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Γενικά. 

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

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή που διόρισε το 

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

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

επιπρόσθετο οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο. 

2.   Οικονομική κατάσταση.  

(α) Αποτελέσματα έτους.  Το πλεόνασμα από εργασίες για το έτος 2016 

ανήλθε σε €4,76 εκ. (€3,24 εκ. το 2015) το οποίο, μετά τον υπολογισμό 

αναλογιστικών ζημιών στον ταμείο συντάξεων και στο σχέδιο ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης μετατρέπεται σε έλλειμμα ύψους €22,2 εκ. (€2,3 εκ. πλεόνασμα για το 

έτος 2015). 

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

χορηγία συνολικού ύψους €27.897.371  (€24.630.000 το 2015).    

(γ) Έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης. Στις 31.12.2016 οι τρέχουσες 

υποχρεώσεις του Ιδρύματος ανέρχονταν σε €14,36  εκ., σε σύγκριση με €14,35 εκ. 

το 2015, ενώ το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ήταν €4,99 

εκ. (€5,35 εκ. το 2015), δηλαδή υπήρχε έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους 

€9,36 εκ. (€9 εκ. το 2015). Το σύνολο των υποχρεώσεων του Ιδρύματος 

υπερβαίνει το σύνολο του ενεργητικού του κατά €149,6 εκ. Το πιο πάνω έλλειμμα, 

που προέκυψε κυρίως από τις υποχρεώσεις του Ιδρύματος προς το Ταμείο 

Συντάξεων για κάλυψη των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων και ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης των υπαλλήλων του μετά την συνταξιοδότηση τους 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.  
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(δ) Υποχρέωση προς το Ταμείο Συντάξεων. 

(i) Ύψος αναλογιστικού ελλείμματος. Σύμφωνα με την αναλογιστική 

εκτίμηση που υποβλήθηκε τον Μάρτιο 2017 με ημερομηνία αναφοράς 

την 31.12.2016, το Ταμείο Συντάξεων παρουσιάζει αναλογιστικό 

έλλειμμα ύψους €129.533.882 (€119.994.188 στις 31.12.2015). Η 

οφειλή αυτή παρουσιάζεται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής 

Θέσης του Ιδρύματος. 

(ii) Χρηματοδότηση του αναλογιστικού ελλείμματος. Στον 

Προϋπολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2016, έχει συμπεριληφθεί 

πρόνοια για πληρωμές προς το Ταμείο Συντάξεων ύψους €7.000.000, 

ποσό το οποίο έχει καταβληθεί. 

Σημειώνεται ότι κατά το 2016 καταβλήθηκαν από το Ταμείο Συντάξεων 

ωφελήματα (συντάξεις και εφάπαξ) ύψους €7.046.971. 

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

πάνω πρόνοιας, καθώς και της πραγματικής πληρωμής προς το Ταμείο 

καταδεικνύουν ότι δεν έχει αρχίσει ακόμη η ουσιαστική χρηματοδότηση 

του ελλείμματος.  

Αναφέρεται ότι η ετήσια επιβάρυνση για ωφελήματα αφυπηρέτησης 

προσωπικού στις οικονομικές καταστάσεις του Ιδρύματος  για το 2016 

ανήλθε σε €2.696.385. 

(iii) Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου του Ιδρύματος ετοίμασε έκθεση στις 

10.3.2015 σχετικά με τη λειτουργία/χρηματοδότηση/διαχείριση του 

Ταμείου από την οποία διαφαίνεται ότι, διαχρονικά, κυριότερο 

πρόβλημα του Ταμείου ήταν η ανεπαρκής χρηματοδότησή του, αφού τα 

ποσά που εγκρίνονταν στους ετήσιους προϋπολογισμούς του 

Ιδρύματος για τις συνταξιοδοτικές δαπάνες, ήταν κατά μέσο όρο, πολύ 

χαμηλότερα από τις πραγματικές οφειλές. Πέραν τούτου, το Ταμείο 

υπέστη χρηματική ζημιά ύψους €954.489 από το «κούρεμα» 

λογαριασμού στη Λαϊκή Τράπεζα το Μάρτιο 2013 και σημειώθηκε 

επίσης μεγάλη απομείωση στην αξία των επενδύσεων σε χρεόγραφα 

και αξιόγραφα τριών εμπορικών τραπεζών (η αγοραία αξία στις 

31.12.2010 ήταν €17.217.144 ενώ στις 31.12.2012 ήταν €2.338.233 και 
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στις 31.12.2016 €930.000, χωρίς να διενεργηθεί οποιαδήποτε 

αγοραπωλησία). Επίσης, μέρος της μείωσης στην αξία των 

περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου οφείλεται και στον μεγάλο αριθμό 

αφυπηρετήσεων μονίμων υπαλλήλων τα τελευταία χρόνια. 

Στον πιο κάτω πίνακα καταγράφεται η διαχρονική μείωση στην αξία των 

περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου και η αύξηση του αναλογιστικού 

ελλείμματος. 

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 

  €  €  €  €  €  €  €  €  € 

Αξία 
περιουσιακών 
στοιχείων του 
Ταμείου  2.931.465  3.383.378  6.398.442 11.938.913 24.061.884 37.330.834 50.057.034  54.155.356 53.587.000

Αναλογιστική 
υποχρέωση 
του ΡΙΚ προς 
το Ταμείο  132.465.347 123.377.566 126.530.612 116.971.481 117.680.588 130.707.019 132.604.416 131.082.757 125.861.000

Αναλογιστικό 
Έλλειμμα  129.533.882 119.994.188 120.132.170 105.032.668 93.618.704 93.376.185 82.547.382  76.927.401 72.274.000

(ε)  Υποχρέωση για Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη των υπαλλήλων του 

ΡΙΚ μετά τη συνταξιοδότηση τους.  Το Ίδρυμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 44 

των Κανονισμών 66/1966 οφείλει να παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους 

υπαλλήλους του όπως απολαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι.  Ως αποτέλεσμα της 

πιο πάνω υποχρέωσης και ακολουθώντας τις πρόνοιες του ΔΛΠ19 «Παροχές σε 

εργαζόμενους» για παροχές ωφελημάτων σε υπαλλήλους μετά την αποχώρηση 

τους από την εργασία, το Ίδρυμα αναγνώρισε στις οικονομικές καταστάσεις του 

2016 υποχρέωση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους υπαλλήλους του 

μετά την συνταξιοδότηση τους ύψους €13.122.293. 

Το ποσό των €13.122.293 αφορά σε αναλογιστική εκτίμηση της συνολικής οφειλής 

του Ιδρύματος κατά την 31.12.2016 (ημερομηνία αναφοράς) για τους μόνιμους 

υπαλλήλους, τους συνταξιούχους και τους εξαρτώμενους τους, η οποία 

υπολογίστηκε από αναλογιστικό οίκο.  Το ποσό καταχωρίστηκε εξ ολοκλήρου στα 

«Λοιπά συνολικά έσοδα» του 2016  για λόγους μη πρακτικότητας  (impracticability) 

στην κατανομή της δαπάνης στα προηγούμενα έτη.  

(στ) Ακίνητα. Στις οικονομικές καταστάσεις τα ακίνητα του Ιδρύματος 

παρουσιάζονται με ιστορικό κόστος που ανέρχεται σε €9.812.079.  Η εκτίμηση της 
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αγοραίας αξίας των ακινήτων που έγινε το 2013 ανέρχεται περίπου στα €58,8 εκ., 

η οποία παρουσιάζεται υπό μορφή σημείωσης στις οικονομικές καταστάσεις.  

3. Προϋπολογισμός. 

Ο Προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2016, εγκρίθηκε από το Διοικητικό 

Συμβούλιο (ΔΣ) του Ιδρύματος στις 15.7.2015, υποβλήθηκε στο Υπουργείο 

Εσωτερικών, στις 17.7.2015, ψηφίστηκε σε Νόμο (Ν.23(ΙΙ)/2016) και δημοσιεύτηκε 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 7.3.2016 με έγκριση δαπανών 

ύψους €32.445.000. 

Επιπρόσθετα, στις 9.11.2016 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο 

Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός, ο οποίος ψηφίστηκε σε Νόμο (Ν.43(ΙΙ)/2016) 

και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 9.12.2016 για 

δαπάνες ύψους €397.371.   

Η Βουλή ενέκρινε δωδεκατημόρια για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2016.  

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες επιστολές μας, η καθυστέρηση στην όλη 

διαδικασία έγκρισης του Προϋπολογισμού, για την οποία δεν ευθύνεται το Ίδρυμα, 

δημιουργεί προβλήματα ρευστότητας και νομιμότητας στο Ίδρυμα. 

Σύσταση:  Ο Προϋπολογισμός πρέπει να ετοιμάζεται στα χρονικά πλαίσια που 

προνοούνται στον περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση 

Προϋπολογισμού) Νόμο αρ. 194/1987. Για τη μη έγκαιρη έγκριση του 

Προϋπολογισμού δεν φέρει ευθύνη το ΡΙΚ. 

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

Το Υπουργείο Εσωτερικών κατόπιν διενέργειας διαγωνισμού με συνοπτικές 

διαδικασίες υπέγραψε στις 28.4.2014 σύμβαση με τον Συμβουλευτικό Οίκο “PWC” 

για την ετοιμασία μελέτης για Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό για το ΡΙΚ 

με συνολικό ποσό δαπάνης €36.000 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η 

οποία ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2014. Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η 

λειτουργική ανασκόπηση του ΡΙΚ με εφαρμογή διαρθρωτικών, οργανωτικών και 

άλλων μεταρρυθμίσεων, διασφαλίζοντας ότι το ΡΙΚ θα είναι σε θέση να 

ανταποκρίνεται άμεσα στις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της 

Κυπριακής κοινωνίας παρέχοντας ποιοτική  πληροφόρηση. 
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Αναφέρεται σχετικά ότι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών με 

επιστολή του ημερ. 22.2.2016 προς τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του 

Ιδρύματος, ζήτησε όπως υποβληθούν, στο Υπουργείο του, το συντομότερο 

δυνατό, οι εισηγήσεις του Ιδρύματος με βάση τα πορίσματα της εν λόγω μελέτης, 

χωρίς μέχρι σήμερα να υποβληθεί οτιδήποτε στο Υπουργείο, εκτός από 

προσχέδιο  νέου οργανογράμματος, το οποίο συζητήθηκε στις  συνεδρίες του 

Διοικητικού Συμβουλίου  ημερ. 9 και 10 Απριλίου 2016 και το οποίο προσομοιάζει 

με εισήγηση της μελέτης. Σύμφωνα με την επιστολή του Ιδρύματος ημερ. 

16.12.2016, το εν λόγω προσχέδιο υποβλήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών και 

στις συντεχνίες από τις οποίες αναμένονται τα σχόλια.   

Επισημαίνεται ότι το νέο οργανόγραμμα του ΡΙΚ αποτελεί μόνο ένα μέρος της 

μελέτης για τη μεταρρύθμιση του Ιδρύματος. Στη μελέτη περιλαμβάνονται 

επιπρόσθετες προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις και παρατίθεται ένα Σχέδιο Δράσης για 

την υλοποίησή τους, που οριοθετείται σε τρεις χρονικές περιόδους: άμεσα (εντός 1 

έτους), βραχυπρόθεσμα (μεταξύ 1-3 έτη) και μακροπρόθεσμα (μεταξύ 3-7 έτη). 

Επίσης, για την πιο αποτελεσματική υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης, έγινε εισήγηση, 

όπως καθοριστεί άτομο ή ομάδα ατόμων που θα έχει υπό την ευθύνη του/της τη 

γενική υλοποίηση και παρακολούθηση του Σχεδίου, εντός καθορισμένων 

χρονοδιαγραμμάτων, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να έχει εφαρμοστεί. Επισημαίνεται ότι 

η εφαρμογή της νέας οργανωτικής δομής εντασσόταν στην κατηγορία της άμεσης 

εφαρμογής (δηλ. εντός ενός έτους από τον Οκτώβριο 2014 που εκπονήθηκε η 

μελέτη), ενώ μέχρι σήμερα το εν λόγω θέμα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Αξιοσημείωτη 

είναι και η εισήγηση που γίνεται στη μελέτη για τη μείωση του προσωπικού του 

Ιδρύματος κατά 49-60 άτομα, που θα έχει  ετήσια εξοικονόμηση ύψους τουλάχιστον 

€1.831.955. Προς την επίτευξη του στόχου αυτού, παρατίθενται οι επιλογές του Ιδρύματος, 

που περιλαμβάνουν εκούσια σχέδια αφυπηρέτησης, κατάργηση θέσεων και πλεονασμούς.  

Επισημάνθηκε ότι, εκτός από το θέμα του νέου οργανογράμματος, για τα 

υπόλοιπα ζητήματα μεταρρυθμίσεων και εκσυγχρονισμού, δεν φαίνεται να έχουν 

ληφθεί οποιεσδήποτε αποφάσεις. 

Όπως φαίνεται από τα πιο πάνω, παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στη λήψη 

ενεργειών στη βάση των συστάσεων της μελέτης. Ζητήσαμε  όπως ενημερωθούμε 

με τα κυριότερα πορίσματα της μελέτης που το Ίδρυμα προτίθεται να υλοποιήσει, 
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τη θέση του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυντών καθώς και τη θέση των 

συντεχνιών του προσωπικού του Ιδρύματος για την εν λόγω μελέτη. 

5. Προσωπικό.  

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

Ίδρυμα κατά την 31.12.2016 και 31.12.2015 μαζί με το ανάλογο κόστος: 

 2016  2015 

Υπαλληλικό προσωπικό:    

Μόνιμοι υπάλληλοι 86  90 

Συνεργάτες αορίστου χρόνου (τακτικοί) (10 με ειδικό 
συμβόλαιο) 258  263 

 334  353 

Εργατικό προσωπικό:    

Τακτικοί 39  39 

  39 

Σύνολο 373  392 

  

 2016  2015 

    

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές 
εισφορές: €  € 

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

Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα 3.602.817  3.755.711 

Διάφορα επιδόματα και υπερωρίες 180.551  162.579 

Εργοδοτικές εισφορές 489.939  504.826 

4.273.307  4.423.116 

Ωφελήματα προσωπικού 557.493  615.041 

Εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων για τρέχουσα υπηρεσία 536.282  424.469 

 5.367.082  5.462.626 

Συνεργάτες αορίστου χρόνου (τακτικοί)  7.774.469  7.785.267 

Εργατικό προσωπικό 1.002.417  999.219 

Σύνολο 14.143.968  14.247.112 

(β)  Αποζημίωση για εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες, υπερωρίες και 

επιδόματα βάρδιας. Στον πιο κάτω πίνακα που ετοιμάστηκε σύμφωνα με την 

αναλυτική κατάσταση υπερωριών και επιδόματος βάρδιας, φαίνεται κατά 

κατηγορία, η δαπάνη για το έτος 2016. 
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 Μόνιμοι 
υπάλληλοι 

 Συνεργάτες
Αορίστου 
Χρόνου 

 €  € 

Αποζημίωση για εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες 70.349  199.773 

Επίδομα βάρδιας 48.745  155.503 

 119.094  355.276 

Υπερωρίες 36.823  145.991 

Σύνολο 155.917  501.267 

Σημειώνεται ότι για τους Συνεργάτες Αορίστου Χρόνου, τα πιο πάνω ποσά 

χρεώνονται στο Κονδύλι «Έξοδα Προγραμμάτων». 

(γ) Απασχόληση συνεργατών. 

(i)  Γενικά.   Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται ο συνολικός αριθμός των 

συνεργατών αορίστου χρόνου που αναφέρονται στο αμοιβολόγιο κατά 

την 31 Δεκεμβρίου των ετών 2013-2016.  

Κατηγορία προσωπικού: 2016 2015   2014  2013 

Συνεργάτες αορίστου χρόνου (ενταγμένοι σε κλίμακα) 248 251  257  266 

Με ειδικό συμβόλαιο  10 12  13  11 

Συνολικός αριθμός αορίστου χρόνου  258 263  270  277 

Οι συνολικές δαπάνες για την αμοιβή των πιο πάνω συνεργατών και 

των εισφορών στα διάφορα ταμεία, ανήλθαν σε €7.873.690.  

 (ii)  Εσωτερικοί Κανονισμοί για τη διαδικασία πρόσληψης 

συνεργατών. Στις 11.1.2017, το ΔΣ του Ιδρύματος αποφάσισε την 

έγκριση Εσωτερικών Κανονισμών για τη διαδικασία πρόσληψης των 

συνεργατών και την προώθησή τους στον Νομικό Σύμβουλο του 

Ιδρύματος για απόψεις και, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 

οποιαδήποτε σχόλια, να τεθούν σε άμεση ισχύ. Σημειώνεται ωστόσο 

ότι, μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου (Απρίλιος 2017) δεν είχε ληφθεί η 

άποψη του Νομικού Συμβούλου. Σημειώνεται επίσης ότι στους 

κανονισμούς που έχουν ετοιμαστεί, περιλαμβάνονται πρόνοιες (π.χ. 

άρθρα 3(4)-(5)) που επιτρέπουν στον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος 

(α) να αποφασίσει τη διεξαγωγή μόνο προφορικής εξέτασης των 

υποψηφίων αντί γραπτής και προφορικής εξέτασης και (β) την 

πρόσληψη συνεργάτη/τιδας εξειδικευμένων καθηκόντων (π.χ. 



 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                 ΕΚΘΕΣΗ  2016 - ΡΙΚ 

 

9 
 

παρουσιαστών, μουσικών, ηθοποιών, κ.λπ.) με βάση τη μέθοδο “Head 

Hunting”. Οι πιο πάνω πρόνοιες ενδεχομένως να επιτρέπουν την 

πρόσληψη συνεργατών χωρίς να τηρούνται επαρκώς διαφανείς 

διαδικασίες. 

 Σύσταση:  Θα πρέπει να ληφθεί άμεσα η άποψη του Νομικού 

Συμβούλου επί των εν λόγω εσωτερικών κανονισμών έτσι ώστε να 

επισπευτεί η εφαρμογή τους, διασφαλίζοντας τις αρχές διοικητικού 

δικαίου (διαφάνεια, ισότιμη μεταχείριση). Ειδικά για την περίπτωση 

πρόσληψης ατόμων με τη μέθοδο «Head Hunting», έχουμε την άποψη 

ότι θα έπρεπε και για αυτές τις εξειδικευμένες κατηγορίες προσωπικού 

να υπάρχει καθορισμένη διαδικασία για την αξιολόγηση των ατόμων 

αυτών από μια τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από άτομα που 

κατέχουν το αντικείμενο. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, στις 25.5.2017 

δόθηκαν σχετικές οδηγίες στο Νομικό Σύμβουλο με βάση την εισήγησή 

μας. 

(iii)  Ανέλιξη Συνεργατών Αορίστου Χρόνου. Στις 2.3.2016 το ΔΣ του 

Ιδρύματος αποφάσισε όπως εξεταστεί το θέμα της δυνατότητας 

ανέλιξης των Συνεργατών Αορίστου Χρόνου από τις κλίμακες Α2-5-7, 

Α4-7 και Α6 στις κλίμακες Α8-9-10 και Α11, και να κατατεθεί σχετική 

εισήγηση στο ΔΣ. Μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου δεν είχε κατατεθεί 

σχετική εισήγηση, καθότι γίνεται κοστολόγηση πρότασης της 

Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοίκησης καθώς και επεξεργασία της 

μεθοδολογίας που θα ακολουθείται για την ανέλιξη. Σημειώνεται 

ωστόσο, ότι στους Βασικούς Όρους Απασχόλησης των Συνεργατών 

Αορίστου Χρόνου δεν υπάρχει πρόνοια για ανέλιξη των εν λόγω 

υπαλλήλων, κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε σημαντικό μισθολογικό 

κόστος. Επισημαίνεται ακόμη ότι στη μελέτη της PwC για την 

αναδιοργάνωση του Ιδρύματος, δεν τέθηκε τέτοια σύσταση, αλλά 

αντίθετα, γινόταν εισήγηση για μείωση του προσωπικού του Ιδρύματος 

κατά 49-60 άτομα. Πέραν τούτου, το Ίδρυμα δεν έχει καταλήξει στο 

οργανόγραμμά του και ως εκ τούτου, κατά την άποψή μας, αυτή η 

αναβάθμιση πιθανόν να επιφέρει περισσότερα λειτουργικά προβλήματα 
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στο Ίδρυμα. Επισημαίνεται ακόμη ότι, οι εργοδοτούμενοι αορίστου 

χρόνου στο Δημόσιο υπηρετούν στις συνδυασμένες κλίμακες που 

προσλαμβάνονται, χωρίς να ανελίσσονται σε υψηλότερες κλίμακες.   

 Σύσταση: Η ανέλιξη των Συνεργατών θα επιφέρει αύξηση στο 

μισθολογικό κόστος και θα συνιστά προνομιακό χειρισμό έναντι των 

εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου που υπηρετούν στο Δημόσιο.  Ως εκ 

τούτου, η Υπηρεσία μας διαφωνεί πλήρως με το ενδεχόμενο 

οποιασδήποτε μισθολογικής αναβάθμισης και την θεωρεί πρόδηλα 

παράνομη και προκλητική.  

Όπως έχουμε ενημερωθεί από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος,  η απόφαση για 

ανέλιξη είναι πολιτική και σαν τέτοια θα την παρουσιάσουν και διαβουλευτούν με 

την πολιτεία. Επισημάνθηκε ότι το 75% των υπαλλήλων του ΡΙΚ ανήκουν στην 

κατηγορία των Συνεργατών Αορίστου Χρόνου και δεν έχουν δυνατότητες ανέλιξης, 

γεγονός που κρίνουν ως αντιπαραγωγικό και απαράδεκτο. Επίσης, μας 

διαβεβαίωσε ότι όλες οι ενέργειες θα γίνουν μέσα στα πλαίσια των νόμων και των 

σχετικών κανονισμών.  

Η Υπηρεσία μας παραμένει στη θέση της επί του θέματος. 

(δ) Σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης. Το ΔΣ του Ιδρύματος ενέκρινε στις 

15.3.2016 τους κανονισμούς για το Σχέδιο Πρόωρης Ευδόκιμης Αφυπηρέτησης 

Μόνιμου Προσωπικού (Δημοσίου Δικαίου) και εσωτερικούς κανονισμούς που 

αφορούν το Σχέδιο Πρόωρης Αφυπηρέτησης Συνεργατών/τιδων Αορίστου 

Χρόνου. Όσον αφορά τους Κανονισμούς για πρόωρη αφυπηρέτηση των μόνιμων 

υπαλλήλων, το Ίδρυμα τους προώθησε στο Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή 

ημερ. 5.4.2016 ώστε να τεθούν προς ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονομικών, με επιστολή του ημερ. 26.9.2016 προς το 

Υπουργείο Εσωτερικών, δεν ενέκρινε την πρόταση του Ιδρύματος, αφού η 

πρόταση δεν ικανοποιούσε τα ελάχιστα κριτήρια που προνοούνται στην Απόφαση 

του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 78.561 ημερ. 26.3.2015, που αναφέρονται 

στην εξέταση των αιτημάτων για εισαγωγή Σχεδίων Πρόωρης Αφυπηρέτησης στα 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Συγκεκριμένα, στόχος της εν λόγω 

Απόφασης είναι η μείωση των επιπέδων απασχόλησης μέσω της κατάργησης των 

θέσεων των υπαλλήλων που θα επωφελούνταν από τα Σχέδια Πρόωρης 
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Αφυπηρέτησης, κάτι το οποίο το Ίδρυμα δεν εφάρμοσε αφού οι κενωθείσες θέσεις 

δεν θα καταργούνταν. Δηλαδή, οι θέσεις των υπαλλήλων που θα αφυπηρετούσαν 

πρόωρα θα αναπληρώνονταν από υφιστάμενους υπαλλήλους, οι οποίοι θα 

προάγονταν στην αντίστοιχη κλίμακα.  

Το Σχέδιο Πρόωρης Αφυπηρέτησης Συνεργατών/ιδων Αορίστου Χρόνου δεν 

προωθήθηκε για εφαρμογή, εν αναμονή της έγκρισης των Κανονισμών για τους 

μόνιμους υπαλλήλους. 

Σύσταση:  Το Ίδρυμα, προτού προχωρήσει με την προκήρυξη Σχεδίου Πρόωρης 

Αφυπηρέτησης, θα πρέπει να προχωρήσει πρώτα με Σχέδιο Πλεονασμού το 

οποίο θα έχει μικρότερο κόστος και επιπλέον δεν θα επιβαρύνει το Ίδρυμα αφού 

θα καταβληθεί από τη Δημοκρατία. Σημειώνεται επίσης ότι το ΔΣ στις 18.3.2015 

έδωσε οδηγίες στη Διεύθυνση να προχωρήσει στην υλοποίηση της διαδικασίας 

πλεονασμού για 11 Συνεργάτες Αορίστου Χρόνου για εξοικονόμηση €200.000 

ετησίως, ωστόσο η διαδικασία δεν τέθηκε σε εφαρμογή. 

 (ε)    Επιβεβαίωση Ακαδημαϊκών Προσόντων Προσωπικού.  Αναφορικά με 

το πιο πάνω θέμα, το ΔΣ του Ιδρύματος στις συνεδρίες του με αρ. 31/2014 και 

33/2014, ημερ. 2.10.2014 και 14.10.2014, αντίστοιχα, αποφάσισε τα πιο κάτω: 

(i)  Να εντοπιστούν όλες οι περιπτώσεις προσωπικού, που δεν 

προσκόμισαν τα απαιτούμενα από τα Σχέδια Υπηρεσίας ακαδημαϊκά 

προσόντα και  

(ii)  Να γίνει έλεγχος από τη Διεύθυνση πόσοι από το προσωπικό πληρούν 

τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης που υπηρετούν.  

Παρατηρήθηκε ότι 11 άτομα από το προσωπικό δεν προσκόμισαν τα απαιτούμενα 

από τα Σχέδια Υπηρεσίας ακαδημαϊκά προσόντα εκ των οποίων οι 4 απέστειλαν 

προσωπικές επιστολές στο ΔΣ εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν 

μπορούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα.  

Σύσταση: Το πιο πάνω θέμα είναι σοβαρό, και το ΔΣ πρέπει να λάβει τελικές 

αποφάσεις για επίλυση του, αφού προηγουμένως λάβει καθοδήγηση από τον 

Νομικό του Σύμβουλο. 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρία 
του 25.05.2017 ζήτησε την εκ νέου αποστολή επιστολής σε όσους δεν 
ανταποκρίθηκαν στις κατ’ επανάληψη ειδοποιήσεις. Επιπλέον, το ΔΣ θα εξετάσει 
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τους λόγους μη προσκόμισης των απαιτούμενων εγγράφων από μεμονωμένους 
υπαλλήλους.  

(στ)   Γραφείς σε προσωπική κλίμακα.  Στην Ειδική Συμφωνία που υπογράφηκε 

μεταξύ του ΡΙΚ και των Συντεχνιών την 1.2.2006, προβλέπεται ότι όταν υπάλληλος 

που κατέχει τη θέση Γραφέα (κλίμακα Α2/5-7+2) συμπληρώσει 26 χρόνια 

υπηρεσίας, τότε θα τοποθετηθεί στην κλίμακα Α8+1Π. 

Στο ίδρυμα εργοδοτούνται 9 γραφείς που προσλήφθηκαν την 1.12.1989 στην 

κλίμακα Α2/5-7+2, και την 1.12.2015 συμπλήρωσαν τα 26 έτη υπηρεσίας. 

Σύμφωνα με τους περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών 

Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις 

Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου 

Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2011 (192(I)/2011), κατά την περίοδο 2012-2016 δεν 

παραχωρούνταν στους υπαλλήλους οι ετήσιες προσαυξήσεις, και ως εκ τούτου οι 

εν λόγω γραφείς δεν εντάχθηκαν στην κλίμακα Α8+1Π. Σημειώνεται ωστόσο ότι, το 

Ίδρυμα προτίθεται τον Νοέμβριο 2017, να εντάξει τους εν λόγω γραφείς στην 

κλίμακα Α8+1Π κατόπιν νέας συμφωνίας ημερ. 27.1.2016 που υπεγράφη μεταξύ  

του Αν. Γενικού Διευθυντή  του Ιδρύματος και των Συντεχνιών των υπαλλήλων. 

Σημειώνεται ότι, με τον χειρισμό αυτό, αναγνωρίζεται η πενταετής υπηρεσία (2012-

2016) των γραφέων για τους σκοπούς της συμπλήρωσης των 26 ετών υπηρεσίας 

που απαιτούνται για την ένταξή τους στην κλίμακα Α8+1Π. Δεδομένου ότι 

σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.192(Ι)/2011 «η περίοδος από 1η Ιανουαρίου 2012 

έως 31η Δεκεμβρίου 2016 δεν λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς συμπλήρωσης της 

απαραίτητης υπηρεσίας για σκοπούς παραχώρησης προσαυξήσεων», θεωρούμε 

ότι η απόφαση για προσμέτρηση της πενταετούς υπηρεσίας την περίοδο 2012-

2016  για συμπλήρωση των 26 ετών είναι παράνομη.  Ουσιαστικά η συμφωνία 

στις 27.1.2016 συνιστούσε καταστρατήγηση των προνοιών του υπό αναφορά 

νόμου, πράγμα ανεπίτρεπτο.   

Σύσταση:  Να ληφθεί καθοδήγηση από τον Νομικό Σύμβουλο του Ιδρύματος για  

το χειρισμό του θέματος, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με τη νομιμότητα.  

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι το θέμα με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου στις 25.05.2017 έχει παραπεμφθεί στο Νομικό Σύμβουλο 

για γνωμάτευση. 
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(ζ)   Πληρωμή άδειας ανάπαυσης.  Σε δύο Συνεργάτες Αορίστου Χρόνου οι 

οποίοι παραιτήθηκαν από το Ίδρυμα και εργοδοτήθηκαν από ανταγωνιστικά 

τηλεοπτικά κανάλια, έγινε πληρωμή της άδειας ανάπαυσής τους, συνολικού ποσού 

€7.896 κατόπιν σχετικής έγκρισης του ΔΣ.  Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα άρθρα 

8(3) – 8(5) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών 

(Κ.Δ.Π. 101/95), στη δημόσια υπηρεσία δεν γίνεται πληρωμή της άδειας 

ανάπαυσης, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση 

αναγκαστικής αφυπηρέτησης ή αφυπηρέτησης για λόγους δημοσίου συμφέροντος 

ή λόγω διορισμού στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία ή σε άλλη Κρατική 

Υπηρεσία ή σε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, περιπτώσεις που δεν 

τυγχάνουν εφαρμογής για τις πιο πάνω πληρωμές.  

Σημειώνεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια του 2016 παραιτήθηκαν ακόμη τρεις 

Συνεργάτες Αορίστου Χρόνου χωρίς ωστόσο το Ίδρυμα να εφαρμόσει την ίδια 

τακτική, δηλαδή να γίνει πληρωμή της άδειας ανάπαυσής τους, καταστρατηγώντας 

την αρχή της ίσης μεταχείρισης. 

Σύσταση: Στις πιο πάνω δύο περιπτώσεις, επειδή στους υπαλλήλους δεν 

καταβάλλεται σύνταξη, δεν προκύπτει θέμα υπερπληρωμής.  Ωστόσο, επειδή 

στους Κανονισμούς του Ιδρύματος (ΚΔΠ 486/1966 άρθρο 57) δεν προβλέπεται η 

πληρωμή άδειας απουσίας, και επίσης, επειδή το Ίδρυμα εφαρμόζει κατ’ αναλογία 

τις διατάξεις που ισχύουν στον Δημόσιο Τομέα, θεωρούμε ότι η πιο πάνω 

πρακτική δεν πρέπει να επαναληφθεί. 

(η)  Επαναπρόσληψη δύο απολυθέντων πρώην συνεργατών του 

Ιδρύματος.  Οι εν λόγω συνεργάτιδες εντάχθηκαν στο καθεστώς Συνεργάτη 

Αορίστου Χρόνου την 1.11.2009 και απολύθηκαν τον Ιούνιο 2014 λόγω 

πειθαρχικού παραπτώματος.   Το ΔΣ του Ιδρύματος, στη  συνεδρία ημερ. 

19.10.2016, αποφάσισε όπως στα πλαίσια της εξώδικης διευθέτησης των 

Υποθέσεων προχωρήσει στην επαναπρόσληψη τους, με την προϋπόθεση ότι θα 

αποσύρουν τις αγωγές εναντίον του Ιδρύματος, δεν θα τους καταβληθεί 

οποιαδήποτε αμοιβή ή μισθός για την περίοδο που ήταν εκτός υπηρεσίας και θα 

δεσμευτούν ότι θα είναι ιδιαίτερα τυπικές όσον αφορά την κάρτα, την προσέλευση 

τους στο Ίδρυμα και άλλα συναφή θέματα. 



 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                 ΕΚΘΕΣΗ  2016 - ΡΙΚ 

 

14 
 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, με σχετική για το θέμα επιστολή του προς τον 

Υπουργό Εσωτερικών ημερ. 27.12.2016 ζήτησε όπως το Υπουργείο προβεί στις 

δέουσες ενέργειες με στόχο την δρομολόγηση της νενομισμένης διαδικασίας για 

την υποβολή του αιτήματος για εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης θέσεων 

προσλήψεων πρόσθετων Συνεργατών, που υπάρχει στο άρθρο 7(1) του περί 

Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2016 (Νόμος 

Ν23(ΙΙ)/2016) στο οποίο ρητώς αναφέρεται ότι «Ανεξαρτήτως των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου ή Κανονισμών που 

εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη 

πρόσθετων συνεργατών». 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 18.4.2017 ενημέρωσε το 

Ίδρυμα  ότι για την απόφαση του ΔΣ του Ιδρύματος δεν απαιτείται περαιτέρω 

έγκριση, αφού η απόφαση αυτή δεν αφορά σε πρόσληψη πρόσθετων 

συνεργατών, αλλά σε επαναπρόσληψη, ως μέρος εξώδικης διευθέτησης και 

επαναφορά των εν λόγω ατόμων στην Κατηγορία Συνεργάτες Αορίστου Χρόνου 

ΡΙΚ. 

Μετά την λήψη της πιο πάνω επιστολής, το ΔΣ στις 2.5.2017 έδωσε οδηγίες στη 

Διεύθυνση όπως προωθηθεί το θέμα στο Νομικό Σύμβουλο του Ιδρύματος, για να 

προχωρήσει με τα περαιτέρω, όσον αφορά την εξώδικη διευθέτηση μεταξύ του 

Ιδρύματος και των εναγόντων. 

Σημειώνεται ωστόσο ότι, μετά από διερεύνηση του θέματος από την Υπηρεσία 

μας, διαπιστώθηκε ότι η μία συνεργάτιδα από 1.1.2005 μέχρι 30.6.2016 φαίνεται 

ότι εργαζόταν στο Αρχείο Πληθυσμού και την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας με 

αγορά υπηρεσιών, με συνολική αμοιβή €166.772 χωρίς να εξασφαλίσει από το 

Ίδρυμα άδεια για εξωϋπηρεσιακή απασχόληση.    

Θεωρούμε ότι ο όλος χειρισμός εκ μέρους του Ιδρύματος ενέχει το στοιχείο της 

συγκάλυψης πειθαρχικών παραπτωμάτων και ατιμωρησίας. 

6. Επιδόματα. 

(α)  Επίδομα Φιλοξενίας. Στην επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 

7.1.2013 όσον αφορά τους Προϋπολογισμούς των Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις για την 

παραχώρηση επιδομάτων και την μείωση επιδομάτων κατά 15%.  Παρατηρήθηκε 
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ότι το ετήσιο εγκεκριμένο επίδομα φιλοξενίας στον Προϋπολογισμό του 

Ιδρύματος, που παραχωρείται στους Διευθυντές ανέρχεται σε €3.075, ενώ στους 

Διευθυντές με την ίδια κλίμακα στην Κυβέρνηση ανέρχεται στα €2.040 (€2.400 

μειωμένο κατά 15%).   Σημειώνεται ότι, ενώ για την Κυβέρνηση τα επιδόματα 

Φιλοξενίας και Οδοιπορικών, μειώθηκαν από το 2013 και μετά κατά 15% σε 

σύγκριση με τα ισχύοντα επιδόματα για το 2012, το Ίδρυμα προχώρησε σε 

μείωση των επιδομάτων αυτών κατά 15% μόνο για το 2013, ενώ από το 2014 

μέχρι σήμερα, τα επιδόματα που καταβάλλονται στους Διευθυντές του Ιδρύματος, 

είναι αυτά που ίσχυαν για το 2012, δηλαδή χωρίς τη μείωση του 15%. 

Σύσταση: Το Ίδρυμα, οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα στις υποδείξεις της 

Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, ημερ. 7.1.2013 και να προβεί στη 

μείωση των επιδομάτων φιλοξενίας και οδοιπορικών.  

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς ενημέρωσε ότι το ΔΣ στη συνεδρία ημερ. 

25.05.2017, αποφάσισε τη μείωση του επιδόματος φιλοξενίας κατά 15% για 

εναρμόνιση με την  Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. Σχετικές οδηγίες 

έχουν δοθεί και για τον καταρτισμό του Προϋπολογισμού του 2018.    

(β)  Επίδομα Φιλοξενίας, κατ’ αποκοπήν επίδομα Οδοιπορικών και 

κατ’αποκοπή επίδομα τηλεφώνου.  Οι διατάξεις που διέπουν τους όρους 

καταβολής των πιο πάνω επιδομάτων καθορίζονται στην Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών αρ. 1224 ημερ. 2.9.2002 και προνοούν ότι: 

 Το επίδομα «Φιλοξενίας» καταβάλλεται στους Διευθυντές 

Τμημάτων/Υπηρεσιών και σε άλλους Διευθυντές για τα έξοδα 

φιλοξενίας – κεραστικά και σε άλλα συναφή έξοδα – στα οποία 

υπόκεινται κατά τη διεξαγωγή της εργασίας τους στο Γραφείο. 

 Παρατηρήθηκε ότι, ενώ στους Διευθυντές του Ιδρύματος παραχωρείται 

επίδομα φιλοξενίας και μάλιστα κατά 50% ψηλότερο απ΄ ότι ισχύει στην 

Κυβέρνηση,  τα κεραστικά για τους ξένους των Διευθυντών 

επιβαρύνουν το Ίδρυμα (Κονδύλι «Φιλοξενίας»).   

 Το «ειδικό κατ’αποκοπή επίδομα οδοιπορικών» καταβάλλεται στους 

Διευθυντές Τμημάτων/Υπηρεσιών και σε άλλους Διευθυντές για τις 

υπηρεσιακές τους μετακινήσεις στα όρια της έδρας τους, εφόσον δεν 

έχουν στη διάθεση τους υπηρεσιακό όχημα.  
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Σημειώνεται ότι, ενώ οι Διευθυντές του Ιδρύματος, λαμβάνουν κατ’ 

αποκοπή Επίδομα Οδοιπορικών, ύψους €615, ετησίως (το οποίο 

σημειώνεται ότι δεν μειώθηκε κατά 15%), εντούτοις, κάποιοι 

χρησιμοποιούν υπηρεσιακά οχήματα για τις υπηρεσιακές τους 

μετακινήσεις.  

Σύσταση: Το Ίδρυμα θα πρέπει, να εφαρμόσει τις σχετικές διατάξεις 

όσον αφορά στην παραχώρηση των πιο πάνω επιδομάτων. Επίσης, τo 

κατ’ αποκοπή επίδομα οδοιπορικών θα πρέπει είτε να τερματιστεί, είτε 

αν θα συνεχιστεί η καταβολή του, να μην γίνεται και χρήση των 

υπηρεσιακών οχημάτων του Ιδρύματος.  

(γ)    Επίδομα Τηλεφώνου. 

(i)  Το 2016, το Ίδρυμα κατέβαλε κατ’ αποκοπή μηνιαίο επίδομα τηλεφώνου 

(€12,75 - €17) σε 136 άτομα, συνολικού ποσού ύψους €24.028, σε 

σύγκριση με €23.812 για 129 άτομα το 2015, ως ακολούθως: 

  2016 2015 

  Αρ. 
Υπαλλήλων Ποσό 

Αρ. 
Υπαλλήλων  Ποσό 

            €        € 

Μόνιμοι  44  7.882 44  8.134 

Συνεργάτες  86  15.126 79  14.658 

Εργάτες  6  1.020 6  1.020 

  136  24.028 129  23.812 

(ii)   Επιπρόσθετα, καταβλήθηκε πλήρως ο λογαριασμός (€5.902) των κινητών 

τηλεφώνων  4 Διευθυντών ύψους €4.702 και 3 Ανώτερων λειτουργών 

ύψους €1.200.   

Από δειγματοληπτικό έλεγχο σε σχέση με την πλήρη καταβολή των πιο 

πάνω λογαριασμών, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

 Η χρέωση για το κινητό του Αν. Γενικού Διευθυντή, τον Ιούνιο του 

2016, ανήλθε στα €1.821,19. (Από τις 15.6.2016 μέχρι 18.6.2016 ήταν 

σε υπηρεσιακό ταξίδι στο Μαυροβούνιο).  Ο Αν. Γενικός Διευθυντής 

ισχυριζόταν ότι η χρέωση αφορούσε υπηρεσιακή χρήση, και ζήτησε 

από την Υπηρεσία μας τη διεξαγωγή ελέγχου στον αριθμό των 

εισερχόμενων/εξερχόμενων ηλεκτρονικών μηνυμάτων του.  Κατά τον 

έλεγχο  διαπιστώσαμε ότι το μέγεθος των εν λόγω μηνυμάτων ανήλθε 
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στα 58,8 ΜΒ που αντιστοιχεί σε χρέωση €525 (58,8ΜΒ@€8,93).  Ως εκ 

των πιο πάνω, προκύπτει ότι ποσό €1296 δαπανήθηκε για προσωπική 

χρήση και θα πρέπει να καταβληθεί από τον ίδιο.   

 Χρέωση ύψους €449,11 παρουσιάστηκε και για τον Δεκέμβριο του 

2016 ( από τις 7.12.2016 μέχρι 10.12.2016 ήταν σε υπηρεσιακό ταξίδι 

στη Λωζάνη).   Για επιβεβαίωση της ορθότητας της πληρωμής αυτής 

θα πρέπει να προσκομιστεί αναλυτική κατάσταση λογαριασμού, πριν 

την λήξη των 6 μηνών, περίοδος κατά την οποία η ΑΤΗΚ διατηρεί 

στοιχεία.    

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι ο τότε Αν. Γ.Δ είναι 

πρόθυμος να καταβάλει αυτοβούλως τις χρεώσεις που προήλθαν λόγω 

προσωπικής χρήσης. 

(iii)  Παραχώρηση τηλεφωνικών συσκευών σε Διευθυντές /υπαλλήλους. 

Κατά τη διάρκεια του 2016, αγοράστηκαν 5 κινητά τηλέφωνα, συνολικού 

κόστους €4.113 (μέσος όρος κόστους €823 το καθένα) τα οποία 

παραχωρήθηκαν, στο Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και σε 4 

Λειτουργούς του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών. Τα τηλέφωνα αυτά 

είναι συνδεδεμένα με ειδικό λογισμικό που αφορά τους πομπούς 

αναμετάδοσης στους 80 και πλέον υποσταθμούς του ΡΙΚ. 

Αναφέρεται ότι κινητά τηλέφωνα έχουν παραχωρηθεί από το ΡΙΚ και 

στον  Διευθυντή Τμήματος Προσωπικού και Διοίκησης και στον 

Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.     

 Στον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος αναφέρεται ότι επίδομα 

τηλεφώνου για το σταθερό τηλέφωνο στην οικία του παραχωρείται 

στον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών που ανέρχεται σε €97 ετησίως. 

Σημειώνεται ότι η παραχώρηση του κατ΄αποκοπήν επιδόματος 

τηλεφώνου δεν είναι θεσμοθετημένη καθότι δεν προνοείται στον 

Προϋπολογισμό ή σε κανονισμό του Ιδρύματος ή σε συλλογική 

σύμβαση. 

Στις 23.2.2016, ο Αν. Γεν. Διευθυντής, όρισε ομάδα εργασίας για επεξεργασία της 

πολιτικής των επιδομάτων και σχετική έκθεση  παρουσιάστηκε στο ΔΣ στις 

13/4/2016. Το ΔΣ, έδωσε οδηγίες στη Διεύθυνση όπως εκπονήσει ολοκληρωμένη 
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πολιτική, η οποία θα προνοεί 25% μείωση από το ποσό των €28.500 και μείωση 

του αριθμού των δικαιούχων κατά 30%, καθώς και για κατάργηση του επιδόματος 

του σταθερού τηλεφώνου του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών.  

Σύσταση:  Για όσους καταβάλλεται πλήρως το κόστος των λογαριασμών του 

κινητού τηλεφώνου, να προσκομίζεται για έλεγχο μηνιαία αναλυτική κατάσταση και 

το κόστος τυχόν  προσωπικών χρεώσεων να επωμίζεται ο υπάλληλος και να 

καθοριστεί ανώτατο ποσό κάλυψης και για οποιαδήποτε υπέρβαση να απαιτείται η 

έγκριση του ΔΣ με βάση συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία, που θα υποβάλλονται 

κατά περίπτωση.  

7. Διαφημίσεις. 

(α)  Έσοδα από διαφημίσεις. Στις 31.12.2016 τα έσοδα διαφημίσεων ανήλθαν 

στα €2.800.052 (€2.821.110 για το 2015).  

(β)  Σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται  από το Εμπορικό Τμήμα κατά το 2016 

υπήρξαν συνολικά  31 νέοι διαφημιζόμενοι (5 διαφημιστικά γραφεία και 26 

απευθείας πελάτες). 

Πρόσθετα, αναφέρεται ότι, σύμφωνα με καταστάσεις που λήφθηκαν από τη 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος κατά το 2016, παραχωρήθηκε 

δωρεάν διαφημιστικός χρόνος αξίας €4.289.021 (για το 2015 €3.768.528) στα 

πλαίσια σύναψης συμφωνιών πώλησης διαφημίσεων. Στο πιο πάνω ποσό δεν 

συμπεριλαμβάνεται η αξία δωρεάν διαφήμισης στα πλαίσια των συμφωνιών 

«Barter agreements». 

Όπως αναφέρεται στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 

εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση 

για σκοπούς κόστους παραγωγής προγραμμάτων, «τα προγράμματα 

εξυπηρετούν τόσο την εκπλήρωση της εντολής παροχής δημόσιας υπηρεσίας όσο 

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

πιο πάνω αποδεδειγμένα η πορεία των διαφημίσεων είναι άμεσα συνδεδεμένη με 

τον βαθμό τηλεμεριδίου και τηλεθέασης.  

(γ) Αναδιοργάνωση του Εμπορικού Τμήματος.  Επισημάναμε 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 
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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.  

Επισημάνθηκε ότι, δεν έχει γίνει αναδιοργάνωση του Εμπορικού Τμήματος.  

Η αναδιοργάνωση του Εμπορικού Τμήματος αποτέλεσε θέμα που απασχόλησε το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος,  και συγκεκριμένα σε συνεδρία του ημερ. 

26.2.2014, μεταξύ άλλων αποφάσισε να απασχολήσει δύο εξωτερικούς 

συνεργάτες ως πωλητές διαφήμισης οι οποίοι να αμείβονται με προμήθεια επί των 

εισπράξεων διαφήμισης. 

Στις 13.4.2016 το Ίδρυμα δημοσίευσε εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας για 

παροχή Υπηρεσιών Πώλησης Διαφημιστικού Χρόνου στο Ραδιόφωνο και την 

Τηλεόραση και στις 13.10.2016 υπογράφηκε σχετική συμφωνία με ένα παροχέα 

για δοκιμαστική περίοδο 6 μηνών με την αμοιβή του να καθορίζεται στη βάση 

ποσοστών επί των πωλήσεων και εισπράξεων των διαφημίσεων.  

Παρατηρήθηκε ότι η σχετική συμφωνία, η οποία έληξε στις 13.4.2017 δεν είχε 

ανανεωθεί.   

Σύσταση: Το ΔΣ να προβεί άμεσα στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την 

αναδιοργάνωση του Εμπορικού Τμήματος με στόχο την αύξηση των εσόδων από 

διαφημίσεις. 

(δ)  Ειδικές συμφωνίες «barter agreements».  

(i)  Κατά τη διάρκεια του 2016 το Ίδρυμα συνήψε 12 καινούριες συμφωνίες 

τύπου «barter». Ωστόσο, δεν υπάρχει λογισμικό σύστημα ούτε και 

τηρείται χειρόγραφη ή ηλεκτρονική κατάσταση έτσι ώστε στις 31.12 

κάθε έτους να παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός των ενεργών 

συμφωνιών τύπου «barter» και των υπολοίπων που προκύπτουν από 

τις συμφωνίες. 

(ii)  Συμφωνίες «barter» με εφημερίδες-περιοδικά (ομοειδή προϊόντα). 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα 

που προκύπτουν μετά την έκδοση τιμολογίων στη βάση των συμφωνιών 
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“barter” (ομοειδή προϊόντα) με διάφορες εφημερίδες-περιοδικά και τα οποία 

έχουν εξαχθεί από το λογιστικό σύστημα του Ιδρύματος: 

  31.12.2013  31.12.2014 31.12.2015  31.12.2016 

  Χρεώστης Πιστωτής  Χρεώστης Πιστωτής Χρεώστης Πιστωτής  Χρεώστης Πιστωτής 

1. Α  0 26.578  59.056 0 133.722 0  168.507 0 

2. Β  0 187.822  0 1.244 0 6.784  0 41.478 

3. Γ  68.154 0  72.482 0 124.677 2.142  31.867 0 

4. Δ  0 77.348  0 134.778 0 119.094  0 63.278 

5. Ε  9.936 2.294  828 0 0 3.487  0 1.628 

6. ΣΤ  208.742 4.424  133.092 0 62.870 0  20.625 0 

 Σημείωση: Το υπόλοιπο που παρουσιάζεται ως «Χρεώστης» σημαίνει 

ότι το Ίδρυμα δικαιούται τη διαφήμιση στην εφημερίδα, ενώ το 

υπόλοιπο που παρουσιάζεται ως «Πιστωτής» σημαίνει ότι η εφημερίδα 

δικαιούται διαφημιστικό χρόνο από το Ίδρυμα. 

 Από τα πιο πάνω στοιχεία φαίνεται ότι το χρεωστικό υπόλοιπο του Α 

παρουσιάζει σταθερή ανοδική πορεία από το 2013 μέχρι σήμερα και 

στις 31.12.2016 ανήλθε σε €168.507 και ως εκ τούτου φαίνεται ότι ενώ 

ο Α αξιοποίησε πλήρως το διαφημιστικό χρόνο που είχε στη διάθεσή 

του, το Ίδρυμα δεν το έπραξε και ενδεχομένως να μην απαιτείτο η 

σύναψη της εν λόγω συμφωνίας σε τόσο μεγάλο ύψος. 

(iii)   Παρατηρήθηκε ότι υπάρχει ανομοιομορφία στο ποσοστό της έκπτωσης επί 

των τιμών του τιμοκαταλόγου που παραχωρεί το Ίδρυμα προς τον Α/Β 

(75% έκπτωση) σε σχέση με την έκπτωση που παραχωρούν ο Α/Β στο 

Ίδρυμα (50% έκπτωση). Αναφέρεται επιπλέον, ότι από δειγματοληπτικό 

έλεγχο τιμολογίων του Ιδρύματος για διαφήμιση του ΣΤ χρεώνονταν 

σταθερά ποσά για τις διαφημίσεις στα τηλεοπτικά/ραδιοφωνικά κανάλια, 

κάτι που αντιστοιχεί σε διαφορετικά ποσοστά εκπτώσεων σε σχέση με αυτά 

που καθορίστηκαν για τον Α/Β.  Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα στοιχεία 

των συμφωνιών που παρατηρείται ανομοιομορφία: 

  Α/Β ΣΤ 

Διάρκεια συμφωνίας  2 έτη (1.7.2015 – 30.6.2017) 1 έτος (1.1.2015– 1.12.2015) 

Ποσό συμφωνίας  - Αξία διαφημίσεων ΡΙΚ 
€200.000 (έκπτωση 75%) 

- Αξία διαφημίσεων εντύπου: 
€100.000 (έκπτωση 50%) 

Δ/Ε 

Τιμολόγηση/Παραχώρηση 
έκπτωσης από ΡΙΚ  

 Έκπτωση 75% επί 
τιμοκαταλόγου ΡΙΚ 

Με σταθερό ποσό ανά σποτ  
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Σημειώνεται ότι στις συμφωνίες που συνάφθηκαν με τις εφημερίδες «Α» και «Β» 

και αφορούσαν την περίοδο 1.7.2015 – 30.6.2017 περιλήφθηκε πρόνοια σύμφωνα 

με την οποία οποιαδήποτε υπόλοιπα υπήρχαν στις 30.6.2015 θα συνεχίσουν να 

ισχύουν, ενώ στις προηγούμενες συμφωνίες υπήρχε πρόνοια ότι οποιαδήποτε 

υπόλοιπα υπήρχαν κατά τις 31.12 κάθε έτους δεν μεταφέρονται στο επόμενο έτος. 

Σημειώνεται επίσης ότι στις εν λόγω συμφωνίες με τις εφημερίδες «Α» και «Β» δεν 

γινόταν αναφορά για τη μεταφορά τυχόν υπολοίπων μετά τη λήξη των συμφωνιών, 

ενώ στις συμφωνίες με τον ΣΤ επιτρεπόταν η μεταφορά των υπολοίπων μέχρι τις 

31.12.2016 δηλαδή ένα έτος μετά τη λήξη τους.  Ως εκ τούτου,  το Ίδρυμα θα 

πρέπει να αξιοποιήσει το  χρεωστικό υπόλοιπο του Α ύψους €168.507 πριν τις 

30.6.2017, ή να ζητήσει την μεταφορά του στο επόμενο έτος.    

(iv) Χρεώστες με ειδικές συμφωνίες «barter». Στις 31.12.2016 το 

υπόλοιπο των χρεωστών με ειδικές συμφωνίες «barter» ανήλθε σε 

€467.669 (2015: €617.359). Ποσό ύψους €175.938 (2015: €216.371) 

αφορούσε σε μη ομοειδείς υπηρεσίες από το οποίο €26.787 αφορά σε 

αεροπορικές εταιρείες που δεν λειτουργούν πλέον (Cyprus Airways και 

Helios Airways). Το ποσό των χρεωστών από ομοειδείς υπηρεσίες 

ανήλθε στα €291.731 (2015: €400.988).  

 Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι χρεώστες συμφωνιών 

«barter» μη ομοειδών προϊόντων που στις 31.12.2016 είχαν μεγάλα 

υπόλοιπα: 

Χρεώστης Ποσό (€) 

Α  13.153 

Β  36.886 

Γ  15.649 

Δ  24.086 

Ε  17.501 

 Όπως επισημαίνεται επί σειρά ετών στις Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας, 

παρατηρούνται περιπτώσεις όπου δικαιώματα χρήσης αγαθών που 

απορρέουν από συμφωνίες «barter» εκκρεμούν για πολλά χρόνια (πριν 

το 2008), χωρίς να φαίνεται να έχει αξιοποιηθεί/χρησιμοποιηθεί το 

αντίτιμο της ανταλλαγής, κυρίως μη ομοειδών υπηρεσιών όπως 

φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα, γεγονός που συνιστά έλλειψη 
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επαρκούς εποπτείας και παρακολούθησης της υλοποίησης των 

συμφωνιών. 

(v)  Πιστωτές με ειδικές συμφωνίες «barter». Στις 31.12.2016 το 

υπόλοιπο των πιστωτών με ειδικές συμφωνίες «barter» ανήλθε σε 

€733.999 (2015: €613.591). Ποσό ύψους €481.830 (2015: €261.488) 

αφορούσε σε μη ομοειδείς υπηρεσίες και ποσό ύψους €252.169 (2015: 

€352.103) αφορούσε σε ομοειδείς υπηρεσίες. 

 Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι πιστωτές συμφωνιών 

«barter» μη ομοειδών προϊόντων που στις 31.12.2016 είχαν μεγάλα 

υπόλοιπα: 

Πιστωτής Ποσό (€) 

Α 10.113 

Β 17.735 

Γ 10.505 

Δ 12.402 

Ε 10.802 

ΣΤ 26.324 

Ζ 10.662 

Η 34.066 

Θ 266.213 

(vi)  Το ΔΣ στη συνεδρία του ημερ. 16.7.2014 ενέκρινε το σημείωμα του 

Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών ημερ. 18.6.2014 στο οποίο γινόταν 

η εισήγηση όπως οι συμφωνίες “barter” που αφορούν ομοειδείς και μη 

ομοειδείς υπηρεσίες υπογράφονται από το Γενικό Διευθυντή ή το 

Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, και το ΔΣ να ενημερώνεται για τις 

συμφωνίες ομοειδών υπηρεσιών. Από τη μελέτη των πρακτικών των 

συνεδριών του Ιδρύματος δεν φαίνεται ότι το ΔΣ τυγχάνει της σχετικής 

ενημέρωσης. 

(vii) Από δειγματοληπτικό έλεγχο παρατηρήθηκε ότι οι συμφωνίες «barter» 

με την Θ είχαν αναδρομική ισχύ. Συγκεκριμένα, στις 20.9.2016 

υπογράφηκε η συμφωνία που αφορούσε την αποπληρωμή των 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρείχε η Θ στο ΡΙΚ κατά 

το 2015 και αξίας μέχρι €150.000, με ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό χρόνο 

τετραπλάσιας αξίας, δηλαδή μέχρι €600.000, που θα αναλωνόταν κατά 

την περίοδο ισχύος της συμφωνίας 1.1.2015 – 31.12.2016. 
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Επιπρόσθετα στις 6.4.2017 συνάφθηκε νέα συμφωνία που προνοούσε 

την αποπληρωμή των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 

παρείχε η Θ στο Ίδρυμα κατά το 2016 και αξίας μέχρι €120.000, με 

τηλεοπτικό χρόνο τετραπλάσιας αξίας, δηλαδή μέχρι €480.000, που θα 

αναλωνόταν κατά την περίοδο ισχύος της συμφωνίας 1.1.2017 – 

31.12.2017. 

(viii)  Θεωρούμε ότι η συμφωνία «barter» με την Η ημερ. 16.2.2015 είναι 

ελλιπής αφού αναφέρει μόνο ότι ποσό ύψους €30.000 θα είναι με 

«barter» χωρίς να καθορίζονται ουσιώδεις όροι όπως διάρκεια ισχύος, 

ενδεχόμενη παραχώρηση δωρεάν διαφημιστικού χρόνου και σε τι 

αναλογία κ.λπ. 

Συστάσεις: 

(i)  Όπως έχει επανειλημμένα αναφερθεί και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, η 

σύναψη ειδικών συμφωνιών “barter agreements” παραπέμπει σε αγορά 

υπηρεσιών ή αγαθών και θα πρέπει να τηρούνται ο διατάξεις του περί Ρυθμίσεως 

των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων για Συναφή Θέματα Νόμου 

Ν.73(Ι)/2016 και των σχετικών Κανονισμών για να διασφαλίζονται οι αρχές της 

διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και χρηστής διοίκησης. 

(ii)  Θα πρέπει να επαναξιολογηθούν οι όροι των συμφωνιών “barter” που 

συνάπτονται έτσι ώστε τα ποσά που συμφωνούνται να αντικατοπτρίζουν τις 

πραγματικές ανάγκες του Ιδρύματος και να μην επιτρέπεται η μεταφορά 

οποιωνδήποτε υπολοίπων μετά τη λήξη των συμφωνιών. 

(iii)  Οι συμφωνίες «barter» μέχρις ενός ορισμένου ποσού (το οποίο να 

καθοριστεί από το Ίδρυμα) να υπογράφονται από τον Διευθυντή Οικονομικών 

Υπηρεσιών και για συμφωνίες μεγαλύτερης αξίας να υπογράφονται από τον 

Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος. Επίσης, όλες οι συμφωνίες “barter” θα πρέπει να 

υπογράφονται πριν τεθούν σε εφαρμογή και το ΔΣ θα πρέπει να ενημερώνεται για 

όλες τις συμφωνίες που συνάπτονται. 

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

μηχανογράφηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών από την καταχώριση μέχρι 

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

υλοποίησης των συμφωνιών που συνάπτονται, έτσι ώστε να εξάγονται σημαντικά 
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στοιχεία, όπως π.χ., το σύνολο των πληρωμένων και κόστος δωρεάν διαφημίσεων 

ανά άτομο/εταιρεία, οι διαφημίσεις που εξασφαλίζονται για κάθε πρόγραμμα 

ξεχωριστά κ.λπ.  Σχετική είναι και η εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου του 

Διοικητικού Συμβουλίου στη συνεδρία της στις 12.6.2012. 

Ειδικότερα, θα πρέπει να υλοποιηθεί μηχανογραφικό σύστημα για την 

καταχώριση, παρακολούθηση και εξαγωγή των στοιχείων/όρων των συμφωνιών 

«barter» (π.χ. διάρκεια συμφωνίας, ποσά και υπόλοιπα συμφωνίας, αυτόματη 

διαγραφή υπολοίπων σε περίπτωση που δεν προβλέπεται μεταφορά σε επόμενα 

έτη). Παράλληλα, το σύστημα αυτό θα πρέπει να διασυνδεθεί με το λογιστικό 

σύστημα για να επιτυγχάνεται με τρόπο αυτόματο και αξιόπιστο η μεταφορά των 

πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων που προκύπτουν από τις συμφωνίες 

«barter». 

Σύμφωνα με έρευνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΡΙΚ έγινε μια 

πρώτη εκτίμηση κόστους (€202.000) και έρευνα αγοράς για την αγορά και την 

εφαρμογή του λογισμικού provys.   Έχουμε την άποψη ότι θα πρέπει να γίνει 

ανάλογη πρόνοια στον προϋπολογισμό του έτους 2018 για εξασφάλιση του πιο 

πάνω λογισμικού.  

8. Χρεώστες. 

Το σύνολο των εμπορικών χρεωστών κατά τις 31.12.2016 ανήλθε σε €2.842.192 

μετά από την αφαίρεση ειδικής πρόβλεψης για επισφαλή χρέη ύψους €1.648.389, 

σε σύγκριση με €2.546.601 και €1.476.482 αντίστοιχα κατά τις 31.12.2015. 

(α) Χρεώστες διαφημίσεων. Οι χρεώστες διαφημίσεων μη συμπεριλαμβανομένων 

των χρεωστών «Βarter» αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών χρεωστών και 

στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε €2.041.309 (€2.107.535 το 2015). Διαχρονικά για το ποσό 

αυτό έχει αναγνωριστεί και συσσωρευτεί ειδική πρόβλεψη για επισφαλή χρέη  ύψους  

€1.042.856  (€1.047.274  για το 2015).  Από τα πιο πάνω, προκύπτει ότι παρουσιάζεται 

υψηλός κίνδυνος και αδυναμία ανάκτησης των εισπρακτέων από μέρους του Ιδρύματος 

αλλά και  ταυτόχρονα  ένα είδος έμμεσης χρηματοδότησης των πελατών του με πόρους 

του Δημοσίου.  Αναφέρεται σχετικά ότι ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων σε 

εγκύκλιο επιστολή του με αρ. 51 και ημερ. 7.10.2010 επισημαίνει ότι εκπρόθεσμες οφειλές 

επιχειρήσεων προς τις δημόσιες αρχές ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να 

ισοδυναμούν με χορήγηση κρατικής ενίσχυσης.  



 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                 ΕΚΘΕΣΗ  2016 - ΡΙΚ 

 

25 
 

 (i) Στις 31.12.2016 το σύνολο των οφειλών από διαφημιστικά γραφεία 

ανερχόταν στα €1.292.102. Σύμφωνα με κατάσταση που ετοιμάστηκε από 

το Λογιστήριο του Ιδρύματος, εξακολουθούν να  εκκρεμούν οφειλές  ύψους  

€551.033, για τις οποίες είχαν καταχωρηθεί αγωγές, χωρίς ωστόσο το 

Ίδρυμα μέχρι σήμερα να επιτύχει ανάκτηση των ποσών, αφού σε κάποιες 

περιπτώσεις οι εταιρείες έχουν κλείσει/διαλυθεί.  

Διαφημιστικό 
Γραφείο   

Υπόλοιπο 
31.12.2016 

 Οφειλή  
από το έτος 

        €  
Α  25.204 1998 
Β  7.548 1992 
Γ  15.540 1999 
Δ  66.339 2003 
Ε  46.641 1991 

ΣΤ  137.511 2000 
Ζ  43.809 1999 
Η  25.439 2001 
Θ  89.064 2012 
Ι  12.957 2008 
Κ  1.416 2008 
Λ  70.267 2011 
Μ  9.298 2010 

  551.033   

Επίσης υπήρχαν πελάτες με οφειλή πέραν των €10.000, με συνολικό 

ποσό οφειλής €556.766, που μέρος του εκκρεμούσε για περίοδο πέραν 

των 90 ημερών και σε μερικές περιπτώσεις πέραν του ενός έτους,  

όπως αναφέρεται στον πιο κάτω πίνακα:  

Διαφημιστικό 
Γραφείο   

Υπόλοιπο 
31.12.2016 

Οφειλή πέραν 
του ενός έτους

Οφειλή πέραν 
των 90 ημερών 

           € € € 
Α  24.751 24.751 -- 
Β  166.222 -- 120.006 
Γ  144.328 -- 68.639 
Δ  143.244 52.624 60.361 
Ε  10.929 10.929 -- 

ΣΤ  22.093 22.093 -- 
Ζ  45.199 45.199 -- 

 556.766 155.596 249.006 

(ii) Επίσης οι οφειλές από απευθείας πελάτες διαφημίσεων ανέρχονταν στα  

€749.207, από το οποίο, ποσό ύψους €651.215 αφορούσε σε 

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

ορισμένες περιπτώσεις καταχωρήθηκαν αγωγές χωρίς ωστόσο το 
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Ίδρυμα μέχρι σήμερα να επιτύχει ανάκτηση των ποσών, αφού σε 

κάποιες περιπτώσεις οι εταιρείες έχουν διαλυθεί.  

Απευθείας πελάτης 
διαφημίσεων 

Υπόλοιπο 
31.12.2016  

Οφειλή από 
το έτος 

 €  
Α    (ΣΗΜ1) 262.119 2011 
Β (Αγωγή) 122.671 2003 
Γ (2012-2015 €31.004)  (ΣΗΜ2) 82.571 2012 
Δ    (ΣΗΜ 3) 70.777 2007 
Ε 35.459 1995 
ΣΤ Ltd (Αγωγή) 18.766 2004 
Ζ 16.185 1999 
Η 8.833 2010 
Θ 8.600 2009 
Ι (Αγωγή) 7.392 2008 
Κ (Αγωγή) 6.601 1999 
Λ  6.000 2013 
Μ 5.241 2015 
  651.215 

ΣΗΜ 1. Στις 28.12.2009 το Ίδρυμα υπέγραψε συμφωνία διαφημιστικής δαπάνης 

με την εταιρεία Α για την περίοδο 1.1.2010-31.12.2010 η οποία στη συνέχεια 

ανανεώθηκε για ακόμη δύο έτη. Αναφέρεται ότι δεν έγινε κατορθωτό να εντοπιστεί 

η ανανέωση της συμφωνίας για το έτος 2011 ενώ η συμφωνία για το 2012 δεν 

φέρει υπογραφή αποδοχής από αντιπρόσωπο της εταιρείας. Το ποσό που οφείλει 

η εταιρεία στις 31.12.2016, ανήλθε στα €262.118,72 πλέον τους ανάλογους τόκους 

και αφορά τιμολόγια διαφημίσεων για την περίοδο 2/2011 μέχρι 12/2012. Το 

Ίδρυμα στις 23.6.2016 κατέθεσε στον Επίσημο Παραλήπτη έγγραφο 

«επαλήθευσης χρέους πιστωτή». Σημειώνεται η μεγάλη καθυστέρηση στη λήψη 

μέτρων για τακτοποίηση των οφειλών.  

ΣΗΜ 2. Στις 31.12.2016 το οφειλόμενο ποσό ανερχόταν στα €82.571 και 

αφορούσε τιμολόγια της περιόδου 2012-2013 & 2015-2016. Επισημαίνεται ότι 

παρόλο που το οφειλόμενο ποσό στις 31.12.2015 ανερχόταν στα €31.004 και δεν 

είχε γίνει καμία εξόφληση τιμολογίου κατά τη διάρκεια του 2015 (αξία τιμολογίων 

€27.905) το Ίδρυμα το 2016 προχώρησε στη σύναψη δύο νέων συμφωνιών με την 

εταιρεία. Η μια συμφωνία υπογράφηκε στις 10.6.2016 και αφορούσε στην αγορά 

διαφημιστικού πακέτου για το EURO 2016 αξίας €39.666 περιλαμβανομένου του 

ΦΠΑ και η δεύτερη συμφωνία υπογράφηκε στις 25.7.2016 και αφορούσε στην 

αγορά διαφημιστικού πακέτου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο 2016 αξίας 
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€11.900 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Επισημαίνεται ότι ούτε κατά το έτος 2016 

έγινε οποιαδήποτε πληρωμή από την εταιρεία προς το Ίδρυμα για εξόφληση των 

οφειλόμενων ποσών. Σημειώνεται επίσης ότι στις εν λόγω συμφωνίες δεν γίνεται 

καμία αναφορά στον τρόπο πληρωμής. 

ΣΗΜ 3. Η οφειλή ύψους €70.777 αφορά στην περίοδο 2007-2012 και αφορά σε 

δύο τιμολόγια για το Ραδιομαραθώνιο 2007 και 2008 και δύο τιμολόγια για την 

εμφάνιση διαφήμισης στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος για τα έτη 2008 και 

2012. Αναφέρεται ότι εντοπίστηκε μόνο μία γραπτή συμφωνία μεταξύ του 

Ιδρύματος και του Δ όσον αφορά στη διαφήμιση  του στην επίσημη ιστοσελίδα του 

Ιδρύματος για το έτος 2008, η οποία ωστόσο, δεν φέρει υπογραφή αποδοχής από 

αντιπρόσωπο του Δ. Σημειώνεται ότι, δεν φαίνεται να λήφθηκε καμία ενέργεια από 

το Ίδρυμα για είσπραξη του οφειλόμενου ποσού. 

 Σημειώνεται ότι, η Επιτροπή Ελέγχου του ΔΣ του Ιδρύματος εισηγήθηκε 

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

ανακτήσιμα και για τα οποία έχει παρέλθει αρκετός χρόνος και έχουν γίνει 

όλες οι απαιτούμενες προσπάθειες. Κατά τον έλεγχο που διεξήχθη δεν μας 

δόθηκαν ούτε εντοπίστηκαν οποιεσδήποτε περαιτέρω  ενέργειες για 

συμμόρφωση με τις εισηγήσεις της Επιτροπής Ελέγχου του ΔΣ του 

Ιδρύματος.  Όπως έχουμε συστήσει και στις προηγούμενες Εκθέσεις μας, το 

Ίδρυμα πρέπει να προβαίνει έγκαιρα, στην είσπραξη των απαιτήσεων του, 

αφού η διέλευση μακράς χρονικής περιόδου αποτελεί ανασταλτικό 

παράγοντα, έχοντας ως αποτέλεσμα την δημιουργία προβλέψεων 

επισφαλών χρεών, που στις πλείστες των περιπτώσεων είναι μη ανακτήσιμα.  

Σύσταση: Επαναλαμβάνουμε τη σύσταση μας ότι 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.   
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Το Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή του ημερ. 19.11.2012, εισηγήθηκε στο ΡΙΚ 

τη διαγραφή υπολοίπων κάτω των  €500  και να αποφασίσει, κατά πόσο θα 

προβεί στη διαγραφή ή μη των οφειλών για ποσά μεγαλύτερα των €500 και την 

καταχώριση ή μη αγωγών, νοουμένου ότι διερευνηθεί προηγουμένως με τον 

Νομικό Σύμβουλο η δυνατότητα καταχώρισης των αγωγών βάσει των προνοιών 

του περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμου (Ν.66(Ι)/2012). 

Αναφέρεται σχετικά ότι το 2012 διαγράφηκε ποσό €871.850 και στις 31.12.2016 το 

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

πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες.  

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών στις 22.5.2015 εισηγήθηκε στον Αν. Γενικό 

Διευθυντή τη διαγραφή του υπόλοιπου ποσού ύψους €215.884.  Στις 17.7.2015 ο 

Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου υπέδειξε ότι, πριν την διαγραφή,  θα πρέπει να 

ακολουθηθούν οι νενομισμένες Λογιστικές Οδηγίες του Ιδρύματος καθώς και της 

Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας. Το ΔΣ στις 14.1.2016 δεν ενέκρινε τη 

διαγραφή αλλά έδωσε οδηγίες όπως ετοιμαστεί τεκμηριωμένη έκθεση για το θέμα 

και να ληφθούν ενέργειες διεκδίκησης κατά περίπτωση  οφειλέτη, αρχίζοντας από 

τα δημαρχεία που οφείλουν τα πιο μεγάλα ποσά. Τον Μάρτιο 2016 ο Αν. Γενικός 

Διευθυντής απέστειλε επιστολές προς τους Δημάρχους Λευκωσίας (οφειλόμενο 

ποσό €31.336), Πάφου (οφειλόμενο ποσό €1.624) και Λεμεσού  (οφειλόμενο ποσό 

€1.943) και ζήτησε την άμεση εξόφληση των οφειλόμενων ποσών χωρίς ωστόσο 

τα ποσά αυτά να εξοφληθούν.  

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

Υπουργείου Εσωτερικών και να αποφασίσει  κατά πόσο θα προβεί στη διαγραφή 

ή όχι των πιο πάνω οφειλόμενων ποσών, πάνω των €500,  έτσι ώστε το θέμα να 

δρομολογηθεί προς διευθέτηση. Όσον αφορά στην περίπτωση των Δήμων το 

Ίδρυμα μπορεί να ζητήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών την αποκοπή του 

χρέους τους από την Κρατική Χορηγία που λαμβάνουν,  όπως γίνεται και με τις 

οφειλές των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με βάση την εγκύκλιο του Γενικού 

Λογιστηρίου αρ. 1714 ημερ. 20.11.2013 «Συμψηφισμός Εσόδων και Εξόδων της 

Δημοκρατίας».  
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9. Περιθωριακά Ωφελήματα μόνιμου προσωπικού. 

Με βάση τη συμφωνία που υπογράφηκε στις 22.6.1990 μεταξύ των συντεχνιών 

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

που έληξε στις 31.12.1988), για πρώτη φορά παραχωρούντο περιθωριακά 

ωφελήματα συνολικού ύψους 3% επί του μισθολογίου, ενώ υπήρχε πρόνοια πως 

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

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

συμβάσεις παραχωρήθηκε αύξηση στο πιο πάνω ποσοστό το οποίο στις 

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

ωφελήματα ανερχόταν στις 31.12.2016 σε €7.975.905 (€7.644.164  στις 

31.12.2015). Τα πιο πάνω ποσά προκύπτουν μετά την αφαίρεση συνολικού 

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

λογαριασμούς ως ακολούθως: «Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου – Περιθωριακά 

Ωφελήματα» €2.757.630 (€1.615.475 τα έτη 2003 μέχρι 2009 και €1.142.155 το 

2010) και «Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου – Περιθωριακά Ωφελήματα Διευθυντικού 

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

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

«Ταμείο Προνοίας Διευθυντικού Προσωπικού». 

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

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

1.1.1982, ειδικό μηνιαίο βοήθημα από το Ταμείο Περιθωριακών ωφελημάτων ίσο 

με την παρεχόμενη μηνιαία βασική σύνταξη από το Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων συνολικού ύψους €1.484.996. Σημειώνεται ότι το ειδικό βοήθημα 

σταμάτησε να παραχωρείται στους εν λόγω συνταξιούχους από 1.7.2014 κατόπιν 

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ημερ. 4.6.2014, αφού έγινε νέα συμφωνία 

με τις Συντεχνίες στις 23.6.2014.   

Για τους πιο πάνω λογαριασμούς επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

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

«Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου - Περιθωριακά Ωφελήματα» έγινε χωρίς 

να εγκριθούν σχετικοί Κανονισμοί και χωρίς να εγγραφεί ξεχωριστό 

ταμείο. Σημειώνεται ότι τον Μάιο 2016 το ποσό ανήλθε στα €3.426.690 

πλέον τόκοι και έχει κατατεθεί σε εμπορικές τράπεζες και σε ΣΠΙ 
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(τέσσερα γραμμάτια διαρκείας ενός έτους) στη βάση της αρχής της 

διασποράς, μετά από γραπτές προτάσεις. 

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

λογαριασμό «Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου - Περιθωριακά Ωφελήματα 

Διευθυντικού Προσωπικού» και «Ταμείο Προνοίας Διευθυντικού 

Προσωπικού», αντίστοιχα και τα οποία έχουν καταβληθεί στο 

Διευθυντικό Προσωπικό, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα 

μέτρα, μη αποκλειόμενων των δικαστικών για την επιστροφή τους σε 

λογαριασμό του Ιδρύματος. Επιπλέον, σημειώνονται τα ακόλουθα: 

Στις Εκθέσεις τις Υπηρεσίας μας από το 2011 και μετά επισημάνθηκε 

ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 των Κανονισμών (Όροι Υπηρεσίας) του 

Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, «υπάλληλος σημαίνει όλους τους 

απασχολούμενους στο Ίδρυμα, εκτός των εκτάκτων» και ως εκ τούτου, 

εκφράσαμε την άποψη ότι το Διευθυντικό Προσωπικό δεν αποτελεί 

ξεχωριστή κατηγορία και η οποιαδήποτε αναφορά σε διαφοροποίηση 

Διευθυντικού Προσωπικού σε συλλογική σύμβαση (1980) δεν μπορεί να 

υπερέχει των σχετικών Κανονισμών.  

  Αναφέρεται σχετικά ότι το Ταμείο Προνοίας Διευθυντικού Προσωπικού 

δημιουργήθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ιδρύματος, ημερ. 10.10.2005, όπου εγκρίθηκε αίτημα του Διευθυντικού 

Προσωπικού για να κατατίθενται τα περιθωριακά ωφελήματα που 

υπολογίζονται επί της μισθοδοσίας του σε ξεχωριστό λογαριασμό, με 

αναδρομική ισχύ. 

Επειδή η δημιουργία του πιο πάνω Ταμείου δημιούργησε αντιπαράθεση 

μεταξύ του Ιδρύματος και του υπολοίπου προσωπικού ορίστηκε 

διαιτητής για να εξετάσει το όλο θέμα. 

 Σημειώνεται ότι στις 24.5.2012 ο Διαιτητής συνοψίζοντας την απόφασή 

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

συμβάσεις και τα άλλα σχετικά στοιχεία να αποφασίσει τον διαχωρισμό 

μέρους του Ταμείου Περιθωριακών Ωφελημάτων για το «Διευθυντικό 

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

Ιδρύματος, τα ποσά αυτά θα πρέπει να επιστραφούν στους 
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λογαριασμούς του Ιδρύματος. Τονίζεται και πάλι ότι μέχρι την 

ημερομηνία του ελέγχου τα ποσά αυτά δεν είχαν επιστραφεί.  

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το ΔΣ 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. 

Σημειώνεται ότι, μετά από τις συστάσεις του Υπουργού Οικονομικών και 

Εσωτερικών, τον Ιούλιο 2016, το Ίδρυμα ζήτησε γνωμάτευση από τον Νομικό του 

Σύμβουλο «για τον καλύτερο και νόμιμο τρόπο απόδοσης των χρημάτων, που 

είναι κατατεθειμένα σε λογαριασμό –ταμείο περιθωριακών ωφελημάτων ΡΙΚ-στους 

δικαιούχους». Επειδή εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ 

των συντεχνιών του προσωπικού για τα εν λόγω ωφελήματα, καθώς και για τον 

τρόπο διαμοιρασμού του συσσωρευμένου ποσού που υπάρχει κατατεθειμένο σε 

λογαριασμό, και με βάση τη γνωμάτευση το Ίδρυμα στη συνεδρία αρ. 55/2016 

ημερ. 28.12.2016 αποφάσισε να επαναρχίσει μια νέα προσπάθεια επαφών και 

συζητήσεων με τις 3 συντεχνίες των υπαλλήλων του Ιδρύματος με στόχο την 

επίτευξη συμφωνίας.  

Το θέμα εξακολουθεί να εκκρεμεί. 

Σύσταση: 

(i)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ύψος των περιθωριακών ωφελημάτων ανέρχεται 

περίπου σε €331.741 ετησίως, ενώ επιπρόσθετα το Ίδρυμα καταβάλλει και 

ποσοστό 2% επί των μισθών των υπαλλήλων ως ταμείο ευημερίας που ανέρχεται 

περίπου σε €102.938 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. 

Το θέμα της παραχώρησης περιθωριακών ωφελημάτων έχει τεθεί και στον 

Υπουργό Οικονομικών με την επιστολή μας ημερ. 17.2.2015. 
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Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με απαντητική επιστολή του Γενικού Διευθυντή του 

Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 1.3.2016 προς την Υπηρεσία μας και με 

κοινοποίηση προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, το θέμα των 

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.  

(ii) Όσον αφορά τα χρήματα που έχουν καταβληθεί από το χωριστό Ταμείο των 

Διευθυντών θα πρέπει να απαιτηθεί η ανάκτησή τους μέσω Δικαστικών Αγωγών. 

(iii) Σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν από το Λογιστήριο του Ιδρύματος, 

για τα έτη 2000 - 2016 το Ίδρυμα κατέβαλε επιπρόσθετα συνολικό ποσό ύψους 

€12.076.306 για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του προσωπικού του, το οποίο 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 ...». 

10.  Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

Στις 31.12.2016 η δαπάνη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του μόνιμου 

προσωπικού και των συνταξιούχων ανήλθε σε €958.294 σε σύγκριση με €831.714 

το 2015, και αναλύεται ως εξής:  

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη  2016  2015 

  €  € 

Υπουργείο Υγείας-Κρατικά Νοσηλευτήρια  927.500   810.129 

Ιατροί Επικουρικού Σχεδίου 
(περιλαμβανομένων και των συνεργατών) 

 
19.196  21.008 

Άλλα έξοδα ιατρικής περίθαλψης  11.598  577 

  958.294  831.714 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 44 των περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 

(Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών, όλοι οι υπάλληλοι, συνταξιούχοι και οι 

εξαρτώμενοί τους, δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όπως και οι 

κυβερνητικοί υπάλληλοι.  

Επιπρόσθετα, από το 1973 το ΡΙΚ εφάρμοσε και επικύρωσε Σχέδιο Υγείας 

(επικουρικό) που αποτελείται από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα διαφόρων 

ειδικοτήτων.   
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Σημειώνεται ότι για την εφαρμογή των  περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και 

Υπηρεσιών Γενικών (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2013, Κ.Δ.Π. 143/2013, 

και της επιστολής του Υπουργείου Υγείας ημερ. 28.1.2014 το ΔΣ στη συνεδρία του 

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

μονίμων υπαλλήλων και των συντάξεων των συνταξιούχων.  Στην συνέχεια, με 

διάφορες αποφάσεις του ΔΣ, από 1.1.2016 τερματίστηκε η αποκοπή 1,5% επί των 

μισθών των μονίμων υπαλλήλων και των συντάξεων των συνταξιούχων 

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

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

περίθαλψη, με συνολικό κόστος για το 2016 €42.876. Επιπρόσθετα, οι 

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

συλλογικής σύμβασης και όρους απασχόλησης των συνεργατών.   

Σύσταση:  Οι υπάλληλοι θα πρέπει να συνεισφέρουν για να 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. 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος θεωρεί ότι το υφιστάμενο Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής 

Περίθαλψης δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του συνόλου των στελεχών του ΡΙΚ και για 

το λόγο αυτό το ΔΣ θα επανεξετάσει το θέμα με βάση και τα νέα δεδομένα που 

προκύπτουν με τις τελευταίες αποφάσεις για το ΓΕΣΥ.  

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

το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου κατά τη διάρκεια του έτους 2016.  

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

αναφορικά με την εκπλήρωση της αποστολής που ανατίθεται στο Ίδρυμα βάσει 

του άρθρου 16Α του πιο πάνω Νόμου,  στις 2.5.2016 λήφθηκε από το Υπουργείο 

Εσωτερικών η ετήσια έκθεση που ετοίμασε η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για 

το έτος 2016, σύμφωνα με την οποία: 

 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης διαπιστώνει ότι τόσο στο ραδιόφωνο όσο και 

στην τηλεόραση το ΡΙΚ παρέχει πραγματικά μια ισορροπημένη δέσμη 

υπηρεσιών σύμφωνα με τους περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 
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(Δημόσια Ραδιοτηλεοπτική Υπηρεσία) Κανονισμούς του 2003 και 

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

 Το Ίδρυμα επίσης μεταδίδει πραγματικά τα προγράμματα που 

εμπίπτουν στην έννοια της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας 

σύμφωνα με τους περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Δημόσια 

Ραδιοτηλεοπτική Υπηρεσία) Κανονισμούς του 2003 και επομένως 

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

 Αναφορικά με το άρθρο 22Β(2)(γ) του πιο πάνω Νόμου, και 

συγκεκριμένα τα άρθρα 19(1), 19(2) και 19(4) τούτα εφαρμόζονται και 

πληρούν πραγματικά τα συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά δημόσιας 

ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας που καθορίζονται στα προαναφερθέντα 

άρθρα. Όσον αφορά στο άρθρο 19(3) η Αρχή θεωρεί ότι όσον αφορά 

στην ουσία του άρθρου το Ίδρυμα δεν λειτούργησε εντός πλαισίων. 

 Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 19(3), το οποίο αναφέρει ότι «Το 

Ίδρυμα διασφαλίζει ότι η δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία που 

παρέχει δεν προκαλεί τη δημιουργία αισθημάτων μίσους λόγω 

διαφορών στη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία ή την ιθαγένεια», η Αρχή 

εξέτασε υποθέσεις και εξέδωσε σχετικές αποφάσεις με τις οποίες 

επέβαλε στο Ίδρυμα το συνολικό διοικητικό πρόστιμο των €26.000. Η 

Αρχή εν τέλει θεώρησε ότι κατά το 2016 το ΡΙΚ δεν λειτούργησε εντός 

των προνοιών του άρθρου 19(3). 

 Όσον αφορά στο άρθρο 19(5), η Αρχή σημειώνει ότι,  παρά το γεγονός 

της εκ παραδρομής αφαίρεσης στις 10.12.2010 του σχετικού άρθρου 19 

από τα άρθρα για τα οποία ασκεί εποπτεία, η Αρχή, προχώρησε είτε 

αυτεπάγγελτα είτε έπειτα από παράπονα του κοινού στην εξέταση 

αριθμού καταγγελιών που τέθηκαν ενώπιον της, και κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι το Ίδρυμα κατά το έτος 2016 λειτούργησε εντός των 

πλαισίων το άρθρου 19(5).   

 Επίσης αναφορικά με το άρθρο 19(6), η Αρχή σημειώνει με κάθε 

επιφύλαξη ότι το ΡΙΚ διασφάλισε την τήρηση δίκαιης ισορροπίας στην 

κατανομή του συνολικού ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού χρόνου 

μετάδοσης προγραμμάτων ή εκπομπών πολιτικού περιεχομένου 
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ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα και συνεπακόλουθα πληρούται η 

σχετική πρόνοια.  

 Σημειώνεται ότι στις 10.12.2010, κατά την ψήφιση του τροποποιητικού 

Νόμου 117(Ι)/2010, αφαιρέθηκε εκ παραδρομής το άρθρο 19 από τα άρθρα 

για τα οποία ασκεί έλεγχο και εποπτεία η Αρχή στο ΡΙΚ, με αποτέλεσμα να 

αδυνατεί η Αρχή να εκδικάσει οποιεσδήποτε υποθέσεις που αφορούν τα 

συγκεκριμένα θέματα (ρατσισμός και προστασία ανηλίκων). Επίσης κατά 

την εν λόγω τροποποίηση του Νόμου, παρέμεινε αρρύθμιστο το θέμα των 

ραδιοφωνικών διαφημίσεων, καθώς η Αρχή ασκεί έλεγχο μόνο στις 
τηλεοπτικές διαφημίσεις που μεταδίδονται από το ΡΙΚ. Δεδομένου ότι το 

θέμα ρυθμίστηκε με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/13/ΕΕ, το εν λόγω 

εναρμονιστικό νομοσχέδιο ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 7/4/2016, με την 

προσθήκη ωστόσο, από μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εσωτερικών, δύο προνοιών για τις οποίες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

έκανε αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο γιατί ενδεχομένως αντιβαίνουν στο 

ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αναμένεται απόφαση από το Ανώτατο Δικαστήριο 

επί του θέματος, έτσι ώστε να προχωρήσει η ψήφιση του τροποποιητικού 

νομοσχεδίου του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου και 

συμπερίληψη του άρθρου 19 στα άρθρα για τα οποία ασκεί έλεγχο και 

εποπτεία η Αρχή στο ΡΙΚ. 

12.  Επιβολή Διοικητικών Προστίμων από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης 

Κύπρου. 

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου βάσει του άρθρου 41Α και 41β του περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου  κατά τα έτη 2014-2016 έχει 

επιβάλει στο Ίδρυμα συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους €60.500. 

Σχετικός είναι ο πίνακας που ακολουθεί: 
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Αρ. 
Υπόθεσης  

 

 
Πρόστιμο   

Αρ. Προσφυγής 
από ΡΙΚ 

Αρ. Αγωγής  
από ΑΡΚ 

Έξοδα 
αγωγών 

Πραγματικά 

έξοδα  

 
Εκπομπή 

2014  €  € €  

23/2014  8.000  1331/2014 418/2015 966,39 83  Μαζί στο ΡΙΚ  

21/2014  8.000  1330/2014 381/2015 966,39 83  Μαζί στο ΡΙΚ  

27/2014  1.000  1332/2014 382/2015 542,54 66  Καλή σας μέρα 

32/2014  8.000  1580/2014 528/2015 1.134,46 83  Μαζί στο ΡΙΚ  

35/2014  8.000  1581/2014 527/2015 454,54 66  Μαζί στο ΡΙΚ  

 *33.000   4.064,32 381  

2015          

33/2015  1.000       Από μέρα σε μέρα 

2016          

21/2016  500       ΡΙΚ2-διαφημίσεις 

72/2016  21.000  ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΡΙΚ 837/2016    *1 ΡΙΚ τετ-α-τετ 

80/2016  5.000  ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΡΙΚ 838/2016 
   ΡΙΚ1-ρικ2 επανάληψη 

τετ-α-τετ 

*1 Το θέμα θα επανεξεταστεί όταν θα εκδικαστεί η προσφυγή.   

*Το Ίδρυμα στις 12.11.2015 προέβηκε στην καταβολή των προστίμων ύψους 

€33.000 προς την Αρχή καθώς και στην καταβολή των εξόδων των αγωγών και 

πραγματικών εξόδων ύψους €4.064,32 και €381 αντίστοιχα προς την δικηγόρο της 

Αρχής. Η εκδίκαση των προσφυγών εκκρεμεί. 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς ενημέρωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει 

περιλάβει πρόνοια στο συμβόλαιο της παρουσιάστριας της εκπομπής «Μαζί στο 

ΡΙΚ», ότι τυχόν νέο πρόστιμο που θα επιβληθεί, θα καταβληθεί από την ίδια.    

13. Διοργάνωση κρουαζιέρων.  

Το Ίδρυμα διοργάνωσε μία κρουαζιέρα για τους ακροατές του Τρίτου Προγράμματος 

Ραδιοφώνου και διοργανώθηκε στις 26.8.2016 – 2.9.2016 από την εταιρεία Salamis 

Tours Ltd. Η κρουαζιέρα εντάχθηκε ως Πρόγραμμα εκδηλώσεων, επισκέψεων και 

τηλεοπτικών παραγωγών «Πολιτιστικού ταξιδιού ΡΙΚ 2016», το οποίο μεταξύ άλλων 

περιελάμβανε/προνοούσε ετοιμασία και προβολή συγκεκριμένων  ντοκιμαντέρ 

παραγωγής ΡΙΚ.  

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σημειώνουμε τα ακόλουθα: 

(α) Για τη διενέργεια της εν λόγω κρουαζιέρας ζητήθηκε προσφορά από τις 

εταιρείες Salamis Tours Ltd και Louis Cruises μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.  

Υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά από την εταιρεία Salamis Tours Ltd, η οποία και 
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κατακυρώθηκε. Σημειώνεται ότι στην επιστολή σας με αρ. Φακ. ΓΔ14/2015 ημερ. 

16.4.2015, σχετικά με παρόμοιο θέμα, μας αναφέρθηκε ότι το Ίδρυμα, «όπου είναι 

δυνατόν θα διενεργεί διαγωνισμούς και πάντα σύμφωνα με την υπάρχουσα 

νομοθεσία».    

(β) Η συμφωνία που συνάφθηκε με την εταιρεία δεν χαρτοσημάνθηκε. 

(γ) Η συμφωνία που υπογράφηκε με την εταιρεία προέβλεπε – σύμφωνα και με 

τους όρους της προκήρυξης – την παραχώρηση 65 θέσεων/δωρεάν εισιτηρίων 

στο ΡΙΚ, για τα οποία θα καταβάλλονταν μόνο οι λιμενικοί φόροι και άλλα τέλη 

(συνολικά €90/άτομο), ενώ το ΡΙΚ  χρησιμοποίησε μόνον 55.   

(δ) Σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν στην κρουαζιέρα έλαβαν μέρος με 

δωρεάν εισιτήριο τα ακόλουθα άτομα, στα οποία έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα 

καθήκοντα. 

Δωρεάν εισιτήρια   
  1η Κρουαζιέρα 
Μέλη ΔΣ    3 

Υπάλληλοι ΡΙΚ  
22 

 
Καλλιτέχνες   30 
Σύνολο δωρεάν εισιτηρίων  55 

    

Συνοδοί  *   

Συνοδοί προσωπικού ΡΙΚ        9 

Συνοδοί μελών ΔΣ  7 

*Δεν μας παρουσιάστηκαν στοιχεία κατά πόσον έχουν πληρωθεί τα 

εισιτήρια τους ή έχουν δοθεί δωρεάν.  

 Όπως  φαίνεται από τα πιο πάνω, για την κρουαζιέρα διατέθηκαν 55 δωρεάν 

εισιτήρια από τα 65 που ήταν διαθέσιμα.  Συνεπώς 10 εισιτήρια, παρέμειναν 

αδιάθετα, γεγονός ετεροβαρές υπέρ της εταιρείας.  Το Ίδρυμα θα μπορούσε να 

προβεί σε ενέργειες για παραχώρηση όλων των εισιτηρίων, όπως για 

παράδειγμα, να παραχωρήσει μετά από κλήρωση τα αδιάθετα δωρεάν εισιτήρια 

σε ακροατές του Τρίτου Προγράμματος Ραδιοφώνου. Σημειώνεται επίσης ότι 

δεν μας παρουσιάστηκαν  στοιχεία για έλεγχο της είσπραξης των ποσών που 

αφορούν την αξία των εισιτηρίων που εκδόθηκαν για τους πιο πάνω συνοδούς.  

Ως εκ των πιο πάνω δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο τα «δήθεν αδιάθετα δωρεάν 
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εισιτήρια», στην πραγματικότητα να παραχωρήθηκαν από την εταιρεία σε 

οικογενειακά/φιλικά άτομα του προσωπικού του ΡΙΚ. 

Το θέμα με τα αδιάθετα ή όχι δωρεάν  εισιτήρια θα πρέπει να διευκρινιστεί. 

Εισηγούμαστε και πάλι τα ακόλουθα: 

(α) Το ΡΙΚ να μην αναλαμβάνει μέσω λειτουργών του, τις προκρατήσεις των 

θέσεων των ακροατών του σε σχέση με τις κρουαζιέρες, αλλά αυτές να είναι εξ 

ολοκλήρου ευθύνη των εταιρειών. Το προσωπικό του ΡΙΚ θα πρέπει να 

απασχολείται με τις ανάγκες του Ιδρύματος. 

(β) Την δραστική μείωση του αριθμού του προσωπικού του ΡΙΚ που ταξιδεύει 

υπηρεσιακά σε αυτές τις κρουαζιέρες, στο άκρως απαραίτητο. Θεωρούμε τον 

αριθμό προσωπικού που συμμετείχε στη κρουαζιέρα ως υπερβολικό (22 άτομα).   

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 του παραχωρείται επιπλέον από την 

εταιρεία, εκπτωτική κάρτα ποτών  αξίας €30 για το υπαλληλικό προσωπικό και 

€60 για προϊσταμένους. 

(γ) Οι υπάλληλοι του ΡΙΚ που θα ταξιδεύουν υπηρεσιακά, και άρα με δωρεάν 

εισιτήριο, δεν θα πρέπει να τυγχάνουν ειδικής ή προνομιακής μεταχείρισης που 

φαίνεται ότι συχνά προκαλεί αντιδράσεις. Η διαμονή σε αναβαθμισμένες καμπίνες,(5 

σουίτες για το ΔΣ και την Διεύθυνση του ΡΙΚ) η χρήση προνομίων όπως κάρτες ποτών 

κ.λπ., δεν συνάδουν με την εικόνα που θα πρέπει να εκπέμπουν δημόσιοι λειτουργοί.  

Εν κατακλείδι, εισηγηθήκαμε και πάλι, ότι θα πρέπει να ακολουθούνται διαδικασίες, που 

να διασφαλίζουν τις αρχές της διαφάνειας, χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης. 

14.  Αγορά Νομικών Υπηρεσιών. 

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

Συμβούλου και τα έξοδα αγωγών και αποζημιώσεων παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(α)  Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται η αμοιβή και αποζημίωση του 

Νομικού Συμβούλου, για τα τελευταία οκτώ χρόνια.  
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Έτος  

Αμοιβή 
Νομικού 

Συμβούλου 
Aποζημίωση 

Νομικού Συμβούλου  

  € € 

2009  50.000 23.561 

2010  53.000 10.873 

2011  56.000 58.256 

2012  56.000 25.824 

2013  56.000 28.427 

2014  50.000 33.138 

2015  45.000 19.840 

2016  45.000 44.089 

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

παρουσιάζονται στο δικαστήριο και αφορούν το Ίδρυμα. 

(γ)  Με τον συγκεκριμένο Νομικό Σύμβουλο το Ίδρυμα διατηρεί μακροχρόνια 

συνεργασία. Αναφέρεται σχετικά ότι, η τελευταία φορά για την οποία η ανανέωση 

της συνεργασίας εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ήταν στις 

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

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

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

έγκριση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.  

(δ)  Σημειώνεται ότι στις 29.1.2016 υπογράφηκε συμφωνία για την περίοδο 

1.1.2015-31.12.2017 με ετήσια αμοιβή ύψους €45.000 μη συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 

Σύσταση: Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνουν έγκαιρα οι απαιτούμενες 

διεργασίες για την επιλογή του νομικού Συμβούλου η οποία θα πρέπει να γίνεται 

στη βάση της εγκυκλίου ΓΛ/ΑΑΔΣ 74 ημερ. 27.4.2016. Εκτενής αναφορά για το 

θέμα έγινε από την Υπηρεσία μας στην περσινή Έκθεσή μας. 

15.  Νομικές υποθέσεις. 

Αρ. αγωγής 565/2006. Η εν λόγω αγωγή η οποία καταχωρίστηκε από λειτουργό 

του Ιδρύματος, νυν συνταξιούχο, επιδικάστηκε υπέρ του Ιδρύματος. Αναφέρεται 

σχετικά ότι, τα έξοδα που επιδικάστηκαν μαζί με τους τόκους, τα οποία μέχρι τις 

30.6.2015 συμποσούνται σε €11.436, εξακολουθούν να εκκρεμούν. 

Σημειώνεται ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις εν ενεργεία υπαλλήλων αλλά και 

συνταξιούχων του Ιδρύματος εγίνετο αποκοπή του οφειλόμενου ποσού, είτε 
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ολόκληρου είτε σε μηνιαίες δόσεις με σύντομη περίοδο αποπληρωμής (η επιστολή 

του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου με ημερ. 7.8.2015 προς τον τότε Αν. Γ. 

Διευθυντή είναι σχετική).  

Συναφώς αναφέρεται ότι, στο άρθρο 48 των Κανονισμών του  Σχεδίου Συντάξεων 

του ΡΙΚ (Κ.Δ.Π. 205/87), που ίσχυε μέχρι και τις 10.3.2016, που αφορά την εν 

λόγω περίπτωση του συνταξιούχου, προβλέπετο ότι: 

«Τα δυνάμει των παρόντων Κανονισμών παρεχόμενα ωφελήματα δεν δύνανται να 

εκχωρηθούν ή μεταβιβαστούν ουδέ υπόκεινται εις κατάσχεσιν δι’οιονδήποτε χρέος 

ή απαίτησιν πλην: 

α)  δι’αποπληρωμήν χρέους οφειλομένου εις το Ίδρυμα· 

β)  δι’αποπληρωμήν χρέους οφειλομένου εις το Σχέδιον Συντάξεων ή το Ταμείον 

Συντάξεων». 

Ωστόσο, ο Νομικός Σύμβουλος του Ιδρύματος ενημέρωσε το Ίδρυμα ότι δεν θα 

μπορούσε να προχωρήσει μονομερώς σε αποκοπή μέρους της σύνταξης χωρίς τη 

σύμφωνη γνώμη του συνταξιούχου, χωρίς όμως να αναφέρει νομικά επιχειρήματα  

και συνέστησε όπως το Ίδρυμα προχωρήσει δικαστικά με εκτέλεση της απόφασης 

εναντίον του συνταξιούχου.  

Μεταγενέστερα, ενόψει της αδυναμίας κατάληξης σε συναινετική διευθέτηση του 

θέματος, ο Νομικός Σύμβουλος του Ιδρύματος υποστήριξε ότι «…το ΡΙΚ δεν 

πρέπει να ανακτήσει τα δικηγορικά του έξοδα στην παρούσα υπόθεση, ενόψει της 

μακράς υπηρεσίας του συνταξιούχου στο Ίδρυμα» .  

Ενόψει των πιο πάνω και της μη συναινετικής στάσης του συνταξιούχου για τη 

διευθέτηση της καταβολής των δικαστικών εξόδων, το ΔΣ του Ιδρύματος 

αποφάσισε στις 16.12.2015, όπως δώσει οδηγίες στο Νομικό Σύμβουλο να 

προχωρήσει σε εκτέλεση της απόφασης εναντίον του συνταξιούχου. 

Επισημαίνεται ότι παρατηρήθηκε σημαντική  κωλυσιεργία, τόσο από πλευράς του 

Νομικού Συμβούλου όσο και από πλευράς της Διεύθυνσης του Ιδρύματος, με 

αποτέλεσμα να μην παρθούν οποιαδήποτε μέτρα καθ’ όλο το έτος. Στις 16.1.2017, 

καταχωρήθηκε εναντίον του συνταξιούχου, ένταλμα κατάσχεσης κινητών, κατά την 

εκτέλεση του οποίου όμως, δεν βρέθηκε οποιαδήποτε κινητή περιουσία, η οποία 

θα μπορούσε να κατασχεθεί. Στις 3.3.2017, δόθηκαν οδηγίες στον Νομικό 

Σύμβουλο, για καταχώρηση αίτησης οικονομικής εξέτασης του συνταξιούχου, 
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όπου το Ίδρυμα θα ζητά πληρωμή με την καταβολή μηνιαίου ποσού €500. Μέχρι 

την ημερομηνία του ελέγχου δεν φαίνεται να έχει ληφθεί οποιαδήποτε ενέργεια 

από το Νομικό Σύμβουλο του Ιδρύματος. 

Σημειώνεται ότι οι Κανονισμοί του Σχεδίου Συντάξεων του Ιδρύματος (Κ.Δ.Π. 

205/87),  στις 11.3.2016 αντικαταστάθηκαν με την ΚΔΠ 63/2016 και το άρθρο 48 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 64, στο οποίο αφαιρέθηκε η δυνατότητα εκχώρησης 

συνταξιοδοτικών ωφελημάτων για αποπληρωμή χρέους οφειλόμενου προς το 

Ίδρυμα.  Αναφέρεται σχετικά ότι σύμφωνα με τον Περί Συντάξεων Νόμο του 1997, 

«η σύνταξη, το εφάπαξ ποσό, το φιλοδώρημα ή άλλο ωφέλημα που χορηγείται 

δυνάμει του Νόμου δεν υπόκειται σε κατάσχεση, επίσχεση ή κράτηση για 

οποιοδήποτε χρέος ή απαίτηση εκτός για χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία της 

Κύπρου». 

Σύσταση:  Ως εκ των πιο πάνω, δημιουργούνται εύλογες απορίες  (α) γιατί ο 

συνταξιούχος έτυχε διαφορετικής μεταχείρισης σε σχέση με άλλους συνταξιούχους 

και υπαλλήλους του Ιδρύματος, οι οποίοι προσέφυγαν στο Δικαστήριο και από 

τους οποίους πληρώθηκαν τα εκδικασθέντα ποσά (β) γιατί το Ίδρυμα δεν 

προχώρησε στην αποκοπή χρημάτων από τη μηνιαία σύνταξη του συνταξιούχου 

προς εξόφληση των επιδικασθέντων δικαστικών εξόδων, καθ’ όλη τη διάρκεια που 

ίσχυε η ΚΔΠ 205/87, δηλαδή μέχρι τις 10.3.2016 (γ) θα πρέπει να απαντηθεί το 

ερώτημα, γιατί αφαιρέθηκε από τους σχετικούς Κανονισμούς του ΡΙΚ, η 

δυνατότητα  αποκοπής συνταξιοδοτικών ωφελημάτων «δι’αποπληρωμήν χρέους 

οφειλομένου εις το Ίδρυμα» και (δ) το άρθρο 64 της ΚΔΠ 63/2016 πρέπει να 

αντικατασταθεί έτσι ώστε να επανέλθει η δυνατότητα εκχώρησης συνταξιοδοτικών 

ωφελημάτων για αποπληρωμή χρέους οφειλομένου εις το Ίδρυμα.  

16.   Έσοδα. 

(α)  Υπηρεσίες από αυτοκίνητα OB, DSNG και High Definition Van. Τα  πιο 

πάνω οχήματα, συνολικού κόστους €4.204.477 αγοράστηκαν κατά τα έτη 2011 και 

2012.  Μέχρι τις 31.12.2016 τα συνολικά έξοδα για τη συντήρηση τους ανήλθαν σε 

€39.552, ενώ τα έσοδα από την αξιοποίηση  τους ανήλθαν σε €624.944.   Τον 

Ιούλιο 2015 κατακυρώθηκε στο Ίδρυμα η προσφορά της ΑΤΗΚ αρ. ΜΜ.63/2015 

για την παραχώρηση δικαιωμάτων μετάδοσης από το Ίδρυμα 16 αγώνων του 

UEFA Champions League για τις περιόδους  2015/16 – 2017/18 έναντι συνολικού 
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κόστους €351.000 (€117.000 για κάθε περίοδο), πλέον ΦΠΑ και το κόστος 

σύνδεσης με δορυφόρο €1.340 ανά αγώνα. Το Ίδρυμα θα μπορούσε να 

προσφέρει ως  αντάλλαγμα την παροχή τεχνικών υπηρεσιών προς την ΑΤΗΚ για 

τρεις αγώνες ανά περίοδο, ύψους €39.000 πλέον ΦΠΑ, για κάθε ποδοσφαιρικό 

αγώνα. 

Το Ίδρυμα, προχώρησε στην έκδοση δύο τιμολογίων ύψους €39.000 πλέον ΦΠΑ 

έκαστο, προς την ΑΤΗΚ, για την παραχώρηση τεχνικών υπηρεσιών για την 

κάλυψη των αγώνων που πραγματοποιήθηκαν στο ΓΣΠ στις 25.8.2015 και 

24.8.2016 και η ΑΤΗΚ τιμολόγησε το Ίδρυμα στις 21.10.2016 με το ποσό των 

€117.000 πλέον ΦΠΑ, για την παραχώρηση των δικαιωμάτων μετάδοσης αγώνων 

που προβλήθηκαν από το Ίδρυμα, για την περίοδο 2015/2016. Σημειώνεται ότι, 

σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας, με τη συμπλήρωση της δεύτερης 

περιόδου της συμφωνίας, τον Ιούλιο του 2017, η ΑΤΗΚ θα έχει χρεώσει το Ίδρυμα 

συνολικά €329.487 (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) και το Ίδρυμα την ΑΤΗΚ με 

€92.820.  Συνεπώς αν το Ίδρυμα τερματίσει τη Συμφωνία τον Ιούλιο του 2017, θα 

κληθεί να καταβάλει  στην ΑΤΗΚ, τον Ιούλιο 2018, επιπλέον ποσό €236.667, 

χωρίς να υπολογίζεται και το κόστος που επωμίζεται το Ίδρυμα, για την παραγωγή 

των αγώνων. 

Σύσταση: Επειδή δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα από την 

μετάδοση των αγώνων, το ΔΣ θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά με τα έσοδα για 

τη μετάδοση των αγώνων έτσι ώστε να αξιολογηθεί κατά πόσο η εν λόγω 

συμφωνία ήταν συμφέρουσα για το ίδρυμα με σκοπό να ληφθεί υπόψη σε 

μελλοντικές περιπτώσεις.  

(β)   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 κεραιών, 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 
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μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους συνεγκατάστασης και υπέβαλαν ένσταση 

στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), το οποίο με επιστολή ημερ. 8.12.2015 κάλεσε το 

Ίδρυμα όπως υποβάλει κατάλληλη τεκμηριωμένη τεχνική πρόταση, η οποία θα 

τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, έτσι ώστε να εξεταστεί τυχόν τροποποίηση του 

υφιστάμενου πλαισίου. 

Ο Αν. Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 

11.11.2015, ανάθεσε στον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών,  

(α)   Την ανανέωση και τιμολόγηση όλων των συμβολαίων συνεγκατάστασης με 

την ΑΤΗΚ και την ΜΤΝ μέχρι τις 30.4.2015. 

(β)  Τον υπολογισμό των χρεώσεων βάσει του νέου διατάγματος για 

συνεγκατάσταση από την 1.5.2015 και μετά. 

(γ)  Την κατάρτιση νέου μοντέλου υπολογισμού χρεώσεων συνεγκατάστασης το 

οποίο θα πρέπει να υποβληθεί στον ΓΕΡΗΕΤ το συντομότερο δυνατόν και όχι 

αργότερα από το  τέλος 2015. 

Για το θέμα σημειώνονται τα ακόλουθα: 

(i) Η πρόταση του Ιδρύματος για την τροποποίηση του Διατάγματος 

Κ.Δ.Π. 494/2014 ημερ. 7.11.2014, υποβλήθηκε προς το ΓΕΡΗΕΤ με 2 

χρόνια καθυστέρηση, στις 12.4.2017, μετά την ανάληψη καθηκόντων 

από το Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος, αποστερώντας από το 

Ίδρυμα σημαντικά ποσά εσόδων από τυχόν έγκαιρη αποδοχή 

τροποποίησης του Διατάγματος. 

Στην απαντητική επιστολή του Ιδρύματος για τον έλεγχο των 

Οικονομικών Καταστάσεων για το 2015, αναφέρεται ότι, «το ΡΙΚ έχει 

ζητήσει τη συνδρομή εξωτερικών συμβούλων στην τεκμηρίωση των 

θέσεων του, για τροποποίηση του Διατάγματος και μόλις έχει όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία/τεκμήρια θα ενημερώσει την Υπηρεσία μας 

ανάλογα». Σημειώνεται ωστόσο ότι, από τον έλεγχο, διαφάνηκε ότι, 

αυτό που ανατέθηκε στους Συμβούλους KPMG, έναντι αμοιβής €4.700 

πλέον ΦΠΑ, δεν είναι η ετοιμασία τεκμηριωμένης τεχνικής πρότασης, 

όπως απαιτεί το ΓΕΡΗΕΤ, προκειμένου να προχωρήσει σε δημόσια 

διαβούλευση για τροποποίηση του Διατάγματος, αλλά απλώς 
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υπολογισμοί των χρεώσεων συνεγκατάστασης, βάσει του 

υφιστάμενου Διατάγματος.  

(ii) Δεν έχουν υπογραφεί νέες συμφωνίες/πλαίσιο με τις εταιρείες, παρόλο 

που η τιμολόγηση τους γίνεται από την 1.5.2015, βάσει των 

υπολογισμών που έγιναν από τους Συμβούλους.  

Σύσταση: Το Ίδρυμα πρέπει να προβεί άμεσα στην υπογραφή των 

σχετικών συμφωνιών με τις εταιρείες. 

(iii) Μέχρι τις 31.12.2016, το Ίδρυμα παρείχε υπηρεσίες συνεγκατάστασης 

στην ΜΤΝ και ΑΤΗΚ ύψους €228.329 και €205.759 αντίστοιχα σε 

σύγκριση με €507.839 και €306.926 πριν την 1.5.2015, ως 

ακολούθως: 

  Πριν την Έκδοση 
Διατάγματος 

Μετά την Έκδοση 
Διατάγματος  Μείωση 

  Αρ. 
Σταθμών 

 
€ Αρ. Σταθμών €  € 

ΜΤΝ  52  507.839 56 228.329  279.510 

ΑΤΗΚ  49  306.926 52 205.759  101.167 

    814.765  434.088  380.677 

Στις 31.12.2016, η ΜΤΝ και η ΑΤΗΚ όφειλαν στο Ίδρυμα το ποσό των 

€90.399 και €622.361, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι η ΑΤΗΚ κατά τη 

διάρκεια του 2016 δεν έχει καταβάλει οποιοδήποτε ποσό. 

Σύμφωνα με επιστολή που μας δόθηκε από την ΑΤΗΚ ημερ. 

21.6.2016, η ΑΤΗΚ  ενημέρωσε τον Διευθυντή Οικονομικών 

Υπηρεσιών ότι «επιστρέφει τα εκδοθέντα τιμολόγια για την περίοδο 

1.5.2015-30.4.2017 μέχρι να συμφωνηθεί το νέο αντάλλαγμα για κάθε 

υποσταθμό και υπογραφούν οι σχετικές συμφωνίες. Η ΑΤΗΚ 

απέστειλε 3 υπενθυμίσεις για το εν λόγω θέμα, το οποίο εξακολουθεί 

να εκκρεμεί.   

Σύσταση:  Το θέμα θεωρείται πολύ σοβαρό και το Ίδρυμα θα πρέπει 

να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες έτσι ώστε όλες οι 

εκκρεμότητες με την ΑΤΗΚ, να διευθετηθούν. 
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Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς ενημέρωσε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αρκετές 

συναντήσεις με την ΑΤΗΚ και αναμένεται η θετική κατάληξη του θέματος εντός 

σύντομου χρονικού διαστήματος. 

17. Συμφωνία παροχής υπηρεσιών στο ΡΙΚ για διαχείριση 

καντίνας/καφεστιατορίου. 

Η παραχώρηση της διαχείρισης της καντίνας/καφεστιατορίου γίνεται κατόπιν 

προσφορών.  

Κατά τον έλεγχο προέκυψαν τα πιο κάτω:   

(α)  Εταιρεία Α. Υπογράφηκε συμφωνία στις 22.4.2013 για την περίοδο 1.5.2013 

μέχρι 30.4.2015 με μηνιαίο ποσό  €1.500 πλέον ΦΠΑ, πλέον κατανάλωση 

ηλεκτρισμού και νερού.  

Ο διαχειριστής χρησιμοποίησε την καντίνα μόνο για 8 μήνες και κατέβαλε συνολικά 

ποσό ύψους €10.620.  Το Λογιστήριο προέβηκε σε συμψηφισμό ποσού ύψους 

€8.410,60 για αγορά ειδών από την καντίνα και χρέωσε το διαχειριστή με το ποσό 

των €9.588,82 για ηλεκτρισμό και €179,94 για νερό. Σημειώνεται ότι ο ηλεκτρισμός 

χρεώθηκε μέχρι το Νοέμβριο του 2013.  

Στις 31.12.2016 ο Διαχειριστής οφείλει συνολικό ποσό ύψους €5.168,16 (χωρίς τη 

χρέωση ηλεκτρισμού του Δεκέμβρη 2013).  

Σημειώνεται ότι δεν έγινε καμία ενέργεια για είσπραξη της οφειλής.  

(β)  Εταιρεία Β.  Υπογράφηκε συμφωνία στις 9.1.2014, για την περίοδο 1.1.2014 

μέχρι 31.12.2016 με δικαίωμα χρήσης €3.100 πλέον ΦΠΑ τον μήνα.  

Βάσει της πιο πάνω συμφωνίας, η Διαχειρίστρια Εταιρεία,  κατέβαλε τα δικαιώματα 

χρήσης για δύο μήνες που αφορούσαν προκαταβολή δικαιώματος χρήσης για τον 

Ιανουάριο και εγγύηση σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη για αποκατάσταση 

ζημιάς στις εγκαταστάσεις της καντίνας. 

 Δεν υπήρξε συμμόρφωση με τον όρο 1.3 για την καταβολή του ενοικίου 

την 1η εβδομάδα κάθε μήνα,  

 Δεν υπάρχει πρόνοια στο Συμβόλαιο για χρέωση για την κατανάλωση 

ηλεκτρισμού. Σημειώνεται ότι, λειτουργεί ξεχωριστός μετρητής 

ηλεκτρισμού στην καντίνα και στην προηγούμενη συμφωνία με την 
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εταιρεία  Andreas S. Andreou Catering Ltd, χρεωνόταν η κατανάλωση 

ηλεκτρισμού, η οποία ανερχόταν κατά μέσο όρο στα €1.342 ανά μήνα.  

 Ο διαχειριστής της καντίνας, παρουσιάζεται και ως  πιστωτής, αφού 

χρεώνει το Ίδρυμα για παραγγελίες που δέχεται από το Ίδρυμα. Επειδή 

δεν πληρώνει το μηνιαίο δικαίωμα χρήσης, το Λογιστήριο, προβαίνει σε 

συμψηφισμό του χρεώστη με τον πιστωτή, κάθε φορά που αυτός 

προσκομίζει τις αποδείξεις του. Η τακτική αυτή είναι λανθασμένη (IAS 

1), αφού με τον τρόπο αυτό, η Διαχειρίστρια Εταιρεία τόσο ως  

χρεώστης όσο και ως πιστωτής, παρουσιάζεται με μειωμένο υπόλοιπο.    

 Στις 31.12.2016, η εταιρεία παρουσίαζε χρεωστικό υπόλοιπο 

€10.806,52 και στις 29.3.2017  €6.850,67 αφού έγιναν συμψηφισμοί με 

έξοδα φιλοξενίας €1.665, με την εγγύηση ύψους €3.100  και την 

χρέωση ποσού €809,15  για κατανάλωση νερού.  

(γ)  Φυσικό πρόσωπο Α. Υπογράφηκε συμφωνία για την περίοδο από 1.1.2017 

μέχρι 31.12.2019 με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον δύο χρόνια για το ποσό 

των €2.000 πλέον ΦΠΑ τον μήνα. 

 Υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην υπογραφή του σχετικού 

συμβολαίου, αφού από την 1.1.2017, που ανάλαβε ο Διαχειριστής, το 

Συμβόλαιο υπογράφηκε στις 14.3.2017 με αποτέλεσμα, μέχρι τις 

30.3.2017 να μην έχει εκδοθεί κανένα τιμολόγιο. 

 Βάσει της συμφωνίας, ο διαχειριστής θα έπρεπε να έχει καταβάλει μέχρι 

την 1η εβδομάδα του Μαρτίου συνολικό ποσό ύψους €9.140 (3 ενοίκια 

@ €2.380 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον εγγύηση €2.000).  

Συναφώς αναφέρεται ότι, για την πιο πάνω περίοδο, δηλαδή από την 

1.1.2017 μέχρι 30.3.2017, δεν είχε πιστωθεί ο διαχειριστής με τα έξοδα 

φιλοξενίας που πρόσφερε η καντίνα στους φιλοξενούμενους του 

Ιδρύματος. 

Σύσταση. Το Ίδρυμα θα πρέπει να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για είσπραξη των οφειλόμενων ποσών από τους πρώην και νυν 

διαχειριστές της καντίνας.  
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18.   Δαπάνη για Υπηρεσιακά Ταξίδια. 

Σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν, η συνολική δαπάνη για υπηρεσιακά 

ταξίδια για τo έτoς 2016 ανερχόταν σε €182.457 (106 ταξίδια),σε σύγκριση με  

€51.669 (68 ταξίδια), το 2015. Η αύξηση κατά €130.780 (253%), οφείλεται κυρίως 

στην κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Ρίο της Βραζιλία με 10 λειτουργούς 

του Ιδρύματος και 2 ατόμων με αγορά υπηρεσιών και κόστος €81.452. 

Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε αύξηση στο κόστος συμμετοχής στo Διαγωνισμό 

Τραγουδιού της Eurovision κατά €10.890, στο Διαγωνισμό Τραγουδιού  Junior 

Eurovision με κόστος €6.484 καθώς και ταξίδι στην Αθήνα για τα γυρίσματα 

ντοκιμαντέρ για την Επίδαυρο, κόστους €7.157. 

Ποσό αξίας  €53.404 αφορούσε σε χρέωση Κονδυλίων του Ιδρύματος για έκδοση 

80 αεροπορικών εισιτηρίων. Αναφέρεται ότι, σε κάποιες περιπτώσεις, η αξία των 

εισιτηρίων των Δημοσιογράφων που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας  

στο εξωτερικό πληρώνονται από την Προεδρία και ως εκ τούτου δεν 

περιλαμβάνονται στο πιο πάνω Κονδύλι.    

(α)  Σημειώνεται ότι για την αγορά των αεροπορικών εισιτηρίων δεν ζητούνται 

προσφορές από διάφορα ταξιδιωτικά πρακτορεία έτσι ώστε να γίνεται σύγκριση 

τιμών, ενώ 52 αεροπορικά εισιτήρια αγοράστηκαν από το ίδιο ταξιδιωτικό γραφείο 

με το οποίο το Ίδρυμα διατηρεί πολυετή συνεργασία και άλλα 19 αεροπορικά 

εισιτήρια αγοράστηκαν από άλλη συγκεκριμένη εταιρεία.  

(β)  Θεωρούμε ότι ποσό €15.790 μπορούσε να εξοικονομηθεί όπως, π.χ. η 

απευθείας κάλυψη του τελικού Champions league στην Ιταλία ( 2 λειτουργοί –

συνολικό κόστος €3.221), μετάδοση του τελικού UEFA Europa League στην 

Ελβετία (2 λειτουργοί-συνολικό κόστος €2.520), τελικός EURO 2016 (3 λειτουργοί-

συνολικό κόστος  €3.660), καθώς και ποσό €6.327 για την μετάδοση των αγώνων 

του ΑΠΟΕΛ στο Europa League εφόσον η μετάδοση μπορούσε να γίνει από το 

studio του ΡΙΚ. Επισημαίνεται ότι, για τον τελικό του Champions League το ίδρυμα 

θα μπορούσε να λάβει τον ήχο (περιγραφή του αγώνα) από την ΑΤΗΚ. 

Σημειώνεται επίσης ότι στην κάλυψη του τελικού Champions league στην Ιταλία, 

στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Βραζιλία, στην κάλυψη των αγώνων του ΑΠΟΕΛ 

στην Ελλάδα και στο Καζακστάν με κόστος €2.421, €14.891, €689 και €1.250 

αντίστοιχα, (συνολικό ποσό €19.251) πέραν των εκφωνητών της Αθλητικής 
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Υπηρεσίας, συμμετείχε και παραγωγός προγραμμάτων τηλεόρασης που εκτελεί 

χρέη προϊσταμένου της αθλητικής υπηρεσίας του ΡΙΚ.  

Συστάσεις:   

(i) Να ζητούνται προσφορές από τρία τουλάχιστον ταξιδιωτικά γραφεία 

προκειμένου να διασφαλίζονται οι αρχές της διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης 

και χρηστής διοίκησης. 

(ii)  Η επιλογή και συμμετοχή λειτουργών για μετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων 

ή άλλων υπηρεσιακών ταξιδιών να γίνεται με μεγαλύτερη φειδώ, και να 

τυγχάνει της εκ των προτέρων έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Αναφέρεται σχετικά, ότι για τα Κυβερνητικά Τμήματα και τις Κυβερνητικές 

Υπηρεσίες, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Γραμματέα του Υπουργικού 

Συμβουλίου με Αρ. 129, ημερ. 18.8.2014, που εκδόθηκε μετά την Απόφαση 

του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 77.020 και ημερ. 4.6.2014, στις 

περιπτώσεις που απαιτείται η μετάβαση στο εξωτερικό πέραν των 3 

προσώπων, πρέπει να υποβάλλεται Πρόταση από τον οικείο Υπουργό προς 

το Υπουργικό Συμβούλιο για εξασφάλιση σχετικής έγκρισης.   

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι το ΡΙΚ προτίθεται να 

επανεξετάσει τη μέχρι σήμερα ακολουθητέα πολιτική/πρακτική για κάλυψη 

αθλητικών γεγονότων με στόχο τον εξορθολογισμό και τη μείωση του 

κόστους όπου αυτό είναι δυνατό. 

19.   Ενοικίαση Οχημάτων.  

Οι δαπάνες για την ενοικίαση 7 οχημάτων, (3 οχήματα από μια εταιρεία και 4 

οχήματα από δεύτερη εταιρεία, ανήλθαν σε €39.716 σε σύγκριση με €39.341 το 

2015. Επιπρόσθετα, το Ίδρυμα κατέβαλε το 2016 ποσό ύψους €7.660 (€5.909 το 

2015) για μετακινήσεις με ταξί/λεωφορεία. 

 Η Υπηρεσία μας, με επιστολή της ημερ. 21/4/2015, εισηγήθηκε όπως εξεταστεί η 

ικανοποίηση των αναγκών του Ιδρύματος σε οχήματα με τη μέθοδο της 

ενοικιαγοράς, ζητώντας προσφορές με ανοικτό διαγωνισμό.  

Στις 23.9.2015, ο Αν. Διευθυντής του Ιδρύματος με επιτολή του, προς την 

Υπηρεσία μας, μας πληροφόρησε ότι, το Ίδρυμα έχει προβεί σε έρευνα αγοράς 

από την οποία προκύπτει ότι η χρηματοδοτική μίσθωση (ενοικιαγορά) (financial 
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leasing) δεν γίνεται στην Κύπρο από τις εταιρείες ενοικίασης, αλλά από τις 

τράπεζες (hire purchase), οι οποίες έχουν άδεια για χρηματοδοτικές 

διευκολύνσεις.  Η άλλη επιλογή, είναι η σύμβαση λειτουργικής (μακροχρόνιας) 

μίσθωσης οχημάτων (operating leasing). Τον Μάρτιο του 2015, προκηρύχθηκε 

διαγωνισμός για ενοικίαση 8 οχημάτων για περίοδο 2 χρόνων, ο οποίος τελικά 

ακυρώθηκε από το ΔΣ στις 21.10.2015.  

Όπως μας αναφέρθηκε, το Ίδρυμα ετοιμάζει τα έγγραφα για προκήρυξη 

διαγωνισμού, για μακροχρόνια ενοικίαση οχημάτων.   

Σημειώνεται ότι το Ίδρυμα εξακολουθεί να ενοικιάζει τα πιο πάνω  οχήματα, με 

βάση την προσφορά αρ. 34/2009 η οποία ίσχυε για 1 χρόνο με δυνατότητα 

ανανέωσης για ακόμη ένα χρόνο.   Ωστόσο το Ίδρυμα προχώρησε στην 

ανανέωση της σύμβασης για το χρονικό διάστημα από 1.5.2012 έως 31.5.2014, 

δηλ. για περίοδο μεγαλύτερη-συνολικά- από την αρχική και την προβλεφθείσα 

ανανέωση της, χωρίς κάτι τέτοιο να προβλέπεται στους όρους της αρχικής 

σύμβασης.    

Επισημαίνεται ότι η ενοικίαση των οχημάτων συνεχίζεται από την 1.6.2014, χωρίς 

προκήρυξη διαγωνισμού και ανάθεση σχετικής σύμβασης. 

Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος ενοικίασης ανέρχεται στα €6.681.  

Σύσταση:  Επαναλαμβάνουμε την άποψη μας ότι λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

ανάγκες του Ιδρύματος σε οχήματα είναι μόνιμες, εισηγούμαστε όπως εξεταστεί η 

ικανοποίηση των αναγκών του Ιδρύματος με την προκήρυξη διαγωνισμού για 

μακροχρόνια ενοικίαση οχημάτων, ή ακόμα και για αγορά τους.  

20.  Δημόσια διακυβέρνηση.   

Η καλή διακυβέρνηση ενός Οργανισμού οδηγεί στη διαφάνεια, ακεραιότητα, 

λογοδοσία, αποτελεσματικότητα και συνοχή, τα οποία ενθαρρύνουν την 

εμπιστοσύνη και τη συμμετοχή του κοινού και επιτρέπουν στους Οργανισμούς να 

βελτιώνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους. Συνεπώς, είναι σημαντική η λήψη 

μέτρων για την ενίσχυση των πιο πάνω, ώστε ο Οργανισμός να είναι σε θέση να 

επιτελέσει τον σκοπό του, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιπλέον, τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Οργανισμού έχουν ευθύνη να διασφαλίζουν ότι 

εκπληρώνονται οι σκοποί και οι στόχοι του και ότι αυτοί εξυπηρετούν το δημόσιο 

συμφέρον.   
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Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεν θεσμοθετεί τις αρχές ενός καθολικού 

κώδικα χρηστής δημόσιας διακυβέρνησης, ωστόσο ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων 

Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) εξέδωσε, τον Δεκέμβριο του  2011, Κώδικα Δημόσιας 

Διακυβέρνησης, με βάση ανάλογο κώδικα ο οποίος εκδόθηκε από το Chartered 

Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Στις 10 Φεβρουαρίου 2011, αποστάληκε στην Υπηρεσία μας ο Κώδικας 

Διακυβέρνησης της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης που ενέκρινε το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Ιδρύματος.  

Παρατηρήθηκε ότι, δεν γίνεται έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων του 

εγκριθέντα Κώδικα, ενώ από δειγματοληπτικό έλεγχο της Υπηρεσίας μας 

διαφάνηκε ότι  κάποιες διατάξεις του  εγκριθέντα Κώδικα εφαρμόζονται και κάποιες 

όχι. Αναφέρεται σχετικά ότι στο άρθρο 7.5 του Κώδικα αναφέρεται ότι «Η 

Επιτροπή Ελέγχου  ετοιμάζει, με τη βοήθεια του Γενικού Διευθυντή και του 

Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου του ΡΙΚ, προσχέδιο Έκθεσης του ΔΣ για τον 

Κώδικα Διακυβέρνησης του Οργανισμού, η οποία, αφού εγκριθεί από το ΔΣ 

συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση του ΡΙΚ, κάτι, που μεταξύ άλλων, δεν 

εφαρμόζεται.   

Σύσταση:    Παρόλο που το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεν θεσμοθετεί τις 

αρχές ενός καθολικού κώδικα χρηστής δημόσιας διακυβέρνησης, εισηγηθήκαμε 

ότι, εφόσον το Ίδρυμα  από το 2011 ενέκρινε Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης, 

οι Διατάξεις του να εφαρμόζονται.  

21.   Παραγωγή/Συμπαραγωγή  Τηλεοπτικών προγραμμάτων.  

Σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν από το Ίδρυμα κατά την τηλεοπτική 

περίοδο 2016-2017 η παραγωγή/συμπαραγωγή προγραμμάτων παρουσιάζεται 

στο Παράρτημα 1. 

(α) Χορηγίες προγραμμάτων.  Σύμφωνα με Παράρτημα 1, για την τηλεοπτική 

περίοδο 2016/2017 ετοιμάστηκαν 5 συμπαραγωγές και 26 παραγωγές από τις 

οποίες έχουν ζητηθεί χορηγίες για 18 προγράμματα. Σημειώνεται ότι για 13 

προγράμματα δεν ζητήθηκαν χορηγίες, επειδή σύμφωνα με τον περί 

Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Νόμο Ν.300Α, άρθρο 17Γ(4)  θεωρήθηκαν από το 

Ίδρυμα ως ενημερωτικά και σχετική ενημέρωση έγινε στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης 

Κύπρου (π.χ. «Μαζί», «Η Παροικία μας», «Γυναίκα στην Πρώτη Γραμμή»).  



 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                 ΕΚΘΕΣΗ  2016 - ΡΙΚ 

 

51 
 

Σύμφωνα με τον περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Νόμο Ν.300Α, άρθρο 17Γ(4)  «Tο 

Ίδρυμα δεν δύναται να δέχεται χορηγία για τα προγράμματα ειδησεογραφίας και 

επικαιρότητας, όπως δελτία ειδήσεων και πολιτικές ενημερωτικές εκπομπές: 

Νοείται ότι, από την πιο πάνω απαγόρευση εξαιρούνται τα δελτία καιρού, τα 

χρηματιστηριακά δελτία και τα δελτία συναλλάγματος, καθώς και η αθλητική 

ενημέρωση».  

Σημειώνεται ωστόσο ότι η Υπηρεσία μας  έχει την άποψη ότι μόνο 3 εκπομπές 

μπορούν να θεωρηθούν ως «πολιτικές ενημερωτικές» και τα Δελτία Ειδήσεων.    

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως, επειδή ο νόμος αναφέρεται ρητά σε πολιτικές 

ενημερωτικές εκπομπές και όχι σε ενημερωτικές εκπομπές,  το Ίδρυμα θα πρέπει 

να επανεξετάσει το πιο πάνω θέμα με αρμόδιους φορείς για την σωστή εφαρμογή 

του νόμου και την εξασφάλιση τυχόν σημαντικών εσόδων.  

(β)  Πρόγραμμα Α. Στις 30.8.2016 υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών προς τα διαφημιστικά γραφεία και σε απευθείας πελάτες πρόταση 

χορηγίας για την τηλεοπτική περίοδο 2016/2017 ύψους €500 πλέον ΦΠΑ ανά 

επεισόδιο (συμπεριλαμβανομένων των επαναλήψεων). Σύμφωνα με στοιχεία που 

λήφθηκαν από το Εμπορικό Τμήμα το διαφημιστικό γραφείο Α επέδειξε 

ενδιαφέρον για πελάτη του νοουμένου ότι θα γίνει μείωση της τιμής στα €400 ανά 

επεισόδιο. Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος απέρριψε το 

αίτημα. Σημειώνεται ότι δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί άλλος χορηγός για την 

εκπομπή με αποτέλεσμα το Ίδρυμα να απολέσει χορηγία συνολικού ύψους 

€70.000 (€400*175 υπολογιζόμενα επεισόδια). 

(γ)  Πρόγραμμα Β.  Στις 30.8.2016 υποβλήθηκε πρόταση χορηγίας για την 

τηλεοπτική περίοδο 2016/2017 ύψους €500 πλέον ΦΠΑ ανά επεισόδιο 

(συμπεριλαμβανομένων των επαναλήψεων και της τοποθέτησης προϊόντων). Το 

διαφημιστικό γραφείο Β επέδειξε ενδιαφέρον για πελάτη του νοουμένου ότι θα γίνει 

μείωση της τιμής στα €350 ανά επεισόδιο όπως ίσχυε για την εκπομπή "Καυτές 

Πιπεριές" η οποία επιχορηγείτο από την ίδια εταιρεία. Ο Διευθυντής Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Ιδρύματος απέρριψε το αίτημα και πρότεινε €400 ανά επεισόδιο. 

Σημειώνεται ότι δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί άλλος χορηγός για την εκπομπή με 

αποτέλεσμα το Ίδρυμα να απολέσει χορηγία συνολικού ύψους €64.750 (€350*185 

περίπου προγράμματα). 
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Σύσταση: Επισημαίνουμε ότι το θέμα εξεύρεσης χορηγιών είναι πολύ σοβαρό και 

θα πρέπει να απασχολήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο να υποβληθούν οι 

συγκεκριμένες προτάσεις, να αξιολογηθούν και να μελετηθούν νέοι όροι που θα 

είναι ελκυστικοί προς τους υποψήφιους χορηγούς. Επίσης, για σκοπούς 

διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης το Ίδρυμα να προβαίνει σε δημόσια εκδήλωση 

ενδιαφέροντος καθορίζοντας το ελάχιστο ποσό χορηγίας για κάθε εκπομπή, που 

θα γίνεται αποδεκτό. 

Όπως έχουμε ενημερωθεί από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, η πολιτική χορηγιών 

θα επανεξεταστεί από το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη και τις συστάσεις μας. 

(δ)   Οφειλόμενες χορηγίες. 

Από δειγματοληπτικό έλεγχο προέκυψαν τα ακόλουθα:  

(i) Διαφημιστικό Γραφείο Γ.  Αφορά τη χορηγία  πελάτη του, ο οποίος 

είναι χορηγός για το ένθετο αθλητικού προγράμματος στο Κεντρικό 

Δελτίο Ειδήσεων του ΡΙΚ (€220 πλέον ΦΠΑ για 364 ένθετα για την 

περίοδο 1.1-31.12.2016).  Καταβλήθηκε στο Ίδρυμα η χορηγία μόνο για 

31 ένθετα για το ποσό των €6.898. Υπολογιζόμενη οφειλή €62.271 

πλέον ΦΠΑ(333 ένθετα x €220-με μείωση της έκπτωσης 15%).  

(ii) Διαφημιστικό Γραφείο Δ. Χορηγία  πελάτη του, ο οποίος είναι 

χορηγός για τις εκπομπές «Χωρίς Αποσκευές» (€400 πλέον ΦΠΑ ανά 

επεισόδιο) και με «Με οδηγό την Ελπίδα» (€400 πλέον ΦΠΑ ανά 

επεισόδιο) για την περίοδο 15.10.2016 μέχρι Δεκέμβριο 2016. Σύμφωνα 

με την κατάσταση λογαριασμού του διαφημιστικού γραφείου μέχρι 

31.12.2016 δεν φαίνεται να καταβλήθηκε κανένα ποσό (τιμολόγια για 

τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο συνολικής αξίας €5.664,40, για την 

προβολή συνολικά 14 επεισοδίων). 

Γενικές παρατηρήσεις: 

 Παρατηρήθηκε ότι ορισμένες συμφωνίες χορηγιών δεν φέρουν την 

υπογραφή του πελάτη στο σημείο της «Αποδοχής». 

 Στις συμφωνίες χορηγιών δεν περιλαμβάνεται όρος όσον αφορά στον 

τρόπο  καταβολής του ποσού της χορηγίας από τον χορηγό. 
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 Σύσταση: Στα συμφωνητικά έγγραφα των χορηγιών θα πρέπει να 

καθορίζεται ο τρόπος πληρωμής της χορηγίας και να τεθούν τέτοιες 

ασφαλιστικές δικλείδες έτσι ώστε η χορηγία να καταβάλλεται πριν την 

προβολή του προγράμματος. Επίσης θα πρέπει όλες οι συμφωνίες να 

φέρουν την υπογραφή του πελάτη.   

 Παρατηρήθηκε ότι δεν εκδίδονται ξεχωριστά τιμολόγια για τις χορηγίες 

αλλά οι χρεώσεις οι οποίες αφορούν ποσά χορηγιών περιλαμβάνονται 

πάνω στο ίδιο τιμολόγιο που εκδίδεται στη διαφημιστική εταιρεία και 

περιλαμβάνει χρεώσεις και για άλλες διαφημίσεις. 

 Σύσταση: Άποψή μας είναι όπως, για σκοπούς αποτελεσματικού 

ελέγχου και παρακολούθησης των χρεώσεων και εισπράξεων που 

αφορούν τις χορηγίες να εκδίδεται ξεχωριστό τιμολόγιο.  

(ε)  Παραχώρηση διαφημιστικού χρόνου στο πλαίσιο συμφωνιών παραγωγών. 

Το Ίδρυμα προέβη στη σύναψη συμφωνιών με εταιρεία  παραγωγής/συμπαραγωγής 

σειρών με ανταλλαγή την καταβολή μηνιαίας αποζημίωσης, την παραχώρηση του 

δικαιώματος τοποθέτησης προϊόντων, την παραχώρηση credits καθώς και 

διαφημιστικού χρόνου, τον οποίο η εταιρεία μεταπωλεί σε τρίτους, αναλόγως με το τι 

προβλέπεται στην κάθε συμφωνία, και από μέρους της η εταιρεία 

παραγωγής/συμπαραγωγής έχει την υποχρέωση να εξεύρει δωροθέτες.  

Σύμφωνα με κατάσταση που τηρείται από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, 

για την περίοδο 2011 – 2016 παραχωρήθηκε σε συγκεκριμένη εταιρεία παραγωγής 

δωρεάν διαφημιστικός χρόνος αξίας €1.121.200, που αφορούσε σε τρεις 

συμπαραγωγές, («Βήματα στην Άμμο» που  ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2013, 

«Παίζουμε Κυπριακά» που ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2014 και «Πόσα Ξέρεις» που 

ολοκληρώθηκε τον Μάιο 2016).   Το Ίδρυμα στις 22.12.2015 προέβηκε στην σύναψη 

συμφωνίας με την εταιρεία παραγωγής/συμπαραγωγής η οποία διαλαμβάνει ότι, «η 

εταιρεία μπορεί να πωλήσει διαφημιστικό χρόνο ονομαστικής αξίας €450.000, που 

ήδη δικαιούται από το ΡΙΚ με βάση προηγούμενες μεταξύ τους γραπτές συμφωνίες 

κατά τα επόμενα πέντε έτη (1.1.2016 μέχρι 31.12.2020)». Στις 31.12.2016 το 

υπόλοιπο διαφημιστικού χρόνου που οφείλει το Ίδρυμα προς την εταιρεία ήταν 

€438.192.  
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(στ) Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνεργασία στην παραγωγή τηλεοπτικής 

σειράς.  Το Ίδρυμα προέβη στις 8.3.2017 σε προκήρυξη για εκδήλωση 

ενδιαφέροντος από εταιρείες παραγωγής τηλεοπτικών σειρών για συνεργασία 

στην οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής καθημερινής τηλεοπτικής σειράς εποχής 

170 επεισοδίων των 45 λεπτών, με εκτιμώμενο κόστος €5.000 πλέον Φ.Π.Α. ανά 

επεισόδιο. Στους όρους της προκήρυξης ενσωματώθηκε πρόνοια για συσχετισμό 

της πληρωμής για το κάθε επεισόδιο ανάλογα με την τηλεθέαση, έτσι ώστε να 

δίνεται επιπρόσθετη αμοιβή σε περίπτωση ψηλής τηλεθέασης ή να γίνεται 

αποκοπή μέρους της αμοιβής σε περίπτωση μειωμένης τηλεθέασης. 

Παρατηρήθηκε ότι υποβλήθηκε μόνο μια προσφορά και ενδεχομένως κάποιοι όροι 

της προκήρυξης να απέτρεψαν πιθανές ενδιαφερόμενες εταιρείες από την 

υποβολή προσφορών, όπως για παράδειγμα η προθεσμία των 3 εβδομάδων για 

την υποβολή των προσφορών ή/και η προϋπόθεση για παραγωγή 100 

τουλάχιστον επεισοδίων των 45 λεπτών τα οποία να έχουν προβληθεί από 

τηλεοπτικό σταθμό παγκύπριας εμβέλειας για διάστημα μιας τουλάχιστον 

τηλεοπτικής περιόδου. Ως εκ των πιο πάνω, το Ίδρυμα θα πρέπει να αναθεωρήσει 

και να χαλαρώσει ενδεχομένως κάποιους όρους σε μελλοντικές αντίστοιχες 

προκηρύξεις, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ευρύτητα συμμετοχής η οποία θα 

οδηγήσει σε ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος του Ιδρύματος. 

(ζ)  Ηθοποιοί – συνεργάτες ορισμένου χρόνου.  Οι ηθοποιοί – συνεργάτες 

ορισμένου χρόνου, αντιμετωπίζονται ως μισθωτοί ορισμένου χρόνου και στις 

απολαβές τους γίνονται όλες οι προβλεπόμενες συνεισφορές εργοδότη και 

αποκοπές εργοδοτούμενου, σύμφωνα με τις επιστολές του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ημερ. 27.5.1981 και 22.10.2008. Το ΔΣ 

επανεξετάζοντας το θέμα σε συνεδρίες του ημερ. 8.7.2015, 15.7.2015 και 

22.7.2015 στη βάση νομικής γνωμάτευσης ότι «το εν λόγω θέμα θα πρέπει να 

είναι θέμα πολιτικής του ΔΣ του ΡΙΚ και ότι η νομολογία δεν υποστηρίζει τη θέση 

του Υπουργείου Εργασίας ως προς το καθεστώς απασχόλησης των ηθοποιών» 

αποφάσισε όπως, για την νέα τηλεοπτική περίοδο 2015-2016, οι ηθοποιοί 

εργαστούν με το καθεστώς μισθωτών, ενώ από την τηλεοπτική περίοδο 2016-

2017 θα γίνει η κατάλληλη προετοιμασία και διευθέτηση ώστε οι ηθοποιοί να 

συνεργάζονται με το Ίδρυμα ως παροχείς υπηρεσιών. 
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Σημειώνεται ωστόσο ότι κατά την τηλεοπτική περίοδο 2016-2017 το Ίδρυμα 

συνομολόγησε «Συμφωνητικό έγγραφο συνεργασίας ορισμένου χρόνου» με τους 

ηθοποιούς της σειράς «Καμώματα τζι Αρώματα» (περίπου 15 ηθοποιοί). 

και στην παιδική εκπομπή «Στη Χώρα του Γιατί» (περίπου 4 ηθοποιοί) βάσει του 

οποίου γίνονται αποκοπές και εισφορές από το Ίδρυμα στο Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων κάτι που παραπέμπει σε σχέση εργοδότη/εργοδοτουμένου, αντί σε 

συνεργάτη ως παροχέα υπηρεσιών και υποχρέωσης του για εγγραφή του στο 

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοεργοδοτούμενου. 

Επίσης κατά την ίδια τηλεοπτική περίοδο το Ίδρυμα  συνομολόγησε 

«Συμφωνητικό έγγραφο συνεργασίας ορισμένου χρόνου» με τους πιο κάτω 

παρουσιαστές: 

 Παρουσιαστής Α για την εκπομπή «Σάββατο και Απόβραδο». 

 Παρουσιαστής Β για την εκπομπή «Μάθε Τέχνη κι Άστηνε». 

 Παρουσιαστής Γ για την εκπομπή «Χωρίς Αποσκευές». 

βάσει του οποίου γίνονται αποκοπές και εισφορές από το Ίδρυμα στο Ταμείο 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων κάτι που παραπέμπει σε σχέση εργοδότη/εργοδοτουμένου, 

αντί σε συνεργάτη ως παροχέα υπηρεσιών και υποχρέωσης του για εγγραφή του στο 

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοεργοδοτούμενου. 

Αναφέρεται ότι οι πιο πάνω αποφάσεις λήφθηκαν από το ΔΣ στη συνεδρία του αρ. 

34/2016 ημερ. 14.9.2016 στη βάση των επιστολών του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων ημερ. 27.5.1981 και 22.10.2008 αγνοώντας τις 

αποφάσεις που λήφθηκαν, μετά και από γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου,  

από το προηγούμενο ΔΣ στις 22.7.2015 θεωρώντας ότι οι μισθωτοί ορισμένου 

χρόνου δεν αποκτούν δικαίωμα για μετατροπή σε καθεστώς απασχόλησης 

μισθωτού αορίστου χρόνου λόγω του ότι υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι με βάση 

τον περί Εργοδοτουμένων με εργασία ορισμένου χρόνου Νόμο (Ν.98(Ι)/2003).   

Σύσταση: Άποψη μας είναι ότι οι συμφωνίες που συνομολογούνται θα πρέπει να 

είναι με το καθεστώς παροχέα υπηρεσιών που θα διασφαλίζει τη μη μετατροπή σε 

αορίστου χρόνου και θα συνεπάγεται στη μείωση του εργοδοτικού κόστους λόγω 

της μη καταβολής των εργοδοτικών συνεισφορών. Επίσης με βάση την 

υφιστάμενη περί φόρου εισοδήματος νομοθεσία, το Ίδρυμα οφείλει να ζητεί την 
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δήλωση τυχόν άλλων εισοδημάτων που έχουν οι ηθοποιοί και να προβαίνει σε 

ανάλογη αποκοπή φόρου εισοδήματος, αν προκύπτει.   

(η) Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016 (περίοδος προβολής 5.8 μέχρι 21.8.2016). 

(i)  Κόστος κάλυψης των Ολυμπιακών Αγώνων.  Σύμφωνα με στοιχεία 

που λήφθηκαν από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος το κόστος 

για το πιο πάνω γεγονός ανήλθε στα €525.682, ενώ τα έσοδα από 

πληρωμένη διαφήμιση ήταν €48.104 και διαφήμιση αξίας €1.300 από 

barter agreement.  

  €  € 
Δικαιώματα για θερινούς ολυμπιακούς αγώνες     288.450

Παροχή Τεχνικών Διευκολύνσεων μετάδοσης (Olympic 
Broadcasting Servises) 

 
  147.137

Έξοδα αποστολής:    

Εισιτήρια  25.451  

Διαμονή σε ξενοδοχείο  38.977  

Επιδόματα συντήρησης και άλλα έξοδα  14.910  

Έξοδα αποστολής τεχνικού εξοπλισμού  8.557  

Αγορά υπηρεσιών   (2 άτομα)  2.200  90.095

Συνολικά έξοδα    525.682

Σημειώνεται ότι υφιστάμενοι πελάτες οι οποίοι είχαν υπόλοιπο σε δωρεάν 

διαφημιστικό χρόνο συνολικής αξίας €27.769 (από άλλες συμφωνίες) τον 

χρησιμοποίησαν για την προβολή διαφημίσεων κατά την διάρκεια των αγώνων.  

Αναφέρεται ότι το ΔΣ σε συνεδρία του με ημερ. 10.10.2016 αναγνώρισε το 

γεγονός ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες θεωρούνται γεγονός μείζονος σημασίας το 

οποίο απορρέει από τον ρόλο και την αποστολή της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης 

ωστόσο έδωσε οδηγίες στη Διεύθυνση όπως για τους επόμενους αγώνες 

εξευρεθούν τρόποι μείωσης του κόστους. Με την εν λόγω απόφαση συμφωνεί και 

η Υπηρεσία μας. 

(θ) Euro 2016 (περίοδος προβολής 10.6 μέχρι 10.7.2016).  Σύμφωνα με 

στοιχεία που λήφθηκαν από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος για την 

προβολή της πιο πάνω διοργάνωσης προέκυψαν έξοδα συνολικής αξίας 

€1.075.000 (δικαιώματα UEFA euro 2016) και έσοδα από διαφημίσεις συνολικής 

αξίας €1.362.484. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια μεταδόσεων των αγώνων 

χρησιμοποιήθηκε από συμφωνίες δωρεάν διαφημιστικός χρόνος αξίας €558.770 
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από τον οποίο διαφημιστικός χρόνος συνολικής αξίας €215.612 παραχωρήθηκε σε 

15 πελάτες οι οποίοι αγόρασαν πακέτα διαφημίσεων για το Euro συνολικής αξίας 

€442.867 (πληρωμένης διαφήμισης). Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι από ειδική 

συμφωνία «Barter agreement» με την εταιρεία HMN Trading Ltd παραχωρήθηκε 

διαφημιστικός χρόνος αξίας €8.666. 

(ι)  Γενικά Θέματα.   

 Επιτροπή Προγραμμάτων.  Δεν γίνεται επικύρωση των πρακτικών 

της Επιτροπής Προγραμμάτων σε επόμενες συνεδρίες. 

 Εσωτερικός Κανονισμός που διέπει τη στήριξη ανεξάρτητων 

παραγωγών και αξιολόγηση συμπαραγωγών ΡΙΚ.  Το προσχέδιο 

του πιο πάνω κανονισμού το οποίο ετοιμάστηκε από τον Μάρτιο 2009 

από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου δεν έχει προωθηθεί για έγκριση 

από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

 Σύσταση: Επισημαίνουμε και πάλι ότι εσωτερικοί κανονισμοί για τη 

στήριξη ανεξάρτητων παραγωγών και την αξιολόγηση των 

συμπαραγωγών του ΡΙΚ, συνιστά χρήσιμο εργαλείο, και ως εκ τούτου 

θα πρέπει να απασχολήσει τόσο την Διεύθυνση όσο και το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

 Κοστολόγηση προγραμμάτων. Το υφιστάμενο μηχανογραφημένο 

λογισμικό πρόγραμμα «Υλάτης» παρέχει τη δυνατότητα κατάτμησης 

των δαπανών σε κέντρα κόστους (“cost centres”), π.χ. στα 

προγράμματα χωρίς αυτό να εφαρμόζεται. Όσον αφορά στις 

παραγωγές – συμπαραγωγές γίνεται κατάτμηση των δαπανών που 

αφορούν σε δαπάνες μισθών συνεργατών ηθοποιών, σκηνικά, 

ενοικιάσεις στούντιο ή άλλων χώρων γυρισμάτων στα προγράμματα. 

Ωστόσο δεν γίνεται κατανομή των απολαβών όλων των μόνιμων 

υπαλλήλων και συνεργατών αορίστου χρόνου του Ιδρύματος, στα 

διάφορα προγράμματα του Ραδιοφώνου και της Τηλεόρασης, 

αποστερώντας χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά στο πραγματικό 

κόστος κάθε προγράμματος. 

 Αναφέρεται σχετικά ότι, το Υπουργείο Οικονομικών στη σχετική 

επιστολή του ημερ. 14.10.2016 για την έγκριση του Συμπληρωματικού 
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Προϋπολογισμού ύψους €397.371 προς τον Γενικό Διευθυντή 

Υπουργείου Εσωτερικών, σημειώνει ότι «το Υπουργείο Εσωτερικών θα 

πρέπει να επανεξετάσει όλα τα προγράμματα του ΡΙΚ σε σχέση με το 

κόστος/όφελος και να μας ενημερώσει ανάλογα πριν την παραχώρηση 

έγκρισης για τον προϋπολογισμό του 2017». 

 Σύσταση/Εισήγηση: Επισημάναμε και πάλι ότι σε πρώτο στάδιο θα 

πρέπει να γίνει κωδικοποίηση όλων των δραστηριοτήτων/εργασιών του 

Ιδρύματος και έπειτα, τόσο οι μόνιμοι υπάλληλοι όσο και οι συνεργάτες 

αορίστου χρόνου, να συμπληρώνουν μηνιαία κατάσταση εργασιών στη 

βάση της πιο πάνω κωδικοποίησης μέσω της οποίας θα γίνεται 

κατάτμηση της δαπάνης των απολαβών τους. 

 H κατάτμηση των δαπανών του Ιδρύματος σε κέντρα κόστους θα 

παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση στο Ίδρυμα για σκοπούς λήψης 

απόφασης της οικονομικότερης και συμφέρουσας επιλογής για την 

εσωτερική παραγωγή ή συμπαραγωγή ενός  προγράμματος. 

 Νομοτεχνική επεξεργασία συμβολαίων.  Σημειώνεται ότι το 2016 

έγινε ανανέωση συμβολαίου για τις παραγωγές «Ποπ Κορν» και «Τετ α 

Τετ» και συνομολογήθηκε και ένα νέο συμβόλαιο για την παραγωγή 

«Όσα δεν ξέρεις» χωρίς ωστόσο να υποβληθούν στο Νομικό Σύμβουλο 

του Ιδρύματος για νομοτεχνική επεξεργασία.  

 Αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του ημερ. 

17.6.2015  αποφάσισε όπως τα προσχέδια των συμβολαίων που θα 

συνάψει το Ίδρυμα με τις εταιρείες εξωτερικών παραγωγών να 

υποβάλλονται ενώπιον του. 

 Σύσταση: Τα συμβόλαια που συνάπτει το Ίδρυμα να τυγχάνουν 

νομοτεχνικής επεξεργασίας, έτσι ώστε να μην προκύπτουν μελλοντικές 

ασάφειες  σε ερμηνείες όρων των συμφωνιών που συνάπτονται και να 

υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την απόφασή του 

ημερ. 17.6.2015.   
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22.  Εκκρεμή θέματα.  

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

εξακολουθούν να εκκρεμούν. Σημειώνεται σχετικά, ότι σύμφωνα και με την 

Έκθεση Συμμόρφωσης που ετοιμάστηκε στις 20.12.2016 από τον Διευθυντή 

Εσωτερικού Ελέγχου, μόνο το 33% των παρατηρήσεων/εισηγήσεων μας έχουν 

υλοποιηθεί πλήρως, 43% υλοποιήθηκαν μερικώς ενώ για το  24% δεν έγινε 

οποιαδήποτε ενέργεια.  

(α) Νομοθεσία και Κανονισμοί.  

Τροποποιητικοί Προϋπολογισμοί. Εξακολουθούν να εκκρεμούν στο Υπουργείο 

Εσωτερικών οι εγκρίσεις Τροποποιητικών Προϋπολογισμών για κάλυψη 

υπερβάσεων που προέκυψαν στους Προϋπολογισμούς κατά τα έτη 1995, 2006, 

2007 και 2008. 

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

ΡΙΚ Νόμων, κάθε υπέρβαση Κονδυλίων κατά παράβαση της προδιαγραφόμενης 

στα εδάφια (1) και (2) διαδικασίας, θεωρείται ως να μην έγινε νόμιμα και οι 

λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα Κονδύλια από τα οποία έγινε η 

υπέρβαση, καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που 

διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί. 

Σημειώνεται ότι στην Έκθεση Συμμόρφωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις του 

Ιδρύματος για το έτος 2014 ημερ. 23.10.2015, αναφέρθηκε ότι θα σταλεί 

υπενθυμητική επιστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς ωστόσο μέχρι την 

ημερομηνία του ελέγχου να ληφθεί οποιαδήποτε ενέργεια. 

(β)  Ωφελήματα προσωπικού. Παρόλο που στις 15.12.2015 ορίστηκε 

λειτουργός για να επιληφθεί του θέματος, η ρύθμιση των Κανονισμών που 

αφορούν στα ωφελήματα προσωπικού, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη 

μεταφορά αργιών και  το σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εξακολουθεί να 

εκκρεμεί.  Αναφέρεται ότι στις 16.1.2017 ο Αν. Γενικός Διευθυντής με ηλεκτρονικό 

μήνυμα πρότεινε στο Νομικό Σύμβουλο του Ιδρύματος να αναλάβει τον 

εκσυγχρονισμό των Κανονισμών για διορισμούς και προαγωγές, όσο και των 

όρων Υπηρεσίας, που αφορούν το μόνιμο προσωπικό.   
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(γ)  Αγωγές εναντίον Διαφημιστικών Γραφείων για μη εξόφληση των οφειλών 

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

απώλειας σημαντικών ποσών που οφείλονται από ορισμένες διαφημιστικές εταιρείες. 

Ενδεικτικές περιπτώσεις χρεωστών στους οποίους κινήθηκαν αγωγές, αλλά οι οφειλές 

παραμένουν ανείσπρακτες αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Διαφημιστικό 
Γραφείο  

Οφειλόμενο 
ποσό  Περίοδος οφειλής 

Ημερ. 
καταχώρισης 

αγωγής  
Αρ. 

αγωγής

  €        

Α  25.439  1.6.2001 – 1.7.2001 6.7.2004  *6518/04 

Β  15.540  1.7.1999 – 1.12.2001 11.6.2004    5593/04

Γ  137.510  1.10.2000 – 1.10.2001 11.6.2004  5592/04 

Δ  43.809  31.3.1999 – 30.9.1999 27.3.2001  2946/01 

Ε  118.934  31.3.2003 – 30.4.2006 20.11.2006  7577/06 

ΣΤ  6.601  31.10.1999 – 31.10.1999    14.3.2006  1983/06 

Ζ  46.641  31.3.1991 – 31.7.2001 11.6.2004  5594/04 

*Κατεχωρήθη νέα αγωγή με αρ. 9273/10 στις 4.11.2010 και εξεδόθη απόφαση και 

πάλι υπέρ του Ιδρύματος στις 28.1.2014. 

Κατά τα έτη 2010-2013 κινήθηκαν 19 νέες αγωγές (τα έτη 2014 - 2016 δεν 

κινήθηκαν αγωγές). Σημειώνεται ότι, 7 από τις αγωγές που κινήθηκαν κατά το 

2009 και 2010, εκδικάστηκαν υπέρ του Ιδρύματος για το συνολικό ποσό των 

€297.411 πλέον τόκοι και νομικά έξοδα, χωρίς ωστόσο να έχει εισπραχθεί 

οποιοδήποτε ποσό. Ο πιο κάτω  πίνακας είναι ενδεικτικός. 

Αριθμός 
αγωγής  

Όνομα 
εταιρείας   

Ημερ. 
απόφασης 

Ποσό 
εκδικασθέν 
από 
δικαστήριο Αρ. Λογ.  

Οφειλόμενο 
ποσό 

31.12.2016 
     €   € 

9272/10  Α  16.5.2011 3.024 2150392  3.662 
7566/10  Β  21.10.2011 17.880 2150231  18.766 
4602/10  Γ  6.4.2011 2.505 2150083  3.143 
6527/10  Δ  24.5.2011 24.068 2110007  25.204 
2028/09  Ε  6.6.2012 117.771 

2410213 
 

240.364 5573/10   2.2.2011 65.824  
5673/10  ΣΤ  28.2.2014 66.339 2110022  66.339 

     297.411   357.478 

Μετά από επισκόπηση των σχετικών φακέλων των πιο πάνω υποθέσεων που 

τηρούνται από το Εμπορικό Τμήμα του Ιδρύματος διαφάνηκε ότι, δεν έγιναν 

οποιεσδήποτε ενέργειες για την είσπραξη των εκδικασθέντων ποσών εκτός μόνο 
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στην περίπτωση της εταιρείας ΣΤ όπου μετά από ένα χρόνο καταχωρήθηκε 

εναντίον των εναγομένων ένταλμα κατάσχεσης κινητών. 

Σύσταση: Σε υποθέσεις για τις οποίες εκδόθηκε απόφαση Δικαστηρίου το Ίδρυμα 

θα μπορούσε να προχωρήσει με τα ακόλουθα μέτρα: 

 Καταχώριση αίτησης στο Δικαστήριο για έκδοση απόφασης για μηνιαίες 

δόσεις. 

 Καταχώριση αίτησης στο Δικαστήριο για καταδολίευση, σε περίπτωση που ο 

οφειλέτης για τον οποίο έχει εκδοθεί απόφαση για μηνιαίες δόσεις 

καθυστερήσει να πληρώσει πέραν των 3 μηνών. 

 Εγγραφή εντάλματος δέσμευσης ακίνητης περιουσίας (ΜΕΜΟ) του οφειλέτη. 

 Καταχώριση αίτησης εκποίησης του MEMO ένα χρόνο μετά την εγγραφή του 

(δηλαδή πώληση της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη).  

 Καταχώριση αίτησης για έκδοση ενταλμάτων για κατάσχεση και πώληση 

κινητής περιουσίας του οφειλέτη (writ). 

 Καταχώριση αίτησης για πτώχευση του οφειλέτη ή διάλυση του νομικού 

προσώπου που οφείλει τα τέλη. 

 (δ) Δισκοθήκη.  Διαπιστώθηκε ότι παρόλο που από το Μάιο 2015 όλες οι 

αγορές των CDs καταχωρίζονται στο νέο λογισμικό «Music Collector» δεν κατέστη 

δυνατή η μεταφορά των πληροφοριών από το προηγούμενο μηχανογραφικό 

σύστημα της CYCOM. 

Δεν έχει εξαχθεί κατάσταση με τα αποθέματα του Αρχειακού Υλικού της 

Δισκοθήκης στις 31.12.2016 και δεν έγινε φυσική καταμέτρηση του Αρχειακού 

Υλικού έτσι ώστε να γίνει η απαραίτητη συμφιλίωση. Αναφέρεται ότι στις 

21.11.2016, κατόπιν συστάσεων του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου, έγινε 

δειγματοληπτική απογραφή 203 αποθεμάτων της δισκοθήκης από τα οποία 43 

αποθέματα δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν. Επιπλέον, σημειώνεται ότι στην 

Έκθεση απογραφής ημερ. 19.3.2013 παρουσιάστηκε έλλειμμα 283 αποθεμάτων. 

Στις 31.12.2016 η αξία του Αρχειακού Υλικού της Δισκοθήκης ανερχόταν στα 

€570.065.   
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Σύσταση: Θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να εκτυπωθεί κατάσταση με τα 

αποθέματα στις 31.12.2016  και να γίνει  φυσική καταμέτρηση.  

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

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

τραγουδιού Junior Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό τον Νοέμβριο 

του 2008, 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.  

Αναφέρεται σχετικά ότι με επιστολή του Ιδρύματος ημερ. 18.3.2016, ζητήθηκε από 

τον Αρχηγό Αστυνομίας η διερεύνηση πιθανής διάπραξης ποινικών αδικημάτων 

και συγκεκριμένα η διερεύνηση αδικήματος οικειοποίησης χρημάτων που ανήκουν 

στο ΡΙΚ από τη συγκεκριμένη εταιρεία ή και τον Διευθυντή της εταιρείας.  

Στις 13.4.2016 ο  Αρχηγός Αστυνομίας πληροφόρησε το Ίδρυμα ότι από τη μελέτη 

της αλληλογραφίας, δεν προκύπτει ότι έχει διαπραχθεί οποιοδήποτε  ποινικό 

αδίκημα, αφού πρόκειται για σύναψη συμφωνίας μεταξύ δύο μερών και αθέτηση 

των όρων συμφωνίας από το ένα μέρος. Σημειώνεται ωστόσο ότι το ΔΣ στη 

συνεδρία του στις 7.12.2016,  αποφάσισε όπως το όλο θέμα παραπεμφθεί στον 

Νομικό Σύμβουλο για εξέταση  κατά πόσον το ΡΙΚ μπορεί να προχωρήσει σε 

ιδιωτική ποινική δίωξη εναντίον του χρεώστη προσωπικά και της εταιρείας του. 

Ζητήσαμε να ενημερωθούμε κατά πόσο το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προβεί σε 

έρευνα για την όλη διαδικασία ανάθεσης της διάθεσης των  εισιτηρίων στη 

συγκεκριμένη εταιρεία για πιθανή διάπραξη πειθαρχικών αδικημάτων (από μέρους 

Διευθυντών του Ιδρύματος).  
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O Πρόεδρος του Ιδρύματος μάς ανέφερε ότι για τα εκκρεμή θέματα όπως το 

αναλογιστικό έλλειμμα του Ταμείου Συντάξεων, η Junior Eurovision, τα 

Περιθωριακά Ωφελήματα, οι Τροποποιητικοί Προϋπολογισμοί, η παρούσα 

Διοίκηση και Διεύθυνση του Ιδρύματος προσπαθεί να τα επιλύσει, εντούτοις η 

παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος, δυσχεραίνει την προσπάθειά τους 

αυτή. 

 
 
 
 
(Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης) 
Γενικός Ελεγκτής 
της Δημοκρατίας 
 
 
Λευκωσία, 15 Ιουνίου 2017 
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                                ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΡΙΚ ΓΙΑ ΤΟ 2016                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ ΧΟΡΗΓΟΙ 

      SHR% AMR% AMR   
ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1.1-31.12.2016 Καθημερινή 29.40% 1.7% 13,802 ΔΕΝ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΧΟΡΗΓΟΣ - 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 

ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΜΕΡΑ 
1.1-31.12.2016 καθημερινή 23.05% 1.4% 11,084 ΔΕΝ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΧΟΡΗΓΟΣ - 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 
ΑΠΌ ΜΕΡΑ ΣΕ ΜΕΡΑ 1.1-31.12.2016 Καθημερινή 20.16% 2.5% 19,983 ΔΕΝ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΧΟΡΗΓΟΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 

ΕΝΤΕΧΝΩΣ 1.1-31.12.2016 3 φορές εβδομαδιαίως 
4.97% 0.8% 6.530

ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ 

Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ 1.1-17.7.2016 1  φορά εβδομαδιαίως  
10.32% 1.5% 11,701

ΔΕΝ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΧΟΡΗΓΟΣ - 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 

ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ 
ΠΑΤΡΗΣ 

1.1-31.12.2016 
1 φορά εβδομαδιαίως 11.20% 1.6% 12,848

ΔΕΝ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΧΟΡΗΓΟΣ - 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 

Η ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΜΑΣ 
1.1-31.12.2016 

1 φορά εβδομαδιαίως 10.49% 2.3% 18,220
ΔΕΝ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΧΟΡΗΓΟΣ - 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 

ΣΠΙΤΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ 1.1-31.12.2016 1 φορά εβδομαδιαίως 9.09% 2.0% 16,143 ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ 

ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ 1.1-31.12.2016 1 φορά εβδομαδιαίως 23.23% 7.5% 57,744 ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ 

ΜΑΘΕ ΤΕΧΝΗ ΚΙ 
ΑΣΤΗΝΕ 

1.1-31.12.2016 
1 φορά εβδομαδιαίως 18.20% 5.9% 46.987

ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ 

ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 1.9-31.12.2016 1 φορά εβδομαδιαίως 9.51% 1.8% 14,041

ΔΕΝ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΧΟΡΗΓΟΣ - 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΙ 
ΑΠΟΒΡΑΔΟ 

1.1-31.12.2016 
1 φορά εβδομαδιαίως 13.72% 4.5% 35,699

ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ 

ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑ 1.1-31.12.2016 1 φορά εβδομαδιαίως 8.14% 2.7% 21,117 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΝ 
2/2017 

ΕΔΏ ΚΑΙ ΤΩΡΑ 1.1-31.12.2016 1 φορά εβδομαδιαίως 6.32% 1.9% 15,304 ΔΕΝ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΧΟΡΗΓΟΣ - 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ 
1.1-31.12.2016 

1 φορά εβδομαδιαίως 4.82% 1.4% 11,374
ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ 
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ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 1.1-31.12.2016 2 φορές μηνιαίως 9.14% 2.6% 20,413 ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ 

#ΡΙΚ 1.1-31.12.2016 1 φορά εβδομαδιαίως 8.03% 2.4% 18,843 ΔΕΝ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΧΟΡΗΓΟΣ - 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 

ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ 1.1-31.12.2016 1 φορά εβδομαδιαίως 2.84% 0.5% 3,659 ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ 

ΚΑΜΩΜΑΤΑ ΤΖΙ 
ΑΡΩΜΑΤΑ 

1.1-31.12.2016 Καθημερινή 
22.00% 8.2% 65,014

ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ 

ΠΑΤΑΤΕΣ 11 1.1-15.6.2016 2 φορές εβδομαδιαίως 10.39% 3.9% 30,961
ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ 1.1-31.12.2016 
Καθημερινή 

14.63% 4.3% 34,084
ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ 

ΜΑΖΙ 1.1-31.12.2016 
Καθημερινή 

10.37% 2.0% 15,856
ΔΕΝ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΧΟΡΗΓΟΣ - 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 

ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ 15.10-31.12.16 1 φορά εβδομαδιαίως 12.88% 4.1% 21,794 ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ 

ΒΙΖ 1.1-31.12.2016 
4 φορές εβδομαδιαίως 

0.64% 0.2% 1,658
ΔΕΝ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΧΟΡΗΓΟΣ - 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 

ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ 
ΟΥΡΑΝΟ 1.1-31.12.2016 

1 φορα εβδομαδιαίως 
0.89% 0.3% 2.291

ΔΕΝ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΧΟΡΗΓΟΣ - 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 

EIDISEIS 
(APOGEYMATINO 
DELTIO) 1.1-31.12.2016 Καθημερινά 20.38 % 4.6 % 36,641

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.300, ΑΡΘΡΟ 
17Γ(4), ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ 
ΔΕΧΕΤΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ. 

EIDISEIS (BRADYNO 
DELTIO) 1.1-31.12.2016 καθημερινά 19.53 % 7.0 % 55,582
EIDISEIS (NYXTERINO 
DELTIO) 1.1-31.12.2016 καθημερινά 6.80 % 1.5 % 11,852



 

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΡΙΚ ΓΙΑ ΤΟ 2016 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 
ΑΡ.ΕΠ. 

ΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΡΙΚ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ  ΧΟΡΗΓΟΙ 

                        SHR%  AMR%  AMR    

ΠΕΤΡΙΝΟ ΠΟΤΑΜΙ 
(Η ΣΕΙΡΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
ΣΤΙΣ 12/12017) 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ 
ΣΕΙΡΑΣ 

4.1‐20.12.2016 € 4.100 115 €471.500 2 GALINIS 
PRODUCTIONS 
LTD 

15.55% 6.4% 51,058 ΧΟΡΗΓΕΙΤΟ 
(9/2015 ‐ 
6/2016)   

ΠΟΣΑ ΞΕΡΕΙΣ (Η 
ΣΕΙΡΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
ΣΤΙΣ 3/5/2016) 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ 
ΣΕΙΡΑΣ 

1.1‐3.5.2016 € 1.350 83 €112.050 1 GALINIS 
PRODUCTIONS 
LTD 

14.19% 4.7% 37,609 ΖΗΤΗΘΗΚΕ 
ΑΛΛΑ ΔΕΝ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ 

ΤΕΤ Α ΤΕΤ  ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ 
ΣΕΙΡΑΣ 

7.1‐31.7.2016
14.10‐31.12.2016 
(ανανέωση 
συμφωνίας) 

€4.000
€2.250 

22
11 

€88.000
€24.750 

‐ MAVRIKIOS 
PRODUCTIONS 

7.71% 2.5% 19,735 ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ 

ΠΟΠ ΚΟΡΝ 
(Παιδικό) 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ 
ΣΕΙΡΑΣ 

2.1‐31.12.2016 € 1.800 36 €64.800

‐  LK EDUCATIONS 

2.98% 0.3% 2,530 ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ 

ΟΣΑ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ (Η 
ΣΕΙΡΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
ΣΤΙΣ 1/3/2017) 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

2.9‐20.12.2016 €5.000
€4.900 

30
24 

€150.000
€117.600 

‐ 

MOS    MOST 
ORIGINAL 
SECRET LTD 

9.61% 3.9% 31,073 ΖΗΤΗΘΗΚΕ 
ΑΛΛΑ ΔΕΝ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΕ 

 

 

 

 


