
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008. 

 
 
1. Γενικά. 

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

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

στη Βουλή των Αντιπροσώπων.   

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή που διόρισε το 

Ίδρυµα, ύστερα από έγκρισή µου, σύµφωνα µε το άρθρο 3(1) των πιο πάνω Νόµων.  

Με βάση το ίδιο άρθρο, η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει διενεργήσει επιπρόσθετο 

οικονοµικό και διαχειριστικό έλεγχο. 

2. Οικονοµική κατάσταση.  

(α) Έσοδα.  Τα έσοδα, εξαιρουµένης της κρατικής χορηγίας, ανήλθαν σε €12,4 εκ. (€6,8 

εκ. το 2007) και συµπεριλαµβανοµένης της κρατικής χορηγίας ανήλθαν σε €43,3 εκ. σε 

σύγκριση µε €32,8 εκ. το προηγούµενο έτος. Η κρατική χορηγία για κάλυψη των 

λειτουργικών εξόδων του Ιδρύµατος ανήλθε σε €30,9 εκ. ή 71% των συνολικών εσόδων, 

σε σύγκριση µε €25,9 εκ. ή 79%  για το προηγούµενο έτος. Σηµειώνεται ότι η κρατική 

χορηγία για κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους €2.253.915 δεν έχει συµπεριληφθεί στα 

έσοδα, εκτός από το µέρος της που αφορά σε αποσβέσεις του έτους.  Οι σηµαντικότερες 

αυξήσεις σηµειώθηκαν στα έσοδα που αφορούν σε εµπορικές διαφηµίσεις  (€1.066.297), 

στα έσοδα από το διαγωνισµό τραγουδιού Junior Eurovision (€1.016.435) και στη 

διόρθωση ΦΠΑ προηγούµενων ετών (€3.361.340). 

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

χρηµατοδότησης, ανήλθαν σε €39,7 εκ., σε σύγκριση µε €35,1 εκ. για το 

προηγούµενο έτος, δηλαδή σηµείωσαν αύξηση €4,6 εκ. ή 13%. Οι αποσβέσεις 

ανήλθαν σε €1.554.615 (€1.463.255 το 2007) και τα καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης 

ανήλθαν σε €1.427.865  (€1.654.889 για το 2007). Οι σηµαντικότερες αυξήσεις 

σηµειώθηκαν στα Κονδύλια «Μισθοί και Ωφελήµατα Προσωπικού» (€1.585.265) και 

«Έξοδα Προγραµµάτων» (€3.075.302).  

(γ) Αποτελέσµατα έτους. Το Ίδρυµα παρουσίασε για το 2008 πλεόνασµα πριν από 

τη φορολογία €3,6 εκ., σε σύγκριση µε  έλλειµµα €2,4 εκ. κατά το 2007.  
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(δ) Κρατική χορηγία. Κατά τη διάρκεια του έτους παραχωρήθηκε στο Ίδρυµα 

κρατική χορηγία συνολικού ύψους €33.143.450 (€26.825.043 το 2007), όση και η 

εγκεκριµένη πρόνοια στον Προϋπολογισµό του Ιδρύµατος.  Αντίθετα η εγκεκριµένη 

αρχική πρόνοια για χορηγία προς το Ίδρυµα στον Κρατικό Προϋπολογισµό 

(Υπουργείο Εσωτερικών) για το 2008 ήταν €28.191.924 ενώ µόλις στις 16.12.2008 

µε το Συµπληρωµατικό Προϋπολογισµό του Κράτους (Νόµος 22(II)/2008), 

εγκρίθηκε επιπλέον χορηγία ύψους €4.951.526.  Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τον 

Προϋπολογισµό του Ιδρύµατος, εκτός από την κρατική χορηγία των €33.143.450 

(£19.398.000), στο Κονδύλι «Άλλες ∆ραστηριότητες» περιλαµβανόταν πρόσθετη 

χορηγία για τη διοργάνωση του διαγωνισµού τραγουδιού Junior Eurovision ύψους 

€854.300 (£500.000), η οποία όµως δεν έχει παραχωρηθεί.  

Στο πλαίσιο αντιµετώπισης των σοβαρών οικονοµικών προβληµάτων του, το Ίδρυµα 

υπέβαλε στον Υπουργό Εσωτερικών «Μεσοπρόθεσµο Σχέδιο Αντιµετώπισης/Κάλυψης 

Οικονοµικών Προβληµάτων» µε χρονικό ορίζοντα από το 2008 µέχρι το 2018.  Το 

Σχέδιο προβλέπει αύξηση της χορηγίας σε ετήσια βάση για κάλυψη συγκεκριµένων 

δαπανών (αποπληρωµή δανείων, κάλυψη ελλείµµατος στο Ταµείο Συντάξεων και 

Χορηγηµάτων, καταβολή περιθωριακών ωφεληµάτων, κεφαλαιουχικές δαπάνες για 

την εισαγωγή ψηφιακής τεχνολογίας και δαπάνες για δηµιουργία Αρχείου) και 

αντιµετώπιση των συσσωρευµένων προβληµάτων του ΡΙΚ. 

Συγκεκριµένα στο Σχέδιο προβλέπεται πρόσθετη ετήσια χορηγία για αντιµετώπιση 

των πιο πάνω συγκεκριµένων βασικών προβληµάτων, µέχρι και το έτος 2018 και θα 

καταβάλλεται µόνο εάν υπάρχει ικανοποίηση ότι το Σχέδιο υλοποιείται και τα 

προβλήµατα αντιµετωπίζονται σταδιακά επαρκώς. Επιπρόσθετα έγινε 5ετής 

πρόνοια/σχεδιασµός των γενικών δαπανών και εσόδων του ΡΙΚ µε το έλλειµµα να 

καλύπτεται υπό µορφή ετήσιας κρατικής χορηγίας.  Μέχρι σήµερα δε φαίνεται να 

υπάρχει δέσµευση από την Κυβέρνηση για αποδοχή του «Σχεδίου».   

(ε) Έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης. Στις 31.12.2008 οι Τρέχουσες Υποχρεώσεις 

του Ιδρύµατος ανέρχονταν σε €15,9 εκ., σε σύγκριση µε  €13,1 εκ. το 2007  ενώ το 

τρεχούµενο ενεργητικό ήταν €14,2 εκ. (€9,2εκ. το 2007), δηλαδή υπήρχε έλλειµµα στο 

κεφάλαιο κίνησης ύψους €1,7 εκ., σε σύγκριση µε €3,9 εκ. το 2007. Το σύνολο των 

υποχρεώσεων του Ιδρύµατος υπερβαίνει το σύνολο του ενεργητικού του κατά €61,2 εκ. 

Το πιο πάνω έλλειµµα, που προέκυψε κυρίως από τις υποχρεώσεις του Ιδρύµατος 

προς τo Ταµείο Συντάξεων για κάλυψη των συνταξιοδοτικών ωφεληµάτων των 
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υπαλλήλων του και από την οφειλή για τα Περιθωριακά Ωφελήµατα των υπαλλήλων, 

καταδεικνύει ότι η ικανότητα του Ιδρύµατος να συνεχίσει ως συνεχιζόµενη 

δραστηριότητα στηρίζεται στη συνέχιση παροχής κρατικής χορηγίας και στη µη 

υποχρέωση για άµεση καταβολή των οφειλών στο Ταµείο Συντάξεων. Συναφώς 

αναφέρεται ότι στις 31.12.2008 η αναγνωρισµένη υποχρέωση του Ιδρύµατος προς το 

Ταµείο Συντάξεων ανήλθε σε €43,9 εκ. (€42 εκ. το 2007) και η οφειλή του για τα 

Περιθωριακά Ωφελήµατα των υπαλλήλων σε €6,1εκ. (€6,5 εκ. το 2007).  

(στ) Υποχρέωση προς το Ταµείο Συντάξεων. 

(i) Ύψος αναλογιστικού ελλείµµατος. Σύµφωνα µε την αναλογιστική 

εκτίµηση που υποβλήθηκε τον Απρίλιο 2009 µε ηµεροµηνία εκτίµησης 

31.12.2008 µε βάση το ήδη εφαρµοσµένο όριο αφυπηρέτησης των 63 ετών, 

το Ταµείο Συντάξεων παρουσιάζει έλλειµµα, σε σχέση µε προϋπηρεσία, 

ύψους €68.760.000 (€59.724.163 στην εκτίµηση 31.12.2007).  

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», το οποίο, σύµφωνα µε τη µέση ηλικία τους που αναφέρεται στην 

αναλογιστική µελέτη (53,3), υπολογίζεται σε 9,7 χρόνια, η επιβάρυνση για 

τα ωφελήµατα αφυπηρέτησης για το 2008 ανήλθε σε €5.132.475 

(€4.851.730 το 2007).  Η συνολική αναγνωρισµένη οφειλή προς το Ταµείο 

Συντάξεων, ανέρχεται κατά τις 31.12.2008 σε €43.889.913 (€41.986.698 

στις 31.12.2007), όπως παρουσιάζεται στον Ισολογισµό του Ιδρύµατος. 

              Σηµειώνεται ότι το υπόλοιπο µη αναγνωρισµένο έλλειµµα ύψους 

€24.870.087 (€68.760.000 – €43.889.913) παρουσιάζεται στους 

λογαριασµούς του Ιδρύµατος υπό µορφή σηµείωσης. 

(ii) Χρηµατοδότηση του αναλογιστικού ελλείµµατος.  Σύµφωνα µε τους 

περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και 

Χορηγηµάτων σε υπαλλήλους του Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου και 
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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.  

  Επίσης,  στο παράρτηµα της αναλογιστικής εκτίµησης µε ηµεροµηνία 

εκτίµησης 31.12.2007, για χρηµατοδότηση του ελλείµµατος των €59.724.163, 

γίνεται εισήγηση όπως καταβληθούν από το Ίδρυµα  ετήσιες συνεισφορές, 

είτε €13.197.237 για 5 χρόνια, είτε €7.437.542 για 10 χρόνια, επιπρόσθετα µε 

τις εισφορές για την Τρέχουσα Υπηρεσία ύψους 22,2% επί των µισθών, είτε 

µε ένα ποσοστό εισφοράς ύψους 131,3% επί των ολικών µισθών κατά τη 

διάρκεια της µελλοντικής υπηρεσίας των παρόντων µελών του Ταµείου. Στον 

εγκριθέντα όµως Προϋπολογισµό του Ιδρύµατος για το έτος 2008, έχει 

συµπεριληφθεί πρόνοια µόνο €1.708.601, µε σηµείωση ότι εφόσον τα 

πραγµατικά έσοδα υπερβούν τα προβλεπόµενα, το πλεόνασµα δύναται να 

χρησιµοποιηθεί για πρόσθετη πληρωµή προς το Ταµείο Συντάξεων, ενώ 

κατά το ίδιο έτος καταβλήθηκαν προς το Ταµείο Συντάξεων µόνο €3.229.260, 

συµπεριλαµβανοµένης και της Τρέχουσας Υποχρέωσης ύψους €1.477.599. 

  Επίσης στην αναλογιστική εκτίµηση µε ηµεροµηνία εκτίµησης 31.12.2008, για 

χρηµατοδότηση του ελλείµµατος των €68.760.000, γίνεται εισήγηση όπως 

καταβληθούν από το Ίδρυµα  ετήσιες συνεισφορές, είτε €24.213.000 για 3 

χρόνια, είτε €15.332.000 για 5 χρόνια, είτε €10.368.000 για 8 χρόνια 

επιπρόσθετα µε τις εισφορές για την Τρέχουσα Υπηρεσία ύψους 21% επί των 

µισθών, είτε µε ένα ποσοστό εισφοράς ύψους 152,8% επί των ολικών µισθών 

κατά τη διάρκεια της µελλοντικής υπηρεσίας των παρόντων µελών του 

Ταµείου. Στον εγκριθέντα  Προϋπολογισµό του Ιδρύµατος για το έτος 2009, 

έχει συµπεριληφθεί πρόνοια µόνο €2.000.000 για κάλυψη προϋπηρεσίας, µε 

σηµείωση ότι εφόσον τα πραγµατικά έσοδα υπερβούν τα προβλεπόµενα, το 

πλεόνασµα δύναται να χρησιµοποιηθεί για πρόσθετη πληρωµή προς το 

Ταµείο Συντάξεων. Όπως ανέφερα και στην Έκθεσή µου για τις οικονοµικές 

καταστάσεις του 2007, το ύψος της πιο πάνω πρόνοιας καταδεικνύει ότι δεν 

έχει αρχίσει ακόµη η ουσιαστική χρηµατοδότηση του ελλείµµατος. 
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(ζ) Κρατικές εγγυήσεις.  Στις 31.12.2008 οι κρατικές εγγυήσεις για τα δάνεια του 

Ιδρύµατος ανέρχονταν σε €27,5 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 (€17.086), και 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: 

 2008  2007 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 0,89  0,70 
Αποδοχές και Ωφελήµατα Προσωπικού (περιλαµβανοµένων 
των εργοδοτικών εισφορών) προς Έξοδα 

 
44,32% 

  
45,60%

Κρατική Χορηγία προς Έσοδα 71,27%  79,09%
 

 

3. Προϋπολογισµός. 

(α) Έγκριση Προϋπολογισµού 2008.  Ο Προϋπολογισµός για το οικονοµικό έτος 2008 

εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος και υποβλήθηκε στο Υπουργείο 

Εσωτερικών στις 31.5.2007, κατόπιν όµως οδηγιών που δόθηκαν σε συνάντηση που έγινε 

στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 3.7.2007 το Ίδρυµα προχώρησε σε τροποποιήσεις του 

Προϋπολογισµού.  Ο τελικός Προϋπολογισµός εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 

5.12.2007 και ψηφίστηκε σε Νόµο (Ν.52(ΙΙ)/2007) ο οποίος δηµοσιεύτηκε στις 31.12.2007.   

(β) Υπερβάσεις. Κατά το 2008, σε διάφορα Άρθρα του Προϋπολογισµού χρεώθηκαν 

ποσά ύψους €4.604.627 πέραν από τις εγκριθείσες πιστώσεις στον Προϋπολογισµό.  

Από αυτές, ποσά ύψους €2.032.898 καλύφθηκαν µε µεταφορές εξοικονοµήσεων από 

άλλα Άρθρα και ποσά ύψους €854.301 καλύφθηκαν από τις «Μη Προβλεπόµενες 

∆απάνες και Αποθεµατικό» (µετά από έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Ιδρύµατος που δόθηκε στις 30.4.2009). Εκκρεµεί η διαδικασία υποβολής και έγκρισης 

Τροποποιητικού Προϋπολογισµού για κάλυψη της υπέρβασης που σηµειώθηκε στο 

Άρθρο 300 «Αµοιβές Συνεργατών» του Κεφαλαίου 03 «Έξοδα Προγραµµάτων» 

(€156.560), το οποίο δεν καλύφθηκε από τις πιο πάνω εξοικονοµήσεις και µεταφορές.   

Για το υπόλοιπο ποσό ύψους €1.560.868 που αφορά σε επιπλέον χρεώσεις στο 

Άρθρο 135 «Σχέδιο Σύνταξης – Κάλυψη Προϋπηρεσίας» του Κεφαλαίου 01 

«Αποδοχές Προσωπικού» δεν κινήθηκε διαδικασία κάλυψης, διότι δεν θεωρήθηκε από 
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το Ίδρυµα υπέρβαση, επειδή δεν αφορά σε υπέρβαση πληρωµών, αλλά σε υπέρβαση 

χρεώσεων, διαδικασία που ακολουθήθηκε και κατά τον έλεγχο της εκτέλεσης των 

Προϋπολογισµών του 2006 και 2007.  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 

χρεώσεις 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.  

Όπως αναφέρθηκε και στις Εκθέσεις µου για τους λογαριασµούς του 2006 και 2007, 

λαµβάνοντας υπόψη τα 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 (€1.701.254), 

εξακολουθεί να εκκρεµεί στο Υπουργείο Εσωτερικών παρόλο που σύµφωνα µε τη 

∆ιεύθυνση του ΡΙΚ έχει ζητηθεί επανειληµµένα η προώθηση του από το Υπουργείο 

Εσωτερικών προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων.   

Επίσης εκκρεµεί η ετοιµασία Τροποποιητικού Προϋπολογισµού για κάλυψη της 

υπέρβασης του Προϋπολογισµού του 2006 που σηµειώθηκε στο Άρθρο 300 

«Αµοιβές Συνεργατών» του Κεφαλαίου 10 «Έξοδα Προγραµµάτων» ύψους 

£502.375 (€858.359) και της υπέρβασης που σηµειώθηκε στο Κεφάλαιο 25 

«Συντάξεις και Άλλα Ωφελήµατα» ύψους £42.495 (€72.607). 

Για κάλυψη της υπέρβασης του Προϋπολογισµού του 2007 που σηµειώθηκε στο 

Άρθρο 300 «Αµοιβές Συνεργατών» του Κεφαλαίου 10 «Έξοδα Προγραµµάτων» 

ύψους £1.044.620 (€1.784.839) στάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών 

Τροποποιητικός Προϋπολογισµός.  Το Υπουργείο Εσωτερικών,  αφού ζήτησε και 

την άποψη του Υπουργείου Οικονοµικών δεν ενέκρινε το αίτηµα για υποβολή 
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Τροποποιητικού Προϋπολογισµού επειδή θεώρησε ότι δεν υπήρχε νοµικό 

υπόβαθρο πάνω στο οποίο να µπορεί να στηριχτεί. 

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

Νόµων, κάθε υπέρβαση κονδυλίων κατά παράβαση της προδιαγραφόµενης στα 

εδάφια (1) και (2) διαδικασίας θεωρείται ως να µην έγινε νόµιµα και οι λειτουργοί που 

ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία έγινε η υπέρβαση καθίστανται 

προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί. 

Σηµειώνεται επίσης ότι, ο Υπουργός Οικονοµικών µε την προς τον Γενικό ∆ιευθυντή 

του Ιδρύµατος εγκύκλιο επιστολή του (αρ. 1330) ηµερ. 22.2.2007, τονίζει, µεταξύ 

άλλων, ότι η εκ των υστέρων κάλυψη δαπανών οι οποίες δηµιουργούνται κατά 

παράβαση των πιο πάνω νοµοθετικών προνοιών δεν πρέπει να θεωρείται δεδοµένη 

και ότι η Κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να εφαρµόσει πιστά τις σχετικές πρόνοιες 

του Νόµου, και θα διεκδικήσει από τους Ελέγχοντες Λειτουργούς, που έχουν τον 

έλεγχο των αντίστοιχων Κονδυλίων (όπως αναφέρονται ρητά στον Ετήσιο 

Προϋπολογισµό τους) κάθε ποσό υπέρβασης που καταβάλλεται µε έκδοση σχετικού 

Εντάλµατος Πληρωµής κατά παράβαση του Νόµου.  Πέραν των δύο χρόνων µετά, 

δεν φαίνεται να έχει γίνει οποιαδήποτε ενέργεια είτε από πλευράς του Υπουργείου 

Οικονοµικών, είτε από το ΡΙΚ για υλοποίηση της πιο πάνω θέσης. 

(δ)  Προϋπολογισµός 2009.  Ο Προϋπολογισµός για το οικονοµικό έτος 2009 

ψηφίστηκε σε Νόµο στις 9.4.2009 (Ν.47(ΙΙ)/2009) ο οποίος δηµοσιεύτηκε στις 

24.4.2009.  Αναφέρεται ότι ο αρχικός Προϋπολογισµός εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του Ιδρύµατος στις 16.5.2008 και υποβλήθηκε στο Υπουργείο 

Εσωτερικών στις 22.5.2008.  Μετά από οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών το 

Ίδρυµα προχώρησε σε τροποποιήσεις του Προϋπολογισµού ο οποίος τελικά 

υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 12.3.2009. 

Η Βουλή ενέκρινε δωδεκατηµόρια για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2009, ενώ 

κατά την περίοδο 1.3.2009 µέχρι 23.4.2009 (ηµερ. δηµοσίευσης του Προϋπολογισµού) 

διενεργήθηκαν πληρωµές για τις οποίες δεν υπήρχε νοµοθετική κάλυψη, αλλά έγιναν 

µετά από έγκριση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, χωρίς οι Υπουργοί να 

έχουν τέτοια εξουσία είτε από το Σύνταγµα είτε από Νόµο, για διενέργεια πληρωµών που 

αφορούν συµβατικές υποχρεώσεις του Ιδρύµατος. Επισηµαίνεται ότι η καθυστέρηση 

στην όλη διαδικασία της ετοιµασίας και έγκρισης του Προϋπολογισµού δηµιουργεί 



 - 8  - 

προβλήµατα ρευστότητας στο Ίδρυµα, νοµιµότητας ορισµένων δαπανών, αλλά και 

καθυστέρηση στην αποπληρωµή των υποχρεώσεων του. 

4. Προσωπικό.   

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

κατά την 31.12. 2008 και  31.12.2007 µαζί µε το ανάλογο κόστος: 
 

 2008   2007 
Υπαλληλικό προσωπικό:     
Μόνιµοι υπάλληλοι 168   169 
Τακτικοί συνεργάτες 180   139 
 348   308 
Εργατικό προσωπικό:     
Τακτικοί 32   32 
Έκτακτοι 2   2 
 34   34 
Σύνολο 382   342 
 

 2008  2007  
 €  € £  
∆απάνες για µισθούς, επιδόµατα και εργοδοτικές 
εισφορές: 

     

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

     

 Μισθοί και τιµαριθµικά επιδόµατα 7.449.342  6.701.512 3.922.221 
 ∆ιάφορα επιδόµατα και υπερωρίες 1.072.580  990.659 579.807 
 Εργοδοτικές εισφορές 829.446  738.660 432.318 
 9.351.368  8.430.831 4.934.346 
 Ωφελήµατα προσωπικού 1.437.620  1.237.323 724.173 
 Εισφορές στο Ταµείο Συντάξεων για τρέχουσα υπηρεσία  1.477.599  1.338.392 783.326 
 12.266.587  11.006.546 6.441.845 
Τακτικοί συνεργάτες 5.828.105  3.986.526 2.333.210  
Εργατικό προσωπικό 944.645  748.133 437.863  
Σύνολο 19.039.337  15.741.205 9.212.918  
Μέσο κόστος εργοδότησης:      
Μόνιµοι υπάλληλοι 72.156  63.992 37.453  
Τακτικοί συνεργάτες 32.378  28.681 16.786  
Εργατικό προσωπικό 27.784  22.003 12.878  
 

Σηµειώνεται ότι η αύξηση του µέσου κόστους εργοδότησης των µονίµων υπαλλήλων 

κατά €8.164 ή 12,8% και των τακτικών συνεργατών κατά €3.697 ή 12,9% οφείλεται 

κυρίως,  στην πρόνοια για την αναδροµική αύξηση µισθών από 1.1.2008, στην αύξηση 

του τιµαριθµικού επιδόµατος,  στην παραχώρηση των ετήσιων προσαυξήσεων, στην 

αύξηση των υπερωριών, καθώς και στην αύξηση των ωφεληµάτων του προσωπικού 

(Περιθωριακά Ωφελήµατα, Εισφορά για Τρέχουσα Υπηρεσία). 
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Επίσης, η αύξηση του µέσου όρου αποδοχών των τακτικών συνεργατών οφείλεται και 

στην καταβολή αναδροµικών λόγω της ένταξης έκτακτων συνεργατών σε καθεστώς 

τακτικού συνεργάτη. 

Η αύξηση του µέσου όρου αποδοχών του εργατικού προσωπικού οφείλεται κυρίως 

στην παραχώρηση των αυξήσεων και των ετήσιων προσαυξήσεων. 

(β) Στελέχωση του Ιδρύµατος. Οι εγκεκριµένες θέσεις σύµφωνα µε τον περί 

Προϋπολογισµού Νόµο του 2008 του Ιδρύµατος ανέρχονταν σε 245, από τις οποίες 

26 σηµειωµένες µε διπλό σταυρό (υπό κατάργηση), ενώ στις  31.12.2008 υπήρχαν 

77 κενές θέσεις.  Σηµαντικές οργανικές θέσεις του Τµήµατος ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών 

Σχέσεων εξακολουθούν να 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. Εύλογα δηµιουργείται το 

ερώτηµα κατά πόσο οι θέσεις αυτές εξακολουθούν να είναι απαραίτητες αφού για 

τόσα χρόνια δεν έχει τροχοδροµηθεί διαδικασία πλήρωσή τους. 

Επισηµαίνεται ότι η κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τη µη πλήρωση 

των κενών θέσεων συνεπάγεται, εκτός από την αύξηση των υπερωριών και 

αύξηση των συνεργατών µε κόστος ανάλογο περίπου των µόνιµων υπαλλήλων.  

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος µε πληροφόρησε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

του ΡΙΚ έχει αποφασίσει όπως προκηρυχθούν όλες οι κενές θέσεις και ήδη 

προχώρησε στην προκήρυξή τους. 

(γ) Συλλογική Σύµβαση 2007-2009 και πρόνοια στις οικονοµικές καταστάσεις 
για καταβολή αναδροµικών αυξήσεων.  Για την ανανέωση της συλλογικής 

σύµβασης για την περίοδο 1.1.2007 µέχρι 31.12.2009, υπογράφηκε στις 19.2.2008 η 

συµφωνία πλαίσιο για όλους τους Οργανισµούς ∆ηµοσίου ∆ικαίου από τον Υπουργό 

Οικονοµικών και τους Γενικούς Γραµµατείς των Συντεχνιών. Όπως πληροφορήθηκα το 

Ίδρυµα µαζί µε τις συντεχνίες δεν έχουν ακόµη καταλήξει σε συµφωνία όσον αφορά σε 

άλλα ωφελήµατα που αφορούν ειδικά τους υπαλλήλους του ΡΙΚ. 

Σηµειώνεται ότι στις οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνεται πρόνοια για 

αναδροµικές αυξήσεις κατά 2% επί των βασικών µισθών από 1.1.2008 συνολικού 

ύψους €193.000. Παρατηρήθηκε ότι οι πιο πάνω αναδροµικές αυξήσεις έχουν 

υπολογιστεί και επί των επιδοµάτων και υπερωριών, σε αντίθεση µε την εγκύκλιο 
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του Υπουργείου Οικονοµικών αρ.1365 ηµερ.17.7.2008 η οποία για ανάλογες 

αυξήσεις των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, προνοεί ότι η αποζηµίωση για υπερωριακή 

εργασία καθώς και όλα τα άλλα ωφελήµατα που βασίζονται στους βασικούς 

µισθούς, αναθεωρούνται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του σχετικού Νόµου  

στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και κατά αναλογία για το ΡΙΚ, από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής συµφωνίας/σύµβασης.   

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος µε πληροφόρησε ότι η επισήµανση σχετικά 

µε το θέµα του τρόπου υπολογισµού των αναδροµικών αυξήσεων έχει σηµειωθεί 

και θα συζητηθεί µε τις Συντεχνίες κατά την ανανέωση της συλλογικής σύµβασης. 

(δ) Αφυπηρέτηση υπαλλήλων, µελών του Ταµείου Συντάξεων και Χορηγηµάτων 
(µε εισφορές). Οι Κανονισµοί του Ταµείου Συντάξεων και Χορηγηµάτων (µε εισφορές) 

και οι περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισµοί  προβλέπουν ότι  η 

ηλικία αφυπηρέτησης των µόνιµων υπαλλήλων είναι η ηλικία των 60  ετών ενώ οι 

Κανονισµοί του  Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγηµάτων (όµοιο µε το Σχέδιο Συντάξεων 

της Κυβέρνησης), µετά από σχετική τροποποίηση, προβλέπουν σταδιακή αφυπηρέτηση 

µέχρι τη συµπλήρωση ηλικίας 63 ετών. 

Από τα πιο πάνω συνάγεται ότι η υπηρεσία, υπαλλήλων που είναι µέλη του 

Ταµείου Συντάξεων και Χορηγηµάτων (µε εισφορές), εφόσον αποχωρήσουν µετά 

τη συµπλήρωση ηλικίας 60 ετών, δεν καλύπτεται από τους σχετικούς Κανονισµούς 

και ως εκ τούτου εισηγήθηκα όπως το Ίδρυµα προχωρήσει το γρηγορότερο στην 

τροποποίηση τους για σταδιακή επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης µέχρι τα 63 

έτη, ώστε να συνάδουν µε τους Κανονισµούς του Σχεδίου Συντάξεων και 

Χορηγηµάτων (όµοιο µε το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης). 

Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής έχει ήδη αποστείλει επιστολή στο 

Υπουργείο Εσωτερικών για προώθηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων των 

αναγκαίων αλλαγών στους σχετικούς Κανονισµούς του ΡΙΚ. 

(ε) Υπερωρίες και επιδόµατα βάρδιας. Η δαπάνη για υπερωριακή απασχόληση 

και επίδοµα βάρδιας του µόνιµου προσωπικού και των εργατών του Ιδρύµατος, 

καθώς και η αποζηµίωση για εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα και αργίες, ανήλθε σε 

€1.241.980 , σε σύγκριση µε €1.019.934 ( £596.941) το 2007. 
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Στον πιο κάτω πίνακα που ετοιµάστηκε σύµφωνα µε την αναλυτική κατάσταση 

υπερωριών και επιδόµατος βάρδιας, φαίνεται κατά κατηγορία υπερωριών, η δαπάνη 

για τα έτη 2007 και 2008. 
 2008  2007 
 €  € 
Αποζηµίωση για εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα και αργίες 420.208  357.144 
Επίδοµα βάρδιας 341.317  318.638 
 761.525  675.782 
Υπερωρίες 480.455  344.152 
Σύνολο 1.241.980  1.019.934 

 

Η συνολική αύξηση  ύψους €222.046 ή 21,8% αφορά κυρίως στις κανονικές υπερωρίες 

που οφείλονται σε γεγονότα του 2008 που δεν συνέτρεχαν κατά το 2007, όπως 

Προεδρικές Εκλογές, διαγωνισµός τραγουδιού της Junior Eurovision και Ολυµπιακοί 

Αγώνες. Επίσης σηµαντικός λόγος για την πιο πάνω αύξηση είναι η υπερωριακή 

εργασία για αντικατάσταση υπαλλήλων που βρίσκονταν µε άδεια ή άδεια ασθενείας ή 

για κάλυψη αναγκών κενών θέσεων.  Σηµειώνεται ότι οι υπερωρίες και τα επιδόµατα 

βάρδιας αποτελούν ποσοστό 11,3% επί των συνολικών αποδοχών προσωπικού. 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται κατά τµήµα ο αριθµός των µόνιµων 

υπαλλήλων, στον καθένα από τους οποίους καταβλήθηκε για υπερωρίες και 

επιδόµατα βάρδιας κατά το έτος 2008 ποσό πέραν των €20.000.  

Τµήµα 
Αριθµός υπαλλήλων µε υπερωρίες και 
επιδόµατα βάρδιας πάνω από €20.000 

Στήριξης Παραγωγής 11 
Ειδήσεων και Επικαίρων 1 
Προγραµµάτων Τηλεόρασης 3 
Σύνολο υπαλλήλων 15 

 

Σύµφωνα µε τη σχετική έκθεση του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, ηµερ. 

4.3.2009, 94 άτοµα εργάστηκαν υπερωριακά, πέραν των 43 ωρών το µήνα, σε 

αντίθεση µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος ηµερ. 3.8.2005, 

όπου δόθηκαν οδηγίες σε όλους τους Τµηµατάρχες να µην καλείται υπάλληλος να 

εργαστεί υπερωριακά πέραν των 43 ωρών το µήνα.  Σύµφωνα µε την πιο πάνω 

έκθεση, σε 14 περιπτώσεις η υπερωριακή εργασία 10 ατόµων υπερβαίνει τις 100 

ώρες το µήνα.  

Εισηγήθηκα και πάλι όπως το Ίδρυµα, παράλληλα µε τα µέτρα που ήδη 

λαµβάνονται για περιορισµό των υπερωριών, προχωρήσει, όπου είναι δυνατό σε 
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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, µε στόχο όπως η εργασία τους διεκπεραιώνεται σε 

κανονικές ώρες γραφείου. 

Παρατηρήθηκε ότι οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης δεν ελέγχονται πάντοτε µε 

βάση τις καταγραµµένες από το σύστηµα κάρτας ώρες άφιξης και αναχώρησης 

του προσωπικού. 

(στ) Κατ’ αποκοπή αµοιβή µόνιµων υπαλλήλων. Κατά το 2008, 10 µόνιµοι 

υπάλληλοι έλαβαν πρόσθετη κατ’ αποκοπή αµοιβή (πέραν των ετήσιων 

απολαβών τους και υπερωριών σε ορισµένες περιπτώσεις) για υπηρεσίες που 

προσέφεραν στο Ίδρυµα εκτός των ωρών εργασίας τους τόσο στην τηλεόραση 

όσο και στο ραδιόφωνο. Συνολικά καταβλήθηκε για παροχή διάφορων υπηρεσιών 

ποσό ύψους €53.443. 

Συναφώς αναφέρεται ότι στους περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος (Όροι Υπηρεσίας) 

Κανονισµούς αρ. 166/1966 (Κανονισµός 79), προβλέπεται υπό ποιες προϋποθέσεις 

υπάλληλος του Ιδρύµατος µπορεί να πληρωθεί πρόσθετη αµοιβή για ραδιοφωνική 

εργασία µόνο, η οποία δεν αποτελεί µέρος των συνήθων καθηκόντων του εκτός των 

κανονικών εργάσιµων ωρών, καθώς και ο τρόπος καθορισµού του ύψους της αµοιβής. 

Παρατηρήθηκε ότι η πληρωµή κατ’ αποκοπή αµοιβής σε υπαλλήλους του Ιδρύµατος 

όπως εφαρµόζεται σήµερα δεν καλύπτεται από τις πρόνοιες του πιο πάνω Κανονισµού. 

(ζ) Ωφελήµατα προσωπικού. Όπως σχετικά αναφέρεται και σε προηγούµενες 

Εκθέσεις µου, εξακολουθεί να εκκρεµεί η ρύθµιση του θέµατος των Κανονισµών που 

αφορούν στα ωφελήµατα προσωπικού. Σηµειώνεται ότι τα σχετικά ωφελήµατα 

περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τη µεταφορά αργιών, τα επιδόµατα βάρδιας, τις 

υπερωρίες, το σχέδιο ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και άδειες απουσίας.  

(η) Απασχόληση συνεργατών. 

(i)  Γενικά. Στο αµοιβολόγιο των συνεργατών κατά την 31.12.2008, αναφέρονται 

598 συνεργάτες (644 το 2007), από τους οποίους οι 180 ήταν τακτικοί 

συνεργάτες (139 το 2007) και οι 28 µε ειδικό συµβόλαιο (75 το 2007). 

Σηµειώνεται ότι στον πιο πάνω συνολικό αριθµό των συνεργατών, 

περιλαµβάνονται 97 άτοµα (96 το 2007), κατά το πλείστον καλλιτέχνες, 
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ηθοποιοί και κειµενογράφοι, των οποίων η αµοιβή αφορούσε µόνο σε 

δικαιώµατα για επαναλήψεις, και περίπου 118 άτοµα (121 το 2007), κατά το 

πλείστον καλλιτέχνες και ηθοποιοί, των οποίων η αµοιβή αφορούσε σε 

γυρίσµατα νέων σειρών για προβολή από το ΡΙΚ και σε δικαιώµατα για 

επαναλήψεις. Περιλαµβάνονται επίσης 56 άτοµα (58 το 2007) παραγωγοί, 

µουσικοί παραγωγοί και εκφωνητές ραδιοφώνου και 119 (155 το 2007) 

έκτακτοι συνεργάτες που αµείβονται κατ’ αποκοπή. 

 Οι συνολικές δαπάνες για την αµοιβή των πιο πάνω συνεργατών, 

περιλαµβανοµένων των εισφορών στα διάφορα ταµεία, ανήλθαν σε 

€8.691.752 (€8.360.197 το 2007). Η πιο πάνω δαπάνη περιλαµβάνει και 

ποσό ύψους €756.373 (€1.572.151 το 2007), που αφορά στην αµοιβή των  

συνεργατών µε ειδικό συµβόλαιο και ποσό €96.944 που αφορά αποκλειστικά 

σε δικαιώµατα για επαναλήψεις.  

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

συνεργατών και των συνεργατών µε ειδικό συµβόλαιο που αναφέρονται στο 

αµοιβολόγιο κατά την 31.12. των ετών 2001-2008 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 2008, των έκτακτων συνεργατών µε ειδικό 

συµβόλαιο που απασχολήθηκαν στο Ίδρυµα κατά το έτος 2008.   
 

Κατηγορία 
προσωπικού 

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

Τακτικοί συνεργάτες 180 139 141 143 145 144 137 134 
Έκτακτοι συνεργάτες µε 
ειδικό συµβόλαιο 

 
28 

 
75 

 
73 75 67 23 22 9 

 208 214 214 218 212 167 159 143 
Μόνιµοι υπάλληλοι 168 169 172 190 201 216 208 221 
Συνολικός αριθµός 376 383 386 408 413 383 367 364 
Ποσοστό συνεργατών 
επί µόνιµων υπαλλήλων 

 
124% 127% 124% 115% 105% 77% 76% 65% 

 

Ετήσιες Ακαθάριστες 
Απολαβές 2008 
έκτακτων Συνεργατών 
µε ειδικό συµβόλαιο €4.001-10.000 €10.001-20.000 €20.001-30.000 

πέραν των 
€30.001 

Άτοµα 2 8 11 9 
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(ii) Υπερωρίες και επιδόµατα βάρδιας.   Η δαπάνη για υπερωριακή 

απασχόληση και επίδοµα βάρδιας των συνεργατών ανήλθε σε €1.028.577 

το 2008 (€705.268 το 2007).   

 Παρατηρήθηκε ότι σε ορισµένες περιπτώσεις οι ώρες στα δελτία 

απασχόλησης συνεργατών δεν συµφωνούν µε τις καταστάσεις που 

εκδίδονται από το σύστηµα κτυπήµατος κάρτας και γίνονται διορθώσεις 

χωρίς την ενηµέρωση των δικαιούχων.  Λόγω της πολυπλοκότητας στον 

τρόπο υπολογισµού των επιδοµάτων θα πρέπει να γίνεται έλεγχος και από 

δεύτερο άτοµο και για τυχόν αλλαγές που γίνονται στα δελτία απασχόλησης 

να ενηµερώνεται και ο συνεργάτης.  Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να 

προσυπογράφονται από τον υπεύθυνο τµηµατάρχη που ενέκρινε το αρχικό 

έντυπο απασχόλησης. 

(iii) Σύµβαση εργοδότησης/βασικοί όροι απασχόλησης.  Όπως αναφέρθηκε 

και σε προηγούµενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας µου, σε ορισµένες 

περιπτώσεις κατά την πρόσληψη συνεργατών δόθηκε διοριστήρια επιστολή 

αλλά δεν επισυνάφθηκαν οι βασικοί όροι απασχόλησης ενώ σε κάποιες 

άλλες περιπτώσεις δεν δόθηκε ούτε διοριστήρια επιστολή.  Αναφέρεται 

επίσης ότι ακόµη εκκρεµεί η ετοιµασία συµβολαίου και βασικών όρων 

απασχόλησης µερικών παλιών συνεργατών. 

 Σύµφωνα µε τον περί Ενηµέρωσης του Εργοδοτουµένου από τον 

Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη Σύµβαση ή τη 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.  

 Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο έχει ήδη πάρει απόφαση επί του θέµατος σύµφωνα µε την οποία 

όλοι οι εργοδοτούµενοι θα έχουν συγκεκριµένους όρους απασχόλησης. 
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(iv) Συµφωνία για ρύθµιση του καθεστώτος απασχόλησης 56 
συνεργατών µε ειδικό συµβόλαιο. Στη προσπάθεια του Ιδρύµατος να 

µειώσει τις κατηγορίες συνεργατών που απασχολεί,  υπογράφηκε στις 

27.10.2007 συµφωνία  µεταξύ της διεύθυνσης και των συντεχνιών των 

υπαλλήλων του Ιδρύµατος, ενώπιον του Τµήµατος Εργασιακών 

Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, µε την οποία ρυθµίστηκε το 

καθεστώς απασχόλησης 56 συνεργατών. Οι εν λόγω συνεργάτες 

απασχολούνταν ως έκτακτοι µε τα ίδια καθήκοντα και αριθµό ωρών µε 

αυτά των τακτικών συνεργατών.   

 Η συµφωνία προέβλεπε ένταξη των συνεργατών σε µισθολογικές 

κλίµακες από 1.11.2007, µε αναγνώριση της υπηρεσίας τους στο 

Ίδρυµα για σκοπούς τοποθέτησης τους στην ανάλογη βαθµίδα, µε όλα 

τα ωφελήµατα των τακτικών συνεργατών, συµπεριλαµβανοµένων 

ετήσιας προσαύξησης, κυβερνητικού επιδόµατος βάρδιας, επιδόµατος 

υπερωρίας και ένταξης στο Ταµείο Προνοίας µετά την πάροδο έξι 

µηνών αφότου γίνουν αορίστου διαρκείας.   Επιπλέον συµφωνήθηκε 

όπως το επίδοµα βάρδιας και οι υπερωρίες παραχωρηθούν 

αναδροµικά από 1.1.2007 και οι µισθολογικές αυξήσεις, όπου υπήρχαν, 

δοθούν από 1.11.2007.  

(θ) Αµοιβή και ωφελήµατα εργατικού προσωπικού.  Στους εργάτες του 

Ιδρύµατος έχουν ήδη δοθεί οι γενικές αυξήσεις και οι κλίµακες που προνοούνται 

από τη συλλογική σύµβαση εργασίας του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού 

(Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 4/2008). Παρόλο όµως που, σύµφωνα µε τη  συλλογική 

σύµβαση στο ΡΙΚ, οι εργάτες απολαµβάνουν καλύτερων ωφεληµάτων από το 

ωροµίσθιο κυβερνητικό προσωπικό όπως επιδόµατα βάρδιας, υπερωρίες, ταµείο 

Ευηµερίας, Περιθωριακά Ωφελήµατα κ.λπ., ζητούν όπως τους παραχωρηθούν 

επιπρόσθετα όλα τα ωφελήµατα των κυβερνητικών εργατών περιλαµβανοµένου 

και του κατοχυρωµένου Ταµείου Προνοίας. 

Το θέµα βρίσκεται ενώπιον του Υπουργείου Εργασίας ως εργατική διαφορά και 

όπως αναφέρεται στη συνεδρία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος αρ. 13 

ηµερ.7.8.2008, δεν κρίνεται δεοντολογικό οι εργάτες να απολαµβάνουν τα 

ωφελήµατα κάτω από µια σύµβαση και να διεκδικούν πρόσθετα ωφελήµατα που 

απολαµβάνει το κυβερνητικό εργατικό προσωπικό. 
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Σύµφωνα µε τον Γενικό ∆ιευθυντή του Ιδρύµατος, έγιναν προσπάθειες για 

διαφοροποίηση των ωφεληµάτων του εργατικού προσωπικού, έτσι που να 

συνάδουν µε τα ωφελήµατα που ισχύουν για το ωροµίσθιο κυβερνητικό 

προσωπικό, αλλά οι Συντεχνίες δεν συµφώνησαν. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

συµφώνησε (συµφωνία ηµερ. 5.3.2009 µεταξύ ΡΙΚ και Συντεχνιών) όπως 

υπογραφεί συλλογική σύµβαση στην οποία θα καταγραφούν όλα τα ωφελήµατα 

που απολαµβάνει το εργατικό προσωπικό. 

5. Λαχείο ΡΙΚ. 

(α) ∆υνάµει του άρθρου 15(β)(1) 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. Ωστόσο παρατηρήθηκε ότι τόσο κατά το 2008 όσο 

και κατά τα προηγούµενα έτη, πραγµατοποιήθηκαν µόνο δυο κληρώσεις µια 

Πασχαλινή και µια Πρωτοχρονιάτικη κλήρωση, µετά από σχετική κατ’ εξαίρεση 

άδεια του Υπουργού Οικονοµικών. 

(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 
(Μείον 

προµήθεια 
πρακτόρων)

Χρηµατικά 
βραβεία 

Εκτυπ. 
και 

άλλα 
έξοδα 

Καθαρά 
Έσοδα Αδιάθετα 

Ανεξαργύ-  
ρωτα 
που 

έληξαν 
    € € € € € € 

2006 229.998 134.275 58,4 401.489 273.281 8.982 119.226 42.066 16.635 
2007 224.998 164.440 73,1 408.651 111.999 5.382 291.270 13.021 145.487 
2008 244.998 127.400 52,0 334.425 280.519 5.131   48.775 26.440 4.541 

 

Τα καθαρά έσοδα του Λαχείου για το έτος 2008 ανήλθαν σε €48.775, σε σύγκριση 

µε €291.270 το 2007, επειδή µεγάλο µέρος των ετήσιων καθαρών εσόδων για το 

2007 προκύπτει από χρηµατικά βραβεία ύψους €145.487 που κέρδισαν λαχεία, τα 

οποία δεν παρουσιάστηκαν για εξαργύρωση εντός της καθορισµένης προθεσµίας. 

Επίσης κατά το 2007 παρουσιάζεται αυξηµένη διάθεση των λαχείων επειδή η µία 

εκ των δυο κληρώσεων ήταν κανονική µε τζακ ποτ. 
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6. ∆ιαφηµίσεις. 

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

έτους για διαφηµίσεις ανήλθαν στα €5.862.580 σε σύγκριση µε €4.796.283 το 2007, 

σηµειώθηκε δηλαδή αύξηση ύψους €1.066.297 ή 22,23%, που οφείλεται κυρίως στις 

διαφηµίσεις της τηλεόρασης και συγκεκριµένα του πρώτου καναλιού όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στην παράγραφο που ακολουθεί.  

(β) ∆ιαφηµίσεις στην τηλεόραση. Οι διαφηµίσεις στην τηλεόραση σε σχέση µε 

το τηλεµερίδιο κατά τα τελευταία πέντε χρόνια παρουσιάζουν την πιο κάτω εικόνα: 

Πρώτο κανάλι – ΡΙΚ 1 

Έτος  Έσοδα  Αύξηση/ 
(Μείωση) Ποσοστό  Τηλεµερίδιο 

  €  € %  % 
2004  1.405.350  --- ---  12,5 
2005  1.562.340  156.990 11,2  14,3 
2006  2.268.999  706.659 45,2  15,2 
2007  2.729.368  460.369 20,3  13,4 
2008  3.797.884  1.068.516 39,1  15,5 

 

 

∆εύτερο κανάλι – ΡΙΚ 2 

Έτος  Έσοδα  Αύξηση/ 
(Μείωση) Ποσοστό  Τηλεµερίδιο 

  €  € %  % 
2004  1.157.559  --- ---  6,9 
2005     405.564  (751.995) (65,0)  6,5 
2006  1.795.196  1.389.632 342,6  7,2 
2007     783.021  (1.012.175) (56,4)  5,8 
2008    620.544  (162.477) (20,8)  5,7 

 

Το συνολικό ποσό της αύξησης που παρατηρείται στις διαφηµίσεις κατά το 2008 

οφείλεται στις διαφηµίσεις του πρώτου καναλιού, κυρίως λόγω του διαγωνισµού 

τραγουδιού Junior Eurovision, ως καινούργιο γεγονός στα τηλεοπτικά δρώµενα, 

στην πολιτική διαφήµιση λόγω προεδρικών εκλογών τον Φεβρουάριο του 2008 και 

στην αύξηση της τηλεθέασης που σηµειώθηκε κατά το υπό αναφορά έτος. Μείωση 

των διαφηµίσεων παρατηρείται στο δεύτερο κανάλι, παρόλο που η τηλεθέαση 

παραµένει σχεδόν στα ίδια επίπεδα. ∆ιαχρονικά η διακύµανση του ύψους των 

διαφηµίσεων εστιάζεται κυρίως στην προβολή σηµαντικών αθλητικών γεγονότων 

όπως Πρωταθλήµατα Ποδοσφαίρου, Καλαθόσφαιρας και Αντισφαίρισης. 



 - 18  - 

Συναφώς αναφέρεται ότι τον Απρίλιο του 2008 σε συνεδρία του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου έγινε παρουσίαση, από τον ∆ιευθυντή της AGB, των τηλεθεάσεων 

καθώς και των εσόδων των παγκύπριας εµβέλειας τηλεοπτικών καναλιών. 

Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στο πρώτο και δεύτερο κανάλι του Ιδρύµατος, όπου και 

παρατηρήθηκε ότι τα έσοδα από διαφηµίσεις είναι πολύ χαµηλά σε σύγκριση µε τη 

συνολική τηλεθέαση του Ιδρύµατος.  

Από περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος των διαφηµίσεων εξασφαλίστηκαν από το 

Ίδρυµα διάφορα στοιχεία που αφορούν στα έτη 2008 και 2007. Τα  πληροφοριακά 

αυτά στοιχεία αφορούν τόσο το ΡΙΚ όσο και άλλους τηλεοπτικούς σταθµούς και 

εξάγονται από  καταµετρήσεις στις οποίες προβαίνει η AGB σε σχέση µε τον 

αριθµό των διαφηµίσεων (περιλαµβανοµένων χορηγιών επικοινωνίας, 

κοινωφελών ανακοινώσεων, trailers, ειδικών συµφωνιών διαφηµίσεων, είτε αυτές 

είναι  πληρωµένες ή δωρεάν διαφηµίσεις) που προβάλλονται κατά την διάρκεια 

του έτους,  το συνολικό χρόνο προβολής αυτών σε δευτερόλεπτα, καθώς και τη 

συνολική αξία των διαφηµίσεων που προβλήθηκαν, τιµολογηµένες και µη, µε βάση 

τους τιµοκαταλόγους των διάφορων τηλεοπτικών σταθµών. 

Σύµφωνα µε τα πιο πάνω στοιχεία και λαµβάνοντας υπόψη ότι στη συνολική αξία 

των διαφηµίσεων που προβλήθηκαν περιλαµβάνονται τόσο οι τιµολογηµένες όσο 

και οι µη τιµολογηµένες διαφηµίσεις, παρατηρούνται υψηλές αποκλίσεις 

συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα του διαφηµιστικού χρόνου και της συνολικής αξίας 

των διαφηµίσεων που προβλήθηκαν από το Ίδρυµα µε αυτά ιδιωτικών 

τηλεοπτικών σταθµών.   

Απόκλιση σηµειώνεται επίσης συγκρίνοντας τιµολογηµένες διαφηµίσεις µε αυτές 

που προβλήθηκαν, σύµφωνα µε σχετικά στοιχεία του ΡΙΚ. Τα πιο πάνω θα πρέπει 

να προβληµατίσουν το Ίδρυµα µε σκοπό και στόχο την καλύτερη δυνατή 

διαχείριση και αξιοποίηση του διαφηµιστικού  του χρόνου, την δραστηριοποίηση 

του στην αγορά και τη µεγιστοποίηση των εσόδων του, στα πλαίσια πάντοτε της 

σχετικής νοµοθεσίας.  

Σύµφωνα µε τον Γενικό ∆ιευθυντή του Ιδρύµατος, είναι αναµενόµενο να υπάρχουν 

αποκλίσεις στη σύγκριση του διαφηµιστικού χρόνου και της συνολικής αξίας των 

διαφηµίσεων που προβλήθηκαν από το ΡΙΚ µε αυτά των άλλων τηλεοπτικών 

σταθµών και στα ποσοστά των τιµολογηµένων διαφηµίσεων σε σχέση µε το 

συνολικό διαφηµιστικό χρόνο.  Οι αποκλίσεις αυτές οφείλονται, µεταξύ άλλων, 
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στην πολιτική τιµολόγησης και παραχώρησης δωρεάν διαφηµιστικού χρόνου από 

τα κανάλια, το είδος της διαφήµισης (ως χορηγός επικοινωνίας, κοινωνική 

προσφορά, την προώθηση των προγραµµάτων (trailers)), τις εκπτώσεις που 

προσφέρονται κ.ά. 

(γ) Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων. Το πρόγραµµα της ετήσιας 

κρατικής χορηγίας προς το Ίδρυµα εγκρίθηκε από τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών 

Ενισχύσεων µε την απόφαση του ηµεροµηνίας 27 Οκτωβρίου 2003, όπου µεταξύ 

άλλων, είχε αναφερθεί ότι η τιµολογιακή πολιτική του Ιδρύµατος, που συνδέεται 

άµεσα µε την νοµιµότητα της κρατικής χορηγίας που αυτό λαµβάνει, ασκείται µε 

ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και ως εκ τούτου ικανοποιείτο µια από τις προϋποθέσεις 

που θέτει η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις στο 

ραδιοτηλεοπτικό τοµέα. Σε αντίθετη δε περίπτωση, σηµειώθηκε ότι τίθεται ζήτηµα 

υπεραντιστάθµισης της δηµόσιας υπηρεσίας και νόθευσης του ανταγωνισµού σε 

βαθµό αντίθετο µε το κοινό συµφέρον.  

Συναφώς αναφέρεται ότι σύµφωνα µε επιστολή του Εφόρου Ελέγχου  Κρατικών 

Ενισχύσεων ηµεροµηνίας 30.10.2008 προς το Υπουργείο Εσωτερικών, µε 

κοινοποίηση στην Υπηρεσία µου, βάσει των στοιχείων που δόθηκαν, τα διαφηµιστικά 

έσοδα του Ιδρύµατος υστερούν κατά πολύ αυτών των ιδιωτικών σταθµών χωρίς 

ωστόσο η διαφορά αυτή να εξηγείται σε συνάρτηση µε τον παράγοντα τηλεθέασης από 

τον οποίο κυρίως αυτά εξαρτώνται. Καταλήγει ότι οι αποκλίσεις που παρατηρούνται, 

ενδεχοµένως να οφείλονται στις διαφορές στους τιµοκαταλόγους, οι οποίοι ωστόσο 

από µόνοι τους δεν µπορούν να αποτελέσουν τεκµήριο ανταγωνιστικής συµπεριφοράς. 

Τέλος στην επιστολή του ο Έφορος προτρέπει  το Υπουργείο Εσωτερικών όπως 

προκειµένου η κρατική ενίσχυση προς το ΡΙΚ να θεωρείται συµβατή µε την κοινή 

αγορά, λάβει τα κατάλληλα µέτρα έτσι ώστε το Ίδρυµα να λειτουργεί στην διαφηµιστική 

αγορά ως µια τυπική επιχείρηση επιδιώκοντας όσο το δυνατό µεγαλύτερη κάλυψη των 

δαπανών της, ανεξάρτητα από το αν λαµβάνει ή όχι κρατική χορηγία.  

Επειδή δεν φαίνεται να έγιναν οποιεσδήποτε ενέργειες επί του πιο πάνω θέµατος ο 

Έφορος επανέφερε το θέµα προς το Υπουργείο Εσωτερικών µε επιστολή του ηµερ. 

12.3.2009 και στις 2.4.2009 το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε στο Ίδρυµα 

επιστολή, κοινοποιώντας τις δυο επιστολές του Εφόρου, ζητώντας όπως ενηµερωθεί 

µε τις τιµές χρέωσης των διαφηµίσεων του ΡΙΚ σε σχέση µε τις τιµές των ιδιωτικών 

ραδιοτηλεοπτικών σταθµών, την πολιτική του ΡΙΚ όσο αφορά την τιµολόγηση των 
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διαφηµίσεων καθώς επίσης κατά πόσον γίνεται διαχωρισµός στα λογιστικά βιβλία του 

Ιδρύµατος ανάµεσα στις δραστηριότητες που τυγχάνουν κρατικής επιχορήγησης και 

αυτές που εµπίπτουν στον τοµέα των εµπορικών δραστηριοτήτων.  

Επί του θέµατος σηµείωσα ότι δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι το 

Ίδρυµα δυνάµει του νοµοθετικού του πλαισίου, καλείται να συµµορφωθεί στις 

υποχρεώσεις και περιορισµούς που του επιβάλλονται ως δηµόσια 

ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία από τους περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου 

(∆ηµόσιας Ραδιοτηλεοπτικής Υπηρεσίας) Κανονισµούς του 2003. Ως εκ τούτου 

στην πραγµατικότητα ενώ το Ίδρυµα καλείται να δραστηριοποιείται ως µια τυπική 

επιχείρηση στην ουσία δεν φαίνεται ότι µπορεί να το πράξει λόγω νοµικών και 

πραγµατικών περιορισµών.  

Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος στην ουσία οι τιµές 

χρέωσης των διαφηµίσεων δεν είναι χαµηλότερες σε σύγκριση µε τις τιµές 

χρέωσης των ιδιωτικών καναλιών λαµβανοµένων υπόψη όλων των παραµέτρων 

(πολιτική του καναλιού για την παραχώρηση διαφηµιστικού χρόνου, τηλεθέαση 

από το κοινό στο οποίο απευθύνεται η διαφήµιση, περίοδος και πυκνότητα των 

διαφηµίσεων, εκπτώσεις που παραχωρούνται κ.ά.). 

(δ) Αγωγή αρ.1929/08. Στις 11.4.2008 καταχωρίστηκε στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο 

Λευκωσίας η αγωγή αρ. 1929/08 από ιδιωτικό ραδιοτηλεοπτικό σταθµό εναντίον του 

Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας και του Ιδρύµατος µε κλίµακα εξόδων πέραν 

των €2.000.000, µε αξιώσεις µεταξύ άλλων όπως: 

(i) η κρατική ενίσχυση που παρέχεται στο ίδρυµα από το 2004 είναι παράνοµη 

και άκυρη διότι αυτή αντιβαίνει µε τις πρόνοιες της Συνθήκης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Άρθρα 86 και 87) και του περί Ραδιοφωνικού 

Ιδρύµατος Νόµου που ρυθµίζουν κρατικές οικονοµικές ενισχύσεις καθώς και 

εκείνες που ρυθµίζουν τον ανταγωνισµό, διότι ξεπερνούν δυσανάλογα τα 

αναγκαία έξοδα για την εκπλήρωση της αποστολής του Ιδρύµατος, 

(ii) γενικές και ειδικές αποζηµιώσεις προς όφελος των εναγόντων για τις ζηµιές 

και του διαφυγόντος εισοδήµατος, υπό µορφή εµπορικών διαφηµίσεων και 

άλλων εµπορικών δραστηριοτήτων, ως αποτέλεσµα της παράνοµης 

πλεονεκτικής θέσης του Ιδρύµατος εις βάρος των εναγόντων, 
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(iii) διάταγµα και/ή απόφαση του ∆ικαστηρίου που να διατάσσει το Ίδρυµα να 

δώσει λεπτοµερή λογαριασµό της από µέρους του διάθεσης και/ή της 

δαπάνης της εν λόγω οικονοµικής ενίσχυσης και λογαριασµό των 

εµπορικών του δραστηριοτήτων, 

(iv) διάταγµα και/ή απόφαση του ∆ικαστηρίου για επιστροφή των σχετικών 

ποσών της εν λόγω παράνοµης οικονοµικής ενίσχυσης και τερµατισµό της. 

Σηµειώνεται ότι στις 8.12.2008 καταχωρίστηκε υπεράσπιση εκ µέρους του 

Ιδρύµατος από τον Νοµικό Σύµβουλο και στις 11.12.2008 υπεράσπιση από τον 

Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, όπου και στις δυο περιπτώσεις οι εναγόµενοι 

αρνούνται κάθε αξίωση των εναγόντων.   

(ε) Συµφωνίες διαφηµίσεων και ειδικές συµφωνίες “Barter”.  

(i) Παρά το γεγονός ότι κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας µου το Ίδρυµα 

αρχειοθετεί τις συµφωνίες διαφηµίσεων που συνάπτει, εισηγήθηκα 

όπως τηρείται και µητρώο συµβολαίων, αφού η καταχώριση και 

παρακολούθηση των πιο πάνω συµφωνιών θα βοηθήσει και θα 

διασφαλίσει την πιστή εφαρµογή/εκτέλεση των συµφωνιών καθώς και τη 

χρήση δικαιωµάτων του Ιδρύµατος που προκύπτουν κυρίως από τις 

ειδικές συµφωνίες “Barter”.  

(ii) Όπως αναφέρεται και στην Έκθεσή µου για το 2007, όσον αφορά στις 

ειδικές συµφωνίες  “Barter” παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχει καθορισµένο 

διαδικαστικό πλαίσιο σύναψης τέτοιων συµφωνιών, καθώς επίσης και 

καθορισµός εξουσιοδοτηµένων ατόµων για τη σύναψή τους. 

(στ) Η µηχανογράφηση και αυτοµατοποίηση διαδικασιών από την καταχώριση µέχρι 

και την προβολή της διαφήµισης θα συµβάλει στην εξοικονόµηση χρόνου εργασίας, 

καθώς και στην ελαχιστοποίηση περιπτώσεων εµφάνισης λαθών και παραλείψεων. 

7. Χρεώστες. 

Το σύνολο των εµπορικών και άλλων χρεωστών κατά τις 31.12.2008, ανήλθε σε 

€5.180.647, µετά από την αφαίρεση ειδικής πρόβλεψης για επισφαλή χρέη ύψους 

€1.812.838, σε σύγκριση µε €2.905.325 και €1.752.576 αντίστοιχα κατά τις 31.12.2007. 

Η αύξηση των χρεωστών εστιάζεται κυρίως στην αύξηση των χρεωστών διαφηµίσεων 

κατά €768.580, σε απαίτηση ύψους €1.050.489 (€129.105 για το 2007) από την EBU 
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και €175.062 από την εταιρεία Interticket για την οποία εκτενής αναφορά γίνεται στη 

συνέχεια. 

(α) Χρεώστες διαφηµίσεων. Οι χρεώστες διαφηµίσεων αποτελούν το µεγαλύτερο 

µέρος των εµπορικών χρεωστών και στις 31.12.2008, πριν την πρόβλεψη για 

επισφαλή χρέη ύψους €647.550, ανέρχονταν στις €3.949.855 (€3.181.275 για το 

2007). Ενόψει εφαρµογής του νέου µηχανογραφηµένου συστήµατος από 1.1.2008 δεν 

υπήρχε η δυνατότητα εξαγωγής κατάστασης ιστορικού των καθυστερηµένων 

υπολοίπων των χρεωστών. Ωστόσο από δειγµατοληπτικό έλεγχο διαφάνηκε ότι ποσό 

ύψους €461.525 περίπου  ή ποσοστό 11,7% του συνόλου των χρεωστών διαφηµίσεων 

εκκρεµούσε για περίοδο πέραν των επτά ετών. 

(β) Εισιτήρια Junior Eurovision. Όπως πληροφορήθηκα η εταιρεία Interticket 

ανάλαβε την διάθεση των εισιτηρίων του διαγωνισµού τραγουδιού Junior Eurovision, 

τόσο των δοκιµαστικών παραστάσεων όσο και του τελικού διαγωνισµού µέσω του 

διαδικτύου χωρίς ωστόσο, όπως διαφάνηκε, να έχει συναφθεί οποιαδήποτε συµφωνία 

συνεργασίας µε το Ίδρυµα. Σύµφωνα µε στοιχεία που εξάχθηκαν βάση του αριθµού 

των εισιτηρίων που διατέθηκαν καθώς και του φόρου θεάµατος που καταβλήθηκε στο 

∆ήµο Λεµεσού, στις 31.12.2008 αναγνωρίστηκε απαίτηση ύψους €175.062 προς την 

πιο πάνω εταιρεία από το Λογιστήριο του Ιδρύµατος. Επισηµαίνεται ότι η παράλειψη 

σύναψης συµφωνίας µε το πλαίσιο συνεργασίας των δυο µερών, θέτει το Ίδρυµα σε 

κίνδυνο απώλειας εσόδου αφού δεν µερίµνησε, όπως φαίνεται, να διαφυλάξει τα 

καλώς νοούµενα συµφέροντα του.  Μέχρι και την ολοκλήρωση του ελέγχου τον Μάιο 

του 2009 δεν είχε τακτοποιηθεί  το πιο πάνω ποσό. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος µε πληροφόρησε ότι έχουν ήδη δοθεί οδηγίες 

προς το Νοµικό Σύµβουλο του Ιδρύµατος για τη λήψη όλων των ενδεικνυόµενων 

µέτρων. 

(γ) Εταιρεία παραγωγής τηλετόµπολας. Η πιο πάνω εταιρεία εξακολουθεί να 

οφείλει στο Ίδρυµα ποσό ύψους €49.237 που αφορά στην πληρωµή καρτών της 

τηλετόµπολας που διατέθηκαν µέσω τηλεφώνων χωρίς να έχει γίνει οποιαδήποτε 

τακτοποίηση κατά τη διάρκεια του έτους.  Όπως πληροφορούµαι, ο διακανονισµός του 

πιο πάνω ποσού θα γίνει όταν η εταιρεία παραγωγής εισπράξει τα ανάλογα ποσά από 

τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, αφού αυτές µε τη σειρά τους τα εισπράξουν από τους 

συνδροµητές τους. 
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Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος η εταιρεία 

παραγωγής δεν έχει ούτε αναµένεται να εισπράξει το συγκεκριµένο ποσό και ότι το 

θέµα θα τεθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για διαγραφή του ποσού. 

(δ) Χρεώστες «Barter» µε ειδικές συµφωνίες. Στις 31.12.2008 το υπόλοιπο των 

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

ανήλθε στις €470.577 (€497.275 για το 2007). Επισήµανα ότι εξακολουθούν να 

παρατηρούνται περιπτώσεις όπου οι υπηρεσίες που παραχωρήθηκαν από το Ίδρυµα 

χρονολογούνται από το 2002, χωρίς να φαίνεται να έχει αξιοποιηθεί/χρησιµοποιηθεί το 

αντίτιµο της ανταλλαγής. Σηµειώνεται ότι η χρονική διάρκεια ορισµένων ειδικών 

συµφωνιών έχει ήδη λήξει. 

(ε) Χρεώστες εισφοράς υπέρ του ΡΙΚ. Στις 31.12.2008 το υπόλοιπο των πιο πάνω 

χρεωστών ανερχόταν σε €1.087.735 σε σύγκριση µε €1.088.340 κατά τις 31.12.2007. 

Σηµειώνεται ότι στους λογαριασµούς περιλαµβάνεται ειδική πρόβλεψη για επισφαλή 

χρέη για το συνολικό ποσό των χρεωστών εισφορών υπέρ του ΡΙΚ.  

Το Ίδρυµα πρέπει να προχωρήσει στη λήψη όλων των ενδεδειγµένων µέτρων για 

είσπραξη των οφειλών, αφού η διέλευση µακράς χρονικής περιόδου χωρίς την 

τακτοποίηση των πιο πάνω εκκρεµοτήτων αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για 

την ανάκτηση τους.  

Σύµφωνα µε τον Γενικό ∆ιευθυντή του Ιδρύµατος δεν υπάρχει ελπίδα για είσπραξη του 

οφειλόµενου ποσού και σε συνεννόηση µε τον Υπουργό Εσωτερικών θα γίνει εισήγηση 

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για διαγραφή του ποσού. 

8. Πιστωτές.   

(α) ∆άνεια.   

(i) Το υπόλοιπο των δανείων στις 31.12.2008 ανερχόταν σε €27.467.464 

(€30.178.645 στις 31.12.2007) και αφορά σε δάνεια από εµπορικές τράπεζες. 

(ii) Κατά το 2008 καταβλήθηκαν στις εµπορικές τράπεζες τόκοι δανείων 

ύψους €1.513.481 (2007 €1.409.391). 

(β) Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ). Ακολουθώντας την αρχική θέση της 

Υπηρεσίας ΦΠΑ, το Ίδρυµα διεκδικούσε µόνο ποσοστό του φόρου εισροών, το 

οποίο βασιζόταν στην αναλογία των φορολογητέων εσόδων (δηλαδή των 

διαφηµίσεων και των προσφερόµενων υπηρεσιών) έναντι του συνόλου των 
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εσόδων, συµπεριλαµβανοµένης και της Κρατικής Χορηγίας. Το ποσό που δεν 

µπορούσε να διεκδικηθεί διαγραφόταν στις δαπάνες του έτους.  

Μετά από επιστολή που απέστειλε το ΡΙΚ στον Έφορο ΦΠΑ στις 12.4.2007, η 

Υπηρεσία ΦΠΑ αναθεώρησε τη θέση της αναφορικά µε τον επιµερισµό του ΦΠΑ 

εισροών και συµφώνησε µε τις θέσεις του ΡΙΚ ότι «για να καθοριστεί το δικαίωµα 

έκπτωσης του φόρου εισροών εξετάζεται η φύση των δραστηριοτήτων του και όχι 

η χρηµατοδότησή τους». Ως αποτέλεσµα της πιο πάνω απόφασης, οι υπολογισµοί 

του καταβλητέου και επιστρεπτέου ΦΠΑ από την 1.3.2007 βασίστηκαν στο 

δικαίωµα έκπτωσης ολόκληρου του φόρου εισροών. Το ποσό των £83.892, το 

οποίο είχε αρχικά καταχωριστεί στους λογαριασµούς του 2007 ως διαγραφή ΦΠΑ 

που δεν µπορούσε να διεκδικηθεί, µεταφέρθηκε σε λογαριασµό χρεώστη. 

Η Υπηρεσία ΦΠΑ, µε επιστολή της µε αρ. Φακ. 10.01.001.0020, που φαίνεται να 

λήφθηκε από το ΡΙΚ στις 10.10.2008, έχει εγκρίνει τη διεκδίκηση του φόρου εισροών 

για τις φορολογικές περιόδους από 1.2.2002 µέχρι 28.2.2007 και ενηµέρωσε το ΡΙΚ 

ότι «θα πρέπει να προβεί σε καταχώριση, στο λογαριασµό ΦΠΑ που τηρεί, στο 

µερίδιο του επιτρεπόµενου φόρου για ποσό φόρου εισροών ύψους €3.504.679,31. Η 

διόρθωση µπορεί να γίνει στη φορολογική περίοδο 1.9.2008 µέχρι 30.11.2008». Το 

ΡΙΚ έχει προβεί στην περίληψη του ποσού αυτού στην εν λόγω περίοδο και την 

αναγνώριση του ως διάφορα έσοδα στους λογαριασµούς του. 

(γ) Περιθωριακά Ωφελήµατα µόνιµου προσωπικού.  Η συσσωρευµένη 

οφειλή του ΡΙΚ για τα πιο πάνω ωφελήµατα ανερχόταν στις 31.12.2008 σε 

€6.047.541 (2007  €6.474.767).  Τα πιο πάνω ποσά προκύπτουν µετά την 

αφαίρεση συνολικού ποσού ύψους €1.441.854, το οποίο κατατέθηκε από το ΡΙΚ 

σε τραπεζικούς λογαριασµούς ως ακολούθως: «Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου – 

Περιθωριακά Ωφελήµατα» €1.398.480 (£200.000 το 2004, £117.026 το 2005,  

£7.699 το 2006 και €843.654 το 2008) και «Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου – 

Περιθωριακά Ωφελήµατα ∆ιευθυντικού Προσωπικού» €2.532  (£1.029 το 2005 και 

£453 το 2006), καθώς και για πληρωµή ύψους €40.842 προς το Ταµείο Προνοίας 

∆ιευθυντικού Προσωπικού.  Επισηµαίνεται ότι η διάθεση των πιο πάνω ποσών 

έγινε χωρίς να εγκριθούν και εγγραφούν τα ξεχωριστά ταµεία προς όφελος των 

οποίων έχουν κατατεθεί τα χρήµατα.  Σηµειώνεται επίσης ότι η τελική κατανοµή 

τόσο της οφειλής όσο και των ποσών που κατατέθηκαν στους τραπεζικούς 

λογαριασµούς δεν έχει ακόµη διευθετηθεί, αφού, όπως πληροφορήθηκα, το θέµα 
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αποτελεί εργατική διαφορά µεταξύ του ΡΙΚ και των συντεχνιών σχετικά µε την 

απόφαση του ΡΙΚ για διαχωρισµό µέρους των περιθωριακών ωφεληµάτων για το 

διευθυντικό προσωπικό. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος µε πληροφόρησε ότι έχουν εγκριθεί και 

εγγραφεί στον ΄Εφορο Σωµατείων και Ιδρυµάτων το Ταµείο Αλληλεγγύης 

Συνταξιούχων Υπαλλήλων Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου και στον Έφορο 

Ταµείων Προνοίας το Ταµείο Προνοίας ∆ιευθυντικού Προσωπικού Ραδιοφωνικού 

Ιδρύµατος Κύπρου, ενώ για το εν ενεργεία προσωπικό δεν έχει ετοιµαστεί 

καταστατικό εν αναµονή λήψης απόφασης από τη δεσµευτική διαιτησία όπου έχει 

παραπεµφθεί το θέµα για τη διαφορά που προέκυψε για δηµιουργία ξεχωριστού 

ταµείου για τη διευθυντική οµάδα. 

9. Μηχανογράφηση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

Από εξέταση του νέου µηχανογραφηµένου προγράµµατος που τέθηκε σε 

λειτουργία την 1.1.2008 µε παράλληλη δοκιµαστική λειτουργία µε το προηγούµενο 

για δύο µήνες το 2007, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) ∆ιασυνδέσεις (interface). 

(i) Το σύστηµα κατά το στάδιο της ενηµέρωσης του Γενικού Καθολικού 

(διασύνδεση – interface) µε τις τελικές και εγκριµένες πληροφορίες/ 

στοιχεία των ανεξάρτητων συστηµάτων της αποθήκης, των χρεωστών 

διαφηµίσεων και της µισθοδοσίας, επιτρέπει την τροποποίησή τους, µε 

αποτέλεσµα να υπάρχει ο κίνδυνος οι πληροφορίες που περιέχουν τα 

άλλα συστήµατα να διαφέρουν από αυτές του Γενικού Καθολικού. 

Εισηγήθηκα όπως για σκοπούς ασφάλειας το σύστηµα αναβαθµιστεί έτσι 

ώστε να µην επιτρέπει τροποποίηση των στοιχείων/πληροφοριών που 

µεταφέρονται από άλλα συστήµατα. Τυχόν αναγκαίες διορθώσεις να 

γίνονται µε διορθωτικές εγγραφές (adjustments). 

(ii) Η ενηµέρωση του Γενικού Καθολικού µε τη διαδικασία διασύνδεσης 

(interface) των συστηµάτων της µισθοδοσίας και των χρεωστών 

διαφηµίσεων επιτρέπεται πέραν της µίας φοράς για κάθε µήνα-περίοδο, 

µε αποτέλεσµα να υπάρχει ο κίνδυνος ενηµέρωσης του Γενικού 

Καθολικού δύο ή περισσότερες φορές ανά µήνα-περίοδο.  
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Εισηγήθηκα όπως για σκοπούς ασφάλειας το σύστηµα αναβαθµιστεί 

έτσι ώστε η ενηµέρωση του Γενικού Καθολικού να επιτρέπεται µόνο 

µια φορά για κάθε µήνα-περίοδο. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής οι εισηγήσεις σχετικά µε τις 

διασυνδέσεις έχουν σηµειωθεί και έχουν ήδη διαβιβαστεί στους προγραµµατιστές 

για υλοποίηση. 

(β) Μηχανογραφηµένες επιταγές.  Οι κενές επιταγές που παραχωρούνται από 

τις τράπεζες µε σκοπό την έκδοση µηχανογραφηµένων επιταγών από το ΡΙΚ 

στους πιστωτές του, δεν φέρουν προτυπωµένο αριθµό. Η αρίθµησή τους γίνεται 

αυτόµατα από το σύστηµα κατόπιν ενεργειών του χρήστη.  

Από τον έλεγχο έχουν εντοπιστεί οι πιο κάτω αδυναµίες: 

(i) Το σύστηµα επιτρέπει στο χρήστη να παρακάµπτει αριθµούς µε 

αποτέλεσµα η αρίθµηση των εκδοµένων επιταγών να µην είναι 

συνεχόµενη και να παρουσιάζει κενά. 

(ii) Το σύστηµα επιτρέπει στο χρήστη να εκδώσει τον ίδιο αριθµό επιταγής, 

σε δύο διαφορετικούς δικαιούχους, για διαφορετικά ποσά και για 

διαφορετικές επεξηγήσεις πληρωµής. 

(iii) Το σύστηµα επιτρέπει στο χρήστη να εκδώσει δύο ή περισσότερες 

επιταγές µε τον ίδιο αριθµό, στον ίδιο δικαιούχο, για το ίδιο ποσό και 

επεξήγηση πληρωµής. 

(iv) Στην περίπτωση ακύρωσης µίας εκδοµένης µηχανογραφηµένης 

επιταγής, το σύστηµα καταχωρεί την εγγραφή µε ηµεροµηνία ισχύος την 

ηµεροµηνία έκδοσης αντί της ακύρωσης. 

(v) Στην κατάσταση τιµολογίων του προµηθευτή που υποστηρίζει/συνοδεύει 

την επιταγή, σε περίπτωση που µεσολαβεί πιστωτική σηµείωση (credit 

note), αυτή δεν αναφέρεται/παρουσιάζεται, µε αποτέλεσµα το σύνολο των 

τιµολογίων να µην συµφωνεί µε το ποσό της επιταγής. 

(γ) Είδη αποθήκης. 

(i) Η κατάσταση του ιστορικού των αγορών και εκδόσεων στο µητρώο αποθήκης 

δεν εµφανίζει το πραγµατικό µέσο σταθµικό κόστος για τις εκδόσεις. 
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(ii) Η κατάσταση του περιληπτικού εντάλµατος έκδοσης δεν εµφανίζει το 

πραγµατικό µέσο σταθµικό κόστος, ενώ το ολικό ποσό της έκδοσης δεν 

συµφωνεί µε το ποσό της λογιστικής εγγραφής που διεκπεραιώνεται 

αυτόµατα στο Γενικό Καθολικό κατά τη διασύνδεση (interface). 

Σηµειώνεται ότι επειδή δεν έχουν εντοπιστεί οι λόγοι που προκαλούν τις πιο πάνω 

αδυναµίες του συστήµατος, δεν µπορεί να υπολογιστεί η συνολική διαφορά που 

αφορά στις εγγραφές στο Γενικό Καθολικό.  

(iii) ∆εν διασφαλίζεται ότι όλες οι εγγραφές που γίνονται και αφορούν σε είδη 

αποθήκης, µεταφέρονται στο Γενικό Καθολικό κατά τη διαδικασία 

διασύνδεσης (interface). Εγγραφές που γίνονται µεταγενέστερα µε αξία 

(value date) προγενέστερη και αφορούν περιόδους για τις οποίες έχει γίνει 

ήδη το interface, φαίνεται ότι δεν µεταφέρονται στο Γενικό Καθολικό. 

Το πιο πάνω πρόβληµα φαίνεται ότι προκύπτει κυρίως από την διαφορά που 

υπάρχει µεταξύ της ηµεροµηνίας ισχύος (value date) µιας εγγραφής σε σχέση µε 

την ηµεροµηνία καταχώρισης, καθότι το σύστηµα επιτρέπει όπως καταχωρούνται 

εγγραφές µεταγενέστερα µε αξία (value date) προγενέστερη. 

(δ) Έλεγχος – Ασφάλεια συστήµατος  

(i) ∆εν υπάρχει έλεγχος φυσικής πρόσβασης στο δωµάτιο του κεντρικού 

ηλεκτρονικού υπολογιστή (server). 

(ii) ∆εν λαµβάνονται µέτρα για τον έλεγχο θερµοκρασίας και υγρασίας στο 

δωµάτιο του κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, αφού το σύστηµα 

κλιµατισµού που υπάρχει δεν τίθεται σε αυτόµατη και αδιάκοπτη λειτουργία. 

(iiii) ∆εν έχει εγκατασταθεί σύστηµα συναγερµού και σύστηµα ανίχνευσης 

καπνού/πυρκαγιάς.  

(iv) ∆εν υπάρχει γραπτή διαδικασία έγκρισης κωδικών πρόσβασης στο νέο 

µηχανογραφηµένο σύστηµα. ∆εν έχει καθοριστεί υπεύθυνος λειτουργός για τη 

διαχείριση των κωδικών και ούτε υπάρχουν έντυπα για παραχώρησή τους. 

(v) Ενώ το σύστηµα παράγει καταστάσεις ελέγχου πρόσβασης (log files), στις 

οποίες καταγράφονται οι ενέργειες της εταιρείας στον κεντρικό υπολογιστή 

(server) από τα γραφεία της (ηµεροµηνίες και ώρες πρόσβασης), δεν 

φαίνεται να γίνεται το ίδιο και για τις ενέργειες των χρηστών. 
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(vi) Οι αιτήσεις για αλλαγές στο λογισµικό υποβάλλονται on line στην εταιρεία, 

αλλά πριν την υιοθέτησή τους και µετάβαση σε πραγµατικό περιβάλλον θα 

πρέπει να ελέγχονται από τους αρµόδιους λειτουργούς σε δοκιµαστικό 

περιβάλλον (testing database). 

(vii) ∆εν έχει εκπονηθεί σχέδιο αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών/καταστροφής 

(disaster recovery plan). 

Για την ορθή και αποτελεσµατική διαχείριση του νέου µηχανογραφηµένου συστήµατος 

που εφαρµόστηκε στις Οικονοµικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος, καθώς επίσης και για τη 

σωστή διεκπεραίωση των καθηκόντων των λειτουργών του, επιβάλλεται όπως οι 

λειτουργοί τυγχάνουν της απαραίτητης υποστήριξης από άτοµο µε εξειδικευµένες 

γνώσεις στη µηχανογράφηση.   

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος µε πληροφόρησε ότι η εισήγησή µας όπως οι 

λειτουργοί τυγχάνουν υποστήριξης από άτοµο µε εξειδικευµένες γνώσεις στη 

µηχανογράφηση, είναι ήδη υπόψη της ∆ιεύθυνσης η οποία λαµβάνει µέτρα προς 

αυτή την κατεύθυνση.  Με πληροφόρησε επίσης ότι όλες οι εισηγήσεις έχουν 

σηµειωθεί και όσες δεν έχουν ήδη υλοποιηθεί θα καταβληθούν προσπάθειες για 

υλοποίηση τους το συντοµότερο δυνατό.  

10. Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. 

Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου εξακολουθεί να παρουσιάζει αδυναµίες σε 

ορισµένους τοµείς.  Οι ακόλουθες περιπτώσεις, αρκετές από τις οποίες είχαν 

επισηµανθεί και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, είναι ενδεικτικές.   

(α) Κεντρικό αρχείο αλληλογραφίας.  Η µη τήρηση κεντρικού αρχείου στο 

Ίδρυµα εγκυµονεί κινδύνους ελλιπούς πληροφόρησης, 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.  

(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 
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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. 

(γ) Καταχώριση συναλλαγών στο νέο λογιστικό σύστηµα. Το σύστηµα δίνει 

µία συνεχόµενη αρίθµηση για όλες τις εγγραφές που γίνονται, είτε είναι πληρωµές, 

εισπράξεις, διορθωτικές εγγραφές, καταχώριση τιµολογίων αγορών και πωλήσεων 

ή εγγραφές µισθολογίου. Η αρίθµηση αυτή δίνεται κατά την αρχική φύλαξη της 

εγγραφής (πριν ακόµη οριστικοποιηθεί).  

Για σκοπούς παρακολούθησης και ελέγχου, εισηγήθηκα όπως εκτός από τη 

συνεχόµενη αρίθµηση για όλες τις εγγραφές, δίνεται και χωριστή αρίθµηση για 

κάθε κατηγορία εγγραφών (πληρωµές, εισπράξεις, διορθωτικές εγγραφές κ.λπ.). 

11. Προσφορές.  

(α) Εναρµόνιση µε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. Mε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου  ηµερ. 6.9.2007, το Ίδρυµα προέβη στην τροποποίηση των διαδικασιών 

προσφορών, για να συνάδουν µε το νέο  νοµοθετικό πλαίσιο (Νόµος αρ. 12(Ι)/2006 και 

Κ.∆.Π. 492/2004), καθορίζοντας τα αρµόδια όργανα χειρισµού των προσφορών 

ανάλογα µε το ύψος του ποσού του κάθε διαγωνισµού.  Μετά από την αναµενόµενη 

θέσπιση νέων Κανονισµών για τους Οργανισµούς ∆ηµοσίου ∆ικαίου όπως 

προβλέπεται στο Άρθρο 89 του νέου Νόµου, το Ίδρυµα θα πρέπει να αναθεωρήσει και 

εκσυγχρονίσει και τους Εσωτερικούς Κανονισµούς του, έτσι που να συνάδουν µε το 

νέο νοµοθετικό πλαίσιο. 

(β) Κατά τον έλεγχο των διαδικασιών αναφορικά µε την προκήρυξη διαγωνισµών 

για την ανάθεση συµβάσεων παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Κοινοποίηση εγγράφων προσφορών.  Παρόλο που στους περί της 

Σύναψης Συµβάσεων, (Προµήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Οργανισµοί 

∆ηµοσίου ∆ικαίου και Κοινότητες) Κανονισµούς Κ∆Π 492/2004 αρ.8(1) 

προνοείται ότι αντίγραφα της προκήρυξης µαζί µε τα έγγραφα προσφορών, 
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συνοδευόµενα µε αντικειµενική εκτίµηση κόστους η οποία να στηρίζεται από 

αναλυτικά δελτία ποσοτήτων, όπου αυτά υπάρχουν, κοινοποιούνται, 

ταυτόχρονα  µε την αποστολή της προκήρυξης για δηµοσίευση, στην 

Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων και στο Γενικό Ελεγκτή της 

∆ηµοκρατίας, παρατηρήθηκε ότι τα πιο πάνω δεν υποβάλλονται  σε όλες τις 

περιπτώσεις στην Υπηρεσία µου. 

(ii) Συνεδρίες αρµόδιων οργάνων. Στους πιο πάνω Κανονισµούς (αρ. 4) 

αναφέρεται ότι ο Γενικός Ελεγκτής της ∆ηµοκρατίας ή εκπρόσωπός του έχει 

το δικαίωµα να παρακάθεται στις συνεδρίες των αρµόδιων οργάνων 

χειρισµού διαγωνισµών ως ανεξάρτητος παρατηρητής, να εκφράζει τις 

απόψεις του και να ζητά όπως αυτές καταγράφονται στα πρακτικά, είναι  

εποµένως απαραίτητο όπως το Ίδρυµα προβαίνει σε έγκαιρη ειδοποίηση για 

την κάθε συνεδρία. 

(iii) Παρακολούθηση και εκτέλεση συµβάσεων. Όπως αναφέρεται και σε 

προηγούµενες Εκθέσεις µου, 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. 

Επίσης παρατηρήθηκε ότι το τηρούµενο Μητρώο Προσφορών δεν 

ενηµερώνεται σχετικά µε την υλοποίηση της κάθε σύµβασης. Τόσο για 

σκοπούς ελέγχου όσο και για σκοπούς καλύτερης παρακολούθησης της 

κάθε σύµβασης, πρέπει, είτε να ενηµερώνεται κατάλληλα το πιο πάνω 

Μητρώο, είτε να τηρείται Μητρώο Συµβολαίων µε το οποίο να 

παρακολουθείται η υλοποίηση των συµβάσεων. 

(iv) Πρακτικά Επιτροπής Προσφορών.  Τα πρακτικά της Επιτροπής 

Προσφορών,  πρέπει να αρχειοθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο κατά 
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αύξοντα αριθµό συνεδρίας και αντίγραφό τους να τοποθετείται στο σχετικό 

φάκελο της προσφοράς. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής όλες οι πιο πάνω παρατηρήσεις 

έχουν σηµειωθεί και θα δοθούν οδηγίες για να εφαρµοστούν. 

(γ) Προσφορά αρ. 10/2007: Νέο κτίριο Αρχείου ΡΙΚ.  Η προκήρυξη 

δηµοσιεύθηκε στον ηµερήσιο τύπο στις 28.11.2007 και στην Επίσηµη Εφηµερίδα 

στις 30.11.2007, κατακυρώθηκε δε σε συγκεκριµένη εργοληπτική εταιρεία στις 

3.4.2008 στην τιµή των €4.267.941 πλέον ΦΠΑ.  

Σχετικά µε την πιο πάνω προσφορά παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:   

• Αξιολόγηση προσφορών. Παρόλο που η αξιολόγηση προσφορών 

αναφέρεται στο συµφωνητικό έγγραφο που υπογράφτηκε µε τον 

αρχιτέκτονα ηµερ.19.2.2004 σαν υποχρέωση του αρχιτέκτονα 

(υποχρεώσεις, καθήκοντα και ευθύνες αρχιτέκτονα, παρ. 1.8) για την οποία 

στην παρ. 8.2 του συµβολαίου καθορίζεται και ποσοστό αµοιβής (0,45% 

µαζί µε την ετοιµασία εγγράφων προσφορών), εν τούτοις φαίνεται να µην 

έγινε αξιολόγηση από τον αρχιτέκτονα αλλά από 3 γραφεία µελετητών.  

• ∆ικαιώµατα παραλαβής των εγγράφων προσφορών. Στην προκήρυξη 

αναφερόταν ότι οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούσαν να προµηθευτούν τα 

έγγραφα προσφορών  από τα γραφεία του αρχιτέκτονα έναντι του ποσού 

των £300 επιπλέον ΦΠΑ. Σύµφωνα µε την έκθεση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης ηµερ. 20.3.2008 αγοράστηκαν έγγραφα προσφορών από 11 

εργοληπτικές εταιρείες, άρα έχει εισπραχθεί από τον επιµετρητή 

ποσοτήτων το ποσό των £3.300 πλέον ΦΠΑ . 

Παρατηρήθηκε ότι το πιο πάνω ποσό δεν φαίνεται να κατατέθηκε στο 

Ίδρυµα, παρόλο που στον όρο Γ5 του υπογραφέντος Συµφωνητικού 

Εγγράφου ηµερ.19.2.2004 αναφέρεται ρητά ότι τα δικαιώµατα 

παραλαβής των εγγράφων προσφορών θα τα καρπούται ο Εργοδότης. 

Για την πρώτη περίπτωση ο Γενικός ∆ιευθυντής µε πληροφόρησε ότι ποσό €3.000 

θα αφαιρεθεί από το αρχιτεκτονικό γραφείο, ενώ για τη δεύτερη περίπτωση ποσό 

ύψους £3.300 θα αφαιρεθεί από την επόµενη πληρωµή προς τους 

συνεργάτες/συµβούλους για το έργο.  
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(δ) Προσφορά αρ. 35/2008: Ασφαλτόστρωση χώρων στάθµευσης ΡΙΚ.  Η 

προκήρυξη για την πιο πάνω προσφορά δηµοσιεύτηκε στον ηµερήσιο τύπο στις 

27.6.2008 και στην Επίσηµη Εφηµερίδα στις 4.7.2008. Μετά από την ολοκλήρωση 

της αξιολόγησης των προσφορών και αφού ετοιµάστηκαν τα πρακτικά του 

Συµβουλίου Προσφορών ηµερ. 11.9.2008 µε εισήγηση προς το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο για κατακύρωση σε συγκεκριµένη εταιρεία για το ποσό των €194.995 

πλέον ΦΠΑ, η διαδικασία σταµάτησε, επειδή, όπως αναφέρεται σε σηµείωµα στα 

πρακτικά του Συµβουλίου Προσφορών (που φέρει ηµεροµηνία 22.10.2008), δεν 

υπάρχει διαθέσιµο Κονδύλι. Σε επόµενα πρακτικά του Συµβουλίου Προσφορών 

ηµερ. 27.11.2008 γίνεται ξανά η εισήγηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για 

κατακύρωση στην ίδια εταιρεία και η κατακύρωση έγινε τελικά από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο στις 16.12.2008, αφού εξασφαλίστηκε από την εταιρεία βεβαίωση ότι η 

προσφορά της εξακολουθεί να ισχύει, χωρίς όµως να φαίνεται ότι εξασφαλίστηκαν 

και οι αναγκαίες πιστώσεις . 

Σχετικά µε την πιο πάνω προσφορά παρατηρήθηκε ότι δεν ακολουθήθηκε ο 

Κανονισµός αρ.6 (Κ∆Π 492/2004) που προνοεί ότι η προκήρυξη διαγωνισµού που 

οδηγεί στην ανάθεση σύµβασης, γίνεται µε την προϋπόθεση ότι υπάρχουν 

διαθέσιµες οι αναγκαίες πιστώσεις. 

(ε) ∆ηµιουργία σκηνικών. 

(i) ∆ιαγωνισµός τραγουδιού Junior Eurovision 2008.  Στις 5.6.2008 το ΡΙΚ 

αποφάσισε να αναθέσει την ετοιµασία του σκηνικού για το διαγωνισµό 

τραγουδιού Junior Eurovision του 2008 στην εταιρεία η οποία σχεδίασε το 

σκηνικό που παρουσιάστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοφωνίας και µε 

το οποίο ανατέθηκε στο ΡΙΚ η διοργάνωση του διαγωνισµού.  

Παρατηρήθηκε ότι το Ίδρυµα δεν προχώρησε έγκαιρα στον προσδιορισµό 

των αναγκών ώστε να ετοιµαστούν οι προδιαγραφές για τη δηµιουργία 

σκηνικού, µε αποτέλεσµα, λόγω έλλειψης χρόνου, να αποφασιστεί η 

απευθείας ανάθεση της εργασίας στην πιο πάνω εταιρεία και να µην 

ακολουθηθεί η διαδικασία προκήρυξης προσφορών.   Αναφέρεται ότι η 

εταιρεία ανέλαβε το σχεδιασµό και κατασκευή του σκηνικού, 

συµπεριλαµβανοµένων των εργατικών για το στήσιµο του σκηνικού, για  

€100.000 (πλέον ΦΠΑ). 
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(ii) ∆ιαγωνισµός τραγουδιού Eurovision 2008.  Η δηµιουργία σκηνικού για 

την επιλογή της κυπριακής συµµετοχής για το διαγωνισµό τραγουδιού 

Eurovision 2008 ανατέθηκε στην εταιρεία που ανέλαβε και το διαγωνισµό 

τραγουδιού Junior Eurovision, για το ποσό των €17.086 (πλέον ΦΠΑ) µε 

απευθείας ανάθεση, και χωρίς να ακολουθηθούν οι νενοµισµένες 

συνοπτικές διαδικασίες, δηλαδή να αποσταλούν τα έγγραφα του 

διαγωνισµού σε τέσσερις τουλάχιστον οικονοµικούς φορείς, και χωρίς την 

κατακύρωση της προσφοράς από την Επιτροπή Προσφορών.   

Παρόλο που ο περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµος εξαιρεί συµβάσεις 

που αφορούν στην αγορά, ανάπτυξη, παραγωγή ή συµπαραγωγή προγραµµάτων που 

προορίζονται για µετάδοση από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς, καθώς και συµβάσεις 

για το χρόνο µετάδοσης εκποµπών και οι πιο πάνω περιπτώσεις πιθανόν να εµπίπτουν 

στην εξαίρεση αυτή, εντούτοις µε την προκήρυξη και εξασφάλιση περισσότερων 

προσφορών το Ίδρυµα αποκτά επιλογές τόσο οικονοµικές όσο και τεχνικές.   

Σύµφωνα µε τον Γενικό ∆ιευθυντή του Ιδρύµατος, σε αρκετές περιπτώσεις δεν 

είναι εφικτό να ετοιµάζονται προδιαγραφές για ένα σκηνικό αφού είναι δηµιουργική 

δουλειά και ο σχεδιαστής ζητά να αναλαµβάνει και την κατασκευή.  Σηµείωσε 

όµως ότι στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό θα ζητούνται προσφορές. 

(στ) Προµήθεια και εγκατάσταση προπαρασκευασµένης οικοδοµής 
(Quotation 20/2008).  Στις 13.5.2008 ζητήθηκαν προσφορές για την προµήθεια 

δύο έτοιµων γραφείων για τη στέγαση βιβλιοθήκης και του ταµιευτηρίου των 

υπαλλήλων του ΡΙΚ. Η προθεσµία για υποβολή προσφοράς έληγε στις 21.5.2008 

και ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης καθορίστηκε στις 23.6.2008.   Οι 

προδιαγραφές δεν περιλάµβαναν την κατασκευή της βάσης της οικοδοµής για την 

οποία αποφασίστηκε να ζητηθούν ξεχωριστές προσφορές.  Παρατηρήθηκε 

καθυστέρηση στην ζήτηση προσφορών για την κατασκευή βάσης µε αποτέλεσµα 

ενώ η οικοδοµή ήταν έγκαιρα έτοιµη, αυτή να παραδοθεί τελικά στις 25.7.2008.  

Αναφορικά µε τα πιο πάνω παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Ενώ δόθηκε περιορισµένος χρόνος (8 ηµερών) για την υποβολή 

προσφορών, αργότερα παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην αξιοποίηση της 

οικοδοµής. 
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(ii) Η οικοδοµή η οποία στοίχισε €41.270 (συν ΦΠΑ, πλέον €6.266 για τη 

κατασκευή της βάσης), είχε αγοραστεί για να ικανοποιήσει επείγουσες 

ανάγκες στέγασης βιβλιοθήκης του ΡΙΚ και το ταµιευτήριο των υπαλλήλων 

του, χωρίς όµως να έχει ακόµη χρησιµοποιηθεί.   

Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος µε την έναρξη των 

εργασιών για το νέο αρχείο του ΡΙΚ υπήρχε η άµεση ανάγκη για να στεγαστεί το 

ταµιευτήριο των υπαλλήλων του ΡΙΚ και η βιβλιοθήκη.  Όµως επειδή για το 

ταµιευτήριο υπήρχε σε εκκρεµότητα συµφωνία για συγχώνευση µε άλλο συνεργατικό, 

δεν κρίθηκε απαραίτητο να γίνει η µετακόµιση αµέσως.  Τελικά η συγχώνευση δεν 

έγινε και η µετακόµιση αρχίζει σύντοµα. 

(ζ) 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 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 

υπογράφηκε µεταξύ ΡΙΚ και της πιο πάνω 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.  

Όπως έχει αναφερθεί και στις Εκθέσεις µου για τα έτη 2006 και 2007, σχετικά µε 

την πιο πάνω συµφωνία παρουσιάστηκαν αρκετά προβλήµατα, κυρίως όσον 

αφορά στην απρόσκοπτη µετάδοση του δορυφορικού προγράµµατος του ΡΙΚ. 

Σε σύσκεψη που έγινε στις 6.11.2008 υπό τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο 

αποφασίστηκε όπως  προσεγγισθεί από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 

άλλη εταιρεία για να εξεταστεί η πιθανότητα όπως εκπέµπει στις περιοχές που δεν 

καλύπτει η πρώτη εταιρεία. 
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Αναφέρθηκε δε ότι αν γίνει δεκτή από την εταιρεία αυτή η πιο πάνω πρόταση, να 

εξεταστεί το ενδεχόµενο καταγγελίας της συµφωνίας µε την πρώτη εταιρεία. 

12. Αγωγές εναντίον ∆ιαφηµιστικών Γραφείων για µη εξόφληση 
των οφειλών τους. 

(α) Όπως έχει αναφερθεί και στις Εκθέσεις µου για τα έτη 2006 και 2007, 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 και πάλι στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

Αρ. Λογ.  
Οφειλόµενο 

ποσό  Περίοδος οφειλής  
Ηµερ. καταχώρησης 

αγωγής  
Αρ. 

αγωγής 
  €         

2110056  25.439  1.6.2001 – 1.7.2001  6.7.2004  6518/04 
2110019  15.540  1.7.1999 – 1.12.2001  11.6.2004  5593/04 
2110025  137.510  1.10.2000 – 1.10.2001  11.6.2004  5592/04 
 

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 (€43.127).  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. 

(γ) Αγωγή αρ. 7577/2006, για £68.678 (€117.343).  Η αγωγή εκδικάστηκε στις 

29.1.2007 υπέρ του ΡΙΚ για την καταβολή του οφειλόµενου ποσού των £68.678 

πλέον τόκο 8% και έξοδα αγωγής.  Στις 28.12.2007 ο δικηγόρος του ΡΙΚ 

καταχώρισε ένταλµα κινητής περιουσίας εναντίον των εναγόµενων το οποίο 

επιστράφηκε ανεκτέλεστο.  ∆εν υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη µέχρι σήµερα.  

(δ) Αγωγή αρ. 1983/2006, για £3.545 (€6.057).  Η  αγωγή αρ. 1983/2006 

εκδικάστηκε υπέρ του Ιδρύµατος αλλά δεν µπορεί να προχωρήσει κατάσχεση 

επειδή η εταιρεία έχει διαλυθεί.   

(ε) Αγωγή αρ. 5594/2004, για £27.298 (€46.642). Στις  26.9.2008 το δικαστήριο 

επιδίκασε όπως η εναγόµενη εταιρεία πληρώσει ποσό €46.642 πλέον τόκο 9% από 
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31.7.2001 και έξοδα ύψους €2.932.  Παρόλο που συµφωνήθηκε αναστολή της 

εκτέλεσης της απόφασης µέχρι 31.1.2009, δεν σηµειώθηκε οποιαδήποτε εξέλιξη. 

13. Έκθεση για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων που δόθηκαν προς 
το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου κατά τη διάρκεια του έτους 2008.   

(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, 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. 
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(γ)  Αναφορικά µε το έτος 2008, σηµειώνεται ότι µας έχουν σταλθεί από το Υπουργείο 

Εσωτερικών στις 23.3.2009 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 2008, 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 2009.  Με επιστολή του ηµερ. 

16.4.2009 το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου πληροφόρησε την Υπηρεσία µου ότι δεν 

θα υποβάλει χωριστούς λογαριασµούς για το έτος 2008, γιατί όλα τα ραδιοφωνικά και 

τηλεοπτικά του προγράµµατα είχαν µεταδοθεί στα πλαίσια της παροχής δηµόσιας 

ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και ότι για όλες τις δραστηριότητές του, δηλαδή µετάδοση 

διαφηµίσεων, διαφηµιστικών µηνυµάτων ως χορηγός επικοινωνίας κ.λπ., 

χρησιµοποιείται το ίδιο προσωπικό, ο ίδιος εξοπλισµός και οι ίδιες εγκαταστάσεις, που 

είναι αναγκαία για την παροχή της δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, µε 

αποτέλεσµα να µην προκύπτει πρόσθετο κόστος που να αποδίδεται σε 

δραστηριότητες που πιθανόν να µην αποτελούν δηµόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία. 

(ε) Αποτελέσµατα ελέγχου. 

(i) Ύπαρξη τυχόν χρηµατοοικονοµικών ροών για το έτος 2008 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. 16.4.2009 ότι όλα 

τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά του προγράµµατα για το έτος 2008 είχαν 

µεταδοθεί στο πλαίσιο της παροχής δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, 

και ότι για όλες τις δραστηριότητές του, δηλαδή µετάδοση διαφηµίσεων, 

διαφηµιστικών µηνυµάτων ως χορηγός επικοινωνίας κ.λπ., χρησιµοποιείται 

το ίδιο προσωπικό, ο ίδιος εξοπλισµός και οι ίδιες εγκαταστάσεις, που είναι 

αναγκαία για την παροχή της δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, µε 
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αποτέλεσµα να µην προκύπτει πρόσθετο κόστος που να αποδίδεται σε 

δραστηριότητες που πιθανόν να µην αποτελούν δηµόσια ραδιοτηλεοπτική 

υπηρεσία, δεν είναι εφικτή η αναφορά στην έκθεσή µου περί της ύπαρξης 

τυχόν χρηµατοοικονοµικών ροών για το έτος 2008 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 σχετικού Νόµου, 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 Νόµου. 

  Σηµειώνεται ότι κατά το έτος 2008 το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου είχε 

έσοδα από διαφηµίσεις και άλλες δραστηριότητες ύψους €9,1 εκ. και 

λειτουργικά έξοδα €38,2 εκ. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η κρατική χορηγία 

που παραχωρήθηκε στο Ίδρυµα το 2008 ήταν µόνο €30,9 εκ., εξάγεται 

το συµπέρασµα ότι για κάλυψη των εξόδων του το Ίδρυµα χρησιµοποιεί 

έσοδά του από άλλες δραστηριότητες. 

 (ii) Κατά πόσο οποιαδήποτε δηµόσια ενίσχυση που έλαβε το Ίδρυµα 
κατά το έτος 2008 χρησιµοποιήθηκε κατά τρόπο που να µη συνάδει 
µε την εκπλήρωση της αποστολής του ως παροχέα δηµόσιας 
ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη ∆ηµοκρατία.   

• Με την επιστολή του Ιδρύµατος ηµερ. 16.4.2009, διευκρινίζεται ότι όλα 

τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά του προγράµµατα είχαν µεταδοθεί στο 

πλαίσιο της παροχής δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και ότι 

για τις άλλες δραστηριότητες του, δηλαδή µετάδοση διαφηµίσεων, 

διαφηµιστικών µηνυµάτων ως χορηγός επικοινωνίας κ.λπ., 

χρησιµοποιείται το ίδιο προσωπικό, ο ίδιος εξοπλισµός και οι ίδιες 

εγκαταστάσεις, που είναι αναγκαία για την παροχή της δηµόσιας 

ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, µε αποτέλεσµα να µη προκύπτει 

πρόσθετο κόστος που να αποδίδεται σε δραστηριότητες που πιθανόν 

να µην αποτελούν δηµόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία. 
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• Στους λογαριασµούς του Ιδρύµατος υπάρχει η ένδειξη ότι, για κάλυψη 

των εξόδων ύψους €38,2 εκ. χρησιµοποιείται εκτός από την 

παραχωρηθείσα κρατική χορηγία ύψους €30,9 εκ. και µέρος των 

εσόδων του Ιδρύµατος. 

• Η  Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, στην ετήσια έκθεση της καταλήγει 

στο συµπέρασµα ότι µε βάση τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που 

ορίζει η σχετική νοµοθεσία, το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου, τόσο σε 

σχέση µε την παροχή δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στις 

τηλεοπτικές µεταδόσεις, όσο και στις ραδιοφωνικές µεταδόσεις, δεν 

παρέχει µια ισορροπηµένη δέσµη υπηρεσιών.  Σηµειώνεται ότι µε 

επιστολή µου ηµερ. 5.5.20089 προς τον Πρόεδρο της Αρχής 

Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ζήτησα διευκρινίσεις για τα συµπεράσµατα 

ελέγχου τους, όπως αυτά καταγράφονται στη σχετική έκθεση της Αρχής, 

και ειδικά κατά πόσο, ανεξάρτητα από τις επισηµάνσεις που 

αναφέρονται, η Αρχή θεωρεί ότι το Ίδρυµα το 2008 εκπλήρωσε την 

αποστολή του για παροχή δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη 

∆ηµοκρατία και κατά πόσο από την έρευνα διαφάνηκε ότι µεταξύ των 

δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος, κατά το επισκόπηση έτος, υπήρξαν 

εµπορικές ή άλλες δραστηριότητες.  Μέχρι σήµερα η πιο πάνω επιστολή 

µου δεν έτυχε απάντησης. 

Επειδή στην πιο πάνω έκθεσή της η Αρχή δεν αναφέρει κατά πόσο το Ραδιοφωνικό 

Ίδρυµα Κύπρου έχει εκπληρώσει την αποστολή του ως παροχέας δηµόσιας 

ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη ∆ηµοκρατία, πράγµα που είχε νοµική υποχρέωση να 

αναφέρει, αφού, σύµφωνα µε το άρθρο 22Β, του σχετικού Νόµου, η Αρχή 

Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ως αρµόδια Αρχή, ασκεί ποιοτικό έλεγχο αναφορικά µε την 

εκπλήρωση από το Ίδρυµα της αποστολής του ως παροχέα δηµόσιας 

ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη ∆ηµοκρατία, δεν είναι δυνατό να διατυπωθεί 

ασφαλής γνώµη κατά πόσο η δηµόσια ενίσχυση που έλαβε το Ίδρυµα κατά το έτος 

2008, χρησιµοποιήθηκε κατά τρόπο που να συνάδει µε την εκπλήρωση της αποστολής 

του ως παροχέα δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη ∆ηµοκρατία. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος µε πληροφόρησε ότι το θέµα των 

ποσοστώσεων απασχολεί σοβαρά τη ∆ιεύθυνση και το Συµβούλιο αφού 

διαπιστώθηκε πως αυτές όπως προβλέπονται στους σχετικούς Κανονισµούς 
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χρήζουν διαφοροποίησης.  Το ΡΙΚ έχει ήδη αποστείλει επιστολή µε συγκεκριµένες 

εισηγήσεις για διαφοροποίηση των ποσοστώσεων στο Γενικό ∆ιευθυντή του 

Υπουργείου Εσωτερικών µε κοινοποίηση στον ΄Εφορο Ελέγχου Κρατικών 

Ενισχύσεων και το ∆ιευθυντή Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. 

14. 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 απευθείας εµπλοκή. 

Συγκεκριµένα για τα έτη 2002-2007 το Ίδρυµα έχει συµµετάσχει σε 9 Ευρωπαϊκά 

Προγράµµατα από τα οποία 2 ολοκληρώθηκαν το 2006, 2 το 2007 και 3 το 2008 

και το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε για την πιο πάνω περίοδο ανήλθε σε 

€557.101 από το οποίο €101.447 εισπράχθηκε το έτος 2008. 

Αναφορικά µε τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν 

κατάλληλοι µηχανισµοί εντοπισµού, αξιολόγησης, έγκρισης, αξιοποίησης και 

υλοποίησής τους.  Παρατηρήθηκε επίσης ότι οι υπηρεσίες της συνεργάτιδας, που 

απασχολείτο για την ανεύρεση, παρακολούθηση και έλεγχο της υλοποίησης των 

Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, έχουν τερµατιστεί από 15.1.2007 και µέχρι σήµερα δεν 

κατέστη δυνατή η αντικατάστασή της.  

Όπως πληροφορήθηκα γίνονται σκέψεις για απασχόληση κατάλληλου συνεργάτη ή 

µίσθωση υπηρεσιών µέχρι να δηµιουργηθεί θέση στο υπό µελέτη νέο 

οργανόγραµµα. 

Σχετικά, αναφέρονται τα πιο κάτω: 

(i) Έργο SHE.  Ενώ το έργο ολοκληρώθηκε από το έτος 2005, εκκρεµεί η 

είσπραξη ποσού €7.557 περίπου για το λόγο ότι δεν  έχουν παρουσιαστεί 

στο συντονιστή εταίρο πιστοποιηµένα «time sheets» που να δικαιολογούν 

τις δαπάνες για την ετοιµασία ντοκιµαντέρ, για προβολή του έργου και των 

αποτελεσµάτων του. 

(ii) Έργο XJENZA-TV. Ο εγκριµένος, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

Προϋπολογισµός, σ΄ ότι αφορά στο Ίδρυµα, για την εκτέλεση του έργου, 

ανέρχεται συνολικά σε €105.642 και µε ποσοστό κοινοτικής συνεισφοράς 



 - 41  - 

79,5% (€83.992). Παρατηρήθηκε ότι στον πιο πάνω Προϋπολογισµό δεν 

συµπεριλήφθηκε επαρκής πρόνοια που να καλύπτει το σύνολο των 

απαιτούµενων δαπανών, λόγω µη ύπαρξης στο ΡΙΚ κατάλληλων 

διαδικασιών αξιολόγησης και έγκρισης πριν την ανάληψη έργων που 

αφορούν σε ευρωπαϊκά προγράµµατα. Ως εκ τούτου φαίνεται ότι το 

Ίδρυµα, για την υλοποίηση του πιο πάνω έργου θα επωµιστεί πρόσθετη 

δαπάνη που θα ξεπερνά σε σηµαντικό βαθµό την αρχικά υπολογεισθείσα 

συνεισφορά του. 

Επειδή µέσω των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων προσφέρονται δυνατότητες 

απορρόφησης σηµαντικών κονδυλίων, εισηγήθηκα όπως το Ίδρυµα εξετάσει και 

υιοθετήσει κατάλληλους µηχανισµούς εντοπισµού, αξιολόγησης, έγκρισης, 

αξιοποίησης και υλοποίησής τους.  Εισηγήθηκα επίσης τη δηµιουργία σχετικών 

Κονδυλίων στον Προϋπολογισµό του Ιδρύµατος, τόσο για τα έσοδα όσο και για τα 

έξοδα, µε σχετική αναφορά στο επεξηγηµατικό υπόµνηµα του Προϋπολογισµού σε 

ποια προγράµµατα αφορούν. 

Επίσης, 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 

καταχωρίζεται το υπογραφέν συµβόλαιο, οι σχετικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και της ∆ιεύθυνσης, καθώς και όλη η αλληλογραφία που το αφορά. 

15.  Εκκρεµή θέµατα. 

(α) Αναστολή - διακοπή τηλετόµπολας. Αναφορικά µε το θέµα της αναστολής της 

τηλετόµπολας και κυρίως στην ενέργεια του Ιδρύµατος να προχωρήσει στην ακύρωση 

της τραπεζικής εγγυητικής ύψους £300.000 (€512.580), για την οποία εκτενής αναφορά 

έχει γίνει σε προηγούµενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας µου, δεν γίνεται οποιαδήποτε 

αναφορά ή και σχόλιο στην απαντητική επιστολή του ΡΙΚ ηµεροµηνίας 26.6.2008.  

Ο Γενικός ∆ιευθυντής µε πληροφόρησε ότι µετά την απόφαση για διακοπή της 

τηλετόµπολας και του προγράµµατος, προς αποφυγή ζηµιών, ακυρώθηκε και η 

τραπεζική εγγυητική. 

(β) Παρακολούθηση υποθέσεων απαλλοτρίωσης.  Παρόλο που το Ίδρυµα έχει 

ανταλλάξει σχετική αλληλογραφία µε το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας  για 
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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. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής δόθηκαν οδηγίες στο Τµήµα 

Προσωπικού και ∆ιοίκησης να επιδιώξει συνάντηση µε τον ∆ιευθυντή του 

Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας για επίλυση του θέµατος. 

(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 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) 
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