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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005. 
 

1. Γενικά 

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

Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασµών) Νόµων του 1983 και 1984, 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  Οι λογαριασµοί 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. Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Έσοδα.  Τα έσοδα, εξαιρουµένης της κρατικής χορηγίας, ανήλθαν σε £3,3 εκ. (£3 

εκ. το 2004) και συµπεριλαµβανοµένης της κρατικής χορηγίας ανήλθαν σε £21,8 εκ. σε 

σύγκριση µε £15 εκ. το προηγούµενο έτος. Η κρατική χορηγία ανήλθε σε £18,5 εκ. ή 

85% των συνολικών εσόδων, σε σύγκριση µε £12 εκ. ή 80% για το προηγούµενο 

έτος. Οι σηµαντικότερες αυξήσεις σηµειώθηκαν στα Κονδύλια Εσόδων 

«Τηλετόµπολα» (£692.114) και «Έσοδα από το Λαχείο» (£57.198), ενώ η 

σηµαντικότερη µείωση σηµειώθηκε στο Κονδύλι «Εµπορικές ∆ιαφηµίσεις» 

(£341.772).  

(β) Έξοδα. Το σύνολο των εξόδων, περιλαµβανοµένων και των καθαρών 

εξόδων χρηµατοδότησης, ανήλθαν σε £21,49 εκ., σε σύγκριση µε £20,04 εκ. για το 

προηγούµενο έτος, δηλαδή σηµείωσαν αύξηση £1,45 εκ. Οι αποσβέσεις ανήλθαν 

σε £821.808 (£707.266 το 2004) και τα καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης ανήλθαν 

σε  £912.359 (£764.882 για το 2004). Οι  σηµαντικότερες αυξήσεις σηµειώθηκαν 

στα Κονδύλια «Μισθοί και Ωφελήµατα Προσωπικού» (£935.242) και «Γενικές 

∆απάνες» (£479.484), ενώ η σηµαντικότερη µείωση σηµειώθηκε στο Κονδύλι 

«Έξοδα Προγραµµάτων» (£227.553). 

(γ) Αποτελέσµατα έτους.  Το Ίδρυµα παρουσίασε για το 2005 πλεόνασµα (πριν 

από τη  φορολογία) £0,36 εκ., σε σύγκριση µε έλλειµµα £5,01 εκ. κατά το 2004.  

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

κρατική χορηγία συνολικού ύψους £18,5 εκ.. Σηµειώνεται ότι η συνολική 

εγκεκριµένη πρόνοια για χορηγία προς το Ίδρυµα στον Κρατικό Προϋπολογισµό 
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(Υπουργείο Εσωτερικών) για το 2005 ήταν £16,5 εκ. και στις 21.11.2005 µε το 

Συµπληρωµατικό Προϋπολογισµό του Κράτους (Νόµος 51(II)/2005) εγκρίθηκε από 

τη Βουλή των Αντιπροσώπων επιπλέον ποσό ύψους £2 εκ.. Στους 

Προϋπολογισµούς του Ιδρύµατος η εγκεκριµένη πρόνοια για κρατική χορηγία 

ανερχόταν σε £16,5 εκ και για έσοδα από δανεισµό σε £2 εκ. 

(ε) Έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης. Στις 31.12.2005 οι τρέχουσες υποχρεώσεις 

του Ιδρύµατος ανέρχονταν σε £28,30 εκ., σε σύγκριση µε £26,98 εκ. το 2004, ενώ το 

τρεχούµενο ενεργητικό ήταν £4,17 εκ. (£3,06 εκ. το 2004), δηλαδή υπήρχε έλλειµµα 

στο κεφάλαιο κίνησης ύψους £24,13 εκ., σε σύγκριση µε £23,92 εκ. το 2004.  Η για 

σειρά ετών ελλιπής καταβολή των ελλειµµατικών εισφορών προς τo Ταµείο Συντάξεων 

για χρηµατοδότηση της αναγνωρισµένης υποχρέωσης για κάλυψη των 

συνταξιοδοτικών ωφεληµάτων των υπαλλήλων του, η ελλιπής καταβολή της οφειλής 

για τα περιθωριακά ωφελήµατα των υπαλλήλων, καθώς και η µη απαίτηση άµεσης 

εξόφλησης των δανείων και προκαταβολών που οφείλονται στην Κυβέρνηση, 

ουσιαστικά συνιστούν παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων προς το Ίδρυµα.  Συναφώς 

αναφέρεται ότι στις 31.12.2005 η αναγνωρισµένη υποχρέωση του Ιδρύµατος προς το 

Ταµείο Συντάξεων ανήλθε σε £20,17 εκ. (£17,22 εκ. το 2004), η οφειλή του για τα 

περιθωριακά ωφελήµατα των υπαλλήλων, χωρίς την επιβάρυνση µε οποιοδήποτε 

ποσό τόκων, σε £3,26 εκ. (£3,10 εκ. 2004) και η οφειλή του προς την Κυβέρνηση για 

δάνεια και προκαταβολές σε £7,82 εκ. (£7,56 εκ. το 2004). 

(στ) Υποχρέωση προς το Ταµείο Συντάξεων. 

(i) Ύψος αναλογιστικού ελλείµµατος.  Σύµφωνα µε την αναλογιστική 

µελέτη που έγινε στις 20.3.2006 µε ηµεροµηνία εκτίµησης 

31.12.2005, το Ταµείο Συντάξεων παρουσιάζει έλλειµµα, σε σχέση 

µε προϋπηρεσία, ύψους £40.564.000 (£35.852.000 στις 31.12.2004)  

 Με την εφαρµογή από το Ίδρυµα της πρόνοιας του ∆ιεθνούς 

Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης αρ.19, που 

προβλέπει ότι «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 την αναλογιστική 
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µελέτη είναι 8,4 χρόνια, η αναγνώριση του ελλείµµατος για το 2005 

ανήλθε σε £4.196.152 (£3.161.078 το 2004), ενώ η συσσωρευθείσα 

αναγνώριση του ελλείµµατος, η οποία χρεώθηκε διαχρονικά στους 

λογαριασµούς του Ιδρύµατος και αποτελεί την µέχρι σήµερα 

συνολική αναγνωρισµένη οφειλή προς το Ταµείο Συντάξεων, 

αφαιρούµενων των µέχρι σήµερα πληρωµών, ανέρχεται κατά τις 

31.12.2005 σε £20.166.135 (£17.215.603 στις 31.12.2004), όπως 

παρουσιάζεται στον Ισολογισµό του Ιδρύµατος. 

 Σηµειώνεται ότι το υπόλοιπο έλλειµµα ύψους £20.397.865 

(£40.564.000-£20.166.135) παρουσιάζεται στους λογαριασµούς του 

Ιδρύµατος υπό µορφή σηµείωσης. 

 Σηµειώνεται επίσης ότι, σύµφωνα µε σχετικό παράρτηµα της 

αναλογιστικής µελέτης, το αναλογιστικό έλλειµµα του Ταµείου 

Συντάξεων στις 31.12.2005 θα ήταν £36.390.000, αν εφαρµοζόταν το 

όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης στο 63ο έτος. 

(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, το Ίδρυµα θα 

συνεισφέρει στο Ταµείο ελλειµµατικές εισφορές για κάλυψη 

οποιουδήποτε ελλείµµατος που προκύπτει από περιοδικές αναλογιστικές 

εκτιµήσεις του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του Ταµείου. 

 Παρόλο που στην αναλογιστική εκτίµηση µε ηµεροµηνία εκτίµησης 

31.12.2004, για χρηµατοδότηση του ελλείµµατος των £35.852.000, 

γίνεται εισήγηση όπως καταβληθούν από το Ίδρυµα πρόσθετες 

ετήσιες συνεισφορές, είτε £7.958.000 για 5 χρόνια, είτε £4.509.000 

για 10 χρόνια, είτε £3.386.000 για 15 χρόνια, κατά το 2005 

καταβλήθηκαν έναντι του ποσού αυτού µόνο £1.245.620. 

 Επίσης 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, 
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είτε µε ένα ποσοστό εισφοράς ύψους 180,9% 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 2006, έχει συµπεριληφθεί πρόνοια µόνο £580.740, 

που καταδεικνύει ότι δεν έχει αρχίσει ακόµη η συστηµατική 

χρηµατοδότηση του ελλείµµατος. Το ανησυχητικό ύψος του ελλείµµατος, 

για κάλυψη του οποίου, σύµφωνα µε την αναλογιστική εκτίµηση, 

απαιτείται η καταβολή πρόσθετης ετήσιας εισφοράς ύψους 180,9% επί 

των ολικών µισθών, θα πρέπει να προβληµατίσει σοβαρά το Συµβούλιο, 

για υιοθέτηση σταθερής και εφικτής µεθόδου χρηµατοδότησής του. 

 Σηµειώνεται ότι στις προτάσεις για τον Προϋπολογισµό του 

Ιδρύµατος περιλαµβανόταν πρόνοια για κάλυψη προϋπηρεσίας του 

Ταµείου Συντάξεων, ύψους £5.841.000 για το 2005 και £4.509.000 

για το 2006, ενώ στους αναθεωρηµένους Προϋπολογισµούς που 

προέκυψαν µετά από τις υποδείξεις του Υπουργείου Εσωτερικών για 

µείωση της κρατική χορηγίας, η πιο πάνω πρόνοια µειώθηκε σε 

£257.045 και £580.740, αντίστοιχα. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος µου ανέφερε ότι λόγω της 

συνεχούς µείωσης της κρατικής χορηγίας κατά τα τελευταία χρόνια, δεν 

περιλαµβάνεται επαρκής πρόνοια στους εγκεκριµένους ετήσιους προϋπολογισµούς 

του ΡΙΚ για κάλυψη του αναλογιστικού ελλείµµατος του Ταµείου Συντάξεων.   

(ζ) Κρατικές εγγυήσεις.  Στις 31.12.2005 οι κρατικές εγγυήσεις για τα δάνεια του 

Ιδρύµατος ανέρχονταν σε £7,05 εκ. και για τραπεζικά παρατραβήγµατα σε £0,95 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: 
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 2005  2004 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 0,15  0,11 
Αποδοχές και Ωφελήµατα Προσωπικού (περιλαµβανοµένων 
των εργοδοτικών εισφορών) προς Έξοδα 

 
51,62% 

  
50,34%

Κρατική Χορηγία προς Έσοδα 85%  80% 
 

3. Προϋπολογισµός. 

(α) Έγκριση.  Ο Προϋπολογισµός για το οικονοµικό έτος 2005 εγκρίθηκε από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος στις 28.9.2004 και από το Υπουργικό 

Συµβούλιο στις 24.2.2005.  Σύµφωνα µε τους περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 

∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισµών) Νόµους, ο Προϋπολογισµός έπρεπε να 

κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο µέχρι τις 30.9.2004, ενώ 

κατατέθηκε στις 24.2.2005 και ψηφίστηκε σε Νόµο στις 31.3.2005.  Η Βουλή 

ενέκρινε δωδεκατηµόρια για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2005, ενώ δεν 

φαίνεται να έγιναν πληρωµές κατά την περίοδο 1.3.2005 µέχρι 30.3.2005.   

(β) Τροποποιητικοί Προϋπολογισµοί. Στην επιστολή µας για τους 

λογαριασµούς του 2003 είχε αναφερθεί ότι υπέρβαση που σηµειώθηκε στο 

Κεφάλαιο 25 «Συντάξεις και Άλλα Ωφελήµατα», ύψους £2.973.618, καθώς και 

επιπρόσθετες επιβαρύνσεις ύψους £4.526.865 για τα προηγούµενα έτη 2000 

µέχρι 2002, οι οποίες προέκυψαν από τις τελευταίες αναλογιστικές εκτιµήσεις, θα 

έπρεπε να καλυφθούν µε τη διαδικασία Τροποποιητικού Προϋπολογισµού.  

Σηµειώνεται ότι και κατά το έτος 2005 ανάλογη υπέρβαση ύψους £3.141.739 

σηµειώθηκε στο Κεφάλαιο 25 «Συντάξεις και Άλλα Ωφελήµατα», καθώς και 

υπέρβαση ύψους £80.629 στο Κεφάλαιο 20 «Γενικά Έξοδα», για οφειλόµενο Φ.Π.Α. 

Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο για χρηµατοδότηση του ελλείµµατος του 

Ταµείου Συντάξεων, το ΡΙΚ περιλαµβάνει στις προτάσεις για τον Προϋπολογισµό 

και την απαιτούµενη πρόνοια για χρηµατοδότηση του ελλείµµατος, ενώ µετά από 

υποδείξεις του αρµόδιου Υπουργείου για µείωση της Κρατικής Χορηγίας, 

υποβάλλονται αναθεωρηµένοι Προϋπολογισµοί µε µειωµένη πρόνοια, µε 

αποτέλεσµα να µην καλύπτονται όλες οι δαπάνες από τον Προϋπολογισµό και να 

προκύπτουν οι πιο πάνω υπερβάσεις. 

Σε επιστολή του προς το Υπουργείο Εσωτερικών ηµερ. 5.11.2004, το Υπουργείο 

Οικονοµικών αναφέρει ότι δεν θα µπορούσε να υποβληθούν Τροποποιητικοί 
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Προϋπολογισµοί, επειδή, λόγω µη καταβολής των ποσών, δεν έγιναν υπερβάσεις, και 

ότι η κάλυψη των ποσών για συντάξεις θα µπορούσε να µελετηθεί κατά την ετοιµασία 

µελλοντικών Προϋπολογισµών του ΡΙΚ.  

Ενόψει των πιο πάνω θα πρέπει, αφού διευκρινιστεί µε το Υπουργείο Οικονοµικών το 

ποσό µε το οποίο θα βαρύνεται ο ετήσιος Προϋπολογισµός του Ιδρύµατος, να 

καθοριστεί η λογιστική και ταµειακή διαδικασία που θα ακολουθείται για την ετήσια 

επιβάρυνση και την αποπληρωµή των εισφορών προς το Ταµείο Συντάξεων. 

Σηµειώνεται επίσης ότι νοµοσχέδιο Τροποποιητικού Προϋπολογισµού για κάλυψη 

υπερβάσεων του Προϋπολογισµού του 1995, ύψους £995.700, εξακολουθεί να 

εκκρεµεί στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

4. Προσωπικό. 

(α) Γενικά. Το Ίδρυµα εργοδοτούσε κατά τις 31.12.2005 190 µόνιµους 

υπαλλήλους (201 το 2004) και 40 εργάτες (όσους και το 2004). 

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 £6,85 εκ., σε σύγκριση µε £6,79 εκ. το 2004, όπως 

παρουσιάζονται πιο κάτω: 

 2005  2004 
 £  £ 
Μισθοί και τιµαριθµικά επιδόµατα 4.153.121 4.175.368 
∆ιάφορα επιδόµατα και υπερωρίες 508.344 644.611 
Εργοδοτικές εισφορές 460.810 360.817 
 5.122.275 5.180.796 
Ωφελήµατα προσωπικού 684.179 696.101 
Εισφορές στο Ταµείο Συντάξεων για τρέχουσα υπηρεσία 1.038.593 912.079 
 6.845.047 6.788.976 
 

• Με βάση το µέσο όρο των µόνιµων υπαλλήλων που εργοδοτούσε το Ίδρυµα 

κατά το 2005 (194), 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 £35.284 (£32.797 το 2004), δηλαδή 

σηµειώθηκε αύξηση του µέσου όρου κατά £2.487 ή 7,6%, που οφείλεται 

κυρίως στην αύξηση του τιµαριθµικού επιδόµατος, στις ετήσιες 



 

 
- 7 - 

προσαυξήσεις, στην αύξηση των περιθωριακών ωφεληµάτων και στην 

αύξηση της εισφοράς στα Ταµεία Συντάξεων για τρέχουσα υπηρεσία.  

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επεσήµανε ότι ο πιο πάνω ψηλός µέσος 

όρος δαπανών για κάθε υπάλληλο, οφείλεται κυρίως στον µεγάλο µέσο όρο 

ηλικίας των µονίµων υπαλλήλων (53 χρόνια) και το γεγονός ότι η πλειοψηφία τους 

βρίσκεται στην τελευταία βαθµίδα της µισθολογικής κλίµακάς τους.  

• Οι δαπάνες για το εβδοµαδιαίο προσωπικό (εργάτες), λαµβανοµένων υπόψη και 

των εισφορών για τα περιθωριακά ωφελήµατα και το ταµείο ευηµερίας 

προσωπικού, ανήλθαν σε £501.648, σε σύγκριση µε £494.910 το 2004. 

(β) Ωφελήµατα προσωπικού.  Εξακολουθεί να εκκρεµεί η ρύθµιση του 

θέµατος µε Κανονισµούς. Σηµειώνεται ότι τα πιο πάνω δικαιώµατα 

περιλαµβάνουν τη µεταφορά αργιών, τα επιδόµατα βάρδιας, τις υπερωρίες, το 

σχέδιο ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και ειδικές συµφωνίες. 

(γ) Μισθολογική τοποθέτηση τακτικού συνεργάτη που έχει διοριστεί σε 
µόνιµη οργανική θέση.  Παρατηρήθηκε ότι τακτικός συνεργάτης, που έχει διοριστεί 

στη µόνιµη οργανική θέση συντάκτη, εντάχθηκε µισθολογικά µε βάση το τελευταίο 

ωροµίσθιό του (που λάµβανε ως συνεργάτης) στην αντίστοιχη βαθµίδα της 

µισθολογικής κλίµακας της µόνιµης θέσης, µετά από έγκριση του Γενικού ∆ιευθυντή. 

Στην προκήρυξη για την πλήρωση της πιο πάνω θέσης, όπως και στο σχετικό 

σχέδιο υπηρεσίας, δεν υπάρχει τέτοια πρόνοια και, κατά συνέπεια, ο επιλεχθείς 

για πρόσληψη έπρεπε να τοποθετηθεί µισθολογικά στην αρχική βαθµίδα της 

κλίµακας της µόνιµης θέσης.  

Παρόµοιες µισθολογικές τοποθετήσεις έχουν γίνει και για 9 τακτικούς 

συνεργάτες που διορίστηκαν σε µόνιµες οργανικές θέσεις κατά το 2004, µετά 

από την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος ηµερ.21.1.2004, η 

οποία αναφερόταν αποκλειστικά και µόνο σ΄ αυτούς. Όπως αναφέρθηκε και 

στην έκθεσή µας για τον έλεγχο των λογαριασµών του έτους 2004, οι εν λόγω 

µισθολογικές τοποθετήσεις, εκτός του ότι δηµιουργούν προηγούµενο, 

διαιωνίζουν τον ήδη ανοµοιόµορφο τρόπο καθορισµού της αµοιβής των 

τακτικών συνεργατών κατά την αρχική πρόσληψή τους. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος µε πληροφόρησε ότι το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο ενέκρινε την ένταξη του εν λόγω τακτικού συνεργάτη στη 
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µόνιµη οργανική θέση συντάκτη στην αντίστοιχη βαθµίδα της µισθολογικής 

κλίµακας της µόνιµης θέσης, επειδή έκρινε ότι θα αποτελούσε άνιση µεταχείριση 

η τοποθέτησή του στην αρχική βαθµίδα της µισθολογικής κλίµακας και θα είχε 

ως αποτέλεσµα την καταβολή σε αυτόν χαµηλότερου µισθού. 

(δ) Απασχόληση συνεργατών. 

Γενικά.  Το 2005 το Ίδρυµα συνεργάστηκε, σύµφωνα µε το αµοιβολόγιο των 

συνεργατών, µε 616 συνεργάτες (593 το 2004), από τους οποίους οι 143 ήταν τακτικοί 

συνεργάτες (145 το 2004) και οι 75 µε ειδικό συµβόλαιο (67 το 2004).  Οι συνολικές 

δαπάνες, περιλαµβανοµένων των εισφορών στα διάφορα ταµεία, ανήλθαν σε 

£3.940.498 (£3.748.150 το 2004) και έχουν χρεωθεί στα έξοδα προγραµµάτων, στις 

αποδοχές προσωπικού και στα έξοδα εµπορικής ανάπτυξης. Η πιο πάνω δαπάνη 

περιλαµβάνει και ποσό ύψους £742.463, που αφορά στην αµοιβή συνεργατών µε 

ειδικό συµβόλαιο (ετήσιος µέσος όρος ανά συνεργάτη £9.890).  

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται ο αριθµός των τακτικών συνεργατών και των 

συνεργατών µε ειδικό συµβόλαιο που συνεργάστηκαν µε το Ίδρυµα κατά τα έτη 

1998-2005 και γίνεται σύγκριση µε τον αριθµό των µονίµων υπαλλήλων που 

απασχολούνταν κατά το τέλος κάθε έτους. 
 

Κατηγορία προσωπικού 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

Τακτικοί συνεργάτες 143 145 144 137 134 115 100 78 
Έκτακτοι συνεργάτες µε 
ειδικό συµβόλαιο 75 67 23 22 9 7 - - 

 218 212 167 159 143 122 100 78 
Μόνιµοι υπάλληλοι 190 201 216 208 221 231 273 283 

Συνολικός αριθµός 408 413 383 367 364 353 373 361 
Ποσοστό συνεργατών επί 
µονίµων υπαλλήλων 115% 105% 77% 76% 65% 53% 37% 28%

 

Τόσο η λειτουργία του Ιδρύµατος, που όπως προκύπτει, ειδικότερα κατά τα 

τελευταία έτη, βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στους συνεργάτες, αφού ο αριθµός τους 

έχει υπερβεί τον αριθµό των µονίµων υπαλλήλων, όσο και η αύξηση του 

συνολικού αριθµού του απασχολούµενου προσωπικού, θα πρέπει να 

απασχολήσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε σκοπό να τροχοδροµηθούν διαδικασίες 

που περιορίζουν τις προσλήψεις των συνεργατών στις απόλυτα αναγκαίες.  Αφού 

προσδιοριστούν ακριβώς οι πραγµατικές ανάγκες του Ιδρύµατος σε ανθρώπινο 
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δυναµικό, πρέπει να καθορίζεται ο ανώτατος απαιτούµενος αριθµός συνεργατών 

το συντοµότερο δυνατόν και κατά προτίµηση πριν από το τέλος του 

προηγούµενου έτους.   

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος, η 

αύξηση στον αριθµό των έκτακτων συνεργατών µε συµβόλαιο οφείλεται στις 

αυξηµένες υποχρεώσεις του ΡΙΚ για ειδικά προγράµµατα κατά την εκπλήρωση του 

ρόλου και της αποστολής του ως παροχέα δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας 

σηµειώνοντας ότι ο συνολικός αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού έχει 

µειωθεί κατά πέντε άτοµα. 

(i) Πρόσληψη Συνεργατών Βοηθού Λειτουργού Προγραµµάτων 
Τηλεόρασης.  Στην προκήρυξη για την πλήρωση των πιο πάνω 

θέσεων δεν αναφερόταν ο αριθµός των θέσεων που θα πληρώνονταν.  

Έχουν διεξαχθεί γραπτές εξετάσεις, όπως προνοείται στους 

εσωτερικούς κανονισµούς διαδικασίας πρόσληψης συνεργατών, στις 

οποίες πέτυχαν 7 υποψήφιοι. Στην προσωπική συνέντευξη ενώπιον 

της Συµβουλευτικής Επιτροπής Επιλογής παρουσιάστηκαν οι 5 από 

τους 7. Η Συµβουλευτική Επιτροπή Επιλογής (Σ.Ε.Ε.) επέλεξε τους 4, 

καθότι ο ένας υποψήφιος απέσυρε το ενδιαφέρον του για διεκδίκηση 

της θέσης, κατόπιν όµως αναφοράς του ∆ιευθυντή Προγραµµάτων 

Τηλεόρασης περί ύπαρξης αυξηµένων αναγκών στο Τµήµα του, 

συµπεριέλαβε στον κατάλογο των υποψηφίων για πρόσληψη και έναν 

από τους δύο υποψηφίους που δεν παρουσιάστηκαν στην προφορική 

εξέταση. Στη συνέχεια, λόγω της πιο πάνω αναφοράς του ∆ιευθυντή 

Προγραµµάτων Τηλεόρασης, έχουν κληθεί από τη Σ.Ε.Ε. για 

προφορική εξέταση ακόµη 7 υποψήφιοι, από τους οποίους οι 3 

παρακάθησαν σε γραπτές εξετάσεις και απέτυχαν, ενώ οι 4 δεν 

παρακάθησαν, γιατί είχε αποφασιστεί από τη Σ.Ε.Ε. ότι δεν κατείχαν 

τα απαιτούµενα προσόντα. Τελικά, µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ηµερ.7.9.2005, έχουν προσληφθεί επιπρόσθετα 5 άτοµα, 

από τα οποία τα 3 απέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις και τα 2 δεν 

παρακάθησαν σ΄ αυτές, αφού, σύµφωνα µε τη Σ.Ε.Ε., δεν κατείχαν τα 

απαιτούµενα προσόντα.  



 

 
- 10 - 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος σηµείωσε ότι 

όσοι πέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις έχουν προσληφθεί και, ότι, λόγω 

υπηρεσιακών αναγκών, προσελήφθησαν µεταγενέστερα πρόσθετα 

έµπειρα άτοµα από τον κατάλογο των αιτητών. 

(ii) Σύµβαση εργοδότησης.  Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη 

έκθεση 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 προς 

τους νεοπροσληφθέντες συνεργάτες, εκκρεµούν όµως οι περιπτώσεις 

µερικών παλιών συνεργατών για τους οποίους δεν υπάρχει συµβόλαιο. 

 Σύµφωνα µε τον περί Εργοδοτουµένων µε Εργασία Ορισµένου Χρόνου 

(Απαγόρευση ∆υσµενούς Μεταχείρισης) Νόµο αρ. 98(Ι)/2003, οι 

συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου των εργοδοτουµένων που 

απασχολούνται από τις 25.7.2003, ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του πιο 

πάνω Νόµου, για συνολική περίοδο τριάντα µηνών ή περισσότερο, θα 

θεωρούνται ως συµβάσεις αορίστου διαρκείας και οποιαδήποτε 

πρόνοια που περιορίζει τη διάρκειά τους δεν ισχύει, εκτός των 

εξαιρέσεων που αναφέρονται στο Νόµο. 

 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος, κατά τη συνεδρία του αρ.49/2005 

ηµερ.28.9.2005, έχει εγκρίνει παράταση της συνεργασίας όλων των 

εκτάκτων συνεργατών µέχρι 30.7.2006. Σηµειώνεται ότι 18 έκτακτοι 

συνεργάτες έχουν ήδη συµπληρώσει υπηρεσία 30 µηνών στις 24.1.2006 

και άλλοι 5 τη συµπληρώνουν µέχρι 30.7.2006, ηµεροµηνία µέχρι την 

οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνεργασίας τους.  Σύµφωνα µε το 

άρθρο 7(1)(β) του πιο πάνω Νόµου, ο περιορισµός της διάρκειας της 

απασχόλησης των πιο πάνω 23 εκτάκτων συνεργατών δεν ισχύει, εκτός 

εάν ο εργοδότης αποδείξει ότι η εργοδότησή τους µε σύµβαση εργασίας 

ορισµένου χρόνου µπορεί να αιτιολογηθεί ως εµπίπτουσα στους 

αντικειµενικούς λόγους που αναφέρονται στο Νόµο.  Όπως αναφέρεται και 

στην έκθεση µας για το 2004, σε περίπτωση που το Ίδρυµα προτίθεται να 

ανανεώσει υφιστάµενες συµβάσεις, θα πρέπει, κατά τη γνώµη µας, να 
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ληφθούν υπόψη οι σχετικές πρόνοιες της πιο πάνω νοµοθεσίας, αφού 

εκτιµηθούν και οι µελλοντικές ανάγκες του Ιδρύµατος. 

 Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι η παράταση 

της συνεργασίας των έκτακτων συνεργατών µέχρι 30.7.2006 δόθηκε αφού 

εκτιµήθηκαν τόσο οι τρέχουσες όσο και οι µελλοντικές ανάγκες του 

Ιδρύµατος, καθώς και ο απαιτούµενος χρόνος ώστε να ολοκληρωθούν οι 

διαβουλεύσεις µε τα εµπλεκόµενα µέρη για τους όρους εργοδότησής τους. 

(iii) Καθορισµός αµοιβής τακτικών συνεργατών.  Στον κατάλογο των 

τακτικών συνεργατών συνεχίζουν να περιλαµβάνονται άτοµα που 

αµείβονται κατ’ αποκοπή, παρόλο που στους Βασικούς Όρους 

Συνεργασίας τακτικών συνεργατών δεν υπάρχει τέτοια πρόνοια και 

παρόλο που στην απάντηση του Ιδρύµατος για τους λογαριασµούς του 

2004 αναφέρεται ότι θα γινόταν προσπάθεια κατά το 2005 να 

καθοριστεί και γι΄ αυτούς µηνιαία αµοιβή. Επισηµαίνεται ακόµη ότι, µε 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ηµερ.1.8.2005, έχει εγκριθεί η 

παραχώρηση 3 επιπρόσθετων προσαυξήσεων σε 3 συνεργάτες και 

µιας επιπρόσθετης προσαύξησης σε ένα συνεργάτη, χωρίς τούτο να 

προνοείται σε οποιουσδήποτε κανονισµούς. 

 Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Ιδρύµατος, µετά από εισήγηση των αρµόδιων ∆ιευθυντών και του 

Γενικού ∆ιευθυντή, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενέκρινε πρόσθετες 

προσαυξήσεις σε τέσσερεις συνεργάτες των οποίων η εν γένει 

συνεισφορά στο ΡΙΚ κρίθηκε άξια επιβράβευσης. 

(ε) Υπερωρίες και επιδόµατα βάρδιας. Το 2005 οι υπερωρίες του µόνιµου 

προσωπικού και των εργατών του Ιδρύµατος ανήλθαν σε £372.609 (£414.270 

το 2004) και τα επιδόµατα βάρδιας σε £198.391 (£207.288 το 2004).  Παρόλο 

που σηµειώθηκε µείωση κατά 10,1% και 4,3%, αντίστοιχα, οι υπερωρίες και τα 

επιδόµατα βάρδιας αποτελούν ποσοστό 9,5% επί των αποδοχών προσωπικού. 

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται ο αριθµός των µόνιµων υπαλλήλων, στον 

καθένα από τους οποίους καταβλήθηκε για υπερωρίες και επιδόµατα βάρδιας 

κατά το έτος 2005 ποσό πέραν των £6.000. 
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Όπως προκύπτει, 36 µόνιµοι υπάλληλοι ή ποσοστό 19% των µόνιµων 

υπαλλήλων του Ιδρύµατος έλαβαν το 2005 για υπερωρίες και επιδόµατα 

βάρδιας από £6.000 µέχρι £11.994 ο καθένας, ως ακολούθως:  
 

Αριθµός υπαλλήλων µε υπερωρίες και επιδόµατα βάρδιας το 2005 

Τµήµα 

Από £11.001 
µέχρι 

£11.994  

Από £10.001 
µέχρι 

£11.000  

Από £8.001 
µέχρι 

£10.000  

Από £6.000 
µέχρι  
£8.000  Σύνολο 

Στήριξης Παραγωγής 4  1  3  11  19 
Ειδήσεων και Επικαίρων -  1  2  2  5 
Μελετών και Εγκαταστάσεων -  -  1  5  6 
Προγραµµάτων Τηλεόρασης -  -  -  3  3 
Ραδιοτηλεθαλάµων  -  -  -  1  1 
Ειδήσεων Τηλεόρασης -  -  -  2  2 
Σύνολο υπαλλήλων 4  2  6  24  36 

 

Συναφώς αναφέρεται ότι, σύµφωνα µε σχετική έκθεση που υποβλήθηκε από το 

Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών του Ιδρύµατος προς το Γενικό ∆ιευθυντή κατά το 

2005, 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. 

Εισηγήθηκα 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 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 ψηλόµισθων υπαλλήλων, µε στόχο 

όπως η εργασία τους διεκπεραιώνεται σε κανονικές ώρες γραφείου. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος µε πληροφόρησε ότι το ποσό 

των υπερωριών του µόνιµου προσωπικού και των εργατών ανέρχεται σε £185.734 για 

το 2005.  Το υπόλοιπο ποσό των £186.875 είναι αποζηµίωση για εργασία κατά τα 

Σαββατοκύριακα και τις αργίες, σύµφωνα µε τις πρόνοιες των Συλλογικών Συµβάσεων. 

Επίσης µε πληροφόρησε ότι συνεχίζεται η προσπάθεια για καλύτερη κατανοµή και 

οργάνωση της εργασίας και σχεδιασµού της ρότας. 
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(στ) Άδειες απουσίας.   

(i) 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. 

 Για την εφαρµογή των πιο πάνω, ορίστηκε µεταβατική περίοδος από 

την υπογραφή της συµφωνίας µέχρι τις 31.12.06, εντός της οποίας οι 

υπάλληλοι του Ιδρύµατος θα διατηρήσουν των αριθµό ηµερών της 

συσσωρευµένης σε πίστη τους άδειας και το 2006 θα πιστωθούν µε τον 

αριθµό ηµερών άδειας που προβλέπεται στους περί ∆ηµοσίας 

Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισµούς (Κ.∆.Π. 101/95), ενώ η 

χρέωση των ηµερών άδειας θα γίνεται µε βάση το υφιστάµενο σύστηµα, 

δηλ. υπολογιζοµένου του Σαββάτου και της Κυριακής.  Από 1.1.2007 θα 

υπάρξει πλήρης εναρµόνιση µε τους περί ∆ηµοσίας Υπηρεσίας 

(Χορήγηση Αδειών) Κανονισµούς.  

 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 τέτοια 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 θα 
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επακολουθήσει διάλογος για την κατηγοριοποίηση του πιο πάνω 

προσωπικού, ο οποίος αναµένεται 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. 

 Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Ιδρύµατος, µέσα στα πλαίσια των διαπραγµατεύσεων για τη σύµβαση που 

καλύπτει την περίοδο 1.1.2004 µέχρι 31.12.2006, και της συνεχιζόµενης 

προσπάθειας του ΡΙΚ για διαφοροποίηση των αντιπαραγωγικών 

πρακτικών/κεκτηµένων, επιτεύχθηκε συµφωνία για συνολική ρύθµιση των 

αδειών των εργαζοµένων και συνεχίζεται η προσπάθεια για ενσωµάτωση 

των συµφωνηθέντων στους περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος (Όροι 

Υπηρεσίας) Κανονισµούς. 

(ii) Άδεια σε υπάλληλο που εργοδοτήθηκε στο εξωτερικό. Όπως αναφέρθηκε 

και σε προηγούµενες εκθέσεις της Υπηρεσίας µου, σύµφωνα µε τους 

υφιστάµενους Κανονισµούς του Ιδρύµατος, κανένας υπάλληλος δεν µπορεί να 

συσσωρεύσει άδεια πέραν των 84 ηµερών.  Άδεια πέραν των 84 ηµερών που 

δεν λαµβάνεται, διαγράφεται αυτόµατα. Παρατήρησα δε ότι σε µερικές 

περιπτώσεις συσσωρεύθηκαν, µετά από σχετική έγκριση, άδειες πέραν του 

επιτρεπόµενου ανώτατου αριθµού των 84 ηµερών και ότι η διευθέτηση αυτή, 

που δεν προνοείται στους Κανονισµούς, θα πρέπει να τερµατιστεί.  

 Παρατηρήθηκε ότι σε υπάλληλο του Ιδρύµατος, που από 1.1.2006 

εργοδοτήθηκε από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

παραχωρήθηκαν, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ηµερ. 

19.10.2005, από 1.1.2006 µέχρι 30.4.2006, 109 ηµέρες άδεια απουσίας, 

από την πέραν του ανωτάτου ορίου των 84 ηµερών συσσωρευµένη σε 

πίστη του άδεια, η οποία στις 31.12.2005, λανθασµένα ανερχόταν σε 180 

ηµέρες, µε αποτέλεσµα στις 30.4.2006 να έχει σε πίστη του υπόλοιπο 

συσσωρευµένης άδειας 83 ηµερών. 

 Με την ίδια πιο πάνω απόφασή του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

παραχώρησε, από 1.5.2006 µέχρι 31.12.2006, στον πιο πάνω υπάλληλο 

άδεια απουσίας χωρίς απολαβές, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται κατά 
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πόσο αυτή αφορά µόνο στην περίοδο δοκιµασίας του υπαλλήλου στη 

θέση που διορίστηκε στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς του Ιδρύµατος, άδεια 

άνευ απολαβών χορηγείται µόνο για ειδικούς λόγους, χωρίς ωστόσο 

αυτοί να αναφέρονται, ενώ, σύµφωνα µε τις κυβερνητικές διατάξεις , για 

την παραχώρηση άδειας χωρίς απολαβές, είτε για λόγους δηµοσίου 

συµφέροντος είτε όχι, τέτοια άδεια µπορεί να παραχωρείται για ειδικούς 

λόγους, που περιγράφονται στις πιο πάνω διατάξεις. Αναφέρεται 

σχετικά ότι, άδεια απουσίας χωρίς απολαβές, όχι για λόγους δηµοσίου 

συµφέροντος, για σκοπούς απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

έχει παραχωρηθεί µετά από σχετικές αποφάσεις του  Υπουργικού 

Συµβουλίου, σε ορισµένους δηµόσιους υπαλλήλους, αλλά µόνο για την 

περίοδο δοκιµασίας τους. 

 Επίσης, άδεια χωρίς απολαβές παραχωρείται µε τον όρο ότι, πριν από 

την παραχώρησή της, ο υπάλληλος θα έχει εξαντλήσει την άδεια 

ανάπαυσής του, µε εξαίρεση συγκεκριµένες περιπτώσεις, που δεν 

φαίνεται να καλύπτουν τον πιο πάνω υπάλληλο. 

5. Έξοδα εµπειρογνωµόνων. 

(α) Σύµβουλος ∆ιεύθυνσης, Σχεδιασµού και Παραγωγής Τηλεοπτικών 
Προγραµµάτων του Ρ.Ι.Κ.  Ο πιο πάνω σύµβουλος απασχολείται στο Ίδρυµα 

από τον Ιούνιο 2005 µε συµφωνηθείσα αµοιβή (όπως αναφέρεται στα πρακτικά 

της συνεδρίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αρ.48/2005 ηµερ.14.11.2005), για µεν 

την περίοδο Ιουνίου – ∆εκεµβρίου 2005  £3.000 το µήνα, µε κάλυψη των εξόδων 

διαµονής, διακίνησης και διατροφής του, για δε τα επόµενα 2 χρόνια (2006 και 

2007) £50.000 ετησίως (£3.500 το µήνα και επιπρόσθετα £8.000 ετησίως για 

επιδόµατα ενοικίου, οδοιπορικών και φιλοξενίας). 

Κατά τον έλεγχο δεν εντοπίστηκαν στοιχεία σχετικά µε τον τρόπο επιλογής και  τον 

τρόπο καθορισµού της αµοιβής του και δεν φαίνεται να έχει υπογραφεί σχετικό 

συµβόλαιο που να αναφέρει, µεταξύ άλλων, και τους όρους εντολής και 

απασχόλησής του. 

(β) Σύµβουλος επί εργασιακών θεµάτων.  Από 1.1.2005 και αρχικά για 

περίοδο 6 µηνών, διορίστηκε συγκεκριµένο άτοµο ως σύµβουλος του ∆ιοικητικού 
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Συµβουλίου και της Γενικής ∆ιεύθυνσης του Ιδρύµατος για την υλοποίηση της 

έκθεσης που ετοιµάστηκε το 2004 από τον ίδιο σε συνεργασία µε άλλο άτοµο, για 

την «Οργάνωση και Λειτουργία του Ρ.Ι.Κ.», καθώς και για την παροχή υπηρεσιών 

σε εργατικά θέµατα και σε θέµατα προσωπικού και διοίκησης. Στη συνέχεια, µε 

αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, δόθηκαν παρατάσεις της συνεργασίας  

µέχρι 31.12.2005 και µέχρι 30.6.2006. Κατά το έτος 2005 του έχει καταβληθεί 

αµοιβή £30.000 + Φ.Π.Α., µε οδηγίες του Γενικού ∆ιευθυντή (στην απουσία 

σχετικού συµβολαίου). 

Επισηµαίνεται ότι δεν φαίνεται να έχει γίνει οποιαδήποτε εκτίµηση σχετικά µε το 

βαθµό υλοποίησης της έκθεσης «Οργάνωση και Λειτουργία του Ρ.Ι.Κ» και ότι για 

την πιο πάνω συνεργασία θα έπρεπε να υπογραφεί συµβόλαιο και, µε βάση τους 

όρους εντολής που θα έπρεπε να αναφέρονταν σ΄ αυτό, να εξεταζόταν ο βαθµός 

επίτευξης των στόχων της συνεργασίας και κατά πόσο θα αποφασιζόταν η 

συνέχιση ή ο τερµατισµός της. 

Σηµειώνεται επίσης ότι βασικός λόγος για την ανανέωση της συνεργασίας του πιο 

πάνω συµβούλου (όπως αναφέρθηκε στη συνεδρία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

αρ.54/2005 ηµερ.28.12.2005) είναι η προσφορά βοήθειας στο νέο ∆ιευθυντή του 

Τµήµατος Προσωπικού και ∆ιοίκησης κατά τους πρώτους µήνες της ανάληψης 

των καθηκόντων του, του οποίου όµως η πρόσληψη ακόµη εκκρεµεί.  

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος µε ενηµέρωσε ότι το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο ενέκρινε εισήγηση του Γενικού ∆ιευθυντή για συνεργασία µε 

ειδικούς συµβούλους, µε συγκεκριµένους όρους εργασίας και ωφελήµατα, η οποία 

πλέον διέπεται από συµβόλαια. 

6. Παραχώρηση συστήµατος υποτιτλισµού από συγκεκριµένη εταιρεία. 

Χωρίς να ακολουθηθεί η προβλεπόµενη από το Νόµο 101(Ι)/2003 διαδικασία 

προσφορών, το Ίδρυµα υπέγραψε στις 28.9.2005 συµφωνία µε συγκεκριµένη 

εταιρεία για ενοικίαση µηχανηµάτων υποτιτλισµού και για παροχή άδειας χρήσης 

των σχετικών προγραµµάτων της για 5 έτη (περίοδος 1.10.2005 – 30.9.2010), 

έναντι του ποσού των £10.500 ετησίως, και µε δικαίωµα αγοράς των µηχανηµάτων 

στο τέλος της περιόδου για £20.000. Επιπλέον, το συµβόλαιο προνοούσε για 

τεχνική υποστήριξη είδους «GOLD», έναντι £7.000 ετησίως, µε την οποία, εκτός 

από πρωτοβάθµια υποστήριξη κατά τις εργάσιµες ώρες και µέρες, παρέχει και 
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επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης στα εργαστήρια της εταιρείας στην Αθήνα, 

καθώς και προσωρινή αντικατάσταση του µηχανήµατος εντός 48 ωρών. 

Για την πιο πάνω συµφωνία παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:  

(i) Το συνολικό κόστος του πιο πάνω συστήµατος για περίοδο πέντε ετών, 

µε βάση τη συµφωνία που υπογράφηκε και συµπεριλαµβανοµένης της 

χρήσης του δικαιώµατος αγοράς του, ανέρχεται σε £87.500 + £20.000 

δικαίωµα αγοράς, ποσό που ξεπερνά τα κατώτατα όρια για ανάθεση 

χωρίς την προβλεπόµενη από το Νόµο 101(Ι)/2003 διαδικασία 

προκήρυξης προσφορών. 

(ii) Για την τεχνική υποστήριξη του συστήµατος στην πρόταση της εταιρείας 

ηµερ. 13.6.2006 προσφέρονται τρεις επιλογές, δηλαδή είδους “GOLD” 

µε ετήσιο κόστος £7.000, συν Φ.Π.Α., είδους “SILVER”, µε ετήσιο 

κόστος £3.500, συν Φ.Π.Α., και «∆ωρεάν», µε την οποία προσφερόταν 

τηλεφωνική πρωτοβάθµια υποστήριξη κατά τις εργάσιµες ώρες και 

µέρες και χρήση της υπηρεσίας της εταιρείας µόνο σε ειδικές 

περιπτώσεις (µε χρέωση).  Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, στο 

συµβόλαιο που υπογράφηκε περιλήφθηκε πρόνοια για τεχνική 

υποστήριξη είδους «GOLD», µε ετήσιο κόστος £7.000 συν Φ.Π.Α., 

χωρίς όµως να φαίνεται µε ποια κριτήρια το Ίδρυµα κατέληξε στην 

επιλογή αυτή. 

7. Λαχείο ΡΙΚ- Ευχάριστο Σαββατόβραδο. 

Η πιο κάτω κατάσταση παρουσιάζει την οικονοµική εικόνα του Λαχείου ΡΙΚ – 

(Ευχάριστο Σαββατόβραδο) τα τελευταία τρία χρόνια.   
 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 
    £ £ £ £ £ £ 

2003 1.509.952 767.610 50,8 671.658 532.246 24.571 114.841 77.650 108.013 
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 

 

Κατά τη διάρκεια του 2005 διεξήχθησαν τέσσερεις κληρώσεις Λαχείου ΡΙΚ, 

συµπεριλαµβανοµένου του χριστουγεννιάτικου και του πασχαλινού λαχείου, σε 

σύγκριση µε 45 το 2004. 



 

 
- 18 - 

Τα καθαρά έσοδα του Λαχείου για το έτος 2005 ανήλθαν σε £140.805, σε 

σύγκριση µε  £83.607 το 2004, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £57.198  ή 68%.  

Σηµειώνεται ότι µέρος των ετήσιων καθαρών εσόδων προκύπτει από χρηµατικά 

βραβεία ύψους £67.449 που κέρδισαν λαχεία, τα οποία δεν παρουσιάστηκαν για 

εξαργύρωση εντός της καθορισµένης προθεσµίας.  

8. Τηλετόµπολα.   

(α) Έσοδα. Το Ίδρυµα, στα πλαίσια των προσπαθειών του για αύξηση των 

εσόδων του, διεξάγει από τις 20.12.2004 Τηλετόµπολα, οι κληρώσεις της οποίας 

γίνονται στα πλαίσια ειδικού τηλεοπτικού ψυχαγωγικού προγράµµατος (Super 

Bingo). Κατά τη διάρκεια του 2005 πραγµατοποιήθηκαν 49 κληρώσεις (4 το 2004) 

και τα καθαρά έσοδα για το ΡΙΚ ανήλθαν σε  £748.869, όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 2005  2004 
 £  £ 
Ακαθάριστες εισπράξεις 6.617.829  284.760 
Μείον:    
Χρηµατικά βραβεία 3.278.740  244.305 
∆ιάφορα έξοδα 2.590.220  2.175 
Καθαρά έσοδα 748.869  38.280 
 

(β) Έξοδα. Παρατηρήθηκε ότι από 15.1.2005 η εταιρεία παραγωγής της 

τηλετόµπολας επιβαρύνει το Ίδρυµα µε µηνιαίο ποσό £1.200, πλέον ΦΠΑ, που 

αφορά στη λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου, και από 15.3.2005 µε πρόσθετο ποσό 

£800, πλέον ΦΠΑ, κάθε φορά που πραγµατοποιείται τηλετόµπολα, για τη 

συγκέντρωση καρτών από τα περίπτερα. Το ποσό αυτό αυξήθηκε από 3.5.2005 σε 

£1.000, πλέον ΦΠΑ. 

Η πληρωµή από το Ίδρυµα στην εταιρεία παραγωγής της τηλετόµπολας και η 

παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών δεν προβλέπεται στη σχετική σύµβαση που 

υπογράφηκε µεταξύ του Ιδρύµατος και της εταιρείας. 

(γ) Τα δελτία που κερδίζουν ποσά κάτω των £100 εξαργυρώνονται από τα 

περίπτερα και αµέσως µετά την τελευταία ηµεροµηνία εξαργύρωσής τους η εταιρεία 

παραγωγής της τηλετόµπολας πρέπει να παρουσιάζει στο Ίδρυµα τα πρωτότυπα 

τυχερά δελτία και τα σχετικά στοιχεία πληρωµής τους, για να γίνονται οι απαραίτητες 

καταχωρίσεις στους λογαριασµούς. 
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Παρατηρήθηκε ότι από την έναρξη της τηλετόµπολας το ∆εκέµβριο του 2004 µέχρι 

σήµερα, η εταιρεία παραγωγής της τηλετόµπολας δεν παρέδωσε στο Ίδρυµα 

οποιαδήποτε στοιχεία των πιο πάνω πληρωµών, τις οποίες, ας σηµειωθεί, αφαιρεί 

από τα έσοδα που εµβάζει στο ΡΙΚ.. 

Αναφέρεται επίσης ότι, σύµφωνα µε τους κανονισµούς που είναι καταχωρισµένοι στο 

διαδίκτυο και αφορούν στη λειτουργία της τηλετόµπολας, τα κέρδη που δεν ζητούνται 

µετά από πάροδο 6 (έξι) µηνών παρέχονται ως δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύµατα 

και ως εκ τούτου τα πιο πάνω στοιχεία είναι απαραίτητα και για τον προσδιορισµό 

των αζήτητων κερδών. 

(δ) Πωλήσεις. Κατά τους πρώτους µήνες του 2006 έχει παρατηρηθεί µείωση των 

πωλήσεων καρτών. Συγκεκριµένα ο µέσος όρος πωλήσεων κατά τις πρώτες δώδεκα 

κληρώσεις ανέρχεται σε 58.722 κάρτες, σε σύγκριση µε 183.851 που ήταν ο 

αντίστοιχος µέσος όρος πωλήσεων στις πρώτες δώδεκα κληρώσεις του 2005 και σε 

σύγκριση µε 135.040 που ήταν ο συνολικός µέσος όρος των 49 κληρώσεων του 

2005. Συγκεκριµένα, στην κλήρωση της 10.4.2006 ο αριθµός των καρτών που 

πωλήθηκαν ανήλθε σε 28.067, που είναι και οι χαµηλότερες πωλήσεις από την ηµέρα 

έναρξης της τηλετόµπολας. 

(ε) Έλεγχος λειτουργικών και λογιστικών διαδικασιών της σύµβασης. Το 

Ίδρυµα, για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των διαδικασιών ελέγχου των κληρώσεων 

της τηλετόµπολας, ανέθεσε σε ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο τον έλεγχο του 

τηλεπαιχνιδιού. 

Η επιστολή ανάθεσης εργασίας που υπογράφηκε από το Ίδρυµα φέρει ηµεροµηνία 

9.6.2005 και περιγράφει τις παρεχόµενες υπηρεσίες, µεταξύ των οποίων είναι και η 

ετοιµασία µηνιαίας έκθεσης ελέγχου, για πιστοποίηση διεξαγωγής του ελέγχου και 

τεκµηρίωση των ευρηµάτων και πορισµάτων. 

Ζήτησα να πληροφορηθώ κατά πόσο οι εργασίες που διαλαµβάνονται στην πιο 

πάνω επιστολή ανάθεσης έχουν εκτελεστεί και κατά πόσο έχουν σταλθεί στο Ίδρυµα 

οι πιο πάνω εκθέσεις. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι η λειτουργία του 

τηλεφωνικού κέντρου και η συγκέντρωση των καρτών αργά το βράδυ κρίθηκε 

αναγκαία, µετά από τις εµπειρίες των πρώτων κληρώσεων (αύξηση των πωλήσεων – 

µετά από σχετική έρευνα – αγορές καρτών την τελευταία στιγµή). 
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Με πληροφόρησε επίσης ότι υπό το φως της πτωτικής πορείας των πωλήσεων 

καρτών τηλετόµπολας κατά τους τελευταίους µήνες, θα γίνει προσπάθεια 

επαναδιαπραγµάτευσης των όρων διεξαγωγής της τηλετόµπολας και 

επανασχεδιασµού του όλου έργου, µε την εταιρεία παραγωγής. 

9. ∆ιαφηµίσεις. 

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

του έτους για διαφηµίσεις µειώθηκαν κατά £341.773 ή 15,4%, σε σύγκριση µε το 

2004 (2005 £1.878.824, 2004 £2.220.597). Στις πιο πάνω διαφηµίσεις 

περιλαµβάνεται και ποσό £107.328, το οποίo αφορά σε αγορές αγαθών και 

υπηρεσιών µε ειδική συµφωνία, έναντι διαφηµίσεων (barter agreement). 

(β) ∆ιαφηµίσεις στην Τηλεόραση. Οι διαφηµίσεις στην Τηλεόραση κατά τα 

τελευταία πέντε χρόνια παρουσιάζουν την πιο κάτω εικόνα: 

Έτος   Τηλεόραση 

  Έσοδα Αύξηση/ 
(Μείωση)  

  £ £  % 
2001  1.825.812 --- --- 
2002  1.551.789 (274.023) (15) 
2003  1.078.928 (472.861) (30,5) 
2004  1.496.154 417.226 38,7 
2005  1.151.763 (344.391) (23) 

 

• Συγκρίνοντας τα έτη 2001-2005, η µείωση ανέρχεται σε £674.049 ή 36,92%. 

• Τα έσοδα από τις διαφηµίσεις της Τηλεόρασης αυξήθηκαν το 2004 κατά 

£417.226 ή 38,7%, σε σύγκριση µε το 2003. Η αύξηση οφειλόταν κατά κύριο 

λόγο στη µετάδοση από το ΡΙΚ το 2004 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος 

Ποδοσφαίρου και των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας.  Σηµειώνεται ότι οι 

δαπάνες για τη µετάδοση των πιο πάνω γεγονότων ανήλθαν σε £597.087 και 

£188.699, αντίστοιχα. 

• Συγκρίνοντας το έτος 2005 µε το έτος 2003 και όχι µε το 2004 κατά το οποίο 

διεξήχθησαν οι πιο πάνω εξαιρετικές δραστηριότητες, παρατηρείται αύξηση 

που ανέρχεται σε £72.835 ή 6,8%. 
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Σηµειώνεται ότι αυξητική τάση παρουσιάζεται και κατά τους 2 πρώτους µήνες του 

2006, όπου οι διαφηµίσεις στην Τηλεόραση ανήλθαν σε £293.808 (£132.036 

στους αντίστοιχους µήνες του 2005). Παρουσιάστηκε δηλαδή αύξηση ύψους 

£161.772 ή 122,52%. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανέφερε ότι, όπως πολύ σωστά 

επισηµάνθηκε, η σύγκριση µε το 2003 επιβάλλεται λόγω των συγκεκριµένων 

γεγονότων του 2004 που δεν επαναλήφθηκαν το 2005, όπως Ολυµπιακοί Αγώνες 

και το EURO 2004.  Επισηµαίνει όµως ότι η αύξηση των διαφηµίσεων είναι 

µεγαλύτερη από 6,8% εάν ληφθεί υπόψη ότι κατά το 2003 υπήρχαν αγώνες 

Champions League, για τους οποίους το ΡΙΚ δεν εξασφάλισε τα δικαιώµατα 

µετάδοσης κατά το 2005.  Αναφέρει επίσης ότι συνεχίζεται η αυξητική τάση των 

διαφηµίσεων µέσα στο 2006. 

(γ) Ανταλλαγή διαφηµίσεων οµοειδών υπηρεσιών.  Για την παρακολούθηση 

της ανταλλαγής διαφηµίσεων οµοειδών υπηρεσιών µεταξύ του Ιδρύµατος και του 

ηµερήσιου/περιοδικού τύπου, τηρείται ο Λογαριασµός «∆ιαφηµίσεις – Ειδική 

Συµφωνία». Στις 31.12.2005 και προτού το υπόλοιπο του πιο πάνω λογαριασµού 

µεταφερθεί στους χρεώστες, παρουσίαζε πιστωτικό υπόλοιπο £102.155, σε 

σύγκριση µε χρεωστικό υπόλοιπο £107.678 το 2004. 

10. Χρεώστες. 

(α) Χρεώστες διαφηµίσεων. 

(i) Το σύνολο των εµπορικών χρεωστών κατά τις 31.12.2005 ήταν 

£2.735.864, σε σύγκριση µε £2.642.082 κατά τις 31.12.2004, το 

µεγαλύτερο µέρος του οποίου αποτελούσαν οι χρεώστες διαφηµίσεων, 

που ανέρχονταν σε £1.275.743 (2004 £1.321.989).  

 Σηµειώνεται ότι στους πιο πάνω χρεώστες διαφηµίσεων περιλαµβάνεται και 

ποσό ύψους £216.254 που αφορά σε χρεώστες για αγορές αγαθών και 

υπηρεσιών µε ειδική συµφωνία, έναντι διαφηµίσεων (barter agreement). 

(ii) Οι οφειλές χρεωστών πέραν των 12 µηνών ανέρχονταν σε £473.291 ή 

37,1% του συνόλου των χρεωστών διαφηµίσεων, όπως αναλύονται πιο 

κάτω:  
 

 

 



 

 
- 22 - 

Οφειλή  £ % Συνόλου 
1-3 έτη  130.400 10,2 
3-5 έτη  96.694 7,6 

> 5 ετών  246.197 19,3 

  473.291 37,1 
 

(β) Χρεώστες υπηρεσιών.  Το υπόλοιπο των διαφόρων χρεωστών 

υπηρεσιών κατά τις 31.12.2005 ανερχόταν σε £197.841, σε σύγκριση µε 

£284.414 κατά τις 31.12.2004. Παρόλο που έχουν γίνει ορισµένες εισπράξεις 

κατά το 2005, εξακολουθούν να παραµένουν αρκετές περιπτώσεις µε παλιά 

υπόλοιπα, τα οποία θα πρέπει να διευθετηθούν.   

(γ) Χρεώστες εισφοράς υπέρ του ΡΙΚ.  Στις 31.12.2005 το υπόλοιπο των 

πιο πάνω χρεωστών ανερχόταν σε £642.004 σε σύγκριση µε £650.729 κατά τις 

31.12.2004.  Το Ίδρυµα πρέπει να προχωρήσει στη λήψη όλων των 

ενδεδειγµένων µέτρων για είσπραξη των οφειλών. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι, παρά το γεγονός 

ότι έχει γίνει πλήρης πρόβλεψη στους λογαριασµούς του ΡΙΚ για τα ποσά αυτά, 

συνεχίζονται οι προσπάθειες για είσπραξή τους. 

11. Πιστωτές. 

(α) ∆άνεια.   

(i) Το υπόλοιπο των δανείων στις 31.12.2005 ανερχόταν σε £16.079.801 

(£17.165.585 στις 31.12.2004) και αποτελείται από κυβερνητικά δάνεια 

και προκαταβολές £7.817.062 και δάνεια από εµπορικές τράπεζες 

£8.262.739.  Κατά το 2005 καταβλήθηκε το ποσό των £1.337.085 για 

την αποπληρωµή των δανείων των εµπορικών τραπεζών, ενώ για 

σειρά ετών το ΡΙΚ δεν προβαίνει σε αποπληρωµή των κυβερνητικών 

δανείων και προκαταβολών και των σχετικών τόκων. 

 Σηµειώνεται ότι για την αποπληρωµή όλων των εκκρεµοτήτων δανείων 

εγκρίθηκε στις 26.8.2005 από το Υπουργείο Οικονοµικών αίτηµα του 

ΡΙΚ για σύναψη δανείου ύψους £14 εκ. σε ευρώ, µε πλήρη κυβερνητική 

εγγύηση, από την Kommunalkredit Bank Ltd.  Η συµφωνία υπογράφηκε 
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την 1.3.2006 και η εγγύηση χρηµατοδότησης ψηφίστηκε σε Νόµο 

(16(ΙΙΙ)/2006) από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 28.4.2006.   

(ii) Τόκοι δανείων.  Κατά το 2005 καταβλήθηκαν στις εµπορικές τράπεζες τόκοι 

δανείων ύψους £595.859 (2004 £333.327) και επιπλέον τα κυβερνητικά 

δάνεια αυξήθηκαν µε τόκους ύψους £257.187 (2004 £257.129).   

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τόσο τα 

κυβερνητικά δάνεια και προκαταβολές, όσο και εκείνα που εξασφαλίσθηκαν από 

τους ∆ανειστικούς Επιτρόπους καθώς και τα παλαιά δάνεια από εµπορικές 

τράπεζες έχουν αποπληρωθεί πρόσφατα, µετά την εξασφάλιση του δανείου από 

την Kommunatkredit Bank και ότι αναµένεται να υπάρξουν σοβαρές 

εξοικονοµήσεις στους τόκους που καταβάλλει το ΡΙΚ. 

(β) Τραπεζικά παρατραβήγµατα. Παρατηρείται ότι τα τραπεζικά παρατραβήγµατα 

στο τέλος του 2005 έχουν µειωθεί σηµαντικά, σε σχέση µε το τέλος του 

προηγούµενου έτους. 

Έτος  
Παρατράβηγµα 

31.12    
Τόκοι 

παρατραβηγµάτων 

   £   £ 

2005     826.133    88.238 

2004  2.191.949   190.822 

2003  3.615.752   133.031 

Για τα παρατραβήγµατα η Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας έχει εγγυηθεί 

ποσό ύψους £950.000.  

(γ) Περιθωριακά ωφελήµατα προσωπικού.  Η συσσωρευµένη οφειλή του ΡΙΚ 

για τα πιο πάνω ωφελήµατα ανέρχεται στις 31.12.2005 σε £3.257.398 (2004  

£3.095.953).  Τα πιο πάνω ποσά προκύπτουν µετά την αφαίρεση συνολικού ποσού 

ύψους £318.055, το οποίο κατατέθηκε από το ΡΙΚ σε τραπεζικούς λογαριασµούς ως 

ακολούθως: «Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου – Περιθωριακά Ωφελήµατα» £317.026 

(£200.000 το 2004 και £117.026 το 2005) και «Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου – 

Περιθωριακά Ωφελήµατα ∆ιευθυντικού Προσωπικού» £1.029 (κατατέθηκε το 2005). 

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 
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ωφελήµατα διατεθούν για το Ταµείο Υγείας και στην Ανανεωτική Σύµβαση 2004-2006 

συµφωνήθηκε ότι το ποσό που αντιστοιχεί στην καταβολή του έτους 2005 θα διατεθεί 

για την ασφάλτωση και γενικά τη διαµόρφωση του χώρου στάθµευσης του Ρ.Ι.Κ. 

12. Εσωτερικός  έλεγχος. 

Η προσφορά του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου συνέβαλε και συµβάλλει 

ουσιαστικά στη βελτίωση των λειτουργιών του ΡΙΚ, όµως σε συγκεκριµένους 

τοµείς εξακολουθούν να παρατηρούνται αδυναµίες.  Οι ακόλουθες περιπτώσεις, οι 

οποίες είχαν επισηµανθεί και σε προηγούµενες εκθέσεις µου, χωρίς να έχουν 

ακόµη διευθετηθεί, είναι ενδεικτικές.   

(α) Κεντρικό αρχείο αλληλογραφίας.  Παρατηρήθηκε ότι η µη τήρηση 

κεντρικού αρχείου στο Ίδρυµα εγκυµονεί πιθανούς κινδύνους παραπληροφόρησης 

και έλλειψης διαφάνειας και έγκυρης ενηµέρωσης κάθε ενδιαφερόµενου και κυρίως 

της ∆ιοίκησης, πράγµα που δεν συµβάλλει στην άσκηση αποτελεσµατικής και 

επαρκούς διοικητικής εποπτείας. Ακόµη και όπως λειτουργούν σήµερα τα διάφορα 

τµηµατικά αρχεία, δεν εφαρµόζονται οι ενδεδειγµένες διαδικασίες, όπως 

αρχειοθέτηση και αρίθµηση των εγγράφων αλληλογραφίας και σύνδεση των 

εγγράφων µεταξύ τους, ανάλογα µε το περιεχόµενό τους. 

(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 κάθε στοιχείο ξεχωριστά.  ∆εν τηρούνται 

επίσης φύλλα περιουσιακών στοιχείων σε κάθε δωµάτιο και δεν έχει υποδειχθεί 

υπεύθυνος για κάθε δωµάτιο, ώστε να ενηµερώνονται τα φύλλα για τις διάφορες 

µετακινήσεις.  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 

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. 
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(γ) Αποθέµατα εξαρτηµάτων και άλλου εξοπλισµού.  Με τη νέα γενική 

πρόβλεψη για πεπαλαιωµένα και κατεστραµµένα αποθέµατα εξαρτηµάτων και άλλου 

εξοπλισµού ύψους £35.000, που έγινε κατά το 2005, η συνολική πρόβλεψη στις 

31.12.2005 ανήλθε σε £224.053 (£189.053 στις 31.12.2004) και αντιπροσωπεύει 

ποσοστό 31% του συνολικού αποθέµατος, που στις 31.12.2005 ανερχόταν σε 

£727.512 (£664.411 το 2004). Κατά τον έλεγχο παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Εξοπλισµός ύψους £51.649, που θεωρήθηκε άχρηστος (‘condemned’) και 

επιστράφηκε από το πάγιο ενεργητικό στην Αποθήκη το 2004, διαγράφηκε 

στους λογαριασµούς του 2005.  Για τη διαγραφή του πιο πάνω εξοπλισµού 

δεν συστάθηκε Επιτροπή ∆ιαθέσεως Αχρήστων Υλικών, όπως προνοείται 

στους Κανονισµούς Αποθηκών του Ιδρύµατος.  

(ii) Άχρηστα υλικά και εξοπλισµός, τα οποία είχαν παλαιότερα διαγραφεί χωρίς 

να έχουν ακόµη εκποιηθεί, εξακολουθούν να βρίσκονται ανάµικτα 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 ∆ιαθέσεως Αχρήστων Υλικών, µε αποτέλεσµα, µε την 

παρέλευση του χρόνου, ο εξοπλισµός να υφίσταται περαιτέρω φθορά.  

(iii) Η προσφορά που προκηρύχθηκε το 2004 για τη διάθεση των 2 

µεταχειρισµένων γεννητριών που κρατήθηκαν για να χρησιµοποιηθούν στο 

νέο σταθµό του Ιδρύµατος στη Βαβατσινιά, οι οποίες τελικά κρίθηκε ότι δεν 

ικανοποιούσαν τις ανάγκες του πιο πάνω σταθµού και αποφασίστηκε η 

διάθεσή τους, δεν είχε αποτέλεσµα, αφού οι δύο προσφορές που 

υποβλήθηκαν κρίθηκε ότι ήταν πολύ χαµηλές και ασύµφορες, χωρίς µέχρι 

σήµερα να έχει επαναπροκηρυχθεί. 

13. Προσφορές. 

(α) Σύναψη και εκτέλεση συµβάσεων. 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, 

παρατηρήθηκε ότι το Ίδρυµα δεν έχει συµµορφωθεί πλήρως µε τις πρόνοιες του 

πιο πάνω νοµοθετικού πλαισίου. Συναφώς αναφέρεται ότι από τις 17.2.2006 έχει 

τεθεί σε ισχύ το νέο νοµοθετικό πλαίσιο (περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών 
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Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών και για  

Συναφή Θέµατα Νόµος αρ. 12(Ι)/2006), µε τον οποίο το Ίδρυµα θα πρέπει να 

συµµορφωθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 2 αυτού. 

Κατά τον έλεγχο των διαδικασιών αναφορικά µε την προκήρυξη διαγωνισµών για 

την ανάθεση συµβάσεων παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) ∆εν αποστέλλονται στην Υπηρεσία µας τα προνοούµενα από τον 

Κανονισµό 8(1) της Κ.∆.Π. 492/2004 έγγραφα προσφορών, συνοδευόµενα 

µε αντικειµενική εκτίµηση κόστους. Επίσης η Υπηρεσία µας δεν τυγχάνει 

σχετικής ενηµέρωσης, έτσι ώστε εκπρόσωποί της να συµµετάσχουν σε 

συνεδρίες των αρµόδιων οργάνων χειρισµού διαγωνισµών του Ιδρύµατος, 

καθώς και για να παρίστανται κατά το άνοιγµα των προσφορών, όπως 

προνοείται στους Κανονισµούς 4 και 11(3).  

(ii) Η προθεσµία υποβολής των προσφορών στις ανοικτές διαδικασίες, 

σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Νόµου 101(Ι)/2003, δεν µπορεί να είναι 

µικρότερη των 28 ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 

προκήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, ενώ, όπως 

παρατηρήθηκε, σε ορισµένες περιπτώσεις η προθεσµία ήταν µικρότερη 

της προβλεπόµενης, όπως στην προσφορά 4/2005, προθεσµία 20 

ηµέρες, προσφορά 14/2005, προθεσµία 21 ηµέρες, προσφορά 15/2005, 

προθεσµία 21 ηµέρες, και προσφορά 16/2005 προθεσµία 21 ηµέρες, 

χωρίς να αναφέρεται ότι συνέτρεχαν οποιοιδήποτε λόγοι για σύντµηση της 

περιόδου υποβολής των προσφορών. 

(iii) Η διαδικασία γνωστοποίησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στους 

επιλεχθέντες και µη επιλεχθέντες οικονοµικούς φορείς σε αρκετές 

περιπτώσεις δεν γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα τόσο στο άρθρο 56 

του Νόµου όσο και στον Κανονισµό 15, για σκοπούς ίσης µεταχείρισης των 

οικονοµικών φορέων και άσκησης των δικαιωµάτων που τους παρέχει το 

νοµοθετικό πλαίσιο. Συναφώς αναφέρεται ότι η Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων στις εγκυκλίους της µε αρ. 12 και 19, ηµεροµηνίας 25.6.2004 

και 25.5.2005, τόσο προς το ∆ηµόσιο όσο και στον ευρύτερο δηµόσιο 

τοµέα, κοινοποιεί πρότυπα επιστολών που θα πρέπει να αποστέλλονται 

στους επιτυχόντες/αποτυχόντες προσφοροδότες. 



 

 
- 27 - 

(iv) 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 

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. 

(v) Για καλύτερη παρακολούθηση και έγκαιρο προγραµµατισµό, καθώς και 

την οµαλή διεξαγωγή του ελέγχου, εισηγήθηκα την τήρηση κατάλληλου 

µητρώου προσφορών, στο οποίο να σηµειώνονται όλες οι απαραίτητες 

πληροφορίες, από την προκήρυξη του διαγωνισµού µέχρι και την 

ολοκλήρωση της υλοποίησης µιας σύµβασης. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι θα 

αποστέλλονται όλα τα έγγραφα προσφορών, όπως προβλέπεται από τον 

Κανονισµό 8(1) των Κ∆Π 492/2004. 

Με πληροφόρησε επίσης ότι για τις προσφορές 4/2005, 14/2005, 15/2005 και 

16/,2005 δόθηκε επαρκής προθεσµία µέσω δηµοσίευσης στον εγχώριο τύπο.  

Συµφωνεί ότι η δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας έγινε 

µεταγενέστερα, λόγω του ότι αυτή εκδίδεται σε εβδοµαδιαία βάση και θα 

καταβληθεί προσπάθεια ώστε η δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

∆ηµοκρατίας να γίνεται έγκαιρα.  Αναφέρει επίσης ότι το µητρώο προσφορών 

που διατηρεί το ΡΙΚ στο εξής θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες. 

(β) Προσφορές 04/2005–DVCPRO50 Digital Video Cassette/Recorders (£54.040) 
και 16/2005–DVCPRO50 Digital Video Cassette/Recorders (£55.830).  Οι πιο πάνω 

προσφορές προκηρύχθηκαν στις 4.3.2005 και 4.11.2005, αντίστοιχα, για την 

αγορά συνολικά 10 ψηφιακών µηχανών οπτικογραφήσεως DVCPRO50, επιπέδου 

Studio Master, και 10 ψηφιακών µηχανών οπτικογραφήσεως DVCPRO50 

χαµηλότερου κόστους, αλλά που να πληρούν τεχνικές προδιαγραφές επιπέδου 

Broadcasting. 
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(i) Η Επιτροπή Προσφορών σε συνεδρία της ηµερ. 9.12.2005, αναφορικά µε 

την προσφορά 16/2005, αποφάσισε να εισηγηθεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

όπως αυτό εγκρίνει την αγορά του σχετικού εξοπλισµού από τον οικονοµικό 

φορέα που πρόσφερε την πιο οικονοµική προσφορά και πληρούσε τις 

προβλεπόµενες προδιαγραφές. Ωστόσο στη συνέχεια δεν εξασφαλίστηκε η 

έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος για κατακύρωση της 

προσφοράς. Συναφώς αναφέρεται ότι θα πρέπει να υπάρχει διαδικασία που 

να διασφαλίζει ότι όλες οι προσφορές εγκρίνονται και κατακυρώνονται από 

το αρµόδιο όργανο. Αναφέρεται επίσης ότι ο επιτυχών προσφοροδότης 

(σύµφωνα µε την εισήγηση της Επιτροπής Προσφορών) ειδοποιήθηκε στις 

19.12.2005 και η σχετική σύµβαση υπογράφηκε στις 22.12.2005. 

(ii) Οι τεχνικές προδιαγραφές και των δύο πιο πάνω προσφορών ήταν 

πανοµοιότυπες, εφόσον επρόκειτο για τον ίδιο εξοπλισµό και 

κατακυρώθηκαν στον ίδιο οικονοµικό φορέα, την εταιρεία VHR Electrical 

Appliances Ltd.  

 Εξέφρασα την άποψη ότι, εφόσον και οι δυο πιο πάνω προσφορές 

αφορούσαν βασικά στον ίδιο τεχνικό εξοπλισµό, η προκήρυξη µιας 

προσφοράς θα ήταν προς όφελος του Ιδρύµατος, τόσο αναφορικά µε 

την εξοικονόµηση χρόνου, όσο και µε το ενδεχόµενο επίτευξης 

οικονοµικότερων προσφορών. Επιπρόσθετα θα µπορούσε να 

συµπεριληφθεί πρόνοια στους όρους κατακύρωσης της προσφοράς 

4/2005 για άσκηση προαιρετικού δικαιώµατος αγοράς επιπρόσθετου 

εξοπλισµού εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι θα ληφθούν 

αυξηµένα µέτρα για διασφάλιση έγκαιρης έγκρισης και κατακύρωσης από το 

αρµόδιο όργανο όλων των σχετικών προσφορών.  Με πληροφόρησε επίσης 

ότι το ΡΙΚ υιοθετεί πολιτική σταδιακής εισαγωγής, εγκατάστασης και 

αφοµοίωσης της νέας ψηφιακής τεχνολογίας και γι΄ αυτό δεν είναι δυνατό να 

καλύπτονται όλες οι ανάγκες του ΡΙΚ µε µια προσφορά. Παρόλο που στη 

συγκεκριµένη περίπτωση οι προδιαγραφές ήσαν πανοµοιότυπες, εντούτοις 

σηµειώνεται ότι ο εξοπλισµός που εξασφαλίστηκε µε τη δεύτερη προσφορά 

ήταν βελτιωµένου τύπου και µε περισσότερα τεχνικά πλεονεκτήµατα.  
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(γ) Προσφορά 07/2005–TV Studios Routing Switching System and Accessories 

(€196.484) 

 Προσφορά 08/2005 – Two Digital Video Production Switchers (ακυρώθηκε) 

 Προσφορά 18/2005 – Two Digital Television Video Production Switchers 
(€174.843) 

Οι προσφορές 07/2005, 08/2005 και 09/2005, οι οποίες αφορούσαν στην αγορά ενός 

καινούργιου ψηφιακού συστήµατος διακλάδωσης εικόνας και ήχου για τους τεχνικούς 

χώρους της τηλεόρασης, δύο ψηφιακών κονσόλων µίξης εικόνας και δύο συστηµάτων 

προβολής και παρουσίασης πολλαπλών τηλεοπτικών εικόνων, αντίστοιχα, 

προκηρύχθηκαν τον Ιούλιο του 2005, ενώ η προσφορά 18/2005 προκηρύχθηκε στις 

18.11.2005 και αφορούσε στην προµήθεια δύο ψηφιακών κονσόλων µίξης εικόνας, σε 

αντικατάσταση της πιο πάνω προσφοράς 08/2005 που ακυρώθηκε. Το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του Ιδρύµατος, σε συνεδρίες του το Νοέµβριο και ∆εκέµβριο του 2005, 

κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Προσφορών, κατακύρωσε τις προσφορές 07/2005, 

09/2005 και 18/2005 στις τιµές των €196.484, €136.300 και €174.843, αντίστοιχα 

(συνολική τιµή €507.627, δηλ.£290.786), στον ίδιο οικονοµικό φορέα.  Αναφορικά µε τη 

διεκπεραίωση των πιο πάνω προσφορών παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Έγγραφα προσφορών για συµµετοχή στο διαγωνισµό υπέβαλαν µόνο 

τρεις οικονοµικοί φορείς, ο ένας από τους οποίους και για τις τέσσερεις 

προσφορές, στον οποίο τελικά και κατακυρώθηκαν, ένας για την 07/2005 

και ένας άλλος για την 09/2005. Φαίνεται ότι οι πιο πάνω προσφορές 

αφορούσαν σε παρόµοιας φύσεως εξοπλισµούς που συνδέονται 

λειτουργικά µεταξύ τους. Ως εκ τούτου, και δεδοµένου του συνολικού 

κόστους των προσφορών, το ύψος του οποίου είναι άνω των κατώτατων 

ορίων, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του περί Σύναψης Συµβάσεων Νόµου 

101(Ι)/2003, θα έπρεπε να γίνει δηµοσίευση και στην Επίσηµη Εφηµερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ο ευρύτερος ανταγωνισµός και η 

συγκέντρωση των αναγκών σε µια προσφορά ενδεχοµένως να συνέτειναν 

στην επίτευξη οικονοµικότερων προσφορών. 

(ii) Προσφορά 08/2005 και 18/2005. Για την προσφορά 08/2005 έγγραφα του 

διαγωνισµού παρέλαβαν οκτώ οικονοµικοί φορείς, ενώ τελικά προσφορά 

υπέβαλε µόνο ένας φορέας. Σύµφωνα µε την έκθεση της Επιτροπής 
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Αξιολόγησης, η προσφορά που υποβλήθηκε πληρούσε τις προδιαγραφές, 

εκτός από ορισµένα σηµεία, τα οποία δεν κρίθηκαν ουσιώδη. Επίσης στην 

έκθεση αναφέρεται ότι, κατόπι συναντήσεων µε αντιπροσώπους της 

εταιρείας και πολλαπλών απαιτήσεων του συµβούλου του Ιδρύµατος, 

αποφασίστηκε η αγορά αρκετών προαιρετικών εφαρµογών, αυξάνοντας το 

κόστος της αρχικής προσφοράς κατά €43.000 ή περίπου 50%. Εν 

κατακλείδι, η εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης προς την Επιτροπή 

Προσφορών ήταν όπως, χωρίς καµιά επιφύλαξη, η προσφορά κατακυρωθεί 

στο µοναδικό προσφοροδότη, στη συνολική τιµή των €151.674 (£86.869) 

συµπεριλαµβανοµένων και των προαιρετικών εφαρµογών. Σηµειώνεται ότι 

η Επιτροπή Προσφορών, σε συνεδρία της στις 11.11.2005, αποφάσισε την 

ακύρωση της προσφοράς 08/2005, εφόσον η αξία του εξοπλισµού 

αυξήθηκε κατά περίπου 50%, λόγω των προαιρετικών εξαρτηµάτων, και 

πιθανόν οι αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν να συνέτειναν στη µη υποβολή 

προσφοράς από άλλους φορείς. Αποφασίστηκε επίσης από την Επιτροπή 

όπως τροποποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές και η προσφορά 

επαναπροκηρυχθεί, ενώ τα έγγραφα να διανεµηθούν δωρεάν στους οίκους 

που αγόρασαν έγγραφα της προσφοράς 08/2005. Ωστόσο παρατηρήθηκε 

ότι δεν εξασφαλίστηκε έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ως του 

αρµόδιου οργάνου, για ακύρωση της προσφοράς.  Σηµειώνεται επίσης ότι 

οι λόγοι ακύρωσης προσφορών πρέπει να διατυπώνονται µε σαφήνεια όταν 

διαπιστώνεται ουσιαστική διαφοροποίηση, τόσο στις ανάγκες όσο και στις 

προδιαγαφές που δηµοσιεύτηκαν. 

 Η προσφορά επαναπροκηρύχθηκε µε αρ. 18/2005 στις 18.11.2005 και 

έγγραφα παρέλαβαν 2 οικονοµικοί φορείς, ενώ επίσης στάλθηκαν δωρεάν 

σε άλλους 8, οι οποίοι είχαν αγοράσει τα έγγραφα της προσφοράς αρ. 

8/2005. Κατά το άνοιγµα του κιβωτίου προσφορών, όπως αναφέρεται στα 

πρακτικά της Επιτροπής Προφορών ηµερ. 9.12.2005, διαπιστώθηκε ότι 

δεν υποβλήθηκε κανένας φάκελος, παραδόθηκε ωστόσο ένας φάκελος 

στο Γραφείο του Γενικού ∆ιευθυντή από συγκεκριµένη εταιρεία. Η 

Επιτροπή Προσφορών, κατόπιν αξιολόγησης από την καθ΄ ύλην αρµόδια 

Επιτροπή, εισηγήθηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο να εγκρίνει την αγορά 

των δύο κονσόλων µίξης εικόνας από την πιο πάνω εταιρεία, στη 
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συνολική τιµή των €174.843, µε πληρωµή, προκαταβολικά, και παράδοση 

σε έξι εβδοµάδες από την ηµεροµηνία υποβολής της παραγγελίας, δηλ. 

µέχρι τις 30.1.2006. Επισηµαίνεται ότι η επιστολή κοινοποίησης του 

αποτελέσµατος στον επιτυχόντα οικονοµικό φορέα φέρει ηµεροµηνία 

19.12.2005, ενώ η έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εξασφαλίστηκε εκ 

των υστέρων στις 21.12.2005.  

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι για την 

προσφορά 7/2005 και 9/2005 σηµειώνεται η διαφορετικότητα των 

κατασκευαστών, του εξοπλισµού και των αναγκών που εξυπηρετούνται, και ότι, 

όσον αφορά στην προσφορά 18/2005 που επαναπροκηρύχθηκε, η τελική τιµή 

ήταν αυξηµένη (από €151.674 σε €174.843), λόγω του ότι αγοράστηκαν δύο 

πιο εξελιγµένα vision mixers, ένα για τον Τηλεθάλαµο 1 και ένα για τον 

Τηλεθάλαµο 3, αντί ενός vision mixer για τον Τηλεθάλαµο 1 και ενός µικρότερου 

για το Συνεργείο Εξωτερικών Μεταδόσεων Τηλεόρασης.  Αυτό κρίθηκε αναγκαίο 

λόγω αναβάθµισης του Στούντιο 3.  Για την προσφορά 18/2005, αναφέρει ότι η 

επίσπευση της διαδικασίας ενηµέρωσης του επιτυχόντος προσφοροδότη έγινε 

εν όψει των γιορτών των Χριστουγέννων και το τέλος του οικονοµικού έτους.  

(iii) Ενώ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα χρονοδιαγράµµατα παράδοσης του 

εξοπλισµού των προσφορών 07/2005 και 18/2005 θα έπρεπε να είχε 

παραδοθεί µέχρι τις 9.1.2006 και 30.1.2006, αντίστοιχα, µέχρι και τις 

31.3.2006 κανένα είδος εξοπλισµού δεν είχε παραδοθεί. Σηµειώνεται ότι η 

εγγυητική προκαταβολής ύψους £174.843, της προσφοράς 18/2005 λήγει 

στις 10.6.2006. 

(δ) Υπηρεσίες προβολής της εικόνας του Ιδρύµατος (£32.000) Παρατηρήθηκε 

ότι η πιο κάτω αγορά υπηρεσιών διενεργήθηκε χωρίς να ακολουθηθούν οι 

προβλεπόµενες διαδικασίες προσφορών, σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο περί 

Σύναψης Συµβάσεων. Συγκεκριµένα, συγκεκριµένη εταιρεία µε επιστολή της ηµερ. 

6.9.2005 ενηµέρωσε το Γενικό ∆ιευθυντή αναφορικά µε τη δυνατότητά της να παρέχει 

υπηρεσίες σχετικές µε την τηλεοπτική προβολή και παρουσίαση του προγράµµατος 

του Ιδρύµατος, καθώς και µε τη γενική εικόνα που εκπέµπει ο σταθµός προς τα έξω. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος, κατόπι συνάντησης που είχε µε εκπροσώπους 

της πιο πάνω εταιρείας, στις 14.11.2005 υπέβαλε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισήγηση, 

την οποία το τελευταίο και ενέκρινε, όπως ανατεθεί στη συγκεκριµένη εταιρεία η 
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προώθηση και παρουσίαση της νέας εικόνας του ΡΙΚ «on air look» για περίοδο ενός 

έτους, από 17.11.2005. Το κόστος των υπηρεσιών περιλάµβανε ποσό ύψους £8.000 

για την ετοιµασία και υποβολή της γενικής ιδέας της νέας εικόνας του ΡΙΚ, καθώς και 

£2.000 το µήνα για λειτουργικά έξοδα και υλοποίηση της ιδέας, που καλύπτει 

promotion και trailers για όλα τα προγράµµατα. Σύµφωνα µε στοιχεία που λήφθηκαν 

από το λογιστήριο του Ιδρύµατος, µέχρι τον Απρίλιο του 2006 είχαν προσφερθεί από 

τη συγκεκριµένη εταιρεία υπηρεσίες ύψους £32.651, από τις οποίες οι £8.156 

αφορούσαν στη δηµιουργία νέου logo του ΡΙΚ, εργασία που, όπως φαίνεται, 

ανατέθηκε επίσης στην πιο πάνω εταιρεία.  

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η εικόνα του ΡΙΚ 

(on-air look) αποτελεί σηµαντικό και εξειδικευµένο θέµα, που θα µπορούσε να 

αναληφθεί µόνο από εξειδικευµένη εταιρεία µε εµπειρίες και κατάλληλα 

καταρτισµένο προσωπικό. Σηµειώνει επίσης ότι κατά το παρελθόν έγιναν σχετικές 

επαφές µε εταιρείες στην Κύπρο και το εξωτερικό και το ενδεικτικό κόστος για το 

ΡΙΚ κρίθηκε απαγορευτικό. 

14. Ασφαλιστική κάλυψη Ιδρύµατος. 

Στις 6.2.2004 το Ίδρυµα ζήτησε προσφορές για ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης 

εργοδότη, αστικής ευθύνης, συµπεριλαµβανοµένου και λιβέλλου, πυρός και 

ειδικών κινδύνων, έναντι όλων των κινδύνων, καθώς και µηχανοκίνητων 

οχηµάτων. Ενόψει του ότι δεν εκδηλώθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δόθηκε 

παράταση της προθεσµίας υποβολής των προσφορών και υποβλήθηκαν τελικά 

προσφορές για κάλυψη µόνο της ευθύνης εργοδότη και των µηχανοκινήτων 

οχηµάτων. Από στοιχεία που λήφθηκαν από το λογιστήριο του Ιδρύµατος, 

διαφάνηκε ότι κατά το 2005 καταβλήθηκε το ποσό των £15.910 για ασφάλεια 

ευθύνης εργοδότη και για την ασφάλιση των οχηµάτων το ποσό των £10.712, για 

την περίοδο 1.4.2005 – 31.3.2006. 

Όπως αντιλαµβάνοµαι, για να υποβληθούν  προσφορές έναντι όλων των κινδύνων 

θα πρέπει να γίνει εκτίµηση του ενεργητικού του Ιδρύµατος από ειδικό εκτιµητή. 

Ιδιαίτερα σοβαρό κρίνεται το γεγονός ότι και ο νοµικός σύµβουλος του Ιδρύµατος 

σε επιστολή του ηµερ. 29.6.2005 προς το Ίδρυµα αναφέρει ότι η εκπνοή της 

ασφαλιστικής κάλυψης, σε σχέση µε τη δυσφήµηση και το λίβελλο είναι εξαιρετικά 

σοβαρό θέµα και θα πρέπει να ληφθούν αµέσως διορθωτικά µέτρα. Στην επιστολή 

σηµειώνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που επιδικαστούν εναντίον του Ιδρύµατος 
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υποθέσεις δυσφήµησης ή λιβέλλου, οι αποζηµιώσεις θα πρέπει να καταβληθούν 

από πόρους του Ιδρύµατος. Εξάλλου το γεγονός ότι το Ίδρυµα παραµένει 

ανασφάλιστο έναντι των πιο πάνω, απασχόλησε και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επί 

σειρά συνεδριάσεων, το οποίο, σε συνεδρία του στις 7.12.2005 αποφάσισε όπως 

ανατεθεί σε ειδικούς µελετητές η εκπόνηση συνολικής µελέτης για τα διορθωτικά 

µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν όπως αυτά καθορίστηκαν από τις ασφαλιστικές 

εταιρείες, έτσι ώστε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για ασφάλιση του Ιδρύµατος. 

Μέχρι και την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου δεν είχε ανατεθεί η εκπόνηση 

της µελέτης και ως εκ τούτου το θέµα της ασφάλισης παραµένει στάσιµο. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το ΡΙΚ έχει ήδη 

προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και έχει εξασφαλίσει την αναγκαία 

ασφαλιστική κάλυψη. 

15. Αγωγές. 

(α) Όπως φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί, υπάρχει κίνδυνος απώλειας 

σηµαντικών ποσών που οφείλονται από διαφηµιστικές εταιρείες, αφού, µετά την 

καταχώριση αγωγής εναντίον τους, η επίδοση του κλητήριου εντάλµατος δεν 

κατέστη δυνατή, λόγω κυρίως αλλαγής της διεύθυνσής τους. 

Εισηγήθηκα όπως το Ίδρυµα εξαντλήσει όλες τις πιθανές ενέργειες για εντοπισµό 

των νέων διευθυντών των υπό αναφορά εταιρειών, ώστε να καταστεί δυνατή η 

επίδοση των πιο πάνω ενταλµάτων. 
 

Αρ. Λογ.  
Οφειλόµενο 

ποσό  Περίοδος οφειλής  
Ηµερ. καταχώρισης 

αγωγής  
Αρ. 

αγωγής 
  £       

4000062  80.481  1.10.2000 – 1.10.2001  11.6.2004  5592/04 
4000048  8.610  1.7.1999 – 1.12.2001  11.6.2004  5593/04 
4000132  14.888  1.6.2001 – 1.7.2001  6.7.2004  6518/04 
4000058  27.298  1.10.2000 – 1.7.2001  11.6.2004  5594/04 

 

(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. 
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16. Έκθεση για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων που δόθηκαν προς  

το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου κατά τη διάρκεια των ετών 2003 και 2004. 

(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 2005, σηµειώνεται ότι µας έχουν σταλθεί από το Υπουργείο 

Εσωτερικών στις 28.2.2006 η ετήσια έκθεση που ετοίµασε η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης 
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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 2005, 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 2006.  Με 

επιστολή του ηµερ. 27.4.2006 το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου πληροφόρησε την 

Υπηρεσία µου ότι δεν θα υποβάλει χωριστούς λογαριασµούς για το έτος 2005, 

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 2005 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. 27.4.2006 ότι όλα τα ραδιοφωνικά και 

τηλεοπτικά του προγράµµατα είχαν µεταδοθεί στο πλαίσιο της παροχής 

δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, δεν τίθεται θέµα αναφοράς στην 

έκθεσή µου περί της ύπαρξης τυχόν χρηµατοοικονοµικών ροών για το έτος 

2005 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 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. 
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 Σηµειώνεται ότι κατά το έτος 2005 το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου είχε 

έσοδα από διαφηµίσεις και άλλες δραστηριότητες ύψους £3,3 εκ..  Αν 

ληφθεί υπόψη ότι η συνολική κρατική χορηγία που παραχωρήθηκε στο 

Ίδρυµα ήταν £18,5 εκ., φαίνεται ότι, για κάλυψη των συνολικών 

δαπανών ύψους £20,7 εκ. για παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, 

υπήρξαν χρηµατοοικονοµικές ροές από τα έσοδα από άλλες 

δραστηριότητες (διαφηµίσεις, άλλες δραστηριότητες). 

(ii) Κατά πόσο οποιαδήποτε δηµόσια ενίσχυση που έλαβε το Ίδρυµα 
κατά το έτος 2005 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 

συνολικών δαπανών ύψους £20,7 εκ. χρησιµοποιήθηκε εκτός από την 

παραχωρηθείσα Κρατική χορηγία  ύψους £18,5 εκ. και µέρος των 

εσόδων του Ιδρύµατος, 

• τη διευκρίνιση του ιδρύµατος µε την επιστολή του ηµερ. 27.4.2006 ότι 

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 

αποστολής του ως παροχέα δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη 

∆ηµοκρατία, και ιδιαίτερα τη διευκρίνιση της Αρχής µε την επιστολή της 

ηµερ. 26.5.2006 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 2005) την 

αποστολή του, για παροχή ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη ∆ηµοκρατία,  

 κατά την γνώµη µου η δηµόσια ενίσχυση που έλαβε το Ίδρυµα κατά το 

έτος 2005 δε χρησιµοποιήθηκε κατά τρόπο που να µη συνάδει µε την 



 

 
- 37 - 

εκπλήρωση της αποστολής του ως παροχέα δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής 

υπηρεσίας στη ∆ηµοκρατία. 

17. Εκκρεµή θέµατα. 

(α) Παρακολούθηση υποθέσεων απαλλοτρίωσης.  Παρόλο που το Ίδρυµα, κατά 

τη διάρκεια του έτους, 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) Απαίτηση για έξοδα κινηµατογραφήσεων. ∆εν έχει σηµειωθεί οποιαδήποτε 

εξέλιξη για διευθέτηση απαίτησης ύψους £15.000 από εταιρεία κινηµατογραφήσεων.   

(γ) 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 επιστολές µας, 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 
 

 

Λευκωσία, 14 Ιουνίου 2006  
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