
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009. 

 

1. Γενικά. 

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

Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 έως 2007, 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων.   

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή που διόρισε το 

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

Με βάση το ίδιο άρθρο, η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει διενεργήσει επιπρόσθετο 

οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο. 

2. Οικονομική κατάσταση.  

(α) Έσοδα. Τα έσοδα, εξαιρουμένης της κρατικής χορηγίας, ανήλθαν σε €6,8 εκ. 

(€12,1 εκ. το 2008) και συμπεριλαμβανομένης της κρατικής χορηγίας ανήλθαν σε 

€35,9 εκ. σε σύγκριση με €43,5 εκ. το προηγούμενο έτος. Η κρατική χορηγία του 

2009 για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος ανήλθε σε €28,4 εκ. ή 

79% των συνολικών εσόδων, σε σύγκριση με €30,9 εκ. ή 71% για το προηγούμενο 

έτος. Σημειώνεται ότι η κρατική χορηγία για κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 

€3.509.670 δεν έχει συμπεριληφθεί στα έσοδα, εκτός από το μέρος της που 

αφορά σε αποσβέσεις του έτους. Οι σημαντικότερες μειώσεις σημειώθηκαν στα 

έσοδα που αφορούν σε εμπορικές διαφημίσεις (€741.062), και στη μη επανάληψη 

εσόδων που αφορούσαν στο διαγωνισμό τραγουδιού Junior Eurovision 

(€1.016.435) και ΦΠΑ προηγούμενων ετών (€3.361.340). 

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

χρηματοδότησης, ανήλθαν σε €40,6 εκ., σε σύγκριση με €39,7 εκ. για το προηγούμενο 

έτος, δηλαδή σημείωσαν αύξηση €0,9 εκ. ή 2%. Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε €1.787.431 

(€1.554.615 το 2008) και τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης ανήλθαν σε €808.016 

(€1.427.865 το 2008). Η σημαντικότερη αύξηση σημειώθηκε στο Κονδύλι «Μισθοί και 

Ωφελήματα Προσωπικού» (€2.700.534) και η σημαντικότερη μείωση στο Κονδύλι 

«Έξοδα Προγραμμάτων» (€1.504.025).  

(γ) Αποτελέσματα έτους. Το Ίδρυμα παρουσίασε για το 2009 έλλειμμα πριν 

από τη φορολογία €4,8 εκ., σε σύγκριση με πλεόνασμα €3,6 εκ. κατά το 2008.  



 - 2 - 
 

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

κρατική χορηγία συνολικού ύψους €31.914.610 (€33.143.450 το 2008), ενώ η 

εγκεκριμένη πρόνοια στον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος ανερχόταν σε €36.983.200 

(€33.143.450 το 2008). Αντίθετα η εγκεκριμένη αρχική πρόνοια για χορηγία προς το 

Ίδρυμα για το 2009, σύμφωνα με τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Ν.47(ΙΙ)/2009), 

ανερχόταν σε €28.191.924, ενώ μόλις στις 22.12.2009 με το Συμπληρωματικό 

Προϋπολογισμό του Κράτους (Υπουργείο Εσωτερικών) (Ν.60(II)/2009), εγκρίθηκε 

επιπλέον χορηγία ύψους €3.722.686. Το φαινόμενο να περιλαμβάνεται και εγκρίνεται 

ως κρατική χορηγία προς κάποιον Οργανισμό διαφορετικό ποσό στον Κρατικό 

Προϋπολογισμό, σε σύγκριση με τον οικείο Προϋπολογισμό του συγκεκριμένου 

Οργανισμού έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν και είχαν υποδειχθεί στο Υπουργείο 

Οικονομικών οι συνέπειες και τα προβλήματα που δημιουργούνται. 

Το Ίδρυμα υπέβαλε το 2008 στον Υπουργό Εσωτερικών «Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο 

Αντιμετώπισης/Κάλυψης Οικονομικών Προβλημάτων» με χρονικό ορίζοντα από το 

2008 μέχρι το 2018. Το ουσιαστικότερο μέτρο που προτείνεται από τον Οργανισμό 

για αντιμετώπιση των σοβαρών οικονομικών του προβλημάτων περιορίζεται στην 

πλευρά των εσόδων και ειδικά στην αύξηση της κρατικής χορηγίας. Μέχρι σήμερα 

η Κυβέρνηση δεν αποδέχθηκε το «Σχέδιο». 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύματος μας πληροφόρησε ότι το «Μεσοπρόθεσμο 

Σχέδιο Αντιμετώπισης Οικονομικών Προβλημάτων» περιείχε και συγκεκριμένες 

δεσμεύσεις για συγκράτηση των δαπανών, αλλά εκ των πραγμάτων έχει καταστεί 

ανενεργό. 

(ε) Έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης. Στις 31.12.2009 οι τρέχουσες 

υποχρεώσεις του Ιδρύματος ανέρχονταν σε €16,2 εκ., σε σύγκριση με  €15,9 εκ. 

το 2008, ενώ το τρεχούμενο ενεργητικό ήταν €11,6 εκ. (€14,2 εκ. το 2008), δηλαδή 

υπήρχε έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους €4,6 εκ., σε σύγκριση με €1,7 εκ. το 

2008. Το σύνολο των υποχρεώσεων του Ιδρύματος υπερβαίνει το σύνολο του 

ενεργητικού του κατά €65,3 εκ. Το πιο πάνω έλλειμμα, που προέκυψε κυρίως από 

τις υποχρεώσεις του Ιδρύματος προς τo Ταμείο Συντάξεων για κάλυψη των 

συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων του και από την οφειλή για τα 

Περιθωριακά Ωφελήματα των υπαλλήλων, καταδεικνύει ότι η ικανότητα του 

Ιδρύματος να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα στηρίζεται στη συνέχιση 



 - 3 - 
 

παροχής κρατικής χορηγίας και στη μη υποχρέωση για άμεση καταβολή των 

οφειλών στο Ταμείο Συντάξεων.  

Σύμφωνα με τον Γενικό ∆ιευθυντή του Ιδρύματος, σημαντικό μέρος του ελλείμματος στο 

κεφάλαιο κίνησης οφείλεται στη μη καταβολή του συνολικού ύψους της 

εγκεκριμένης στον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος χορηγίας για το έτος. 

(στ) Υποχρέωση προς το Ταμείο Συντάξεων. 

(i) Ύψος αναλογιστικού ελλείμματος. Σύμφωνα με την αναλογιστική 

εκτίμηση που υποβλήθηκε το Μάιο 2010 με ημερομηνία εκτίμησης 

31.12.2009, με βάση το ήδη εφαρμοσμένο όριο αφυπηρέτησης των 63 ετών, 

το Ταμείο Συντάξεων παρουσιάζει έλλειμμα, σε σχέση με προϋπηρεσία, 

ύψους €76.928.000 (€72.274.000 στην εκτίμηση 31.12.2008 σύμφωνα με την 

τελική έκθεση της αναλογιστικής εκτίμησης).  

Η συνολική αναγνωρισμένη οφειλή προς το Ταμείο Συντάξεων, ανέρχεται 

κατά τις 31.12.2009 σε €48.718.010 (€43.889.913 στις 31.12.2008), όπως 

παρουσιάζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης του Ιδρύματος. 

Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο μη αναγνωρισμένο έλλειμμα ύψους 

€28.209.990 (€76.928.000 – €48.718.010) παρουσιάζεται στις οικονομικές 

καταστάσεις του Ιδρύματος υπό μορφή σημείωσης. Σημειώνεται ότι τόσο η 

αναγνώριση όσο κα η παρουσίαση της πιο πάνω οφειλής στις οικονομικές 

καταστάσεις του Ιδρύματος έγινε σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  

(ii) Χρηματοδότηση του αναλογιστικού ελλείμματος. Σύμφωνα με τους 

περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και 

Χορηγημάτων σε υπαλλήλους του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και 

εξαρτωμένους αυτών) Κανονισμούς, Κ.∆.Π. 205/87 όπως τροποποιήθηκαν 

με την Κ.∆.Π. 278/93, εάν πιστοποιηθεί έλλειμμα κατά την αναλογιστική 

εκτίμηση, το Ίδρυμα θα συνεισφέρει στο Ταμείο ελλειμματικές εισφορές 

τέτοιου ποσού, το οποίο υπολογίζεται ότι θα καλύπτει το έλλειμμα σε 

περίοδο που δεν ξεπερνά τα 33 χρόνια, όπως μπορεί να αποφασίσει το 

Ίδρυμα από την ημερομηνία της εκτίμησης. 

Επίσης, στο παράρτημα της τελικής αναλογιστικής εκτίμησης με ημερομηνία 

εκτίμησης 31.12.2008, για χρηματοδότηση του ελλείμματος των €72.274.000, 

γίνεται εισήγηση όπως καταβληθούν από το Ίδρυμα ετήσιες συνεισφορές, είτε 
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€25.451.000 για 3 χρόνια, είτε €16.115.000 για 5 χρόνια, είτε €10.898.000 για 

8 χρόνια, επιπρόσθετα με τις εισφορές για την Τρέχουσα Υπηρεσία ύψους 

21% επί των μισθών, είτε με ένα ποσοστό εισφοράς ύψους 159,6% επί των 

ολικών μισθών κατά τη διάρκεια της μελλοντικής υπηρεσίας των παρόντων 

μελών του Ταμείου. Στον εγκριθέντα όμως Προϋπολογισμό του Ιδρύματος για 

το έτος 2009, έχει συμπεριληφθεί πρόνοια για προϋπηρεσία μόνο 

€2.000.000, με σημείωση ότι εφόσον τα πραγματικά έσοδα υπερβούν τα 

προβλεπόμενα, το πλεόνασμα δύναται να χρησιμοποιηθεί για πρόσθετη 

πληρωμή προς το Ταμείο Συντάξεων, ενώ κατά το ίδιο έτος καταβλήθηκαν 

προς το Ταμείο Συντάξεων μόνο €2.866.877, συμπεριλαμβανομένης και της 

Τρέχουσας Υποχρέωσης ύψους €1.474.369.  

Στον εγκριθέντα Προϋπολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2010, έχει 

συμπεριληφθεί πρόνοια μόνο €2.000.000 για κάλυψη προϋπηρεσίας, με 

σημείωση ότι εφόσον τα πραγματικά έσοδα υπερβούν τα προβλεπόμενα, 

το πλεόνασμα δύναται να χρησιμοποιηθεί για πρόσθετη πληρωμή προς το 

Ταμείο Συντάξεων. Όπως αναφέραμε και στην Έκθεση μας για τις 

οικονομικές καταστάσεις του 2008, 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. 

Όπως ανέφερε ο Γενικός ∆ιευθυντής η συμπερίληψη ποσού ύψους 

€2.000.000 για κάλυψη της προϋπηρεσίας έγινε με γραπτές οδηγίες των 

αρμοδίων Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών. Η καταβολή, κατά 

το 2009, χαμηλότερου ποσού στο Ταμείο Συντάξεων από τη σχετική 

πρόνοια, οφείλεται στη μη καταβολή του συνολικού ύψους της 

εγκεκριμένης στον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος χορηγίας για το έτος. 

(ζ) Κρατικές εγγυήσεις. Στις 31.12.2009 οι κρατικές εγγυήσεις για τα δάνεια του 

Ιδρύματος ανέρχονταν σε €23,5 εκ. 

(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 (€17.086), και η οποία δεν έχει ακόμη 

αρχίσει τις δραστηριότητές της. 
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(θ) Λογιστικές Αναλογίες. Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν μια γενική 

εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Ιδρύματος: 

 2009  2008 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 0,72  0,89 
Αποδοχές και Ωφελήματα Προσωπικού (περιλαμβανομένων 
των εργοδοτικών εισφορών) προς Έξοδα 

 
50,62% 

  
44,32%

Κρατική Χορηγία προς Έσοδα 79,09%  71,06%
 

3. Προϋπολογισμός. 

(α) Προϋπολογισμός 2009. Ο Προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2009 

ψηφίστηκε σε Νόμο στις 9.4.2009 (Ν.47(ΙΙ)/2009), ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 

24.4.2009. Αναφέρεται ότι ο αρχικός Προϋπολογισμός εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο του Ιδρύματος στις 16.5.2008 και υποβλήθηκε στο Υπουργείο 

Εσωτερικών στις 22.5.2008. Μετά από οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών το 

Ίδρυμα προχώρησε σε τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού, ο οποίος τελικά 

υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 12.3.2009. 

Η Βουλή ενέκρινε δωδεκατημόρια για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2009, ενώ κατά 

την περίοδο 1.3.2009 μέχρι 23.4.2009 (ημερομηνίας δημοσίευσης του Προϋπολογισμού), 

διενεργήθηκαν πληρωμές που αφορούν σε συμβατικές υποχρεώσεις του Ιδρύματος, για τις 

οποίες δεν υπήρχε νομοθετική κάλυψη, αλλά έγιναν μετά από έγκριση των Υπουργών 

Οικονομικών και Εσωτερικών, χωρίς ωστόσο οι Υπουργοί να έχουν τέτοια εξουσία είτε από 

το Σύνταγμα είτε από Νόμο. Επισημάνθηκε ότι η καθυστέρηση στην όλη διαδικασία της 

ετοιμασίας και έγκρισης του Προϋπολογισμού δημιουργεί προβλήματα ρευστότητας στο 

Ίδρυμα και νομιμότητας διενέργειας ορισμένων δαπανών.  

(β) Υπερβάσεις. Κατά το 2009, σε διάφορα Άρθρα του Προϋπολογισμού χρεώθηκαν 

ποσά ύψους €2.860.843, πέραν από τις εγκριθείσες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό. 

Από αυτές, ποσά ύψους €2.043.528 καλύφθηκαν με μεταφορές εξοικονομήσεων από 

άλλα Άρθρα και ποσά ύψους €817.315 καλύφθηκαν από τις «Μη Προβλεπόμενες 

∆απάνες και Αποθεματικό». Σχετική έγκριση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος 

δόθηκε στις 27.4.2010, και στις 5.5.2010 το Ίδρυμα διαβίβασε την κατάσταση των πιο 

πάνω υπερβάσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ εκκρεμεί η υποβολή τους στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων. 
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4. Προσωπικό. 

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

κατά την 31.12.2009 και 31.12.2008 μαζί με το ανάλογο κόστος: 

 

  2009  2008 
Υπαλληλικό προσωπικό:     
Μόνιμοι υπάλληλοι 153  168
Συνεργάτες αορίστου χρόνου (τακτικοί) 257  180
 410  348
Εργατικό προσωπικό:   
Τακτικοί 32  32
Έκτακτοι 2  2
 34  34
Σύνολο 444  382

 
 2009  2008 

 €  € 
∆απάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές:    
Μόνιμοι υπάλληλοι (δεν συμπεριλαμβάνεται η ελλειμματική 
εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων) 

   

 Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα 7.473.823  7.449.342 
 ∆ιάφορα επιδόματα και υπερωρίες 1.186.969  1.072.580 
 Εργοδοτικές εισφορές 850.500  829.446 
 9.511.292  9.351.368 
 Ωφελήματα προσωπικού 1.408.887  1.437.620 
 Εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων για τρέχουσα υπηρεσία  1.474.370  1.477.599 
 12.394.549  12.266.587 
Συνεργάτες αορίστου χρόνου (τακτικοί) 6.649.077  5.828.105 
Εργατικό προσωπικό 958.022  944.645 
Σύνολο 20.001.648  19.039.337 
Μέσος όρος κόστους εργοδότησης:    
Μόνιμοι υπάλληλοι (μέσος όρος 160)   77.466  72.156 
Συνεργάτες αορίστου χρόνου (τακτικοί) (μέσος όρος 193) 34.451  32.378 
Εργατικό προσωπικό (μέσος όρος 34) 28.177  27.784 
 

Σημειώνεται ότι η αύξηση του μέσου όρου κόστους εργοδότησης των μονίμων 

υπαλλήλων κατά €5.310 ή 7,4% οφείλεται κυρίως, στην αύξηση του τιμαριθμικού 

επιδόματος, στην παραχώρηση των ετήσιων προσαυξήσεων και στην αύξηση των 

υπερωριών, ενώ των συνεργατών αορίστου χρόνου (τακτικών) κατά €2.073 ή 6,4% 

οφείλεται πέραν από τα πιο πάνω και στην καταβολή αναδρομικών, λόγω της ένταξης 

έκτακτων συνεργατών σε καθεστώς συνεργάτη αορίστου χρόνου. 

Η αύξηση του μέσου όρου κόστους εργοδότησης του εργατικού προσωπικού, οφείλεται 

κυρίως στην παραχώρηση των αυξήσεων και των ετήσιων προσαυξήσεων. 

Σύμφωνα με τον Γενικό ∆ιευθυντή του Ιδρύματος, ο μέσος όρος ηλικίας των μονίμων 

υπαλλήλων του ΡΙΚ κατά την 31η ∆εκεμβρίου 2009 ήταν 53,5 χρόνια, με μέση 
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υπηρεσία 27,5 χρόνια, με αποτέλεσμα το μόνιμο προσωπικό να έχει φθάσει σε 

ψηλές βαθμίδες των μισθοδοτικών κλιμάκων. 

(β) Στελέχωση του Ιδρύματος. Οι εγκεκριμένες θέσεις σύμφωνα με τον περί 

Προϋπολογισμού Νόμο του 2009 του Ιδρύματος ανέρχονταν σε 245, από τις οποίες 

27 σημειωμένες με διπλό σταυρό (υπό κατάργηση), ενώ στις 31.12.2009 υπήρχαν 65 

κενές θέσεις. Ορισμένες θέσεις εξακολουθούν να παραμένουν κενές για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας τέθηκε το ερώτημα κατά πόσο 

οι θέσεις εξακολουθούν να είναι απαραίτητες, αφού για τόσα χρόνια δεν έχει 

τροχοδρομηθεί διαδικασία πλήρωσης τους. Κατά την ψήφιση του Προϋπολογισμού 

του Ιδρύματος από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το 2010, προστέθηκε πρόνοια 

που απαγορεύει την πλήρωση οποιασδήποτε κενής θέσης, για την οποία δεν έχει 

αρχίσει η νόμιμη διαδικασία πλήρωσης της κατά την ημερομηνία ψήφισης του. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής μας πληροφόρησε ότι το ΡΙΚ προτίθεται να προχωρήσει 

εντός του 2010 στην πλήρωση όλων των κενών θέσεων για τις οποίες είχε αρχίσει 

η διαδικασία πλήρωσης τους πριν τις 31.3.2010, ημερομηνία ψήφισης του 

προϋπολογισμού του έτους.  

(γ) Συλλογική Σύμβαση 2007-2009 και καταβολή αναδρομικών αυξήσεων. Το 

Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή του ημερ. 9.6.2009 πληροφόρησε το Ίδρυμα ότι 

μπορεί να προχωρήσει στην υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης του Ιδρύματος για την 

περίοδο 1.1.2007-31.12.2009, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα περιέχει οτιδήποτε άλλο 

πέραν των όσων περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Πλαίσιο για όλους τους Οργανισμούς 

∆ημοσίου ∆ικαίου, που υπογράφτηκε στις 19.2.2008 από τον Υπουργό Οικονομικών και 

τους Γενικούς Γραμματείς των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. Ωστόσο όταν το Ίδρυμα 

και οι συντεχνίες υπέγραψαν τη συμφωνία στις 11.1.2010, επιπρόσθετα των όσων έχουν 

συμφωνηθεί στην πιο πάνω Συμφωνία Πλαίσιο, συμπεριέλαβαν ότι οι γενικές αυξήσεις 

θα υπολογιστούν αναδρομικά και επί των υπερωριών, της εργασίας κατά τα 

Σαββατοκύριακα και Αργίες, καθώς και επί των επιδομάτων βάρδιας, πρακτική που δε 

συνάδει ούτε και με τα όσα εφαρμόζονται στο δημόσιο τομέα. 

Σημειώνεται ότι κατά το 2009 καταβλήθηκαν αναδρομικές αυξήσεις επί των 

βασικών μισθών, κατά 2% από 1.1.2008 και κατά 1,5% από 1.1.2009 συνολικού 

ύψους €280.817, που περιλαμβάνουν αναδρομικές αυξήσεις που έχουν 

υπολογιστεί και επί των επιδομάτων και υπερωριών. 
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Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής η συμφωνημένη με τις συντεχνίες 

πρακτική που διαχρονικά ακολουθείται σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού των 

αναδρομικών αυξήσεων, είναι οι αυξήσεις να υπολογίζονται αναδρομικά και επί 

των επιδομάτων και υπερωριών, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που 

παρατηρείται συνήθως στην υπογραφή των Συλλογικών Συμβάσεων.  

(δ) Αφυπηρέτηση υπαλλήλων, μελών του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων 

(με εισφορές). Όπως αναφέρθηκε και στην Έκθεση μας για το έτος 2008, οι Κανονισμοί 

του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων (με εισφορές) και οι περί Ραδιοφωνικού 

Ιδρύματος (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί, προβλέπουν ότι η ηλικία αφυπηρέτησης των 

μόνιμων υπαλλήλων είναι η ηλικία των 60 ετών, ενώ οι Κανονισμοί του Σχεδίου 

Συντάξεων και Χορηγημάτων (όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης), μετά από 

σχετική τροποποίηση, προβλέπουν σταδιακή αφυπηρέτηση μέχρι τη συμπλήρωση 

ηλικίας 63 ετών. 

Από τα πιο πάνω συνάγεται ότι η υπηρεσία, υπαλλήλων που είναι μέλη του 

Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων (με εισφορές), εφόσον αποχωρήσουν μετά 

τη συμπλήρωση ηλικίας 60 ετών, δεν καλύπτεται από τους σχετικούς Κανονισμούς 

και ως εκ τούτου θα πρέπει το Ίδρυμα να προχωρήσει το γρηγορότερο στην 

τροποποίηση τους για σταδιακή επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης μέχρι τα 63 

έτη, ώστε να συνάδουν με τους Κανονισμούς του Σχεδίου Συντάξεων και 

Χορηγημάτων (όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης). 

Σημειώνεται ότι, με βάση τα πιο πάνω, η Υπηρεσία μας δεν πιστοποίησε την 

ορθότητα των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων υπαλλήλου του Ιδρύματος μέλους 

του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων (με εισφορές) που αφυπηρέτησε στις 

15.3.2009, στην ηλικία των 61 ετών και 10 μηνών (σχετική είναι η επιστολή της 

Υπηρεσίας μας με ημερ. 23.4.2009). 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής ανέφερε ότι το ΡΙΚ υπέβαλε στο Υπουργείο Εσωτερικών 

στις 24.2.2009 προσχέδιο των αναγκαίων τροποποιήσεων στους σχετικούς 

Κανονισμούς, το οποίο με επιστολή του ημερομηνίας 30.11.2009, αποτάθηκε στο 

Τμήμα ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού για τα σχόλια του. 

(ε) Αποζημίωση για εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα και αργίες, υπερωρίες 

και επιδόματα βάρδιας. Η δαπάνη για υπερωριακή απασχόληση και επίδομα 

βάρδιας του μόνιμου προσωπικού και των εργατών του Ιδρύματος, καθώς και η 
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αποζημίωση για εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα και αργίες, ανήλθε σε €1.299.979, 

σε σύγκριση με €1.241.980 το 2008. 

Στον πιο κάτω πίνακα που ετοιμάστηκε σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση 

υπερωριών και επιδόματος βάρδιας, φαίνεται κατά κατηγορία υπερωριών, η δαπάνη 

για τα έτη 2008 και 2009. 

 2009  2008 
 €  € 
Αποζημίωση για εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα και 
αργίες 

416.500  420.208 

Επίδομα βάρδιας 335.662  341.317 
 752.162  761.525 
Υπερωρίες 547.817  480.455 
Σύνολο 1.299.979  1.241.980 

 

Παρά το ότι κατά το 2009 δεν υπήρξαν γεγονότα ανάλογα με αυτά του 2008, όπως 

Προεδρικές Εκλογές, διαγωνισμός τραγουδιού της Junior Eurovision και Ολυμπιακοί 

Αγώνες, έχει παρατηρηθεί αύξηση στις υπερωρίες κατά €67.362 ή 14%. Σημειώνεται ότι 

οι υπερωρίες και τα επιδόματα βάρδιας αποτελούν ποσοστό 9,7% επί των συνολικών 

αποδοχών του μόνιμου προσωπικού και εργατών. 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται κατά τμήμα, ο αριθμός των μόνιμων 

υπαλλήλων, στον καθένα από τους οποίους καταβλήθηκε για υπερωρίες και 

επιδόματα βάρδιας κατά το έτος 2009 ποσό πέραν των €20.000.  
 

 
Τμήμα 

Αριθμός υπαλλήλων με υπερωρίες και 
επιδόματα βάρδιας πάνω από €20.000 

Στήριξης Παραγωγής 11 
Προγραμμάτων Τηλεόρασης και 
Ειδήσεων και Επικαίρων 

4 

Σύνολο υπαλλήλων 15 
 

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, ημερ. 4.3.2009, το 

έτος 2008, 94 άτομα εργάστηκαν υπερωριακά, πέραν των 43 ωρών το μήνα, σε 

αντίθεση με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος ημερ. 3.8.2005, όπου 

δόθηκαν οδηγίες σε όλους τους Τμηματάρχες να μην καλείται υπάλληλος να εργαστεί 

υπερωριακά πέραν των 43 ωρών το μήνα. Σύμφωνα με την πιο πάνω έκθεση, σε 14 

περιπτώσεις η υπερωριακή εργασία 10 ατόμων υπερβαίνει τις 100 ώρες το μήνα.  

Εισηγηθήκαμε και πάλι όπως το Ίδρυμα, προχωρήσει, όπου είναι δυνατό σε καλύτερη 

κατανομή της εργασίας και σχεδιασμό της ρότας, αφού λαμβάνεται πάντα υπόψη και 
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αξιοποιείται κατάλληλα το καθεστώς βάρδιας που ισχύει στο Ίδρυμα. Επιπρόσθετα θα 

πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια για μείωση της υπερωριακής εργασίας, με στόχο 

όπως η εργασία τους διεκπεραιώνεται σε κανονικές ώρες γραφείου. 

Παρατηρήθηκε ότι οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης δεν ελέγχονται πάντοτε με 

βάση τις καταγραμμένες από το σύστημα κάρτας ώρες άφιξης και αναχώρησης 

του προσωπικού, για το οποίο, σημειώνεται ότι κατά τους τρεις τελευταίους μήνες 

του 2009 και τους πρώτους μήνες του 2010 δεν λειτουργούσε λόγω βλάβης.  

Σύμφωνα με τον Γενικό ∆ιευθυντή του Ιδρύματος, η αύξηση στις υπερωρίες 

αποδίδεται, στην παροχή ετήσιων προσαυξήσεων, τιμαριθμικού επιδόματος και 

γενικών αυξήσεων. Σημείωσε δε ότι, εντός του 2009 διεξήχθησαν οι Ευρωβουλευτικές 

εκλογές, δεκάδες συναντήσεις στο πλαίσιο των συνομιλιών για λύση του κυπριακού και 

άρχισε επίσης η εργασία για την ψηφιακή τηλεόραση με αποτέλεσμα να υπάρξουν 

αυξημένες υπερωρίες. Ανέφερε επίσης ότι το ΡΙΚ καταβάλλει στοχευμένη προσπάθεια 

για ουσιαστική μείωση της υπερωριακής απασχόλησης. 

(στ) Κατ’ αποκοπή αμοιβή μόνιμων υπαλλήλων. Κατά το 2009 καταβλήθηκε 

σε 13 μόνιμους υπαλλήλους συνολικά πρόσθετη κατ’ αποκοπή αμοιβή ύψους 

€47.521, πέραν των ετήσιων απολαβών τους και υπερωριών σε ορισμένες 

περιπτώσεις, για υπηρεσίες που προσέφεραν στο Ίδρυμα εκτός των ωρών 

εργασίας τους, τόσο στην τηλεόραση όσο και στο ραδιόφωνο. Παρατηρήθηκε και 

πάλι, ότι η πιο πάνω πληρωμή δεν καλύπτεται από τις πρόνοιες των περί Ραδιοφωνικού 

Ιδρύματος (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών, σύμφωνα με τους οποίους μπορεί να 

πληρωθεί πρόσθετη αμοιβή για ραδιοφωνική εργασία, η οποία δεν αποτελεί μέρος των 

συνήθων καθηκόντων και εκτελείται εκτός των κανονικών εργάσιμων ωρών. 

(ζ) Ωφελήματα προσωπικού. Όπως σχετικά αναφέρεται και σε προηγούμενες 

Εκθέσεις μας, εξακολουθεί να εκκρεμεί η ρύθμιση του θέματος των Κανονισμών που 

αφορούν στα ωφελήματα προσωπικού. Σημειώνεται ότι τα σχετικά ωφελήματα 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταφορά αργιών, τα επιδόματα βάρδιας, τις 

υπερωρίες, το σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και άδειες απουσίας.  

(η) Άδειες 

 (i) Άδειες απουσίας. Με βάση τη σύμβαση που υπογράφηκε την 1.2.2006 και 

που καλύπτει την περίοδο 1.1.2004-31.12.2006, επισημοποιήθηκε η 

εφαρμογή της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας (∆ευτέρα-Παρασκευή) και, 
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τηρουμένων των αναλογιών, η ετήσια άδεια ανάπαυσης, άδεια ασθενείας, 

άδεια μητρότητας και ποικίλες διατάξεις που αφορούν σε εκπαιδευτική 

άδεια ή άδεια απουσίας χωρίς απολαβές, θα χορηγούνται βάσει των περί 

∆ημοσίας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών του 1995 και των 

μεταγενέστερων τροποποιήσεων.  

Από τον έλεγχο προέκυψαν τα πιο κάτω θέματα: 

 Οι πρόνοιες σε σχέση με την άδεια ανάπαυσης του προσωπικού της πιο 

πάνω σύμβασης έπρεπε να έχουν εφαρμογή για όλες τις προσλήψεις από 

1.10.2005, ωστόσο εφαρμόστηκαν από 1.1.2008 χωρίς οι λόγοι να 

διευκρινιστούν. Συγκεκριμένα, για δύο προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν 

μετά τις 30.9.2005 παραχωρήθηκαν 29 ημέρες άδειας ανάπαυσης, αντί 20 

όπως προνοεί η σύμβαση. 

 Πριν από την υπογραφή της πιο πάνω σύμβασης, παραχωρούνταν 36 

ημερολογιακές μέρες άδειας ανάπαυσης στο προσωπικό που ο ετήσιος 

μισθός του υπερέβαινε τα €3.644 (£2.133) και 24 ημερολογιακές μέρες στους 

υπόλοιπους. Με την υπογραφή της σύμβασης η ετήσια άδεια ανάπαυσης θα 

χορηγείται βάσει των περί ∆ημοσίας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) 

Κανονισμών του 1995 και μεταγενέστερων τροποποιήσεων. Σύμφωνα με τη 

σύμβαση «Μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούσαν στο Ίδρυμα μέχρι 

30.9.2005, οι οποίοι βάσει της μισθοδοσίας τους εδικαιούντο μεγαλύτερο 

αριθμό ημερών ετήσιας άδειας ανάπαυσης από ότι ορίζει η Κανονιστική 

∆ιοικητική Πράξη (Κ.∆.Π.) 101/95, θα διατηρήσουν αυτό το δικαίωμα μέχρις 

ότου με τα χρόνια υπηρεσίας δικαιούνται άδεια ανάπαυσης με βάση την 

επόμενη κατηγορία που προβλέπεται από τους πιο πάνω Κανονισμούς». 

Αναμενόταν από το Ίδρυμα να μετατρέψει τις 36 και 24 ημερολογιακές μέρες 

των προηγούμενων Κανονισμών σε εργάσιμες μέρες και να καθορίσει για 

κάθε υπάλληλο σε ποια κατηγορία τοποθετείται σύμφωνα με τα χρόνια 

υπηρεσίας τους και την Κ.∆.Π. 101/95. Αντί αυτού το Ίδρυμα τοποθέτησε τους 

υπαλλήλους που δικαιούνταν 36 ημερολογιακές μέρες άδειας ανάπαυσης 

στην ψηλότερη κατηγορία της Κ.∆.Π.101/95 (29 εργάσιμες μέρες) και αυτούς 

που δικαιούνταν 24 μέρες στην χαμηλότερη κατηγορία (20 μέρες). 
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 Μόνιμος υπάλληλος, ο οποίος προηγουμένως ήταν συνεργάτης, με τη 

μονιμοποίηση του διατήρησε τις 21 μέρες ετήσιας άδειας ανάπαυσης, για τα 

επόμενα έξι χρόνια, αντί των 20 που προνοείται στη νέα σύμβαση. 

 Για συνεργάτιδα με ειδικό συμβόλαιο, η οποία έχει συμπληρώσει 30 μήνες 

εργασίας, δεν τηρείται κατάσταση στην οποία να παρουσιάζεται το υπόλοιπο 

της άδειας ανάπαυσης και άδειας ασθενείας που δικαιούται. Σημειώνεται ότι 

το συμβόλαιο της έχει λήξει στις 30.9.2007 χωρίς να ανανεωθεί.  

 Κατά το 2009 έκτακτοι συνεργάτες, με μειωμένο ωράριο, μεταφέρθηκαν στους 

συνεργάτες αορίστου χρόνου. Για τους συνεργάτες αυτούς μέχρι την 

ημερομηνία του ελέγχου (Απρίλιο 2010) δεν είχε καθοριστεί ακόμη πόσες 

μέρες άδειας δικαιούνται και με ποια βάση θα τους παραχωρείται. 

Όπως ανέφερε ο Γενικός ∆ιευθυντής η εφαρμογή των προνοιών της σύμβασης 

σε σχέση με την άδεια ανάπαυσης του προσωπικού μετατέθηκε στις 1.1.2008, 

μετά από άτυπη συμφωνία της ∆ιεύθυνσης με τις Συντεχνίες, για να δοθεί η 

ευκαιρία στο προσωπικό να κάνει χρήση της  άδειας του. 

(ii) Εκπαιδευτική άδεια. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 4.7.2009 (Αρ. 

Απόφασης 75), ενέκρινε την παραχώρηση πλήρους υποτροφίας σε ένα μόνιμο 

υπάλληλο και σε μία συνεργάτιδα αορίστου χρόνου (τακτική) και μερική υποτροφία 

σε άλλη μόνιμη υπάλληλο για παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος. 

Παρατηρήθηκε ότι η εκπαιδευτική άδεια που παραχωρείται στους υπαλλήλους 

(μόνιμους και συνεργάτες) είναι μετ’ απολαβών γεγονός που δεν συνάδει με τις 

διατάξεις που διέπουν την εκπαιδευτική άδεια (Μνημόνιο Γραφείου 

Προγραμματισμού για υποτροφίες και εκπαιδευτικές άδειες, Νοεμβρίου 1992, 

Άρθρο 20 (α)). Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στο ΡΙΚ σύμφωνα με τη 

συλλογική σύμβαση που υπογράφηκε στις 1.2.2006. 

(θ) Απασχόληση συνεργατών. 

(i)  Γενικά. Σύμφωνα με τα αμοιβολόγια των συνεργατών, κατά το 2009 

αναφέρονται 654 συνεργάτες (598 το 2008), από τους οποίους οι 257 ήταν 

συνεργάτες αορίστου χρόνου (τακτικοί) (180 το 2008) και οι 21 με ειδικό 

συμβόλαιο (28 το 2008). Σημειώνεται ότι στον πιο πάνω συνολικό αριθμό των 

συνεργατών, περιλαμβάνονται 125 άτομα (97 το 2008), κατά το πλείστον 

καλλιτέχνες, ηθοποιοί και κειμενογράφοι, των οποίων η αμοιβή αφορούσε μόνο 
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σε δικαιώματα για επαναλήψεις, και περίπου 102 άτομα (118 το 2008), κατά το 

πλείστον καλλιτέχνες ηθοποιοί και κειμενογράφοι, των οποίων η αμοιβή 

αφορούσε σε γυρίσματα νέων σειρών για προβολή από το ΡΙΚ και σε 

δικαιώματα για επαναλήψεις. Περιλαμβάνονται επίσης 34 άτομα (56 το 2008) 

παραγωγοί, μουσικοί παραγωγοί και εκφωνητές ραδιοφώνου και 115 (119 το 

2008) έκτακτοι συνεργάτες που αμείβονται κατ’ αποκοπή. 

Οι συνολικές δαπάνες για την αμοιβή των πιο πάνω συνεργατών, 

περιλαμβανομένων των εισφορών στα διάφορα ταμεία, ανήλθαν σε €9.418.955 

(€8.691.752 το 2008). Η πιο πάνω δαπάνη περιλαμβάνει και ποσό ύψους 

€700.374 (€756.373 το 2008), που αφορά στην αμοιβή των συνεργατών με 

ειδικό συμβόλαιο και ποσό ύψους €125.086 (€96.944 το 2008) που αφορά 

αποκλειστικά σε δικαιώματα για επαναλήψεις.  

Σημειώνεται ότι η σημαντική αύξηση στον αριθμό των συνεργατών αορίστου 

χρόνου (τακτικών) οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην μεταφορά, 73 ατόμων από 

το αμοιβολόγιο των εκτάκτων συνεργατών, σύμφωνα με το πόρισμα του 

Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων που διόρισε η Υπουργός Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για μελέτη του καθεστώτος απασχόλησης εκτάκτων 

συνεργατών στο Ίδρυμα (λεπτομέρειες του πορίσματος αναφέρονται στην 

υποπαράγραφο iv πιο κάτω).  

Από έλεγχο στα αμοιβολόγια των συνεργατών παρατηρήθηκε ότι:  

 Υπάρχουν περιπτώσεις συνεργατών που ενώ αρχικά είχαν προσληφθεί για 

καθήκοντα θέσης με ψηλότερη κλίμακα μισθοδοσίας, στη συνέχεια μετά από 

αίτημά τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα θέσης γραφέα για την οποία η 

κλίμακα μισθοδοσίας είναι χαμηλότερη, διατηρώντας όμως την ψηλότερη 

κλίμακα μισθοδοσίας. Επισημάνθηκε ότι αν υπήρχε ανάγκη για πρόσληψη 

γραφέων, οι θέσεις αυτές θα έπρεπε να προκηρυχθούν με ανάλογη 

δημοσίευση και να διεκδικηθούν από τους πιο πάνω σε ισότιμη βάση μαζί με 

άλλους πιθανούς ενδιαφερόμενους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στις πιο 

πάνω περιπτώσεις, περιλαμβάνεται και άτομο, το οποίο πέραν του ότι 

αμείβεται για τα καθήκοντα του στη θέση γραφέα με βάση ψηλότερη κλίμακα, 

αμείβεται επιπρόσθετα και με κατ’ αποκοπή ποσό για να εκτελεί εκτός ωρών 

εργασίας, τα καθήκοντα της θέσης για την οποία αρχικά προσλήφθηκε. 
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 Υπάρχουν περιπτώσεις συνεργατών που εργοδοτούνται τόσο στο Ίδρυμα, 

όσο και στην κυβέρνηση και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς επίσης 

και στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς την εκ των πρότερων γραπτή έγκριση του 

Ιδρύματος, όπως καθορίζεται στους όρους απασχόλησης συνεργατών 

αορίστου χρόνου. 

Στους πιο κάτω πίνακες, στον μεν πρώτο φαίνεται ο αριθμός των συνεργατών 

αορίστου χρόνου (τακτικών) και των συνεργατών με ειδικό συμβόλαιο που 

αναφέρονται στο αμοιβολόγιο κατά την 31.12. των ετών 2001-2009 και γίνεται 

σύγκριση με τον αριθμό των μονίμων υπαλλήλων που απασχολούνταν κατά το 

τέλος κάθε έτους, ενώ στο δεύτερο πίνακα φαίνονται κατά κατηγορία 

απολαβών οι ετήσιες ακαθάριστες απολαβές του έτους 2009, των συνεργατών 

με ειδικό συμβόλαιο που απασχολήθηκαν στο Ίδρυμα κατά το έτος 2009. 
 

Κατηγορία προσωπικού 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
Συνεργάτες αορίστου χρόνου (τακτικοί)   257   180   139   141   143   145   144   137   134 
Συνεργάτες με ειδικό συμβόλαιο  21  28  75  73  75  67  23  22   9 
 278 208 214 214 218 212 167 159 143 
Μόνιμοι υπάλληλοι 153 168 169 172 190 201 216 208 221 
Συνολικός αριθμός 431 376 383 386 408 413 383 367 364
Ποσοστό συνεργατών επί μόνιμων 
υπαλλήλων 

 
182% 

 
124% 127% 124% 115% 105% 77% 76% 65% 

 

Ετήσιες Ακαθάριστες 
Απολαβές 2009 Συνεργατών 
με ειδικό συμβόλαιο 

€3.001-
10.000 

€10.001-
20.000 

€20.001-
30.000 

πέραν των 
€30.001 

Άτομα 4 7 12 7 
 

(ii) Υπερωρίες και επιδόματα βάρδιας. Η δαπάνη για υπερωριακή 

απασχόληση και επίδομα βάρδιας των συνεργατών ανήλθε σε €1.326.162 

το 2009 (€1.028.577 το 2008). 

 Παρατηρήθηκε και πάλι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι ώρες στα δελτία 

απασχόλησης συνεργατών δεν συμφωνούν με τις καταστάσεις που 

εκδίδονται από το σύστημα κτυπήματος κάρτας και ως εκ τούτου γίνονται 

διορθώσεις από το λογιστήριο. Λόγω της πολυπλοκότητας στον τρόπο 

υπολογισμού των επιδομάτων θα πρέπει, πριν την υποβολή για πληρωμή 

στο λογιστήριο, να γίνεται έλεγχος και από δεύτερο άτομο και για τυχόν 

αλλαγές που γίνονται στα δελτία απασχόλησης να ενημερώνεται και ο 

συνεργάτης. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να προσυπογράφονται από τον 

υπεύθυνο τμηματάρχη, που ενέκρινε το αρχικό έντυπο απασχόλησης. 
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(iii) Σύμβαση εργοδότησης/βασικοί όροι απασχόλησης. Όπως αναφέρθηκε 

και σε προηγούμενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας, σε ορισμένες 

περιπτώσεις κατά την πρόσληψη συνεργατών δόθηκε διοριστήρια επιστολή, 

αλλά δεν επισυνάφθηκαν οι βασικοί όροι απασχόλησης, ενώ σε κάποιες 

άλλες περιπτώσεις δεν δόθηκε ούτε διοριστήρια επιστολή. Το Ίδρυμα 

ετοίμασε όρους εργοδότησης και το Φεβρουάριο του 2008 κάλεσε 137 

συνεργάτες να τους παραλάβουν, 77 από τους οποίους δεν ανταποκρίθηκαν. 

 Σύμφωνα με τον περί Ενημέρωσης του Εργοδοτουμένου από τον 

Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση 

Εργασίας Νόμο (Ν.100(Ι)/2000), η ενημέρωση για τους όρους πρέπει 

να γίνεται εντός ενός μηνός το αργότερο από την έναρξη της εργασίας, 

ενώ για τις σχέσεις εργασίας οι οποίες υφίσταντο κατά την έναρξη της 

ισχύος του πιο πάνω Νόμου για λιγότερο από πέντε χρόνια, η 

ενημέρωση έπρεπε να γίνει μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη της 

ισχύος του, και για τις σχέσεις εργασίας οι οποίες υφίσταντο κατά την 

έναρξη της ισχύος του πιο πάνω Νόμου για περισσότερα από πέντε 

χρόνια, η ενημέρωση έπρεπε να γίνει μέσα σε δυο μήνες εφόσον και 

αφότου το ζητήσει ο εργοδοτούμενος. 

(iv) Πόρισμα Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων για το καθεστώς 

απασχόλησης των Εκτάκτων Συνεργατών. Η Υπουργός Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από αίτημα του ΡΙΚ και των συντεχνιών, και 

σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εργοδοτουμένων με εργασία Ορισμένου 

Χρόνου (Απαγόρευση ∆υσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου (Ν. 98(Ι)/2003), 

διόρισε Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων, για μελέτη του θέματος του 

καθεστώτος απασχόλησης των έκτακτων συνεργατών στο ΄Ιδρυμα. Ο εν 

λόγω επιθεωρητής με επιστολή του ημερ. 13.11.2008, ενημέρωσε το Γενικό 

∆ιευθυντή του Ιδρύματος ότι η επιθεώρηση αποπερατώθηκε και καλούσε 

το Ίδρυμα να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες. 

 Κάθε εργοδοτούμενος για τον οποίον έχει εξακριβωθεί σχέση 

εργοδοτουμένου με βάση τη σχετική έρευνα και έχει συμπληρώσει ή 

θα συμπληρώσει 30 μήνες υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένων και 

των μερικώς εργοδοτουμένων), θεωρείται εργοδοτούμενος αορίστου 

χρόνου και πρέπει να ενημερώνεται γραπτώς πάραυτα. 
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 Σ’ όλες τις περιπτώσεις εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας ώστε, 

ο εργοδοτούμενος να εργοδοτείται με ισότιμους όρους και συνθήκες 

απασχόλησης που ισχύουν για τον αντίστοιχο τακτικό συνεργάτη. 

 Σ’ ότι αφορά την αναδρομικότητα των ωφελημάτων, το θέμα 

παραπέμπεται για διάλογο μεταξύ του Ιδρύματος και των 

συντεχνιών του προσωπικού. 

 Σε κάθε εργοδοτούμενο θα πρέπει να παρέχεται από το Ίδρυμα γραπτή 

ενημέρωση των όρων εργοδότησης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

Επίσης, σύμφωνα με την πιο πάνω μελέτη, αναμένεται ότι όλοι οι 

επηρεαζόμενοι απασχολούμενοι (με μερική ή πλήρη απασχόληση) θα 

ενταχθούν σε μια από τις δυο κατηγορίες εργοδοτουμένων, αορίστου και 

ορισμένου χρόνου. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή του ημερ. 15.7.2009, κάλεσε το 

Ίδρυμα να προωθήσει την εφαρμογή των ρυθμίσεων του πορίσματος 

και το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος σε συνεδρία του ημερ. 

6.10.2009, αποφάσισε να προχωρήσει από 1.11.2009, στην εφαρμογή 

του πορίσματος του Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων. Σημειώνεται ότι 

ο Νομικός Σύμβουλος του Ιδρύματος στην πιο πάνω συνεδρία, 

απαντώντας σε ερωτήσεις μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, ανέφερε 

ότι πρέπει να υπάρχει και η έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της 

Βουλής των Αντιπροσώπων για το πρόσθετο κονδύλι που απαιτείται για 

την αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος των συνεργατών και επομένως 

μέχρι να υπάρξει τελική έγκριση μέσω του Προϋπολογισμού ή 

συμπληρωματικού Προϋπολογισμού, το Ίδρυμα δεν θα έπρεπε να 

δεσμευτεί τελεσίδικα έναντι οποιουδήποτε προσώπου. 

Για την εφαρμογή του πορίσματος, αναφορικά με το καθεστώς της 

απασχόλησης των συνεργατών, το Ίδρυμα ετοίμασε συμπληρωματικό 

Προϋπολογισμό για το 2009 ύψους 1,75 εκ. Το Υπουργείο Εσωτερικών με 

νέα επιστολή του ημερ. 12.11.2009 καλούσε το Γενικό ∆ιευθυντή του 

Ιδρύματος να μην προωθηθεί στη Βουλή για ψήφιση ο Συμπληρωματικός 

Προϋπολογισμός, αλλά το ποσό των 1,75 εκ. να συμπεριληφθεί στον 

Προϋπολογισμό του Ιδρύματος για το 2010 για τα περαιτέρω. 
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Ωστόσο ο τρόπος παρουσίασης του Προϋπολογισμού και ειδικά του 

κονδυλίου «Αμοιβές Συνεργατών», ως ένα συνολικό κονδύλι κάτω από το 

κεφάλαιο «Έξοδα Προγραμμάτων», χωρίς να δίδεται ικανοποιητική 

ανάλυση για τον αριθμό των συνεργατών, τις θέσεις τους και τις κλίμακες 

αμοιβής τους, δεν παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση στο Υπουργικό 

Συμβούλιο που τον εγκρίνει, όσο και στη Βουλή που τον ψηφίζει. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο Προϋπολογισμό του 2010 που 

ψηφίστηκε από την Βουλή στις 31.3.2010, περιλήφθηκε πρόνοια κάτω από 

το κονδύλι «Αμοιβές Συνεργατών» ύψους €13.150.000 χωρίς να 

αναφέρονται οποιεσδήποτε λεπτομέρειες εκτός από μια σύντομη αναφορά 

στην εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικών ημερ. 4.2.2010, που 

συνόδευε τον Προϋπολογισμό. Στην εν λόγω έκθεση αναφέρεται ότι το πιο 

πάνω ποσό προκύπτει από την υλοποίηση του πορίσματος του 

επιθεωρητή εργασίας το οποίο εντάσσει μεγάλη μερίδα υφιστάμενων 

συνεργατών, σε καθεστώς απασχόλησης αορίστου χρόνου, γεγονός που 

συνεπάγεται τη συμπερίληψη ποσού ύψους €1,85 εκ. στον 

Προϋπολογισμό του 2010. Αναφέρεται επίσης ότι για τον ίδιο σκοπό 

συμπεριλήφθηκε και ποσό ύψους €1,75 εκ. που αφορά, αναδρομικά, την 

περίοδο από 1.1.2009 – 31.10.2009. 

Επισημάνθηκε ότι η συμπερίληψη ποσού ύψους €1,75 εκ. στον 

Προϋπολογισμό του 2010, που αφορά αναδρομικά για την περίοδο 

1.1.2009-1.10.2009, δεν φαίνεται να στηρίζεται σε σχετική απόφαση του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου. 

Στον Προϋπολογισμό για το 2009 η πρόνοια του κονδυλίου «Αμοιβές 

Συνεργατών» ήταν €8.300.000 και σε σύγκριση με τις πραγματικές 

δαπάνες ύψους €9.931.390 παρουσίασαν υπέρβαση ύψους €1.631.390 

(19,66%), που οφείλεται κυρίως στην αλλαγή του εργασιακού 

καθεστώτος των συνεργατών. Ενώ η πιο πάνω υπέρβαση καλύφθηκε 

από εξοικονομήσεις άλλων άρθρων του ιδίου κεφαλαίου και από το 

κονδύλι «Μη Προβλεπόμενες ∆απάνες & Αποθεματικό», έχουμε την 

άποψη ότι επειδή αυτή οφειλόταν στην αλλαγή του εργασιακού 

καθεστώτος των συνεργατών έπρεπε να υπάρχει η έγκριση του 

Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων. 
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Περαιτέρω, με την εφαρμογή του πορίσματος οι εσωτερικοί κανονισμοί 

του Ιδρύματος, που εφαρμόζονται από 1.1.2000 και προνοούν για τη 

διαδικασία πρόσληψης και τους όρους υπηρεσίας των τακτικών 

συνεργατών, καθίστανται ανενεργοί και ως εκ τούτου το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο του Ιδρύματος πρέπει άμεσα να εγκρίνει νέους εσωτερικούς 

κανονισμούς που να προβλέπουν την διαδικασία πρόσληψης και τους 

όρους υπηρεσίας συνεργατών ορισμένου και αορίστου χρόνου. 

Στα πλαίσια της εφαρμογής του πιο πάνω πορίσματος όλοι οι 

επηρεαζόμενοι συνεργάτες όλων των ειδικοτήτων τοποθετήθηκαν, από 

1.11.2009, στις συνδυασμένες κλίμακες Α4-Α7, εκτός από αυτούς που 

ασχολούντο με γραφειακά καθήκοντα που τοποθετήθηκαν στις 

συνδυασμένες κλίμακες Α2-5-7. Σε όλους παραχωρήθηκαν τόσες 

προσαυξήσεις, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας τους στο Ίδρυμα από 

την ημερομηνία πρόσληψης τους. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις συνεργατών που 

για 25 ή 30 χρόνια λάμβαναν κατ’ αποκοπή αμοιβή για προγράμματα 

που παρουσίαζαν τρεις ή τέσσερεις φορές την εβδομάδα, και οι οποίοι 

από 1.11.2009 τοποθετήθηκαν στην κορυφή των συνδυασμένων 

κλιμάκων Α4-Α7. Σημειώνεται επίσης ότι στις συνδυασμένες κλίμακες 

Α4-Α7 τοποθετήθηκαν και συνεργάτες που ασχολούνται σε ειδικότητες 

όπως μακιγιέρ, κομμωτές, ενδυματολόγοι κ.λπ. 

Σχετικά με τα πιο πάνω παρατηρώ τα ακόλουθα: 

(i) Σύμφωνα με το άρθρο 7(3) του Νόμου, αναφορικά με 

εργοδοτούμενους με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με 

σειρά συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, κατά την ημερομηνία 

κατά την οποία ο Νόμος αυτός τίθεται σε ισχύ (25.7.2003), 

οποιαδήποτε περίοδος απασχόλησης που έλαβε χώρα πριν από την 

ημερομηνία αυτή δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Έστω και αν πολλοί 

από αυτούς προσλήφθηκαν πολλά χρόνια προηγουμένως, τα χρόνια 

υπηρεσίας για σκοπούς ένταξης στις κλίμακες, έπρεπε να 

υπολογιστούν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της νομοθεσίας. 
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(ii) Ενώ αρκετοί εργάζονταν με μειωμένο ωράριο ή και με κατ’ αποκοπή 

αμοιβή, τους παραχωρείται ετησίως και η ετήσια προσαύξηση κατ’ 

αναλογία των ωρών εργασίας τους. Αναφέρεται ωστόσο ότι στους 

περί ∆ημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα 

Οικονομικά Ωφελήματα των ∆ημόσιων Υπαλλήλων) Κανονισμούς 

του 1995, που εφαρμόζονται και στο ΡΙΚ, προνοείται ότι «για να 

δικαιούται υπάλληλος σε χορήγηση της ετήσιας προσαύξησης του θα 

πρέπει να συμπληρώσει δωδεκάμηνη υπηρεσία με πλήρεις 

απολαβές». Έχοντας αυτό υπ’ όψη, κατά τη γνώμη μας η ερμηνεία 

που δόθηκε από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (ηλεκτρονικό 

μήνυμα ημερ.6.4.2010), ότι η προσαύξηση θα αποδίδεται κατ΄ 

αναλογία ανά ημερολογιακό έτος στον εργοδοτούμενο με μερική 

απασχόληση, δεν συνάδει με τους προαναφερθέντες Κανονισμούς. 

Σημειώνεται ότι το Τμήμα ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού του 

Υπουργείου Οικονομικών, με επιστολή του ημερ. 18.4.2010 προς το 

Γενικό Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας, ζήτησε νομική συμβουλή κατά 

πόσο το επηρεαζόμενο προσωπικό, έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, 

δικαιούται σε καταβολή ετήσιας προσαύξησης ανεξάρτητα από το 

γεγονός ότι δεν απασχολείται πλήρως.  Στην απάντησή του ημερ. 

4.5.2010, ο Γενικός Εισαγγελέας υιοθετεί την ερμηνεία του Τμήματος 

Εργασιακών Σχέσεων, χωρίς ωστόσο, όπως φαίνεται, να απαντάται 

το ερώτημα κατά πόσο το επηρεαζόμενο προσωπικό που δεν 

συμπληρώνει δωδεκάμηνη υπηρεσία με πλήρεις απολαβές, όπως 

διαλαμβάνεται στους προαναφερθέντες Κανονισμούς, δικαιούται της 

ετήσιας προσαύξης.  Το αποτέλεσμα της εφαρμογής της πιο πάνω 

ερμηνείας είναι, κατά την άποψή μας, παράδοξο, αφού ενώ σκοπείται 

η άρση της δυσμενούς μεταχείρισης των μερικώς απασχολουμένων, 

καταλήγει να συνιστά δυσμενή μεταχείριση των μονίμων υπαλλήλων, 

οι οποίο προκειμένου να κερδίσουν προσαύξηση θα πρέπει να έχουν 

συμπληρώσει δωδεκάμηνη υπηρεσία με πλήρεις απολαβές. 

(iii) Περαιτέρω αναφέρεται ότι για τον καθορισμό του ωραρίου των 

συνεργατών που επηρεάζονται από το πόρισμα, και ειδικά για 

τους παρουσιαστές προγραμμάτων και πριν αυτοί ενταχθούν σε 

κλίμακες, χρησιμοποιήθηκε η αρχή ότι για κάθε ώρα 
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παρουσίασης προγράμματος παραχωρούνται 1-3 ώρες 

προετοιμασίας, αναλόγως του είδους του προγράμματος, χωρίς 

αυτό να τεκμηριώνεται, με αποτέλεσμα οι απολαβές κάποιων 

επηρεαζομένων συνεργατών να υπερδιπλασιαστούν. 

Λόγω της λανθασμένης τακτικής του Ιδρύματος κατά τα προηγούμενα έτη, 

δηλαδή να περιλαμβάνει στο αμοιβολόγιο και τους συνεργάτες με κατ’ 

αποκοπή αμοιβή, με ανάλογες συνεισφορές στα διάφορα Ταμεία, αυτοί, για 

σκοπούς εφαρμογής του Νόμου, θεωρήθηκαν υπάλληλοι με σχέση εργοδότη-

εργοδοτούμενου. Έτσι δεν λήφθηκαν υπόψη ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σ’ 

ένα Ραδιοτηλεοπτικό Ίδρυμα όπως το ΡΙΚ, δηλαδή η ανάγκη απασχόλησης 

συγκεκριμένων ατόμων με ιδιαίτερα ταλέντα, για παρουσίαση συγκεκριμένων 

προγραμμάτων. Σημειώνεται ότι τις ιδιαιτερότητες αυτές έλαβε υπόψη το 

Ίδρυμα κατά την λήψη απόφασης για μερική απασχόληση τους, με κατ’ 

αποκοπή αμοιβή και την οποία αποδέχονταν οι ενδιαφερόμενοι. Εξ’ ου και 

υπάρχουν συνεργάτες στο ΡΙΚ που είναι εργαζόμενοι και στη κυβέρνηση και 

στο ευρύτερο δημόσιο τομέα, όσο και στο ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης και 

ηθοποιοί. Με την μετατροπή των πιο πάνω σε συνεργάτες αορίστου χρόνου, 

το Ίδρυμα ουσιαστικά υποχρεούται να τους απασχολεί με καθορισμένο πλέον 

ωράριο, έστω και αν η ανάγκη για παρουσίαση των προγραμμάτων για τα 

οποία προσλήφθηκαν παύσει να υπάρχει. 

Με την εφαρμογή των πιο πάνω ρυθμίσεων, σύμφωνα με υπολογισμούς 

του Ιδρύματος, θα προκύψει επιπρόσθετη δαπάνη τουλάχιστον 1 εκ. 

ευρώ ετησίως, ποσό που κατά μέσο όρο ανέρχεται σε €1.000 μηνιαίως 

ανά επηρεαζόμενο συνεργάτη και αυτά σε συνθήκες οικονομικής κρίσης 

και αυξανόμενης ανεργίας. 

Σύμφωνα με τον Γενικό ∆ιευθυντή του Ιδρύματος, η ρύθμιση των όρων απασχόλησης 

των εκτάκτων συνεργατών ήταν ένα χρόνιο πρόβλημα το οποίο τώρα επιλύεται και το 

ΡΙΚ ευθυγραμμίζεται με τη σχετική νομοθεσία.  Ανέφερε επίσης ότι το ΡΙΚ δεν είχε 

άλλη επιλογή από τη πιο πάνω ρύθμιση και ήταν υποχρεωμένο να αναλάβει και το 

συνεπαγόμενο πρόσθετο οικονομικό κόστος απασχόλησης των συνεργατών του. 

(ι) Αμοιβή και ωφελήματα εργατικού προσωπικού. Στους εργάτες του 

Ιδρύματος έχουν ήδη δοθεί οι γενικές αυξήσεις και οι κλίμακες που προνοούνται 

από τη συλλογική σύμβαση εργασίας του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού 
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(Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 4/2008). Παρόλο όμως που, σύμφωνα με τη συλλογική 

σύμβαση στο ΡΙΚ, οι εργάτες απολαμβάνουν καλύτερων ωφελημάτων από το 

ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό όπως επιδόματα βάρδιας, υπερωρίες, ταμείο 

Ευημερίας, Περιθωριακά Ωφελήματα κ.λπ., ζητούν όπως τους παραχωρηθούν 

επιπρόσθετα όλα τα ωφελήματα των κυβερνητικών εργατών περιλαμβανομένου 

και του κατοχυρωμένου Ταμείου Προνοίας. 

Το θέμα βρίσκεται ενώπιον του Υπουργείου Εργασίας ως εργατική διαφορά και 

όπως αναφέρεται στη συνεδρία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος αρ. 13 

ημερ.7.8.2008, δεν κρίνεται δεοντολογικό οι εργάτες να απολαμβάνουν τα 

ωφελήματα κάτω από μια σύμβαση και να διεκδικούν πρόσθετα ωφελήματα που 

απολαμβάνει το κυβερνητικό εργατικό προσωπικό. 

5. ∆ιαφημίσεις. 

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

έτους για διαφημίσεις ανήλθαν στα €5.121.518 σε σύγκριση με €5.862.580 το 2008, 

σημειώθηκε δηλαδή μείωση ύψους €741.062 ή 12,64%, που οφείλεται κυρίως τόσο στις 

διαφημίσεις της τηλεόρασης και στα δυο κανάλια, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 

παράγραφο που ακολουθεί, όσο και στο τρίτο πρόγραμμα του ραδιόφωνου. 

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

τελευταία πέντε χρόνια παρουσιάζουν την πιο κάτω εικόνα: 

 

Πρώτο κανάλι – ΡΙΚ 1 

Έτος 
 

Έσοδα 
 Αύξηση/ 

(Μείωση) 
Ποσοστό 

 €  € %  
2005   1.562.340  --- --- 
2006     2.268.999  706.659 45,2 
2007     2.729.368  460.369 20,3 
2008     3.797.884  1.068.516 39,1 
2009     3.505.689  (292.195) (7,7) 

 

 

 

 

 

 

 

∆εύτερο κανάλι – ΡΙΚ 2 

Έτος 
 

Έσοδα 
 Αύξηση/ 

(Μείωση) 
Ποσοστό 

 

  €  € %  
2005     405.564  --- ---  
2006  1.795.196  1.389.632 342,6  
2007     783.021  (1.012.175) (56,4)  
2008    620.544  (162.477) (20,8)  
2009    370.077  (250.467) (40,4)  
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Η πτωτική τάση των διαφημίσεων και στα δυο κανάλια άρχισε από τον Ιούλιο του 

2009, και κορυφώθηκε το ∆εκέμβριο (καταγράφηκε μείωση €444.114), αφού 

υπήρχαν ενδείξεις στην αγορά ότι η συνεργασία του Ιδρύματος με ελληνικό κανάλι, 

με δημοφιλή προγράμματα, δεν θα συνεχιζόταν, πράγμα το οποίο επηρέασε τον 

προγραμματισμό των εταιρειών για την νέα τηλεοπτική περίοδο. Επίσης κατά το 

2009, δεν υπήρχαν σημαντικά αθλητικά γεγονότα, όπως Ολυμπιακοί Αγώνες και 

Πρωταθλήματα, κυρίως, Ποδοσφαίρου (Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό). Η πτωτική 

αυτή τάση παρατηρήθηκε, παρά το γεγονός ότι στο πρώτο κανάλι της τηλεόρασης 

παρουσιάζεται μικρή αύξηση της τηλεθέασης, αφού αυτή προκύπτει από 

προβολές που πραγματοποιούνται κατά την πρωινή ζώνη προγραμμάτων, όπου ο 

χρόνος διαφήμισης δεν είναι ιδιαίτερα εμπορικός έναντι του βραδινού, που είναι 

ζώνη ψηλής τηλεθέασης (prime time). 

Συναφώς αναφέρεται ότι σύμφωνα με πληροφόρηση από το Ίδρυμα υπάρχουν 

ενδείξεις ότι πρόκειται για γενικότερη περικοπή των δαπανών των εταιρειών στη 

διαφημιστική αγορά, λόγω της οικονομικής κρίσης που επηρέασε δυσμενώς, τόσο 

τη διαφήμιση στην τηλεόραση, όσο και στο τρίτο πρόγραμμα του ραδιόφωνου. 

Σύμφωνα με στοιχεία που εξασφαλίστηκαν από το Ίδρυμα, η μείωση των 

διαφημίσεων συνεχίστηκε και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010, ενώ διαφαίνεται 

περαιτέρω πτωτική τάση στους επόμενους μήνες. 

(γ) Τιμολογιακή Πολιτική. Για σκοπούς διαφάνειας και αποτελεσματικότερου 

ελέγχου εισηγηθήκαμε όπως το ∆ιοικητικό Συμβούλιο προβεί στην υιοθέτηση 

επίσημου εγκεκριμένου πλαισίου, που θα αποτελεί την τιμολογιακή πολιτική του 

Ιδρύματος για την παραχώρηση δωρεάν διαφημιστικού χρόνου σε οποιαδήποτε 

μορφή, είτε free volume είτε cash discount, είτε παραχώρηση πρόσθετων 

εκπτώσεων, όσο και σύναψη ειδικών συμφωνιών (barter). Στο πιο πάνω πλαίσιο 

θα πρέπει να καθορίζονται οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί για παραχώρηση 

εγκρίσεων ανάλογα με το ύψους τους τόσο κατά περίπτωση όσο και συσωρευτικά. 

Με τον τρόπο αυτό ενδυναμώνεται το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, διασφαλίζεται 

η ίση μεταχείριση των πελατών και η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις και 

περιορισμούς που επιβάλλονται στο Ίδρυμα από τη νομοθεσία και Κανονισμούς 

ως δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία. Αναφέρεται ότι υπάρχει ένας 

πίνακας/πλαίσιο που αφορά σε free volume μόνο, και που δεν φαίνεται ωστόσο να 

έχει εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο. 
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(δ) Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.  

(i)  Χορηγία και τιμές χρέωσης των διαφημίσεων από το ΡΙΚ. Το 

πρόγραμμα της ετήσιας κρατικής χορηγίας προς το Ίδρυμα, εγκρίθηκε 

από τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με την απόφαση του 

ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2003, όπου μεταξύ άλλων, είχε αναφερθεί 

ότι η τιμολογιακή πολιτική του Ιδρύματος, που συνδέεται άμεσα με την 

νομιμότητα της κρατικής χορηγίας που αυτό λαμβάνει, ασκείται με 

ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και ως εκ τούτου ικανοποιείτο μια από τις 

προϋποθέσεις που θέτει η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

τις κρατικές ενισχύσεις στο ραδιοτηλεοπτικό τομέα. Σε αντίθετη δε 

περίπτωση, σημειώθηκε ότι τίθεται ζήτημα υπεραντιστάθμισης της 

δημόσιας υπηρεσίας και νόθευσης του ανταγωνισμού σε βαθμό 

αντίθετο με το κοινό συμφέρον.  

Συναφώς αναφέρεται ότι σύμφωνα με επιστολή του Εφόρου Ελέγχου 

Κρατικών Ενισχύσεων ημερομηνίας 30.10.2008 προς το Υπουργείο 

Εσωτερικών, με κοινοποίηση στην Υπηρεσία μας, βάσει των στοιχείων 

που δόθηκαν, τα διαφημιστικά έσοδα του Ιδρύματος υστερούν κατά 

πολύ αυτών των ιδιωτικών σταθμών και προτρέπει το Υπουργείο 

Εσωτερικών, όπως προκειμένου η κρατική ενίσχυση προς το ΡΙΚ να 

θεωρείται συμβατή με την κοινή αγορά, λάβει τα κατάλληλα μέτρα έτσι 

ώστε το Ίδρυμα να λειτουργεί στη διαφημιστική αγορά ως μια τυπική 

επιχείρηση επιδιώκοντας όσο το δυνατό μεγαλύτερη κάλυψη των 

δαπανών της, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνει ή όχι κρατική χορηγία.  

Λόγω μη ανταπόκρισης ο Έφορος επανέφερε το θέμα προς το 

Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή του ημερ. 12.3.2009 και στις 

2.4.2009 το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε στο Ίδρυμα επιστολή, 

κοινοποιώντας τις δυο επιστολές του Εφόρου, ζητώντας όπως 

ενημερωθεί με τις τιμές χρέωσης των διαφημίσεων του ΡΙΚ, σε σχέση 

με τις τιμές των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, την πολιτική του 

ΡΙΚ όσο αφορά στην τιμολόγηση των διαφημίσεων, καθώς επίσης κατά 

πόσο γίνεται διαχωρισμός στα λογιστικά βιβλία του Ιδρύματος, ανάμεσα 

στις δραστηριότητες που τυγχάνουν κρατικής επιχορήγησης και αυτές 

που εμπίπτουν στον τομέα των εμπορικών δραστηριοτήτων. Επειδή 
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όπως διαφάνηκε δεν δόθηκε απάντηση, ο Έφορος, απέστειλε επιστολή 

ημερ. 8.10.2009 προς το οικείο Υπουργείο, το οποίο και προώθησε 

στις 27.10.2009 νέα επιστολή προς το Ίδρυμα και δεύτερη υπενθύμιση 

την 1.12.2009. Το Ίδρυμα ανταποκρίθηκε τελικά στις 16.12.2009, και 

μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «εκ των πραγμάτων η τιμολόγηση των 

διαφημίσεων δεν μπορεί να στηρίζεται στην αρχή κάλυψης του 

συνολικού κόστους πλέον κάποιο κέρδος, λόγω του ψηλού κόστους της 

παροχής δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας». Αναφέρει επίσης ότι 

«δεν συμφωνεί με τα συμπεράσματα του Εφόρου καθώς η ανάλυση 

ήταν ελλιπής και υιοθετήθηκαν λανθασμένες παραδοχές». 

Χωρίς να υιοθετούνται οι πιο πάνω θέσεις του Ιδρύματος, θα θέλαμε 

να σημειώσουμε ότι δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι το 

Ίδρυμα δυνάμει του νομοθετικού του πλαισίου, καλείται να 

συμμορφωθεί στις υποχρεώσεις και περιορισμούς που του 

επιβάλλονται ως δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία από τους περί 

Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (∆ημόσιας Ραδιοτηλεοπτικής 

Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 2003. Ως εκ τούτου στην 

πραγματικότητα, ενώ το Ίδρυμα καλείται να δραστηριοποιείται ως μια 

τυπική επιχείρηση, στην ουσία δεν φαίνεται ότι μπορεί να το πράξει 

λόγω νομικών και πραγματικών περιορισμών.  

(ii) Νέα ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές 

ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Ο Έφορος με επιστολή του 

ημερ. 5.2.2010 ενημέρωσε το Υπουργείο Εσωτερικών αναφορικά με την 

δημοσίευση στις 27.10.2009 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, νέας ανακοίνωσης σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις 

κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Καλεί το Υπουργείο 

καθώς και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, αφού μελετήσουν την 

ανακοίνωση να προετοιμάσουν αλλαγές που χρειάζονται στο νομοθετικό 

πλαίσιο που διέπει την ετήσια κρατική χορηγία προς το ΡΙΚ.  

Σημαντικό στοιχείο σύμφωνα με τη νέα ανακοίνωση αποτελεί το 

Κεφάλαιο 6 «Αξιολόγηση του συμβιβάσιμου των κρατικών ενισχύσεων» 

και ειδικά οι παράγραφοι που αναφέρονται στους μηχανισμούς 

δημοσιονομικού ελέγχου και στην αναλογικότητα και εμπορική 
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συμπεριφορά, στοιχεία δηλαδή που έχουν άμεση σχέση με τα θέματα 

της προηγούμενης παραγράφου και που αναφέρονται στη: 

 Θέσπιση μηχανισμών ελέγχου που θα διασφαλίζουν ότι δεν θα 

υπάρχει υπεραντιστάθμιση και επιδότηση των εμπορικών τους 

δραστηριοτήτων. Οι ελεγκτικοί αυτοί μηχανισμοί θα είναι 

αποτελεσματικοί μόνο αν αναλάβει την λειτουργία τους ένας εξωτερικός 

οργανισμός ανεξάρτητος από το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, σε 

τακτά χρονικά διαστήματα και στην 

 παρακολούθηση της συμπεριφοράς των δημοσίων ραδιοτηλεοπτικών 

φορέων στην ελεύθερη αγορά, έτσι ώστε να μην επιδίδονται σε 

δραστηριότητες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δυσανάλογες 

στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. 

(ε) Αγωγή αρ.1929/08. Στις 11.4.2008 καταχωρίστηκε στο Επαρχιακό 

∆ικαστήριο Λευκωσίας η αγωγή αρ. 1929/08 από ιδιωτικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό 

εναντίον του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας και του Ιδρύματος με κλίμακα 

εξόδων πέραν των €2.000.000, με αξιώσεις μεταξύ άλλων όπως: 

(i) η κρατική ενίσχυση που παρέχεται στο Ίδρυμα από το 2004 είναι παράνομη 

και άκυρη, διότι αυτή αντιβαίνει με τις πρόνοιες της Συνθήκης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Άρθρα 86 και 87) και του περί Ραδιοφωνικού 

Ιδρύματος Νόμου που ρυθμίζουν κρατικές οικονομικές ενισχύσεις, καθώς 

και εκείνες που ρυθμίζουν τον ανταγωνισμό, διότι ξεπερνούν δυσανάλογα 

τα αναγκαία έξοδα για την εκπλήρωση της αποστολής του Ιδρύματος, 

(ii) γενικές και ειδικές αποζημιώσεις προς όφελος των εναγόντων για τις ζημιές 

και του διαφυγόντος εισοδήματος, υπό μορφή εμπορικών διαφημίσεων και 

άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων, ως αποτέλεσμα της παράνομης 

πλεονεκτικής θέσης του Ιδρύματος εις βάρος των εναγόντων, 

(iii) διάταγμα και/ή απόφαση του ∆ικαστηρίου που να διατάσσει το Ίδρυμα να 

δώσει λεπτομερή λογαριασμό της από μέρους του διάθεσης και/ή της 

δαπάνης της εν λόγω οικονομικής ενίσχυσης και λογαριασμό των 

εμπορικών του δραστηριοτήτων, 

(iv) διάταγμα και/ή απόφαση του ∆ικαστηρίου για επιστροφή των σχετικών 

ποσών της εν λόγω παράνομης οικονομικής ενίσχυσης και τερματισμό της. 
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Αναφορικά με τις εξελίξεις της αγωγής, αναφέρεται ότι στις 18.11.2009 

καταχωρίστηκε τροποποιημένη υπεράσπιση εκ μέρους του Ιδρύματος από τον 

Νομικό Σύμβουλο και στις 8.12.2009 τροποποιημένη υπεράσπιση από το Γενικό 

Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας, όπου και στις δυο περιπτώσεις οι εναγόμενοι 

αρνούνται κάθε αξίωση των εναγόντων. Περαιτέρω αναφέρεται ότι η αγωγή 

ορίστηκε για ακρόαση στις 28.6.2010. 

(στ) Συμφωνίες διαφημίσεων και ειδικές συμφωνίες “Barter”.  

(i) Παρά το γεγονός ότι κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας μας το Ίδρυμα 

αρχειοθετεί τις συμφωνίες διαφημίσεων που συνάπτει, εισηγηθήκαμε 

όπως τηρείται και μητρώο συμβολαίων, για διασφάλιση της πιστής 

εφαρμογής/εκτέλεσης των συμφωνιών, καθώς και της έγκαιρης χρήσης 

των δικαιωμάτων του Ιδρύματος, που προκύπτουν κυρίως από τις ειδικές 

συμφωνίες “Barter”.  

(ii) Παρατηρήσαμε όπως και σε προηγούμενους ελέγχους, ότι όσον αφορά 

στις ειδικές συμφωνίες “Barter”, δεν υπάρχει καθορισμένο διαδικαστικό 

πλαίσιο σύναψης τέτοιων συμφωνιών, καθώς επίσης και καθορισμός 

εξουσιοδοτημένων ατόμων για τη σύναψή τους. 

(iii) Οι ειδικές συμφωνίες διαφημίσεων με «Barter» για ομοειδή υπηρεσίες, 

κατά το 2009 ανήλθαν στις €436.866, που προκύπτουν κυρίως από 

διαφημίσεις που προβλήθηκαν για δύο συγκεκριμένες εφημερίδες 

(€128.714 για τη μια και €135.374 για τη δεύτερη). Όπως παρατηρήθηκε η 

αξιοποίηση της ανταλλαγής των ομοειδών αυτών υπηρεσιών από το 

Ίδρυμα δεν ήταν σε ικανοποιητικό βαθμό. Επισημάνθηκε επίσης ότι οι 

ειδικές συμφωνίες διαφημίσεων με «Barter» με ανταλλαγή ομοειδών 

υπηρεσιών, που λαμβάνει το Ίδρυμα, αποτελούν διενέργεια δαπανών 

εκτός του εγκεκριμένου ετήσιου Προϋπολογισμού του Ιδρύματος και ως εκ 

τούτου δεν τυγχάνουν της θεσμοθετημένης διαδικασίας έγκρισης από την 

Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής, το ΡΙΚ αξιοποιεί τις 

συμφωνίες που έχει με τα έντυπα μέσα.  Η καταχώριση διαφημίσεων και 

ανακοινώσεων γίνεται πάντοτε στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των αναγκών 
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του Ιδρύματος και των προγραμμάτων του σε συγκεκριμένες περιόδους που 

επιλέγει το ίδιο. 

(ζ) Επαναλάβαμε και πάλι την εισήγηση μας για μηχανογράφηση και 

αυτοματοποίηση των διαδικασιών από την καταχώριση μέχρι και την προβολή της 

διαφήμισης που θα συμβάλει τόσο στην παρακολούθηση της υλοποίησης των 

συμφωνιών που συνάπτονται, στην εξοικονόμηση χρόνου εργασίας, καθώς και στην 

ελαχιστοποίηση περιπτώσεων εμφάνισης λαθών και παραλείψεων. 

6. Χρεώστες. 

Το σύνολο των εμπορικών και άλλων χρεωστών κατά τις 31.12.2009, ανήλθε σε 

€3.959.065, μετά από την αφαίρεση ειδικής πρόβλεψης για επισφαλή χρέη ύψους 

€1.856.122, σε σύγκριση με €5.180.647 και €1.812.838 αντίστοιχα κατά τις 31.12.2008. 

Η μείωση των χρεωστών εστιάζεται κυρίως στη μείωση των απαιτήσεων ύψους 

€927.714 (αύξηση €1.050.489 το 2008) από την EBU και €274.137 από το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού. 

(α) Χρεώστες διαφημίσεων. Οι χρεώστες διαφημίσεων αποτελούν το μεγαλύτερο 

μέρος των εμπορικών χρεωστών και στις 31.12.2009, πριν την πρόβλεψη για 

επισφαλή χρέη ύψους €638.189, ανέρχονταν στα €3.615.223 (€3.949.855 το 2008). 

Από δειγματοληπτικό έλεγχο διαφάνηκε ότι ποσό ύψους €456.764 περίπου ή ποσοστό 

12,6% του συνόλου των χρεωστών διαφημίσεων εκκρεμούσε για περίοδο πέραν των 

οκτώ ετών. 

(β) Εισιτήρια Junior Eurovision. Όπως αναφέρθηκε και στην Έκθεση μας για το 

2008, συγκεκριμένη εταιρεία ανάλαβε τη διάθεση των εισιτηρίων του διαγωνισμού 

τραγουδιού Junior Eurovision, τόσο των δοκιμαστικών παραστάσεων όσο και του τελικού 

διαγωνισμού, μέσω του διαδικτύου. Σύμφωνα με στοιχεία που εξάχθηκαν βάση του 

αριθμού των εισιτηρίων που διατέθηκαν, καθώς και του φόρου θεάματος που 

καταβλήθηκε στο ∆ήμο Λεμεσού, στις 31.12.2008 αναγνωρίστηκε απαίτηση ύψους 

€175.062 προς την πιο πάνω εταιρεία από το Λογιστήριο του Ιδρύματος. Όπως 

πληροφορηθήκαμε από τα μέσα Ιανουαρίου 2009, οι τραπεζικοί λογαριασμοί της 

εταιρείας έχουν παγοποιηθεί λόγω καταχώρησης τους στο Κεντρικό Αρχείο 

Πληροφοριών της Κεντρικής Τράπεζας. Η εταιρεία όμως δεν έχει αρνηθεί την οφειλή της 

προς το Ίδρυμα. Μέχρι και την ολοκλήρωση του ελέγχου το Μάιο του 2010 δεν είχε 

τακτοποιηθεί το πιο πάνω ποσό. 
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Ο Γενικός ∆ιευθυντής μας πληροφόρησε ότι το ΡΙΚ ενεργεί για την είσπραξη του 

ποσού λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις του νομικού συμβούλου. 

(γ) Εταιρεία παραγωγής τηλετόμπολας. Η εταιρεία εξακολουθεί να οφείλει στο 

Ίδρυμα ποσό ύψους €49.237 που αφορά στην πληρωμή καρτών της τηλετόμπολας, 

που διατέθηκαν μέσω τηλεφώνων, χωρίς να έχει γίνει οποιαδήποτε τακτοποίηση κατά τη 

διάρκεια του έτους. Όπως πληροφορούμαστε, ο διακανονισμός του πιο πάνω ποσού θα 

γίνει όταν η εταιρεία παραγωγής εισπράξει τα ανάλογα ποσά από τις εταιρείες 

τηλεπικοινωνιών, αφού αυτές με τη σειρά τους τα εισπράξουν από τους συνδρομητές 

τους. Σημειώνεται ότι στις οικονομικές καταστάσεις του 2009 έχει γίνει πρόβλεψη 

επισφαλών χρεωστών για ολόκληρο το ποσό. 

(δ) Χρεώστες «Barter» με ειδικές συμφωνίες. Στις 31.12.2009 το υπόλοιπο των 

χρεωστών με ειδικές συμφωνίες «Barter» που αφορούσαν σε μη ομοειδείς υπηρεσίες 

ανήλθε στις €470.850 (€470.577 για το 2008). Επισημαίνουμε και πάλι ότι εξακολουθούν 

να παρατηρούνται περιπτώσεις όπου οι υπηρεσίες που παραχωρήθηκαν από το Ίδρυμα 

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

αντίτιμο της ανταλλαγής. Σημειώνεται ότι η χρονική διάρκεια ορισμένων ειδικών 

συμφωνιών έχει ήδη λήξει. 

(ε) Χρεώστες εισφοράς υπέρ του ΡΙΚ. Στις 31.12.2009 το υπόλοιπο των πιο πάνω 

χρεωστών ανερχόταν σε €1.087.735 (€1.087.735 κατά τις 31.12.2008). Σημειώνεται ότι 

στους λογαριασμούς περιλαμβάνεται ειδική πρόβλεψη για επισφαλή χρέη για το 

συνολικό ποσό των χρεωστών εισφορών υπέρ του ΡΙΚ. Σημειώνεται ότι το Υπουργείο 

Εσωτερικών, με επιστολή του ημερ. 10.5.2010, απέρριψε το αίτημα του ΡΙΚ για 

διαγραφή των πιο πάνω οφειλών. 

Το Ίδρυμα πρέπει να προχωρήσει στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων για 

είσπραξη των οφειλών, αφού η διέλευση μακράς χρονικής περιόδου χωρίς την 

τακτοποίηση των πιο πάνω εκκρεμοτήτων αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για 

την ανάκτηση τους.  

Περαιτέρω αναφέρεται ότι το Ίδρυμα θα πρέπει να διερευνήσει τις πιο πάνω 

περιπτώσεις και να καταχωρίσει έγκαιρα αγωγές για διεκδίκηση των οφειλών που 

δεν μπορούν να εισπραχθούν εντός των προθεσμιών που καθορίζονται από τον 

περί Παραγραφής Νόμο (Κεφ. 15), όπως αυτός τροποποιήθηκε, ώστε να μην 
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παραγραφεί το αγώγιμο δικαίωμά του με κίνδυνο ο Οργανισμός να απωλέσει 

σημαντικά έσοδα. 

Όπως ανέφερε ο Γενικός ∆ιευθυντής, το ΡΙΚ θεωρεί ότι τόσο το διοικητικό όσο και 

το οικονομικό κόστος μαζί με την αρνητική δημοσιότητα που θα έχει ως 

αποτέλεσμα η προσπάθεια είσπραξης των πιο πάνω οφειλών με αγωγές στα 

δικαστήρια, υπερτερούν του ανακτήσιμου ποσού της οφειλής. 

7. Πιστωτές. 

(α) ∆άνεια. 

(i) Το υπόλοιπο των δανείων στις 31.12.2009 ανερχόταν σε €23.500.281 

(€27.467.464 στις 31.12.2008) και αφορά σε δάνεια από εμπορικές τράπεζες. 

(ii) Κατά το 2009 καταβλήθηκαν στις εμπορικές τράπεζες τόκοι δανείων 

ύψους €867.556 (€1.513.481 το 2008). 

(β) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Μετά από επιστολή που απέστειλε 

το ΡΙΚ στον Έφορο ΦΠΑ στις 12.4.2007, η Υπηρεσία ΦΠΑ αναθεώρησε τη θέση 

της αναφορικά με τον επιμερισμό του ΦΠΑ εισροών. Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω 

απόφασης, οι υπολογισμοί του καταβλητέου και επιστρεπτέου ΦΠΑ από την 

1.3.2007 βασίστηκαν στο δικαίωμα έκπτωσης ολόκληρου του φόρου εισροών. Η 

Υπηρεσία ΦΠΑ, με επιστολή της, ενέκρινε την καταχώριση στο λογαριασμό ΦΠΑ που 

τηρεί το Ίδρυμα στο μερίδιο του επιτρεπόμενου φόρου για ποσό φόρου εισροών 

ύψους €3.504.679. Από το ποσό αυτό, ποσό ύψους €2.000.000 επιστράφηκε στο 

Ίδρυμα στις 28.12.2009. 

(γ) Περιθωριακά Ωφελήματα μόνιμου προσωπικού. Η συσσωρευμένη οφειλή του 

ΡΙΚ για τα πιο πάνω ωφελήματα ανερχόταν στις 31.12.2009 σε €6.371.128 (€6.047.541 το 

2008). Τα πιο πάνω ποσά προκύπτουν μετά την αφαίρεση συνολικού ποσού ύψους 

€1.678.540, το οποίο κατατέθηκε από το ΡΙΚ σε τραπεζικούς λογαριασμούς ως 

ακολούθως: «Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου – Περιθωριακά Ωφελήματα» €1.615.475 

(£200.000 το 2004, £117.026 το 2005, £7.699 το 2006, €843.654 το 2008 και €216.995 το 

2009) και «Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου – Περιθωριακά Ωφελήματα ∆ιευθυντικού 

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

€60.533 (€40.842 το 2008 και €19.691 το 2009) προς το Ταμείο Προνοίας ∆ιευθυντικού 

Προσωπικού. Επισημάνθηκε ότι η διάθεση των πιο πάνω ποσών έγινε χωρίς να 

εγκριθούν και εγγραφούν τα ξεχωριστά ταμεία προς όφελος των οποίων έχουν κατατεθεί 
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τα χρήματα. Σημειώνεται επίσης ότι η τελική κατανομή τόσο της οφειλής όσο και των 

ποσών που κατατέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς δεν έχει ακόμη διευθετηθεί, 

αφού, όπως πληροφορηθήκαμε, το θέμα αποτελεί εργατική διαφορά μεταξύ του ΡΙΚ και 

των συντεχνιών σχετικά με την απόφαση του ΡΙΚ για διαχωρισμό μέρους των 

περιθωριακών ωφελημάτων για το διευθυντικό προσωπικό. 

8. Μηχανογράφηση Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Από επανεξέταση του νέου μηχανογραφημένου προγράμματος που τέθηκε σε 

λειτουργία την 1.1.2008, παρατηρήθηκε ότι, παρά τη βελτίωση που σημειώθηκε, 

εξακολουθούν να παρουσιάζονται οι πιο κάτω αδυναμίες. 

(α) Μηχανογραφημένες επιταγές. Οι κενές επιταγές που παραχωρούνται από 

τις τράπεζες με σκοπό την έκδοση μηχανογραφημένων επιταγών από το ΡΙΚ 

στους πιστωτές του, δεν φέρουν προτυπωμένο αριθμό. Η αρίθμησή τους γίνεται 

αυτόματα από το σύστημα κατόπιν ενεργειών του χρήστη.  

Παρατηρήθηκε επίσης ότι το σύστημα επιτρέπει στο χρήστη να εκδώσει δύο ή 

περισσότερες επιταγές με τον ίδιο αριθμό, στον ίδιο δικαιούχο, για το ίδιο ποσό και 

επεξήγηση πληρωμής, ενώ στην κατάσταση τιμολογίων του προμηθευτή που 

υποστηρίζει/συνοδεύει την επιταγή, σε περίπτωση που η πληρωμή σχετίζεται με 

εξόφληση μέρους κάποιου τιμολογίου ή πιστωτικής σημείωσης, παρουσιάζεται το 

συνολικό ποσό του τιμολογίου/πιστωτικής σημείωσης, με αποτέλεσμα το σύνολο των 

τιμολογίων να μην συμφωνεί με το ποσό της επιταγής. 

(β) Έλεγχος – Ασφάλεια συστήματος  

(i) Ενώ το σύστημα παράγει καταστάσεις ελέγχου πρόσβασης (log files), στις 

οποίες καταγράφονται οι ενέργειες της προμηθεύτριας εταιρείας στον 

κεντρικό υπολογιστή (server) από τα γραφεία της (ημερομηνίες και ώρες 

πρόσβασης), δεν φαίνεται να γίνεται το ίδιο και για τις ενέργειες των χρηστών. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής, οι ενέργειες των χρηστών 

καταγράφονται τώρα από το σύστημα με δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να 

υπάρχει ο απαιτούμενος έλεγχος. 

(ii) Οι αιτήσεις για αλλαγές στο λογισμικό υποβάλλονται on line στην εταιρεία, 

αλλά πριν την υιοθέτησή τους και μετάβαση σε πραγματικό περιβάλλον, θα 

πρέπει να ελέγχονται από τους αρμόδιους λειτουργούς σε δοκιμαστικό 

περιβάλλον. 
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Για την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση του νέου μηχανογραφημένου συστήματος 

που εφαρμόστηκε στις Οικονομικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος, καθώς επίσης και για τη 

σωστή διεκπεραίωση των καθηκόντων των λειτουργών του, επιβάλλεται όπως οι 

λειτουργοί τυγχάνουν της απαραίτητης υποστήριξης από άτομο με εξειδικευμένες 

γνώσεις στη μηχανογράφηση. 

9. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου εξακολουθεί να παρουσιάζει αδυναμίες σε 

ορισμένους τομείς. Οι ακόλουθες περιπτώσεις, αρκετές από τις οποίες είχαν 

επισημανθεί και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, είναι ενδεικτικές. 

(α) Κεντρικό αρχείο αλληλογραφίας. Η μη τήρηση κεντρικού αρχείου στο Ίδρυμα 

εγκυμονεί κινδύνους ελλιπούς πληροφόρησης, κυρίως της ∆ιοίκησης, πράγμα που δεν 

συμβάλλει στην άσκηση αποτελεσματικής και επαρκούς διοικητικής εποπτείας. Όπως 

λειτουργούν σήμερα τα διάφορα τμηματικά αρχεία, δεν εφαρμόζονται οι ενδεδειγμένες 

διαδικασίες, όπως αρχειοθέτηση και αρίθμηση των εγγράφων αλληλογραφίας και 

σύνδεση μεταξύ τους, ανάλογα με το περιεχόμενό τους.  

(β) Περιουσιακά στοιχεία. ∆ιαπιστώθηκε και πάλι ότι δεν έγινε φυσική 

καταμέτρηση των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού και δεν τηρείται ενημερωμένη 

κατάσταση για τον τόπο όπου βρίσκεται το κάθε στοιχείο ξεχωριστά. Παρατηρείται 

ότι, ενώ γίνονται συχνά μετακινήσεις, στις πλείστες περιπτώσεις δεν 

ενημερώνονται οι αρμόδιοι, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η παρακολούθηση 

και o εντοπισμός των περιουσιακών στοιχείων.  

Όπως έχουμε παρατηρήσει σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, 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 για όλες τις 

προσθήκες, αφαιρέσεις και μετακινήσεις. Επιπρόσθετα θα πρέπει να γίνει συμφιλίωση 

των αποτελεσμάτων της καταγραφής με το μητρώο στοιχείων πάγιου ενεργητικού. 

10. ∆ιαγωνισμοί.  

Βασικές αρχές, μεταξύ άλλων, που πρέπει να διέπουν τις διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων, ακόμη και στις περιπτώσεις των συνοπτικών διαδικασιών, 

σύμφωνα και με την Ερμηνευτική Ανακοίνωση αρ.2006/C179/02 της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, είναι η διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού, η διαφάνεια, η αποφυγή 
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διακρίσεων και η ίση μεταχείριση των οικονομικών φορέων. Στα πλαίσια του ελέγχου 

των διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν από το Ίδρυμα, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Αρχειοθέτηση εγγράφων διαγωνισμών. Φάκελοι για τους ίδιους 

διαγωνισμούς τηρούνται από τρεις διαφορετικούς λειτουργούς σε διαφορετικά τμήματα 

του Ιδρύματος και όπως παρατηρήθηκε είναι σε όλες τις περιπτώσεις ημιτελείς, αφού 

δεν καταχωρίζεται και αρχειοθετείται σε κανένα από αυτούς όλη η συναφής 

αλληλογραφία από τον προσδιορισμό της ανάγκης προκήρυξης του διαγωνισμού μέχρι 

και την υλοποίηση του. Για σκοπούς παρακολούθησης και ελέγχου, εισηγηθήκαμε 

όπως τηρείται ένας ολοκληρωμένος φάκελος που να παρέχει πλήρη πληροφόρηση. Οι 

υφιστάμενες διαδικασίες δυσχεραίνουν σε μεγάλο βαθμό την ομαλή διεξαγωγή του 

ελέγχου και δεν διασφαλίζεται ότι όλα τα έγγραφα και η σχετική αλληλογραφία, 

καταχωρίζεται στους φακέλους των διαγωνισμών. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύματος μας πληροφόρησε ότι θα προχωρήσουν στην 

υλοποίηση της εισήγησής μας. 

(β) Εσωτερικοί Κανονισμοί. Όπως αναφέρεται επί σειρά ετών σε προηγούμενες 

Εκθέσεις μας, όσον αφορά στην παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων, όπως 

τη διαδικασία παραλαβής των υλικών/εξοπλισμών, την έκδοση πιστοποιητικών 

παραλαβής, τελικής αποδοχής ή απόρριψης αυτών, καθώς επίσης και στα θέματα 

απαρτίας και τρόπου λήψης των αποφάσεων και λειτουργίας των Αρμοδίων κατά 

περίπτωση Οργάνων, στα πλαίσια διασφάλισης των συμφερόντων του Ιδρύματος, 

φαίνεται ότι αυτά δεν διέπονται από θεσμοθετημένη διαδικασία ή Εσωτερικούς 

Κανονισμούς. Επίσης οι Κανονισμοί Αποθηκών του Ιδρύματος, οι οποίοι αναφέρονται σε 

περιορισμένο βαθμό στα πιο πάνω και που χρονολογούνται περίπου από το 1960, θα 

πρέπει άμεσα να εκσυγχρονιστούν, ώστε να συνάδουν με το νέο νομοθετικό πλαίσιο.  

(γ) Μητρώο Προσφορών. Εισηγηθήκαμε όπως το μητρώο προσφορών που 

τηρείται στο Ίδρυμα παρουσιάζει πληροφόρηση, όσον αφορά στο σύνολο των 

προσφοροδοτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, στην εκτίμηση της δαπάνης, 

καθώς και στην υλοποίηση της κάθε σύμβασης, τόσο για σκοπούς ελέγχου όσο 

και για σκοπούς καλύτερης παρακολούθησης της εκτέλεσης του κάθε διαγωνισμού 

και της κάθε σύμβασης. Εναλλακτικά, όσον αφορά στις συμβάσεις μπορεί να 

τηρείται Μητρώο συμβολαίων με το οποίο να παρακολουθείται η υλοποίηση τους. 
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(δ) Πρακτικά Συμβουλίου και Επιτροπής Προσφορών. Εισηγηθήκαμε και πάλι, 

ότι τόσο τα πρακτικά του Συμβουλίου όσο και της Επιτροπής Προσφορών, 

αρχειοθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο κατά αύξοντα αριθμό συνεδρίας, έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται ότι όλα τα πρακτικά έχουν συνταχθεί και αντίγραφό τους να 

τοποθετείται στο σχετικό φάκελο του διαγωνισμού. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύματος μας πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας έχει 

σημειωθεί και τόσο τα πρακτικά του Συμβουλίου όσο και της Επιτροπής Προσφορών, 

θα αρχειοθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο κατά αύξοντα αριθμό συνεδρίας. 

(ε) Πρότυπα έγγραφα διαγωνισμών. Η Αρμόδια Αρχή ∆ημοσίων Συμβάσεων 

έχει συντάξει εννέα διαφορετικά πρότυπα έγγραφα διαγωνισμών όσον αφορά στα 

έργα, προμήθειες και υπηρεσίες σε σχέση με τις ανοικτές, κλειστές και συνοπτικές 

διαδικασίες. Παρατηρήθηκε ότι τα πρότυπα αυτά έγγραφα δεν χρησιμοποιήθηκαν σε 

όλες τις περιπτώσεις κατά την προκήρυξη των διαγωνισμών.  

(στ) Αποσφράγιση προσφορών. Κατά τον έλεγχο παρατηρήθηκε ότι λειτουργοί 

του Ιδρύματος προβαίνουν σε άνοιγμα του κιβωτίου προσφορών την ημερομηνία και 

ώρα λήξης του διαγωνισμού, μονογραφούν τους φακέλους και συντάσσουν πρακτικό 

αναφέροντας μόνο τον αριθμό των φακέλων που παραλήφθηκαν. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις εντός των επόμενων ημερών συνέρχεται η Επιτροπή Προσφορών για το 

άνοιγμα των φακέλων και τότε οι προσφορές που παραλήφθηκαν μονογράφονται από 

τα μέλη της πιο πάνω Επιτροπής και καταγράφονται τα ονόματα των διαγωνιζομένων, 

αναφέροντας επίσης την τιμή που προσέφεραν. Συναφώς αναφέρεται ότι κατά το 

άνοιγμα του κιβωτίου των προσφορών ενδείκνυται, για σκοπούς διασφάλισης της 

διαφάνειας των διαδικασιών, όπως γίνεται από το αρμόδιο όργανο αποσφράγιση των 

προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί και όπως οι προσφορές αριθμούνται, 

μονογραφούνται και καταχωρούνται τα ονόματα των προσφοροδοτών που 

συμμετέχουν στο διαγωνισμό στο ειδικό έντυπο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους 

Κανονισμούς 11(Ι) των περί Σύναψης (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Οργανισμοί 

∆ημοσίου ∆ικαίου και Κοινότητες) Κανονισμών του 2004.  

Όπως ανέφερε ο Γενικός ∆ιευθυντής, σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω μη 

προβλέψιμων συμβάντων, δεν κατέστη δυνατή η άμεση σύγκληση της επιτροπής 

προσφορών. 
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(ζ) Έγκαιρη αξιολόγηση και κατακύρωση του διαγωνισμού. Σύμφωνα με 

σχετική εγκύκλιο της Αρμόδιας Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων ημερ. 7.4.2006, προς τις 

αναθέτουσες αρχές, η οποία εκδόθηκε δυνάμει απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου 

αρ. 72.793 και ημερ. 2.11.2005, δίνονται οδηγίες για προγραμματισμό με σκοπό την 

έγκαιρη αξιολόγηση και κατακύρωση των διαγωνισμών, για επίλυση των προβλημάτων 

που παρουσιάζονται στην αξιολόγηση των προσφορών. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η 

αξιολόγηση των προσφορών θεωρείται υψίστης προτεραιότητας εργασία και θα πρέπει 

να αρχίζει το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης της υποβολής 

και να ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής των, και σε 

περίπτωση που αυτό δεν είναι κατορθωτό, λόγω περιπλοκής των όρων, θα πρέπει να 

ζητείται η έγγραφη εξουσιοδότηση του αρμόδιου Υπουργού για παράταση άλλων 30 

ημερών. Αναφέρεται επίσης ότι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης και η απόφαση για 

κατακύρωση της προσφοράς θα πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστο 30 ημέρες πριν 

από την ημερομηνία λήξης της περιόδου ισχύος των προσφορών.  

Άλλωστε η προκήρυξη ενός διαγωνισμού από το Ίδρυμα προϋποθέτει την ύπαρξη 

ανάγκης η οποία θα πρέπει να ικανοποιηθεί το συντομότερο δυνατό, για διασφάλιση 

της εύρυθμης λειτουργίας του. Ενδεικτικά αναφέρεται ο διαγωνισμός αρ. 69/2008 για 

δύο ψηφιακά συστήματα πομπών που προκηρύχθηκε στις 21.11.2008 με εκτιμώμενο 

κόστος €650.000 + ΦΠΑ, με προθεσμία υποβολής μέχρι τις 31.1.2009, και 

ημερομηνία ισχύος των προσφορών που έληγε στις 23.7.2009. Το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο στις 14.7.2009 κατακύρωσε το διαγωνισμό στον πιο φθηνό οικονομικό 

φορέα εννέα μόλις ημέρες πριν την λήξη της ισχύος των προσφορών.  

(η) ∆ιαγωνισμός Αρ. 51/2008 - Ασφαλιστικές καλύψεις. Η προκήρυξη για τον 

πιο πάνω διαγωνισμό δημοσιεύτηκε στον τύπο στις 7.11.2008. Τη μελέτη των 

υφιστάμενων ασφαλειών, την ετοιμασία των όρων του διαγωνισμού, την αξιολόγηση 

των προσφορών και την μελέτη των τελικών ασφαλιστήριων συμβολαίων, ανέλαβε 

εταιρεία η οποία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, μετά από πρόταση της που 

υπέβαλε στο Ίδρυμα. Σημειώνεται ότι έγινε απευθείας ανάθεση του έργου στην 

συγκεκριμένη εταιρεία, για €17.600, χωρίς να ακολουθηθούν οι διαδικασίες που 

προνοούνται στο άρθρο 84 του περί ∆ημοσίων Συμβάσεων Νόμου (Ν.12(Ι)/2006), για 

συμβάσεις πέραν των €8.543 και μέχρι €85.430. 

Στην έκθεση της εταιρείας για την αξιολόγηση των προσφορών για ασφαλιστικές 

καλύψεις η οποία παραδόθηκε στο ΡΙΚ στις 13.2.2009, γίνεται εισήγηση για την 
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ομαδοποίηση των ειδών ασφάλισης που έχουν σχέση μεταξύ τους (περιουσιακά 

στοιχεία, ευθύνες του ΡΙΚ) με πλεονέκτημα τον ταχύτερο αλλά και 

αποτελεσματικότερο διακανονισμό στην περίπτωση διεκδίκησης αποζημιώσεων. 

Η εισήγηση τελικά υιοθετήθηκε με απόφαση της Επιτροπής Προσφορών στις 

20.5.2009, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Μετά την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στους επιτυχόντες και στους μη 

επιτυχόντες προσφοροδότες, ασφαλιστική εταιρεία από τους μη επιτυχόντες 

προσφοροδότες, η οποία σε ορισμένα είδη ασφάλισης παρείχε τα χαμηλότερα 

ασφάλιστρα, καταχώρισε αίτηση στο Ανώτατο ∆ικαστήριο (Υπόθεση Αρ. 1068/09), 

χωρίς προηγούμενη ιεραρχική προσφυγή, για ακύρωση της απόφασης της 

Επιτροπής Προσφορών. Η υπόθεση ορίστηκε για οδηγίες στις 8.6.2010. 

(θ) ∆ιαγωνισμοί για την αγορά/ενοικίαση οχημάτων. Όπως προκύπτει από 

συμφωνία που σύναψε το Ίδρυμα κατά το 2007, πιθανόν τον Σεπτέμβριο (δεν 

αναφέρεται σε αυτή συγκεκριμένη ημερομηνία), προέβη σε ενοικίαση αυτοκινήτων 

για κάλυψη αναγκών του με το 75% του τέλους ενοικίασης να καταβάλλεται σε 

μετρητά και το υπόλοιπο 25% με ανταλλαγή διαφημιστικού χρόνου, με επιπρόσθετη 

δωρεάν διαφήμιση. Σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από το Λογιστήριο του 

Ιδρύματος, κατά το 2007 το κόστος ενοικίασης αυτοκινήτων ανήλθε σε €3.427, κατά 

το 2008 σε €15.128 και κατά το 2009 σε €46.783. ∆ιαχρονικά το Ίδρυμα εκδήλωνε 

την πρόθεση του για την διενέργεια διαγωνισμού που αναφέρεται στη συνέχεια, 

ωστόσο οι προσπάθειες απέτυχαν λόγω διαφόρων αδυναμιών και ανεπαρκούς 

προγραμματισμού. Επειδή όπως προκύπτει, η ανάγκη χρήσης οχημάτων είναι 

μόνιμη, αυτή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και επιλυθεί σε μια μακροχρόνια 

προγραμματισμένη βάση, αξιολογώντας τις καλύτερες δυνατές επιλογές. 

(i) ∆ιαγωνισμοί 52/2008 και 53/2008 για την ενοικίαση και για αγορά 

οχημάτων αντίστοιχα. Το Σεπτέμβριο του 2008 εκδηλώθηκε πρόθεση 

προκήρυξης δυο διαγωνισμών με αρ. 52/2008 και αρ. 53/2008, η πρώτη για 

την ενοικίαση και η δεύτερη για αγορά οχημάτων, με την εξ’ ολοκλήρου 

ανταλλαγή διαφημιστικού χρόνου. Παρά την ύπαρξη της ανάγκης, όπως 

διαφάνηκε, οι διαγωνισμοί δεν προκηρύχθηκαν αφού δεν είχαν ετοιμαστεί οι 

ειδικοί και τεχνικοί όροι.  

(ii) ∆ιαγωνισμός 19/2009 για την ενοικίαση οχημάτων. Για την ενοικίαση 

οχημάτων υποβλήθηκαν το Μάιο του 2009, σε διαφορετικές ημερομηνίες, 
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προσφορές από τρεις εταιρείες χωρίς να φαίνεται, λόγω έλλειψης 

πληροφόρησης στο φάκελο του διαγωνισμού, η εκτίμηση της δαπάνης, οι 

όροι και οι προδιαγραφές, καθώς και η διαδικασία που θα ακολουθείτο, 

ούτε καν η ημερομηνία που προκυρήχθηκε ο διαγωνισμός. Στις 18.6.2009 

οι προσφορές υποβλήθηκαν από την ∆ιεύθυνση Προσωπικού και 

∆ιοίκησης στην Επιτροπή Προσφορών και ο Γενικός ∆ιευθυντής στις 

29.6.2009 διόρισε Επιτροπή Αξιολόγησης, κάνοντας αναφορά ότι η 

προηγούμενη συμφωνία ενοικίασης οχημάτων έληγε 30.6.2009. Η 

Επιτροπή Αξιολόγησης συνήλθε στις 12.8.2009 και ετοίμασε σχετική 

έκθεση. Η Επιτροπή Προσφορών σε συνεδρία της στις 8.9.2009 αποφάσισε 

την ακύρωση του διαγωνισμού καθότι, όπως αναφέρεται στο πρακτικό, δεν 

υπήρχαν κριτήρια και προδιαγραφές. Εύλογα προκύπτει το ερώτημα πως η 

όλη διαδικασία του διαγωνισμού προχώρησε, σε ποια βάση εργάστηκε και 

στήριξε η Επιτροπή Αξιολόγησης την εισήγηση της για κατακύρωση σε 

συγκεκριμένο οικονομικό φορέα.  

(ι) ∆ιαγωνισμοί για την αγορά αυτοκινήτου τύπου van. Σχετικοί είναι οι πιο 

κάτω διαγωνισμοί. 

(i) ∆ιαγωνισμός 1/2009 για την αγορά αυτοκινήτου τύπου van. Στις 22.5.2009 

προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την προμήθεια αυτοκινήτου van, για μετατροπή 

σε συνεργείο εξωτερικών μεταδόσεων τηλεόρασης τύπου Digital Satellite News 

Gathering. Η αποπληρωμή του οχήματος θα γινόταν εξ’ ολοκλήρου με ανταλλαγή 

με διαφημιστικό χρόνο που θα υπολογιστεί με βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο 

του Ιδρύματος και με προθεσμία υποβολής των εγγράφων των προσφορών 

μέχρι τις 12.6.2009. Κατά το άνοιγμα του κιβωτίου προσφορών στις 12.6.2009 

διαπιστώθηκε ότι δεν παραλήφθηκε καμία προσφορά. Επισημάνθηκε ότι το 

Ίδρυμα δεν προέβη σε εκτίμηση της δαπάνης του διαγωνισμού, ενώ στο σχετικό 

φάκελο αλληλογραφίας δεν υπήρχε πληροφόρηση αναφορικά με το πόσοι 

οικονομικοί φορείς εξασφάλισαν έγγραφα. Τα έγγραφα της προκήρυξης δεν ήταν 

τα καθορισμένα από την Αρμόδια Αρχή ∆ημοσίων Συμβάσεων. 

(ii) ∆ιαγωνισμός 30/2009 για την αγορά οχήματος τύπου van. Παρατηρήθηκε 

ότι τον Ιούλιο του 2009 καταγράφηκε η ανάγκη για την αγορά αυτοκινήτου 

τύπου Van για Digital Satellite News Gathering, χωρίς ωστόσο να φαίνεται να 

προχώρησε η διαδικασία.  
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Εύλογα προκύπτει το ερώτημα κατά πόσον υπήρχαν πράγματι οι πιο πάνω 

ανάγκες όπως καταγράφονται, πώς καλύπτονται από το Ίδρυμα και ποιες 

τυχόν αδυναμίες ή και δυσλειτουργίες δημιουργεί στη διεκπεραίωση των 

συγκεκριμένων εργασιών η έλλειψη των οχημάτων αυτών. Γενικά 

διαπιστώνεται αδυναμία του Ιδρύματος στην διενέργεια των διαγωνισμών 

και σύναψη  συμβάσεων σύμφωνα με το  θεσμικό πλαίσιο. 

Σύμφωνα με τον Γενικό ∆ιευθυντή του Ιδρύματος, η ανάγκη για αγορά του πιο 

πάνω οχήματος είναι δεδομένη, ωστόσο οι οδηγίες που είχε το ΡΙΚ ήταν να 

συμπεριληφθεί στις συνολικές ανάγκες για την Κυπριακή Προεδρία της Ε.Ε. 

το 2012. Σημείωσε επίσης ότι, παρά τις βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν στη 

διενέργεια των διαγωνισμών, υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης. 

11. Εισαγωγή Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης στην Κύπρο. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του αρ.67.449 ημερ. 9.7.2008, αναφορικά 

με την εισαγωγή της Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης (ΕΨΤ) στην Κύπρο και την 

εξουσιοδότηση ραδιοδικτύων αποφάσισε όπως αδειοδοτηθούν δύο ραδιοδύκτια. 

Ένα για το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, υπό την προϋπόθεση ότι η άδεια αυτή 

θα συνοδεύεται με ειδικούς όρους, περιορισμούς και υποχρεώσεις που αφορούν 

στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού και στην εκπλήρωση του ρόλου του 

Ιδρύματος ως παροχέα δημόσιων τηλεοπτικών υπηρεσιών, και το άλλο για 

εμπορική εκμετάλλευση, μέσω διαδικασίας πλειστηριασμού.  

Η γενική εξουσιοδότηση παροχής δικτύου υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

εκδόθηκε από τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων στις 19.3.2010 για 15 έτη, δυνάμει των εξουσιών που του παρέχονται 

από τον περί Ρυθμίσεων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

Νόμο αρ. 112/2004 καθώς και την απόφαση περί Καθορισμού Όρων ή/και Ειδικών 

Υποχρεώσεων ∆υνάμει Γενικής Εξουσιοδότησης (Κ.∆.Π. 436/2005). Μεταξύ 

διαφόρων όρων και υποχρεώσεων αναφέρεται και η υποχρέωση λογιστικού 

διαχωρισμού που αφορά σε δραστηριότητες και υπηρεσίες στο δίκτυο ΕΨΤ. Επίσης ο 

Επίτροπος δύναται να απαιτεί από το Ίδρυμα να καθιστά διακριτές και διαφανείς τις 

τιμές πώλησης, προκειμένου να ελέγχεται, μεταξύ άλλων, η τήρηση της υποχρέωσης 

αμεροληψίας και να αποτρέπεται ενδεχόμενη παράνομη σταυροειδής επιδότηση, 

καθώς και για τον υπολογισμό του ετήσιου διοικητικού τέλους της γενικής 
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εξουσιοδότησης. Επιπρόσθετα ο Επίτροπος δύναται να καθορίζει σε ειδικό διάταγμα, 

τη μορφή και τη λογιστική μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιείται.  

12. Αρχειακό υλικό. 

Το θέμα της τροχοδρόμησης των διαδικασιών για την αρχειοθέτηση και 

τεκμηρίωση του αρχειακού υλικού του Ιδρύματος, ενόψει της επικείμενης 

αποπεράτωσης του κτιρίου για το Αρχείο του Ιδρύματος, απασχόλησε το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 4.6.2009 και ενέκρινε εισήγηση, όπως 

το Ίδρυμα προχωρήσει σε προκήρυξη για εκδήλωση ενδιαφέροντος για μίσθωση 

υπηρεσιών. Ωστόσο δεν φαίνεται να είχαν ληφθεί οποιεσδήποτε ενέργειες, αφού 

το ∆ιοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 2.3.2010, επανάφερε το θέμα και 

ζήτησε από την Επιτροπή Αρχείου του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, όπως ετοιμάσει 

πρόταση με συγκεκριμένα βήματα και χρονοδιαγράμματα, αναφορικά με την 

οργάνωση της εργασίας που πρέπει να γίνει. 

Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι σημειώθηκε σημαντική καθυστέρηση στη 

τροχοδρόμηση των ενδεδειγμένων διαδικασιών για την ορθή αξιοποίηση του νέου 

κτιρίου, με αποτέλεσμα όταν αυτό θα παραδοθεί σύντομα, να μην μπορεί να 

αξιοποιηθεί άμεσα, λόγω της καθυστέρησης στην οργάνωση της μεταφοράς του 

ανεκτίμητου αρχειακού υλικού που διαθέτει το Ίδρυμα.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής, μεταξύ των ημερομηνιών 4.6.2009 και 

2.3.2010, μεσολάβησαν επισκέψεις διευθυντικών στελεχών και μελών του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου σε ραδιοτηλεοπτικά αρχεία άλλων οργανισμών στο εξωτερικό και 

ακολούθησε ενημέρωση από την EBU για συγκρότηση της ομάδας έργου και ετοιμασία 

προδιαγραφών για μίσθωση υπηρεσιών. 

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

το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου κατά τη διάρκεια του έτους 2009.   

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

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

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

μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, τα ακόλουθα: 

 την ετήσια έκθεση που ετοιμάζει η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, 

σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο, αναφορικά με την εκπλήρωση από το 
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Ίδρυμα της αποστολής που του ανατίθεται δυνάμει του άρθρου 16Α του 

ίδιου Νόμου, και  

 αναλυτική κατάσταση των κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στο 

Ίδρυμα κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 24Α, και, αν είναι πρακτικά εφικτό, με ειδική αναφορά στις 

κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο Ίδρυμα, σε σχέση με κάθε 

πρόγραμμα ξεχωριστά, ή ανά κατηγορία προγραμμάτων, τα οποία 

εμπίπτουν στην έννοια της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας. 

(β)  Σύμφωνα με το άρθρο 24Β(3) του πιο πάνω Νόμου, ο Γενικός Ελεγκτής 

υποβάλλει, το αργότερο μέχρι τέλος Μαΐου, έκθεση στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα 

Κύπρου και στον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, στην οποία 

καταγράφονται τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενεργήθηκε δυνάμει του πιο 

πάνω άρθρου, καθώς και η ύπαρξη τυχόν χρηματοοικονομικών ροών (όπως αυτές 

εμφαίνονται στους χωριστούς λογαριασμούς που τηρεί το Ίδρυμα δυνάμει του 

εδαφίου (2) του πιο πάνω άρθρου) μεταξύ των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος 

που συνιστούν παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και εκείνων που 

δεν συνιστούν παροχή τέτοιας υπηρεσίας. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 24Β(1) 

του πιο πάνω Νόμου, ο Γενικός Ελεγκτής, στα πλαίσια της άσκησης του ετήσιου 

ελέγχου των λογαριασμών του Ιδρύματος, ελέγχει κατά πόσο οποιαδήποτε 

δημόσια ενίσχυση, που έλαβε το Ίδρυμα, χρησιμοποιήθηκε κατά τρόπο που να μη 

συνάδει με τις διατάξεις του άρθρου 24Α, δηλαδή για σκοπούς χρηματοδότησης 

της αποστολής που του ανατίθεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 16Α, και 

συγκεκριμένα του ορισμού του ως παροχέα δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής 

υπηρεσίας στη ∆ημοκρατία. 

(γ)  Αναφορικά με το έτος 2008, σημειώνεται ότι μας έχουν σταλθεί από το 

Υπουργείο Εσωτερικών στις 21.3.2010 η ετήσια έκθεση που ετοίμασε η Αρχή 

Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και η αναλυτική κατάσταση των κρατικών ενισχύσεων 

που χορηγήθηκαν στο Ίδρυμα, χωρίς όμως ειδική αναφορά στις κρατικές 

ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο Ίδρυμα σε σχέση με κάθε πρόγραμμα 

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

δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας. 

(δ)  Οι χωριστοί λογαριασμοί του έτους 2009, σχετικά με την παροχή δημόσιας 

ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και τις εμπορικές ή άλλες δραστηριότητες, σύμφωνα 
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με το άρθρο 24Β(1) του πιο πάνω Νόμου και στην περίπτωση που ενδείκνυται η 

υποβολή τους, αυτοί έπρεπε να είχαν υποβληθεί από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα 

Κύπρου στην Υπηρεσία μας για έλεγχο το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου 2009. Με 

επιστολή του ημερ. 23.4.2010 το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου πληροφόρησε την 

Υπηρεσία μας ότι δεν θα υποβάλει χωριστούς λογαριασμούς για το έτος 2009, 

γιατί όλα τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά του προγράμματα είχαν μεταδοθεί στα 

πλαίσια της παροχής δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και ότι για όλες τις 

δραστηριότητές του, δηλαδή μετάδοση διαφημίσεων, διαφημιστικών μηνυμάτων 

ως χορηγός επικοινωνίας κ.λπ., χρησιμοποιείται το ίδιο προσωπικό, ο ίδιος 

εξοπλισμός και οι ίδιες εγκαταστάσεις, που είναι αναγκαία για την παροχή της 

δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει 

πρόσθετο κόστος που να αποδίδεται σε δραστηριότητες που πιθανόν να μην 

αποτελούν δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία. 

(ε) Αποτελέσματα ελέγχου. 

(i) Ύπαρξη τυχόν χρηματοοικονομικών ροών για το έτος 2009 μεταξύ 

των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος που συνιστούν παροχή 

δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και εκείνων που δεν 

συνιστούν παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας. Ενόψει 

της μη τήρησης και υποβολής από το Ίδρυμα ξεχωριστών λογαριασμών και 

της διευκρίνισης του Ιδρύματος με την επιστολή του ημερ. 23.4.2010 ότι όλα 

τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά του προγράμματα για το έτος 2009 είχαν 

μεταδοθεί στο πλαίσιο της παροχής δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, 

και ότι για όλες τις δραστηριότητές του, δηλαδή μετάδοση διαφημίσεων, 

διαφημιστικών μηνυμάτων ως χορηγός επικοινωνίας κ.λπ., χρησιμοποιείται 

το ίδιο προσωπικό, ο ίδιος εξοπλισμός και οι ίδιες εγκαταστάσεις, που είναι 

αναγκαία για την παροχή της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, με 

αποτέλεσμα να μην προκύπτει πρόσθετο κόστος που να αποδίδεται σε 

δραστηριότητες που πιθανόν να μην αποτελούν δημόσια ραδιοτηλεοπτική 

υπηρεσία, δεν είναι εφικτή η αναφορά στην έκθεσή μας περί της ύπαρξης 

τυχόν χρηματοοικονομικών ροών για το έτος 2009 μεταξύ των 

δραστηριοτήτων του Ιδρύματος που συνιστούν παροχή δημόσιας 

ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και εκείνων που δεν συνιστούν παροχή 

δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, όπως προνοείται στο άρθρο 24Β(3) 
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του σχετικού Νόμου, ούτε και τίθεται θέμα εξακρίβωσης κατά πόσο έχει 

ακολουθηθεί η τρέχουσα εμπορική πρακτική και οι γενικώς αποδεκτές 

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

και τα έσοδα κατανεμήθηκαν ορθά με βάση τις αρχές αναλυτικής λογιστικής, 

όπως προνοείται στο άρθρο 24Β(2)(α-γ) του Νόμου. 

  Σημειώνεται ότι κατά το έτος 2009 το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου είχε 

έσοδα από διαφημίσεις και άλλες δραστηριότητες ύψους €6,8 εκ. και 

λειτουργικά έξοδα €38,8 εκ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρατική χορηγία 

που παραχωρήθηκε στο Ίδρυμα το 2009 ήταν μόνο €24,3 εκ., εξάγεται 

το συμπέρασμα ότι για κάλυψη των εξόδων του το Ίδρυμα χρησιμοποιεί 

έσοδά του από άλλες δραστηριότητες. 

 (ii) Κατά πόσο οποιαδήποτε δημόσια ενίσχυση που έλαβε το Ίδρυμα 

κατά το έτος 2009 χρησιμοποιήθηκε κατά τρόπο που να μη 

συνάδει με την εκπλήρωση της αποστολής του ως παροχέα 

δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη ∆ημοκρατία.   

 Με την επιστολή του Ιδρύματος ημερ. 23.4.2010, διευκρινίζεται ότι 

όλα τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά του προγράμματα είχαν 

μεταδοθεί στο πλαίσιο της παροχής δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής 

υπηρεσίας και ότι για τις άλλες δραστηριότητες του, δηλαδή 

μετάδοση διαφημίσεων, διαφημιστικών μηνυμάτων ως χορηγός 

επικοινωνίας κ.λπ., χρησιμοποιείται το ίδιο προσωπικό, ο ίδιος 

εξοπλισμός και οι ίδιες εγκαταστάσεις, που είναι αναγκαία για την 

παροχή της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, με 

αποτέλεσμα να μη προκύπτει πρόσθετο κόστος που να 

αποδίδεται σε δραστηριότητες που πιθανόν να μην αποτελούν 

δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία. 

 Στους λογαριασμούς του Ιδρύματος υπάρχει η ένδειξη ότι, για 

κάλυψη των εξόδων ύψους €38,8 εκ. χρησιμοποιείται εκτός από 

την παραχωρηθείσα κρατική χορηγία ύψους €24,3 εκ. και μέρος 

των εσόδων του Ιδρύματος. 

 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου στην ετήσια έκθεσή της, 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι με βάση τα ενώπιόν της στοιχεία 
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και τις παρατηρήσεις όπως αυτές καταγράφηκαν, το Ίδρυμα σε 

πολύ μεγάλο βαθμό εκπληρώνει την αποστολή που του ανατίθεται 

δυνάμει του άρθρου 16Α ως παροχέα δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής 

υπηρεσίας στη ∆ημοκρατία. Απαιτείται, όμως, συμμόρφωση με 

βάση τις επιμέρους παρατηρήσεις/συμπεράσματα που έχουν 

καταγραφεί στην έκθεση της. 

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η δημόσια ενίσχυση που έλαβε το Ίδρυμα κατά το 

έτος 2009, τηρουμένων των επιφυλάξεων της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, δεν 

χρησιμοποιήθηκε κατά τρόπο που να μη συνάδει με την εκπλήρωση της αποστολής 

του ως παροχέα δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη ∆ημοκρατία. 

14.  Εκκρεμή θέματα. 

(α)  Τροποποιητικοί Προϋπολογισμοί. Εκκρεμεί στο Υπουργείο Εσωτερικών 

νομοσχέδιο Τροποποιητικού Προϋπολογισμού για κάλυψη υπερβάσεων του 

Προϋπολογισμού του 1995, ύψους £995.700 (€1.701.254). 

Επίσης εκκρεμεί η ετοιμασία Τροποποιητικού Προϋπολογισμού για κάλυψη της 

υπέρβασης του Προϋπολογισμού του 2006 που σημειώθηκε στο Άρθρο 300 

«Αμοιβές Συνεργατών» του Κεφαλαίου 10 «Έξοδα Προγραμμάτων» ύψους 

£502.375 (€858.359) και της υπέρβασης που σημειώθηκε στο Κεφάλαιο 25 

«Συντάξεις και Άλλα Ωφελήματα» ύψους £42.495 (€72.607). 

Για κάλυψη της υπέρβασης του Προϋπολογισμού του 2007 που σημειώθηκε στο 

Άρθρο 300 «Αμοιβές Συνεργατών» του Κεφαλαίου 10 «Έξοδα Προγραμμάτων» 

ύψους £1.044.620 (€1.784.839), στάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών 

Τροποποιητικός Προϋπολογισμός. Το Υπουργείο Εσωτερικών, αφού ζήτησε και 

την άποψη του Υπουργείου Οικονομικών δεν ενέκρινε το αίτημα για υποβολή 

Τροποποιητικού Προϋπολογισμού επειδή θεώρησε ότι δεν υπήρχε νομικό 

υπόβαθρο πάνω στο οποίο να μπορεί να στηριχτεί. 

Για κάλυψη της υπέρβασης του Προϋπολογισμού του 2008 που σημειώθηκε στο 

Άρθρο 390 «Έξοδα σύνδεσης με Γιουροβίζιον» του Κεφαλαίου 30 «Έξοδα 

Προγραμμάτων» ύψους €156.560, στάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών 

Τροποποιητικός Προϋπολογισμός. 

Επισημάνθηκε ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 4(4) των περί των Προϋπολογισμών του ΡΙΚ 

Νόμων, κάθε υπέρβαση κονδυλίων κατά παράβαση της προδιαγραφόμενης στα 
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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 επίσης ότι, ο Υπουργός Οικονομικών με την προς τον τέως Γενικό 

∆ιευθυντή του Ιδρύματος εγκύκλιο επιστολή του (αρ. 1330) ημερ. 22.2.2007, 

τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι η εκ των υστέρων κάλυψη δαπανών, οι οποίες 

δημιουργούνται κατά παράβαση των πιο πάνω νομοθετικών προνοιών δεν πρέπει 

να θεωρείται δεδομένη και ότι η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει 

πιστά τις σχετικές πρόνοιες του Νόμου, και θα διεκδικήσει από τους Ελέγχοντες 

Λειτουργούς, που έχουν τον έλεγχο των αντίστοιχων Κονδυλίων, κάθε ποσό 

υπέρβασης που καταβάλλεται με έκδοση σχετικού Εντάλματος Πληρωμής κατά 

παράβαση του Νόμου. Πέραν των τριών χρόνων μετά, δεν φαίνεται να έχει γίνει 

οποιαδήποτε ενέργεια, είτε από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών, είτε από 

το ΡΙΚ για υλοποίηση της πιο πάνω θέσης. 

(β) Καταχώριση συναλλαγών στο νέο λογιστικό σύστημα. Το σύστημα δίνει 

μία συνεχόμενη αρίθμηση για όλες τις εγγραφές που γίνονται, είτε είναι πληρωμές, 

εισπράξεις, διορθωτικές εγγραφές, καταχώριση τιμολογίων αγορών και πωλήσεων 

ή εγγραφές μισθολογίου. Η αρίθμηση αυτή δίνεται κατά την αρχική φύλαξη της 

εγγραφής (πριν ακόμη οριστικοποιηθεί).  

Για σκοπούς παρακολούθησης και ελέγχου, εισηγηθήκαμε όπως εκτός από τη 

συνεχόμενη αρίθμηση για όλες τις εγγραφές, δίνεται και χωριστή αρίθμηση για 

κάθε κατηγορία εγγραφών (πληρωμές, εισπράξεις, διορθωτικές εγγραφές κ.λπ.). 

(γ) Παγκόσμια διανομή του δορυφορικού προγράμματος του ΡΙΚ (Cyprus 

Sat). Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του ∆ιαχειριστικού 

Συμβουλίου, ενέκρινε στη συνεδρία του ημερ. 25.1.2006 τη σύναψη συμφωνίας 

μεταξύ ΡΙΚ και συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία υπογράφτηκε στις 5.5.2006,  για 

την παγκόσμια διανομή του δορυφορικού προγράμματος του ΡΙΚ. 

Σημειώνεται ότι οι τιμές των υποβληθεισών προτάσεων κυμαίνονταν για τις πέντε 

εταιρείες από £816.521 μέχρι £1.248.486, ετησίως ενώ η πιο πάνω εταιρεία 

υπέβαλε πρόταση με μηδενικό κόστος. 
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Όπως έχει αναφερθεί και στις Εκθέσεις μας για τα έτη 2006, 2007 και 2008, σχετικά 

με την πιο πάνω συμφωνία παρουσιάστηκαν αρκετά προβλήματα, κυρίως όσον 

αφορά στην απρόσκοπτη μετάδοση του δορυφορικού προγράμματος του ΡΙΚ. 

Σε σύσκεψη που έγινε στις 6.11.2008 υπό τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, 

αποφασίστηκε όπως  προσεγγισθεί αρχικά η δεύτερη εταιρεία από το Υπουργείο 

Συγκοινωνιών και Έργων, για να εξεταστεί η πιθανότητα όπως εκπέμπει στις 

περιοχές που δεν καλύπτει η πρώτη εταιρεία. 

Στις 16.2.2010 τέθηκε ενώπιον του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος 

προσχέδιο συμφωνίας με την πρώτη εταιρεία για αναμετάδοση του δορυφορικού 

προγράμματος στην Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία μέχρι το Μάιο του 2011, καθώς 

και προσχέδιο συμφωνίας για αποδέσμευση των δυο μερών από οποιεσδήποτε 

υποχρεώσεις προκύπτουν από την μέχρι τώρα ισχύουσα συμφωνία και παραίτηση 

από οποιεσδήποτε σχετικές διεκδικήσεις, το περιεχόμενο των οποίων εγκρίθηκε. 

Και οι δυο συμφωνίες διαβιβάστηκαν από το Ίδρυμα στις 17.2.2010 στο 

Υπουργείο Εσωτερικών για σχετική έγκριση. 

Επίσης σύμφωνα με τα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συμβουλίου στις 31.3.2010, σε 

σύσκεψη, με εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, Συγκοινωνιών και 

Έργων και του Ιδρύματος πάρθηκαν σχετικές αποφάσεις οι οποίες θα τεθούν στην 

Υπουργική Επιτροπή. Αποφασίσθηκε επίσης όπως προκηρυχθούν προσφορές 

αναφορικά με την παγκόσμια διανομή του σήματος υπό την ευθύνη του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

Λόγω των πιο πάνω προβλημάτων ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, με 

επιστολή του ημερ. 15.4.2010, ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως 

εξεταστεί η δυνατότητα άμεσης σύναψης συμφωνίας με άλλο Οργανισμό για 

κάλυψη της πιο πάνω ανάγκης. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύματος μας πληροφόρησε ότι το Υπουργείο 

Εσωτερικών προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας με άλλο Οργανισμό για διανομή 

του RIKSat στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ανέφερε επίσης ότι στο τέλος Μαΐου 2010, η 

συγκεκριμένη πιο πάνω εταιρεία διέκοψε μονομερώς τη μετάδοση του RIKSat 

προς Αφρική, Ασία και Αυστραλία, διότι η πολιτεία δεν ανταποκρίθηκε σε 

απαίτηση της εταιρείας για καταβολή €10.000 το μήνα για την υπηρεσία αυτή. 
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(δ) Αγωγές εναντίον ∆ιαφημιστικών Γραφείων για μη εξόφληση των 

οφειλών τους. 

(i) Όπως έχει αναφερθεί και στις Εκθέσεις μας για τα έτη 2006, 2007 και 2008, 

να υπάρχει κίνδυνος απώλειας σημαντικών ποσών που οφείλονται από 

ορισμένες διαφημιστικές εταιρείες, αφού, μετά την καταχώριση αγωγής 

εναντίον τους, η επίδοση του κλητηρίου εντάλματος δεν κατέστη δυνατή, 

λόγω κυρίως αλλαγής της διεύθυνσής τους. Ενδεικτικές περιπτώσεις 

αναφέρονται και πάλι στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Αρ. Λογ.  
Οφειλόμενο 

ποσό  Περίοδος οφειλής  
Ημερ. καταχώρησης 

αγωγής  
Αρ. 

αγωγής 
  €         

2110056  25.439  1.6.2001 – 1.7.2001  6.7.2004  6518/04 
2110019  15.540  1.7.1999 – 1.12.2001  11.6.2004  5593/04 
2110025  137.510  1.10.2000 – 1.10.2001  11.6.2004  5592/04 
 

Το Ίδρυμα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες για εντοπισμό των διευθυντών 

των υπό αναφορά εταιρειών, ώστε να καταστεί δυνατή η επίδοση των πιο πάνω 

ενταλμάτων. 

(ii) Αγωγή αρ. 2946/2001, για £25.241 (€43.127). Η αγωγή εκδικάστηκε 

από το 2001 και εκδόθηκε στις 28.4.2004 ένταλμα κατάσχεσης κινητής 

περιουσίας, το οποίο και επιστράφηκε ανεκτέλεστο, χωρίς μέχρι σήμερα 

να σημειωθεί οποιαδήποτε εξέλιξη. 

(iii) Αγωγή αρ. 7577/2006, για £68.678 (€117.343). Η αγωγή εκδικάστηκε 

στις 29.1.2007 υπέρ του ΡΙΚ για την καταβολή του οφειλόμενου ποσού 

£68.678 πλέον τόκο 8% και έξοδα αγωγής. Στις 28.12.2007 ο 

δικηγόρος του ΡΙΚ καταχώρισε ένταλμα κινητής περιουσίας εναντίον 

των εναγόμενων το οποίο επιστράφηκε ανεκτέλεστο.  ∆εν υπάρχει 

οποιαδήποτε εξέλιξη μέχρι σήμερα.  

(iv) Αγωγή αρ. 1983/2006, για £3.545 (€6.057). Η αγωγή αρ. 1983/2006 

εκδικάστηκε υπέρ του Ιδρύματος αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει 

κατάσχεση επειδή η εταιρεία έχει διαλυθεί. 

(v) Αγωγή αρ. 5594/2004, για £27.298 (€46.642). Στις 26.9.2008 το 

δικαστήριο επιδίκασε όπως η εναγόμενη εταιρεία πληρώσει ποσό 

€46.642 πλέον τόκο 9% από 31.7.2001 και έξοδα ύψους €2.932. 
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Παρόλο που συμφωνήθηκε αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης 

μέχρι 31.1.2009, δεν σημειώθηκε οποιαδήποτε εξέλιξη. 

Για όλες τις πιο πάνω υποθέσεις το Ίδρυμα, με επιστολή του ημερομηνίας 

10.2.2010 ζήτησε από το Νομικό του Σύμβουλο να του εισηγηθεί ενέργειες 

που θα πρέπει να γίνουν για την είσπραξη των πιο πάνω οφειλών. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύματος μας πληροφόρησε ότι έγινε συνάντηση 

με τους νομικούς τους συμβούλους τόσο για τις αγωγές που αναφέρονται 

όσο και για άλλους χρεώστες και έγιναν ήδη από το ΡΙΚ οι ενέργειες που 

συμφωνήθηκαν. 

(ε) Ευρωπαϊκά Προγράμματα.  

Αναφορικά με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν 

κατάλληλοι μηχανισμοί εντοπισμού, αξιολόγησης, έγκρισης, αξιοποίησης και 

υλοποίησής τους. Σχετικά, αναφέρονται τα πιο κάτω: 

(i) Έργο SHE. Ενώ το έργο ολοκληρώθηκε από το έτος 2005, εκκρεμεί η 

είσπραξη ποσού €7.557 περίπου για το λόγο ότι δεν έχουν 

παρουσιαστεί στο συντονιστή εταίρο πιστοποιημένα «time sheets» που 

να δικαιολογούν τις δαπάνες για την ετοιμασία ντοκιμαντέρ, για 

προβολή του έργου και των αποτελεσμάτων του. 

(ii) Έργο XJENZA-TV. Ο εγκριμένος, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

Προϋπολογισμός, σ’ ότι αφορά στο Ίδρυμα, για την εκτέλεση του έργου, 

ανέρχεται συνολικά σε €105.642 και με ποσοστό κοινοτικής συνεισφοράς 

79,5% (€83.992). Παρατηρήθηκε ότι στον πιο πάνω Προϋπολογισμό δεν 

συμπεριλήφθηκε επαρκής πρόνοια που να καλύπτει το σύνολο των 

απαιτούμενων δαπανών, λόγω μη ύπαρξης στο ΡΙΚ κατάλληλων 

διαδικασιών αξιολόγησης και έγκρισης πριν την ανάληψη έργων που 

αφορούν σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Ως εκ τούτου φαίνεται ότι το Ίδρυμα, 

για την υλοποίηση του πιο πάνω έργου θα επωμιστεί πρόσθετη δαπάνη που 

θα ξεπερνά σε σημαντικό βαθμό την αρχικά υπολογεισθείσα συνεισφορά του. 

Επειδή μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προσφέρονται δυνατότητες 

απορρόφησης σημαντικών κονδυλίων, εισηγηθήκαμε και πάλι όπως το Ίδρυμα 

εξετάσει και υιοθετήσει κατάλληλους μηχανισμούς εντοπισμού, αξιολόγησης, 

έγκρισης, αξιοποίησης και υλοποίησής τους. Εισηγηθήκαμε επίσης τη δημιουργία 
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σχετικών Κονδυλίων στον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος, τόσο για τα έσοδα όσο 

και για τα έξοδα, με σχετική αναφορά στο επεξηγηματικό υπόμνημα του 

Προϋπολογισμού σε ποια προγράμματα αφορούν. 

Επίσης, για σκοπούς καλύτερης παρακολούθησης της υλοποίησης των πιο πάνω 

έργων και για την αποκόμιση καλύτερης πληροφόρησης και έλεγχό τους, 

εισηγηθήκαμε όπως για κάθε έργο τηρείται ξεχωριστός φάκελος στον οποίο να 

καταχωρίζεται το υπογραφέν συμβόλαιο, οι σχετικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου και της ∆ιεύθυνσης, καθώς και όλη η αλληλογραφία που το αφορά. 

(στ) Παρακολούθηση υποθέσεων απαλλοτρίωσης. Παρόλο που το Ίδρυμα έχει 

ανταλλάξει σχετική αλληλογραφία με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για 

τις πιο κάτω απαλλοτριώσεις, μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί οποιαδήποτε εξέλιξη. 

Η όλη κατάσταση παραμένει η ίδια, όπως περιγράφεται πιο κάτω: 

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

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας καθόρισε στις 9.11.1998 ποσό 

αποζημίωσης £30.000 για την πιο πάνω απαλλοτρίωση. ∆ιαπιστώθηκε ότι η 

αποδοχή και είσπραξη της αποζημίωσης αυτής δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. 

(ii) Απαλλοτρίωση του τεμαχίου 1835. Το Ίδρυμα δεν έχει ακόμη λάβει 

προσφορά για αποζημίωση λόγω του επηρεασμού της περιουσίας του, 

παρά το ότι συμπληρώθηκαν τα έργα και κατεδαφίστηκε οικοδομή που 

υφίστατο στο πιο πάνω τεμάχιο. 

 

 

 

(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 

Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ημοκρατίας 
 
 
 
 
Λευκωσία, 14 Ιουνίου 2010  
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