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Γενική Διευθύντρια  
Βουλής των Αντιπροσώπων, 
 
 
 

Οικονομικές Καταστάσεις του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015. 

Εσωκλείω την Έκθεσή μου επί των οικονομικών καταστάσεων του Ραδιοφωνικού 
Ιδρύματος Κύπρου, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, η οποία 
υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3(5) των περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων. Σας αποστέλλω επίσης 100 αντίτυπα της 
Έκθεσης, από τα οποία τα τριάντα (30) αντίτυπα προορίζονται για διανομή στα Μ.Μ.Ε. 

Σύμφωνα με τον περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό 
Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμο, με την κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων του 
Κρατικού Προϋπολογισμού ή των Προϋπολογισμών των νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου, κατατίθεται, από τους κατά νόμο αρμοδίους για την ετοιμασία των 
Προϋπολογισμών αυτών, στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στον Γενικό Ελεγκτή 
της Δημοκρατίας, λεπτομερής έκθεση συμμόρφωσης και εφαρμογής των 
παρατηρήσεων του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας που περιέχονται στην 
τελευταία εκδοθείσα Ετήσια Έκθεσή του και αφορούν στις αρμοδιότητες και 
δραστηριότητες των υπηρεσιών που αφορά ο υπό έγκριση Προϋπολογισμός. 

Για διευκόλυνση της παρακολούθησης της πιο πάνω διάταξης της νομοθεσίας, οι 
κυριότερες επισημάνσεις/εισηγήσεις μας, αναφορικά με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα 
Κύπρου, που θα περιληφθούν στην Ετήσια Έκθεσή του 2015, αναφέρονται 
συνοπτικά στον πιο κάτω πίνακα: 

 

 
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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Εισήγηση/Επισήμανση 
Παράγραφος 

Έκθεσης 

(i) Έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης. Στις 31.12.2015 οι 
τρέχουσες υποχρεώσεις του Ιδρύματος ανέρχονταν σε €14,35  εκ., 
σε σύγκριση με €12,54 εκ. το 2014, ενώ το σύνολο των 
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ήταν €5,35 εκ. (€5,36 εκ. 
το 2014), δηλαδή υπήρχε έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους €9,0 
εκ. (€7,2 εκ. το 2014). Το σύνολο των υποχρεώσεων του Ιδρύματος 
υπερβαίνει το σύνολο του ενεργητικού του κατά €127,4 εκ. Το πιο 
πάνω έλλειμμα, που προέκυψε κυρίως από τις υποχρεώσεις του 
Ιδρύματος προς το Ταμείο Συντάξεων για κάλυψη των 
συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων του και από την 
οφειλή για τα περιθωριακά ωφελήματα των υπαλλήλων, καταδεικνύει 
ότι η ικανότητα του Ιδρύματος να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα στηρίζεται στη συνέχιση παροχής κρατικής χορηγίας 
και στη μη υποχρέωση για άμεση καταβολή των οφειλών στο Ταμείο 
Συντάξεων και των περιθωριακών ωφελημάτων του προσωπικού.  

 

2(γ) 

(ii) Υποχρέωση προς το Ταμείο Συντάξεων. 
Ύψος αναλογιστικού ελλείμματος. Σύμφωνα με την 
αναλογιστική εκτίμηση που υποβλήθηκε τον Φεβρουάριο 2016 
με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2015, το Ταμείο Συντάξεων 
παρουσιάζει αναλογιστικό έλλειμμα ύψους €119.994.188 
(€120.132.170 στις 31.12.2014). 
 

2(δ) 

(iii)   Επιβεβαίωση ακαδημαϊκών προσόντων προσωπικού. 
Παρατηρήθηκε ότι 11 άτομα από το προσωπικό δεν προσκόμισαν 
τα απαιτούμενα από τα Σχέδια Υπηρεσίας ακαδημαϊκά τους 
προσόντα.  Εκκρεμεί επίσης, η επιβεβαίωση από το Ίδρυμα των 
ακαδημαϊκών προσόντων 45 από τους 91 μόνιμους υπαλλήλους 
που εργοδοτούνταν κατά την πιο πάνω ημερομηνία και 155 από 
τους 267 συνεργάτες αορίστου χρόνου. 

Σύσταση: Το πιο πάνω θέμα είναι σοβαρό, και το Συμβούλιο 
πρέπει να λάβει τελικές αποφάσεις για επίλυση του, αφού 
προηγουμένως λάβει καθοδήγηση από τον Νομικό του 
Σύμβουλο. 
 

5(δ) 

(iv)  Παροχείς Υπηρεσιών. Το Ίδρυμα στις 31.12.2015 
απασχολούσε με το καθεστώς παροχέα υπηρεσιών 65 άτομα, 
των οποίων η αμοιβή ανήλθε σε €572.786. 

Παρατηρήθηκε ότι τα συμβόλαια των πιο πάνω παροχέων δεν 
κοινοποιούνται ούτε στον Έφορο Φορολογίας ούτε στο Τμήμα 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι το 2015, κατόπιν αιτήματος του 
Εφόρου Φορολογίας, το Ίδρυμα απέστειλε τις απολαβές όλων 
των αυτοεργοδοτούμενων που εργάστηκαν στο Ίδρυμα από το 
2008-2014. 

5(ε) 
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Σύσταση: Εισηγούμαστε όπως, όλα τα συμβόλαια 
απασχόλησης των αυτοεργοδοτουμένων να κοινοποιούνται 
στον Έφορο Φορολογίας και στο Τμήμα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 

(v)    Θέση Γενικού Διευθυντή. 

(α)  Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ιδρύματος σε συνεδρία του ημερ. 30.3.2015 
αποφάσισε να διορίσει τον Διευθυντή Προσωπικού και Διοίκησης 
ως Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή από 1.4.2015 μέχρι την 
πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή, επιπρόσθετα με τα 
καθήκοντα της θέσης του. Το Ίδρυμα με επιστολές ημερ. 8.4.2015 
και 16.10.2015  προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ζήτησε όπως η προαναφερόμενη απόφαση τεθεί 
ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση σύμφωνα με τον 
περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών 
Διευθυντών) Νόμο 115/1990. Μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί η 
έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.  

(β) Προκήρυξη Θέσης Γενικού Διευθυντή.  Η προκήρυξη 
της θέσης έγινε στις 14.8.2015 (με ημερομηνία λήξης υποβολής 
των αιτήσεων στις 7.9.2015) με το υφιστάμενο (παλαιό) σχέδιο 
υπηρεσίας,  μετά από γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου του 
Ιδρύματος, αφού το νέο σχέδιο υπηρεσίας που στάληκε από το 
Ίδρυμα στις 31.3.3015 στο Υπουργείο Εσωτερικών δεν 
προωθήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργικό 
Συμβούλιο για έγκριση και δεν κατατέθηκε υπό μορφή 
Κανονισμών στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση. 
Επίσης, φαίνεται να έγινε διαφοροποίηση των όρων εργασίας 
σχετικά με τον μισθό του Γενικού Διευθυντή (από €54.942 που 
εγκρίθηκε από το Ίδρυμα σε €62.000 πάγιο βασικό μισθό, που 
αντιστοιχεί σε αύξηση μικτού μισθού από €75.000 σε €84.636) 
από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο όμως δεν έχει τέτοια 
δικαιοδοσία.  Η Υπηρεσία μας έθεσε αρκετά ερωτηματικά για το 
πιο πάνω θέμα, με κυριότερα, την έλλειψη τεκμηρίωσης της πιο 
πάνω αύξησης μισθού και τη μη προώθηση εκ νέου στο 
Υπουργείο Εσωτερικών του νέου Σχεδίου Υπηρεσίας για τη 
θέση του Γενικού Διευθυντή, έτσι ώστε να τεθεί ενώπιον του 
Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση και αντ’ αυτού το Ίδρυμα 
προχώρησε με προκήρυξη της θέσης με βάση το υφιστάμενο - 
παλαιό Σχέδιο Υπηρεσίας, το οποίο εγκρίθηκε το 1992 με την 
Κ.Δ.Π. 284/92. Σημειώνεται ότι στο νέο Σχέδιο Υπηρεσίας  που 
ετοιμάστηκε από το Ίδρυμα, αλλά δεν προωθήθηκε για έγκριση, 
περιλαμβάνονται αυξημένα καθήκοντα και ευθύνες και 
διαφοροποιήσεις στα απαιτούμενα προσόντα. 

 

6(α) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6(β) 

 

(vi) 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, αποφάσισε, 
μεταξύ άλλων, να απασχολήσει δύο εξωτερικούς συνεργάτες ως 

8(β) 
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πωλητές διαφήμισης οι οποίοι να αμείβονται με προμήθεια επί 
των εισπράξεων διαφήμισης. Επισημαίνεται ότι, δεν έχει γίνει 
αναδιοργάνωση του Εμπορικού Τμήματος και απασχόληση 
εξωτερικών συνεργατών. 

(α)   Συναφώς επισημαίνουμε ότι στη μελέτη για Στρατηγικό και 
Επιχειρησιακό Σχεδιασμό για το ΡΙΚ, που έγινε από την PWC, 
μεταξύ άλλων, γίνονται και εισηγήσεις για αύξηση των εσόδων 
του ΡΙΚ όπως, την καλύτερη οργάνωση ή/και στελέχωση του 
εμπορικού τομέα για την προώθηση της εμπορικής πολιτικής 
του ΡΙΚ για την αύξηση των διαφημίσεων με την πώληση 
διαφημιστικού χρόνου, αναζήτηση ευκαιριών για διαφημίσεις 
μέσω συμφωνιών αντιπραγματισμού, περαιτέρω 
ανάλυση/αξιολόγηση των ποσοστών τηλεθέασης και 
ακροαματικότητας του ΡΙΚ και έγκαιρη τιμολόγηση και 
παρακολούθηση της εισπρακτικής πολιτικής του Οργανισμού 
και λήψη μέτρων όπου κρίνεται αναγκαίο. 

(β)  Πληροφοριακά αναφέρεται ότι στις 13.4.2016 το Ίδρυμα 
δημοσίευσε εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας για παροχή 
Υπηρεσιών Πώλησης Διαφημιστικού Χρόνου στο Ραδιόφωνο 
και την Τηλεόραση. 

Σύσταση: Το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί άμεσα στη λήψη 
όλων των αναγκαίων μέτρων για την αναδιοργάνωση του 
Εμπορικού Τμήματος με στόχο την αύξηση των εσόδων από 
διαφημίσεις. 

 

 

(vii) Ειδικές συμφωνίες «barter agreements». 

Επί σειρά ετών επισημαίνουμε 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, επίπλων €21.995, γεγονός, 
που συνιστά έλλειψη επαρκoύς εποπτείας και παρακολούθησης 
της υλοποίησης των συμφωνιών. Επίσης η ισχύς των ειδικών 
συμφωνιών έχει ήδη λήξει, ενώ κάποιες εταιρείες δεν 
δραστηριοποιούνται πλέον, όπως για παράδειγμα ποσό €26.787 
αφορά σε αεροπορικές εταιρείες που έκλεισαν.  

Επισημαίνεται ότι το πιο πάνω θέμα εκκρεμεί 14 χρόνια χωρίς 
να γίνουν αποτελεσματικές ενέργειες για τακτοποίηση και, 
καταδεικνύει την έλλειψη επαρκούς  εποπτείας και 
παρακολούθησης της υλοποίησης των συμφωνιών.  

Ως εκ των πιο πάνω, το ΔΣ στις 9.3.2016 αποφάσισε τη 
διαγραφή συνολικού ποσού €67.578 που αφορούσε σε δύο 
χρεώστες. 

 

8(γ) 
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Σύσταση: Δρομολόγηση απαραίτητων ενεργειών για πλήρη 
αξιοποίηση των δικαιωμάτων χρήσης αγαθών εκεί όπου είναι 
εφικτό για διασφάλιση των συμφερόντων του Ιδρύματος. 

Χρεώστες «Barter» με ειδικές συμφωνίες. Στις 31.12.2015 το 
υπόλοιπο των χρεωστών με ειδικές συμφωνίες «Barter» ανήλθε 
σε €617.359. Ποσό ύψους €216.371 αφορούσε σε μη ομοειδείς 
υπηρεσίες. Το ποσό των χρεωστών από ομοειδείς υπηρεσίες 
ανήλθε στα €400.988, από το οποίο ποσό ύψους €187.546 
αφορούσε σε συγκεκριμένο όμιλο εταιρειών.  

Σύσταση: Επειδή η σύναψη ειδικών συμφωνιών «barter 
agreements» παραπέμπει σε αγορά υπηρεσιών ή αγαθών, θα 
πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του περί της Ρύθμισης των 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή 
Θέματα Νόμου αρ. 73(Ι)/2016 και των σχετικών Κανονισμών για 
να διασφαλίζονται οι αρχές της διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης 
και χρηστής διοίκησης.  

 

 

(viii) Χρεώστες.  

(α)    Χρεώστες διαφημίσεων ύψους €2.107.535 και πρόβλεψη για 
επισφαλή χρέη ύψους €1.047.274 με υψηλό κίνδυνο και αδυναμία 
ανάκτησης των εισπρακτέων. 

Έχουμε ζητήσει τη λήψη, έγκαιρα, μέτρων για είσπραξη των 
οφειλών. 

Στις 31.12.2015 το σύνολο των οφειλών από διαφημιστικά 
γραφεία ανερχόταν στα €1.347.922. 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. 

Επίσης οι οφειλές από απευθείας πελάτες διαφημίσεων ανέρχονταν 
στα  €759.613, από το οποίο, ποσό ύψους €587.820 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. 

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. 

(β) Χρεώστες εισφοράς υπέρ του ΡΙΚ. Παρόλο που η 
χρέωση εισφοράς υπέρ του ΡΙΚ στους λογαριασμούς της ΑΗΚ 
τερματίστηκε από 1.7.2000, εντούτοις το ΡΙΚ επί σειρά ετών δεν 
έχει προβεί στις δέουσες ενέργειες για διεκδίκηση των 
οφειλομένων.  Αναφέρεται σχετικά ότι το 2012 διαγράφηκε 

 
9(α) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9(β) 
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ποσό €871.850 και στις 31.12.2015 το υπόλοιπο των πιο πάνω 
χρεωστών ανερχόταν σε €215.884 για το οποίο υπάρχει 
πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες.  

 
 

 

(ix) Περιθωριακά ωφελήματα μόνιμου προσωπικού. 

(α) 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. 

(β) Συνολικό ποσό ύψους €146.195 που κατατέθηκε σε 
λογαριασμούς προς όφελος του Διευθυντικού Προσωπικού έχει 
καταβληθεί στο Διευθυντικό Προσωπικό και πρέπει να 
επιστραφεί σε λογαριασμούς του Ιδρύματος.  

Σύσταση:  Πρέπει να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, μη 
αποκλειομένων και των δικαστικών, για την επιστροφή τους σε 
λογαριασμό του Ιδρύματος. 

(γ) Η συσσωρευμένη οφειλή του Ιδρύματος για τα πιο πάνω 
ωφελήματα ανήλθε σε €7.644.164.  

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ιδρύματος στη συνεδρία του με αρ. 28/2015 ημερ. 7.10.2015 
αποφάσισε όπως τα €3,5 εκ. τα οποία υπάρχουν στο Ταμείο 
καταβληθούν στους δικαιούχους υπό την προϋπόθεση οι 
δικαιούχοι να αποφασίσουν την απαλλαγή του Ιδρύματος από 
τα €7,5 εκ. τα οποία δεν έχουν καταβληθεί και το Ταμείο 
Περιθωριακών Ωφελημάτων να τερματιστεί. Αποφασίστηκε 
επίσης όπως το Διοικητικό Συμβούλιο αποστείλει σχετική 
επιστολή στον αρμόδιο Υπουργό ζητώντας συναίνεση για την 
καταβολή των ωφελημάτων.  

Το θέμα εξακολουθεί να εκκρεμεί. 

Σύσταση: 

(α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ύψος των περιθωριακών 
ωφελημάτων ανέρχεται περίπου σε €341.473 ετησίως, ενώ 
επιπρόσθετα το Ίδρυμα καταβάλλει και ποσοστό 2% επί των 
μισθών των υπαλλήλων ως ταμείο ευημερίας που ανέρχεται 
περίπου σε €124.677 ετησίως, εισηγούμαστε όπως, υπό τις 
δύσκολες οικονομικές συνθήκες που διέρχεται το Κράτος, το 
Ίδρυμα, σε συνεννόηση με τον Νομικό του Σύμβουλο, προβεί 
άμεσα στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για τερματισμό 
της παραχώρησης περιθωριακών ωφελημάτων που δεν 
συνάδουν με αυτά που παραχωρούνται στο κεντρικό Κράτος. 

(β) Το θέμα της παραχώρησης περιθωριακών ωφελημάτων έχει 
τεθεί και στον Υπουργό Οικονομικών με την επιστολή μας ημερ. 
17.2.2015, ο οποίος μας απάντησε ότι το θέμα των 

 

10(i) 

 

 

 
10(ii) 

 

 

 

 

10 



7 
 

 

περιθωριακών ωφελημάτων μόνιμου προσωπικού του 
Ιδρύματος εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου 
Εσωτερικών, θέση με την οποία διαφωνούμε, αφού ο εκάστοτε 
Προϋπολογισμός του Ιδρύματος εγκρίνεται από τον Υπουργό 
Εσωτερικών και τον Υπουργό Οικονομικών.  

(γ) Σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν από το Λογιστήριο 
του Ιδρύματος, για τα έτη 2000 - 2015 το ΡΙΚ κατέβαλε 
επιπρόσθετα συνολικό ποσό ύψους €11.118.043 για 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του προσωπικού του, η οποία 
θα έπρεπε να καταβάλλεται από τον λογαριασμό 
Περιθωριακών Ωφελημάτων, όπως προβλέπεται στην πρόνοια 
της Συλλογικής Σύμβασης που διαλαμβάνει ότι «τα ωφελήματα 
θα διατεθούν για το Ταμείο Υγείας. 

 

(x) Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη-επικουρικό σχέδιο 
Yγείας. 

Aπό το 1973 το ΡΙΚ εφάρμοσε και επικύρωσε Σχέδιο Υγείας 
(επικουρικό) που αποτελείται από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα 
διαφόρων ειδικοτήτων.  Για το έτος 2015 το κόστος του 
σχεδίου για το Ίδρυμα ανήλθε σε €21.008. 

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. 
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(xi) Διοργάνωση κρουαζιέρων. 

Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τη διοργάνωση κρουαζιέρων 
παρουσιάζουν σημαντικές αδυναμίες. Η Υπηρεσία μας εκφράζει κατ’ 
αρχήν σοβαρές επιφυλάξεις ως προς το κατά πόσο το ΡΙΚ θα πρέπει 
να συνεχίσει αυτό το θεσμό. Συνεπώς θα πρέπει να εξεταστεί κατά 
πόσο οι αδυναμίες μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, 
κατά πόσο το ΡΙΚ έχει όφελος από τη διοργάνωση των κρουαζιέρων, 
και φυσικά κατά πόσο η διοργάνωση κρουαζιέρων από το ΡΙΚ 
εμπίπτει στους σκοπούς της παροχής δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής 
υπηρεσίας, αφού με τον τρόπο αυτό πρώτιστα προωθούνται, 
προβάλλονται και διαφημίζονται οι εταιρείες κρουαζιέρων.  

Σύσταση:  Σε περίπτωση που το Ίδρυμα κρίνει επιβεβλημένη τη 
συνέχιση διοργάνωσης τέτοιων κρουαζιέρων, θα πρέπει να 
τεκμηριώσει τούτο επαρκώς και να προβεί σε ανάλυση κόστους 
– οφέλους (cost – benefit analysis). Σε αυτή την περίπτωση 
εισηγηθήκαμε μεταξύ άλλων  τα ακόλουθα: 

(α) Το ΡΙΚ να μην αναλαμβάνει μέσω λειτουργών του, τις 
προκρατήσεις των θέσεων των ακροατών του σε σχέση με τις 
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κρουαζιέρες, αλλά αυτές να είναι εξ ολοκλήρου ευθύνη των 
εταιρειών. 

(β)  Τη δραστική μείωση του αριθμού του προσωπικού του ΡΙΚ 
που ταξιδεύει υπηρεσιακά σ’ αυτές τις κρουαζιέρες στο άκρως 
απαραίτητο, που δεν μπορεί κατά την άποψή μας να είναι 
μεγαλύτερος από 5 – 6 άτομα. Θεωρούμε τον αριθμό 
προσωπικού που συμμετείχε στις κρουαζιέρες υπερβολικό (24 
και 18 στην πρώτη και δεύτερη κρουαζιέρα, αντίστοιχα). Γενικά 
θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι τόσο μεγάλος αριθμός 
υπαλλήλων, όχι μόνο λαμβάνει το ωφέλημα να ταξιδεύει 
δωρεάν σε κρουαζιέρα, αλλά ταυτόχρονα λαμβάνει πλήρη μισθό 
και επίδομα. 

(γ) Να καθοριστούν κριτήρια επιλογής των καλλιτεχνών που 
λαμβάνουν μέρος στις κρουαζιέρες δωρεάν και να μην 
παραχωρούνται δωρεάν εισιτήρια σε συνοδούς των 
καλλιτεχνών ως μέρος των δωρεάν εισιτηρίων που δίδονται στο 
ΡΙΚ. Με τον τρόπο αυτό θα εξοικονομηθεί αριθμός δωρεάν 
εισιτηρίων, τα οποία μπορούν να παραχωρηθούν μετά από 
κλήρωση κατά τη διάρκεια εκπομπών σε ακροατές του ΡΙΚ. 

 

(xii) Παραγωγή/Συμπαραγωγή  Τηλεοπτικών σειρών. 

Παρατηρήθηκαν κάποια κενά και αδυναμίες κατά τον 
διαχειριστικό έλεγχο που διεξήχθηκε αναφορικά με την 
παραγωγή/συμπαραγωγή τηλεοπτικών σειρών, όπως π.χ. 
καθυστέρηση στη σύναψη συμφωνιών/συμβολαίων, μη 
προώθηση για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
προσχέδιου προτεινόμενων εσωτερικών κανονισμών για τη 
στήριξη ανεξάρτητων παραγωγών και την αξιολόγηση των 
συμπαραγωγών του ΡΙΚ.  

Σύσταση: 

(α) Παρόλο που το ΡΙΚ εξαιρείται,  βάσει του Νόμου για τις 
δημόσιες συμβάσεις, από τη ζήτηση προσφορών για την 
παραγωγή προγραμμάτων, εντούτοις, εισηγούμαστε όπως, για 
την ανάθεση δημιουργίας σειρών/προγραμμάτων, το Ίδρυμα 
προβαίνει στην προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
διασφάλιση των αρχών της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας 
και των ίσων ευκαιριών. 

(β) Στους όρους της προκήρυξης και κατακύρωσης 
συμπαραγωγής τηλεοπτικών σειρών να περιλαμβάνονται 
σχετικές πρόνοιες για συσχέτιση της αμοιβής του συνεργάτη με 
την πραγματική τηλεθέαση/ακροαματικότητα. 

(γ)    Οι συμφωνίες συνεργασιών να συνάπτονται έγκαιρα. 
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(xiii) Αγορά Νομικών Υπηρεσιών. 

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.  

(β)  Με τον συγκεκριμένο Νομικό Σύμβουλο το Ίδρυμα διατηρεί 
μακροχρόνια συνεργασία.  

(γ)  Διαπιστώθηκε και πάλι  ότι στα τιμολόγια που εκδίδονται 
από τον Νομικό Σύμβουλο αναφέρεται μόνο το συνολικό ποσό 
χρέωσης χωρίς άλλες λεπτομέρειες και ως εκ τούτου δεν 
μπορεί να γίνει επιβεβαίωση της ορθότητας της πληρωμής και 
ότι η χρέωση έγινε με βάση τις κλίμακες των δικαστικών 
θεσμών.  

Σύσταση: Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του νομικού οίκου θα 
πρέπει να γίνεται στη βάση της εγκυκλίου του Γενικού 
Λογιστηρίου αρ. ΓΛ/ΑΑΔΣ 76 που εκδόθηκε στις 27 Απριλίου 
2016, όπου διευκρινίζεται ότι, ακόμη και για συμβάσεις που δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών του 
τομέα δημοσίων συμβάσεων ισχύουν και πρέπει να 
εφαρμόζονται οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και 
της μη διάκρισης των οικονομικών φορέων, στις οποίες μάλιστα 
τώρα προστίθεται και η αρχή της προστασίας του ανταγωνισμού 
η οποία θα πρέπει επίσης να εξυπηρετείται και να διασφαλίζεται 
κατά το δυνατό ευρύτερα σε κάθε είδους δημόσια σύμβαση.  
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(xiv) Έσοδα. 

Υπηρεσίες συνεγκατάστασης.  Το Ίδρυμα διαχρονικά παρείχε 
υπηρεσίες συνεγκατάστασης εξοπλισμού της ΑΤΗΚ και της 
MTN.  Στις 7.11.2014 με την ΚΔΠ 494/2014, ο Επίτροπος 
Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει ο περί Ρυθμίσεως 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Νόμος του 
2004, προέβηκε σε τροποποίηση της μεθόδου υπολογισμού του 
κόστους των δαπανών και των τελών για συνεγκατάσταση 
συστημάτων κεραίων, με αποτέλεσμα οι υφιστάμενες 
συμφωνίες να πρέπει να τροποποιηθούν, ώστε να συνάδουν με 
τα οριζόμενα στο Διάταγμα, το οποίο τίθεται σε ισχύ από την 
ημέρα δημοσίευσης του, δηλαδή από τις 7.11.2014. Οι Τεχνικές 
Υπηρεσίες του Ιδρύματος θεώρησαν ετεροβαρή τη νέα 
μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους συνεγκατάστασης και 
υπέβαλαν ένσταση στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ). Το 
ΓΕΡΗΕΤ με επιστολή ημερ. 8.12.2015 κάλεσε το ΡΙΚ όπως 
υποβάλει κατάλληλη τεκμηριωμένη τεχνική πρόταση, η οποία 
θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, έτσι ώστε να εξεταστεί τυχόν 
τροποποίηση του υφιστάμενου πλαισίου. 
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Για το θέμα σημειώνονται τα ακόλουθα: 

(α)  Δεν έχει ακόμη υποβληθεί τεκμηριωμένη τεχνική πρόταση 
προς το ΓΕΡΗΕΤ, για τροποποίηση του Διατάγματος για 
διασφάλιση των εσόδων του Ιδρύματος.  

(β)  Σύμφωνα με επιστολή του Ιδρύματος ημερ. 31.10.2015,  8 
συμφωνίες που είχαν συναφθεί με την ΜΤΝ, των οποίων η 
χρονική διάρκεια έληξε το 2014, δεν ανανεώθηκαν εν αναμονή 
έκδοσης νέου Διατάγματος. Ωστόσο οι υπηρεσίες 
συνεγκατάστασης εξακολουθούσαν/εξακολουθούν να 
παρέχονται, ενώ η τιμολόγηση από 1.1.2015 μέχρι την 
ετοιμασία της Έκθεσης εκκρεμεί. 

(γ)  Δεν υπήρχε συμφωνία με την ΑΤΗΚ για το έτος 2014 και 
υπογράφηκε συμφωνία στις 6.11.2015, που αφορούσε σε 
δικαίωμα χρήσης χώρου 49 υποσταθμών μέχρι 30.4.2015, 
ενώ η τιμολόγηση μετά την ημερομηνία αυτή μέχρι την 
ημερομηνία ετοιμασίας της Έκθεσης εκκρεμούσε. 

(δ)  Aπό τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος έγιναν 
υπολογισμοί του κόστους συνεγκατάστασης, στη βάση 
ερμηνείας του Διατάγματος, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει από το 
Λογιστήριο του Ιδρύματος τιμολόγηση για τις υπηρεσίες 
συνεγκατάστασης  που αφορούσαν την περίοδο μετά την 
1.1.2015 για την ΜΤΝ και μετά την 1.5.2015 για την ΑΤΗΚ. 
Όπως διαφάνηκε, προκύπτει διαφωνία μεταξύ των Τεχνικών 
Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών 
στους υπολογισμούς τoυ κόστους συνεγκατάστασης. Το ΡΙΚ 
πρέπει να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες  του Διατάγματος, 
μέχρι τυχόν μελλοντική τροποποίηση αυτού. 

Σύσταση:  Λήψη μέτρων για διασφάλιση των συμφερόντων του 
Ιδρύματος. 

 

(xv) Εισιτήρια Junior Eurovision. H εταιρεία που ανέλαβε τη 
διάθεση των εισιτηρίων του διαγωνισμού τραγουδιού Junior 
Eurovision οφείλει προς το Ίδρυμα ποσό ύψους €176.666. 
Παρόλο που στις  25.11.2010 καταχωρίστηκε σχετική αγωγή 
και στις 21.11.2011 εκδόθηκε απόφαση υπέρ του Ιδρύματος, 
σύμφωνα με το Ίδρυμα, δεν έχει εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης της 
εταιρείας και το οφειλόμενο ποσό δεν έχει εισπραχθεί. 

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.  

Με επιστολή του Ιδρύματος ημερ. 18.3.2016, ζητήθηκε από τον 
Αρχηγό Αστυνομίας η διερεύνηση πιθανής διάπραξης ποινικών 
αδικημάτων και συγκεκριμένα η διερεύνηση του αδικήματος της 
οικειοποίησης χρημάτων που ανήκουν στο ΡΙΚ από την εταιρεία 
ή και τον Διευθυντή της Εταιρείας. Στις 13.4.2016 ο Αρχηγός 
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Αστυνομίας πληροφόρησε το Ίδρυμα ότι δεν προέκυψε η 
διάπραξη οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος, αφού πρόκειται 
για σύναψη συμφωνίας μεταξύ δύο μερών και αθέτηση των 
όρων συμφωνίας από το ένα μέρος. 

Ζητήθηκε από το Ίδρυμα να προβεί σε έρευνα για την όλη 
διαδικασία ανάθεσης της διάθεσης των  εισιτηρίων στη 
συγκεκριμένη εταιρεία (για πιθανή διάπραξη πειθαρχικών 
αδικημάτων από μέρους των Διευθυντών/Λειτουργών του), 
όπως είχαμε συστήσει σε προηγούμενες εκθέσεις μας.  

Σύσταση: Το Ίδρυμα να προβεί σε έρευνα για την όλη 
διαδικασία ανάθεσης της διάθεσης των εισιτηρίων στη 
συγκεκριμένη εταιρεία (για πιθανή διάπραξη πειθαρχικών 
αδικημάτων), σύμφωνα και με την εισήγηση της Επιτροπής 
Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου όπως είχαμε συστήσει σε 
προηγούμενες εκθέσεις μας.  
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
 
(Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης)  
Γενικός Ελεγκτής 
της Δημοκρατίας 
 
Κοιν.: - Υπουργό Οικονομικών  

- Υπουργό Εσωτερικών  
 - Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 
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