
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 

 

1. Γενικά. 

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

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

στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  Οι λογαριασµοί έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη 

ελεγκτή που διόρισε το Ίδρυµα, ύστερα από έγκρισή µου, σύµφωνα µε το άρθρο 

3(1) των πιο πάνω Νόµων.  Με βάση το ίδιο άρθρο, η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει 

διενεργήσει επιπρόσθετο οικονοµικό και διαχειριστικό έλεγχο. 

2. Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Έσοδα.  Το σύνολο των εσόδων, εξαιρουµένης της κρατικής χορηγίας, 

ανήλθε σε £3 εκ., σε σύγκριση µε £2,4 εκ. για το προηγούµενο έτος.  Η κρατική 

χορηγία ανήλθε σε £12 εκ. ή 80% των συνολικών εσόδων, σε σύγκριση µε £15,7 

εκ. ή 87% για το προηγούµενο έτος.  Η σηµαντικότερη αύξηση σηµειώθηκε στα 

Κονδύλια εσόδων «Εµπορικές ∆ιαφηµίσεις» (£432.161) και «Προσφερόµενες 

Υπηρεσίες» (£225.345).  Σηµειώθηκαν επίσης δύο νέα έσοδα, συνολικού ύψους 

£118.280, από τη διεξαγωγή Τηλετόµπολας στα πλαίσια ειδικού τηλεοπτικού 

προγράµµατος (£38.280) και από ασφαλιστική αποζηµίωση λόγω καταστροφής του 

πύργου στην Τσάδα (£80.000).  

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

εξόδων  χρηµατοδότησης, ανήλθαν σε £20,04 εκ., σε σύγκριση µε £21,79 εκ. για το 

προηγούµενο έτος, δηλαδή σηµείωσαν µείωση £1,75 εκ.. Οι αποσβέσεις ανήλθαν 

σε £707.266 (£613.979 το 2003) και τα καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης ανήλθαν σε  

£764.882 (£1.244.060 για το 2003 περιλαµβανοµένων τόκων υποχρέωσης προς το 

Ταµείο Συντάξεων από προηγούµενα έτη £505.063). Οι  σηµαντικότερες µειώσεις 

σηµειώθηκαν στα Κονδύλια «Μισθοί και Ωφελήµατα Προσωπικού» (£2.068.342) και 

«Τόκοι υποχρέωσης προς το Ταµείο Συντάξεων από προηγούµενα έτη» 

(£505.063), που οφείλονται βασικά στην αλλαγή του τρόπου αναγνώρισης του 

αναλογιστικού ελλείµµατος και της υποχρέωσης του Ιδρύµατος προς το Ταµείο 
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Συντάξεων, όπως επεξηγούνται στο µέρος 2(στ) της έκθεσης. Η κυριότερη αύξηση 

σηµειώθηκε στο Κονδύλι «Έξοδα Προγραµµάτων» (£745.036). 

(γ) Αποτελέσµατα έτους.  Το Ίδρυµα παρουσίασε για το 2004 έλλειµµα (πριν 

από τη  φορολογία) £5,01 εκ., σε σύγκριση µε £3,72 εκ. κατά το 2003.  

(δ) Κρατική χορηγία. Σύµφωνα µε τον περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου 

(Επιβολή Εισφοράς) Τροποποιητικό Νόµο αρ. 2 του 2000, οποιοδήποτε έλλειµµα 

στον ετήσιο Προϋπολογισµό του Ιδρύµατος καλύπτεται από τον Κρατικό 

Προϋπολογισµό υπό µορφή κρατικής χορηγίας. Κατά τη διάρκεια του έτους 

παραχωρήθηκε  στο Ίδρυµα κρατική χορηγία συνολικού ύψους £12 εκ., όση 

δηλαδή ήταν η εγκεκριµένη πρόνοια για χορηγία προς το Ίδρυµα στον Κρατικό 

Προϋπολογισµό του 2004, ο οποίος εγκρίθηκε το ∆εκέµβριο του 2003, παρά το 

γεγονός ότι στον εγκεκριµένο Προϋπολογισµό του Ιδρύµατος για το 2004, που 

εγκρίθηκε το Φεβρουάριο του 2004, περιλαµβανόταν πρόνοια για παραχώρηση σε 

αυτό κρατικής χορηγίας ύψους £21.049.013.  Το Ίδρυµα για την αντιµετώπιση των 

λειτουργικών και άλλων υποχρεώσεών του και γενικότερα την υλοποίηση του 

εγκεκριµένου Προϋπολογισµού του, λόγω της µειωµένης κρατικής χορηγίας που 

έτυχε, προχώρησε και εξασφάλισε, µε κυβερνητική εγγύηση, δάνειο ύψους 6 εκ., 

και παράλληλα περιέκοψε ή/και ανέβαλε µέρος των δαπανών του, κυρίως 

κεφαλαιουχικών δαπανών, καθώς και εισφορών για κάλυψη προϋπηρεσίας στα 

Ταµεία Συντάξεων, µε αποτέλεσµα το έλλειµµα του Ταµείου Συντάξεων να αυξηθεί 

µε τα ποσά των µη καταβληθεισών οφειλόµενων εισφορών του Ιδρύµατος προς το 

Ταµείο. 

(ε) Έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης.  Στις 31.12.2004 οι τρέχουσες 

υποχρεώσεις  του Ιδρύµατος ανέρχονταν σε £26,98 εκ., σε σύγκριση µε £27,45 εκ. 

το 2003, ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό ήταν £3,06 εκ. (£3,19 εκ. το 2003), 

δηλαδή υπήρχε έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους £23,92 εκ., σε σύγκριση µε 

£24,26 εκ. το 2003.  Πέραν της κρατικής χορηγίας, η µη καταβολή των 

ελλειµµατικών εισφορών επί σειρά ετών προς τo Ταµείο Συντάξεων για 

χρηµατοδότηση της αναγνωρισµένης υποχρέωσης για κάλυψη των 

συνταξιοδοτικών ωφεληµάτων των υπαλλήλων του, καθώς και η µη καταβολή της 

οφειλής για τα περιθωριακά ωφελήµατα των υπαλλήλων, ουσιαστικά συνιστά 

παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων προς το Ίδρυµα.  Συναφώς αναφέρεται ότι στις 

31.12.2004 η αναγνωρισµένη υποχρέωση του Ιδρύµατος προς το Ταµείο 



- 3 -

Συντάξεων ανήλθε σε £17,22 εκ. (£15,84 εκ. το 2003) και η οφειλή του για τα 

περιθωριακά ωφελήµατα των υπαλλήλων, οφειλή που δεν επιβαρύνεται µε 

οποιοδήποτε ποσό τόκων, σε £3,10 εκ. (£2,97 εκ. 2003).  

(στ) Υποχρέωση προς το Ταµείο Συντάξεων. 
(i) Ύψος αναλογιστικού ελλείµµατος.  Σύµφωνα µε την αναλογιστική µελέτη 

που έγινε στις 4.4.2005 µε ηµεροµηνία εκτίµησης 31.12.2004, το Ταµείο Συντάξεων 

παρουσιάζει έλλειµµα, σε σχέση µε προϋπηρεσία, ύψους £35.852.000 

(£26.316.000 στις 31.12.2003) . 

Με την εφαρµογή από το Ίδρυµα της πρόνοιας του ∆ιεθνούς Προτύπου 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς αρ.19, που προβλέπει ότι «αναλογιστικά κέρδη ή 

ζηµιές που υπερβαίνουν το 10% της σηµερινής 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»,  η 

αναγνώριση του ελλείµµατος για το 2004 ανήλθε σε £3.161.078 (£5.091.640 το 

2003), ενώ η συσσωρευθείσα αναγνώριση του ελλείµµατος ανέρχεται κατά τις 

31.12.2004 σε £17.215.603 (£15.836.204 στις 31.12.2003), όπως παρουσιάζεται 

στον Ισολογισµό του Ιδρύµατος. 

Σηµειώνεται ότι το υπόλοιπο αναλογιστικό έλλειµµα που δεν έχει ακόµη 

αναγνωριστεί ύψους £18.636.397 (£35.852.000-£17.215.603) δεν παρουσιάζεται 

στον Ισολογισµό του Ιδρύµατος αλλά αναφέρεται στους λογαριασµούς υπό µορφή 

σηµείωσης. 

Σηµειώνεται επίσης ότι, σύµφωνα µε την αναλογιστική µελέτη, η αύξηση του 

ελλείµµατος για κάλυψη προϋπηρεσίας, από £26.316.000 το 2003 σε £35.852.000 

το 2004, οφείλεται κυρίως στη µη συµπερίληψη στην αξία του ενεργητικού του 

Ταµείου Συντάξεων των µη καταβληθεισών οφειλόµενων εισφορών του Ιδρύµατος 

προς το Ταµείο, ύψους £7.616.342, σύµφωνα µε πρόνοια του πιο πάνω Προτύπου. 

(ii) Χρηµατοδότηση του αναλογιστικού ελλείµµατος.  Σύµφωνα µε τους περί 

Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγηµάτων σε  

υπαλλήλους του Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου και εξαρτωµένους αυτών) 

Κανονισµούς, Κ∆Π 205/87, το Ίδρυµα θα συνεισφέρει στο Ταµείο ελλειµµατικές 

συνεισφορές για κάλυψη οποιουδήποτε ελλείµµατος που προκύπτει από 

περιοδικές αναλογιστικές εκτιµήσεις του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του 

Ταµείου. 
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Παρόλο που στην αναλογιστική εκτίµηση µε ηµεροµηνία εκτίµησης 31.12.2003 

γίνεται εισήγηση όπως καταβληθούν από το Ίδρυµα επιπρόσθετες ετήσιες 

συνεισφορές, είτε £5.841.000 για 5 χρόνια είτε £3.309.000 για 10 χρόνια για 

χρηµατοδότηση του ελλείµµατος, ύψους £26.316.000, κατά το 2004 καταβλήθηκαν 

έναντι του ποσού αυτού, µόνο £869.600. 

Επίσης στην αναλογιστική εκτίµηση µε ηµεροµηνία εκτίµησης 31.12.2004, για 

χρηµατοδότηση του ελλείµµατος των £35.852.000, γίνεται εισήγηση όπως 

καταβληθούν από το Ίδρυµα πρόσθετες ετήσιες συνεισφορές, είτε £7.958.000 για 5 

χρόνια, είτε £4.509.000 για 10 χρόνια, είτε £3.386.000 για 15 χρόνια.  Συναφώς 

αναφέρεται ότι στον εγκριθέντα Προϋπολογισµό του Ιδρύµατος για το έτος 2005, 

όπως και στο παρελθόν, έχει συµπεριληφθεί πρόνοια µόνο £257.045. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι η µειωµένη πρόνοια 

στον προϋπολογισµό του 2005, οφείλεται στις υποδείξεις του αρµόδιου Υπουργείου 

όπως η συνολική κρατική χορηγία περιορισθεί αυστηρά στα £16,5 εκ..   

(ζ) Κρατικές εγγυήσεις.  Στις 31.12.2004 οι κρατικές εγγυήσεις για τα δάνεια του 

Ιδρύµατος ανέρχονταν σε £8,2 εκ. και για τραπεζικά παρατραβήγµατα σε £0,95 εκ. 

(η) Επένδυση σε εξαρτηµένη εταιρεία.  Το ΡΙΚ κατέχει το 100% του µετοχικού 

κεφαλαίου εξαρτηµένης εταιρείας, που συστάθηκε στην Κύπρο στις 10.12.2003 µε 

µετοχικό κεφάλαιο £10.000, η οποία δεν έχει αρχίσει τις δραστηριότητες της ακόµη. 

(θ) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική 

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Ιδρύµατος: 

 2004  2003 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 0,11  0,12 
Αποδοχές και Ωφελήµατα Προσωπικού (περιλαµβανοµένων 
των εργοδοτικών εισφορών) προς Έξοδα 

 
50,34% 

  
55,74%

Κρατική Χορηγία προς Έσοδα 80%  87% 
 

3. Προϋπολογισµός. 

(α) Έγκριση.  Ο Προϋπολογισµός για το οικονοµικό έτος 2004 εγκρίθηκε από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος στις 17.6.2003 και από το Υπουργικό 

Συµβούλιο στις 10.12.2003.  Σύµφωνα µε τους περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 

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

κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο µέχρι τις 30.9.2003, ενώ 
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κατατέθηκε στις 11.12.2003 και ψηφίστηκε σε Νόµο στις 20.2.2004.  Η Βουλή 

ενέκρινε δωδεκατηµόρια για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2004.  

(β) Τροποποιητικοί Προϋπολογισµοί.  Στην έκθεσή µας για τους λογαριασµούς 

του 2003 είχε αναφερθεί ότι υπέρβαση, που σηµειώθηκε στο Κεφάλαιο 25 

«Συντάξεις και Άλλα Ωφελήµατα», ύψους £2.973.618, καθώς και επιπρόσθετες 

επιβαρύνσεις ύψους £4.526.865 για τα προηγούµενα έτη 2000 µέχρι 2002, οι 

οποίες προέκυψαν από τις τελευταίες αναλογιστικές εκτιµήσεις, θα έπρεπε να 

καλυφθούν µε τη διαδικασία Τροποποιητικού Προϋπολογισµού. Σε επιστολή του 

προς το Υπουργείο Εσωτερικών ηµερ. 5.11.2004, το Υπουργείο Οικονοµικών 

αναφέρει ότι δεν µπορούν να υποβληθούν Τροποποιητικοί Προϋπολογισµοί επειδή, 

λόγω µη καταβολής των πιο πάνω ποσών, δεν έγιναν υπερβάσεις, και ότι η κάλυψη 

των ποσών για συντάξεις θα µπορούσε να µελετηθεί κατά την ετοιµασία 

µελλοντικών Προϋπολογισµών του ΡΙΚ.   

Ανέφερα ότι, ενόψει των πιο πάνω θα πρέπει, αφού διευκρινιστεί µε το Υπουργείο 

Οικονοµικών το ποσό µε το οποίο θα βαρύνεται ο ετήσιος Προϋπολογισµός του 

Ιδρύµατος, να καθοριστεί η λογιστική και ταµειακή διαδικασία που θα ακολουθείται 

για την ετήσια επιβάρυνση και την αποπληρωµή των εισφορών προς το Ταµείο 

Συντάξεων.  

Σηµειώνεται επίσης ότι νοµοσχέδιο Τροποποιητικού Προϋπολογισµού για κάλυψη 

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

εκκρεµεί στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

4. Προσωπικό. 

(α) Γενικά. Το Ίδρυµα εργοδοτούσε κατά τις 31.12.2004 201 µόνιµους 

υπαλλήλους (216 το 2003) και 40 εργάτες (όσους και το 2003). 

Οι δαπάνες για τις αποδοχές και άλλα ωφελήµατα των µόνιµων υπαλλήλων, χωρίς 

να ληφθούν υπόψη η ελλειµµατική εισφορά στο Ταµείο Συντάξεων και τα 

αναδροµικά, ανήλθαν σε £6,79 εκ., σε σύγκριση µε £6,48 εκ. το 2003, όπως 

παρουσιάζονται πιο κάτω: 
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 2004  2003 
 £  £ 
Μισθοί και τιµαριθµικά επιδόµατα 4.175.368 3.878.853 
∆ιάφορα επιδόµατα και υπερωρίες 644.611 698.651 
Εργοδοτικές εισφορές 360.817 398.858 
 5.180.796 4.976.362 
Ωφελήµατα προσωπικού 696.101 677.960 
Εισφορές στο Ταµείο Συντάξεων για τρέχουσα υπηρεσία 912.079 823.084 
 6.788.976 6.477.406 

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

κατά το 2004 (207), ο ετήσιος µέσος όρος δαπανών για κάθε µόνιµο 

υπάλληλο, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ωφελήµατα προσωπικού και οι 

εισφορές στο Ταµείο Συντάξεων για τρέχουσα υπηρεσία, ανέρχεται σε 

£25.028 (£23.363 το 2003) και, συµπεριλαµβανοµένων των πιο πάνω, σε 

£32.797 (£30.410 το 2003), δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση του µέσου όρου κατά 

£2.387 ή 7,8% που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του τιµαριθµικού 

επιδόµατος, στις ετήσιες προσαυξήσεις και στην αύξηση της εισφοράς στα 

Ταµεία Συντάξεων για τρέχουσα υπηρεσία.   

• Οι δαπάνες για το εβδοµαδιαίο προσωπικό (εργάτες), χωρίς να ληφθούν 

υπόψη οι εισφορές για τα περιθωριακά ωφελήµατα και το ταµείο ευηµερίας 

προσωπικού, ανήλθαν σε £469.978, σε σύγκριση µε £426.201 το 2003. 

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

θέµατος µε Κανονισµούς.  Σηµειώνεται ότι τα πιο πάνω δικαιώµατα 

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

σχέδιο ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και ειδικές συµφωνίες. 

(γ) Απασχόληση συνεργατών. 

(i) Γενικά.  Το 2004 το Ίδρυµα συνεργάστηκε, σύµφωνα µε το αµοιβολόγιο των 

συνεργατών, µε 593 συνεργάτες (633 το 2003), από τους οποίους οι 145 είναι 

τακτικοί συνεργάτες (144 το 2003) και οι 67 µε ειδικό συµβόλαιο (23 το 2003).  

Οι συνολικές δαπάνες, περιλαµβανοµένων των εισφορών στα διάφορα ταµεία, 

ανήλθαν σε £3.748.150 (£3.646.439 το 2003) και έχουν χρεωθεί στα έξοδα 

προγραµµάτων, στις αποδοχές προσωπικού, στα έξοδα για αναβάθµιση του 

δορυφορικού προγράµµατος και στα έξοδα  για το αρχείο ταινιών.  Η πιο 

πάνω δαπάνη περιλαµβάνει και ποσό ύψους £601.430, που αφορά στην 
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αµοιβή συνεργατών µε ειδικό συµβόλαιο (ετήσιος µέσος όρος ανά συνεργάτη 

£8.977), από τους οποίους 18 προσλήφθηκαν για το νέο πρόγραµµα 

τηλεόρασης της τουρκικής ζώνης και 14 ως παρουσιαστές. Σηµειώνεται ότι 

ορισµένοι συνεργάτες µε ειδικό συµβόλαιο υπηρετούν έναντι οργανικών 

θέσεων. 

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

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

1998-2004. Όπως προκύπτει, η λειτουργία του Ιδρύµατος, ειδικότερα τα τελευταία 

έτη, βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στους συνεργάτες. 
 

Κατηγορία συνεργατών 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Τακτικοί συνεργάτες 145 144 137 134 115 100 78 
Συνεργάτες µε ειδικό συµβόλαιο 67 23 22 9 7 - - 

 

Στην απάντησή του ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σηµείωσε ότι ο 

αριθµός των µόνιµων υπαλλήλων στις 31.12.1998 ήταν 289, ενώ στις 31.12.2004 

ανερχόταν σε 201.  ∆ηλαδή, ο αριθµός των µόνιµων υπαλλήλων έχει µειωθεί κατά 

88.  Κατά την ίδια περίοδο αυξήθηκε ο αριθµός των τακτικών συνεργατών που 

συνεργάστηκαν µε το Ίδρυµα κατά 67 και επιπρόσθετα το Ίδρυµα συνεργάστηκε µε 

επίσης 67 συνεργάτες µε ειδικό συµβόλαιο. 

Στην ουσία, οι συνεργάτες αυξήθηκαν συνολικά κατά 134 έναντι 88 µόνιµων 

υπαλλήλων που αφυπηρέτησαν, δηλαδή σε απόλυτους αριθµούς αυξήθηκαν κατά 

46, από τους οποίους 8 εργοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2004 µε ειδικό 

συµβόλαιο στην Υπηρεσία Τεχνικών ∆ιευκολύνσεων για την EBU, το κόστος των 

οποίων υπερκαλύπτεται από την EBU.  Στις 31.12.2004 παρέµειναν στην Υπηρεσία 

αυτή τέσσερα άτοµα.  ∆εκαοκτώ άτοµα έχουν προσληφθεί για την Τουρκική Ζώνη, 

δύο για την Πολιτιστική, ενώ οι υπόλοιποι είναι κυρίως παρουσιαστές 

προγραµµάτων και ειδήσεων µε συµβόλαια διαρκείας 1-2 ετών. 

(ii) Σύµβαση εργοδότησης.  Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη επιστολή 

της Υπηρεσίας µας, µε σκοπό τον καταρτισµό σύµβασης εργοδότησης για 

κάθε συνεργάτη, όπως προνοείται στους εσωτερικούς κανονισµούς περί 

πρόσληψης συνεργατών, ετοιµάστηκαν οι βασικοί όροι απασχόλησης τακτικού  

και έκτακτου συνεργάτη, οι οποίοι έχουν επισυναφθεί στην επιστολή αποδοχής  
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που αποστάληκε από το Ίδρυµα προς κάθε νεοπροσληφθέντα συνεργάτη, 

εκκρεµούν όµως οι παλιοί συνεργάτες, για µερικούς από τους οποίος δεν 

υπάρχει συµβόλαιο και για άλλους το συµβόλαιο έχει λήξει. 

• Σύµφωνα µε τον περί Εργοδοτουµένων µε Εργασία Ορισµένου Χρόνου 

(Απαγόρευση ∆υσµενούς Μεταχείρισης) Νόµο αρ. 97(Ι)/2003, οι συµβάσεις 

εργασίας ορισµένου χρόνου των εργοδοτουµένων που απασχολούνται από τις 

25.7.2003, ηµεροµηνία ισχύος του πιο πάνω Νόµου, για περίοδο 30 µηνών ή 

περισσότερο, θα θεωρούνται ως συµβάσεις αορίστου διαρκείας, και 

οποιαδήποτε πρόνοια που περιορίζει τη διάρκεια τους δεν ισχύει, εκτός των 

εξαιρέσεων που αναφέρονται στο Νόµο. 

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι συµβάσεις µε ειδικό συµβόλαιο που 

ισχύουν σήµερα δεν θα ξεπεράσουν την περίοδο των 30 µηνών.  Σε 

περίπτωση που το Ίδρυµα προτίθεται να ανανεώσει υφιστάµενες συµβάσεις, 

θα πρέπει, κατά τη γνώµη µας, να ληφθούν υπόψη οι σχετικές πρόνοιες της 

πιο πάνω νοµοθεσίας, αφού εκτιµηθούν και οι µελλοντικές ανάγκες του 

Ιδρύµατος. 

(iii) ∆ελτία υπηρεσίας τακτικών συνεργατών.  Αναφέρεται και πάλι ότι δεν 

τηρείται δελτίο υπηρεσίας για κάθε έκτακτο συνεργάτη, όπου να φαίνονται η 

ηµεροµηνία πρόσληψης του, το ωροµίσθιο, καθώς και άλλα βασικά στοιχεία. 

(iv) Καθορισµός αµοιβής τακτικών συνεργατών.  Όπως αναφέρθηκε και στην 

προηγούµενη έκθεση της Υπηρεσίας µας, ενώ η αµοιβή κάθε τακτικού 

συνεργάτη έπρεπε να καθορίζεται κατά την προκήρυξη κάθε θέσης, 

διαπιστώθηκε ότι οι συνεργάτες τοποθετούνται ανοµοιόµορφα και χωρίς 

συγκεκριµένα κριτήρια και κανονισµούς σε διαφορετικές βαθµίδες 

µισθολογικών κλιµάκων µετά την επιλογή και την απόφαση πρόσληψής τους.  

Επίσης στον κατάλογο των τακτικών συνεργατών περιλαµβάνονται άτοµα που 

αµείβονται κατ’ αποκοπή, παρόλο που στους Βασικούς Όρους Συνεργασίας 

τακτικών συνεργατών δεν υπάρχει τέτοια πρόνοια. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι στον κατάλογο 

των Τακτικών Συνεργατών περιλαµβάνονται µόνον τέσσερα άτοµα των οποίων η 

αµοιβή γίνεται κατ΄ αποκοπή και κατά το 2005 θα καταβληθεί προσπάθεια να 

καθοριστεί και γι΄ αυτούς µηνιαία αµοιβή.  
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(δ) Υπερωρίες και επιδόµατα βάρδιας.  Το 2004 οι υπερωρίες του µόνιµου 

προσωπικού και των εργατών του Ιδρύµατος ανήλθαν σε £414.270 (£452.554 το 

2003) και τα επιδόµατα βάρδιας σε £207.288 (£223.090 το 2003).  Παρόλο που 

σηµειώθηκε µείωση κατά 8,5% και 7%, αντίστοιχα, οι υπερωρίες και τα 

επιδόµατα βάρδιας παραµένουν σε ψηλά επίπεδα και αποτελούν ποσοστό 10% 

επί των αποδοχών προσωπικού. 

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

από τους οποίους καταβλήθηκε για υπερωρίες και επιδόµατα βάρδιας, κατά το 

έτος 2004, ποσό πέραν των £6.000. 

Όπως προκύπτει, 40 µόνιµοι υπάλληλοι ή ποσοστό 20% των υπαλλήλων του 

Ιδρύµατος έλαβαν το 2004 για υπερωρίες και επιδόµατα βάρδιας από £6.000 

µέχρι £12.840 ο καθένας, ως ακολούθως:  

 Αριθµός υπαλλήλων µε υπερωρίες και επιδόµατα βάρδιας 
το 2004 

 
Τµήµα  

 

Από 
£11.001 
µέχρι 

£12.840 

Από 
£10.001 
µέχρι 

£11.000 

Από 
£8.001 
µέχρι 

£10.000 

Από 
£6.000 
µέχρι  
£8.000  Σύνολο

Στήριξης Παραγωγής  3  2 6 8  19 
Ειδήσεων και Επικαίρων  -  1 2 4  7 
Μελετών και 
Εγκαταστάσεων 

  
- 

  
- 

 
2 

 
2 

  
4 

Προγραµµάτων 
Τηλεόρασης 

  
- 

  
- 

 
1 

 
4 

  
5 

Ραδιοτηλεθαλάµων   -  - - 2  2 
Μουσικό Τµήµα  -  - - 1  1 
Ειδήσεων Τηλεόρασης  -  - - 2  2 
Σύνολο Υπαλλήλων  3  3 11 23  40 
 

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

Γενικό ∆ιευθυντή από το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου του Ιδρύµατος, κατά το 2004  

ο αριθµός ατόµων που εργάστηκαν υπερωριακά, πέραν των 43 ωρών το µήνα, 

παρουσιάζεται αυξηµένος, κατά παράβαση των προνοιών του περί Οργάνωσης του 

Χρόνου Εργασίας Νόµου αρ. 63(1)/2002 και της εγκύκλιας οδηγίας του Γενικού 

∆ιευθυντή, ηµερ. 5.2.2003.   

Εισηγήθηκα όπως το Ίδρυµα, παράλληλα µε τα µέτρα που ήδη λαµβάνονται για 

περιορισµό των υπερωριών (εκ των προτέρων έγκριση από το Γενικό ∆ιευθυντή, 
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παρακολούθηση υπερωριακής εργασίας πέραν των 43 ωρών το µήνα κ.λπ.), 

προχωρήσει σε καλύτερη κατανοµή της εργασίας και καλύτερο σχεδιασµό της 

ρότας, αφού λαµβάνεται πάντα υπόψη και αξιοποιείται κατάλληλα το καθεστώς 

βάρδιας που ισχύει για το Ίδρυµα. Επιπρόσθετα θα πρέπει να καταβάλλεται 

προσπάθεια µείωσης της υπερωριακής εργασίας, ειδικότερα των µόνιµων και 

κυρίως των ψηλόµισθων υπαλλήλων, και, όπου είναι δυνατόν, η εργασία τους να 

διεκπεραιώνεται σε κανονικές ώρες γραφείου. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι πράγµατι υπάρχουν 

άτοµα τα οποία εργάζονται υπερωριακά, πέραν των 43 ωρών το µήνα αλλά ότι οι 

περιπτώσεις αυτές είναι ελάχιστες και εξασφαλίζεται πάντοτε η συναίνεση του 

υπαλλήλου, συνεπώς δεν υπάρχει παράβαση των σχετικών προνοιών του Νόµου.  

Επίσης ανέφερε ότι σύµφωνα µε έκθεση του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, η 

αυξηµένη υπερωριακή απασχόληση κατά τον Απρίλιο 2004 οφειλόταν στις 

πολιτικές εξελίξεις για το Κυπριακό ενώ από τον Ιούλιο µέχρι το ∆εκέµβριο 2004 

παρουσιάζεται µείωση.  Ο συνολικός αριθµός των ατόµων που εργάστηκαν πέραν 

των 43 ωρών κυµαίνεται από 5 έως 12 ανά µήνα. 

(ε) Άδειες απουσίας. 

(i) ∆ικαιούµενη άδεια.  Η άδεια απουσίας των υπαλλήλων υπολογίζεται µε 

βάση την εξαήµερη εβδοµάδα εργασίας, παρά το γεγονός ότι εφαρµόστηκε µερικώς 

η πενθήµερη εβδοµάδα εργασίας. Συγκεκριµένα, οι υπάλληλοι µε ετήσιο βασικό 

µισθό £2.133 και άνω δικαιούνται 36 ηµέρες ετήσια άδεια, µε ανώτατο όριο 

συσσώρευσης 84 ηµέρες, ενώ οι υπάλληλοι µε ετήσιο βασικό µισθό κάτω από 

£2.133 δικαιούνται 24 ηµέρες ετήσια άδεια, αυξανόµενη, µετά από δύο χρόνια 

υπηρεσίας, κατά µια ηµέρα κατ΄ έτος, µέχρι να φθάσει τις 36 ηµέρες.  Το ανώτατο 

όριο συσσώρευσης για τους εν λόγω υπαλλήλους είναι 39 µέρες γι΄ αυτούς που 

δικαιούνται άδεια µέχρι 29 µέρες κατά έτος, 60 ηµέρες γι΄ αυτούς που δικαιούνται 

άδεια µέχρι 35 µέρες κατά έτος και 84 ηµέρες γι΄ αυτούς που δικαιούνται άδεια 

µέχρι 36 µέρες κατά έτος.  

Σηµειώνεται ότι τα Σαββατοκυρίακα που εµπίπτουν στην περίοδο της 

παραχωρούµενης άδειας συνυπολογίζονται στην άδεια αυτή. 

Ενόψει της µερικής εφαρµογής της πενθήµερης εβδοµάδας εργασίας θα πρέπει να 

τροποποιηθούν οι περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισµοί του 
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1966 και οι Συλλογικές Συµβάσεις που διέπουν τα θέµατα αδειών, ώστε να 

συνάδουν µε τους περί ∆ηµόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισµούς, 

Κ∆Π 101/95, µε βάση τους οποίους αναπροσαρµόζονται, σε περίπτωση 

πενθήµερης εβδοµάδας εργασίας, τόσο ο αριθµός ηµερών της δικαιούµενης άδειας 

όσο και ο αριθµός των ηµερών µεταφοράς και συσσώρευσης, και στους οποίους 

δεν υπάρχει πρόνοια για συνυπολογισµό των Σαββατοκυρίακων στις ηµέρες της 

παραχωρούµενης άδειας. 

Επειδή στο άρθρο 3 της Κ∆Π 101/95 αναφέρεται ότι, σε περίπτωση που οι 

υπάλληλοι εργάζονται µε βάση µικτό σύστηµα πενθήµερης και εξαήµερης 

εβδοµάδας εργασίας ή µε σύστηµα βάρδιας ή µε ειδικά ωράρια, όπως συµβαίνει και 

στο Ίδρυµα, θα δικαιούνται άδεια ανάπαυσης όπως και οι υπάλληλοι που 

εργάζονται µε βάση εξαήµερη εβδοµάδα εργασίας, εισηγήθηκα όπως καθοριστεί 

επακριβώς το σύστηµα µε το οποίο θα εργάζεται η κάθε κατηγορία υπαλλήλων του 

Ιδρύµατος και µε βάση αυτό να καθοριστεί η δικαιούµενη, µεταφερόµενη και 

συσσωρευµένη άδεια. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι η ∆ιεύθυνση έχει ήδη 

θέσει το πιο πάνω θέµα στις Συντεχνίες των εργαζοµένων.  Πρόκειται για δικαίωµα 

που απορρέει από την Κ.∆.Π. του 1996, το οποίο προτίθεται να θέσει µε τον πιο 

έντονο τρόπο κατά την ανανέωση της νέας συλλογικής σύµβασης. 

(ii) Ανώτατο µεταφερόµενο υπόλοιπο άδειας. Όπως αναφέρθηκε και στην 

προηγούµενη έκθεση της Υπηρεσίας µας, σε µερικές περιπτώσεις συσσωρεύονται, 

µετά από σχετική έγκριση, άδειες πέραν του επιτρεπόµενου ανώτατου αριθµού των 

84 ηµερών.  Παρατήρησα ότι τέτοια διευθέτηση δεν προνοείται στους Κανονισµούς 

και θα πρέπει να τερµατιστεί. Αναφέρονται τα πιο κάτω παραδείγµατα: 

 

 Μεταφερόµενο υπόλοιπο άδειας Αρ. Φακ. 
υπαλλήλου  31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003  31.12.2004 

Α968  98 103 119  84 
Α852  98 101 100  84 
Α900  143 179 186  186 

 

Μετά την από µέρους µας αναφορά του πιο πάνω θέµατος, σε δύο από τους πιο 

πάνω υπαλλήλους παραχωρήθηκαν λανθασµένα το 2004, πέραν της ετήσιας 

άδειας των 36 ηµερών, και οι συσσωρευµένες µέρες πέραν του επιτρεπόµενου 



- 12 -

ανώτατου αριθµού των 84 ηµερών, δηλαδή 35 και 16 ηµέρες, αντίστοιχα, µε 

αποτέλεσµα το υπόλοιπο της άδειας τους στις 31.12.2004 να είναι 84. Ο τρίτος 

υπάλληλος εξακολουθεί να διατηρεί στις 31.12.2004, ως υπόλοιπο άδειας, τις 186 

ηµέρες. 

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

Συµβούλιο, µέσα στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του, ενέκρινε, σε τρεις µόνο 

περιπτώσεις µελών του ∆ιευθυντικού Προσωπικού, των οποίων τα καθήκοντα και 

οι ευθύνες δεν επέτρεπαν την πλήρη παραχώρηση της άδειας τους (και οι οποίοι 

εργάζονται και ώρες πέραν των κανονικών ωρών χωρίς επιπλέον αµοιβή), την 

µεταφορά αδείας ανάπαυσης, πέραν του επιτρεπόµενου ορίου αδειών.  Με 

πληροφόρησε επίσης ότι έχει ήδη κυκλοφορήσει σχετική εγκύκλιος ότι δεν 

επιτρέπεται πλέον η συσσώρευση άδειας πέραν του ανώτατου ορίου των 84 

ηµερών.  Όσον αφορά στον πιο πάνω υπάλληλο, ο οποίος διατηρούσε στις 

31.12.2004 ως υπόλοιπο άδειας τις 186 ηµέρες, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι θα γίνει διευθέτηση να πάρει την άδεια του (πέραν 

των 84 ηµερών) κατά τους επόµενους 12-18 µήνες. 

5. Εξασφάλιση ξένων προγραµµάτων µέσω LTV. 

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ηµερ. 17.3.2004, η µέχρι σήµερα 

τακτική του Ιδρύµατος για απευθείας αγορά ξένων προγραµµάτων 

διαφοροποιήθηκε και, από τον Απρίλιο του 2004 η προµήθεια µεγάλου µέρους 

ξένων προγραµµάτων γίνεται από την εταιρεία Lumier TV Ltd, η οποία έχει 

συνάψει αριθµό συµφωνιών µε προµηθευτές εξωτερικού και έχει αποκτήσει το 

δικαίωµα προβολής τηλεοπτικών προγραµµάτων στην Κύπρο.  Με βάση το 

συµβόλαιο/συµφωνία παροχής που υπογράφηκε την 1.12.2004, η Lumier TV Ltd 

έχει εκχωρήσει στο Ίδρυµα το πιο πάνω δικαίωµα προβολής για περίοδο τριών 

ετών, έναντι του συνολικού ποσού των $1.513.500. 

Για την πιο πάνω συµφωνία σηµειώνονται τα ακόλουθα: 

(α) Σε σχετικό σηµείωµα του Γενικού ∆ιευθυντή µε ηµερ. 16.3.2004, που 

εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 17.3.2004, αναφέρεται ότι το 

συνολικό κόστος των δικαιωµάτων προβολής θα ανέλθει σε $1.130.000, ενώ, µε 

βάση το συµβόλαιο που υπογράφηκε την 1.12.2004, το συνολικό ποσό τελικά 

ανέρχεται σε $1.513.500. 
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(β) Με βάση τις πρόνοιες του πιο πάνω συµβολαίου, δεν φαίνεται να µπορεί να 

γίνει ακριβής κοστολόγηση των ξένων προγραµµάτων που µεταδίδονται, γιατί για 

αρκετά προγράµµατα το δικαίωµα προβολής θα προπληρώνεται, ενώ η περίοδος 

προβολής τους θα λήγει πολύ αργότερα, µε κίνδυνο κάποια από αυτά να µη 

µεταδοθούν ποτέ.  

(γ) Παρόλο που η συµφωνία υπογράφηκε την 1.12.2004, το Ίδρυµα κατέβαλε 

στην εταιρεία Lumier TV Ltd, στις 8.4.2004, το ποσό των £245.707 

(περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ύψους £32.049), ως πρώτη δόση για το συνολικό 

ποσό του συµβολαίου, καθότι, όπως αντιλαµβάνοµαι, η προµήθεια 

προγραµµάτων στο Ρ.Ι.Κ. από την πιο πάνω εταιρεία άρχισε τον Απρίλιο του 

2004.  

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι, µε βάση τη 

συµφωνία, τα προγράµµατα που προµηθεύει η LTV στο ΡΙΚ είναι κατά το 

µεγαλύτερο µέρος τους µεταφρασµένα, υποτιτλισµένα ή και µεταγλωττισµένα, µε 

αποτέλεσµα τη µείωση στο κονδύλι µεταφράσεων του ΡΙΚ σε σχέση µε τα 

προηγούµενα χρόνια.  Επίσης, λόγω του ότι έχει εξασφαλιστεί αύξηση του χρονικού 

δικαιώµατος προβολής και µεγαλύτερος αριθµός προβολών της κάθε ταινίας, η 

πιθανότητα µη προβολής του προγράµµατος έχει εκµηδενιστεί και το µέσο κόστος 

του προγράµµατος έχει µειωθεί. 

Αναφέρεται επίσης ότι η διαφορά που παρουσιάζεται µεταξύ του εγκριθέντος 

συνολικού κόστους των δικαιωµάτων προβολής, ύψους $1.130.000 και του 

συνολικού ποσού του συµβολαίου $1.513.500, οφείλεται στο γεγονός ότι στην 

κοστολόγηση των $1.513.500 λήφθηκαν υπόψη τα επιπρόσθετα κόστα λόγω της 

δυνατότητα επιλογής και µετάδοσης πιο πρόσφατων κινηµατογραφικών ταινιών, 

της εξασφάλισης µεγαλύτερου αριθµού προβολών και της αύξησης του χρονικού 

δικαιώµατος προβολής της κάθε ταινίας, της αύξησης των τιµών αγοράς ταινιών 

διεθνώς λόγω ανταγωνισµού και τη συµπερίληψη 44 επιπλέον µονάδων (σειρών, 

ταινιών) που έχουν εξασφαλιστεί µέσω της συµφωνίας µε την LTV. 

Επιπρόσθετα οι όροι πληρωµής έχουν παραµείνει οι ίδιοι που συνήθως 

ακολουθούνται από τους µεγάλους διανοµείς ταινιών και έχουν αποφευχθεί οι 

παροχές µεγάλων τραπεζικών εγγυήσεων. 
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6. Λαχείο ΡΙΚ- Ευχάριστο Σαββατόβραδο. 

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

Ευχάριστο Σαββατόβραδο τα τελευταία τρία χρόνια.  Όπως φαίνεται, παρά τις 

διαφοροποιήσεις που έγιναν στη λειτουργία του Λαχείου κατά το 2004 (σύστηµα 

Τζάκποτ, αύξηση χρηµατικών βραβείων, µηνιαία κλήρωση), δεν σηµειώθηκε 

ουσιαστική  βελτίωση στα οικονοµικά αποτελέσµατα.  
 

 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 
    £ £ £ £ £ £ 

2002 1.614.951 868.885 53,8 760.274 641.788 14.339 104.147 53.809 64.691 

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

2004 1.664.965 769.635 46,2 760.996 625.183 52.206   83.607 97.264 67.007 
 

Τα καθαρά έσοδα του Λαχείου για το έτος 2004 ανήλθαν σε £83.607, σε σύγκριση 

µε  £114.841 το 2003, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση £31.234  ή 27,2%. Η µείωση 

αυτή οφείλεται κυρίως στις µη ικανοποιητικές πωλήσεις του Λαχείου, σε συνδυασµό 

µε τα αυξηµένα βραβεία που πληρώθηκαν το 2004, καθώς επίσης στη σηµαντική 

αύξηση που σηµειώθηκε στα εκτυπωτικά και άλλα έξοδα. Τα ετήσια  καθαρά έσοδα 

φαίνεται να προκύπτουν από τη µη καταβολή των χρηµατικών βραβείων που 

κερδίζουν τα αδιάθετα λαχεία και από χρηµατικά βραβεία που κέρδισαν λαχεία που 

δεν παρουσιάστηκαν για εξαργύρωση εντός της καθορισµένης προθεσµίας.  

Η οικονοµική εικόνα που παρουσιάζει το Λαχείο προκύπτει κυρίως από την 

πρακτική  που ακολουθεί το Ίδρυµα να καθορίζει τα χρηµατικά βραβεία ως 

ποσοστό (40%-50%) επί της αξίας των λαχείων που εκτυπώνονται και όχι ως 

ποσοστό επί των ακαθάριστων εισπράξεων.   

7. Τηλετόµπολα.   

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

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

γίνονται στα πλαίσια ειδικού τηλεοπτικού ψυχαγωγικού προγράµµατος (Super 

Bingo). Κατά τη διάρκεια του 2004 πραγµατοποιήθηκαν τέσσερεις κληρώσεις  και 

τα καθαρά έσοδα για το ΡΙΚ ανήλθαν σε  £38.280, όπως φαίνεται πιο κάτω: 
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 £ £ 
Ακαθάριστες εισπράξεις   284.760 
Χρηµατικά βραβεία 244.305   
∆ιάφορα έξοδα 2.175  246.480 
Καθαρά έσοδα   38.280 

(β) Ανάθεση σύµβασης. Για την εξασφάλιση υπηρεσιών  παραγωγής του ειδικού 

ψυχαγωγικού προγράµµατος, στα πλαίσια  του οποίου θα διεξάγεται η 

Τηλετόµπολα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος αποφάσισε, µετά από 

ξεχωριστές συναντήσεις που είχε µε τρεις εταιρείες που είχαν επιδείξει ενδιαφέρον 

για συνεργασία, να ζητήσει από τις δύο µόνο εταιρείες να υποβάλουν µέσα σε 

καθορισµένη προθεσµία την πρότασή τους σε έντυπο που τους δόθηκε, το οποίο 

είχε τη µορφή ερωτηµατολογίου. Από έλεγχο της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, 

παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:  

(i) Η επιλογή των πιο πάνω εταιρειών, από τις οποίες ζητήθηκε να υποβάλουν 

πρόταση, βασίστηκε στην από µέρους των ίδιων των φορέων επίδειξη 

ενδιαφέροντος και κατάθεση προτάσεων και όχι σε διερεύνηση της αγοράς  από το 

Ίδρυµα ή/και πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος και από άλλους, µε στόχο 

την εξασφάλιση ευρύτερης συµµετοχής και όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικών  

προτάσεων.   

(ii) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προχώρησε στην αξιολόγηση και ανάθεση  της 

σύµβασης χωρίς να έχει ουσιαστικά καθορίσει τον τρόπο και τη  µεθοδολογία που  

θα ακολουθούσε για την αξιολόγηση των πιο πάνω προτάσεων. Συγκεκριµένα 

διαπιστώθηκε ότι στην εταιρεία, στην οποία τελικά ανατέθηκε η σύµβαση, 

αποδόθηκαν  κατά την κρίση των µελών, τόσο της υπεπιτροπής που συστάθηκε για 

αξιολόγηση των πιο πάνω προτάσεων, όσο και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

τεχνικά πλεονεκτήµατα σε σχέση: 

• µε τον αυξηµένο εξαρχής  αριθµό σηµείων πώλησης, καθώς και τη φύση/είδος 

των σηµείων πώλησης (περίπτερα και λαχειοπώλες), σε αντίθεση µε την 

πρόταση της άλλης εταιρείας, της οποίας τα σηµεία πώλησης θα ήταν αρχικά 

λιγότερα και θα αυξάνονταν σε δεύτερη φάση, ενώ τα σηµεία πώλησης θα 

ήταν ουσιαστικά γραφεία στοιχηµάτων και επιπρόσθετα κάποιος αριθµός  

περιπτέρων κ.λπ., 
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• το παραδοσιακό τρόπο εκτύπωσης και διανοµής των καρτών (µέσω της 

εταιρείας διανοµής περιοδικών και εφηµερίδων Κρόνος), σε αντίθεση µε την 

άλλη εταιρεία που πρότεινε εκτύπωση και διανοµή κυρίως ηλεκτρονικά (on 

line system), 

• την παραγωγή του προγράµµατος και τις συγκεκριµένες εισηγήσεις που είχαν 

δώσει σε συνέντευξη οι αντιπρόσωποι  της εταιρείας για το περιεχόµενο του 

προγράµµατος και την παρουσιάστρια κ.λπ., σε αντίθεση µε την άλλη εταιρεία 

που δεν έδωσε τέτοιες λεπτοµέρειες.  

Στην έκθεση αξιολόγησης δεν γίνεται καµιά σύγκριση του οικονοµικού µέρους των 

δύο προτάσεων και δεν αιτιολογείται γιατί τα πιο πάνω πλεονεκτήµατα που 

αποδόθηκαν στην εταιρεία, στην οποία τελικά κατακυρώθηκε η προσφορά, 

αντιστάθµιζαν ή υπερτερούσαν των  οικονοµικών πλεονεκτηµάτων που δίνονταν 

από την άλλη εταιρεία, η οποία ζητούσε προµήθεια 12% για την παραγωγή του 

προγράµµατος και 12% για τη διανοµή των καρτών και έδινε εγγυηµένες καθαρές 

εισπράξεις για τρία χρόνια £590.000 και για πέντε χρόνια £990.000, σε αντίθεση µε 

αυξηµένη κατά 0,5% ζητούµενη από την πρώτη εταιρεία προµήθεια, τόσο για την 

παραγωγή του προγράµµατος όσο και για τη διανοµή των καρτών και καµιά 

εγγύηση καθαρών εισπράξεων από µέρους της.  

Σηµειώνεται ότι η εταιρεία της οποίας η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή έχει 

προσφύγει ήδη στο Ανώτατο ∆ικαστήριο. 

(iii) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, παρά το γεγονός ότι στη συνεδρία του ηµερ. 

27.10.2004 αποφάσισε την κατακύρωση της προσφοράς στην εταιρεία RK 

Productions Ltd, κατά από δύο προϋποθέσεις, το όλο θέµα δεν επανήλθε, πριν από 

την υπογραφή της σύµβασης, στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για ενηµέρωση και για τη 

λήψη, ως αρµόδιο όργανο, της τελικής απόφασης για κατακύρωση. Παρατηρήθηκε 

ότι οι δύο αυτές προϋποθέσεις φαίνεται να µην είχαν εκπληρωθεί πριν από την 

υπογραφή του συµβολαίου, αφού η εγγυητική επιστολή, παρά το γεγονός ότι φέρει 

ηµεροµηνία 17.12.2004 (ηµερ. συµβολαίου), έγινε και κατατέθηκε στο Ίδρυµα πολύ 

αργότερα από την ηµεροµηνία έναρξης του συµβολαίου και συγκεκριµένα στις 

8.4.2005 (ηµεροµηνία χαρτοσήµανσης), ενώ, σύµφωνα µε το συµβόλαιο 

ηµεροµηνίας 17.12.2004, η προµήθεια της εταιρείας για την παραγωγή του 

προγράµµατος µετά τη διαπραγµάτευση µειώθηκε µεν από 12,5% στο 12%, αλλά 
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στο συµβόλαιο περιλήφθηκαν πρόνοιες που ουσιαστικά δίνουν επιπρόσθετα 

οικονοµικά οφέλη ή πιθανά οφέλη για την εταιρεία (π.χ. Όροι: 4.3,6.3/κάρτες σε 

ηλεκτρονική µορφή, 6.4, 6.5). Ειδικότερα αναφέρεται ότι στην αρχική πρόταση δε 

γινόταν καµιά αναφορά για ηλεκτρονικές κάρτες και για το ύψος της προµήθειας επί 

των ακαθάριστων εισπράξεων από τη διάθεσή τους.  Οι σχετικές πρόνοιες στην 

παράγραφο 6.3 του συµβολαίου συµφωνήθηκαν και συµπεριλήφθηκαν 

µεταγενέστερα. Επισηµαίνεται επίσης ότι οι πρόνοιες αυτές δεν περιλαµβάνονταν 

στην αρχική πρόταση που υποβλήθηκε και αξιολογήθηκε και εποµένως έπρεπε να 

τύχουν της έγκρισης της ολοµέλειας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

(iv) Το συµβόλαιο που έχει  υπογραφεί  µε την εταιρεία RK Productions Ltd δεν 

έχει χαρτοσηµανθεί, ενώ η χαρτοσήµανση της εγγυητικής δεν είναι η 

προβλεπόµενη από τη σχετική Νοµοθεσία.   

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι σύµφωνα µε την 

πρόταση του επιτυχόντος προσφοροδότη τα µηχανήµατα και το λογισµικό θα 

παρέµεναν µετά τη λήξη της συµφωνίας στην κυριότητα του ΡΙΚ ενώ η πρόταση της 

άλλης εταιρείας προέβλεπε ότι το ΡΙΚ θα έπρεπε µε τη λήξη της συµφωνίας να 

εξαγοράσει αυτά καταβάλλοντας ένα υπέρογκο ποσό. Επιπρόσθετα το Ίδρυµα µε 

την ανάθεση της σύµβασης στην επιτυχούσα εταιρεία ζήτησε και πέτυχε να 

εξασφαλίσει από αυτήν έκδοση και ετήσια ανανέωση τραπεζικής εγγύησης η οποία 

δεν περιλαµβανόταν στην αρχική της πρόταση καθώς επίσης και µείωση της 

προµήθειας της στο 12% αντί 12.5% που περιλαµβανόταν στην πρόταση της.  

Αναφορικά µε το θέµα των ηλεκτρονικών καρτών ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έκρινε ότι θα ήταν προς 

το συµφέρον του ΡΙΚ αλλά και του θεσµού να συµπεριληφθούν ηλεκτρονικές κάρτες 

από την έναρξη του νέου τηλεπαιχνιδιού για να αυξηθούν περισσότερο οι πωλήσεις 

των καρτών και τα πιθανά κανάλια διανοµής τους, παρά το γεγονός ότι οι 

ηλεκτρονικές κάρτες δεν περιλαµβάνονταν στην αρχική πρόταση. 

(γ) Εφαρµογή/υλοποίηση σύµβασης.  Παρατηρήθηκαν κάποιες αδυναµίες και 

εκκρεµότητες  στην εφαρµογή των προβλεπόµενων από τη σύµβαση οικονοµικών 

και άλλων προνοιών. Ενδεικτικά αναφέρονται τα πιο κάτω: 

(i) Ακαθάριστες εισπράξεις.  Στο συµβόλαιο δεν γίνεται οποιαδήποτε πρόνοια 

για το χρόνο εµβάσµατος στο Ίδρυµα από την εταιρεία των ακαθάριστων 
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εισπράξεων από την πώληση καρτών, ούτε και για το χρόνο κατανοµής των 

εισπράξεων αυτών. Τα  εµβάσµατα από την εταιρεία γίνονται µε καθυστέρηση µέχρι 

και µια εβδοµάδα από την ηµεροµηνία κλήρωσης, ενώ διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία, 

σε αντίθεση µε τις πρόνοιες του άρθρου 6 της σύµβασης, δεν εµβάζει ολόκληρο το 

ποσό των εισπράξεων για κατανοµή του από το Ίδρυµα. Μέχρι και το Μάρτιο του 

2005 οι οικονοµικές αυτές δοσοληψίες µε την εταιρεία δεν συνοδεύονταν µε σχετικά 

τιµολόγια. 

(ii) Αδιάθετες εκτυπωµένες κάρτες. Από έλεγχο των σχετικών στοιχείων και 

καταστάσεων παρατηρήθηκε ότι υπάρχει διαφορά µεταξύ του αριθµού των 

πωληθεισών καρτών που δηλώνονται στις πιστοποιηµένες από τα συµβαλλόµενα 

µέρη εκτυπωµένες καταστάσεις που δίνονται µετά το πέρας του προγράµµατος και 

του αριθµού των πωληθεισών καρτών µε βάση τον οποίο υπολογίζονται και 

εµβάζονται από την εταιρεία οι εισπράξεις. Εισηγήθηκα την άµεση µελέτη και 

διευθέτηση του όλου θέµατος, σε συνδυασµό και µε τις πρόνοιες του όρου 3.1.12 

της σύµβασης. Η συνολική διαφορά στον αριθµό των πωληθεισών καρτών για τις 

τέσσερεις κληρώσεις του 2004 ανέρχεται σε 24.659, που αντιστοιχούν σε 

ακαθάριστα έσοδα για το ΡΙΚ ύψους £18.124. Σηµειώνεται ότι οι ακαθάριστες 

εισπράξεις για το 2004 υπολογίστηκαν από το Ίδρυµα µε βάση το µειωµένο αριθµό 

πωλήσεων καρτών που δηλώθηκε από την εταιρεία, χωρίς αυτός να υποστηρίζεται 

από αποδεικτικά στοιχεία. 

(iii) Έλεγχος λειτουργικών και λογιστικών διαδικασιών της σύµβασης. Μέχρι 

και το Μάρτιο του 2005 το ΡΙΚ δεν είχε ασκήσει έλεγχο του κοστολογίου παραγωγής 

και έλεγχο του ταµείου (2%) για διαφηµιστική καµπάνια όπως προβλέπεται στο σχετικό 

συµβόλαιο.  Ανέφερα επίσης ότι το ΡΙΚ δεν έχει προβεί σε ικανοποιητικό έλεγχο της 

ορθότητας σηµαντικών οικονοµικών παραµέτρων, όπως πωλήσεις καρτών, κατανοµή 

των εισπράξεων και υπολογισµό πληρωτέων χρηµατικών βραβείων, καθώς και σε 

έλεγχο του λογισµικού και των µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται στην κλήρωση για 

κάλυψη των πιο πάνω αδυναµιών. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το ΡΙΚ δεν έχει 

ακόµα ασκήσει έλεγχο του κοστολογίου παραγωγής, έλεγχο του ταµείου (2%) για 

διαφηµιστική καµπάνια και έλεγχο του λογισµικού και των µηχανηµάτων που 

χρησιµοποιούνται στην κλήρωση, καθότι η υλοποίηση της τριετούς συµφωνίας 

βρίσκεται ακόµη στο αρχικό στάδιο.  Ανέφερε επίσης ότι το Ίδρυµα από την αρχή της 
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λειτουργίας του τηλεπαιχνιδιού προέβηκε, µε τη βοήθεια του Τµήµατος Εσωτερικού 

Ελέγχου, σε καταγραφή συγκεκριµένων διαδικασιών και ελέγχων και ετοίµασε επίσης 

και σχετικά εγχειρίδια. 

Επίσης, πέραν των ελέγχων στους οποίους προβαίνει εσωτερικά το ΡΙΚ, µέσω των 

αρµοδίων υπηρεσιών του, τα συµβαλλόµενα µέρη είχαν αποφασίσει από την αρχή να 

αναθέσουν σε ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο τον έλεγχο του τηλεπαιχνιδιού για ευνόητους 

λόγους.  

8. ∆ιαφηµίσεις. 

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

έτους για διαφηµίσεις αυξήθηκαν κατά £432.161 ή 24,2%, σε σύγκριση µε το 2003 

(2004 £2.220.597, 2003 £1.788.436). Στις πιο πάνω διαφηµίσεις περιλαµβάνονται 

και τα ποσά των £142.359 και £149.359, τα οποία αφορούν σε αγορές αγαθών και 

υπηρεσιών, αντίστοιχα, µε ειδική συµφωνία, έναντι διαφηµίσεων (barter 

agreement). 

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

τελευταία πέντε χρόνια παρουσιάζουν την πιο κάτω εικόνα: 

Έτος  Έσοδα 
Αύξηση/ 
(Μείωση)  

  £ £  % 
2000  2.420.649 - - 
2001  1.825.812 (594.837) 24,6 
2002  1.551.789 (274.023) 15 
2003  1.078.928 (472.861) 30,5 
2004  1.496.154 417.226 38,7 

• Συγκρίνοντας τα έτη 2000-2003, η µείωση ανέρχεται σε £1.341.721 ή 55,4%. 

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

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

λόγο στη µετάδοση από το ΡΙΚ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου 

και των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004.  Λαµβανοµένων όµως υπόψη των 

δαπανών για τη µετάδοση των πιο πάνω γεγονότων, που ανήλθαν σε £597.087 

(Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου £188.699 και Ολυµπιακοί Αγώνες 2004 

£408.388), τότε σηµειώνεται ζηµιά ύψους £179.861. 
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Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι η απόφαση µετάδοσης 

µεγάλων αθλητικών γεγονότων από ∆ηµόσιες Ραδιοτηλεοράσεις όπως οι Ολυµπιακοί 

Αγώνες και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου, δεν βασίζεται αποκλειστικά 

στην επίτευξη οικονοµικού κέρδους, καθότι τέτοια θέµατα µείζονος ενδιαφέροντος 

εµπίπτουν στα πλαίσια του ρόλου και της αποστολής της ∆ηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης. 

Σηµειώνεται ότι το ΡΙΚ έχει την άποψη ότι η πιο πάνω ζηµιά ύψους £179.861 δεν 

αντικατοπτρίζει πλήρως την πραγµατικότητα γιατί δεν περιλαµβάνει το κόστος των 

προγραµµάτων που θα µεταδίδονταν για περίπου ένα µήνα αντί των Ολυµπιακών 

Αγώνων και ότι επίσης η ζηµιά, πιθανώς να ήταν µικρότερη στην περίπτωση που η 

πτωτική τάση των διαφηµίσεων θα συνεχιζόταν και κατά το 2004. 

(γ) Ανταλλαγή διαφηµίσεων οµοειδών υπηρεσιών.  Για την παρακολούθηση της 

ανταλλαγής διαφηµίσεων οµοειδών υπηρεσιών µεταξύ του Ιδρύµατος και του 

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

συµφωνία». Στις 31.12.2004 ο πιο πάνω λογαριασµός παρουσίαζε χρεωστικό 

υπόλοιπο £107.678 (£111.252 το 2003). 

• Παρατήρησα και πάλι ότι σε µερικές περιπτώσεις το Ίδρυµα προσφέρει 

διαφηµίσεις χωρίς τη δηµοσίευση δικών του διαφηµίσεων στις αντίστοιχες 

εφηµερίδες και περιοδικά, µε αποτέλεσµα να αυξάνονται τα χρεωστικά 

υπόλοιπα και να υπάρχει κίνδυνος απώλειας του δικαιώµατος δηµοσίευσης 

των διαφηµίσεων του. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι έχουν δοθεί οδηγίες για 

πλήρη αξιοποίηση των χρεωστικών υπολοίπων. 

9. Χρεώστες. 

(α) Χρεώστες διαφηµίσεων. 

(i) Το σύνολο των εµπορικών χρεωστών κατά τις 31.12.2004 ήταν £2.642.082, 

σε σύγκριση µε £2.405.514 κατά τις 31.12.2003, το µεγαλύτερο µέρος του 

οποίου αποτελούσαν οι χρεώστες διαφηµίσεων, που ανέρχονταν σε 

£1.321.989 (2003 £1.425.731).  

(ii) Οι οφειλές χρεωστών πέραν των 12 µηνών ανέρχονταν σε £471.818 ή 35,7% 

του συνόλου των χρεωστών διαφηµίσεων, όπως αναλύονται πιο κάτω:   
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Οφειλή  £  % Συνόλου 
1-3 έτη  127.367  9,6 
3-5 έτη  196.777  14,9 

> 5 ετών  147.674  11,2 
  471.818  35,7 

 

(β) Χρεώστες υπηρεσιών. Το υπόλοιπο των διαφόρων χρεωστών υπηρεσιών 

κατά τις 31.12.2004 ανερχόταν σε £284.414, σε σύγκριση µε £189.906 κατά τις 

31.12.2003. Παρατήρησα ότι παρόλο που έχουν γίνει ορισµένες εισπράξεις κατά το 

2004, εξακολουθούν να παραµένουν αρκετές περιπτώσεις µε παλιά υπόλοιπα, τα 

οποία θα πρέπει να διευθετηθούν.   

(γ) Χρεώστες εισφοράς υπέρ του ΡΙΚ.  Στις 31.12.2004 το υπόλοιπο των 

χρεωστών ανερχόταν σε £650.729, σε σύγκριση µε £651.528 κατά τις 31.12.2003. 

Κατά το 2004 άρχισε η ετοιµασία επιστολών δεύτερης υπενθύµισης, οι οποίες δεν 

έχουν ακόµη αποσταλεί. Εισηγήθηκα ότι σε περίπτωση µη ανταπόκρισης των 

χρεωστών, θα πρέπει να ληφθούν νοµικά µέτρα για είσπραξη των οφειλόµενων 

ποσών. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι δυστυχώς δεν στάληκε 

ακόµα δεύτερη υπενθύµιση και ότι το Τµήµα Οικονοµικών  Υπηρεσιών ανάλαβε την 

ετοιµασία και αποστολή της.  

(δ)  ∆ιαγραφή χρεωστών. Παρατηρήθηκε ότι κατά το 2004 διαγράφηκε συνολικά 

ποσό ύψους £102.762 (£95.457 από χρεώστες διαφηµίσεων και £7.305 από 

άλλους χρεώστες), για το οποίο είχε γίνει πρόβλεψη, µε έγκριση του Γενικού 

∆ιευθυντή.  Σηµειώνεται ότι, παρόλο που την αρµοδιότητα για διαγραφή χρεωστών, 

σύµφωνα µε τις Λογιστικές Οδηγίες του Ιδρύµατος, έχει ο Γενικός ∆ιευθυντής, 

εισηγήθηκα όπως οι εγκρίσεις αυτές επικυρώνονται και από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το θέµα της διαγραφής 

χρεωστών θα τεθεί ενώπιων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για επικύρωση σε 

προσεχή συνεδρία του. 
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10. Πιστωτές. 

(α) ∆άνεια.   

(i) Το υπόλοιπο των δανείων στις 31.12.2004 ανερχόταν σε £17.165.585 και 

αποτελείται από κυβερνητικά δάνεια και προκαταβολές £7.559.877 και δάνεια από 

εµπορικές τράπεζες £9.605.708.  Κατά το 2004 καταβλήθηκε το ποσό των 

£577.150 για την αποπληρωµή των δανείων των εµπορικών τραπεζών. Το 

µεγαλύτερο µέρος της αποπληρωµής έγινε µετά τη λήψη νέου δανείου ύψους       

£6 εκ. από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα στις 20.12.2004.  

(ii) Τόκοι δανείων.  Κατά το 2004 καταβλήθηκαν στις εµπορικές τράπεζες τόκοι 

δανείων ύψους £333.327 (2003 £250.436).  Στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται και 

£244.505 που αφορούν σε τόκους που προέκυψαν λόγω µη έγκαιρης 

αποπληρωµής των δανείων που παραχωρήθηκαν από εµπορικές τράπεζες, µε 

αποτέλεσµα το Ίδρυµα να επιβαρυνθεί και µε τόκους υπερηµερίας.  

(iii) Κυβερνητικά δάνεια. Επισηµαίνεται ότι για σειρά ετών το ΡΙΚ δεν προβαίνει 

σε αποπληρωµή των κυβερνητικών δανείων και προκαταβολών και των σχετικών 

τόκων.  Σηµειώνεται ότι, µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2000, κεφαλαιοποιηµένοι τόκοι 

κυβερνητικών δανείων και προκαταβολών περιορίζονταν στο ποσό του κεφαλαίου, 

σύµφωνα µε τον περί Τόκου Νόµο αρ. 2/1977.  Από 1.1.2001, µε την κατάργηση 

του πιο πάνω Νόµου από τον περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών 

Θεµάτων Νόµο 160(Ι)/99, υπολογίζονται πρόσθετοι τόκοι για δάνεια και 

προκαταβολές που είχαν κεφαλαιοποιηµένους τόκους ίσους µε την αξία του 

κεφαλαίου.   

(β) Τραπεζικά παρατραβήγµατα. 

Έτος  
Παρατράβηγµα 

31/12    
Τόκοι 

παρατραβηγµάτων 
   £   £ 

2004  2.191.949   190.822 
2003  3.615.752   133.031 
2002  3.327.823   170.978 

Παρατηρείται ότι παρά την είσπραξη του δανείου των £6 εκ. στο τέλος του έτους, 

εξακολουθούν να παραµένουν παρατραβήγµατα σε ψηλά επίπεδα.  Σηµειώνεται ότι 

στις 31.12.2004 υπήρχαν ανεξαργύρωτες επιταγές, που εκδόθηκαν από το ΡΙΚ, 
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συνολικού ποσού £1.949.403.  Για τα παρατραβήγµατα η Κυβέρνηση της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας έχει εγγυηθεί ποσό ύψους £950.000.  

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι η περικοπή της 

Κρατικής Χορηγίας κατά £9 εκ., είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση των δανείων κατά 

£6 εκ. και κατά συνέπεια την αύξηση των πληρωτέων τόκων.  Κατά το 2005 θα 

συναφθεί δάνειο ύψους £14 εκ. µε το οποίο θα αποπληρωθούν όλα τα κυβερνητικά 

δάνεια και οι προκαταβολές και επίσης τα παρατραβήγµατα.  Το δάνειο αυτό θα φέρει 

σαφώς, χαµηλότερο επιτόκιο, σε σύγκριση µε τα επιτόκια που χρεώνονται σήµερα στο 

ΡΙΚ από τις διάφορες Εµπορικές Τράπεζες. 

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

για τα πιο πάνω ωφελήµατα ανέρχεται στις 31.12.2004 σε £3.095.953 (2003  

£2.974.310).  Το ποσό της οφειλής είναι µειωµένο κατά £200.000, ποσό το οποίο 

κατατέθηκε σε τραπεζικό λογαριασµό στο όνοµα «Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου – 

Περιθωριακά Ωφελήµατα» στις 3.5.2004 και 12.1.2005, από £100.000, αντίστοιχα.  

Σηµειώνεται ότι δεν έχει ακόµη συσταθεί διαχειριστική επιτροπή, ούτε λήφθηκε 

απόφαση σχετικά µε τη διάθεση του πιο πάνω ποσού, παρόλο που στη Συλλογική 

Σύµβαση για την περίοδο 1989-1991 συµφωνήθηκε όπως τα περιθωριακά 

ωφελήµατα διατεθούν για το Ταµείο Υγείας. 

11. Εσωτερικός  έλεγχος. 

Η προσφορά του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου συνέβαλε και συµβάλλει 

ουσιαστικά στη βελτίωση των λειτουργιών του ΡΙΚ, όµως σε συγκεκριµένους τοµείς 

παρατηρούνται αδυναµίες είτε λόγω έλλειψης οδηγιών είτε λόγω µη κατάλληλης 

τήρησης των αναγκαίων στοιχείων, που είναι απαραίτητα για τη λήψη αποφάσεων.  

Οι ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες είχαν επισηµανθεί στην προηγούµενη έκθεσή 

µας και που δεν έχουν ακόµη διευθετηθεί, είναι ενδεικτικές.  Σηµειώνεται όµως ότι ο 

διορισµός, από τον Οκτώβριο του 2004, Επιτροπής Ελέγχου αναµένεται να 

συµβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της όλης κατάστασης.  

(α) Περιουσιακά στοιχεία.  ∆ιαπιστώθηκε και πάλι ότι δεν γίνεται φυσική 

καταµέτρηση των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού και δεν τηρείται ενηµερωµένη 

κατάσταση για τον τόπο όπου βρίσκεται κάθε στοιχείο ξεχωριστά. Όπως 

αναφέρθηκε σε προηγούµενες εκθέσεις µας, το Ίδρυµα θα πρέπει να προβεί σε 

καταγραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων και για κάθε Τµήµα/Γραφείο να 
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ετοιµαστεί σχετική κατάσταση, η οποία να ενηµερώνεται µε όλες τις προσθήκες, 

αφαιρέσεις και µετακινήσεις. Επιπρόσθετα θα πρέπει να γίνει συµφιλίωση των 

αποτελεσµάτων της καταγραφής µε τα υπόλοιπα του µητρώου στοιχείων πάγιου 

ενεργητικού. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το Τµήµα Οικονοµικών  

Υπηρεσιών έχει αναλάβει την ευθύνη για έκδοση σχετικής εγκυκλίου. 

(β) Αποθέµατα εξαρτηµάτων και άλλου εξοπλισµού.  Η πρόβλεψη για 

πεπαλαιωµένα και κατεστραµµένα αποθέµατα εξαρτηµάτων και άλλου εξοπλισµού 

συνολικού ύψους £189.053, εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει σηµαντικό  ποσοστό 

(28,5%) του συνολικού αποθέµατος, που στις 31.12.2004 ανερχόταν σε £664.411 

(£606.684 το 2003). Παρατήρησα ότι, παρόλο που η επιτροπή διάθεσης άχρηστων 

υλικών έχει προβεί στην επιθεώρηση κάποιων πεπαλαιωµένων και 

κατεστραµµένων αποθεµάτων που είχαν καταγραφεί, δεν έχει ληφθεί ακόµη 

απόφαση για τον τρόπο διάθεσης τους, ενόψει εισήγησης για έλεγχο τους από 

ειδική επιτροπή, για να διαπιστωθεί η δυνατότητα  αξιοποίησης τους ως εκθεσιακού 

υλικού.  

Παρατηρήθηκαν επίσης τα ακόλουθα: 

(i) Η διαφορά µεταξύ του υπολοίπου των αποθεµάτων στη Γενική Αποθήκη του 

Ιδρύµατος στην Αθαλάσσα, όπως αυτό παρουσιάζεται στους λογαριασµούς 

του Καθολικού, και του υπολοίπου που παρουσιάζεται στα µητρώα της 

αποθήκης, η οποία στις 31.12.2004 ανερχόταν σε £25.895 (£25.576 στις 

31.12.2003), εξακολουθεί να υφίσταται, παρά τις προσπάθειες που έγιναν για  

διερεύνησή της.   

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι η διαφορά 

(πλεόνασµα) ύψους £25.895 που παρουσιάζεται στο µητρώο της αποθήκης θα 

διαγραφεί. 

(ii) ∆ε έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της προσφοράς που προκηρύχθηκε για τη 

διάθεση των 2 µεταχειρισµένων γεννητριών, που κρατήθηκαν για να 

χρησιµοποιηθούν στο νέο σταθµό του Ιδρύµατος στη Βαβατσινιά, οι οποίες 

τελικά δεν  ικανοποιούσαν τις ανάγκες του πιο πάνω σταθµού, παρά το 

γεγονός ότι οι προσφορές ανοίχθηκαν στις 20.12.2004. 
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Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι η προσφορά που 

προκηρύχθηκε για τη διάθεση των δύο ηλεκτρογεννητριών κρίθηκε πολύ χαµηλή 

και θα επαναπροκηρυχθεί εντός του 2005.  

(γ) Οργάνωση και λειτουργία του Αρχείου.  Εξακολουθούν να υπάρχουν 

αδυναµίες στην τήρηση και αρχειοθέτηση της αλληλογραφίας και εγγράφων, 

όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενες επιστολές µας. Επισηµαίνεται ότι στην 

έκθεση των συµβούλων του Ιδρύµατος, που δόθηκε το Σεπτέµβριο του 2004, 

υποδεικνύεται µεταξύ άλλων και  η ανάγκη δηµιουργίας Κεντρικού Αρχείου που 

να διασφαλίζει  συνεχή και σφαιρική ροή πληροφοριών και δεδοµένων.      
Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η έλλειψη 

κεντρικού συστήµατος ηλεκτρονικής πληροφόρησης, δηµιουργεί τα προβλήµατα 

που επισηµαίνονται.  Θα πρέπει, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς που έγιναν, να 

επενδυθεί για τη δηµιουργία κεντρικού Αρχείου ποσό ύψους £100.000.  Το θέµα 

συνδέεται µε το ευρύτερο έργο της κτιριακής και τεχνολογικής υποδοµής του 

Αρχείου του ΡΙΚ για το οποίο, όπως µου ανέφερε, υπάρχει σχετική πρόνοια στον 

Προϋπολογισµό του 2006. 

(δ) Ταινιοθήκη. Οι εισηγήσεις µας για επιβεβαίωση της ύπαρξης και ασφαλούς 

φύλαξης των ταινιών δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί. 

(ε) Αρχείο ταινιών.  Με διάφορες αποφάσεις που πήρε κατά τη διάρκεια του 

2004, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έθεσε το θέµα της διαφύλαξης του αρχείου ταινιών 

ως θέµα προτεραιότητας και ότι θα προχωρήσει στην καταγραφή και συντήρηση 

του αρχειακού υλικού, το οποίο κινδυνεύει να καταστραφεί. 

Αν και έχουν παραληφθεί κάποια µηχανήµατα το 2004 που θα χρησιµοποιηθούν 

για τη συντήρηση του αρχειακού υλικού, δεν έχει µέχρι σήµερα ξεκινήσει 

συστηµατική εργασία για τη συντήρηση και µεταγραφή του πιο πάνω αρχειακού 

υλικού.  

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι υπάρχει ασφαλής 

φύλαξη των ταινιών και ότι έχει ήδη δροµολογηθεί η ανέγερση νέου κτιρίου αρχείου 

στο οποίο θα φυλάσσονται και θα αξιοποιούνται κατάλληλα όλα τα αρχεία του ΡΙΚ.  

12. Προσφορές. 

(α) Εφαρµογή νέου νοµοθετικού πλαισίου για τη σύναψη συµβάσεων. Κατά 

τον έλεγχο των διαδικασιών που ακολουθεί το Ίδρυµα αναφορικά µε την προκήρυξη 
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διαγωνισµών για την ανάθεση συµβάσεων µε βάση το νέο νοµοθετικό πλαίσιο 

(Νόµος 101(Ι)/2003 και Κ.∆.Π 492/2004), παρατήρησα τα ακόλουθα: 

(i) Η Επιτροπή και η Υπεπιτροπή Προσφορών που είχαν συσταθεί και 

λειτουργούσαν µε βάση τους προηγούµενους Κανονισµούς Προσφορών του 

Ιδρύµατος συνεχίζουν να επιλαµβάνονται και να χειρίζονται θέµατα διαγωνισµών 

(άνοιγµα και µελέτη προσφορών, εισήγηση για κατακύρωση) και µετά τις 30.4.2004, 

ηµεροµηνία δηµοσίευσης και έναρξης ισχύος των νέων Κανονισµών (Κ.∆.Π. 

492/2004), χωρίς να υπάρχει ειδική προς τούτο απόφαση από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του Ιδρύµατος, όπως προνοείται στο άρθρο 3 των εν λόγω Κανονισµών. 

Ανέφερα επίσης ότι θα πρέπει να µελετηθεί και να διασφαλιστεί ότι και άλλες 

πρόνοιες και διαδικασίες των προηγούµενων Κανονισµών Προσφορών, που 

εξακολουθούν να τυγχάνουν εφαρµογής, δεν συγκρούονται µε πρόνοιες του νέου 

νοµοθετικού πλαισίου. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΡΙΚ θα τεθεί 

θέµα ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για επαναδιορισµό των ιδίων οργάνων, 

σύµφωνα µε τις πρόνοιες των νέων κανονισµών προσφορών. 

(ii) Παρατήρησα ότι δεν αποστέλλονται στην Υπηρεσία µας τα προνοούµενα από 

το άρθρο 8(1) της Κ.∆.Π. 492/2004 έγγραφα, ούτε και ειδοποιείται για να 

συµµετάσχει σε συνεδρίες των αρµόδιων οργάνων χειρισµού διαγωνισµών του 

Ιδρύµατος ή για να παραστεί στο άνοιγµα των προσφορών, όπως προνοείται στα 

άρθρα 4 και 11(3) των εν λόγω Κανονισµών. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δόθηκαν οδηγίες 

όπως όλα τα σχετικά έγγραφα κοινοποιούνται στην Ελεγκτική Υπηρεσία κα στο 

Γενικό Λογιστήριο ως η Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

(iii) Τα έγγραφα των διαγωνισµών και οι συµβάσεις που καταρτίζει το Ίδρυµα θα 

πρέπει να προσαρµοστούν στο νέο περί σύναψης συµβάσεων νοµοθετικό πλαίσιο.  

(iv) Σε αρκετές περιπτώσεις τα έγγραφα διαγωνισµών (προκήρυξη, όροι και 

προδιαγραφές), καθώς και η δηµοσίευση τους, συντάσσονται στην αγγλική γλώσσα 

µόνο. Το Ίδρυµα θα πρέπει, σε συνεργασία µε το νοµικό σύµβουλό του, να 

µελετήσει το θέµα αυτό και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, λαµβάνοντας 

υπόψη τη γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας που δόθηκε µε 
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την επιστολή της Γ.Ε.50(Α)/1995/Ν.23/6 ηµερ. 10.2.2003 και τη σχετική µε το θέµα 

εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου αρ. 1555, ηµερ. 24.2.2003.  

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΡΙΚ µε πληροφόρησε ότι η σύνταξη 

των διαγωνισµών στην Αγγλική γλώσσα κρίνεται αναγκαία στις περιπτώσεις εκείνες 

που οι προσφορές απευθύνονται και σε ξένους προσφοροδότες.  Mε πληροφόρησε 

επίσης ότι το θέµα θα µελετηθεί υπηρεσιακά και εάν χρειαστεί και µε το νοµικό 

σύµβουλο του Ιδρύµατος. 

(v) Εισηγήθηκα όπως στα πλαίσια του νέου νοµοθετικού πλαισίου η έκθεση 

αξιολόγησης των προσφορών να γίνεται και να υπογράφεται τουλάχιστον από 

τριµελή επιτροπή. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΡΙΚ, όπου 

είναι δυνατό η αξιολόγηση θα υπογράφεται από τριµελή επιτροπή. 

(vi)  Τα συµβόλαια που συνάπτει το Ίδρυµα µε τους Αναδόχους των συµβάσεων 

δεν χαρτοσηµαίνονται, σε αντίθεση µε τις πρόνοιες του περί Χαρτοσήµων Νόµου. 

(β) Προσφορά ΡΙΚ 27/2004 – Οικοδοµικές εργασίες για το νέο σταθµό στη 
Βαβατσινιά (ποσό κατακύρωσης £133.646, πλέον Φ.Π.Α.) 

• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατακύρωσε την πιο πάνω προσφορά σε 

προσφοροδότη (εταιρεία), που δεν πληρούσε δύο από τους όρους της 

προκήρυξης του διαγωνισµού. Συγκεκριµένα, η προσφορά του έγινε αποδεκτή 

χωρίς να είναι υπογραµµένη και χωρίς να πληροί τον όρο ότι µαζί µε την 

προσφορά έπρεπε να κατατεθεί και τραπεζική εγγύηση για ποσό ίσο µε το 

10% του ποσού της, αφού µε την προσφορά του είχε υποβάλει προσωπική 

επιταγή ως εγγύηση. Σηµειώνεται ότι η κατακύρωση σ΄ αυτόν έγινε αφού 

απέσυρε εκ των υστέρων την προσωπική επιταγή και την αντικατέστησε µε 

τραπεζική εγγύηση.  

• Ο επιτυχών προσφοροδότης ειδοποιήθηκε για την κατακύρωση της προσφοράς 

του στις 15.10.2004 και, παρά το γεγονός ότι µε την επιστολή του ηµεροµηνίας 

1.12.2004 την αποδέχθηκε, µέχρι σήµερα δεν έχει υπογραφεί το προβλεπόµενο 

από τους όρους της προκήρυξης συµβόλαιο. Στο γενικό όρο προκήρυξης της 

προσφοράς αρ. 1-1 προνοείται ότι, αν ο εργοδότης, µετά την ειδοποίηση για 

κατακύρωση της εργολαβίας, δεν καλέσει τον εργολάβο µέσα σε 10 µέρες να 

υπογράψει συµβόλαιο, τότε η εργολαβία θεωρείται αυτοδικαίως διαλυµένη, 
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απαλλασσοµένων των συµβαλλόµενων µερών από κάθε υποχρέωση, ενώ ο 

εργολάβος στερείται του δικαιώµατος να διεκδικήσει οποιαδήποτε αποζηµίωση. 

Σε αντίθεση µε τον πιο πάνω όρο, η αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος θεωρεί 

ότι η κατακύρωση ισχύει ακόµη και ότι απλά θα καθυστερήσει η έναρξη των 

εργασιών. 

• To Ίδρυµα προκήρυξε το διαγωνισµό στις 27.6.2004, προτού ακόµη 

ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την ενοικίαση της κρατικής γης, στην οποία 

θα ανεγειρόταν ο σταθµός αναµετάδοσης και χωρίς να εξασφαλιστεί η 

απαιτούµενη πολεοδοµική άδεια και άδεια οικοδοµής.  

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι η Επιτροπή 

Προσφορών, ως το αρµόδιο όργανο του ΡΙΚ για τις προσφορές, αποφάσισε ότι η 

προσφορά της εταιρείας ήταν η πιο οικονοµική και συµφέρουσα για το ΡΙΚ 

προσφορά και όπως ζητήσει αντικατάσταση της προσωπικής επιταγής µε 

τραπεζική εγγύηση, όπως και έγινε. Τόσο η Επιτροπή Προσφορών όσο και το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΡΙΚ αποφάσισαν κατακύρωση της προσφοράς στην 

εταιρεία αυτή και δεν θεώρησαν ουσιώδες γεγονός τη µη υπογραφή της και το ότι η 

προσωπική επιταγή αντικαταστάθηκε µε τραπεζική εγγύηση. Το συµβόλαιο 

υπογράφηκε από τον επιτυχόντα προσφοροδότη στις 16.5.2005, χωρίς καµιά 

επιπλέον χρέωση. 

Με πληροφόρησε επίσης ότι το ΡΙΚ προκήρυξε το διαγωνισµό µετά τη θετική 

ανταπόκριση του Επαρχιακού Κτηµατολογίου Λάρνακας, για παραχώρηση της 

κρατικής γης προς το Ίδρυµα και ότι στις 14.9.2004 το Επαρχιακό Κτηµατολόγιο 

πληροφόρησε το Ίδρυµα ότι το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε την εκµίσθωση της 

ζητούµενης κρατικής γης.  Αναφορικά µε την εξασφάλιση των σχετικών αδειών µε 

πληροφόρησε ότι στις 17.1.2005 καταχώρησε σχετική αίτηση για την έκδοσή τους 

και παράλληλα ζήτησε από τα αρµόδια Τµήµατα επίσπευση της όλης διαδικασίας. 

(γ)  Προσφορά ΡΙΚ 19/2004 – Ανακαίνιση Γραφείων, Φάση Β΄ /Μηχανολογικές 
εργασίες- Συστήµατα κλιµατισµού (Ποσό κατακύρωσης £38.000).  Η απόφαση 

για κατακύρωση της πιο πάνω προσφοράς λήφθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

στις 28.9.2004, ενώ η ισχύς των προσφορών που είχαν υποβληθεί έληξε από τις 

αρχές του Αυγούστου 2004. 
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Η τελική απόφαση για κατακύρωση στηρίχθηκε σε απόκλιση της προσφοράς 

εταιρείας, που ήταν ελαφρά φθηνότερη από την προσφορά άλλης εταιρείας, στην 

οποία έγινε τελικά η κατακύρωση.  Η απόκλιση της προσφοράς της φθηνότερης 

εταιρείας επισηµάνθηκε και καταγράφηκε στην έκθεση αξιολόγησης που έγινε από 

τον Τµηµατάρχη Μελετών και Εγκαταστάσεων του Ιδρύµατος και η οποία 

αφορούσε στο επίπεδο του θορύβου των κλιµατιστικών, που ήταν 58db(A), ενώ 

σύµφωνα µε τους όρους προκήρυξης δεν έπρεπε να ξεπερνά τα 57 db(A), 

απόκλιση όµως που δεν σχολιάζεται ούτε στην έκθεση αξιολόγησης ούτε και στην 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά πόσο ήταν ουσιώδης ή όχι. 

Επισηµαίνεται ότι κατά τη λήψη της τελικής απόφασης λήφθηκαν επίσης υπόψη 

πλεονεκτήµατα που παρουσίαζαν τα προσφερόµενα κλιµατιστικά της εταιρείας, 

στην οποία έγινε τελικά η κατακύρωση (π.χ. πλεονεκτήµατα του ψυκτικού αερίου 

R410a), πλεονεκτήµατα όµως που δεν µπορούσαν να ληφθούν υπόψη για 

αποκλεισµό προσφοράς µε βάση τους όρους προκήρυξης του διαγωνισµού. 

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

Επιτροπή Προσφορών δεν ήταν ικανοποιηµένη µε την αρχική αξιολόγηση που έγινε 

από το Σύµβουλο Μηχανικό του Ιδρύµατος και ζήτησε τον Σεπτέµβριο του 2004  

από τον Τµηµατάρχη Μελετών και εγκαταστάσεων, την επανεξέταση της 

υποβληθείσας από το Σύµβουλο έκθεσης αξιολόγησης.  Στην έκθεσή του ηµερ. 

27.9.2004 ο Τµηµατάρχης Μελετών και εγκαταστάσεων αναφέρεται στην τεχνική 

απόκλιση που εντόπισε στα προσφερόµενα από την φθηνότερη εταιρεία 

κλιµατιστικά, σε σχέση µε την ρητά προνοούµενη στα έγγραφα προσφορών τεχνική 

προδιαγραφή αναφορικά µε το επίπεδο θορύβου.    

Όπως επίσης µε πληροφόρησε ο αποκλεισµός της χαµηλότερης προσφοράς έγινε 

βάσει των τεχνικών προδιαγραφών του ΡΙΚ και όχι βάσει άλλων πλεονεκτηµάτων. 

13. Έκθεση για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων που δόθηκαν προς το 
Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου κατά τη διάρκεια των ετών 2003 και 2004. 

(α) Σύµφωνα µε το άρθρο 24B(4) του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου 

Νόµου, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε το Νόµο αρ. 116(Ι)/2003, το Υπουργείο 

Εσωτερικών οφείλει να προµηθεύει στο Γενικό Ελεγκτή, το αργότερο εντός δύο 

µηνών από τη λήξη κάθε οικονοµικού έτους, τα ακόλουθα: 
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• 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. 

Η πιο πάνω έκθεση της Υπηρεσίας µας που καλύπτει τα έτη 2003 και 2004 

υποβλήθηκε στον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και στο Γενικό ∆ιευθυντή 

του ΡΙΚ στις 31.5.05. 

(γ)  Αναφορικά µε το έτος 2003, µας έχουν σταλεί από το Υπουργείο Εσωτερικών 

την 1.6.2004 η ετήσια έκθεση που ετοίµασε η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και η 

αναλυτική κατάσταση των κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στο Ίδρυµα για 

το υπό αναφορά έτος. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω έκθεση της Αρχής 

Ραδιοτηλεόρασης ήταν ελλιπής, καθότι δεν κάλυπτε τις ραδιοφωνικές εκποµπές του 

Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου.  

Σηµειώνεται ότι το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου, µε επιστολές του προς την Αρχή 

Ραδιοτηλεόρασης και την Υπηρεσία µας µε ηµερ. 25.6.2004 και 28.6.2004, 

αντίστοιχα, αµφισβήτησε την έκθεση της  Αρχής Ραδιοτηλεόρασης, τόσο για το λόγο 

που αναφέρεται πιο πάνω όσο και για τα ευρήµατά της. 
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Νέα συµπληρωµατική έκθεση της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το 2003 

υποβλήθηκε  στην Υπηρεσία µας από το Υπουργείο Εσωτερικών στις 20.4.2005. 

Όπως πληροφόρησα τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και το Γενικό 

∆ιευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών µε τις επιστολές µου ηµερ. 3.6.2004 και 

22.2.2005, αντίστοιχα, ενόψει της καθυστερηµένης υποβολής των πιο πάνω στοιχείων 

και της αναµονής της συµπληρωµατικής έκθεσης της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης 

Κύπρου και των αναθεωρηµένων χωριστών λογαριασµών από το ΡΙΚ, δεν ήταν 

εφικτή η έγκαιρη υποβολή της έκθεσης για το 2003 από την Υπηρεσία µας. 

(δ)  Αναφορικά µε το έτος 2004, µας έχουν σταλεί από το Υπουργείο Εσωτερικών 

στις 28.2.2005 η ετήσια έκθεση που ετοίµασε η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και 

η αναλυτική κατάσταση των κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στο Ίδρυµα.  

Σηµειώνεται ότι το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου, µε επιστολή του µε ηµερ. 

28.4.2005 προς την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και κοινοποίηση στην Υπηρεσία µας, 

αµφισβήτησε την έκθεση της  Αρχής Ραδιοτηλεόρασης για τα ευρήµατά της. 

(ε)  Οι χωριστοί λογαριασµοί των ετών 2003 και 2004, σχετικά µε την παροχή 

δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και τις εµπορικές ή άλλες δραστηριότητες, 

σύµφωνα µε το άρθρο 24Β(1) του πιο πάνω Νόµου, έπρεπε να υποβληθούν από το 

Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου προς την Υπηρεσία µας για έλεγχο το αργότερο µέχρι 

30 Απριλίου του έτους που έπεται του έτους στο οποίο αναφέρονται.  Για το έτος 

2003 υποβλήθηκαν εκπρόθεσµα στις 21.5.2004, δεν έχουν όµως υποβληθεί 

αναθεωρηµένοι  λογαριασµοί σύµφωνα µε τη νέα συµπληρωµατική έκθεση της 

Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου ηµερ. 20.4.2005.  Για το έτος 2004 το 

Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου µε επιστολή του ηµερ. 28.4.2005, µας πληροφόρησε 

ότι δεν θα υποβάλει χωριστούς λογαριασµούς. Σε µεταγενέστερη επιστολή του 

ηµερ. 23.5.2005, ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος διευκρινίζει ότι ο λόγος που 

το ΡΙΚ δεν προχώρησε στην υποβολή χωριστών λογαριασµών για το έτος 2004 

είναι γιατί όλα τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά του προγράµµατα είχαν µεταδοθεί 

στο πλαίσιο της παροχής δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας.  ∆ιευκρινίζει 

επίσης ότι στο ίδιο πλαίσιο είχε µεταδώσει και όλα τα προγράµµατά του κατά τη 

διάρκεια του έτους 2003 και γι΄ αυτό ο διαχωρισµός και οι χωριστοί λογαριασµοί 

που είχαν υποβληθεί για το έτος 2003 δεν ισχύουν. 
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(στ) Ενόψει της µη τήρησης και υποβολής από το Ίδρυµα ξεχωριστών 

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

χρηµατοοικονοµικών ροών για τα έτη 2003 και 2004 µεταξύ των δραστηριοτήτων 

του Ιδρύµατος που συνιστούν παροχή δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και 

εκείνων που δεν συνιστούν παροχή δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, όπως 

προνοείται στο άρθρο 24Β(3) του Νόµου 116(Ι)/2003, ούτε και τίθεται θέµα 

εξακρίβωσης κατά πόσο έχει ακολουθηθεί η τρέχουσα εµπορική πρακτική και οι 

γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές για την τήρησή τους, ούτε ακόµη κατά πόσο οι 

δαπάνες και τα έσοδα κατανεµήθηκαν ορθά µε βάση τις αρχές αναλυτικής 

λογιστικής, όπως προνοείται στο άρθρο 24Β(2)(α-γ) του πιο πάνω Νόµου. 

Συναφώς αναφέρεται ότι, σύµφωνα µε τους Προϋπολογισµούς του Ιδρύµατος για 

τα έτη 2003 και 2004, η εγκεκριµένη πρόνοια χορηγίας για παροχή 

ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών ήταν £15.278.200 και £18.195.067, αντίστοιχα.  Η 

πρόνοια δαπανών για παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών που 

συµπεριλαµβάνεται στους πιο πάνω Προϋπολογισµούς ήταν £18.928.710 και 

£20.885.067, αντίστοιχα, γεγονός που συνεπάγεται χρήση των εσόδων του 

Ιδρύµατος από διαφηµίσεις και άλλες δραστηριότητες για κάλυψη των πιο πάνω 

δαπανών. 

Σηµειώνεται ότι κατά τα έτη 2003 και 2004 το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου είχε 

έσοδα από διαφηµίσεις και άλλες δραστηριότητες ύψους £2,4 εκ. και £3 εκ., 

αντίστοιχα, καθώς και από δανεισµό, µε κυβερνητική εγγύηση, ύψους £6 εκ. για το 

2004.  Αν ληφθεί υπόψη ότι η συνολική κρατική χορηγία που παραχωρήθηκε στο 

Ίδρυµα κατά τα 2003 και 2004 ήταν £16 εκ. και £12 εκ., αντίστοιχα, εξάγεται το 

συµπέρασµα ότι, για κάλυψη των δαπανών για παροχή ραδιοτηλεοπτικών 

υπηρεσιών, υπήρξαν χρηµατοοικονοµικές ροές από τα έσοδα από άλλες 

δραστηριότητες (διαφηµίσεις, άλλες δραστηριότητες και δανεισµός). 

(ζ) Εκπλήρωση της αποστολής του Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου ως 
παροχέα δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη ∆ηµοκρατία και κατά 
πόσο η κρατική ενίσχυση που έλαβε το Ίδρυµα κατά τα έτη 2003 και 2004 
χρησιµοποιήθηκε για το σκοπό αυτό. 

(i) Εκθέσεις Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2003.  Σύµφωνα µε 

τις ξεχωριστές εκθέσεις της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου που καλύπτουν τα 

τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράµµατα του έτους 2003, τα ποσοστά των 
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πολιτιστικών τηλεοπτικών προγραµµάτων και των ενηµερωτικών ραδιοφωνικών 

προγραµµάτων δεν πληρούν τα σχετικά ποσοστά, όπως αυτά καθορίζονται στους 

περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου (∆ηµόσια Ραδιοτηλεοπτική Υπηρεσία) 

Κανονισµούς, Κ∆Π616/2003, η Αρχή όµως θεωρεί ότι αυτά µπορούν να θεωρηθούν 

ικανοποιητικά, καθότι είναι πολύ κοντά στα προβλεπόµενα.  Επισηµαίνεται επίσης 

ότι η αναµετάδοση προγραµµάτων του ελλαδικού σταθµού “Love Radio” δεν 

υπόκειται σε κανένα έλεγχο και δεν βρίσκει σύµφωνη την Αρχή, καθότι οι 

συχνότητες είναι εθνικός πλούτος και η παραχώρησή τους πρέπει να γίνεται µε 

απώτερο σκοπό το καλώς νοούµενο συµφέρον του Κύπριου πολίτη. 

Αναφορικά µε τα υπόλοιπα ραδιοτηλεοπτικά προγράµµατα, η Αρχή επισηµαίνει ότι 

αυτά µεταδόθηκαν από το Ίδρυµα σε ποσοστά που πληρούν τις σχετικές πρόνοιες 

των πιο πάνω Κανονισµών.  

Σηµειώνεται ότι στις πιο πάνω εκθέσεις της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης δεν γίνεται 

καµιά αναφορά για την ποιότητα των ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων που 

µεταδόθηκαν, πράγµα που έπρεπε να γίνει, αφού, σύµφωνα µε το άρθρο 16(β) του 

περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου Νόµου αρ. 116(Ι) 2003, η Αρχή 

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

εκπλήρωση από το Ίδρυµα της αποστολής του ως ο παροχέας δηµόσιας 

ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη ∆ηµοκρατία. 

Αναφέρεται επίσης στην έκθεση της Αρχής για το υπό αναφορά έτος ότι η εξαγωγή 

των ποσοστών των τηλεοπτικών ενηµερωτικών πολιτιστικών και ψυχαγωγικών 

προγραµµάτων έγινε αφού αφαιρέθηκε ο χρόνος που αφορούσε σε διαφηµίσεις, 

αναγγελίες προσεχών εκποµπών και τηλεµπορία, ο οποίος σύµφωνα µε την Αρχή 

ανέρχεται σε 35,8% του συνολικού τηλεοπτικού χρόνου µετάδοσης, ενώ για τον 

υπολογισµό των αντίστοιχων ραδιοφωνικών προγραµµάτων αναφέρεται ότι ο 

χρόνος που αφαιρέθηκε για διαφηµίσεις και τηλεµπορικά µηνύµατα, προτού 

εξαχθούν τα ποσοστά, ανέρχεται σε 10,9% του συνολικού ραδιοφωνικού χρόνου 

µετάδοσης.  

Σύµφωνα µε τους περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου (∆ηµόσια 

Ραδιοτηλεοπτική Υπηρεσία) Κανονισµούς, Κ∆Π616/2003, ο συνολικός 

ραδιοτηλεοπτικός χρόνος καθορίζεται ως το σύνολο του ετήσιου ραδιοτηλεοπτικού 

χρόνου παροχής δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας. Σηµειώνεται όµως ότι, 

σύµφωνα µε τον περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου Νόµο αρ. 8(Ι)/98, ο χρόνος 
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που αφιερώνεται για µετάδοση διαφηµίσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% του 

καθηµερινού χρόνου µετάδοσης, όµως το ποσοστό αυτό µπορεί να φθάνει το 20% 

όταν πρόκειται για µηνύµατα τηλεµπορίας, υπό τον όρο ότι το σύνολο των 

διαφηµιστικών µηνυµάτων δεν υπερβαίνει το 15%. 

Επισηµαίνεται επίσης η διαφωνία του ΡΙΚ αναφορικά µε την έκθεση της Αρχής που 

καλύπτει τις τηλεοπτικές µεταδόσεις του έτους 2003, και συγκεκριµένα ότι το δείγµα 

που επιλέχθηκε από την Αρχή για καταµέτρηση (15.9.2003 – 21.9.2003 και 

10.11.2003 µέχρι 6.12.2003) δεν είναι αντιπροσωπευτικό και ότι τα ποσοστά των 

προγραµµάτων κατά κατηγορία δεν είναι ορθά. 

(ii) Έκθεση Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2004.  Όπως 

αναφέρεται στην έκθεση της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης για το έτος 2004, το ποσοστό 

των πολιτιστικών προγραµµάτων της τηλεόρασης που µεταδόθηκαν ανέρχεται σε 

9,34% του συνολικού τηλεοπτικού χρόνου, ενώ, σύµφωνα µε το προνοούµενο από 

τους Κανονισµούς, Κ∆Π 616/2003, το ποσοστό αυτό δεν πρέπει να είναι λιγότερο 

του 10% του συνολικού τηλεοπτικού χρόνου.  Για το θέµα αυτό η Αρχή σηµειώνει 

ότι, παρόλο που είναι πολύ κοντά στο κατώτατο επιτρεπόµενο όριο, δεν µπορεί να 

θεωρηθεί ικανοποιητικό, λόγω αναµετάδοσης προγραµµάτων από άλλα κανάλια 

που συντείνουν στην παραπέρα µείωσή του.  Επίσης η Αρχή τονίζει στην έκθεσή 

της ότι, ένεκα των επαναλήψεων προγραµµάτων και των µεταδόσεων από άλλα 

κανάλια (ΑΛΦΑ και EURONEWS), το Ίδρυµα δεν µεταδίδει πραγµατικά τα 

τηλεοπτικά προγράµµατα που εµπίπτουν στην έννοια της δηµόσιας 

ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας. 

Αναφορικά µε το ποσοστό των τηλεοπτικών ενηµερωτικών προγραµµάτων, η Αρχή 

Ραδιοτηλεόρασης αναφέρει στην έκθεσή της ότι προκύπτει κατά µεγάλο µέρος από 

την αναµετάδοση των δελτίων ειδήσεων των καναλιών ΑΛΦΑ και EURONEWS και 

ως εκ τούτου δεν προσφέρεται στο κυπριακό κοινό µια ποικιλία ενηµερωτικών 

προγραµµάτων. 

Για το ποσοστό των τηλεοπτικών ψυχαγωγικών προγραµµάτων, η Αρχή 

Ραδιοτηλεόρασης σηµειώνει ότι τα προγράµµατα αυτά αφορούν κυρίως σε 

αναµεταδόσεις από άλλα κανάλια και εισηγείται όπως το Ίδρυµα προσπαθήσει να 

αυξήσει της κυπριακές παραγωγές, έτσι ώστε να εκπληρώνει την αποστολή του για 

παροχή δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη ∆ηµοκρατία. 
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Σχετικά µε τις ραδιοφωνικές µεταδόσεις, στην έκθεση της Αρχής επισηµαίνεται, 

όπως και για το έτος 2003, ότι η αναµετάδοση των προγραµµάτων του ελλαδικού 

σταθµού «Love Radio» δεν βρίσκει σύµφωνη την Αρχή, για τους ίδιους λόγους που 

αναφέρονται στην έκθεσή της για το έτος 2003. 

Σηµειώνεται επίσης ότι, για το υπό αναφορά έτος, το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου 

αµφισβήτησε τη χρονική περίοδο που επιλέχθηκε από την Αρχή για την έρευνα και 

επισήµανε ότι οι οκτώ εβδοµάδες (12-25 Ιανουαρίου, 3-16 Μαΐου, 12-25 Ιουλίου και 

11-24 Οκτωβρίου) που κάλυψε η έρευνα για τα ραδιοτηλεοπτικά προγράµµατα δεν 

είναι αντιπροσωπευτικές.  Αναφέρεται επίσης από το Ίδρυµα ότι το ποσοστό για 

πολιτιστικά προγράµµατα της τηλεόρασης είναι µεγαλύτερο του καταµετρηθέντος 

(20% αντί 9,34%) και συµπεριλαµβάνεται στο ποσοστό που καταµετρήθηκε για τα 

ενηµερωτικά προγράµµατα. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται στο ζ(i) και (ii) πιο πάνω, εξέφρασα την 

άποψη ότι δεν είναι δυνατόν να εξαχθεί το σωστό συµπέρασµα κατά πόσο το 

Ίδρυµα για τα έτη 2003 και 2004 εκπλήρωσε στο ακέραιο την αποστολή του ως ο 

παροχέας δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη ∆ηµοκρατία και κατά 

συνέπεια δεν µπορεί να υπολογιστεί το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που 

χρησιµοποιήθηκε για το σκοπό αυτό. 

Ανέφερα επίσης ότι για σκοπούς ελέγχου και εξακρίβωσης των πιο πάνω, είναι 

απαραίτητο όπως ακολουθείται ο Κανονισµός 7 των περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος 

Κύπρου (∆ηµόσια Ραδιοτηλεοπτική Υπηρεσία) Κανονισµών Κ∆Π 616/2003, που 

προνοεί ότι το αργότερο µέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους, το Ίδρυµα 

υποβάλλει στον Υπουργό αναλυτική κατάσταση των προγραµµάτων που θα 

µεταδίδει κατά τη διάρκεια του επόµενου έτους, για σκοπούς παροχής δηµόσιας 

ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας.  Έτσι θα είναι πρακτικά εφικτό, όπως αναφέρεται και 

στο άρθρο 24Β(4) του Νόµου, να υποβάλλεται από το Υπουργείο Εσωτερικό στην 

Υπηρεσία µας αναλυτική κατάσταση των κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν 

στο Ίδρυµα µε ειδική αναφορά στις κρατικές ενισχύσεις για κάθε πρόγραµµα 

ξεχωριστά, ή ανά κατηγορία προγραµµάτων, τα οποία εµπίπτουν στην έννοια της 

δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος µε πληροφόρησε ότι το ΡΙΚ έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του ως ο παροχέας δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας.  

Συγκεκριµένα ανέφερε ότι το ποσοστό των πολιτιστικών τηλεοπτικών 
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προγραµµάτων που µετάδωσε κατά το έτος 2003 και 2004 είναι σηµαντικά 

ψηλότερο από το 10% των συνολικών ωρών µετάδοσης που προνοεί η νοµοθεσία.  

Σε ότι αφορά στις κυπριακές παραγωγές, πρόθεση του ΡΙΚ είναι να εντάσσει κάθε 

χρόνο όλο και περισσότερες κυπριακές παραγωγές στο πρόγραµµά του και κατά τα 

έτη 2003-2005 αυτό έχει επιτευχθεί, ιδιαίτερα για προγράµµατα λόγου και 

ενηµέρωσης.  Το θέµα κυπριακών σειρών παραγωγής ΡΙΚ έχει οικονοµικές 

προεκτάσεις και εξαρτάται άµεσα από το ποσό της κυβερνητικής χορηγίας προς το 

Ίδρυµα. 

Ανέφερε επίσης ότι η συνεργασία µε το ελληνικό κανάλι ALPHA έχει δώσει τη 

δυνατότητα εµπλουτισµού του τηλεοπτικού προγράµµατος του ΡΙΚ µε ποιοτικά, 

πολιτιστικά, ειδησεογραφικά και ενηµερωτικά προγράµµατα, καθώς και 

ψυχαγωγικά.  Με πληροφόρησε επίσης ότι το ΡΙΚ είναι ιδρυτικό µέλος και µέτοχος 

του Euronews, το οποίο και προβάλει κατά καιρούς παραγωγές (φιλµάκια) του ΡΙΚ 

που προωθούν την ντόπια κουλτούρα και ιστορία µας και ότι µεταδίδοντας το 

πρόγραµµα του Euronews δίδεται η ευκαιρία στο κυπριακό κοινό να ενηµερωθεί για 

τη διεθνή επικαιρότητα. 

Για το θέµα του Love Radio µε πληροφόρησε ότι γίνονται σκέψεις πέραν του 

εµπλουτισµού του προγράµµατος µε κοινωφελή µηνύµατα, να µεταδίδεται επίσης 

κλασική µουσική και αθλητικά προγράµµατα. 

14. Αγωγές. 

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

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

καταχώριση αγωγής εναντίον τους, η επίδοση του κλητήριου εντάλµατος δεν 

κατέστη δυνατή, λόγω κυρίως αλλαγής της διεύθυνσής τους. 

Εισηγήθηκα όπως το Ίδρυµα προβεί σε ενέργειες είτε µέσω του Εφόρου Εταιρειών 

είτε µέσω άλλων κρατικών και άλλων οργανισµών, για εντοπισµό των νέων 

διευθύνσεων των υπό αναφορά εταιρειών, ώστε να καταστεί δυνατή η επίδοση των 

πιο πάνω ενταλµάτων. 
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Αρ. Λογ.  
Οφειλόµενο 

ποσό  Περίοδος οφειλής  
Ηµερ. καταχώρισης 

αγωγής  
Αρ. 

αγωγής 
  £       

4000062  79.696  1.10.2000 – 1.10.2001  11.6.2004  5592/04 
4000048  8.610  1.7.1999 – 1.12.2001  11.6.2004  5593/04 
4000132  14.478  1.6.2001 – 1.7.2001  6.7.2004  6518/04 
4000058  27.298  1.10.2000 – 1.7.2001  11.6.2004  5594/04 
4003997  6.328  1.12.2000 – 1.12.2001  11.6.2004  3606/04 

        

(β) Αγωγή αρ. 12791/98, για £25.082. Η δικαστική απόφαση, ηµερ. 25.6.1999, 

προνοούσε αποπληρωµή στο Ίδρυµα του πιο πάνω επιδικασθέντος ποσού, πλέον 

τόκους, µε µηνιαίες δόσεις, ο οφειλέτης όµως δεν ανταποκρίθηκε στην απόφαση 

του δικαστηρίου και εκδόθηκε ένταλµα κατάσχεσης κινητής περιουσίας, το οποίο 

και επιστράφηκε ανεκτέλεστο.  Η πιο πάνω οφειλή, που µαζί µε τους τόκους ανήλθε 

στις £37.248, διαγράφηκε το 2004, µαζί µε άλλους χρεώστες συνολικού ύψους 

£102.762.  

(γ) Αγωγή αρ. 2946/2001, για £25.241. Η αγωγή εκδικάστηκε από το 2001 αλλά 

η απόφαση 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. 

Σχετικά µε τις αναφερόµενες αγωγές, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε 

πληροφόρησε ότι έχουν σηµειωθεί οι παρατηρήσεις µας και θα ληφθούν όλα τα 

αναγκαία µέτρα. 

15. Εκκρεµή θέµατα. 

(α) Παρακολούθηση υποθέσεων απαλλοτρίωσης.  

(i) Απαλλοτρίωση 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, όπου βρίσκεται το Κινηµατογραφικό 
Συνεργείο.  Το Ίδρυµα δεν έχει ακόµη λάβει προσφορά για αποζηµίωση λόγω του  

επηρεασµού της περιουσίας του, παρά το ότι  συµπληρώθηκαν τα σχετικά έργα και 

κατεδαφίστηκε οικοδοµή που υφίστατο στο πιο πάνω τεµάχιο. 
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Σχετικά µε τις πιο πάνω υποθέσεις απαλλοτρίωσης, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι η ∆ιεύθυνση έχει ήδη ετοιµάσει σχετική επιστολή 

την οποία απέστειλε στο Κτηµατολόγιο, η οποία µόλις πρόσφατα έχει απαντηθεί και ότι 

θα ληφθούν όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα.  

(β) Απαίτηση για έξοδα κινηµατογραφήσεων. ∆εν έχει σηµειωθεί οποιαδήποτε 

εξέλιξη για διευθέτηση απαίτησης ύψους £29.702 από εταιρεία κινηµατογραφήσεων.   

(γ) Τήρηση ωραρίου εργασίας και ηλεκτρονικός  έλεγχος – Παραχώρηση 
ελεύθερου χρόνου.  Παρά το γεγονός ότι σηµειώθηκε πρόοδος αναφορικά µε τις 

αδυναµίες στις διαδικασίες και την τήρηση σχετικών στοιχείων, όπως αυτά έχουν 

επισηµανθεί σε προηγούµενες εκθέσεις µας, εξακολουθούν να υπάρχουν 

επιµέρους θέµατα που χρήζουν βελτίωσης και τελικής ρύθµισης. Αναφέρεται 

επίσης ότι για την παρακολούθηση της προσέλευσης και αποχώρησης του 

προσωπικού, το Ίδρυµα αγόρασε και εγκατέστησε νέο ηλεκτρονικό εξοπλισµό µε 

κλειστό κύκλωµα παρακολούθησης. Αργότερα όµως οι κάµερες τέθηκαν εκτός 

λειτουργίας. 

 

 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 
 
 

 

Λευκωσία, 15 Ιουνίου 2005  
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