
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. 

1. Γενικά. 

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

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 έως 2007, 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή που διόρισε το 

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

Νόμων. Με βάση το ίδιο άρθρο, η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει διενεργήσει 

επιπρόσθετο οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο. 

2.  Υποβολή οικονομικών καταστάσεων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 των περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 

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

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

ελεγμένοι λογαριασμοί με την έκθεση του ιδιώτη ελεγκτή να υποβάλλονται στον 

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

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του 2014, για πρώτη φορά, 

υλοποιώντας σχετική σύσταση της Υπηρεσίας μου, το ΡΙΚ ακολούθησε διαδικασία 

προσφορών για την επιλογή των εξωτερικών ιδιωτών ελεγκτών. Η διαδικασία 

προσφορών και η αλλαγή των ελεγκτών που προέκυψε από τη διαδικασία αυτή, 

είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των ελεγμένων 

οικονομικών καταστάσεων.Προκαταρκτικές οικονομικές καταστάσεις υποβλήθηκαν 

στην Υπηρεσίας μας στις 22 Μαΐου 2015 και οι τελικές οικονομικές καταστάσεις 

του Ιδρύματος υποβλήθηκαν στις 12.6.2015. 

3. Οικονομική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσματα έτους.  Το συνολικό έλλειμμα για το έτος 2014 ανήλθε σε 

€12εκ. (€10,1εκ. για το έτος 2013), που οφείλεται σε αναλογιστικές ζημιές του 

Ταμείου Συντάξεων.  

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

χορηγία συνολικού ύψους €24.859.715 (€26.337.940 το 2013).    
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(γ) Έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης.  Στις 31.12.204 οι τρέχουσες υποχρεώσεις 

του Ιδρύματος ανέρχονταν σε €12,5εκ., σε σύγκριση με €14 εκ. το 2013, ενώ το 

σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ήταν €5,4 εκ. (€6,8 εκ. το 

2013), δηλαδή υπήρχε έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους €7,2 εκ.,(€14,2 εκ. το 

2013). Το σύνολο των υποχρεώσεων του Ιδρύματος υπερβαίνει το σύνολο του 

ενεργητικού του κατά €129,7εκ. Το πιο πάνω έλλειμμα, που προέκυψε κυρίως από 

τις υποχρεώσεις του Ιδρύματος προς το Ταμείο Συντάξεων για κάλυψη των 

συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων του και από την οφειλή για τα 

περιθωριακά ωφελήματα των υπαλλήλων, καταδεικνύει ότι η ικανότητα του Ιδρύματος 

να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα στηρίζεται στη συνέχιση παροχής 

κρατικής χορηγίας και στη μη υποχρέωση για άμεση καταβολή των οφειλών στο 

Ταμείο Συντάξεων και των περιθωριακών ωφελημάτων του προσωπικού.  

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος επισήμανε ότι, το ποσό αυτό προκύπτει με βάση το 

ιστορικό κόστος των ακινήτων και όχι τη σημερινή αγοραία αξία των ακινήτων του 

ΡΙΚ, η οποία ανέρχεται περίπου στα €57,8 εκ. 

(δ) Υποχρέωση προς το Ταμείο Συντάξεων. 

(i) Ύψος αναλογιστικού ελλείμματος. Σύμφωνα με την αναλογιστική 

εκτίμηση που υποβλήθηκε τον Μάρτιο 2015 με ημερομηνία αναφοράς 

την 31.12.2014, το Ταμείο Συντάξεων παρουσιάζει έλλειμμα σε σχέση 

με προϋπηρεσία, ύψους €120.132.170 (€105.032.668 στις 31.12.2013). 

Η οφειλή αυτή παρουσιάζεται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής 

Θέσης του Ιδρύματος. 

 Αναφέρεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου υπέστησαν 

σημαντική απομείωση στις αξίες τους αυξάνοντας το αναλογιστικό 

έλλειμμα.  Καθώς τα σχέδια ωφελημάτων αφυπηρέτησης προσωπικού 

είναι καθορισμένου ωφελήματος και το Ίδρυμα έχει υποχρέωση να 

καλύπτει τα αναλογιστικά ελλείμματα που προκύπτουν, η απομείωση 

των περιουσιακών στοιχείων αύξησε αντίστοιχα την υποχρέωση του 

Ιδρύματος προς το Ταμείο. Σημειώνεται ότι ο Γενικός Ελεγκτής δεν 

ελέγχει το Ταμείο Συντάξεων του Ιδρύματος. 
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(ii) Χρηματοδότηση του αναλογιστικού ελλείμματος. Στον Προϋπολογισμό 

του Ιδρύματος για το έτος 2014, έχει συμπεριληφθεί πρόνοια για πληρωμές 

προς το Ταμείο Συντάξεων ύψους €3.338.000, ενώ το ποσό που 

πληρώθηκε για το σκοπό αυτό ήταν μόνο €2.138.871. Σημειώνεται ότι, 

πέραν του πιο πάνω ποσού, στις 23.12.2014 καταβλήθηκε από το Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους απ’ ευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς του 

Ταμείου Συντάξεων ποσό ύψους €1.090.000. Σημειώνεται ότι κατά το 

2014 καταβλήθηκαν από το Ταμείο Συντάξεων ωφελήματα – συντάξεις 

και εφάπαξ- ύψους €7.368.107. 

 Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, το ύψος της πιο 

πάνω πρόνοιας, καθώς και της πραγματικής πληρωμής προς το Ταμείο 

καταδεικνύουν ότι δεν έχει αρχίσει ακόμη η ουσιαστική χρηματοδότηση 

του ελλείμματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ετήσια επιβάρυνση για 

ωφελήματα αφυπηρέτησης προσωπικού στις οικονομικές καταστάσεις 

του Ιδρύματος  για το 2014 ανήλθε σε €3.377.021. 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς ενημέρωσε ότι το θέμα έχει 

απασχολήσει επανειλημμένα και εις βάθος το Διοικητικό Συμβούλιο και 

ότι  το ΡΙΚ από μόνο του δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα. Για τον 

λόγο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο του ΡΙΚ έχει ήδη ενημερώσει 

γραπτώς το αρμόδιο Υπουργείο καθώς και τη Βουλή για τις πιθανές 

εναλλακτικές εισηγήσεις προς αντιμετώπιση του προβλήματος. 

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

πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο και Νοέμβριο του 2013, η εκτίμηση της 

αγοραίας αξίας των ακινήτων του Ιδρύματος ανέρχεται περίπου στα €58,8 εκ. Στις 

οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται με ιστορικό κόστος που ανέρχεται σε 

€9.643.523.   

Σύσταση: Όπως και η εισήγηση του Εσωτερικού Ελεγκτή του Ιδρύματος ημερ. 

29.4.2014 προς τον Αν. Γενικό Διευθυντή, να εξεταστεί η αναθεώρηση της αξίας 

των ακινήτων για σκοπούς οικονομικών καταστάσεων. 
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3. Προϋπολογισμός. 

Ο Προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2014, εγκρίθηκε από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Ιδρύματος στις 16.7.2013, υποβλήθηκε στο Υπουργείο 

Εσωτερικών, στις 18.7.2013, ψηφίστηκε σε Νόμο (Ν.34(ΙΙ)/2014) και δημοσιεύτηκε 

στις 15.4.2014 με έγκριση δαπανών ύψους €30.150.000. 

Επιπρόσθετα, στις 19.11.2014 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο 

Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός ο οποίος ψηφίστηκε σε Νόμο (Ν.53(ΙΙ)/2014) 

και δημοσιεύτηκε στις 23.12.2014 για δαπάνες ύψους €1.038.215.   

Η Βουλή ενέκρινε δωδεκατημόρια για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2014.  Κατά 

την περίοδο 1.3.2014 μέχρι 15.4.2014 διενεργήθηκαν πληρωμές μισθολογίου, 

αποπληρωμή δανείου και άλλων συμβατικών υποχρεώσεων, οι οποίες δεν ήταν 

νομοθετικά καλυμμένες. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, η 

καθυστέρηση στην όλη διαδικασία έγκρισης του Προϋπολογισμού, για την οποία δεν 

ευθύνεται το Ίδρυμα, δημιουργεί προβλήματα ρευστότητας και νομιμότητας στο Ίδρυμα. 

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

Το Υπουργείο Εσωτερικών κατόπιν διενέργειας συνοπτικής διαδικασίας διαγωνισμού 

υπέγραψε στις 28.4.2014 σύμβαση με τον Συμβουλευτικό Οίκο “PWC” για την 

ετοιμασία μελέτης για Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό για το ΡΙΚ με 

συνολικό ποσό δαπάνης €36.000 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  Αντικείμενο 

της σύμβασης ήταν η λειτουργική ανασκόπιση του ΡΙΚ με εφαρμογή διαρθρωτικών, 

οργανωτικών και άλλων μεταρρυθμίσεων, διασφαλίζοντας την παροχή ποιοτικών 

πληροφοριών και ότι το ΡΙΚ θα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα στις 

δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της Κυπριακής Κοινωνίας. 

Η αξιοποίηση του περιεχομένου της μελέτης, αποτελεί θέμα που απασχολεί το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και το οποίο, όπως προκύπτει από πρακτικά 

συνεδριάσεων του, προβαίνει σε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με τις 

συντεχνίες, τα πολιτικά κόμματα και τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργό. 

Όπως πληροφορηθήκαμε, το Υπουργείο Εσωτερικών, αναμένει την υποβολή 

συγκεκριμένων εισηγήσεων από το νεοσυσταθέν Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ιδρύματος, με βάση τα πορίσματα της μελέτης. Ζητήσαμε  όπως ενημερωθούμε  

με τις μέχρι σήμερα δράσεις και ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί στη βάση 

των συστάσεων της μελέτης. 
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Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς ενημέρωσε ότι το  νεοδιορισθέν Διοικητικό 

Συμβούλιο  του ΡΙΚ έχει ήδη καθορίσει ειδικές συνεδρίες κατά τις οποίες συζητιέται 

το όλο θέμα. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του θέματος, το Διοικητικό 

Συμβούλιο θα υποβάλει συγκεκριμένες εισηγήσεις για τις οποίες θα ενημερώσει 

άμεσα όλους τους αρμόδιους φορείς, συμπεριλαμβανομένης και της Ελεγκτικής 

Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

5. Προσωπικό. 

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

Ίδρυμα κατά την 31.12.2014 και 31.12.2013 μαζί με το ανάλογο κόστος: 

 2014  2013 

Υπαλληλικό προσωπικό:    

Μόνιμοι υπάλληλοι 93  98 

Συνεργάτες αορίστου χρόνου (τακτικοί) 270  277 

 363  375 

Εργατικό προσωπικό:    

Τακτικοί 39  41 

 39  41 

Σύνολο 402  416 

 

 2014  2013 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές 
εισφορές: €  € 

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

 Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα 4.002.403  4.879.074 

 Διάφορα επιδόματα και υπερωρίες 172.621  456.179 

 Εργοδοτικές εισφορές 535.124  603.935 

 4.710.148  5.939.188 

 Ωφελήματα προσωπικού 657.326  788.223 

 Εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων για τρέχουσα 
υπηρεσία  305.600  303.223 

 5.673.074  7.030.599 

Συνεργάτες αορίστου χρόνου (τακτικοί)  8.100.527  8.251.353 

Εργατικό προσωπικό 1.061.077  1.124.666 

Σύνολο 14.834.678  16.406.618 

(β)  Αποζημίωση για εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα και αργίες, 

υπερωρίες και επιδόματα βάρδιας. Στον πιο κάτω πίνακα που ετοιμάστηκε 

σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση υπερωριών και επιδόματος βάρδιας, 

φαίνεται κατά κατηγορία, η δαπάνη για τα έτη 2014 και 2013. 
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 2014  2013 

 €  € 

Αποζημίωση για εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα και αργίες 62.612  172.112 

Επίδομα βάρδιας 58.737  206.879 

 121.349  378.991 

Υπερωρίες 32.757  96.516 

Σύνολο 154.106  475.507 

Η δαπάνη για το 2014 έχει μειωθεί κατά €321.401 ή 67,6% και οφείλεται κυρίως 

στην παραχώρηση ελεύθερου χρόνου έναντι υπερωριών και στην καταβολή 

αποζημιώσεων σύμφωνα με τα μειωμένα κυβερνητικά επιδόματα από 1.1.2014. 

(γ) Απασχόληση συνεργατών. 

(i)  Γενικά.    

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται ο συνολικός αριθμός των συνεργατών 

αορίστου χρόνου που αναφέρονται στο αμοιβολόγιο κατά την 31 

Δεκεμβρίου των ετών 2012-2014.  

Κατηγορία προσωπικού:  2014   2013  2012 

Συνεργάτες αορίστου χρόνου   257  266  266 

Συνεργάτες με ειδικό συμβόλαιο  13  11  11 

Συνολικός αριθμός   270  277  277 

Οι συνολικές δαπάνες για την αμοιβή των πιο πάνω συνεργατών και 

των εισφορών στα διάφορα ταμεία, ανήλθαν σε €8.100.527. 

(δ)  Επιβεβαίωση Ακαδημαϊκών Προσόντων Προσωπικού.  Αναφορικά με το 

πιο πάνω θέμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος στις συνεδρίες του με αρ. 

31/2014 και 33/2014, ημερ. 2.10.2014 και 14.10.2014, αντίστοιχα, αποφάσισε (i) 

να εντοπιστούν όλες οι περιπτώσεις προσωπικού οι οποίες δεν προσκόμισαν τα 

απαιτούμενα από τα Σχέδια Υπηρεσίας ακαδημαϊκά τους προσόντα και (ii) να γίνει 

έλεγχος από τη Διεύθυνση πόσοι από το προσωπικό πληρούν τα απαιτούμενα 

προσόντα της θέσης που υπηρετούν Παρατηρήθηκε ότι 12 άτομα από το 

προσωπικό δεν προσκόμισαν τα απαιτούμενα από τα Σχέδια Υπηρεσίας 

ακαδημαϊκά τους προσόντα εκ των οποίων οι 4 απέστειλαν προσωπικές επιστολές 

στο Διοικητικό Συμβούλιο εξηγώντας, τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούν 

να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρόλο που στη συνεδρία του ημερ. 18.2.2015 έδωσε 

παράταση διάρκειας ενός μηνός για την υποβολή των ακαδημαϊκών προσόντων 

για επιβεβαίωση, το θέμα μέχρι σήμερα εκκρεμεί. 
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(στ) Παροχείς Υπηρεσιών. 

(i)  Γενικά. Σύμφωνα με κατάσταση του Τμήματος Προσωπικού και 

Διοίκησης, το Ίδρυμα στις 31.12.2014 απασχολούσε, με το καθεστώς 

παροχέα υπηρεσιών 46  άτομα, των οποίων η αμοιβή χρεώθηκε στο 

Κονδύλι «Συνεργάτες – Αγορά Υπηρεσιών», το οποίο στις 31.12.2014 

ανήλθε σε €447.995. 

(ii)  Ανταποκριτές/κινηματογραφιστές. Στις 31.12.2014 το Ίδρυμα, 

απασχολούσε, με το καθεστώς παροχέα υπηρεσιών, 29 άτομα ως 

ανταποκριτές/κινηματογραφιστές, από τα οποία 14 άτομα 

απασχολούνται στο εξωτερικό.  

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

ακόλουθα: 

     Σε κάποιες περιπτώσεις η αμοιβή των ανταποκριτών εξωτερικού, 

καθορίζεται ανά ανταπόκριση και σε κάποιες περιπτώσεις με 

μηνιαία αμοιβή. Αναφέρεται σχετικά ότι, η αμοιβή ανά 

ανταπόκριση, κυμαίνεται από €20 (Αυστραλία), μέχρι €38 

(Γερμανία), ενώ η μηνιαία αμοιβή, κυμαίνεται από €500 στην 

Αγγλία μέχρι €1.570 στη Νέα Υόρκη και Τουρκία. 

     Δεν υπάρχει συμβόλαιο συνεργασίας για 1 κινηματογραφιστή.  

Αναφέρεται επίσης ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 7.1.2015 όπως η 

Διεύθυνση προχωρήσει στην αναθεώρηση της πολιτικής αμοιβής των 

ανταποκριτών  στη βάση των ακόλουθων παραμέτρων:  

     Οι ανταποκριτές εσωτερικού να αμείβονται με σταθερό ποσό ανά 

μήνα και σύμφωνα με την παρεχόμενη υπηρεσία τους. 

     Οι ανταποκριτές των βασικών πόλεων του εξωτερικού: Αθήνας, 

Λονδίνου, Κωνσταντινούπολης και Νέας Υόρκης να αμείβονται με 

σταθερό ποσό ανά μήνα και σύμφωνα με την παρεχόμενη 

υπηρεσία τους. 

     Οι ανταποκριτές των υπολοίπων πόλεων του εξωτερικού να 

αμείβονται με κατ’ αποκοπή αμοιβή και σύμφωνα με την 

παρεχόμενη υπηρεσία τους. 
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Σημειώνεται ακόμη ότι, κατά το 2014, τέσσερις ανταποκριτές εξωτερικού 

συνεργάζονταν τόσο με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου όσο και με το Κυπριακό 

Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ). Σημειώνεται επίσης ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο, 

στη συνεδρία ημερ. 7.8.2014, αποφάσισε όσον αφορά στους ανταποκριτές 

εξωτερικού, «να γίνει προσπάθεια συνέργιας με κοινούς ανταποκριτές σε 

συνεργασία τόσο με το ΚΥΠΕ όσο και με άλλους οργανισμούς», χωρίς ωστόσο να 

έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Αναφέρεται επίσης ότι, το ενδεχόμενο εξασφάλισης 

από κοινού ανταποκριτών,  μεταξύ του ΡΙΚ και του ΚΥΠΕ, σε διάφορες σημαντικές 

πρωτεύουσες και έδρες διεθνών οργανισμών συζητήθηκε και παλαιότερα μεταξύ 

των δύο Ημικρατικών Οργανισμών (Πρακτικά ημερ. 12.2.2013). 

Σύσταση:  Η Διεύθυνση του Ιδρύματος να προχωρήσει σε υλοποίηση όλων των 

πιο πάνω αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι ώστε να υπάρξει 

συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις μας και τακτοποίηση των θεμάτων που 

αφορούν τους ανταποκριτές. 

6. Διαφημίσεις. 

(α) Προϋπολογισμός. Στον περί Προϋπολογισμού του ΡΙΚ Νόμο του 2014, και 

συγκεκριμένα στο μέρος των εσόδων, άρθρο 1050 «Άλλες δραστηριότητες» 

γίνεται πρόνοια ύψους €6.000.000 που σύμφωνα με το επεξηγηματικό  υπόμνημα 

αφορά σε έσοδα από διαφημίσεις, παροχή τεχνικών διευκολύνσεων και διάφορα 

άλλα έσοδα.  

Παρατηρήσαμε ότι δεν γίνεται ανάλυση του ποσού κατά υπό κατηγορία εσόδου και 

κυρίως της πρόνοιας του ύψους των διαφημίσεων, που αποτελεί την κύρια 

εμπορική δραστηριότητα του Ιδρύματος.  Η πρακτική αυτή συνιστά αποστέρηση 

πληροφόρησης αναφορικά με τη στόχευση και προσήλωση του Ιδρύματος και κατ΄ 

επέκταση με τον βαθμό υλοποίησης αυτών αναφορικά με τη δραστηριοποίηση 

στον διαφημιστικό τομέα. 

Σύμφωνα με επιστολή του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων  ημερ. 1.6.2010 

προς τον Γενικό Διευθυντή  του Υπουργείου Εσωτερικών και με κοινοποίηση προς 

το Ίδρυμα, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι με βάση την Ανακοίνωση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές 

ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση (2009/C 257/01 ημερ. 27.10.2009), για το 

θέμα των τιμών χρέωσης των διαφημίσεων, δεν απαιτείται από το ΡΙΚ να καλύπτει 
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το κόστος της δημόσιας υπηρεσίας που παρέχει με διαφημιστικά έσοδα. Αυτό, 

ωστόσο,  που απαιτεί η Ανακοίνωση  για να θεωρείται η επιδότηση συμβατή με 

την κοινή αγορά είναι να επιδιώκουν οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς τη 

μεγιστοποίηση των διαφημιστικών τους εσόδων, έτσι ώστε να μη δημιουργούνται 

στρεβλώσεις που θα θίγουν τους ανταγωνιστές τους.  

Σύσταση:  Δεδομένης της εξάρτησης της βιωσιμότητας του Ιδρύματος από τη 

δημόσια ενίσχυση που λαμβάνει, θα πρέπει να παρουσιάζεται στο Επεξηγηματικό 

Μνημόνιο του Προϋπολογισμού ανάλυση των εσόδων κατά κατηγορία, έτσι ώστε 

αποδεδειγμένα  και ουσιαστικά να διαφαίνεται η στόχευση και προσήλωση του 

Ιδρύματος για μεγιστοποίηση των διαφημιστικών του εσόδων. 

(β)  Έσοδα από διαφημίσεις. Τα έσοδα από τιμολογημένη διαφήμιση κατά τη 

διάρκεια του έτους ανήλθαν στα €3.110.439 (για το 2013 στα €2.342.902), από τα 

οποία, ποσό ύψους €546.122 ή ποσοστό 17,6% (για το 2013 €219.622 ή ποσοστό 

9,4%) αφορούσε στην ανταλλαγή μη ομοειδών υπηρεσιών που προέκυψαν από 

συνεργασίες κυρίως με εταιρείες τηλεπικοινωνιών ύψους €350.552, ενοικίασης 

αυτοκινήτων ύψους €47.433  και παραγωγής ταινιών ύψους €71.903. 

Παρατηρείται, δηλαδή αύξηση στην τιμολογημένη διαφήμιση ύψους €767.537 

(αύξηση €326.500 αφορά στην ανταλλαγή μη ομοειδών υπηρεσιών) που 

αποδίδεται κυρίως στις διαφημίσεις στην τηλεόραση στο δεύτερο κανάλι - όπως 

αναλυτικά περιγράφεται στους πίνακες που ακολουθούν - λόγω μετάδοσης του 

Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και του Γιουρόπα Λίγκ την περίοδο Ιουνίου – 

Ιουλίου 2014 το κόστος προβολής των οποίων σύμφωνα με στοιχεία που 

λήφθηκαν από το Λογιστήριο του Ιδρύματος ανήλθε στα €1.569.360 και €300.000 

αντίστοιχα. Έχουμε επισημάνει ότι θα πρέπει να λαμβάνεται, μεταξύ άλλων, 

σοβαρά υπόψη  το ψηλό κόστος δαπάνης για την προβολή των γεγονότων αυτών. 

Όσον αφορά στα έσοδα από διαφημίσεις που αφορούν στην ανταλλαγή ομοειδών 

υπηρεσιών έναντι παραχώρησης χώρου στον τύπο για διαφημίσεις/ανακοινώσεις, 

τα οποία δεν λογίζονται ως έσοδα, κατά το 2014 ανήλθαν στα €600.153  (για το 

2013 €397.708) που προκύπτουν κυρίως από ανταλλαγή διαφημίσεων με 

συγκεκριμένο όμιλο εταιριών ύψους €320.760 και με εταιρεία κυκλοφορίας 

ημερήσιου τύπου  ύψους €179.214. 
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Οι ειδικές συμφωνίες «barter agreements» που συνάπτει το Ίδρυμα, για ανταλλαγή 

ομοειδών υπηρεσιών, αποτελούν στην πραγματικότητα διενέργεια δαπανών εκτός του 

εγκεκριμένου ετήσιου Προϋπολογισμού του Ιδρύματος και ως εκ τούτου δεν τυγχάνουν 

της θεσμοθετημένης διαδικασίας έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο και ψήφισης 

από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά το Ίδρυμα στον 

περί Προϋπολογισμό Νόμο του έτους 2015 συμπεριέλαβε σχετική σημείωση. 

Πρόσθετα αναφέρουμε ότι σύμφωνα με καταστάσεις που λήφθηκαν από τη Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος κατά το 2014 παραχωρήθηκε δωρεάν 

διαφημιστικός χρόνος (αφορά τηλεόραση και ραδιόφωνο) αξίας €3.217.214 στα 

πλαίσια σύναψης συμφωνιών πώλησης διαφημίσεων. 

(γ) Διαφημίσεις στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Οι διαφημίσεις στην 

τηλεόραση και στο ραδιόφωνο κατά τα τελευταία τέσσερα  χρόνια παρουσιάζουν την 

πιο κάτω εικόνα.  

Πρώτο κανάλι – ΡΙΚ 1 

Έτος  Έσοδα  

Αύξηση/ 
(Μείωση) Ποσοστό 

 €  € % 

2011  2.227.073  --- --- 

2012  1.852.363  (374.710) (16,8) 

2013  1.703.747  (148.616) (8,02) 

2014  1.757.263  53.516 3,1 

 

Δεύτερο κανάλι – ΡΙΚ 2 

Έτος  Έσοδα  

Αύξηση/ 
(Μείωση) Ποσοστό 

  €  € % 

2011   354.264  --- --- 

2012   738.429   384.165     108,4 

2013  165.288  (573.141)    (77,6) 

2014  999.662  834.374 504,8 

 

Ραδιόφωνο - Πρώτο Πρόγραμμα 

Έτος  Έσοδα  

Αύξηση/ 
(Μείωση) Ποσοστό 

 €  € % 

2011  32.391  --- --- 

2012  20.616   (11.775) (36,3) 

2013  16.053  (4.563) (22,1) 

2014  16.175  122 0,8 



 - 11 - 
 

 

Ραδιόφωνο - Τρίτο Πρόγραμμα 

Έτος  Έσοδα  

Αύξηση/ 
(Μείωση) Ποσοστό 

  €  € % 

2011  1.071.975  --- --- 

2012  761.538  (310.437) (28,9) 

2013  484.530  (277.008) (36,4) 

2014  541.644  57.114 11,8 

Όπως αναφέρεται στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 

εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση 

για σκοπούς κόστους παραγωγής προγραμμάτων, «τα προγράμματα 

εξυπηρετούν τόσο την εκπλήρωση της εντολής παροχής δημόσιας υπηρεσίας όσο 

και τη δημιουργία τηλεθέασης για την πώληση διαφημιστικού χρόνου». Ως εκ των 

πιο πάνω αποδεδειγμένα η πορεία των διαφημίσεων είναι άμεσα συνδεδεμένη με 

τον βαθμό τηλεμεριδίου και τηλεθέασης.  

Σύμφωνα με καταστάσεις που ετοιμάστηκαν από το Ίδρυμα και εξάγονται από 

καταμετρήσεις στις οποίες προβαίνει η Nielsen Audience Measurement Cyprus, 

κατά το 2014, συγκεκριμένα  προγράμματα του Ιδρύματος κατέγραψαν τηλεθέαση 

κάτω του 4,6% και τηλεμερίδιο 10,65% τη στιγμή που, σύμφωνα με την τηλεθέαση 

και το τηλεμερίδιο άλλου τηλεοπτικού καναλιού, την ίδια τηλεοπτική περίοδο 

περίπου - prime time - και αφορούσε στην πλέον στοχευμένη κατηγορία 

τηλεθεατών, γυναίκες 24 με 44, ανερχόταν σε 17,0% και 42,95% αντίστοιχα. Κατά 

το 2014 το τηλεοπτικό κανάλι του Ιδρύματος ΡΙΚ1 κατέγραψε μεταξύ των άλλων 

ιδιωτικών καναλιών τη χαμηλότερη τηλεθέαση 3,5% σε σύγκριση  με την πιο ψηλή 

απόδοση που ήταν 9%.   

Ως εκ των πιο πάνω συνάγεται ότι το  Ίδρυμα, παρά  την ικανοποίηση των 

ποσοστώσεων δυνάμει των περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Δημόσια 

Ραδιοτηλεοπτική Υπηρεσία) Κανονισμών του 2003 για του οποίους γίνεται 

αναφορά σε επόμενη παράγραφο της επιστολής μας, αποτυγχάνει να εξασφαλίσει  

μέσω των προγραμμάτων που προβάλει, ανταγωνιστική τηλεθέαση, το πλέον 

ουσιώδες κριτήριο, για απόσπαση μεγαλύτερου μεριδίου των διαφημιστικών 

δαπανών των εταιρειών.  
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(δ) Αναδιοργάνωση του Εμπορικού Τμήματος.  Η αναδιοργάνωση του 

Εμπορικού Τμήματος αποτέλεσε θέμα που απασχόλησε το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Ιδρύματος,  και συγκεκριμένα σε συνεδρία του ημερ. 26.2.2014, μεταξύ άλλων 

αποφάσισε να απασχολήσει δύο εξωτερικούς συνεργάτες ως πωλητές διαφήμισης 

οι οποίοι να αμείβονται με προμήθεια επί των εισπράξεων διαφήμισης. 

Επισημάνθηκε ότι, δεν έχει γίνει  αναδιοργάνωση του Εμπορικού Τμήματος και 

απασχόληση εξωτερικών συνεργατών. 

Σύσταση: Παρά το γεγονός ότι παρατηρήθηκε αύξηση των εσόδων από 

διαφημίσεις το έτος 2014, έναντι του 2013, γίνεται σύσταση όπως το ΡΙΚ συνεχίσει 

και εντείνει τις προσπάθειες του για περαιτέρω αύξηση των διαφημίσεων. 

Επιπρόσθετα, έχουμε την άποψη ότι το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να προβεί 

στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αναδιοργάνωση του Εμπορικού 

Τμήματος με στόχο την άμεση αύξηση των εσόδων από διαφημίσεις. 

(ε) Ειδικές συμφωνίες «barter agreements». 

(i) Επί σειρά ετών επισημαίνουμε στις Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας ότι, 

παρατηρούνται περιπτώσεις όπου δικαιώματα χρήσης αγαθών που 

απορρέουν από ειδικές συμφωνίες “barter agreements” χρονολογούνται 

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

αντίτιμο της ανταλλαγής, κυρίως μη ομοειδών υπηρεσιών, όπως, μεταξύ 

άλλων, ειδών ένδυσης αξίας €64.943 και επίπλων €21.995 γεγονός, που 

συνιστά έλλειψη επαρκoύς εποπτείας και παρακολούθησης της 

υλοποίησης των συμφωνιών. Επίσης η ισχύς των ειδικών συμφωνιών έχει 

ήδη λήξει, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο οι εταιρείες αυτές να 

μην δραστηριοποιούνται πλέον.  

 Χρεώστες «Barter» με ειδικές συμφωνίες. Στις 31.12.2014 το 

υπόλοιπο των χρεωστών με ειδικές συμφωνίες «Barter» που 

αφορούσαν σε μη ομοειδείς υπηρεσίες ανήλθε στις €263.616 από το 

οποίο ποσό ύψους €220.772 αφορά σε προηγούμενα έτη και ποσό 

€26.787 αφορά σε αεροπορικές εταιρείες που δεν λειτουργούν πλέον. 

Το ποσό των χρεωστών από ομοειδείς υπηρεσίες ανήλθε στα €340.591 

από το οποίο ποσό ύψους €74.109 αφορούσε σε προηγούμενα έτη και 

€205.573 αφορούσε σε συγκεκριμένο όμιλο εταιρειών.  
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Επίσης παρατηρήθηκε ότι παρόλο που η χρονική διάρκεια συμφωνιών 

για ομοειδή υπηρεσίες με δύο εφημερίδες έχει λήξει και αυτές δεν έχουν 

ανανεωθεί, εντούτοις η συνεργασία με το Ίδρυμα συνεχίζεται. 

Επισημάνθηκε ότι σύμφωνα με τα συμφωνητικά έγγραφα σε περίπτωση 

που τα ποσά που προνοούνται στις συμφωνίες δεν καλυφθούν από 

οποιοδήποτε μέρος κατά τη διάρκεια του έτους, τότε τα υπόλοιπα 

διαγράφονται και δεν μεταφέρονται στο επόμενο έτος, πρόνοια η οποία 

δεν εφαρμόζεται. 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι τα συμφωνητικά 

έγγραφα έχουν ήδη σταλεί στις εφημερίδες με τις οποίες το ΡΙΚ έχει 

συνεργασία, για υπογραφή. 

Πιστωτές «Barter» με ειδικές συμφωνίες. Στις 31.12.2014 το υπόλοιπο 

των πιστωτών με ειδικές συμφωνίες «Barter» ανήλθε σε €562.457 

(€813.724 το 2013). Ποσό ύψους €263.194 αφορούσε σε μη ομοειδείς 

υπηρεσίες από το οποίο ποσά ύψους €132.893 και €85.711 αφορούν σε 

προηγούμενα έτη και εταιρείες τηλεπικοινωνιών, αντίστοιχα. Επίσης το 

ποσό των πιστωτών από ομοειδείς υπηρεσίες ήταν €171.524 (€114.094 

αφορούσε σε προηγούμενα έτη) από το οποίο ποσό ύψους €134.778 

αφορούσε σε μία εφημερίδα. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του έτους 

δεν έχουν γίνει διαφημίσεις στο Ίδρυμα.  

Το υπόλοιπο ποσό ύψους €127.739, αφορά στη διαφορά που 

προέκυψε στα πλαίσια των ανταλλαγών ομοειδών υπηρεσιών, αφού 

αυτές δε λογίζονται. 

Σύσταση: Δρομολόγηση απαραίτητων ενεργειών για πλήρη αξιοποίηση 

των δικαιωμάτων/υποχρεώσεων χρήσης αγαθών προς διασφάλιση των 

συμφερόντων του Ιδρύματος. 

Όπως πληροφορηθήκαμε, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος  

υιοθετώντας τη σύσταση της Υπηρεσίας μας, έχει ήδη δώσει οδηγίες 

στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών όπως προσδιορίζονται εκ των 

προτέρων οι ακριβείς ανάγκες του ΡΙΚ για προβολή διαφημίσεων ή 

ανακοινώσεων σε άλλα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, έτσι ώστε όλες οι 

συμφωνίες barter να συνάπτονται πάντοτε στη βάση των αναγκών του 
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Ρ.Ι.Κ. Επίσης, το ΡΙΚ θα εξετάσει το ενδεχόμενο διαγραφής παλαιών 

υπολοίπων, εκεί όπου έχει τεκμηριωθεί ότι καθίστανται ανεπίδεκτα 

είσπραξης 

(ii) Το Ίδρυμα προέβη στη σύναψη συμφωνιών με εταιρεία που ως 

αντικείμενο έχει την παραγωγή/συμπαραγωγή σειρών με ανταλλαγή την 

καταβολή μηνιαίας αποζημίωσης, την παραχώρηση του δικαιώματος 

τοποθέτησης προϊόντων, credits καθώς και διαφημιστικού χρόνου, τον 

οποίο η εταιρεία μεταπωλεί σε τρίτους, αναλόγως με το τι προβλέπεται 

στην κάθε περίπτωση συμφωνίας, και από μέρους του ο παροχέας έχει 

την υποχρέωση να εξεύρει δωροθέτες. Αναφορικά με τα πιο πάνω 

παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

     Όπως έχουμε υποδείξει στην Έκθεση  ελέγχου της Υπηρεσίας μας 

για το έτος 2013, το είδος αυτών των συμφωνιών που 

συνάπτονται παραπέμπουν σε «barter agreement» μη ομοειδών 

υπηρεσιών και ως εκ τούτου το έσοδο από διαφήμιση θα πρέπει 

να περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις του Ιδρύματος και 

το αντίστοιχο ποσό ως έξοδο παραγωγών/συμπαραγωγών 

ταινιών. Το ίδρυμα συνήψε νέα συμβόλαια συνεργασίας με τις 

εταιρείες παραγωγών τον Οκτώβριο του 2014 και στη βάση αυτών 

έγινε αναγνώριση της διαφήμισης, της τοποθέτηση προϊόντων και 

credits, αλλά  όχι για όλες τις εταιρείες. 

Σύσταση: Η αναγνώριση των εσόδων διαφημίσεων και 

αντίστοιχων εξόδων παραγωγών θα πρέπει να γίνεται σε όλες τις 

περιπτώσεις και να καθορίζεται η ημερομηνία λήξης προβολής 

των διαφημίσεων που παραχωρούνται.  

Πρόσθετα αναφέρουμε ότι σύμφωνα με κατάσταση που τηρείται 

από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, σε συγκεκριμένη 

εταιρεία παραγωγής για την περίοδο 2011 – 2014 παραχωρήθηκε 

δωρεάν διαφημιστικός χρόνος αξίας €1.030.000, που αφορούσε 

σε τρείς παραγωγές, από τον οποίο μέχρι τον Φεβρουάριο του 

2015, μεταδόθηκαν μόνο διαφημίσεις αξίας €278.616, ενώ η μία 

μάλιστα παραγωγή έχει ολοκληρωθεί. 
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    Το Ίδρυμα δεν είναι σε θέση να γνωρίζει το οικονομικό όφελος της 

εταιρείας παραγωγής από τη μεταπώληση του διαφημιστικού 

χρόνου που της παραχωρείται σε τρίτες εταιρείες, έτσι  ώστε να 

είναι σε θέση να σταθμίζει το ποσό που το ίδιο καταβάλλει ως 

αποζημίωση. 

 Με την παραχώρηση διαφημιστικού χρόνου σε τρίτους για 

μεταπώληση το Ίδρυμα δημιουργεί από μόνο του ανταγωνισμό και 

ενδεχομένως απώλεια πιθανών δικών του πελατών και εσόδων. 

Επειδή η πράξη σύναψης ειδικών συμφωνιών «barter agreements» παραπέμπει 

σε αγορά υπηρεσιών ή αγαθών, για να διασφαλίζονται οι αρχές της διαφάνειας, 

ίσης μεταχείρισης και χρηστής διοίκησης, θα πρέπει αυτές να διέπονται από τις 

διατάξεις του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και για  Συναφή Θέματα Νόμου 

αρ. 12(Ι)/2006 και των περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και 

Υπηρεσίες) (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και Κοινότητες) Κανονισμούς του 2012 

(Κ.Δ.Π. 242/2012).  

(στ) Τιμολόγηση.  Ο καθορισμός και  η αναθεώρηση των τιμών των διαφημίσεων 

τόσο στην τηλεόραση όσο και στο ραδιόφωνο γίνονται από τη Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών, και συντάσσονται σχετικοί τιμοκατάλογοι. 

Σύσταση: Κατά την αναθεώρηση των τιμών να γίνεται σχετικό ενημερωτικό 

σημείωμα προς τον Γενικό Διευθυντή, έτσι ώστε να υπάρχει τεκμηριωμένη η 

διαδρομή των αλλαγών που διενεργούνται. 

(ζ) Μηχανογράφηση.  Επί σειρά ετών (από το 2007) γίνεται εισήγηση για 

μηχανογράφηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών από την καταχώριση μέχρι 

και την προβολή της διαφήμισης, που θα συνέβαλλε στην παρακολούθηση της 

υλοποίησης των συμφωνιών που συνάπτονται, στην εξοικονόμηση χρόνου 

εργασίας και στην ελαχιστοποίηση τυχόν περιπτώσεων εμφάνισης λαθών και 

παραλείψεων. Επίσης θα συνέδραμε ταυτόχρονα και στην περαιτέρω αξιοποίηση 

του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού του εμπορικού τομέα και στην καλύτερη 

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

εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνεδρία της 

στις 12.6.2012. 
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Όπως έχουμε πληροφορηθεί, άρχισε η διαδικασία για εξεύρεση κατάλληλου 

εξειδικευμένου προγράμματος. 

7. Χρεώστες. 

Το σύνολο των εμπορικών χρεωστών κατά τις 31.12.2014, ανήλθε σε €3.195.112 

μετά από την αφαίρεση ειδικής πρόβλεψης για επισφαλή χρέη ύψους €1.452.823, 

σε σύγκριση με €3.549.554 και €1.458.638 αντίστοιχα κατά τις 31.12.2013. 

(α) Χρεώστες διαφημίσεων. Οι χρεώστες διαφημίσεων μη συμπεριλαμβανομένων των 

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

31.12.2014 ανέρχονταν σε €2.075.614 (€2.155.973 το 2013). Διαχρονικά για το ποσό αυτό 

έχει αναγνωριστεί και συσσωρευτεί ειδική πρόβλεψη για επισφαλή χρέη  ύψους €1.023.615 

(€2.123.280 για το 2013).  Από τα πιο πάνω, προκύπτει ότι παρουσιάζεται υψηλός κίνδυνος 

και αδυναμία ανάκτησης των εισπρακτέων από μέρους του Ιδρύματος αλλά και  ταυτόχρονα  

ένα είδος έμμεσης χρηματοδότησης των πελατών του με πόρους του Δημοσίου.  Αναφέρεται 

σχετικά ότι ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων σε εγκύκλιο επιστολή του με αρ. 51 και 

ημερ. 7.10.2010 επισημαίνει ότι εκπρόθεσμες οφειλές επιχειρήσεων προς τις δημόσιες αρχές 

ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να ισοδυναμούν με χορήγηση κρατικής ενίσχυσης. 

(i) Στις 31.12.2014 το σύνολο των οφειλών από διαφημιστικά γραφεία ανερχόταν 

στα €1.375.913 και  σύμφωνα με κατάσταση που ετοιμάστηκε από το Λογιστήριο 

του Ιδρύματος, για οφειλές  ύψους  €543.099, καταχωρήθηκαν αγωγές χωρίς 

ωστόσο το Ίδρυμα μέχρι σήμερα να επιτύχει ανάκτηση των ποσών, αφού σε 

κάποιες περιπτώσεις οι εταιρείες έχουν κλείσει/διαλυθεί. 

Διαφημιστικό 
Γραφείο  (ΔΓ) 

Υπόλοιπο 
31.12.2014 

 

 
Οφειλή από 

το έτος 

       €   

ΔΓ - Α 25.204  1998 

ΔΓ - Β 7.548  1992 

ΔΓ - Γ 15.540  1999 

ΔΓ - Δ 66.339  2003 

ΔΓ - Ε 46.641  1991 

ΔΓ - ΣΤ 137.511  2000 

ΔΓ - Ζ 43.809  1999 

ΔΓ - Η 25.439  2001 

ΔΓ - Θ 90.428  2012 

ΔΓ -  Ι 12.957  2008 

ΔΓ - Κ 1.416  2008 

ΔΓ - Λ 70.267  2011 

  543.099    
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Επίσης πελάτες με οφειλή πέραν των €10.000, με συνολικό ποσό ύψους 
€509.257 εκκρεμούσε για περίοδο πέραν των 90 ημερών.  Ο πιο κάτω πίνακας 
είναι ενδεικτικός.  

Διαφημιστικό 
Γραφείο (ΔΓ) 

 

 

Υπόλοιπο 
31.12.2014 

 Οφειλή 
πέραν 

των 90 
ημερών 

           €         € 

ΔΓ - Μ  25.488  21.523 

ΔΓ - Ν  108.909  75.608 

ΔΓ - Ξ  74.374  60.340 

ΔΓ - Ο  148.622  137.284 

ΔΓ - Π  151.609  98.335 

ΔΓ - Ρ  37.214  31.398 

ΔΓ - Σ  22.093  22.093 

ΔΓ - Τ  62.675  62.676 

 630.984  509.257 

(ii) Επίσης οι οφειλές από απευθείας πελάτες διαφημίσεων ανέρχονταν 

στα  €778.429, από το οποίο, ποσό ύψους €636.860 αφορούσε σε 

προηγούμενα έτη, για πελάτες με οφειλή πέραν των €5.000. Για 

ορισμένες περιπτώσεις καταχωρήθηκαν αγωγές χωρίς ωστόσο το 

Ίδρυμα μέχρι σήμερα να επιτύχει ανάκτηση των ποσών, αφού σε 

κάποιες περιπτώσεις οι εταιρείες έχουν διαλυθεί. 

Απευθείας πελάτης 
διαφημίσεων (ΑΠΔ) 

 
Υπόλοιπο 
31.12.2014  

 
Οφειλή από 

το έτος 

  €   

ΑΠΔ - Α  262.119 2011 

ΑΠΔ - Β  122.671 2003 

ΑΠΔ - Γ  70.777 2007 

ΑΠΔ - Δ  43.380 1995 

ΑΠΔ - Ε  23.400 2012 

ΑΠΔ - ΣΤ  23.201 2007 

ΑΠΔ - Ζ  18.936 1995 

ΑΠΔ - Η  18.766 2004 

ΑΠΔ - Θ  16.185 1999 

ΑΠΔ – Ι  8.833 2010 

ΑΠΔ - Κ  8.600 2009 

ΑΠΔ - Λ  7.392 2008 

ΑΠΔ - Μ  6.601 1999 

ΑΠΔ - Ν  6.000 2013 

   636.860 
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Όπως αναφέρεται στην επιστολή του Ιδρύματος  με αρ. φακ. Γ.Δ.40/15 και ημερ. 

4.3.2015  η Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, εισηγήθηκε 

όπως το Ίδρυμα  προχωρήσει σε διαγραφή των χρεών, τα οποία δεν είναι ανακτήσιμα 

και για τα οποία έχει παρέλθει αρκετός χρόνος και έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες 

προσπάθειες.  Όπως έχουμε συστήσει και κατά τον έλεγχο του  2013, το Ίδρυμα 

πρέπει να προβαίνει έγκαιρα, στην είσπραξη των απαιτήσεων του, αφού η διέλευση 

μακράς χρονικής περιόδου αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα έχοντας ως αποτέλεσμα 

την δημιουργία προβλέψεων επισφαλών χρεών, που στις πλείστες των περιπτώσεων 

είναι μη ανακτήσιμα.   

Σύσταση: Το Ίδρυμα θα πρέπει να διερευνήσει τους λόγους για τη συσσώρευση και μη 

έγκαιρη απαίτηση των πιο πάνω οφειλών, και εάν και εφόσον  διαπιστωθούν λάθη και 

παραλείψεις να εξεταστεί το ενδεχόμενο απόδοσης  ευθυνών στους αρμόδιους λειτουργούς 

του Ιδρύματος. Eπίσης, σε περίπτωση διαγραφών θα πρέπει να εφαρμοστούν οι πρόνοιες 

του άρθρου 35 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και του 

Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου αρ. 38(Ι)/2014. 

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

του ημερ. 19.11.2012, εισηγήθηκε στο ΡΙΚ τη διαγραφή των υπολοίπων κάτω των  

€500 και να αποφασίσει, κατά πόσο θα προβεί στη διαγραφή ή μη των οφειλών 

για ποσά μεγαλύτερα των €500 και την καταχώρηση ή μη αγωγών, νοουμένου ότι 

διερευνηθεί προηγουμένως με το Νομικό Σύμβουλο η δυνατότητα καταχώρησης 

των αγωγών βάσει των προνοιών του περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων 

Νόμου του 2012 (Ν.66(Ι)/2012). 

Αναφέρεται σχετικά ότι το 2012 διαγράφηκε ποσό €871.850 και στις 31.12.2014 το 

υπόλοιπο των πιο πάνω χρεωστών ανερχόταν σε €215.884 για το οποίο υπάρχει 

πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες. 

Σύσταση: Το Ίδρυμα θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του 

Υπουργείου Εσωτερικών και σε ότι αφορά τα οφειλόμενα ποσά πάνω των €500, 

έτσι ώστε το θέμα να διευθετηθεί. 

8. Περιθωριακά Ωφελήματα μόνιμου προσωπικού.  

Με βάση τη συμφωνία που υπογράφηκε στις 22.6.1990 μεταξύ των συντεχνιών 

των υπαλλήλων και του ΡΙΚ (αφορούσε στην ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης 

που έληξε στις 31.12.1988), για πρώτη φορά παραχωρούντο περιθωριακά 
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ωφελήματα συνολικού ύψους 3% επί του μισθολογίου, ενώ υπήρχε πρόνοια πως 

«τα ωφελήματα αυτά θα διατεθούν για το Ταμείο Υγείας, εκτός εάν συμφωνηθούν 

άλλοι τρόποι διάθεσης τους μεταξύ των δύο πλευρών». Στις επόμενες συλλογικές 

συμβάσεις παραχωρήθηκε αύξηση στο πιο πάνω ποσοστό το οποίο στις 

31.12.2010 ανήλθε στο 7,55%. Η συσσωρευμένη οφειλή του ΡΙΚ για τα πιο πάνω 

ωφελήματα ανερχόταν στις 31.12.2014 σε €7.302.437 (€6.964.474 στις 

31.12.2013). Τα πιο πάνω ποσά προκύπτουν μετά την αφαίρεση συνολικού 

ποσού ύψους €2.903.825, το οποίο κατατέθηκε από το ΡΙΚ σε τραπεζικούς 

λογαριασμούς ως ακολούθως: «Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου – Περιθωριακά 

Ωφελήματα» €2.757.630 (€1.615.475 τα έτη 2004 μέχρι 2009 και €1.142.155 το 

2010) και «Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου – Περιθωριακά Ωφελήματα Διευθυντικού 

Προσωπικού» €2.532 (£1.029 το 2005 και £453 το 2006), καθώς και πληρωμή 

ύψους €143.663 (€60.533 τα έτη 2008 μέχρι 2009 και €83.130 το 2010) προς το 

«Ταμείο Προνοίας Διευθυντικού Προσωπικού». 

Επιπρόσθετα, για την περίοδο 1991-2014, έχει καταβληθεί σε υπαλλήλους του 

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

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

από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνολικού ύψους €1.485.251.  

Για τους πιο πάνω λογαριασμούς επισημαίνονται  τα ακόλουθα: 

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

«Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου - Περιθωριακά Ωφελήματα» έγινε χωρίς 

να εγκριθούν σχετικοί Κανονισμοί και να εγγραφεί ξεχωριστό ταμείο 

προς όφελος των οποίων έχουν κατατεθεί τα χρήματα. 

(ii) Για τα ποσά των €2.532 και €143.663 που κατατέθηκαν στον τραπεζικό 

λογαριασμό «Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου - Περιθωριακά Ωφελήματα 

Διευθυντικού Προσωπικού» και «Ταμείο Προνοίας Διευθυντικού 

Προσωπικού» αντίστοιχα, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα 

μέτρα, μη αποκλειουμένων των δικαστικών για την επιστροφή τους σε 

λογαριασμό του Ιδρύματος. Επιπλέον, σημειώνονται τα ακόλουθα: 

  Στην Έκθεσή μας για το 2011 επισημάνθηκε ότι σύμφωνα με το άρθρο 

2 των Κανονισμών (Όροι Υπηρεσίας) του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 

Κύπρου, «υπάλληλος σημαίνει όλους τους απασχολούμενους στο 

Ίδρυμα, εκτός των εκτάκτων» και ως εκ τούτου, εκφράσαμε την άποψη 
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ότι το Διευθυντικό Προσωπικό δεν αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία και η 

οποιαδήποτε αναφορά σε διαφοροποίηση Διευθυντικού Προσωπικού 

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

Κανονισμών.  

  Αναφέρεται σχετικά ότι το Ταμείο Προνοίας Διευθυντικού Προσωπικού 

δημιουργήθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ιδρύματος, ημερ. 10.10.2005, όπου εγκρίθηκε αίτημα του Διευθυντικού 

Προσωπικού για να κατατίθενται τα περιθωριακά ωφελήματα που 

υπολογίζονται επί της μισθοδοσίας του σε ξεχωριστό λογαριασμό, με 

αναδρομική ισχύ. 

Επειδή η δημιουργία του πιο πάνω Ταμείου δημιούργησε αντιπαράθεση 

μεταξύ του Ιδρύματος και του υπολοίπου προσωπικού ορίστηκε 

διαιτητής για να εξετάσει το όλο θέμα. 

 Σημειώνεται ότι στις 24.5.2012 ο Διαιτητής συνοψίζοντας την απόφασή 

του, κατέληξε ότι το ΡΙΚ δεν μπορούσε εύλογα με βάση τις συλλογικές 

συμβάσεις και τα άλλα σχετικά στοιχεία να αποφασίσει τον διαχωρισμό 

μέρους του Ταμείου Περιθωριακών Ωφελημάτων για το «Διευθυντικό 

Προσωπικό». Ως εκ τούτου, σύμφωνα και με τον Νομικό Σύμβουλο του 

Ιδρύματος, τα ποσά αυτά θα πρέπει να επιστραφούν στους 

λογαριασμούς του Ιδρύματος. Τονίζεται ότι μέχρι την ημερομηνία του 

ελέγχου τα ποσά αυτά δεν είχαν επιστραφεί. Σημειώνεται επίσης ότι 

σύμφωνα με τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου αρ. 26 ημερ. 

6.11.2012, έχουν καταβληθεί χρήματα από το χωριστό Ταμείο των 

διευθυντών σε διευθυντικό στέλεχος του ιδρύματος που αφυπηρέτησε, 

παραγνωρίζοντας την πιο πάνω απόφαση του Διαιτητή, του Νομικού 

Συμβούλου και τις σχετικές παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας. 

(iii) Η διάθεση του ποσού €1.485.251 που αφορά στην καταβολή ειδικού 

μηνιαίου βοηθήματος, στους υπαλλήλους του Ιδρύματος που ήταν μέλη 

του Ταμείου Προνοίας και αφυπηρέτησαν πριν την 1.1.1982, έγινε με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος ημερ. 22.11.1991 

κατόπιν αναθεωρημένης συμφωνίας που έγινε με τις συντεχνίες των 

υπαλλήλων του Ιδρύματος την ίδια ημέρα, χωρίς να φαίνεται ότι 

εξασφαλίστηκε η έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών. Σημειώνεται ότι  
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μετά την παρατήρηση μας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η 

καταβολή του πιο πάνω ειδικού μηνιαίου βοηθήματος τερματίστηκε  από 

1/7/2014.  

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

Ιδρύματος, για τα έτη 2000 - 2014 το ΡΙΚ κατέβαλε επιπρόσθετα 

συνολικό ποσό ύψους €10.286.299 για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

του προσωπικού του, θέμα το οποίο σχολιάζουμε πιο κάτω. 

Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, εισηγούμαστε ότι, υπό τις 

δύσκολες οικονομικές συνθήκες που διέρχεται το Κράτος, το Ίδρυμα θα 

πρέπει άμεσα να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, σε 

συνεννόηση και με το Νομικό Σύμβουλο του, και παράλληλα επανεξετάσει το 

θέμα παραχώρησης παρεμφερών ωφελημάτων που δεν συνάδουν με αυτά 

που παραχωρούνται στο κεντρικό Κράτος. 

Το θέμα της παραχώρησης περιθωριακών ωφελημάτων έχει τεθεί και με την 

επιστολή μας ημερ. 17.2.2105 στον Υπουργό Οικονομικών. 

9.  Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

Στις 31.12.2014 η δαπάνη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του μόνιμου 

προσωπικού και των συνταξιούχων ανήλθε σε €843.343 σε σύγκριση με €876.908 

το 2013 που αναλύεται ως εξής:  

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη  2014  2013 

  €  € 

Υπουργείο Υγείας-Κρατικά Νοσηλευτήρια 

Ιατροί Επικουρικού Σχεδίου 

Άλλα έξοδα ιατρικής περίθαλψης 

 809.532  

28.853 

10.928 

 809.532 

42.031 

25.345 

       Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 44 των περί Ραδιοφωνικού 

Ιδρύματος (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών, όλοι οι υπάλληλοι, 

συνταξιούχοι και οι εξαρτώμενοί τους, δικαιούνται δωρεάν 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όπως και οι κυβερνητικοί υπάλληλοι.  

       Επιπρόσθετα, από το 1973 το ΡΙΚ εφάρμοσε και επικύρωσε Σχέδιο 

Υγείας (επικουρικό) που αποτελείται από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα 

διαφόρων ειδικοτήτων.   
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Σύσταση:  Η εισφορά των υπαλλήλων θα πρέπει να αυξηθεί αν θα 

έχουν δικαίωμα σε επικουρικό σχέδιο υγείας. Επίσης, για την 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των Συνεργατών και τη συμμετοχή τους 

στο επικουρικό σχέδιο θα πρέπει να γίνονται ανάλογες αποκοπές από 

τον μισθό τους και πρωτίστως τα ωφελήματα αυτά να τύχουν 

νομοθετικής ρύθμισης. 

Σημειώνεται ότι για την εφαρμογή των  περί Κυβερνητικών Ιατρικών 

Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών Γενικών (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 

2013, Κ.Δ.Π. 143/2013, το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρία του 

ημερ. 29.1.2014 αποφάσισε την αποκοπή 1,5% από 1.1.2014 επί των 

μισθών των μονίμων υπαλλήλων και των συντάξεων των 

συνταξιούχων. Οι  Κανονισμοί ωστόσο τέθηκαν σε ισχύ από 1.8.2013.   

Παρατηρήθηκε επίσης ότι δεν έγινε αποκοπή 1,5% από τον 13ο μισθό. 

Σημειώνεται επίσης ότι το Ίδρυμα καταβάλλει €178,04 ετησίως για κάθε 

Συνεργάτη/ιδα (Αορίστου Χρόνου) στη συντεχνία του για ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη, με συνολικό κόστος για το 2014 €44.104.   Επιπρόσθετα, οι 

Συνεργάτες/ιδες κάνουν χρήση και των ιατρών του επικουρικού σχεδίου, 

βάσει συλλογικής σύμβασης και όρους απασχόλησης των συνεργατών.   

10. Παραγωγή/συμπαραγωγή τηλεοπτικών σειρών. 

Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν από το λογιστήριο του Ιδρύματος, οι δαπάνες 

για τις αγορές συμπαραγωγών για τα έτη 2013 και 2014 ανήλθαν σε €1.474.825 

και €1.475.702, αντίστοιχα. 

Από τον έλεγχο του πιο πάνω θέματος, παρατηρήθηκε ότι: 

Η δαπάνη για συνεργασία με συγκεκριμένη εταιρεία για τα έτη 2010-2014 ανήλθε 

σε €3.435.320 με παροχή επιπλέον δωρεάν διαφημιστικού χρόνου αξίας 

€1.030.000 κατά την περίοδο 2011-2014 (για το 2010 δεν είχε παραχωρηθεί 

δωρεάν διαφημιστικός χρόνος).  Σημειώνεται ότι η ανάθεση στη συγκεκριμένη 

εταιρεία πέντε σειρών/τηλεπαιχνιδιών έγινε βάσει όρου που προϋπήρχε σε 

συμβόλαιο συνεργασίας για προηγούμενες σειρές/τηλεπαιχνίδια για τις οποίες 

προκηρύχτηκε προσφορά ή δημοσίευση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργασίας. 

Ο συγκεκριμένος όρος προέβλεπε ότι «εφόσον το ΡΙΚ κρίνει ότι η ποιότητα 

εργασίας του παροχέα είναι ικανοποιητική, κατά την απόλυτη αυτού κρίση, έχει το 
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δικαίωμα να ζητήσει από τον παροχέα την παραγωγή και δεύτερης σειράς για την 

επόμενη τηλεοπτική σεζόν», ο οποίος ωστόσο δεν αναφερόταν στα έγγραφα 

προκήρυξης του διαγωνισμού. Ο όρος αυτός επαναλαμβανόταν σε όλα τα 

επόμενα συμβόλαια.  

Σύσταση: Το Ίδρυμα πρέπει να προβαίνει σε διενέργεια διαγωνισμού 

προκειμένου να διασφαλίζονται οι αρχές της διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης  και 

χρηστής διοίκησης και τα συμφέροντα του Ιδρύματος. 

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

το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου κατά τη διάρκεια του έτους 2014.  

 Δυνάμει του άρθρου 24B(4) του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου, 

αναφορικά με την εκπλήρωση της αποστολής που ανατίθεται στο Ίδρυμα βάσει 

του άρθρου 16Α του πιο πάνω Νόμου,  στις 20.3.2015 υποβλήθηκε από το 

Υπουργείο Εσωτερικών η ετήσια έκθεση που ετοίμασε η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης 

Κύπρου για το έτος 2014, σύμφωνα με την οποία: 

 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης διαπιστώνει ότι τόσο στο ραδιόφωνο όσο και 

στην τηλεόραση το ΡΙΚ παρέχει πραγματικά μια ισορροπημένη δέσμη 

υπηρεσιών σύμφωνα με τους περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 

(Δημόσια Ραδιοτηλεοπτική Υπηρεσία) Κανονισμούς του 2003 και επομένως 

πληροί τις πρόνοιες του άρθρου 22Β (2)(α). 

 Το Ίδρυμα επίσης μεταδίδει πραγματικά τα προγράμματα που εμπίπτουν 

στην έννοια της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας σύμφωνα με τους 

περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Δημόσια Ραδιοτηλεοπτική 

Υπηρεσία) Κανονισμούς του 2003 και επομένως πληροί τις πρόνοιες του 

άρθρου 22Β (2)(β). 

 Η Αρχή επίσης κρίνει ότι το περιεχόμενο των προγραμμάτων που μεταδίδει 

το Ίδρυμα πληροί πραγματικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά δημόσιας 

ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας που καθορίζονται στο άρθρο 19 (1),(2),(4). 

 Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τα άρθρα 19(3), 19(5) και 19(6) η Αρχή 

θεωρεί ότι το ΡΙΚ λειτούργησε εντός των πλαισίων. Τα εν λόγω εδάφια 

αφορούν την προβολή εκπομπών που προκαλούν αισθήματα μίσους λόγω 

διαφορών στη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία ή την ιθαγένεια (19(3)), την 

προβολή προγραμμάτων που ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, 
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πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων (19(5)) και τήρηση δίκαιης 

ισορροπίας στην κατανομή του συνολικού ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού 

χρόνου μετάδοσης προγραμμάτων ή εκπομπών πολιτικού περιεχομένου 

ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα (19(6)).  

12. Έξοδα μετεκπαίδευσης. 

Tο Ίδρυμα συνήψε συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την παραχώρηση 

δύο υποτροφιών σε μέλη του προσωπικού του ΡΙΚ για απόκτηση μεταπτυχιακού 

διπλώματος με αντάλλαγμα το ΡΙΚ να είναι χορηγός επικοινωνίας στις 

συναντήσεις γνωριμίας που οργανώνει το Πανεπιστήμιο. Παρατηρήθηκε ότι, 

παρόλο που στην Εγκύκλιο του Αν. Γενικού Διευθυντή αρ. 10/2014 ημερ. 2.5.2014 

αναφέρεται ότι τα 4 άτομα που θα επιλεγούν για υποτροφία θα κληθούν από το 

ΡΙΚ να υπογράψουν συμβόλαιο με ένα ή περισσότερους εγγυητές, με το οποίο θα 

δεσμεύονται, μεταξύ άλλων, να συνεχίσουν να υπηρετούν στο ΡΙΚ μετά την 

ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών τους για περίοδο 6 χρόνων, ωστόσο δεν 

υπογράφηκε συμβόλαιο με τα άτομα που τους παραχωρήθηκε η υποτροφία.  

13.  Βεστιάριο, Φροντιστήριο. 

Όπως σημειώσαμε και στην Έκθεση μας για το έτος 2013, στο βεστιάριο 

παρουσιάζονται σημαντικές αδυναμίες όπως, η μη υιοθέτηση εσωτερικών 

Κανονισμών λειτουργίας, μη χρήση/επαναξιολόγηση του λογισμικού προγράμματος 

που διαμορφώθηκε από το 2005, μη απογραφή των ειδών βεστιαρίου και 

φροντιστηρίου και μη τήρηση μητρώων.    

14. Δισκοθήκη. 

Στον έλεγχο που διεξήχθη διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:  

 Οι αγορές των  CDs καταχωρίζονται στο μηχανογραφικό σύστημα της 

CYCOM το οποίο είναι πεπαλαιωμένο (εγκαταστάθηκε το 1993) και όπως 

μου έχει αναφερθεί από τις λειτουργούς του Αρχείου δεν γίνεται συντήρηση στο 

σύστημα.  

 Δεν υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής από το μηχανογραφικό σύστημα 

κατάστασης με τα αποθέματα του Αρχειακού Υλικού της Δισκοθήκης  στις 

31/12/2014. 

 Η τελευταία φορά που έγινε φυσική καταμέτρηση του Αρχειακού Υλικού 

Ραδιοφώνου του ΡΙΚ ήταν τον Μάρτιο 2013. 
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 H δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backups) γίνεται μία φορά το μήνα με 

τη χρήση μονάδων μνήμης USB τα οποία φυλάγονται σε γραφείο που 

βρίσκεται στο κτίριο του αρχείου.  

Σύσταση: 

(α)  Έχουμε την άποψη ότι πρέπει να γίνει αναβάθμιση του μηχανογραφικού 

συστήματος που τηρείται για την καταχώρηση στοιχείων αναφορικά με το 

Αρχειακό Υλικό της Δισκοθήκης.  

(β)  H δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backups) για το Αρχείο της 

Δισκοθήκης γίνεται με τη χρήση μονάδων μνήμης USB. Για σκοπούς ασφάλειας, η 

Υπηρεσία μας εισηγείται την εξασφάλιση εξοπλισμού για τη δημιουργία 

αντιγράφων ασφαλείας (backups)  σε μαγνητικές ταινίες, οπτικούς δίσκους ή 

εξωτερικούς σκληρούς δίσκους.  

15.  Αγορά Νομικών Υπηρεσιών. 

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

Συμβούλου και τα έξοδα αγωγών και αποζημιώσεων παρατηρήθηκαν τα 

ακόλουθα: 

(α) Ο Νομικός Σύμβουλος αναλαμβάνει και όλες τις υποθέσεις που 

παρουσιάζονται στο δικαστήριο και αφορούν το Ίδρυμα. Στον πίνακα που 

ακολουθεί παρουσιάζονται η αμοιβή και αποζημίωση του Νομικού Συμβούλου, και 

οι εισπράξεις του Ιδρύματος από τις αγωγές που επιδικάστηκαν υπέρ του, για τα 

τελευταία έξι χρόνια. 

Έτος  
Αμοιβή Νομικού 

Συμβούλου  

Αποζημίωση Νομικού 
Συμβούλου για έξοδα 

αγωγών  

Εισπράξεις 
Ιδρύματος από 

αγωγές 

  €  €  € 

2009  50.000  24.113  20.996 

2010  53.000  11.318  7.000 

2011  56.000  65.855  10.601 

2012  56.000  32.267  8.519 

2013  56.000  30.873  2.235 

2014  50.000  42.527  1.053 

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

δικηγορικό γραφείο με το οποίο το Ίδρυμα διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία. 

Αναφέρεται σχετικά ότι, η τελευταία φορά για την οποία η ανανέωση της 
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συνεργασίας εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ήταν στις 

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

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

συνεργασίας χωρίς την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά μόνο με την 

έγκριση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 

(γ)  Όπως μας έχει αναφερθεί  στην Έκθεση Συμμόρφωσης για τις Οικονομικές 

Καταστάσεις του Ιδρύματος για το έτος 2013 ημερ. 6.3.2015, κατόπιν 

διαπραγμάτευσης του Διοικητικού Συμβουλίου με το Νομικό Σύμβουλο η αμοιβή του 

έχει μειωθεί για την τριετία 2015-2017 στις €45.000 ετησίως και αναμένεται να 

υπογραφεί γραπτή συμφωνία. Σημειώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία ετοιμασίας της 

Έκθεσης μας  δεν είχε υπογραφεί η εν λόγω συμφωνία.  Σημειώνεται επίσης ότι, 

παρόλο που στην ταυτάριθμη επιστολή μας με ημερ. 30.5.2014 για τον έλεγχο των 

λογαριασμών  για το έτος 2013 επισημάνθηκε η ανάγκη συμμόρφωσης του 

Ιδρύματος  με τις πρόνοιες της  εγκυκλίου  ΓΛ/ΑΑΔΣ 24ΣΤ του Γενικού Λογιστηρίου, 

εντούτοις το Ίδρυμα στις 17.12.2014 προχώρησε σε περαιτέρω ανανέωση της 

συνεργασίας και για το έτος 2017. 

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

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο 

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

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

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

ακολουθήσουν για τη σύναψη συμβάσεων όταν πρόκειται για τις υπηρεσίες του 

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

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

πρέπει να ληφθεί υπόψη από το Ίδρυμα.  

(δ)  Όπως μας αναφέρθηκε  στην πιο πάνω Έκθεση Συμμόρφωσης αναφορικά με 

το θέμα της αποζημίωσης του νομικού συμβούλου για έξοδα αγωγών, στο 

διοριστήριο που αποστέλλεται κάθε φορά στον νομικό σύμβουλο για να 

εκπροσωπήσει το Ίδρυμα σε αγωγές/προσφυγές,  αναφέρεται ότι θα πληρώνεται με 

βάση τις κλίμακες των δικαστικών θεσμών. Ωστόσο από τον δειγματοληπτικό έλεγχο 

που διεξήχθη διαπιστώθηκε ότι στα τιμολόγια που εκδίδονται από το νομικό 

σύμβουλο αναφέρεται μόνο το συνολικό ποσό χρέωσης χωρίς άλλες λεπτομέρειες και 
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ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει επιβεβαίωση της ορθότητας της πληρωμής και ότι η 

χρέωση έγινε με βάση τις κλίμακες των δικαστικών θεσμών.  

(ε)  Παρατηρήθηκε ότι στις περιπτώσεις που οι αγωγές εκδικάζονται υπέρ του 

Ιδρύματος, ο Νομικός Σύμβουλος απαιτεί την καταβολή των εξόδων του από το 

Ίδρυμα αντί από τον ενάγοντα/εναγόμενο.  

16. Επιβολή Διοικητικών Προστίμων από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης 

Κύπρου. Κατά τα έτη 2013 και 2014 επιβλήθηκαν από την Αρχή 

Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου προς το ΡΙΚ  διοικητικά πρόστιμα για 7 υποθέσεις, 

συνολικού ποσού €31.000.  Στις 14.2.2014 πληρώθηκε ποσό €4.000 το οποίο 

αφορούσε σε 2 υποθέσεις ενώ τα διοικητικά πρόστιμα των υπόλοιπων 5 

υποθέσεων ύψους €27.000 δεν έχουν πληρωθεί αλλά έγιναν προσφυγές από το 

Ίδρυμα. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό 47 των περί Ραδιοφωνικών 

και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών της Αρχής (Κ.Δ.Π. 10/2000), «τα τέλη ή 

διοικητικά πρόστιμα ή οποιεσδήποτε άλλες οφειλές καταβάλλονται στην Αρχή 

ανεξάρτητα από οποιανδήποτε ένσταση ή προσφυγή».  

Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι οι 6 υποθέσεις (αφορούσαν σε παράβαση του 

άρθρου 18ΣΤ(2) του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Νόμου, το οποίο απαγορεύει 

τη συγκαλυμμένη διαφήμιση) για τις οποίες επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους €30.000 

αφορούσαν σε συγκεκριμένη εκπομπή του ΡΙΚ (‘Μαζί στο ΡΙΚ’).  Αναφέρεται ότι 

στη συμφωνία παροχής υπηρεσιών που υπογράφηκε μεταξύ της παρουσιάστριας 

της εκπομπής και του ΡΙΚ για την περίοδο 15.9.2014 μέχρι 31.7.2015 

περιλαμβάνεται όρος ότι «απαγορεύεται αυστηρώς η οποιαδήποτε άμεση ή 

έμμεση διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας» ενώ «σε περίπτωση 

παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας από τον παροχέα, το 

ΡΙΚ έχει δικαίωμα να αξιώνει κάθε ζημιά η οποία προκλήθηκε εξ αιτίας της 

παράβασης». Επισημαίνεται ότι στο συμβόλαιο που είχε υπογραφεί για την 

περίοδο 1.9.2012 μέχρι 31.8.2014 μεταξύ της παρουσιάστριας και του Ιδρύματος 

(είχε προσληφθεί ως Συνεργάτιδα Ορισμένου Χρόνου), περίοδος κατά την οποία 

προέκυψαν οι παραβάσεις για τις οποίες επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο, δεν 

υπήρχε σχετικός όρος για καταβολή αποζημίωσης προς το Ίδρυμα σε περίπτωση 

οποιασδήποτε παράβασης. 
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17.  Εκκρεμή θέματα.  

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

επιστολές όσο και στις Ετήσιες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας, εξακολουθούν να εκκρεμούν. 

(α) Νομοθεσία και Κανονισμοί. 

(i)  Τροποποιητικοί Προϋπολογισμοί. Η έγκριση των Προϋπολογισμών 

για κάλυψη υπερβάσεων που προέκυψαν κατά τα έτη 1995, 2006, 2007 

και 2008 εκκρεμούν στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

 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. 

(ii) Ωφελήματα προσωπικού. Όπως σχετικά αναφέρεται και σε 

προηγούμενες Εκθέσεις μας, εξακολουθεί να εκκρεμεί η ρύθμιση του 

θέματος των Κανονισμών που αφορούν στα ωφελήματα προσωπικού, 

που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταφορά αργιών και  το σχέδιο 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  

(β) Αγωγές εναντίον Διαφημιστικών Γραφείων για μη εξόφληση των οφειλών 

τους. Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες Εκθέσεις  μας, υπάρχει κίνδυνος 

απώλειας σημαντικών ποσών που οφείλονται από ορισμένες διαφημιστικές εταιρείες. 

Ενδεικτικές περιπτώσεις χρεωστών στους οποίους κινήθηκαν αγωγές, αλλά οι οφειλές 

παραμένουν ανείσπρακτες αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Αρ. 
Λογαριασμού  

Οφειλόμενο 
ποσό  Περίοδος οφειλής  

Ημερ. 
καταχώρισης 

αγωγής  Αρ. αγωγής 

  €         

2110056  25.439  1.6.2001 – 1.7.2001  6.7.2004  *6518/04 

2110019  15.540  1.7.1999 – 1.12.2001  11.6.2004  5593/04 

2110025  137.510  1.10.2000 – 1.10.2001  11.6.2004  5592/04 

2110030  43.809  31.3.1999 – 30.9.1999  27.3.2001  2946/01 

2150319  118.934  31.3.2003 – 30.4.2006  20.11.2006  7577/06 

2150008  6.601  31.10.1999 – 31.10.1999  14.3.2006  1983/06 

2110023  46.641  31.3.1991 – 31.7.2001  11.6.2004  5594/04 

*Κατεχωρήθη νέα αγωγή με αρ. 9273/10 στις 4/11/2010 και εξεδόθη απόφαση και πάλι υπέρ του 
Ιδρύματος στις 28/1/2014. 
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Κατά τα έτη 2010-2013 κινήθηκαν 19 νέες αγωγές (το 2014 δεν κινήθηκε αγωγή). 

Σημειώνεται ότι, 7 από τις αγωγές που κινήθηκαν κατά το 2009 και 2010, 

εκδικάστηκαν υπέρ του Ιδρύματος για το συνολικό ποσό των €297.411 πλέον 

τόκοι και νομικά έξοδα, χωρίς ωστόσο να έχει εισπραχθεί οποιοδήποτε ποσό. Ο 

πιο κάτω  πίνακας είναι ενδεικτικός. 

Αριθμός 

αγωγής  Όνομα εταιρείας (ΟΕ)  
Ημερ. 

απόφασης  
Ποσό εκδικασθέν 
από δικαστήριο  Αρ. Λογ.  

Οφειλόμενο 
ποσό 

31.12.2014 

      €    € 

9272/10  ΟΕ - Α  16.5.2011  3.024,50  2150392  3.662 

7566/10  ΟΕ - Β  21.10.2011  17.880,13  2150231  18.766 

4602/10  ΟΕ - Γ  6.4.2011  2.505,34  2150083  3.143 

6527/10  ΟΕ - Δ  24.5.2011  24.067,87  2110007  25.204 

2028/09  ΟΕ - Ε  6.6.2012  117.770,83  2410213  240.364 

5573/10  ΟΕ - ΣΤ  2.2.2011  65.823,86     

5673/10  ΟΕ - Ζ  28.2.2014  66.338,83  2110022  66.339 

      297.411,36    357.478 

(γ) Παρακολούθηση υποθέσεων απαλλοτρίωσης.  

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

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας καθόρισε στις 9.11.1998 ποσό 

αποζημίωσης £30.000 για την πιο πάνω απαλλοτρίωση. Διαπιστώθηκε 

ότι η αποδοχή και είσπραξη της αποζημίωσης αυτής από το Ίδρυμα 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. Παρατηρήθηκε ότι το Ίδρυμα δεν 

προχώρησε σε δικαστική διεκδίκηση της αποζημίωσης, όπως ήταν και 

η απάντηση σας, στην επιστολή ελέγχου της Υπηρεσίας μας  για το 

έτος 2013. 

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

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

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

Παρόλο που στις  25.11.2010 καταχωρίστηκε σχετική αγωγή και στις 21.11.2011 
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εκδόθηκε απόφαση υπέρ του Ιδρύματος, σύμφωνα με το Ίδρυμα, δεν έχει 

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

Παρατηρήθηκε ότι  το  Ίδρυμα δεν προχώρησε στην καταχώριση αίτησης 

πτώχευσης της εταιρείας και των ιδιοκτητών της, όπως εισηγήθηκε και ο Νομικός 

Σύμβουλος στη συνεδρία  ημερ. 31.1.2012.  

Σύσταση: Το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε έρευνα για την όλη διαδικασία 

ανάθεσης της διάθεσης των εισιτηρίων στη συγκεκριμένη εταιρεία, σύμφωνα και με 

την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου.  Ανάλογα με το 

πόρισμα της έρευνας το Ίδρυμα να προβεί σε καταγγελία στην Αστυνομία για 

πιθανή ποινική δίωξη. 

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

Λογιστήριο του Ιδρύματος, συνολικά κατά τα έτη 2007 μέχρι 2014 το κόστος 

ενοικίασης αυτοκινήτων ανήλθε σε €427.485. 

Σημειώνεται ότι επιπρόσθετο ποσοστό 25% καταβάλλεται με ανταλλαγή 

διαφημιστικού χρόνου.  

Σύσταση: Εισηγούμαστε όπως εξεταστεί η ικανοποίηση των αναγκών του 

Ιδρύματος σε οχήματα με τη μέθοδο της ενοικιαγορά, ζητώντας προσφορές-με 

ανοικτό διαγωνισμό.  Με τον τρόπο αυτό, δεν θα απαιτηθεί πρόνοια αγοράς 

οχημάτων στον προϋπολογισμό.  

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

πάνω υπηρεσία ανήλθε το 2014 σε €90.541 σε σύγκριση με €104.343 το 2013, 

σημειώνοντας μείωση ύψους 13.2%. Αναφέρεται σχετικά ότι, όπως αναφέραμε και 

στις επιστολές ελέγχου για το 2010 και μετά, το Ίδρυμα διαθέτει σχετικό σύστημα 

(CADRAN), που έχει τη δυνατότητα καταγραφής όλων των εισερχόμενων και 

εξερχόμενων κλήσεων, των κλήσεων εξωτερικού καθώς και της διάρκειάς τους. 

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

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

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Νόμος και τακτικής ενημέρωσης των 

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

με τον Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου, ακολουθείτο στο παρελθόν, αλλά 

διακόπηκε.  
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Επισημάνθηκε  ότι το κόστος της δαπάνης αυτής καλύπτεται από ειδική συμφωνία 

«barter agreement» μη ομοειδών υπηρεσιών που σύναψε το ίδρυμα με εταιρεία 

τηλεπικοινωνιών μέχρι ποσού ύψους €150.000, στα πλαίσια της οποίας 

παραχωρήθηκε δωρεάν διαφημιστικός χρόνος τριπλάσιας  αξίας.  

Mε εκτίμηση, 
 
 
 
 
(Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης) 
Γενικός Ελεγκτής 
της Δημοκρατίας 
 
 
Λευκωσία, 15 Ιουνίου 2015 
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