση και 
γενικά τη διαµόρφωση του χώρου στάθµευσης του Ρ.Ι.Κ, το δε άλλο 50% του 2006 
θα καταβληθεί µέχρι 30 Ιουνίου στον τραπεζικό λογαριασµό του Ταµείου 
Περιθωριακών Ωφεληµάτων του προσωπικού. 
10. Εσωτερικός  έλεγχος. 
Το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου συνέβαλε και συµβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση 
των λειτουργιών του ΡΙΚ, όµως σε συγκεκριµένους τοµείς το σύστηµα εσωτερικού 
ελέγχου εξακολουθεί να παρουσιάζει αδυναµίες.  Οι ακόλουθες περιπτώσεις, 
αρκετές από τις οποίες είχαν επισηµανθεί και σε προηγούµενες εκθέσεις µου, 
χωρίς να έχουν ακόµη διευθετηθεί, είναι ενδεικτικές.   
(α) Κεντρικό αρχείο αλληλογραφίας.  Η µη τήρηση κεντρικού αρχείου στο 
Ίδρυµα εγκυµονεί πιθανούς κινδύνους ελλιπούς πληροφόρησης και έλλειψης 
διαφάνειας και έγκυρης ενηµέρωσης, κυρίως της ∆ιοίκησης, πράγµα που δεν 
συµβάλλει στην άσκηση αποτελεσµατικής και επαρκούς διοικητικής εποπτείας. 
Όπως λειτουργούν σήµερα τα διάφορα τµηµατικά αρχεία, δεν εφαρµόζονται οι 
ενδεδειγµένες διαδικασίες, όπως αρχειοθέτηση και αρίθµηση των εγγράφων 
αλληλογραφίας και σύνδεση µεταξύ τους, ανάλογα µε το περιεχόµενό τους. 
Σηµειώνεται ότι µεγάλη αδυναµία παρατηρείται ειδικά µε τις προσφορές για τις 
οποίες µερικά έγγραφα/στοιχεία τηρούνται στο φάκελο του κεντρικού αρχείου και 
µερικά στο φάκελο του αρχείου του Τµήµατος που ζήτησε τις προσφορές, χωρίς 
ωστόσο να υπάρχει ολοκληρωµένος φάκελος για κάθε προσφορά.  
(β) Περιουσιακά στοιχεία. ∆ιαπιστώθηκε και πάλι ότι δεν έγινε φυσική 
καταµέτρηση των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού και δεν τηρείται ενηµερωµένη 
κατάσταση για τον τόπο όπου βρίσκεται το κάθε στοιχείο ξεχωριστά.  ∆εν 
τηρούνται επίσης φύλλα περιουσιακών στοιχείων σε κάθε δωµάτιο.  Παρατηρείται 
ότι, ενώ γίνονται συχνά µετακινήσεις, στις πλείστες περιπτώσεις δεν 
ενηµερώνονται οι αρµόδιοι, µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολη η παρακολούθηση 
και o εντοπισµός των περιουσιακών στοιχείων.  
Όπως έχω παρατηρήσει σε προηγούµενες εκθέσεις µου, το Ίδρυµα θα πρέπει να 
προβεί σε καταγραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων και για κάθε 
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Τµήµα/Γραφείο να ετοιµαστεί κατάσταση για τα περιουσιακά στοιχεία και να γίνεται 
ενηµέρωση για όλες τις προσθήκες, αφαιρέσεις και µετακινήσεις. Επιπρόσθετα θα 
πρέπει να γίνει συµφιλίωση των αποτελεσµάτων της καταγραφής µε το µητρώο 
στοιχείων πάγιου ενεργητικού. 
(γ) Αποθέµατα εξαρτηµάτων και άλλου εξοπλισµού.  Η συνολική πρόβλεψη για 
πεπαλαιωµένα και κατεστραµµένα αποθέµατα εξαρτηµάτων και άλλου εξοπλισµού 
στις 31.12.2006 ανήλθε σε £224.053, όπως και στις 31.12.2005 και αντιπροσωπεύει 
ποσοστό 32% του συνολικού αποθέµατος, που στις 31.12.2006 ανερχόταν σε 
£703.216 (£727.512 το 2005).  Κατά τον έλεγχο παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:  

(i) Εξοπλισµός που περιλαµβανόταν στο πάγιο ενεργητικό, καθαρής αξίας 
£1.465 (κόστος £41.203), που θεωρήθηκε άχρηστος διαγράφηκε στους 
λογαριασµούς του 2006.  Για τη διαγραφή του πιο πάνω εξοπλισµού δεν 
συστάθηκε Επιτροπή ∆ιάθεσης Άχρηστων Υλικών, όπως προνοείται στους 
Κανονισµούς Αποθηκών του Ιδρύµατος. 

(ii) Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενες εκθέσεις µου, άχρηστα υλικά και 
εξοπλισµός, τα οποία είχαν παλαιότερα διαγραφεί χωρίς να έχουν ακόµη 
εκποιηθεί, εξακολουθούν να βρίσκονται µαζί µε άλλα είδη σε αποθήκες του 
Ιδρύµατος.  ∆εν έχει ακόµη συσταθεί ειδική επιτροπή για τον έλεγχο και 
εξακρίβωση κατά πόσο θα µπορούσε αυτά να αξιοποιηθούν ως εκθεσιακό 
υλικό στο Αρχείο του ΡΙΚ, παρόλο που είχε γίνει τέτοια εισήγηση από την 
Επιτροπή ∆ιαθέσεων Άχρηστων Υλικών, µε αποτέλεσµα, µε την παρέλευση 
του χρόνου, ο εξοπλισµός να υφίσταται περαιτέρω φθορά. 

11. Προσφορές.  
(α) ∆ιαδικασία Προσφορών και εναρµόνιση µε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. 
Παρά την εφαρµογή νέων Νοµοθετικών και Κανονιστικών ρυθµίσεων από τον 
Απρίλιο του 2004 (Νόµος αρ. 101(Ι)/2003 και Κ.∆.Π. 492/2004), σχετικά µε τη 
σύναψη συµβάσεων καθώς και του νέου νοµοθετικού πλαισίου από 17.2.2006 
(περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα, Νόµος αρ.12(1)/2006), το 
Ίδρυµα δεν έχει προβεί στην τροποποίηση των διαδικασιών προσφορών και των 
Εσωτερικών Κανονισµών του ώστε να συνάδουν µε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. 
Μερικές από τις πιο σηµαντικές πρόνοιες του πιο πάνω νοµοθετικού πλαισίου που 
πρέπει να ενσωµατωθούν στους νέους κανονισµούς και τις διαδικασίες του 
Ιδρύµατος για να είναι νοµότυπη η όλη διαδικασία σύναψης και ανάθεσης 
συµβάσεων αφορούν στα αρµόδια όργανα χειρισµού διαγωνισµών που οδηγούν 
στην ανάθεση συµβάσεων, τους παρατηρητές, τις προϋποθέσεις για προκήρυξη 
διαγωνισµού, την κοινοποίηση εγγράφων προσφορών, το χρόνο και τρόπο 
υποβολής προσφορών, το άνοιγµα προσφορών, την αξιολόγηση προσφορών, τις 
εξουσίες αρµόδιων οργάνων, τη διαδικασία γνωστοποίησης αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού, την υπογραφή της σύµβασης, την εκτέλεση της σύµβασης κ.λπ. 
Σηµειώνεται ότι η ανάγκη για εναρµόνιση µε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο περί 
∆ηµοσίων Συµβάσεων, επισηµαίνεται και στην έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή, 
ηµερ. 12.3.2007 προς το Γενικό ∆ιευθυντή. 
(β) Παρακολούθηση και εκτέλεση συµβάσεων. Όπως αναφέρεται και στην 
επιστολή µου για τον έλεγχο του 2005, όσον αφορά στην παρακολούθηση της 
εκτέλεσης των συµβάσεων, όπως τη διαδικασία παραλαβής των υλικών/εξοπλισµών, 
την έκδοση πιστοποιητικών παραλαβής, τελικής αποδοχής ή απόρριψης αυτών, στα 
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πλαίσια διασφάλισης των συµφερόντων του Ιδρύµατος, φαίνεται ότι αυτή δεν διέπεται 
από θεσµοθετηµένη διαδικασία ή Εσωτερικούς Κανονισµούς. Οι Κανονισµοί Αποθήκης 
του Ιδρύµατος, οι οποίοι αναφέρονται σε περιορισµένο βαθµό στα πιο πάνω και που 
χρονολογούνται περίπου από το 1960, θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν, ώστε να 
συνάδουν µε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. 
Επίσης παρατηρήθηκε ότι το τηρούµενο Μητρώο Προσφορών δεν ενηµερώνεται σχετικά 
µε την υλοποίηση της κάθε σύµβασης, θέµα που κρίνεται απαραίτητο, τόσο για σκοπούς 
ελέγχου όσο και για σκοπούς καλύτερης παρακολούθησης της κάθε σύµβασης. 
Αναφέρεται επίσης ότι έγγραφα/στοιχεία των προσφορών τοποθετούνται άλλα στον 
φάκελο του κεντρικού Αρχείου και άλλα στον φάκελο του αρµοδίου Τµήµατος, χωρίς 
ωστόσο να υπάρχει ολοκληρωµένος φάκελος για κάθε προσφορά.  
(γ) Παγκόσµια διανοµή του δορυφορικού προγράµµατος του ΡΙΚ (Cyprus 
Sat). Το ∆ιαχειριστικό Συµβούλιο που συστάθηκε µε την απόφαση του 
Υπουργικού Συµβουλίου αρ.56.219, ηµερ. 31.7.2002, για την αναβάθµιση και 
γεωγραφική επέκταση του δορυφορικού προγράµµατος του ΡΙΚ (Cyprus Sat), 
αποφάσισε, µετά από µελέτη των προτάσεων που υπέβαλαν 6 εταιρείες, για την 
παγκόσµια µετάδοση και διανοµή του δορυφορικού σήµατος για ένα τηλεοπτικό 
και τρία ραδιοφωνικά κανάλια του ΡΙΚ, ότι η συγκεκριµένη εταιρεία είχε υποβάλει 
την πιο συµφέρουσα πρόταση για τη συγκεκριµένη υπηρεσία προς τη ∆ηµοκρατία. 
Το Υπουργικό Συµβούλιο, κατόπιν εισήγησης του ∆ιαχειριστικού Συµβουλίου, 
ενέκρινε στη συνεδρία του ηµερ.25.1.2006 τη σύναψη συµφωνίας, η οποία 
υπεγράφη µεταξύ ΡΙΚ – εταιρείας στις 5.5.2006. 
Σηµειώνεται ότι οι τιµές των υποβληθεισών προτάσεων κυµαίνονταν για τις πέντε 
εταιρείες από £816.521 µέχρι £1.248.486 ετησίως ενώ η πιο πάνω εταιρεία 
υπέβαλε πρόταση µε µηδενικό κόστος.  
Σχετικά µε την πιο πάνω συµφωνία επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 

(i) Τα ραδιοφωνικά προγράµµατα δεν µεταδίδονται κανονικά στην Ευρώπη 
σύµφωνα µε ηλεκτρονική αλληλογραφία του ΡΙΚ (e-mail ηµερ. 13 και 
16.4.2007), παρόλο που στην υπογραφείσα συµφωνία αναφέρονται ρητά. 

(ii) Σύµφωνα µε τον όρο 9(l) της συµφωνίας, η εταιρεία έπρεπε να 
εγκαταστήσει µέσα σε 60 µέρες από την υπογραφή της συµφωνίας µε 
δικό της κόστος µηχανήµατα και εξοπλισµό ανόδου του σήµατος από τις 
εγκαταστάσεις του ΡΙΚ στο δορυφόρο (uplink equipment) τα οποία θα 
παραχωρηθούν στο ΡΙΚ.   

 Επειδή µέχρι τώρα η εταιρεία δεν το έπραξε, χρησιµοποιείται για άνοδο 
του σήµατος άλλος εξοπλισµός που ανήκει σε άλλη εταιρεία. Σύµφωνα 
µε το Ίδρυµα, σε περίπτωση βλάβης ή τεχνικού προβλήµατος δεν 
µπορεί να γίνει οποιαδήποτε ενέργεια για αποκατάσταση.  

(iii) Στην πρόταση που υπέβαλε η εταιρεία περιλαµβάνεται πρόνοια 
µερισµού των εσόδων διαφήµισης µεταξύ ΡΙΚ και εταιρείας, σε βάση 50-50 
σε όλες τις περιφέρειες λήψης, καθώς και παραχώρηση προς το ΡΙΚ 
συγκεκριµένου ποσού για κάθε Ελληνοκύπριο συνδροµητή.  

  Οι πιο πάνω πρόνοιες δεν ενσωµατώθηκαν στη συµφωνία, ούτε και φαίνεται 
στους λογαριασµούς του Ιδρύµατος να έγινε οποιαδήποτε σχετική είσπραξη.  
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(iv) Σύµφωνα µε την υπογραφείσα συµφωνία, το σήµα θα λαµβάνεται στην 
Αυστραλία µέσω συνδροµητικής πλατφόρµας αφού καταβάλλεται 
µηνιαία συνδροµή, ενώ εναλλακτικά θα λαµβάνεται δωρεάν από 
πλατφόρµα που περιλαµβάνει και άλλα ελλαδικά κανάλια. Από γραπτά 
παράπονα τηλεθεατών από την Αυστραλία προς το ΡΙΚ, φαίνεται ότι το 
σήµα προσφέρεται µόνο µε συνδροµή, µάλιστα πολύ µεγαλύτερη από 
αυτή που αναφέρεται στη συµφωνία. 

(v) Στον όρο 9(q) της συµφωνίας προνοείται ότι η εταιρεία θα υποβάλλει 
µηνιαία έκθεση στο ΡΙΚ σχετικά µε την ποιότητα της υπηρεσίας 
µετάδοσης του σήµατος, ενώ αυτό δεν γίνεται. 

(δ) Προσφορά για ∆ιεξαγωγή Παγκύπριων Ερευνών για τις Βουλευτικές 
Εκλογές 2006.  Η προσφορά προκηρύχθηκε στις 14.2.2006 για διεξαγωγή 3 
Παγκύπριων ερευνών και ενός exit poll για τις Βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2006. 
Επιστολές στάλθηκαν από το Ίδρυµα σε 6 εταιρείες ερευνών και τελικά υποβλήθηκαν 
4 προσφορές. Οι προσφορές ανοίχθηκαν κατά τη διάρκεια συνεδρίας της 
Υπεπιτροπής Προσφορών στις 22.2.2006 και αντίγραφα τους δόθηκαν στον πολιτικό 
αναλυτή και σύµβουλο του ΡΙΚ, ο οποίος κατόπιν αξιολόγησης προέβηκε σε σύσταση 
της, κατά την άποψη του, πιο συµφέρουσας προσφοράς. Χωρίς όµως να συσταθεί 
Επιτροπή Αξιολόγησης, η Επιτροπή Προσφορών και κατόπιν το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο σε συνεδρία του στις 14.3.2006, υιοθέτησαν την εισήγησή του πολιτικού 
αναλυτή και συµφώνησαν να κατακυρωθεί η προσφορά στη συγκεκριµένη εταιρεία 
έναντι ποσού £32.600. Η γνωστοποίηση της απόφασης του ΡΙΚ στάλθηκε σε όλους 
τους ενδιαφερόµενους µε επιστολές του Γενικού ∆ιευθυντή στις 16.3.2006, χωρίς 
όµως να γίνει πληροφόρηση σχετικά µε τους λόγους για τους οποίους οι υπόλοιπες 
προσφορές απέτυχαν. Άλλη εταιρεία, της οποίας η προσφορά απέτυχε, καταχώρησε 
ιεραρχική προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών στις 3.4.2006, 
αµφισβητώντας τη διαδικασία κατακύρωσης προσφοράς που έγινε από το ΡΙΚ. 
Η ακρόαση έγινε στις 15.5.2006 και η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, 
αποφάσισε στις 26.5.2006 ότι η απόφαση του ΡΙΚ ελήφθη υπό καθεστώς 
ουσιώδους νοµικής ή/και πραγµατικής πλάνης, και ως εκ τούτου την ακύρωσε.  
Οι σηµαντικές ελλείψεις που επισηµαίνονται στην ακυρωτική απόφαση της 
Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, όπως η εφαρµογή της συνοπτικής 
διαδικασίας που δεν έπρεπε να ακολουθηθεί, ο µη καθορισµός των αρµοδίων 
οργάνων για την αξιολόγηση της προσφοράς, ο λανθασµένος τρόπος ειδοποίησης 
του επιτυχόντα και των µη επιτυχόντων προσφοροδοτών και ο µη καθορισµός 
εξ’αρχής των κριτηρίων αξιολόγησης και της βαρύτητας τους, είναι ενδεικτικές για 
την αναγκαιότητα της τροποποίησης των διαδικασιών προσφορών, για να είναι 
νοµότυπη η όλη διαδικασία σύναψης και ανάθεσης συµβάσεων. 
12. Ασφαλιστική κάλυψη ΡΙΚ. 
Παρατηρήθηκε ότι το Ίδρυµα παρέµεινε χωρίς επαρκή ασφαλιστική κάλυψη έναντι 
αρκετών κινδύνων λόγω µειωµένου ενδιαφέροντος των ασφαλιστικών εταιρειών 
όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 (i) Ασφαλιστική κάλυψη κτιρίων:  

- ∆εν υπήρχε κάλυψη για την περίοδο 1.4.2004 µέχρι 9.5.2006 
(i) Ασφαλιστική κάλυψη έναντι λιβέλου και δυσφήµισης: 

- ∆εν υπήρχε κάλυψη για την περίοδο 1.4.2004 µέχρι 7.5.2006 
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- Για την περίοδο 8.5.2006 µέχρι 7.5.2007 υπογράφηκε συµβόλαιο µε 
τη µοναδική ασφαλιστική εταιρεία που επέδειξε ενδιαφέρον. 

Σηµειώνεται ότι παρόλο που το Ίδρυµα ήταν ασφαλισµένο έναντι λιβέλου και 
δυσφήµισης µε άλλη ασφαλιστική εταιρεία για την περίοδο 1.1.2001 µέχρι 31.3.2004, 
µε την καταβολή ασφαλίστρων ύψους £5.800 ετησίως, εντούτοις σε αγωγή εναντίον 
του ΡΙΚ το 2003, η ασφαλιστική εταιρεία αρνήθηκε την κάλυψη µε την πρόφαση ότι οι 
όροι του συµβολαίου δεν κάλυπταν περιπτώσεις που αφορούν τη φύση των 
εργασιών του ΡΙΚ. Γι’ αυτό το λόγο το Ίδρυµα αναγκάστηκε, µετά από συµβιβασµό 
που έγινε τον Μάρτιο του 2007 µε ενάγουσα, να καταβάλει ποσό ύψους £9.000 από 
δικούς του πόρους. Επισήµανα ότι είναι πρωταρχικής σηµασίας ο λεπτοµερής 
σχεδιασµός και µελέτη των όρων των συµβολαίων, ούτως ώστε να καλύπτουν τις 
πιθανές περιπτώσεις που ενδεχοµένως θα αντιµετωπίσει το Ίδρυµα. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΡΙΚ, σε συνεδρία του στις 7.12.2005, είχε αποφασίσει 
όπως ανατεθεί η εκπόνηση µελέτης για διορθωτικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν, 
ούτως ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον ασφάλισης του Ιδρύµατος, από 
περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μέχρι και την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του 
ελέγχου δεν είχε ολοκληρωθεί η µελέτη, η οποία, όπως αντιλαµβάνοµαι, 
αναµένεται να συµπληρωθεί µέχρι τα τέλη του 2007. 
13. Αγωγές εναντίον ∆ιαφηµιστικών Γραφείων για µη εξόφληση των 

οφειλών τους. 
(α) Σύµφωνα µε το Μητρώο Αγωγών και τους λογαριασµούς του Ιδρύµατος, 4 
διαφηµιστικά γραφεία µε σύνολο χρεωστικών υπολοίπων £12.449 πλέον τόκους, 
έναντι των οποίων εκδόθηκαν εντάλµατα ∆ικαστηρίου κατά το 2006, άρχισαν ήδη 
να πληρώνουν µηνιαίες δόσεις προς εξόφληση των οφειλών τους. Μέχρι 
31.12.2006 εξοφλήθηκαν δόσεις ύψους £2.579. 
Παρά τα πιο πάνω, εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος απώλειας σηµαντικών 
ποσών που οφείλονται από ορισµένες διαφηµιστικές εταιρείες, αφού, µετά την 
καταχώριση αγωγής εναντίον τους, η επίδοση του κλητηρίου εντάλµατος δεν 
κατέστη δυνατή, λόγω κυρίως αλλαγής της διεύθυνσής τους. Ενδεικτικές 
περιπτώσεις αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

Αρ. Λογ.  
Οφειλόµενο 

ποσό  Περίοδος οφειλής  
Ηµερ. καταχώρησης 

αγωγής  
Αρ. 

αγωγής 

  £         

4000132  14.889  1.6.2001 – 1.7.2001  6.7.2004  6518/04 

4000048  9.095  1.7.1999 – 1.12.2001  11.6.2004  5593/04 

4000062  80.481  1.10.2000 – 1.10.2001  11.6.2004  5592/04 
 

Το Ίδρυµα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες για εντοπισµό των διευθυντών των 
υπό αναφορά εταιρειών, ώστε να καταστεί δυνατή η επίδοση των πιο πάνω 
ενταλµάτων. 

(β) Αγωγή αρ. 2946/2001, για £25.241. Η αγωγή εκδικάστηκε από το 2001 αλλά 
παραµένει µέχρι σήµερα ανεκτέλεστη, µε αποτέλεσµα να εκκρεµεί η είσπραξη του 
πιο πάνω ποσού. Με σηµαντική καθυστέρηση 3 χρόνων εκδόθηκε στις 28.4.2004 
ένταλµα κατάσχεσης κινητής περιουσίας, το οποίο και επιστράφηκε ανεκτέλεστο, 
χωρίς µέχρι σήµερα να σηµειωθεί οποιαδήποτε εξέλιξη. 
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(γ) Αγωγές αρ. 7577/2006, για £68.678 και αρ. 1983/2006 για £3.545.  Οι 
αγωγές αυτές καταχωρίστηκαν κατά το 2006, χωρίς ακόµη να οριστούν για ακρόαση 
ενώπιον του ∆ικαστηρίου, ενώ η αγωγή αρ. 5594/2004 για £27.298 ορίστηκε για 
ακρόαση στις 12.9.2007. 

14. Έκθεση για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων που δόθηκαν προς  
το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου κατά τη διάρκεια του έτους 2006. 

(α) Σύµφωνα µε το άρθρο 24B(4) του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου 
Νόµου, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε το Νόµο αρ. 116(Ι)/2003, το Υπουργείο 
Εσωτερικών οφείλει να προµηθεύει στο 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, καθώς 
και η 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, δεν 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 2006, σηµειώνεται ότι µας έχουν σταλθεί από το 
Υπουργείο Εσωτερικών στις 30.3.2007 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 προγραµµάτων, τα οποία εµπίπτουν στην έννοια της 
δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας. 

(δ)  Οι χωριστοί λογαριασµοί του έτους 2006, σχετικά µε την παροχή δηµόσιας 
ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και τις εµπορικές ή άλλες δραστηριότητες, σύµφωνα 
µε το άρθρο 24Β(1) του πιο πάνω Νόµου και στην περίπτωση που ενδείκνυται η 
υποβολή τους, αυτοί έπρεπε να είχαν υποβληθεί από το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα 
Κύπρου στην Υπηρεσία µας για έλεγχο το αργότερο µέχρι 30 Απριλίου 2007.  Με 
επιστολή του ηµερ. 30.4.2007 το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου πληροφόρησε την 
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Υπηρεσία µου ότι δεν θα υποβάλει χωριστούς λογαριασµούς για το έτος 2006, 
διευκρινίζοντας ότι ο λόγος που δεν προχώρησε στην υποβολή χωριστών 
λογαριασµών είναι γιατί όλα τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά του προγράµµατα 
είχαν µεταδοθεί στα πλαίσια της παροχής δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας.   

(ε) Αποτελέσµατα ελέγχου. 
(i) Ύπαρξη τυχόν χρηµατοοικονοµικών ροών για το έτος 2006 µεταξύ 

των δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος που συνιστούν παροχή 
δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και εκείνων που δεν 
συνιστούν παροχή δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας.  Ενόψει 
της µη τήρησης και υποβολής από το Ίδρυµα ξεχωριστών λογαριασµών και 
της διευκρίνισης του ιδρύµατος µε την επιστολή του ηµερ. 30.4.2007 ότι όλα 
τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά του προγράµµατα είχαν µεταδοθεί στο 
πλαίσιο της παροχής δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, δεν είναι 
εφικτή η αναφορά στην έκθεσή µου περί της ύπαρξης τυχόν 
χρηµατοοικονοµικών ροών για το έτος 2006 µεταξύ των δραστηριοτήτων 
του Ιδρύµατος που συνιστούν παροχή δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής 
υπηρεσίας και εκείνων που δεν συνιστούν παροχή δηµόσιας 
ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, όπως προνοείται στο άρθρο 24Β(3) του 
Νόµου 116(Ι)/2003, ούτε και τίθεται θέµα εξακρίβωσης κατά πόσο έχει 
ακολουθηθεί η τρέχουσα εµπορική πρακτική και οι γενικώς αποδεκτές 
λογιστικές αρχές για την τήρησή τους, ούτε ακόµη κατά πόσο οι δαπάνες 
και τα έσοδα κατανεµήθηκαν ορθά µε βάση τις αρχές αναλυτικής λογιστικής, 
όπως προνοείται στο άρθρο 24Β(2)(α-γ) του πιο πάνω Νόµου. 

 Σηµειώνεται ότι κατά το έτος 2006 το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου είχε 
έσοδα από διαφηµίσεις και άλλες δραστηριότητες ύψους £4,1 εκ. και 
έξοδα £21,8 εκ.  Λαµβάνοντας υπόψη ότι η κρατική χορηγία που 
παραχωρήθηκε στο Ίδρυµα το 2006 ήταν µόνο £15,7 εκ., τότε εξάγεται 
το συµπέρασµα ότι για κάλυψη των εξόδων του το Ίδρυµα χρησιµοποιεί 
χρηµατοοικονοµικές ροές από τα έσοδα του από άλλες δραστηριότητες 
(διαφηµίσεις, άλλες δραστηριότητες). 

(ii) Κατά πόσο οποιαδήποτε δηµόσια ενίσχυση που έλαβε το Ίδρυµα 
κατά το έτος 2006 χρησιµοποιήθηκε κατά τρόπο που να µη συνάδει 
µε την εκπλήρωση της αποστολής του ως παροχέα δηµόσιας 
ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη ∆ηµοκρατία.  

 Λαµβάνοντας υπόψη:  

• την ένδειξη στους λογαριασµούς του Ιδρύµατος ότι, για κάλυψη των 
εξόδων του ύψους £21,8 εκ. χρησιµοποιείται εκτός από την 
παραχωρηθείσα κρατική χορηγία  ύψους £15,7 εκ. και µέρος των 
εσόδων του Ιδρύµατος, 

• την πληροφόρηση του Ιδρύµατος µε την επιστολή του ηµερ. 30.4.2007 
ότι ο λόγος που δεν υπέβαλε ξεχωριστούς λογαριασµούς είναι γιατί όλα 
τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά του προγράµµατα είχαν µεταδοθεί στο 
πλαίσιο της παροχής δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, 

• τα αποτελέσµατα του ποιοτικού ελέγχου που αναφέρονται στην ετήσια 
έκθεση της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου που ορίστηκε ως αρµόδια 
Αρχή για να ασκεί ποιοτικό έλεγχο αναφορικά µε την  εκπλήρωση της 
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αποστολής του ως παροχέα δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας 
στη ∆ηµοκρατία, και ιδιαίτερα τη διευκρίνιση της Αρχής µε την επιστολή 
της ηµερ. 30.4.2007 ότι, ανεξάρτητα από τις παρατηρήσεις της, και µε 
βάση τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην έκθεση της και αφορούν,  
τόσο τις ποσοστιαίες προϋποθέσεις που τίθενται από τη σχετική 
Νοµοθεσία, όσο και την ποιότητα των τηλεοπτικών προγραµµάτων του 
ΡΙΚ, προκύπτει ότι το  Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου εκπληρώνει (για 
το έτος 2006) την αποστολή του, για παροχή ραδιοτηλεοπτικής 
υπηρεσίας στη ∆ηµοκρατία, κατά την γνώµη µου η δηµόσια ενίσχυση 
που έλαβε το Ίδρυµα κατά το έτος 2006 δε χρησιµοποιήθηκε κατά 
τρόπο που να µη συνάδει µε την εκπλήρωση της αποστολής του ως 
παροχέα δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη ∆ηµοκρατία. 

15. Ευρωπαϊκά Προγράµµατα.  
Το Ίδρυµα, µέχρι και το έτος 2005, συµµετείχε ως «Συνέταιρος (Partner)» σε 
Ευρωπαϊκά Προγράµµατα που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε την 
εµπλοκή άλλων συντονιστικών φορέων ενώ από το έτος 2006 συµµετέχει σε 
Ευρωπαϊκά Προγράµµατα µε απ’ ευθείας εµπλοκή. 

Αναφορικά µε τα πιο πάνω Προγράµµατα, σηµειώνονται τα ακόλουθα: 

(i) Στο έργο µε ονοµασία Leonardo Da Vinci (Reportstage) έχει παρατηρηθεί 
αδυναµία από µέρους του συντονιστικού φορέα που εδρεύει στην Αθήνα 
στην αποπληρωµή της 2ης και 3ης δόσης στους εταίρους της κοινοπραξίας, 
µεταξύ αυτών και το ΡΙΚ (συνολικού ποσού €18.722 για το ΡΙΚ), και ως εκ 
τούτου διεξάγεται έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα γραφεία του 
συντονιστικού φορέα στην  Αθήνα. 

(ii) Για τα έργα Cyber Ethics και XJENZA-TV, που το Ίδρυµα συµµετέχει µε 
απευθείας εµπλοκή, εκκρεµεί η υπογραφή του τελικού συµβολαίου, ενώ 
για το έργο XJENZA-TV εκκρεµεί και η συµφωνία για το τελικό ποσοστό 
της Κοινοτικής Συγχρηµατοδότησης. 

(iii) Οι υπηρεσίες της συνεργάτιδας, που απασχολείτο για την ανεύρεση, 
παρακολούθηση και έλεγχο της υλοποίησης των πιο πάνω προγραµµάτων, 
έχουν τερµατιστεί από 15.1.2007, για να αναλάβει καθήκοντα σ’ άλλο 
οργανισµό. Επειδή δεν κατέστη δυνατή η αντικατάσταση της πιο πάνω, την 
ευθύνη για την παρακολούθηση και έλεγχο της υλοποίησης των πιο πάνω 
προγραµµάτων συνεχίζει να έχει η ίδια συνεργάτιδα στα πλαίσια της αµοιβής 
της για έρευνα και παρουσίαση ένθετου προγράµµατος που αφορά σε θέµα 
σε σχέση µε την  Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 Επειδή µέσω των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων προσφέρονται δυνατότητες 
απορρόφησης σηµαντικών κονδυλίων, εισηγήθηκα όπως το Ίδρυµα εξετάσει 
και υιοθετήσει κατάλληλους µηχανισµούς εντοπισµού και αξιοποίησης των 
πιο πάνω προγραµµάτων. 

(iv) Για σκοπούς καλύτερης παρακολούθησης της υλοποίησης των πιο 
πάνω έργων και για την αποκόµιση καλύτερης πληροφόρησης και 
έλεγχό τους, εισηγήθηκα όπως για κάθε έργο τηρείται ξεχωριστός 
φάκελος στον οποίο να καταχωρείται το υπογραφέν συµβόλαιο, οι 
σχετικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της ∆ιεύθυνσης, 
καθώς και όλη η αλληλογραφία που το αφορά.  
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16. Εκκρεµή θέµατα. 

(α) Παρακολούθηση υποθέσεων απαλλοτρίωσης.  Παρόλο που το Ίδρυµα έχει 
ανταλλάξει σχετική αλληλογραφία µε το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας  για 
τις πιο κάτω απαλλοτριώσεις, µέχρι σήµερα δεν έχει σηµειωθεί οποιαδήποτε 
εξέλιξη. Η όλη κατάσταση παραµένει η ίδια, όπως περιγράφεται πιο κάτω: 

(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. 

(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. 

(β) Τήρηση ωραρίου εργασίας και ηλεκτρονική καταγραφή του χρόνου 
προσέλευσης και αποχώρησης.  Παρά το γεγονός ότι σηµειώθηκε πρόοδος 
αναφορικά µε τις διαδικασίες και την τήρηση σχετικών στοιχείων, όπως αυτά έχουν 
επισηµανθεί σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, εξακολουθούν να υπάρχουν 
επιµέρους θέµατα, όπως η συµφιλίωση των ωρών εργασίας και η λήψη µέτρων 
που αφορούν στα θέµατα που χρήζουν βελτίωσης και τελικής ρύθµισης.  
 
 
 
 
 
 
 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 
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