
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 

1.  Γενικά. 

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

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

1984, στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  Οι λογαριασµοί έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη 

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

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

διενεργήσει επιπρόσθετο οικονοµικό και διαχειριστικό έλεγχο. 

2. Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αναπροσαρµογές στους λογαριασµούς του προηγούµενου έτους.  Κατά 

το 2003 διενεργήθηκαν αναλογιστικές µελέτες σχετικά µε την πρόβλεψη για την 

υποχρέωση του Ταµείου Συντάξεων Προσωπικού, µε ηµεροµηνίες εκτίµησης 

31 ∆εκεµβρίου 2001, 2002 και 2003.  Στη συνέχεια έγιναν από τους ιδιώτες 

ελεγκτές υπολογισµοί, µε ηµεροµηνία εκτίµησης 31.12.2000.  Βάσει των πιο πάνω 

αναλογιστικών µελετών και των υπολογισµών των ιδιωτών ελεγκτών για το έτος 

2000, αναπροσαρµόστηκαν τόσο τα συγκριτικά υπόλοιπα εξόδων του 2002, τα 

οποία αφορούν σε µισθούς και ωφελήµατα προσωπικού και τόκους και έξοδα 

χρηµατοδότησης, µε τα ποσά των £2.340.521 και £585.128, αντίστοιχα, όσο και το 

αρχικό υπόλοιπο του αποθεµατικού προσόδων του έτους αυτού, µε τις 

αναπροσαρµογές του 2000 και 2001, ύψους £1.601.216.  Για σκοπούς σύγκρισης 

των οικονοµικών αποτελεσµάτων του έτους 2003 µε τα αποτελέσµατα του 

προηγούµενου έτους, χρησιµοποιήθηκαν οι αναπροσαρµοσµένες οικονοµικές 

καταστάσεις, όπως αυτές διαµορφώθηκαν µε τα νέα δεδοµένα. 

(β) Έσοδα.  Το σύνολο των εσόδων ανήλθε σε £18,1 εκ., από το οποίο £15,7 εκ. 

ή 87% αποτελούν κρατική χορηγία (£16.000.000 - £292.954 χορηγία του 2002 για 

αµφίδροµη σύνδεση ΕΤ-ΡΙΚ, η οποία δεν παραχωρήθηκε), σε σύγκριση µε ποσό 

£17,06 εκ. για το προηγούµενο έτος, από το οποίο η κρατική χορηγία ήταν 

£14,31 εκ.  Η σηµαντικότερη αύξηση σηµειώθηκε στο Κονδύλι «Κυβερνητική 

Χορηγία» (£1.392.901), ενώ µείωση σηµειώθηκε στο Κονδύλι «Εµπορικές 

∆ιαφηµίσεις» (£304.809). 
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(γ) Έξοδα.  Το σύνολο των εξόδων, περιλαµβανοµένων των τόκων και εξόδων 

χρηµατοδότησης, ανήλθαν σε £21,82 εκ., σε σύγκριση µε £21,35 εκ. για το 

προηγούµενο έτος, δηλαδή σηµείωσαν αύξηση £0,47 εκ..  Οι αποσβέσεις ανήλθαν 

σε £613.979 (£623,386 το 2002) και οι τόκοι και τα έξοδα χρηµατοδότησης 

ανήλθαν σε  £1.277.880, περιλαµβανοµένων τόκων υποχρέωσης προς το Ταµείο 

Συντάξεων ύψους £505.063 (£1.340.609 και £585.128, αντίστοιχα, για το 2002). Οι 

σηµαντικότερες αυξήσεις σηµειώθηκαν στα Κονδύλια «Μισθοί και Ωφελήµατα 

Προσωπικού» (£398.281) και «∆ιαγραφή ΦΠΑ που δεν µπορεί να διεκδικηθεί» 

(£229.570).  Επίσης διενεργήθηκε δαπάνη ύψους £21.516 για τα «50 χρόνια ΡΙΚ», 

που αφορά νέο έξοδο.  Μείωση παρατηρήθηκε στο Κονδύλι «Πρόβλεψη για 

Επισφαλείς Χρεώστες» κατά £96.610. 

(δ) Αποτελέσµατα έτους.  Το Ίδρυµα παρουσίασε για το 2003 έλλειµµα (πριν 

από τη φορολογία) ύψους £3,72 εκ., σε σύγκριση µε £4,29 εκ. κατά το 2002. 

(ε) Έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης.  Στις 31.12.2003 οι τρέχουσες 

υποχρεώσεις του Ιδρύµατος ανέρχονταν σε £27,45 εκ., σε σύγκριση µε £24,09 εκ. 

το 2002, ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό ήταν £3,19 εκ. (£3,80 εκ. το 2002), 

δηλαδή υπήρχε έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους £24,26 εκ., σε σύγκριση µε 

£20,28 εκ. το 2002.  Σύµφωνα µε τον περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου 

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

στον ετήσιο Προϋπολογισµό του Ιδρύµατος καλύπτεται από τον Κρατικό 

Προϋπολογισµό υπό µορφή κρατικής χορηγίας.  Πέραν της κρατικής χορηγίας, τα 

Ταµεία Συντάξεων του Ιδρύµατος, καθώς και ο Λογαριασµός Περιθωριακών 

Ωφεληµάτων, συνεχίζουν την παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων προς το Ίδρυµα.  

Η οφειλή του Ιδρύµατος προς τα Ταµεία Συντάξεων στις 31.12.2003 ανήλθε σε 

£15,84 εκ. (£13,11 εκ. το 2002) και για τα Περιθωριακά Ωφελήµατα σε £2,97  εκ. 

(£2,81 εκ. το 2002).  Σηµειώνεται ότι η οφειλή για τα Περιθωριακά Ωφελήµατα δεν 

επιβαρύνεται µε οποιοδήποτε ποσό τόκων. 

(στ) Υποχρέωση προς τα Ταµεία Συντάξεων.  Σύµφωνα µε την αναλογιστική 

µελέτη µε ηµεροµηνία εκτίµησης 31.12.1999, η υποχρέωση του ΡΙΚ έναντι του 

Ταµείου Συντάξεων για κάλυψη προϋπηρεσίας ανερχόταν σε £8.135.136. 

Το Ίδρυµα εφάρµοσε από 1.1.2002 τις πρόνοιες του Αναθεωρηµένου ∆ιεθνούς 

Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς αρ. 19 και αναγνωρίζει την πιο πάνω 
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υποχρέωση από 1.1.2000 στο Λογαριασµό Εσόδων και Εξόδων, µε τη µέθοδο της 

σταθερής απόσβεσης σε περίοδο πέντε ετών, δηλαδή µε ετήσια αναγνώριση 

ύψους £1.627.027. 

Επειδή έχουν διενεργηθεί µεταγενέστερες αναλογιστικές µελέτες (ή υπολογισµοί), 

µε ηµεροµηνίες εκτίµησης 31.12.2000, 31.12.2001, 31.12.2002 και 31.12.2003, οι 

οποίες κατέδειξαν έλλειµµα στη µη χρηµατοδοτούµενη υποχρέωση, ύψους 

£16.369.695, £25.303.000, £26.609.000 και £26.316.000, αντίστοιχα, εφαρµόστηκε 

από το Ίδρυµα πρόνοια του πιο πάνω Προτύπου,  που προβλέπει ότι τα 

αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές που υπερβαίνουν το 10% της σηµερινής αξίας των 

υποχρεώσεων του σχεδίου ή της δίκαιης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του 

σχεδίου, οποιαδήποτε από τις δύο είναι η µεγαλύτερη, αποσβένονται στο διάστηµα 

του αναµενόµενου µέσου όρου της υπολειπόµενης εργάσιµης ζωής των 

υπαλλήλων που συµµετέχουν στο σχέδιο.  Ως αποτέλεσµα, έχει αναπροσαρµοστεί 

το Αποθεµατικό Προσόδων του Ιδρύµατος για το έτος 2003 µε ποσό £4.526.865, 

που αντιπροσωπεύει  επιπρόσθετες επιβαρύνσεις για τα προηγούµενα έτη 

(£846.077 το 2000, £755.139 το 2001 και £2.925.649 το 2002). 

Η συνολική επιβάρυνση του Ιδρύµατος για το έτος 2003 ανήλθε σε £5.091.640 

(£5.100.647 το 2002) και η  αναγνωρισµένη οφειλή για κάλυψη της µη 

χρηµατοδοτούµενης υποχρέωσης προς το Ταµείο Συντάξεων ανήλθε κατά τις 

31.12.2003 σε £8.219.862. 

Εξέφρασα τις  επιφυλάξεις µου ως προς την αναγκαιότητα ή/και ορθότητα της 

διενέργειας εκ των υστέρων αναλογιστικών µελετών ή υπολογισµών για σειρά 

προηγούµενων ετών. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι η διενέργεια εκ των 

υστέρων αναλογιστικών µελετών ή υπολογισµών, αναφορικά µε προηγούµενα έτη, 

έγινε κατόπιν εισήγησης των ιδιωτών ελεγκτών, για σκοπούς αναπροσαρµογής των 

οικονοµικών καταστάσεων των αντίστοιχων ετών, και ότι το ΡΙΚ προτίθεται πλέον 

να διενεργεί αναλογιστική µελέτη/εκτίµηση για κάθε οικονοµικό έτος. 

(ζ) Κρατικές εγγυήσεις.  Στις 31.12.2003 οι κρατικές εγγυήσεις για τα δάνεια του 

Ιδρύµατος ανέρχονταν σε £3,51 εκ. και για τραπεζικά παρατραβήγµατα σε 

£0,95 εκ. 
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(η) Επένδυση σε εξαρτηµένη εταιρεία.  Το ΡΙΚ κατέχει το 100% του µετοχικού 

κεφαλαίου εξαρτηµένης εταιρείας, η οποία συστάθηκε στην Κύπρο στις 10.12.2003 

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

ακόµη. 

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

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Ιδρύµατος: 

 2003  2002 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 0,12  0,16 
Αποδοχές και Ωφελήµατα Προσωπικού 
(περιλαµβανοµένων των εργοδοτικών εισφορών) 
 προς Έξοδα 

 
 

55,65% 

  
 

55,01% 

3. Προϋπολογισµός. 

(α) Έγκριση.  Ο Προϋπολογισµός για το οικονοµικό έτος 2003 εγκρίθηκε από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος στις 4.6.2002.  Στη συνέχεια εγκρίθηκε από το 

Υπουργικό Συµβούλιο στις 21.1.2003.  Σύµφωνα µε τους περί Νοµικών 

Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισµών) Νόµους, ο 

Προϋπολογισµός έπρεπε να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο 

µέχρι τις 30.9.2002, ενώ κατατέθηκε στις 4.3.2003 και ψηφίστηκε σε Νόµο στις 

10.4.2003.  Η Βουλή ενέκρινε δωδεκατηµόρια για τους µήνες Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο 2003, για την περίοδο όµως από 1η Μαρτίου µέχρι 10 Απριλίου 2003 

διενεργούνταν δαπάνες που δεν ήταν νοµοθετικά καλυµµένες. 

(β) Υπερβάσεις.  Σε διάφορα Κονδύλια του Προϋπολογισµού σηµειώθηκαν 

υπερβάσεις, συνολικού ύψους £391.507, οι οποίες καλύφθηκαν µε µεταφορές 

εξοικονοµήσεων από άλλα Κονδύλια (£247.628) και από τις Μη Προβλεπόµενες 

∆απάνες και Αποθεµατικό (£143.879), ύστερα από έγκριση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του Ιδρύµατος που δόθηκε στις 28.4.2004. 

Επίσης, ένεκα των αυξηµένων υποχρεώσεων του ΡΙΚ προς το Ταµείο Συντάξεων 

του Προσωπικού που προέκυψαν από τις τελευταίες αναλογιστικές εκτιµήσεις, 

σηµειώθηκε υπέρβαση στο Κεφάλαιο 25 «Συντάξεις και Άλλα Ωφελήµατα» ύψους 

£2.973.618, καθώς και επιπρόσθετες  επιβαρύνσεις ύψους £4.526.865 για τα 

προηγούµενα έτη (£846.077 για το 2000, £755.139 για το 2001 και £2.925.649 για 
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το 2002). Υπέδειξα ότι η κάλυψη των πιο πάνω υπερβάσεων θα έπρεπε να γίνει µε 

τη διαδικασία Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού. 

Σηµειώνεται επίσης ότι νοµοσχέδιο Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού για 

κάλυψη υπερβάσεων του Προϋπολογισµού του 1995, ύψους £995.700, 

εξακολουθεί να εκκρεµεί στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

4. Προσωπικό. 

(α) Μόνιµο προσωπικό.  Το Ίδρυµα εργοδοτούσε κατά τις 31.12.2003 216 

µόνιµους υπαλλήλους (208 το 2002) και 40 εργάτες (34 το 2002). 

• Οι δαπάνες για τις αποδοχές και άλλα ωφελήµατα των µόνιµων 

υπαλλήλων, χωρίς να ληφθούν υπόψη η ελλειµµατική εισφορά στα Ταµεία 

Συντάξεων και τα αναδροµικά, ανήλθαν σε £6,48 εκ., σε σύγκριση µε 

£6,25 εκ. το 2002. 

• Με βάση τον αριθµό των µόνιµων υπαλλήλων που εργοδοτούσε το Ίδρυµα 

στις 31.12.2003, ο ετήσιος µέσος όρος δαπανών για κάθε µόνιµο 

υπάλληλο, αφού αφαιρεθούν οι δαπάνες για τους υπαλλήλους που 

αφυπηρέτησαν κατά τη διάρκεια του έτους, ανέρχεται σε £29.104 (£29.843 

το 2002). 

• Οι δαπάνες για το εβδοµαδιαίο προσωπικό (εργάτες) ανήλθαν σε 

£426.201, σε σύγκριση µε £362.909 το 2002. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανέφερε ότι λόγω της σοβαρότητας των 

θεµάτων σχετικά µε τους µόνιµους υπαλλήλους, τους τακτικούς και έκτακτους 

συνεργάτες, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει αναθέσει σε ειδικούς (εξωτερικούς) 

συµβούλους τη µελέτη και υποβολή εισήγησης, που να καλύπτει σφαιρικά όλους 

τους εργοδοτούµενους στο ΡΙΚ, αναφορικά µε το καθεστώς απασχόλησής τους, 

τη βάση για την αµοιβή τους και τους όρους εργοδότησής τους. 

(β) Παραχώρηση άµεσης προσαύξησης κατά την ένταξη των 
υπαλλήλων σε νέες κλίµακες µε βάση το Νέο Οργανόγραµµα.  Το 

Οργανόγραµµα, µε βάση το οποίο εγκρίθηκε από τη Βουλή στις 4.5.2001 ο περί 

Τροποποιητικού Προϋπολογισµού του Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου Νόµος 

(αρ. 1) του 2001, περιλάµβανε, µεταξύ άλλων, και την ένταξη υπαλλήλων σε νέες 

κλίµακες, προσωπικές κλίµακες και επεκτάσεις κλιµάκων. 
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Παρατηρήθηκε ότι παραχωρήθηκε πρόσθετη προσαύξηση σε 69 υπαλλήλους 

κατά την ένταξη τους στις πιο πάνω νέες κλίµακες, χωρίς να υπάρχει τέτοια 

πρόνοια στο Οργανόγραµµα και σε αντίθεση µε τους περί ∆ηµοσίας Υπηρεσίας 

(Απολαβές, Επιδόµατα και άλλα Οικονοµικά Ωφελήµατα) Κανονισµούς (Κ.∆.Π. 

175/95), τους οποίους το Ίδρυµα υιοθέτησε και εφαρµόζει. 

Παρόλο που επισήµανα µε επιστολές µου προς τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ότι  η παραχώρηση των υπό αναφορά προσαυξήσεων θα επιφέρει 

σοβαρές οικονοµικές επιβαρύνσεις για το Ίδρυµα (αύξηση µισθών και 

συνταξιοδοτικών ωφεληµάτων) και θα έπρεπε να εξασφαλιστεί η σχετική έγκριση 

της Βουλής, εφόσον η εν λόγω πράξη του Ιδρύµατος δεν προνοείται στο 

εγκριθέν από αυτή Οργανόγραµµα, εντούτοις δεν έχει γίνει καµιά ενέργεια προς 

την κατεύθυνση αυτή. 

Σηµειώνεται ότι σε αριθµό υπαλλήλων που έχουν ήδη αφυπηρετήσει 

καταβλήθηκαν συνταξιοδοτικά ωφελήµατα, των οποίων οι υπολογισµοί έχουν 

γίνει µε συντάξιµες απολαβές αυξηµένες κατά την πιο πάνω πρόσθετη 

προσαύξηση, και ως εκ τούτου δεν κατέστη δυνατόν να πιστοποιηθούν τα 

ωφελήµατα αυτά από την Υπηρεσία µου. 

(γ) Μισθολογική τοποθέτηση τακτικών συνεργατών που έχουν διοριστεί 
σε µόνιµη οργανική θέση.  Παρατηρήθηκε ότι 9 τακτικοί συνεργάτες που έχουν 

διοριστεί σε µόνιµες οργανικές θέσεις εντάχθηκαν µισθολογικά, µε βάση το 

τελευταίο ωροµίσθιο τους (που λάµβαναν ως συνεργάτες), στην αντίστοιχη 

βαθµίδα της µισθολογικής κλίµακας της µόνιµης θέσης, µετά από απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου  του Ιδρύµατος ηµερ. 21.1.2004. 

Στην προκήρυξη για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων, όπως και στα σχετικά 

σχέδια υπηρεσίας, δεν υπάρχει τέτοια πρόνοια και, κατά συνέπεια, οι επιλεγέντες 

για πρόσληψη έπρεπε να τοποθετηθούν µισθολογικά στην αρχική βαθµίδα της 

κλίµακας της µόνιµης θέσης (σύµφωνη είναι και η αναφορά της Επιτρόπου 

∆ιοικήσεως σε απάντηση  σχετικού παραπόνου). 

Επισήµανα ότι η πιο πάνω µισθολογική  τοποθέτηση, εκτός του ότι δηµιουργεί  

προηγούµενο, διαιωνίζει τον ανοµοιόµορφο καθορισµό αµοιβής των τακτικών 

συνεργατών που έγινε κατά την αρχική πρόσληψή τους. 
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Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το θέµα του 

ανοµοιόµορφου καθορισµού αµοιβής των τακτικών συνεργατών εµπίπτει στα 

πλαίσια της µελέτης που διενεργείται από τους ειδικούς (εξωτερικούς) 

συµβούλους. 

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

θέµατος µε Κανονισµούς.  Σηµειώνεται ότι τα πιο πάνω δικαιώµατα 

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

σχέδιο ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και ειδικές συµφωνίες. 

Πληροφορήθηκα ότι το ΡΙΚ προτίθεται να ρυθµίσει το θέµα στα πλαίσια της νέας 

συλλογικής σύµβασης. 

(ε) Απασχόληση συνεργατών. 

(i) Γενικά.  Το 2003 το Ίδρυµα συνεργάστηκε, σύµφωνα µε το αµοιβολόγιο 

των συνεργατών, µε 633 συνεργάτες (643 το 2002), από τους οποίους οι 

144 είναι τακτικοί  συνεργάτες (137 το 2002)  και οι 23 µε ειδικό συµβόλαιο 

(22 το 2002).  Οι συνολικές δαπάνες, περιλαµβανοµένων των εισφορών 

στα διάφορα ταµεία, ανήλθαν σε £3.646.439 (£3.417.664 το 2002) και 

έχουν χρεωθεί στα έξοδα προγραµµάτων, στις αποδοχές προσωπικού, στα 

έξοδα για αναβάθµιση του δορυφορικού προγράµµατος και στα έξοδα  για 

το αρχείο ταινιών. 

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

συνεργατών µε ειδικό συµβόλαιο που συνεργάστηκαν µε το Ίδρυµα κατά τα 

έτη 1997-2003.   Όπως προκύπτει, η λειτουργία του Ιδρύµατος, ειδικότερα 

τα τελευταία έτη, βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στους συνεργάτες. 

Κατηγορία συνεργατών 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 

Τακτικοί συνεργάτες 144 137 134 115 100 78 72 

Συνεργάτες µε ειδικό συµβόλαιο 23 22 9 7 - - - 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι 241 άτοµα, από 

το σύνολο των 633 ατόµων µε τα οποία συνεργάστηκε το ΡΙΚ κατά το 2003, 

είχαν ετήσιο κόστος κάτω από £1.000 το καθένα και ότι η αγορά υπηρεσιών από 

τρίτους, µε την καταβολή ενός κατ’ αποκοπή ποσού, είναι προς το συµφέρον του 

ΡΙΚ. 
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(ii) Σύµβαση εργοδότησης.   Με σκοπό τον καταρτισµό σύµβασης 

εργοδότησης για κάθε συνεργάτη, όπως προνοείται στους εσωτερικούς 

κανονισµούς περί πρόσληψης συνεργατών, ετοιµάστηκαν οι βασικοί όροι 

απασχόλησης τακτικού  και έκτακτου συνεργάτη, οι οποίοι έχουν 

επισυναφθεί στην επιστολή αποδοχής  που αποστάληκε από το Ίδρυµα 

προς κάθε νεοπροσληφθέντα συνεργάτη, εκκρεµεί όµως η ρύθµιση του 

θέµατος των παλιών συνεργατών,  για µερικούς από τους οποίους δεν 

υπάρχει συµβόλαιο και για άλλους το συµβόλαιο έχει λήξει. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι έχει ζητηθεί από 

το Τµήµα Προσωπικού και ∆ιοίκησης του Ιδρύµατος όπως τηρεί δελτίο 

υπηρεσίας για κάθε συνεργάτη, όπου να φαίνονται η ηµεροµηνία πρόσληψής 

του, το ωροµίσθιο, καθώς και άλλα βασικά στοιχεία. 

(iii) ∆ελτία υπηρεσίας τακτικών συνεργατών.  ∆εν τηρείται δελτίο υπηρεσίας 

για κάθε µη µόνιµο συνεργάτη, όπου να φαίνονται η ηµεροµηνία 

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

(iv) Καθορισµός αµοιβής τακτικών συνεργατών.  Ενώ η αµοιβή κάθε  

τακτικού συνεργάτη έπρεπε να καθορίζεται κατά την προκήρυξη κάθε 

θέσης, διαπιστώθηκε ότι οι συνεργάτες τοποθετούνται ανοµοιόµορφα και 

χωρίς συγκεκριµένα κριτήρια και κανονισµούς σε διαφορετικές βαθµίδες 

µισθολογικών κλιµάκων, µετά από τη σχετική επιλογή και την απόφαση 

πρόσληψής τους.  Επίσης, στον κατάλογο των τακτικών συνεργατών 

περιλαµβάνονται άτοµα των οποίων η πληρωµή γίνεται κατ’ αποκοπή,  

παρόλο που στους Βασικούς Όρους Συνεργασίας τακτικών συνεργατών 

δεν υπάρχει τέτοια πρόνοια. 

5. Υπερωρίες. 

(α) Αύξηση υπερωριών.  Το 2003 οι υπερωρίες του µόνιµου προσωπικού και 

των εργατών ανήλθαν σε  £452.554, έναντι £344.427 του 2002, δηλαδή 

σηµειώθηκε αύξηση κατά £108.127 ή ποσοστό 31,4%.  Σύµφωνα µε σχετική 

έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή του Ιδρύµατος, ηµερ. 21.4.2004,  οι 

µεγαλύτερες αυξήσεις σηµειώθηκαν: 

• Στο Τµήµα  Μελετών και Εγκαταστάσεων κατά 86% (από £7.000 το 2002 

σε £13.000 το 2003). 
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• Στο Τµήµα  Ποµπών κατά 60% (από £30.000 το 2002 σε £48.000 το 

2003). 

• Στους εργάτες κατά 75% (από £28.000 το 2002 σε £49.000 το 2003). 

Σύµφωνα µε τον Τµηµατάρχη  Μελετών και Εγκαταστάσεων και Ποµπών 

(Έκθεση ηµερ. 26.4.2004),  οι αυξήσεις υπερωριών οφείλονται : 

- Στη µη επαρκή και ικανοποιητική στελέχωση των τµηµάτων µε µόνιµο 

ειδικευµένο προσωπικό. 

- Στην αύξηση των Ζωντανών Μικροκυµατικών Ζεύξεων (Links)  ένεκα των 

προεδρικών εκλογών και των πολλών πολιτικών εξελίξεων, καθώς και στην 

έλλειψη προγραµµατισµού και συντονισµού για την εγκατάσταση των πιο 

πάνω Μικροκυµατικών Ζεύξεων. 

- Στις συχνότερες βλάβες που προκαλούνται ένεκα των πεπαλαιωµένων 

µηχανηµάτων και της αναγκαιότητας άµεσης επιδιόρθωσης και συντήρησής 

τους. 

Για  τους πιο πάνω λόγους, εξέφρασα την άποψη ότι το Ίδρυµα πρέπει να 

προβληµατιστεί  για την καλύτερη στελέχωση των τµηµάτων και για καλύτερο 

προγραµµατισµό και συντονισµό των ζωντανών µεταδόσεων και  να µελετήσει  

πιθανή αντικατάσταση  µηχανηµάτων µε άλλα νεότερης τεχνολογίας. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το ΡΙΚ καταβάλλει 

προσπάθειες για καλύτερη στελέχωση των Τµηµάτων, πράγµα που θα  

συµβάλει και στην ουσιαστική µείωση της υπερωριακής απασχόλησης. 

(β) Υπερωρίες  Υπηρεσίας Συντονιστών Τηλεόρασης.  Ποσό περίπου 

£26.000 καταβλήθηκε  για υπερωρίες 4 µόνιµων υπαλλήλων της πιο πάνω 

υπηρεσίας.  Όπως αναφέρεται και στην επιστολή του Εσωτερικού  Ελεγκτή  του 

Ιδρύµατος, αρ. φακ. ΤΕΕ/Β/5, ηµερ. 16.1.2004, περίπου οι µισές ώρες εργασίας 

εµπίπτουν σε πλαίσια κανονικού ωραρίου, όµως πληρώνονται µε επίδοµα 

βάρδιας (Α βραδινό). 

Εισηγήθηκα όπως γίνει καλύτερη κατανοµή της εργασίας.  Ο Πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι καταβάλλονται προσπάθειες προς 

τούτο. 

 



 10 
  

(γ) Μέτρα για περιορισµό των υπερωριών. 

• Υπερωριακή εργασία µέχρι τις 43 ώρες κατά µήνα.  Παρόλο που 

σύµφωνα µε το Νόµο περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας 

αρ. 63(Ι)/2002 η µέγιστη διάρκεια υπερωριακής εργασίας δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τις 43 ώρες το µήνα, σε κατάσταση υπερωριών του  έτους 

2003, η οποία υποβλήθηκε από το Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών, 

σηµειώνονται τα ακόλουθα: 

(i) Από τους 216 µόνιµους υπαλλήλους, οι 29 έχουν υπερβεί τις πιο πάνω 

ώρες, µε µέγιστη συχνότητα  τους 6 µήνες κατά υπάλληλο, κυρίως στα 

Τµήµατα Ποµπών, Στήριξης Παραγωγής και Μελετών και 

Εγκαταστάσεων. 

(ii) Έχουν υπερβεί τις πιο πάνω ώρες οι 59 από τους 144 τακτικούς 

συνεργάτες, µε µέγιστη συχνότητα κατά συνεργάτη τους 11 µήνες, 

κυρίως στα Τµήµατα Προγραµµάτων Τηλεόρασης, Προγραµµάτων 

Ραδιοφώνου και Ειδήσεων και Επικαίρων.  

(iii) Έχουν επίσης υπερβεί τις πιο πάνω ώρες 14 από τους 40 εργάτες, µε 

µέγιστη συχνότητα κατά εργάτη τους 5 µήνες, κυρίως στα Τµήµατα 

Στήριξης Παραγωγής (ξυλουργείο) και Μελετών και Εγκαταστάσεων. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι καταβάλλεται 

προσπάθεια για πλήρη συµµόρφωση µε τις πρόνοιες του Νόµου περί της 

Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας αρ. 63(Ι)/2002. 

• Υπολογισµός πρόσθετης αµοιβής υπαλλήλων. Σύµφωνα µε τους 

Κανονισµούς του 1962 (άρθρο 79(1) και (2)), η αµοιβή µόνιµων 

υπαλλήλων για οποιαδήποτε επιπρόσθετη ραδιοφωνική εργασία 

ορίζεται από το Γενικό ∆ιευθυντή και δεν υπερβαίνει το 50% του 

κανονικού ύψους αµοιβής για τέτοια εργασία.  ∆ιαπιστώθηκε ότι στο 

Ίδρυµα δεν εφαρµόζεται η πιο πάνω πρόνοια, ούτε και υπάρχει 

καθορισµένη διαδικασία κοστολόγησης ραδιοφωνικών προγραµµάτων 

που ετοιµάζονται από µόνιµους υπαλλήλους. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σηµείωσε ότι πρόκειται για κανονισµό 

που έγινε πριν από 42 χρόνια.  Σήµερα τα δεδοµένα που υπάρχουν στην αγορά 
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είναι πολύ διαφοροποιηµένα, µε αποτέλεσµα το «κανονικό ύψος αµοιβής» να 

διαφέρει αναλόγως των περιπτώσεων.  Το θέµα της επανεξέτασης των 

κανονισµών αποτελεί αντικείµενο µελέτης των ειδικών (εξωτερικών) συµβούλων. 

6. Άδειες απουσίας. 

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

βάση την εξαήµερη εβδοµάδα εργασίας, δηλαδή 36 ηµέρες ετήσια, µε ανώτατο 

µεταφερόµενο υπόλοιπο 84 ηµέρες, παρά το γεγονός ότι εφαρµόστηκε πενθήµερη 

εβδοµάδα εργασίας, µε παράλληλη µείωση της ετήσιας άδειας σε 29 ηµέρες και 

ανώτατο µεταφερόµενο υπόλοιπο 70 ηµέρες. 

• Οι επιπρόσθετες 7 ηµέρες ετήσιας άδειας ανά υπάλληλο, χωρίς να ληφθεί 

υπόψη το δικαίωµα µεταφοράς αυξηµένου υπολοίπου κατά 14 ηµέρες (84-

70), αποτιµάται στις 31.12.2003, µε βάση το µέσο όρο δαπάνης για κάθε 

µόνιµο υπάλληλο, σε περίπου £172.000 ετησίως. 

• Επίσης, κατά τις 31.12.2003 το σύνολο των αδειών του προσωπικού που 

µεταφέρθηκαν σε πίστη του, πέραν των 70 ηµερών µέχρι 84, ανερχόταν σε 

1 175 ηµέρες  και αποτιµάται, µε βάση το µέσο όρο δαπάνης για κάθε µόνιµο 

υπάλληλο, σε περίπου £138.000. 

(β) Μεταφερόµενες αργίες. Στη συµφωνία για ανανέωση της συλλογικής 

σύµβασης που καλύπτει την  περίοδο 1.1.2001-31.12.2003, η οποία υπογράφηκε 

στις 18.12.2002, υπάρχει πρόνοια για κατάργηση του θεσµού της µεταφοράς των 

αργιών στην επόµενη εργάσιµη ηµέρα, µε την παραχώρηση αντίστοιχης άδειας για 

κάθε απώλεια µεταφερόµενης αργίας, νοουµένου ότι η άδεια θα παραχωρείται 

µέσα στους τρεις επόµενους µήνες.  ∆ηλαδή ουσιαστικά ο θεσµός των 

µεταφερόµενων αργιών δεν καταργήθηκε, αλλά µετατοπίστηκε το δικαίωµα 

µεταφοράς, αντί στην επόµενη εργάσιµη ηµέρα, µέσα στους τρεις επόµενους 

µήνες. 

Επίσης παρατηρήθηκε ότι,  παρά το γεγονός ότι η ηµέρα του  Μεγάλου  Σαββάτου  

δεν περιλαµβάνεται στις µεταφερόµενες αργίες, µε βάση  τη συµφωνία για 

ανανέωση της πιο πάνω συλλογικής σύµβασης, εντούτοις παραχωρήθηκε στο 

προσωπικό µια µέρα άδειας απουσίας, δικαίωµα του οποίου οι περισσότεροι από 

τους υπαλλήλους  έκαναν χρήση την Τρίτη µετά το Πάσχα, ενώ, όσοι εργάστηκαν 

την Τρίτη µετά το Πάσχα, δικαιούνται να κάνουν χρήση του δικαιώµατος αυτού 



 12 
  

µέσα στους επόµενους τρεις µήνες.  Πληροφοριακά αναφέρεται ότι, σύµφωνα µε 

τους υπολογισµούς του Εσωτερικού Ελεγκτή, το συνολικό µισθολογικό κόστος για 

το Ίδρυµα (µόνιµοι υπάλληλοι, εργάτες και τακτικοί συνεργάτες) αντιστοιχεί µε 

περίπου £31.000 ανά εργάσιµη ηµέρα. 

(γ) Ανώτατο µεταφερόµενο υπόλοιπο αδείας. Σε µερικές περιπτώσεις 

συσσωρεύονται, µετά από σχετική έγκριση, άδειες πέραν του επιτρεπόµενου 

ανώτατου αριθµού των 84 ηµερών.  Οφείλω να παρατηρήσω ότι τέτοια διευθέτηση 

δεν προνοείται στους Κανονισµούς και θα πρέπει να τερµατιστεί.  Αναφέρονται τα 

πιο κάτω παραδείγµατα: 
 

Αρ. Φακ. 
υπαλλήλου 

 
Μεταφερόµενο υπόλοιπο άδειας 

 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 
Α968 98 103 119 
Α852 98 101 100 
Α900 143 179 186 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το θέµα αδειών 

απουσίας ήδη απασχόλησε τη Γενική ∆ιεύθυνση και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 

ΡΙΚ.  Εκεί όπου αφορά σε θέµατα διαπραγµάτευσης µε τις Συντεχνίες, αυτό θα 

ρυθµιστεί στα πλαίσια της νέας συλλογικής σύµβασης.  Εκεί όπου αφορά σε 

θέµατα αποφάσεων από µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, θα ρυθµιστεί µε την 

ολοκλήρωση της µελέτης που ετοιµάζεται από τους ειδικούς (εξωτερικούς) 

συµβούλους. 

7. Συνεργασία µε το ελληνικό κανάλι «ΑΛΦΑ». 

Στις 13.12.2003 υπογράφηκε συµφωνία για συνεργασία τριετούς διάρκειας 

(13.12.2003-12.12.2006) µε το πιο πάνω κανάλι, έναντι καταβολής 

ανταλλάγµατος από το Ίδρυµα ύψους 3,1 εκ. ευρώ. 

Σύµφωνα µε σηµείωµα του Ιδρύµατος προς την Επιτροπή Εσωτερικών της 

Βουλής ηµερ. 10.3.2004, το κόστος ανά µισή ώρα εκποµπής του προγράµµατος 

του «ΑΛΦΑ»  υπολογίστηκε περίπου σε £140.  Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι 

το κόστος του µεταδοθέντος κατά την περίοδο 13.12.2003-31.3.2004 

προγράµµατος του «ΑΛΦΑ», µε βάση την αναλογία του πληρωθέντος ποσού για 

την πιο πάνω περίοδο, ανήλθε σε £223 ανά µισή ώρα.  Το αυξηµένο κόστος 
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φαίνεται να οφείλεται στο γεγονός ότι, ενώ για την υπό αναφορά περίοδο υπήρχε 

εξασφαλισµένο πρόγραµµα από το πιο πάνω κανάλι (διάρκειας 706 ωρών), δεν 

κατέστη δυνατή η πλήρης αξιοποίησή του (µεταδόθηκαν µόνο 411 ώρες), καθότι 

δεν  υπήρχε επαρκής χρόνος για µετάδοση του, ένεκα µετάδοσης έκτακτων 

επικαιρικών προγραµµάτων, καθώς και  ξένων ταινιών που αγοράστηκαν και των 

οποίων θα έληγε η περίοδος µετάδοσης. 

Ζήτησα να πληροφορηθώ κατά πόσο λήφθηκε υπόψη κατά τον καθορισµό του 

ύψους του καταβλητέου προς τον «ΑΛΦΑ» ανταλλάγµατος, για το οποίο δεν 

φαίνεται να υπάρχουν ικανοποιητικά στοιχεία, ο απαιτούµενος χρόνος 

µετάδοσης του προγράµµατος, σε συνδυασµό µε τον απαιτούµενο χρόνο 

µετάδοσης των ξένων προγραµµάτων. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εξήγησε ότι το ύψος του καταβλητέου 

ανταλλάγµατος ήταν αποτέλεσµα διαπραγµάτευσης.  Για τον καθορισµό του 

ύψους του λήφθηκε υπόψη ο απαιτούµενος χρόνος µετάδοσης και το κόστος των 

ξένων προγραµµάτων, το κόστος κυπριακών παραγωγών, καθώς επίσης και τα 

στρατηγικά πλεονεκτήµατα της συνεργασίας του ΡΙΚ µε τον «ΑΛΦΑ».  Έκτακτα 

γεγονότα, όπως το δηµοψήφισµα του Απριλίου 2004 και άλλα συναφή 

ανέτρεψαν τον προγραµµατισµό, µε αποτέλεσµα κάποιες εκποµπές να µη 

µεταδοθούν.  Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως ανέφερε, το κόστος ανά εκποµπή 

του προγράµµατος του ΑΛΦΑ αυξάνεται, αλλά, µε την επαναφορά του 

προγραµµατισµού, το κόστος ανά εκποµπή κυµαίνεται γύρω στις £140/µισή ώρα 

εκποµπής.  Ανέφερε επίσης ότι το κόστος ανά µισή ώρα εκποµπής των £223, το 

οποίο αναφέρθηκε πιο πάνω, είναι χαµηλότερο από το κόστος παρόµοιων 

ελληνικών, κυπριακών ή ξένων προγραµµάτων, τα οποία εξασφαλίζονται από το 

ΡΙΚ. 

8. Προγράµµατα - Εξασφάλιση προγραµµάτων/κοστολόγηση. 

Η κοστολόγηση των µεταδοθέντων ξένων προγραµµάτων συνεχίζει να γίνεται σε 

ξένο νόµισµα και η µετατροπή σε κυπριακές λίρες γίνεται µε βάση την τιµή 

συναλλάγµατος που ισχύει κατά τη λήξη κάθε τριµήνου και όχι µε βάση την τιµή 

συναλλάγµατος που ισχύει κατά την ηµέρα της πληρωµής, µε αποτέλεσµα η αξία 

των µεταδοθέντων προγραµµάτων να διαφέρει από το πραγµατικό κόστος. 
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9. Λαχείο «Ευχάριστου Σαββατόβραδου». 

(α) Η πιο κάτω κατάσταση παρουσιάζει την οικονοµική εικόνα του εν λόγω 

λαχείου κατά τα τελευταία τρία χρόνια: 
 Λαχεία  Πληρωµές  Χρηµατικά Βραβεία 

 

 

Έτος 

 

Αρ. 

εκτυπωθέντων 

 

Αρ. 

πωληθέντων

 

 

Εισπράξεις 

 

 

Βραβεία 

Εκτυπ. 

και άλλα 

έξοδα 

 

Καθαρά 

Έσοδα 

 

 

Αδιάθετα 

 

 

Ανεξαργύρωτα 

   £ £ £ £ £ £ 
2001 1.599.952 955.670 930.282 768.868 16.331 145.083 31.016 66.342 

2002 1.614.951 868.885 760.274 641.788 14.339 104.147 53.809 64.691 

2003 1.509.952 767.610 671.659 532.246 24.571 114.841 77.650 108.013 

• Όπως προκύπτει, οι πωλήσεις των λαχείων δεν ξεπερνούν το 60% των 

εκτυπωθέντων λαχείων και οι  εισπράξεις παρουσιάζουν συνεχή πτωτική 

τάση. 

• Στις πληρωµές δεν περιλαµβάνεται η αξία των δώρων που κληρώνονται και 

τα οποία εξασφαλίζονται από δωρεές ή µε ειδικές συµφωνίες. 

• Τα καθαρά έσοδα φαίνεται να προέκυψαν σχεδόν  αποκλειστικά από το 

γεγονός ότι αρκετά χρηµατικά βραβεία δεν παρουσιάστηκαν για 

εξαργύρωση εντός της καθορισµένης προθεσµίας, καθώς και από τη µη 

καταβολή των χρηµατικών βραβείων που κερδίζουν τα αδιάθετα λαχεία.  Για 

παράδειγµα, τα καθαρά έσοδα για το έτος 2003, ύψους £114.841, 

προέκυψαν αποκλειστικά από το γεγονός ότι χρηµατικά βραβεία ύψους 

£108.013 δεν παρουσιάστηκαν για εξαργύρωση, καθώς και από τη µη 

καταβολή των χρηµατικών βραβείων ύψους  £77.650 που κέρδισαν τα 

αδιάθετα λαχεία. 

(β) ∆ιαφοροποίηση της λειτουργίας του Λαχείου «Ευχάριστου 
Σαββατόβραδου».  Παρατηρήθηκε από τη 15η κλήρωση του 2004 η ακόλουθη 

διαφοροποίηση στη λειτουργία του λαχείου.  Οι κληρώσεις περιλαµβάνουν 50 000 

λαχεία @ £1, ο πρώτος λαχνός κερδίζει £20.000 και τα συνολικά χρηµατικά 

βραβεία ανέρχονται σε £24.650 για κάθε κλήρωση. 
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Οι πρώτες κληρώσεις µετά  τη διαφοροποίηση παρουσιάζουν την πιο κάτω εικόνα: 
 

Κλήρωση Λαχεία  Σύνολο 

 
Αρ. 

 
Ηµεροµηνία 

 
Εκτυπωθέντα 

 
Πωληθέντα 

Καθαρές 
Εισπράξεις 

χρηµατικών 
βραβείων 

    £ £ 
15η 17.4.2004 49.999 9.030 7.901 24.650 

16η 25.4.2004 49.999 12.080 10.570 24.650 

17η 2.5.2004 49.999 15.705 13.742 24.650 

   36.815 32.213 73.950 
 

• Όπως φαίνεται πιο πάνω, οι καθαρές εισπράξεις είναι κατά πολύ λιγότερες 

των χρηµατικών βραβείων που πληρώνονται και εισηγήθηκα όπως 

επανεξεταστεί έγκαιρα το όλο θέµα λειτουργίας του λαχείου και ειδικά ο 

καθορισµός του αριθµού των λαχείων που εκτυπώνονται και των 

χρηµατικών βραβείων που προσφέρονται.  Οι πρώτες τρεις κληρώσεις 

είχαν συνολικές εισπράξεις (καθαρά έσοδα) £32.213 και υποχρεώσεις 

χρηµατικών βραβείων £73.950. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανέφερε ότι η πτωτική τάση του Λαχείου 

έχει προβληµατίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο τροχιοδροµεί διορθωτικά 

µέτρα.  Ήδη έχει εισαχθεί ο θεσµός του «Jackpot», ενώ παράλληλα εξετάζεται η 

πιθανότητα εισαγωγής τηλεπαιγνιδιού.  Σηµείωσε ότι το ΡΙΚ επανειληµµένα είχε 

προτείνει στα αρµόδια Υπουργεία να αλλάξει η µορφή του λαχείου, ώστε να 

συµβαδίζει µε τις αλλαγές που έγιναν στο κρατικό λαχείο και στα νέα παιγνίδια του 

ΟΠΑΠ. 

10. ∆ιαφηµίσεις. 

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

έτους για διαφηµίσεις µειώθηκαν κατά £304.809 ή 14,6%, σε σύγκριση µε το 2002 

(2003 £1.788.436, 2002 £2.093.245).  Στις πιο πάνω διαφηµίσεις περιλαµβάνονται 

και τα ποσά των £149.359 και £291.479, τα οποία αφορούν σε αγορές αγαθών και 

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

agreement). 
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Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανέφερε ότι η µείωση των διαφηµίσεων, 

σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, οφείλεται και στο γεγονός ότι κατά το 2002 

είχαµε τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα του Mundial και του Champions League, µε 

σηµαντικά έσοδα από διαφηµίσεις. 

(β) ∆ιαφηµίσεις στην Τηλεόραση.  ∆ιαπιστώθηκε και πάλι πτωτική τάση των 

διαφηµίσεων στην Τηλεόραση.  Η πιο κάτω κατάσταση είναι ενδεικτική: 
 

 
 

Έσοδα 
Αύξηση/ 
(Μείωση) 

 

 £ £ % 

2000 2.420.649 - - 

2001 1.825.812 (594.837) 24,6 

2002 1.551.789 (274.023) 15 

2003 1.078.928 (472.861) 30,5 

 

• Τα έσοδα από τις διαφηµίσεις της Τηλεόρασης µειώθηκαν το 2003  κατά 

£472.861 ή 30,5%, σε σύγκριση µε το 2002. 

• Συγκρίνοντας τα έτη 2000-2003, η µείωση ανέρχεται σε £1.341.721 ή 

55,4%. 

• Η µείωση των διαφηµίσεων για το έτος 2003 φαίνεται να οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στα χαµηλά µερίδια τηλεθέασης, σύµφωνα µε στοιχεία της 

A.G.B.(Cyprus) Ltd. 

(γ) Ανταλλαγή διαφηµίσεων οµοειδών υπηρεσιών.  Για την παρακολούθηση 

της ανταλλαγής διαφηµίσεων οµοειδών υπηρεσιών µεταξύ του Ιδρύµατος και του 

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

Συµφωνία».  Στις 31.12.2003 ο πιο πάνω λογαριασµός παρουσίαζε χρεωστικό 

υπόλοιπο £111.252 (£155.092 το 2002). 

• Στο πιο πάνω χρεωστικό υπόλοιπο δεν περιλαµβάνεται ποσό ύψους 

£42.507, για το οποίο εκδόθηκε  πιστωτική σηµείωση, επειδή, όπως 

αναφέρεται, αφορούσε σε χρόνο που παραχωρήθηκε δωρεάν, ο οποίος 

χρεώθηκε εκ παραδροµής. 
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Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διευκρίνισε ότι η πιστωτική σηµείωση για 

το ποσό των £42.507 ήταν επιβεβληµένη και προέκυψε από συµφωνία που 

κάλυπτε προηγούµενα χρόνια. 

• Παρατηρήθηκε και πάλι ότι σε µερικές περιπτώσεις το Ίδρυµα προσφέρει 

διαφηµίσεις χωρίς την ανάλογη δηµοσίευση στις αντίστοιχες εφηµερίδες και 

περιοδικά, µε αποτέλεσµα να αυξάνονται τα χρεωστικά υπόλοιπα και να 

υπάρχει κίνδυνος απώλειας του δικαιώµατος δηµοσίευσης των διαφηµίσεων 

του. 

11. Χρεώστες. 

(α) Χρεώστες διαφηµίσεων. 

(i) Το σύνολο των εµπορικών χρεωστών κατά τις 31.12.2003 ήταν £2.405.514, 

σε σύγκριση µε £3.093.542 κατά τις 31.12.2002, το µεγαλύτερο µέρος του 

οποίου αποτελούσαν οι χρεώστες διαφηµίσεων, που ανέρχονταν σε 

£1.425.731, σε σύγκριση µε £2.021.483 το 2002, δηλαδή σηµειώθηκε 

µείωση κατά £595.752 ή 29,5%.  Στο πιο πάνω ποσό των χρεωστών 

διαφηµίσεων δεν περιλαµβάνεται ποσό £152.933 από χρεώστες µε barter 

agreements. 

(ii) Οι χρεώστες για περίοδο πέρα από 12 µήνες ανέρχονταν σε £625.744 ή 

43,9% του συνόλου των χρεωστών διαφηµίσεων, όπως αναλύεται πιο 

κάτω: 

Οφειλή  £  Επί συνόλου 
% 

2-3 έτη  259.022  18,2 
4-5 έτη  194.668  13,7 
Άνω των 5 ετών  172.054  12 
  625.744  43,9 

Σηµειώνεται ότι το αντίστοιχο ποσό του 2002, ύψους £604.768, 

αποτελούσε το 29,9% του συνόλου των χρεωστών διαφηµίσεων. 

(iii) Στο υπόλοιπο των χρεωστών στις 31.12.2003 εξακολουθούν να 

συµπεριλαµβάνονται παλιά υπόλοιπα (από τα οποία τα κυριότερα 

φαίνονται πιο κάτω), για τα οποία δεν έγινε καµιά σηµαντική είσπραξη.  Οι 

χρεώστες αυτοί φαίνεται να τερµάτισαν τη συνεργασία τους µε το Ίδρυµα.  
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Αρ. 
Λογ/σµού 

Υπόλοιπο 
31.12.2003 

Υπόλοιπο 
31.12.2002 

Οφειλόµενο πέρα 
από 5 έτη 

 £ £ £ 
4000012 14.086 14.086 5.016 
4000054 43.182 43.182 43.182 
4000062 79.696 79.696 - 
4000096 7.464 7.464 7.464 
4000132 14.478 18.868 - 
4001401 3.545 3.545 - 
4002688 25.389 25.389 25.389 
4003566 11.083 11.083 11.083 
4003997 6.328 6.328 - 

(iv) Στους λογαριασµούς του Ιδρύµατος δεν περιλαµβάνονται οι τόκοι που 

οφείλονται από τους χρεώστες διαφηµίσεων, παρά µόνο οι εισπραχθέντες 

τόκοι, οι οποίοι υπολογίζονται από το σύστηµα των Factors µε τη 

διενέργεια κάθε είσπραξης.  Τόκος, ο οποίος υπολογίζεται µε το εκάστοτε 

βασικό επιτόκιο, αυξανόµενο κατά 3%, επιβάλλεται στους χρεώστες 

διαφηµίσεων που παρουσιάζονται καθυστερηµένοι για πέρα από 75 

ηµέρες.  Η ίδια τακτική ακολουθείται από το Σεπτέµβριο του 2003 και για 

τους χρεώστες υπηρεσιών. 

(β) Χρεώστες υπηρεσιών.  Στο υπόλοιπο των διαφόρων χρεωστών 

υπηρεσιών, το οποίο κατά τις 31.12.2003 ανερχόταν σε £189.906, σε σύγκριση 

µε £221.817 κατά τις 31.12.2002, αρκετές περιπτώσεις αφορούν σε παλιά 

υπόλοιπα, για τα οποία έγινε αναφορά και στις επιστολές µας για τους 

λογαριασµούς του 2000, 2001 και 2002, αλλά δεν φαίνεται να έχει γίνει 

οποιαδήποτε είσπραξη των οφειλόµενων ποσών.  Μερικά παραδείγµατα 

αναφέρονται πιο κάτω: 

Αρ. 
Λογ/σµού 

Υπόλοιπο 
31.12.2003 

Οφείλεται 
από 

 £  
4930088 3.355 1996-99 
4930098 4.244 1994 
4930052 1.662 1996-98 
4930083 1.350 1994 
4930204 540 1997 
4930287 5.400 1999 
4930297 2.241 1999 
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(γ) Χρεώστες εισφοράς υπέρ του ΡΙΚ.  Στις 31.12.2003 το υπόλοιπο των πιο 
πάνω χρεωστών ανερχόταν σε £651.528, σε σύγκριση µε £655.586 κατά τις 
31.12.2002, δηλαδή έγιναν εισπράξεις ύψους £4.058 µόνο, και εξέφρασα την 
άποψη ότι η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί, µε την αποστολή 
δεύτερης υπενθύµισης και τη λήψη νοµικών µέτρων σε περίπτωση µη 
ανταπόκρισης. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανέφερε ότι έχουν δοθεί οδηγίες για 
αποστολή δεύτερης επιστολής σε οφειλέτες ποσών πέραν των £50.  Στη 
συνέχεια θα ακολουθηθεί η νενοµισµένη νοµική διαδικασία για είσπραξη των 
οφειλόµενων ποσών. 

12. Πιστωτές. 

(α) ∆άνεια.  Το υπόλοιπο των δανείων στις 31.12.2003 ανερχόταν σε 
£11.493.685 και αποτελείται από κυβερνητικά δάνεια και προκαταβολές ύψους 
£7.302.747 και δάνεια από εµπορικές τράπεζες ύψους £4.190.937.  Για την 
αποπληρωµή των δανείων των εµπορικών τραπεζών καταβλήθηκε το 2003 το 
ποσό των £247.723, το οποίο αποτελούσε τη δόση του νέου δανείου της 
Ελληνικής Τράπεζας (£95.000) και δόσεις δανείων εξωτερικού ύψους £152.722.  
Καταβλήθηκαν επίσης στις εµπορικές τράπεζες τόκοι δανείων ύψους £250.436. 

Επισήµανα ότι για σειρά ετών το ΡΙΚ δεν προβαίνει σε αποπληρωµή των 
κυβερνητικών δανείων και προκαταβολών και των σχετικών τόκων.  Σηµειώνεται 
ότι, µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2000, οι κεφαλαιοποιηµένοι τόκοι κυβερνητικών 
δανείων και προκαταβολών περιορίζονταν µέχρι το ποσό του κεφαλαίου, 
σύµφωνα µε τον περί Τόκου Νόµο αρ. 2/1977.  Από 1.1.2001, µε την κατάργηση 
του πιο πάνω Νόµου από τον περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και 
Συναφών Θεµάτων Νόµο 160(Ι)/99, υπολογίζονται πρόσθετοι τόκοι για δάνεια 
και προκαταβολές που είχαν κεφαλαιοποιηµένους τόκους ίσους µε την αξία του 
κεφαλαίου, οι οποίοι για το 2003 ανέρχονταν σε £83.129  (2002 £153.648). 

(β) Τραπεζικό παρατράβηγµα. 
 

Έτος  
Παρατράβηγµα 

31/12    
Τόκοι 

παρατραβηγµάτων 
   £   £ 

2001  2.775.850   126.477 
2002  3.327.823   170.978 
2003  3.615.752   133.031 



 20 
  

Παρατηρήθηκε ότι, παρά τη σχετική µείωση στο σύνολο των τόκων 

παρατραβηγµάτων,  τα παρατραβήγµατα εξακολουθούν να παραµένουν σε ψηλά 

επίπεδα.  Σηµειώνεται ότι στις 31.12.2003 υπήρχαν ανεξαργύρωτες επιταγές, 

που εκδόθηκαν από το ΡΙΚ, συνολικού ποσού £1.121.224.  Για τα 

παρατραβήγµατα η Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας έχει εγγυηθεί ποσό 

ύψους £950.000.  

(γ) Περιθωριακά ωφελήµατα προσωπικού.  Η συσσωρευµένη οφειλή του 

ΡΙΚ για τα πιο πάνω ωφελήµατα ανέρχεται κατά τις 31.12.2003 σε £2.974.310 

(2002  £2.812.872).  Σηµειώνεται ότι το ποσό  αυτό είναι µειωµένο κατά 

£100.000 µε την έκδοση επιταγής ηµερ. 31.12.2003, η οποία καταχωρίστηκε 

στους λογαριασµούς του Ιδρύµατος του 2003 και κατατέθηκε στις 3.5.2004. 

Σηµειώνεται ότι δεν έχει οριστεί διαχειριστική επιτροπή, ούτε και υπάρχει 

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

Συλλογική Σύµβαση για την περίοδο 1989-1991 συµφωνήθηκε όπως τα 

περιθωριακά ωφελήµατα διατεθούν για το Ταµείο Υγείας, εκτός εάν 

συµφωνηθούν, µεταξύ ∆ιεύθυνσης και Συντεχνιών, άλλοι τρόποι διάθεσής τους. 

(δ) Ταµεία Συντάξεων Προσωπικού.  Σύµφωνα µε τους περί Ραδιοφωνικού 

Ιδρύµατος Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγηµάτων σε Υπαλλήλους του 

Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου και Εξαρτωµένους αυτών) Κανονισµούς 

(Κ.∆.Π. 205/87), το Ίδρυµα θα συνεισφέρει στο Ταµείο ετήσιες ελλειµµατικές 

συνεισφορές για κάλυψη οποιουδήποτε ελλείµµατος που προκύπτει από 

περιοδικές αναλογιστικές εκτιµήσεις του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του 

Ταµείου. 

Σύµφωνα µε την τελευταία αναλογιστική µελέτη, το έλλειµµα του Ταµείου στις 

31.12.2003 ανερχόταν σε £26.316.000, από το οποίο ποσό £18.096.138 δεν 

παρουσιάζεται στις υποχρεώσεις του ΡΙΚ στον Ισολογισµό στις 31.12.2003, 

αλλά, ένεκα εφαρµογής του Νέου ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς αρ. 19, θεωρείται ως οφειλή που θα αναγνωριστεί κατά τα έτη της 

υπολειπόµενης εργάσιµης ζωής των µελών του Ταµείου.  Σηµειώνεται ότι το πιο 

πάνω έλλειµµα των £18.096.138 παρουσιάζεται στους λογαριασµούς υπό 

µορφή σηµείωσης. 
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Η αναγνωρισθείσα οφειλή, σύµφωνα µε το πιο πάνω Πρότυπο, ανερχόταν κατά 

τις 31.12.2003 σε £8.219.862 και, µαζί µε την οφειλή από προηγούµενα χρόνια 

ύψους £7.616.342, η συνολική υποχρέωση του Ιδρύµατος που παρουσιάζεται 

στον Ισολογισµό στις 31.12.2003 ανέρχεται σε £15.836.204. 

13. Υπηρεσίες Factoring — ∆ικαιώµατα. 

Το σύνολο των δικαιωµάτων µε τα οποία επιβαρύνθηκε το Ίδρυµα µέσα στο 

2003 για υπηρεσίες Factoring ήταν £20.834 (2002 £33.511).  Παρουσιάζεται 

δηλαδή σηµαντική µείωση, η οποία οφείλεται κυρίως στην επιστροφή από την 

τράπεζα στο ΡΙΚ ανείσπρακτων οφειλών χρεωστών µε πολύ παλαιά υπόλοιπα, 

καθώς και στη γενική µείωση των χρεωστών.  Όπως αναφέρθηκε και στην 

προηγούµενη έκθεση µου, ο θεσµός των υπηρεσιών δεν φαίνεται να απέδωσε τα 

αναµενόµενα. 

14. Εσωτερικός  έλεγχος. 

Η προσφορά του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου συνέβαλε, σε αρκετές 

περιπτώσεις, ουσιαστικά στη βελτίωση των λειτουργιών του ΡΙΚ, όµως σε 

συγκεκριµένους τοµείς παρατηρείται µη ικανοποιητική διοικητική εποπτεία, µε 

αποτέλεσµα να µη λαµβάνονται  µέτρα που θα ήταν προς όφελος του Ιδρύµατος, 

είτε λόγω έλλειψης οδηγιών είτε λόγω µη κατάλληλης τήρησης των αναγκαίων 

στοιχείων, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λήψη αποφάσεων.  Οι ακόλουθες 

περιπτώσεις είναι ενδεικτικές: 

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

καταµέτρηση των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού και δεν τηρείται ενηµερωµένη 

κατάσταση για τον τόπο όπου βρίσκεται κάθε στοιχείο ξεχωριστά. Όπως έχω 

παρατηρήσει και στην έκθεση µου για τους λογαριασµούς του 2001, το Ίδρυµα θα 

πρέπει να προβεί σε καταγραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων και, για κάθε 

Τµήµα/Γραφείο, να ετοιµαστεί κατάσταση για τα περιουσιακά στοιχεία και να γίνεται 

ενηµέρωση της για όλες τις µελλοντικές προσθήκες, αφαιρέσεις  και µετακινήσεις.  

Επιπρόσθετα θα πρέπει να γίνει συµφιλίωση των αποτελεσµάτων της καταγραφής 

µε το µητρώο στοιχείων πάγιου ενεργητικού. 

∆ιαπιστώθηκε επίσης η ύπαρξη άχρηστων επίπλων και γραφειακού εξοπλισµού σε 

λυόµενες αποθήκες, κοντά στη Γενική Αποθήκη.  Θα πρέπει να αποµακρυνθούν 

όλα τα άχρηστα περιουσιακά στοιχεία µε τη νενοµισµένη διαδικασία. 
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(β) Αποθέµατα εξαρτηµάτων και άλλου εξοπλισµού.  Τα αποθέµατα 

εξαρτηµάτων και άλλου εξοπλισµού ανέρχονταν στις 31.12.2003 σε £606.684 

(£723.724 το 2002) και η πρόβλεψη για πεπαλαιωµένα και καταστραµµένα 

αποθέµατα ανήλθε σε £189.053.  Η πιο πάνω πρόβλεψη αντιπροσωπεύει το 31% 

του συνολικού αποθέµατος και ως εκ τούτου το Ίδρυµα πρέπει, κατά τη γνώµη 

µου,  να ορίσει ειδική επιτροπή για να εξετάσει και καταγράψει τα πεπαλαιωµένα 

και καταστραµµένα αποθέµατα και µελετήσει τρόπους διάθεσης τους. 

Παρατηρήθηκαν επίσης τα ακόλουθα: 

(i) Τα αποθέµατα στη Γενική Αποθήκη του Ιδρύµατος στην Αθαλάσσα 

παρουσίαζαν υπόλοιπο στις 31.12.2003, σύµφωνα µε τους λογαριασµούς 

του Καθολικού, ύψους £532.557, ενώ, µε βάση τα µητρώα της αποθήκης, 

το υπόλοιπο ανερχόταν σε £558.133, υπάρχει δηλαδή διαφορά £25.576, 

χωρίς να καταστεί δυνατόν να εξακριβωθεί πού οφείλεται. 

Πληροφορήθηκα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εργασία για συµφιλίωση των 

ποσών. 

(ii) Παρατηρήθηκε ότι οι 2 µεταχειρισµένες  γεννήτριες που κρατήθηκαν για να 

χρησιµοποιηθούν στο νέο σταθµό του Ιδρύµατος στη Βαβατσινιά, όταν 

αυτός θα δηµιουργηθεί, δεν φαίνεται να ικανοποιούν τις ανάγκες του πιο 

πάνω σταθµού και ως εκ τούτου το Ίδρυµα θα πρέπει να εξεύρει άλλους 

τρόπους αξιοποίησης ή και πώλησης τους, εάν δεν προβλέπεται να 

χρειαστούν στο µέλλον. 

(iii) Σε λυόµενες αποθήκες του Ιδρύµατος βρίσκονται ανάµικτα άχρηστα υλικά 

και εξοπλισµός, τα οποία έχουν διαγραφεί, χωρίς όµως να έχουν εκποιηθεί, 

όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, ηλεκτρονικός εξοπλισµός, εικονοληπτικές 

µηχανές, συσκευές κλιµατισµού, τεχνικός εξοπλισµός και άλλα.  

Αντιλαµβάνοµαι ότι µέρος του πιο πάνω εξοπλισµού είναι δυνατόν να 

αξιοποιηθεί ως εκθεσιακό υλικό. 

(γ) Συντήρηση µηχανηµάτων στους υποσταθµούς.  Σύµφωνα µε 

υπηρεσιακές εκθέσεις, οι βλάβες στους διάφορους υποσταθµούς του ΡΙΚ 

παρουσιάζουν αυξητική τάξη.  Αυτό, όπως αντιλαµβάνοµαι, αποδίδεται στη µη 

συστηµατική προληπτική συντήρηση των µηχανηµάτων στους υποσταθµούς 

αυτούς. 
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Εξέφρασα την άποψη ότι το θέµα είναι σοβαρό και θα πρέπει να ληφθούν µέτρα 

για την έγκαιρη συντήρηση των πιο πάνω µηχανηµάτων. 

(δ) Απαίτηση για έξοδα κινηµατογραφήσεων.  Συνεργάτης, υπεύθυνος για 

κινηµατογραφήσεις, απαίτησε, πέρα από τη σταθερή αµοιβή του (£300 

µηνιαίως), και για λογαριασµό της εταιρείας στην οποία είναι διευθυντής, ποσό 

£29.702, για κινηµατογραφήσεις που καλύπτουν τα έτη 2001 και 2002, χωρίς να 

υπάρχει οποιαδήποτε γραπτή συµφωνία, είτε µε τον ίδιο είτε µε την εταιρεία. 

Σύµφωνα µε υπηρεσιακό σηµείωµα, φαίνεται ότι επιδιώχθηκε συµβιβασµός, µε 

αρχική πρόταση να πληρωθεί ποσό £11.000 και, µετά από σηµείωµα του 

Βοηθού Γενικού ∆ιευθυντή, το ποσό αυξήθηκε σε £15.000, για το οποίο έγινε 

χρέωση του Κονδυλιού Έξοδα Ανταποκρίσεων/Ειδήσεων, µε πιστωτή την υπό 

αναφορά εταιρεία.  Αναφέρεται ότι τόσο ο πιο πάνω συµβιβασµός όσο και οι 

όροι συνεργασίας µε τον πιο πάνω συνεργάτη θα πρέπει να δικαιολογηθούν και 

να τύχουν της έγκρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το ΡΙΚ έχει 

µελετήσει τα θέµατα των περιουσιακών στοιχείων, των αποθεµάτων 

εξαρτηµάτων και άλλου εξοπλισµού, της συντήρησης µηχανηµάτων και των 

εξόδων κινηµατογραφήσεων και λαµβάνει τα δέοντα µέτρα. 

15. Προσφορές. 

Σηµειώνεται ότι, µε βάση  το νέο εναρµονισµένο νοµοθετικό πλαίσιο για τις 

δηµόσιες συµβάσεις στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, το ΡΙΚ θα 

πρέπει, για τη διενέργεια διαγωνισµών για προµήθειες, έργα και υπηρεσίες, να 

εφαρµόζει από 1.4.2004 τις πρόνοιες του περί της Σύναψης Συµβάσεων  

(Προµήθειες,  Έργα και Υπηρεσίες) Νόµου του 2003 (αρ. 101(Ι)2003) και, µέχρι 

την έκδοση, δυνάµει του Νόµου αυτού, Κανονισµών για τη σύναψη συµβάσεων 

από τους Οργανισµούς ∆ηµοσίου ∆ικαίου, να εφαρµόζει τους Κανονισµούς 

Προσφορών του Ιδρύµατος  που ίσχυαν κατά την 1.4.2004, στην έκταση που 

αυτοί δεν συγκρούονται µε τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόµου. 
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16. Εκκρεµή θέµατα. 

(α) Οργάνωση και λειτουργία του Αρχείου.  Όπως αναφέρθηκε και σε 

προηγούµενες επιστολές µας, εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναµίες στην 

τήρηση και αρχειοθέτηση της αλληλογραφίας και των εγγράφων. 

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

διατηρεί δικό του αρχείο και ότι έχουν δοθεί οδηγίες για ορθότερη αρχειοθέτηση. 

(β) Ταινιοθήκη.  Οι εισηγήσεις µου για επιβεβαίωση της ύπαρξης και 

ασφαλούς φύλαξης των ταινιών δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι έχουν ληφθεί 

µέτρα τόσο για την ασφαλή φύλαξη όσο και για την επιβεβαίωση της ύπαρξης 

των ταινιών. 

(γ) Αρχείο ταινιών.  ∆εν έχει σηµειωθεί οποιαδήποτε σηµαντική εξέλιξη για το 

πιο πάνω θέµα. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι άρχισε και 

συνεχίζεται η συντήρηση αρχειακού υλικού, τόσο από το προσωπικό του ΡΙΚ, 

όσο και από την Ελληνική Τηλεόραση.  Επίσης έχει διαµορφωθεί κατάλληλος 

χώρος εργασίας και φύλαξης του αρχειακού υλικού και έχει αγοραστεί ειδικός 

εξοπλισµός.  Επιπρόσθετα, έχει εγκριθεί η προµελέτη για την ανέγερση του 

κτιρίου που θα στεγάσει, επί µονίµου βάσεως, όλο το αρχειακό υλικό του ΡΙΚ. 

(δ)  Παρακολούθηση υποθέσεων απαλλοτρίωσης. 

(i) Απαλλοτρίωση τεµαχίου 847 Φ/ΣΧ ΧΧΙ/63VI.  Το Τµήµα Κτηµατολογίου 

και Χωροµετρίας καθόρισε στις 9.11.1998 ποσό αποζηµίωσης £30.000 για 

την πιο πάνω απαλλοτρίωση.  ∆ιαπιστώθηκε ότι η αποδοχή και η είσπραξη 

της αποζηµίωσης αυτής δεν έχουν γίνει µέχρι σήµερα. 

(ii) Απαλλοτρίωση µέρους του τεµαχίου 1835, όπου βρίσκεται το 
Κινηµατογραφικό Συνεργείο.  Το Ίδρυµα δεν έχει ακόµη λάβει προσφορά 

για αποζηµίωση, λόγω του  επηρεασµού της περιουσίας του από την πιο 
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πάνω απαλλοτρίωση, παρά το ότι συµπληρώθηκαν τα έργα και 

κατεδαφίστηκε οικοδοµή που υπήρχε στο πιο πάνω τεµάχιο. 

Σχετικά µε τις πιο πάνω υποθέσεις απαλλοτρίωσης, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το ΡΙΚ προτίθεται να λάβει το συντοµότερο όλα 

τα απαραίτητα µέτρα για είσπραξη των σχετικών αποζηµιώσεων. 

(ε) Αγωγές. 

Αγωγή αρ. 12791/98, για £25.082.  Η δικαστική απόφαση προνοούσε 

αποπληρωµή στο Ίδρυµα του πιο πάνω επιδικασθέντος ποσού µε µηνιαίες 

δόσεις, ο οφειλέτης όµως δεν ανταποκρίθηκε στην απόφαση του δικαστηρίου 

και εκδόθηκε ένταλµα κινητής περιουσίας, το οποίο και επιστράφηκε 

ανεκτέλεστο.  

Αγωγή αρ. 2946/2001, για £25.241.  Η αγωγή εκδικάστηκε από το 2001, 

αλλά η σχετική δικαστική απόφαση παραµένει µέχρι σήµερα ανεκτέλεστη, µε 

αποτέλεσµα να εκκρεµεί η είσπραξη του πιο πάνω ποσού. 

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

πληροφόρησε ότι το ΡΙΚ, σε συνεργασία µε την Αστυνοµία, προβαίνει στις 

δέουσες ενέργειες για εντοπισµό των οφειλετών και είσπραξη των χρεών. 
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