
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 

1.  Γενικά. 

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

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

1984, για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  Οι λογαριασµοί έχουν 

ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή που διόρισε το Ίδρυµα, ύστερα από έγκριση µου, 

σύµφωνα µε το άρθρο 3(1) των πιο πάνω Νόµων.  Με βάση το ίδιο άρθρο, η 

Ελεγκτική Υπηρεσία έχει διενεργήσει επιπρόσθετο οικονοµικό και διαχειριστικό 

έλεγχο. 

2. Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Έσοδα.  Το σύνολο των εσόδων ανήλθε σε £16,97 εκ., στο οποίο 

περιλαµβανόταν και η κρατική χορηγία ύψους £14,31 εκ., σε σύγκριση µε 

£16,79 εκ. για το προηγούµενο έτος, από τα οποία η κρατική χορηγία ήταν 

£13,78 εκ. Η σηµαντικότερη αύξηση σηµειώθηκε στο Κονδύλι «Κυβερνητική 

Χορηγία» (£538.096), ενώ µείωση σηµειώθηκε στα Κονδύλια «Εµπορικές 

∆ιαφηµίσεις» (£349.862) και «Λαχείο Ευχάριστο Σαββατόβραδο» (£40.936). 

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

χρηµατοδότησης, ανήλθαν σε £18,33 εκ., σε σύγκριση µε £17,80 εκ. για το 

προηγούµενο έτος, δηλαδή σηµείωσαν αύξηση £0,53 εκ..  Οι αποσβέσεις 

ανήλθαν σε  £623.386 (£624.847 το 2001) και οι τόκοι και τα έξοδα 

χρηµατοδότησης ανήλθαν σε  £755.481 (£738.618 το 2001). Η σηµαντικότερη 

αύξηση σηµειώθηκε στο Κονδύλι «Έξοδα Προγραµµάτων» (£620.145).  Αύξηση 

σηµειώθηκε και στους πληρωτέους τόκους (£16.863). 

(γ) Αποτελέσµατα έτους.  Το Ίδρυµα παρουσίασε για το 2002 έλλειµµα (πριν 

από τη φορολογία) £1,37 εκ., σε σύγκριση µε £1,01 εκ. κατά το 2001. 

(δ) Έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης.  Στις 31.12.2002 οι τρέχουσες 

υποχρεώσεις του Ιδρύµατος ανέρχονταν σε £19,56 εκ., σε σύγκριση µε £18,72 εκ. 

το 2001, ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό ήταν £3,80 εκ. (£4,33 εκ. το 2001), 

δηλαδή υπήρχε έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους £15,76 εκ., σε σύγκριση µε 
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£14,39 εκ. το 2001.  Σύµφωνα µε τον περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου 

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

έλλειµµα στον ετήσιο Προϋπολογισµό του Ιδρύµατος καλύπτεται από τον Κρατικό 

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

Ταµεία Συντάξεων του προσωπικού του Ιδρύµατος, καθώς και ο Λογαριασµός 

Περιθωριακών Ωφεληµάτων, συνεχίζουν την παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων 

προς το Ίδρυµα.  Η οφειλή του Ιδρύµατος προς τα Ταµεία Συντάξεων στις 

31.12.2002 ανήλθε σε £8,6 εκ. (£9 εκ. το 2001) και για τα Περιθωριακά 

Ωφελήµατα σε £2,81  εκ. (£2,5 εκ. το 2001).  Σηµειώνεται ότι η οφειλή για τα 

Περιθωριακά Ωφελήµατα δεν επιβαρύνεται µε οποιοδήποτε ποσό τόκων. 

Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε την τελευταία αναλογιστική µελέτη που έγινε το 

2000, η υποχρέωση του ΡΙΚ έναντι του Ταµείου Συντάξεων για κάλυψη 

προϋπηρεσίας ανερχόταν στις 31.12.99 σε £8.135.136. Η αποπληρωµή της πιο 

πάνω υποχρέωσης από το Ίδρυµα γίνεται από 1.1.2000 µε 10 ισόποσες ετήσιες 

δόσεις ύψους £1.082.486, πλέον τόκους.  Το υπόλοιπο της υποχρέωσης αυτής 

ανερχόταν κατά την 1.1.2002 σε £6.900.584 και θα αναγνωριστεί ως έξοδο στο 

λογαριασµό Εσόδων και Εξόδων σε περίοδο πέντε ετών, µε τη µέθοδο της 

σταθερής απόσβεσης, εφαρµόζοντας από 1.1.2002 τις πρόνοιες του ∆ιεθνούς 

Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς αρ. 19.  

(ε) Κρατικές εγγυήσεις.  Στις 31.12.2002 οι κρατικές εγγυήσεις για τα δάνεια 
του Ιδρύµατος ανέρχονταν σε £3,25 εκ. και για τραπεζικά παρατραβήγµατα σε 
£2,85 εκ.  Σηµειώνεται ότι στις 31.12.2002 το συνολικό ποσό των τραπεζικών 
παρατραβηγµάτων ανερχόταν σε £3.327.823 και ξεπερνούσε τα όρια των 
τραπεζικών εγγυήσεων για παρατραβήγµατα. 

∆ιαπιστώνεται ότι όλες σχεδόν οι πληρωµές διενεργούνται από τις τράπεζες µε 
παρατράβηγµα από τρεχούµενους λογαριασµούς, µε αποτέλεσµα το Ίδρυµα να 
καταβάλλει σεβαστά ποσά για τόκους παρατραβηγµάτων.  Η  πιο κάτω 
κατάσταση κατά τα τρία τελευταία χρόνια είναι ενδεικτική: 

Έτος  Τόκοι 
παρατραβηγµάτων 

  £ 
2000  138.960 
2001  126.477 
2002  170.978 
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(στ) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική 

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Ιδρύµατος: 

 2002  2001 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 0,19  0,23 
    
Αποδοχές και Ωφελήµατα Προσωπικού 
(περιλαµβανοµένων των εργοδοτικών εισφορών) 
 προς Έξοδα (περιλαµβανοµένων των τόκων και εξόδων 
χρηµατοδότησης και αφαιρουµένων των αποσβέσεων) 

 
 
 

51,2% 

  
 
 

51,9% 

3. Προϋπολογισµός. 

(α) Έγκριση.  Ο Προϋπολογισµός για το οικονοµικό έτος 2002 εγκρίθηκε από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος στις 3.7.2001.  Στη συνέχεια εγκρίθηκε από 

το Υπουργικό Συµβούλιο στις 19.12.2001. Σύµφωνα µε τους περί Νοµικών 

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

Προϋπολογισµός έπρεπε να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 

αργότερο µέχρι τις 30.9.2001, ενώ κατατέθηκε στις 14.1.2002 και ψηφίστηκε σε 

Νόµο στις 12.4.2002.  Η Βουλή ενέκρινε δωδεκατηµόρια για τους µήνες Ιανουάριο 

και Φεβρουάριο 2002, για την περίοδο όµως από 1η Μαρτίου µέχρι 12 Απριλίου 

2002 διενεργούνταν δαπάνες χωρίς εξουσιοδότηση. 

(β) Υπερβάσεις.  Σε διάφορα Κονδύλια του Προϋπολογισµού σηµειώθηκαν 

υπερβάσεις, συνολικού ύψους £461.934, που καλύφθηκαν µε µεταφορές 

εξοικονοµήσεων από άλλα Κονδύλια και από τις Μη Προβλεπόµενες ∆απάνες και 

Αποθεµατικό, ύστερα από έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος 

που δόθηκε στις 22.4.2003. 

Πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι νοµοσχέδιο Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού 

για κάλυψη υπερβάσεων του Προϋπολογισµού του 1995, ύψους £995.700, 

εξακολουθεί να εκκρεµεί στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

4. Προσωπικό. 

Το Ίδρυµα εργοδοτούσε κατά τις 31.12.2002 208 µόνιµους υπαλλήλους (221 το 

2001) και 34 εργάτες (33 το 2001).  Επίσης, κατά το 2002 συνεργάστηκε µε 643 

συνεργάτες (663 το 2001), από τους οποίους οι 137 είναι τακτικοί (134 το 2001) 

και οι 22 µε ειδική συµφωνία (9 το 2001). 
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• Οι δαπάνες για τις αποδοχές και άλλα ωφελήµατα των µόνιµων υπαλλήλων, 

χωρίς να ληφθούν υπόψη η ελλειµµατική εισφορά στα Ταµεία Συντάξεων, τα 

αναδροµικά και η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για προηγούµενα χρόνια 

ανήλθαν σε £6,25 εκ., σε σύγκριση µε £6,45 εκ. το 2001. 

Με βάση τον αριθµό των µόνιµων υπαλλήλων που εργοδοτούσε το Ίδρυµα 

στις 31.12.2002, ο ετήσιος µέσος όρος δαπανών (περιλαµβανοµένων της 

επιβάρυνσης για περιθωριακά ωφελήµατα και Ταµείο Ευηµερίας £345.284 

και της εισφοράς στα Ταµεία Συντάξεων για τρέχουσα υπηρεσία £709.177) 

για κάθε µόνιµο υπάλληλο, αφού αφαιρεθούν οι δαπάνες για τους 

υπαλλήλους που αφυπηρέτησαν κατά τη διάρκεια του έτους, ανέρχεται σε 

£29.843 (£27.948 το 2001). 

• Οι δαπάνες για το εβδοµαδιαίο προσωπικό (εργάτες) ανήλθαν σε £362.909, 

σε σύγκριση µε £317.748 το 2001. 

• Οι δαπάνες για τους συνεργάτες ανήλθαν σε £3,42 εκ. (£3,27 εκ. το 2001). 

5. Λαχείο - Ευχάριστο Σαββατόβραδο. 

Τα καθαρά έσοδα του Λαχείου ανήλθαν σε £104.147, σε σύγκριση µε £145.083 το 

2001, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση £40.936 ή 28%.  Τα έσοδα από την πώληση 

λαχείων µειώθηκαν λόγω της συνέχισης της πτωτικής τάσης που παρατηρείται 

στις πωλήσεις του Λαχείου κατά τα τελευταία χρόνια. 

Στα πιο πάνω έσοδα περιλαµβάνονται χρηµατικά βραβεία από αδιάθετα λαχεία, 

συνολικής αξίας £53.809, και χρηµατικά βραβεία αξίας £64.691, από 

ανεξαργύρωτα λαχεία που κέρδισαν και δεν εξαργυρώθηκαν εντός της 

καθορισµένης προθεσµίας και, σε περίπτωση εξαργύρωσης τους, θα προέκυπτε 

καθαρή ζηµιά ύψους £14.353. 

Εισηγήθηκα όπως επανεξεταστεί το θέµα της λειτουργίας του Λαχείου και ειδικά ο 

καθορισµός του αριθµού των λαχείων που εκτυπώνονται, έχοντας υπόψη ότι κατά 

το 2002 ο µέσος όρος εβδοµαδιαίων πωλήσεων λαχείων ήταν 14 535 

(εξαιρουµένων των δύο ειδικών κληρώσεων του Πάσχα και της Πρωτοχρονιάς). 
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Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι συµφωνεί µε την 

εισήγηση µας ότι το θέµα λαχείου χρήζει επανεξέτασης και ότι ήδη συζητήθηκε το 

θέµα στο Συµβούλιο και σύντοµα θα ληφθούν διορθωτικά µέτρα. 

6. ∆ιαφηµίσεις. 

(α) ΄Εσοδα από διαφηµίσεις.  Τα ποσά που τιµολογήθηκαν κατά τη διάρκεια 

του έτους για διαφηµίσεις µειώθηκαν κατά £396.443 ή 15,9%, σε σύγκριση µε το 

2001 (2002 £2.093.245, 2001 £2.489.688).  Παρατήρησα ότι η πτωτική τάση των 

διαφηµίσεων θα πρέπει, κατά τη γνώµη µου, να προβληµατίσει το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, σε συνδυασµό µε άλλα συναφή θέµατα, όπως την ανταλλαγή 

διαφηµιστικού χρόνου µε την προµήθεια υλικών ή την εξασφάλιση υπηρεσιών και 

την παραχώρηση ειδικών εκπτώσεων. 

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

διαφηµίσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στον έντονο ανταγωνισµό και στην 

παγκόσµια οικονοµική ύφεση, η οποία σίγουρα επηρεάζει και την οικονοµία της 

Κύπρου. 

(β) Ανταλλαγή διαφηµίσεων οµοειδών υπηρεσιών.  Για την παρακολούθηση 

της ανταλλαγής διαφηµίσεων οµοειδών υπηρεσιών µεταξύ του Ιδρύµατος και του 

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

Συµφωνία».  Με βάση τα συµβόλαια συνεργασίας µε τις εφηµερίδες, οι συµφωνίες 

ισχύουν για περίοδο µέχρι 31.12.2002 και, σε περίπτωση ύπαρξης υπολοίπων, 

αυτά διαγράφονται.  Στις 31.12.2002 ο πιο πάνω λογαριασµός παρουσίαζε 

χρεωστικό υπόλοιπο £155.892, δηλαδή το Ίδρυµα πρόσφερε διαφηµίσεις κόστους 

£215.559, ενώ αυτές που του προσφέρθηκαν  ανήλθαν σε £59.667. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι έχουν πρόσφατα 

εφαρµοστεί νέες διαδικασίες παρακολούθησης των πιο πάνω υπηρεσιών. 

7. Χρεώστες. 

(α) Χρεώστες διαφηµίσεων.   

(i) Το σύνολο των χρεωστών κατά τις 31.12.2002 ήταν £3.093.542, σε 

σύγκριση µε £3.144.725 κατά τις £31.12.2001, το µεγαλύτερο µέρος του 

οποίου αποτελούσαν οι χρεώστες διαφηµίσεων, που ανέρχονταν σε 
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£2.021.483, σε σύγκριση µε £2.086.891 το 2001, δηλαδή σηµειώθηκε 

µείωση κατά £65.408 ή 3,1%, παρόλο που οι διαφηµίσεις µειώθηκαν κατά 

£396.443 ή 15,9%. 

Χρονολογικά οι χρεώστες διαφηµίσεων παρουσιάζονται ως εξής: 

 2002  2001 
 £  £ 

Μέχρι 3 µήνες 752.937  893.344 
Από 3-6 µήνες 221.708  274.504 
Από 6-12 µήνες 442.070  313.410 
Πέρα από 12 µήνες 604.768  605.633 
 2.021.483  2.086.891 

Το ποσό των £752.937 που περιλαµβάνεται πιο πάνω αφορά τιµολόγια 
διαφηµίσεων για τους µήνες Οκτώβριο-∆εκέµβριο 2002, τα οποία στις 31.12.2002 
δεν ήταν ληξιπρόθεσµα. 

(ii) Όπως φαίνεται από την πιο πάνω ανάλυση, οι περιπτώσεις χρεωστικών 
υπολοίπων που οφείλονται για περίοδο πέρα από 12 µήνες ανέρχονταν σε 
£604.768 ή 30% επί του συνόλου των χρεωστών διαφηµίσεων, σε σύγκριση 
µε £605.633 ή 29% που ήταν το αντίστοιχο ποσό του 2001. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι καταβάλλονται 
έντονες προσπάθειες είσπραξης ληξιπρόθεσµων τιµολογίων και ότι ένα σηµαντικό 
ποσό οφείλεται από χρεώστες µε πολύ παλιά υπόλοιπα.  Για τις περιπτώσεις 
αυτές θα δοθούν οδηγίες για λήψη µέτρων, µη αποκλειοµένων και των νοµικών 
µέτρων. 

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

οφείλονται από τους χρεώστες διαφηµίσεων, παρά µόνο οι εισπραχθέντες 

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

κάθε είσπραξης.  Τόκος 8,5% επιβάλλεται στους χρεώστες διαφηµίσεων που 

παρουσιάζονται καθυστερηµένοι για πέρα από 75 ηµέρες.  ∆εν ακολουθείται 

όµως η ίδια τακτική για τους χρεώστες υπηρεσιών, στους οποίους δεν 

επιβάλλεται τόκος. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι έχουν ήδη 

δοθεί οδηγίες για χρέωση τόκων από 1.9.2003. 
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(iv) Χρεώστες από διαφηµίσεις Ραδιοπρογράµµατος.  Η έκδοση του 

Ραδιοπρογράµµατος αναστάληκε από 25.4.98, όµως το υπόλοιπο των 

σχετικών χρεωστών κατά τις 31.12.2002 ανερχόταν σε £14.541, σε σύγκριση 

µε £14.593 στις 31.12.2001.   Το ίδιο θέµα είχε επισηµανθεί και  στην 

Έκθεσή µου για τους λογαριασµούς του 2001. 

(β) Χρεώστες Υπηρεσιών.  Στο υπόλοιπο των διαφόρων χρεωστών 

υπηρεσιών, το οποίο κατά τις 31.12.2002 ανερχόταν σε £221.817, σε σύγκριση µε 

£262.135 κατά τις 31.12.2001, αρκετές περιπτώσεις αφορούν παλιά υπόλοιπα, 

χωρίς να φαίνεται να έχει γίνει οποιαδήποτε ενέργεια για είσπραξη των 

οφειλόµενων ποσών. 

(γ) Χρεώστες εισφοράς υπέρ του ΡΙΚ.  Στις 31.12.2002 το υπόλοιπο των πιο 

πάνω χρεωστών ανερχόταν σε £655.586, σε σύγκριση µε £742.843 κατά τις 

31.12.2001.  Το 2002 έγιναν εισπράξεις ύψους £87.257 και εξέφρασα την άποψη 

ότι η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί, µε την αποστολή δεύτερης 

υπενθύµισης και τη λήψη νοµικών µέτρων σε περίπτωση µη ανταπόκρισης. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι θα ακολουθήσει την 

πιο πάνω τακτική. 

8. Υπηρεσίες Factoring.  

(α) ∆ικαιώµατα.  Το σύνολο των δικαιωµάτων που επιβαρύνθηκε το Ίδρυµα 

µέσα στο 2002 ήταν £33.511 (2001 £36.565).  Όπως αναφέρθηκε και στην 

προηγούµενη έκθεση µας, ο θεσµός των υπηρεσιών Factoring δεν αποδίδει τα 

αναµενόµενα και, κατά την άποψη µου, θα πρέπει να γίνει επανεξέταση του όλου 

θέµατος.  Παρατηρήθηκε ότι, παρά την αδυναµία των πιο πάνω Υπηρεσιών να 

εισπράξουν παλαιά υπόλοιπα χρεωστών και τις σχετικές διαπραγµατεύσεις µαζί 

τους, δεν έχει επιτευχθεί νέα συµφωνία ή οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους του 

συµβολαίου. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι έχουν ήδη ληφθεί 

µέτρα, ώστε το συνολικό ποσό των δικαιωµάτων που επιβαρύνεται το ΡΙΚ να 

µειωθεί αισθητά. 
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(β) Συµφιλιωτική κατάσταση τράπεζας.  Σύµφωνα µε το πιστοποιητικό της 

τράπεζας,  το υπόλοιπο που παρουσίαζε ο λογαριασµός του Ιδρύµατος κατά τις 

31.12.2002 ήταν £10.903,48, ενώ το υπόλοιπο, σύµφωνα µε τους λογαριασµούς 

του, ήταν £59.296,80 αρνητικό.  Επισήµανα την ανάγκη ετοιµασίας συµφιλιωτικής 

κατάστασης για τον έγκαιρο εντοπισµό οποιασδήποτε διαφοράς. 

9. Προγράµµατα. 

(α) Αµετάδοτα προγράµµατα.  Στις 31.12.2002 η αξία των αµετάδοτων 

προγραµµάτων/ταινιών που έχουν πληρωθεί ανερχόταν σε £1.171.514 (£833.857 

το 2001 και £247.422 το 2000), παρουσιάζοντας αύξηση £337.657 ή 40%, σε 

σύγκριση µε το 2001, και £924.092 ή 373%, σε σύγκριση µε το 2000.  Η διόγκωση 

του αποθέµατος των προγραµµάτων αυξάνει, µεταξύ άλλων, τους κινδύνους µη 

µετάδοσης τους.  Παρατηρήθηκε ότι δεν µπορεί να εξακριβωθεί κατά πόσο τα πιο 

πάνω προγράµµατα θα µεταδοθούν, γιατί το σχετικό λογισµικό πρόγραµµα του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν παρέχει βασικές πληροφορίες, όπως: 

• Κατά πόσο το πρόγραµµα (ταινία) υπάρχει ή προβλήθηκε. 

• Ηµεροµηνία τερµατισµού του δικαιώµατος προβολής. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι δόθηκαν οδηγίες 

όπως µην αγοραστούν νέα προγράµµατα κατά τους πρώτους µήνες του 2003 και 

ότι έχουν ήδη ετοιµαστεί προδιαγραφές για αγορά νέου λογισµικού 

προγράµµατος, το οποίο αναµένεται να λειτουργήσει περί το τέλος του 2003. 

(β) ∆ικαίωµα µετάδοσης.  Επισηµαίνεται και πάλι ότι η έλλειψη µηχανηµάτων 

µεταγραφής των προγραµµάτων δηµιουργεί κινδύνους για τη µη µετάδοση 

εξασφαλισθέντων και πληρωθέντων προγραµµάτων εντός των χρονικών πλαισίων 

που καθορίζονται από το δικαίωµα µετάδοσης, λόγω της µη έγκαιρης µεταγραφής 

τους σε κασέτες µετάδοσης.  Σύµφωνα µε υπηρεσιακό σηµείωµα του Επιµελητή 

ταινιών, τα µηχανήµατα µιας ίντζας είναι πολύ παλαιά και δεν µπορούν να 

προβάλουν όλες τις ταινίες, αναφέροντας ότι πέντε ταινίες, συνολικής αξίας 

$6.600, παρέµειναν αµετάδοτες. 

(γ) Εξασφάλιση προγραµµάτων/κοστολόγηση.  Η κοστολόγηση των 

µεταδοθέντων ξένων προγραµµάτων γίνεται σε ξένο νόµισµα και η µετατροπή σε 

κυπριακές λίρες γίνεται µε βάση την τιµή συναλλάγµατος που ισχύει κατά τη λήξη 
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κάθε τριµήνου και όχι µε βάση την τιµή συναλλάγµατος που ισχύει κατά την ηµέρα 

της πληρωµής, µε αποτέλεσµα η αξία των µεταδοθέντων προγραµµάτων να 

διαφέρει από το πραγµατικό κόστος. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι η αναµενόµενη 

εφαρµογή νέου λογισµικού προγράµµατος, περί το τέλος του 2003, θα επιλύσει το 

πρόβληµα κοστολόγησης και πληρωµών σε ξένο νόµισµα. 

10. Απασχόληση συνεργατών. 

(α) Γενικά.  Το 2002 το Ίδρυµα συνεργάστηκε, σύµφωνα µε το αµοιβολόγιο των 

συνεργατών, µε 643 συνεργάτες (663 το 2001), από τους οποίους οι 137 είναι 

τακτικοί συνεργάτες (134 το 2001) και οι 22 µε ειδικό συµβόλαιο (9 το 2001).  Οι 

συνολικές δαπάνες, περιλαµβανοµένων των εισφορών στα διάφορα ταµεία, 

ανήλθαν σε £3.417.664 (£3.268.290 το 2001) και έχουν χρεωθεί στα έξοδα 

προγραµµάτων, στις αποδοχές προσωπικού και στο οφειλόµενο από την 

Κυβέρνηση ποσό για αναβάθµιση του δορυφορικού προγράµµατος. 

(β) Σύµβαση εργοδότησης.  ∆εν καταρτίζεται σύµβαση εργοδότησης για κάθε 

συνεργάτη, όπως προνοείται στους εσωτερικούς κανονισµούς περί πρόσληψης 

συνεργατών (αρ. 10), παρόλο που στη συνεδρία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

αρ. 6/2002, ηµερ. 19.2.2002, εγκρίθηκε και ο τύπος του συµβολαίου 

απασχόλησης για κάθε κατηγορία συνεργατών. 

Παρατηρήθηκε ότι στους τακτικούς συνεργάτες αποστέλλεται από το ΡΙΚ επιστολή 

αποδοχής, ενώ  για µερικούς δεν υπάρχει συµβόλαιο και για άλλους το συµβόλαιο 

έχει λήξει χωρίς να ανανεωθεί. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι έχουν ήδη 

ετοιµαστεί όροι εργοδότησης για τους τακτικούς συνεργάτες και δόθηκαν οδηγίες 

προς το Τµήµα Προσωπικού και ∆ιοίκησης όπως κάθε νέος τακτικός συνεργάτης 

που θα προσλαµβάνεται στο ΡΙΚ θα πρέπει να υπογράφει ότι έχει ενηµερωθεί για 

τους όρους εργοδότησης του.  Όσον αφορά στους άλλους συνεργάτες, οι οδηγίες 

είναι όπως, µε τη νέα περίοδο προγραµµάτων (Οκτώβριος 2003), όλοι 

υπογράφουν συµβόλαιο. 
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(γ) Αξιολόγηση και δελτία υπηρεσίας τακτικών συνεργατών.  
Παρατηρήθηκε ότι δεν ετοιµάζεται έκθεση αξιολόγησης των συνεργατών, στοιχείο 

απαραίτητο για την αξιοποίηση τους ή και τη µελλοντική συνεργασία τους, ούτε 

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

ηµεροµηνία πρόσληψης του, το ωροµίσθιο και άλλα βασικά στοιχεία, η ανυπαρξία 

των οποίων θα δηµιουργήσει µελλοντικό πρόβληµα στο Ίδρυµα. 

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

τους Τµηµατάρχες να ετοιµάσουν έκθεση αξιολόγησης για όλους τους τακτικούς 

συνεργάτες και ότι δόθηκαν οδηγίες τόσο στο Τµήµα Προσωπικού και ∆ιοίκησης 

όσο και στις Οικονοµικές Υπηρεσίες για την τήρηση δελτίων υπηρεσίας. 

(δ) Υπολογισµός αµοιβής τακτικών συνεργατών � υπερωρίες.  Μέχρι 

31.12.2002 ο υπολογισµός της αµοιβής κάθε συνεργάτη δεν γινόταν από το 

µηχανογραφηµένο πρόγραµµα, αλλά όλοι οι υπολογισµοί γίνονταν από το 

λογιστήριο του Ιδρύµατος, µε αποτέλεσµα την υπέρογκη εργασία και τον κίνδυνο 

λαθών.  Επίσης δεν παρεχόταν η ευχέρεια εξαγωγής ξεχωριστών καταστάσεων 

(Reports) για διακρίβωση, σύγκριση και παρακολούθηση των κανονικών ωρών, 

των υπερωριών κ.τ.λ. 

Από σχετική έρευνα του εσωτερικού ελεγκτή του Ιδρύµατος για το α΄ εξάµηνο 

2002, φαίνεται ότι ο µέσος όρος της πρόσθετης αµοιβής των συνεργατών 

(υπερωρίες και επίδοµα βάρδιας) ανέρχεται περίπου στο 25% της κανονικής 

αµοιβής τους.  Επίσης, από δειγµατοληπτικό έλεγχο για τον Οκτώβριο 2002 

διαπιστώθηκε ότι µερικοί συνεργάτες εξακολουθούν να έχουν αρκετά ψηλό αριθµό 

υπερωριών (από 45 µέχρι 107 ώρες, έναντι των 159 κανονικών ωρών του µήνα), 

οι οποίες µάλιστα δεν εγκρίνονται πάντα εκ των προτέρων µε το έντυπο «ανάθεση 

υπερωριών». 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι ήδη οι Οικονοµικές 

Υπηρεσίες έχουν προχωρήσει και εφαρµόσει νέο µηχανογραφηµένο σύστηµα και 

από 1.1.2003 υπάρχουν όλα τα σχετικά στοιχεία. 

11. Παραχώρηση άµεσης προσαύξησης κατά την ένταξη των υπαλλήλων 
  σε νέες κλίµακες µε βάση το Νέο Οργανόγραµµα. 

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

περί Τροποποιητικού Προϋπολογισµού του Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου 
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Νόµος (αρ. 1) του 2001, περιλάµβανε, µεταξύ άλλων, και την ένταξη υπαλλήλων 

σε νέες κλίµακες, προσωπικές κλίµακες και επεκτάσεις κλιµάκων. 

Παρατηρήθηκε ότι παραχωρήθηκε πρόσθετη προσαύξηση σε 69 υπαλλήλους 

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

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

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

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

µε την παραχώρηση της πιο πάνω προσαύξησης, υπολογίζεται σε ετήσια αύξηση 

µισθών κατά £41.000, αυξηµένα φιλοδωρήµατα αφυπηρέτησης κατά £100.000 και 

ανάλογη αύξηση των µηνιαίων συντάξεων. 

Επισήµανα µε επιστολές µου προς τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ότι η 

παραχώρηση των υπό αναφορά προσαυξήσεων θα επιφέρει σοβαρές οικονοµικές 

επιβαρύνσεις για το Ίδρυµα (αύξηση µισθών και συνταξιοδοτικών ωφεληµάτων) 

και θα πρέπει να εξασφαλιστεί η σχετική έγκριση της Βουλής, εφόσον δεν 

προνοείται στο εγκριθέν από αυτή Οργανόγραµµα. 

Σηµειώνεται ότι σε αριθµό υπαλλήλων που έχουν ήδη αφυπηρετήσει 

καταβλήθηκαν συνταξιοδοτικά ωφελήµατα, των οποίων οι υπολογισµοί έχουν γίνει 

µε συντάξιµες απολαβές αυξηµένες κατά την πιο πάνω πρόσθετη προσαύξηση 

και ως εκ τούτου δεν πιστοποιήθηκαν από την Υπηρεσία µου. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επανέλαβε ότι οι αυξήσεις που δόθηκαν 

ήταν κατόπι συµφωνίας που έγινε µεταξύ της ∆ιεύθυνσης και των Συντεχνιών για 

εφαρµογή του Οργανογράµµατος. 

12. Αποθέµατα εξαρτηµάτων και άλλου εξοπλισµού. 

Τα αποθέµατα στις 31.12.2002 ανέρχονταν σε £723.724 (£666.902 το 2001), ενώ 

η πρόβλεψη για πεπαλαιωµένα και καταστραµµένα αποθέµατα ανήλθε στις 

31.12.2002 σε £228.478 (£141.082 το 2001).  Η πρόβλεψη για πεπαλαιωµένα και 

καταστραµµένα αποθέµατα παρουσιάζει αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια και ως 

εκ τούτου το Ίδρυµα πρέπει να ορίσει ειδική επιτροπή για να εξετάσει και 

καταγράψει τα πεπαλαιωµένα και καταστραµµένα αποθέµατα και µελετήσει 

τρόπους διάθεσης τους.  Η πιο πάνω εισήγηση µου έγινε αποδεκτή. 
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Παρατηρήθηκαν επίσης τα ακόλουθα: 

(i) Τα αποθέµατα στις εγκαταστάσεις του Ιδρύµατος στην Αθαλάσσα 

παρουσίαζαν υπόλοιπο στις 31.12.2002, σύµφωνα µε τους λογαριασµούς 

του Καθολικού, £665.784, ενώ, µε βάση τα µητρώα της αποθήκης, το 

υπόλοιπο ανερχόταν σε £593.268, υπάρχει δηλαδή διαφορά £59.308, χωρίς 

να καταστεί δυνατόν να εξακριβωθεί πού οφείλεται. 

(ii) ∆εν γίνεται φυσική απογραφή των αποθεµάτων σε διάφορους υποσταθµούς 

και ιδιαίτερα στον υποσταθµό Τροόδους, όπου το απόθεµα στις 31.12.2002 

ανερχόταν σε £62.804 (£66.848 το 2001). 

(iii) Σε περίπτωση αντικατάστασης εξαρτηµάτων µεγάλης αξίας (όπως λυχνίες σε 

υποσταθµούς), τα αντικατασταθέντα εξαρτήµατα δεν παραδίνονται στην 

αποθήκη του Ιδρύµατος. 

(iv) Τα άχρηστα υλικά δεν καταγράφονται σε µητρώα άχρηστων υλικών, µέχρι 

την τελική διάθεση τους. 

13. Προσφορές. 

(α) ΄Ανοιγµα των προσφορών.  Το άνοιγµα των προσφορών συνεχίζει να µη  

γίνεται πάντοτε µε τη λήξη της ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών, αλλά σε 

µεταγενέστερο χρόνο. 

Στις πιο πάνω περιπτώσεις παραλαµβάνονται οι προσφορές από το κιβώτιο και 

παραδίνονται στο Γενικό ∆ιευθυντή για φύλαξη, µέχρι τη σχετική συνεδρία.  

Επισήµανα τις αδυναµίες της ακολουθούµενης τακτικής και υπέδειξα την 

ενδεικνυόµενη διαδικασία, η οποία δεν έτυχε ακόµη εφαρµογής. 

(β) Εξασφάλιση υπηρεσιών χωρίς προσφορές.  Κατά τη διάρκεια του 2002 

και 2001 το Ίδρυµα κατέβαλε το ποσό των £63.916 και £49.055, αντίστοιχα, για τη 

µεταφορά ξένων προγραµµάτων στην Κύπρο, χωρίς να προβεί στην προκήρυξη 

προσφορών.  Με επιστολή του προς τον Αν. Γενικό ∆ιευθυντή ηµερ. 15.10.2002, 

ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών ανέφερε ότι, µετά από έρευνα, διαπίστωσε 

ότι ο τωρινός συνεργάτης χρεώνει το Ίδρυµα περισσότερο από άλλη συγκεκριµένη 

εταιρεία. 
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Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι δόθηκαν οδηγίες 

για συνεργασία µε την εταιρεία που πρόσφερε τις χαµηλότερες τιµές. 

14. Πιστωτές. 

(α) ∆ίσκοι της Αγάπης.  Ο λογαριασµός 6930004 «∆ίσκοι της Αγάπης � 

Εισπράξεις» παρουσιάζει πιστωτικό υπόλοιπο £26.262.  Ο λογαριασµός αυτός 

δεν παρουσιάζει ουσιαστικά κίνηση από το 1993 και θα πρέπει να απασχολήσει 

το Συµβούλιο η αναγκαιότητα τήρησης του. 

Η εισήγηση µου έγινε αποδεκτή και το θέµα θα τεθεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για 

απόφαση. 

(β) Αποπληρωµή δανείων.  Παρόλο που στον εγκριθέντα Προϋπολογισµό του 

2002 προβλέπεται για αποπληρωµή δανείων ποσό £290.000, για το οποίο 

δόθηκε και ανάλογη κυβερνητική χορηγία, εντούτοις κατά τη διάρκεια του έτους 

πληρώθηκε ποσό £153.068 µόνο, το οποίο αφορούσε δάνεια σε ξένο νόµισµα, µε 

αποτέλεσµα η αποπληρωµή του υπολοίπου του δανείου να επιχορηγείται µε 

κρατική χορηγία για δεύτερη φορά, µε τη συµπερίληψη του στον Προϋπολογισµό 

του Ιδρύµατος για το επόµενο έτος. 

Εισηγήθηκα όπως έξοδα, π.χ. αποπληρωµή δανείων και άλλα κεφαλαιουχικά 

έξοδα, όπως αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού, τα οποία λαµβάνονται υπόψη 

για την παραχώρηση της κρατικής χορηγίας, καταβάλλεται προσπάθεια να 

πραγµατοποιούνται εντός του έτους για το οποίο ψηφίστηκαν στον 

Προϋπολογισµό. 

Τα δάνεια συνεχίζουν να παραµένουν σε ψηλά επίπεδα και αυξάνονται µε τους 

τόκους του έτους.  Τόκοι πληρώνονται µόνο για τα δάνεια από εµπορικές 

τράπεζες. 

Η πιο κάτω κατάσταση παρουσιάζει την κίνηση και τα υπόλοιπα των δανείων: 
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Αρχικό 
υπόλοιπο 
δανείου 

 Υπόλοιπο 
31/12  Πληρωτέοι 

τόκοι  Πληρωθέντες 
τόκοι 

  £  £  £  £ 
2000  8.855.028  9.259.373  417.103  234.464 
2001  9.259.373  *10.229.759  605.758  281.501 
2002  10.229.759  10.403.778  584.573  256.925 

*Περιλαµβάνει νέο δάνειο £1 εκ. 

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

νοµοθεσία, τα ετήσια ελλείµµατα του ΡΙΚ καλύπτονται από κυβερνητική χορηγία.  

Συνεπώς δεν τίθεται θέµα διπλής επιχορήγησης από το Κράτος για την 

αποπληρωµή των δανείων και, όσον αφορά στην αποπληρωµή των δανείων, 

άρχισαν ορισµένες διαβουλεύσεις µε τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονοµικών 

για την τακτοποίηση τους. 

(γ) Τόκοι δανείων.  Μέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2000, κεφαλαιοποιηµένοι τόκοι 

κυβερνητικών δανείων και προκαταβολών περιορίζονταν στο ποσό του 

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

κατάργηση του πιο πάνω Νόµου από τον περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου 

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

και προκαταβολές που είχαν κεφαλαιοποιηµένους τόκους ίσους µε την αξία του 

κεφαλαίου, οι οποίοι για το 2002 ανέρχονταν σε £153.648 (2001 £145.358). 

(δ) Υπόλοιπα δανείων.  Η κατάσταση δανείων των ∆ανειστικών Επιτρόπων 

παρουσιάζει ως υπόλοιπο του δανείου αρ. 480.1974 ποσό £955.198, σε σύγκριση 

µε ποσό £718.899 που παρουσιάζεται στους λογαριασµούς του Ιδρύµατος.  

Αντιλαµβάνοµαι ότι η διαφορά των £236.299 οφείλεται στους τόκους και θα 

πρέπει να διερευνηθεί. 

15. Παγκόσµιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. 

Το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος αποφάσισε (συνεδρία 34/99 ηµερ. 

27.10.99) όπως το Εµπορικό Τµήµα αρχίσει έγκαιρα διαπραγµατεύσεις για 

πώληση διαφηµιστικού χρόνου, έτσι που να εισπραχθεί, αν όχι περισσότερο, 

τουλάχιστον το ισάξιο ποσό που θα καταβληθεί για τα δικαιώµατα αγοράς. 
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Τα δικαιώµατα αγοράς του παγκόσµιου κυπέλλου ποδοσφαίρου ανήλθαν σε 

£838.300. 

∆ιαπιστώθηκε ότι κατά τη διάρκεια των πιο πάνω αγώνων µεταδόθηκαν 

διαφηµίσεις ύψους £780.000, από τις οποίες µόνο £300.000 αφορούσαν καθαρά 

έσοδα, £40.000 αφορούσαν ειδική συµφωνία, £150.000 ταµειακή έκπτωση, 

£55.000 έκπτωση σε διαφηµιστικά γραφεία και £235.000 για ελεύθερο χρόνο. 

16. Περιθωριακά ωφελήµατα. 

Η συσσωρευµένη οφειλή του ΡΙΚ για τα πιο πάνω ωφελήµατα ανέρχεται κατά τις 

31.12.2002 σε £2.812.872. 

Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχει διαχειριστική επιτροπή, ούτε απόφαση σχετικά µε τη 

διάθεση του πιο πάνω ποσού, παρόλο που στη Συλλογική Σύµβαση για την 

περίοδο 1989-1991 συµφωνήθηκε όπως τα περιθωριακά ωφελήµατα διατεθούν 

για το Ταµείο Υγείας. 

Ποσό ύψους £122.256, το οποίο πληρώθηκε για ιατρική περίθαλψη προσωπικού 

στο εξωτερικό και αρχικά χρεώθηκε στο λογαριασµό των οφειλόµενων 

περιθωριακών ωφεληµάτων, µεταφέρθηκε κατά το έτος 2002 στο λογαριασµό 

ιατρικής περίθαλψης προσωπικού.  

17. Εσωτερικός έλεγχος. 

Σε συγκεκριµένους τοµείς παρατηρείται µη ικανοποιητική διοικητική εποπτεία, µε 

αποτέλεσµα να µη λαµβάνονται ενέργειες ή µέτρα που θα ήταν προς όφελος του 

Ιδρύµατος, είτε λόγω έλλειψης οδηγιών είτε λόγω µη κατάλληλης τήρησης των 

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

ακόλουθες περιπτώσεις είναι ενδεικτικές: 

(α) Πιστωτικές Σηµειώσεις.  Σε περιπτώσεις παραχώρησης προµήθειας, υπό 

µορφή «bonus», ή «ταµειακές εκπτώσεις», δεν εκδίδονται πιστωτικές σηµειώσεις 

στα διαφηµιστικά γραφεία, λόγω εξόφλησης ή προεξόφλησης τιµολογίων.  Η 

καταχώριση της προµήθειας στους λογαριασµούς του Ιδρύµατος γίνεται µε 

ανεπίσηµη σηµείωση, η οποία ετοιµάζεται από το Εµπορικό Τµήµα του 

Ιδρύµατος, χωρίς να εκδίδεται οποιοδήποτε έγγραφο στο διαφηµιστικό γραφείο. 
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Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι δόθηκαν οδηγίες 

για να εκδίδονται κανονικά πιστωτικές σηµειώσεις για όλες τις εκπτώσεις που 

παραχωρούνται. 

(β) Αγωγές. 

(i) Μητρώο υποθέσεων δικαστηρίου.  Παρατήρησα ότι οι αγωγές που 

κινούνται για τη διασφάλιση της είσπραξης δικαιωµάτων του Ιδρύµατος θα 

πρέπει, για σκοπούς παρακολούθησης, να καταχωρίζονται σε µητρώο 

υποθέσεων δικαστηρίου.  Το µητρώο θα πρέπει να ενηµερώνεται µε τον 

αριθµό της υπόθεσης, την απόφαση του δικαστηρίου και τις εισπράξεις που 

θα εµβάζονται.  Όπως πληροφορήθηκα, δόθηκαν οδηγίες για την τήρηση του 

µητρώου. 

(ii) Παρακολούθηση αποφάσεων δικαστηρίου.  Παρατηρήθηκε ότι στην 

περίπτωση της αγωγής αρ. 12791/98, για £25.082, η δικαστική απόφαση 

προνοούσε αποπληρωµή του επιδικασθέντος ποσού µε µηνιαίες δόσεις.  Ο 

οφειλέτης δεν ανταποκρίθηκε στην απόφαση του δικαστηρίου και το Ίδρυµα 

µε πληροφόρησε ότι ο Νοµικός Σύµβουλος έχει προχωρήσει στη διαδικασία 

κατάσχεσης.  Παρατηρήθηκε επίσης ότι η αγωγή αρ. 2946/2001, για 

£25.241, εκδικάστηκε από το 2001, αλλά παραµένει µέχρι σήµερα 

ανεκτέλεστη.  Όπως πληροφορήθηκα, δόθηκαν οδηγίες από τη ∆ιεύθυνση 

Οικονοµικών Υπηρεσιών του Ιδρύµατος για εντοπισµό του οφειλέτη, µε 

σκοπό την είσπραξη του επιδικασθέντος ποσού. 

(iii) Εταιρείες υπό εκκαθάριση. Για συγκεκριµένη εταιρεία κινήθηκε η αγωγή µε 

αρ. 10124/97 και στις 26.1.1998 η πιο πάνω εταιρεία καταδικάστηκε να 

πληρώσει £3.426,41, µε τόκο 9% από 8.9.1995 και έξοδα £178,15, µε τόκο 

8% από 5.8.1997.  Παρατηρήθηκε ότι δεν υπήρξε συµµόρφωση µε την 

απόφαση του δικαστηρίου και στις 9.10.1998  δηµοσιεύτηκε διάταγµα 

εκκαθάρισης.  Θα πρέπει να διερευνηθεί µε τον Έφορο Εταιρειών και, σε 

περίπτωση που η εκκαθάριση έγινε και δεν υπάρχει η δυνατότητα είσπραξης 

οποιουδήποτε ποσού, να ζητηθεί η διαγραφή του πιο πάνω ποσού. 

Η εισήγηση µου έγινε αποδεκτή. 
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(γ) Απαίτηση για έξοδα κινηµατογραφήσεων.  Συνεργάτης υπεύθυνος για 

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

και εκ µέρους της εταιρείας στην οποία είναι διευθυντής, ποσό £29.702 για 

κινηµατογραφήσεις που καλύπτουν τα έτη 2001 και 2002, χωρίς να υπάρχει 

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

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανέφερε ότι έχουν γίνει κάποιες 

συναντήσεις µε το συνεργάτη και θα γίνει πρόταση για διευθέτηση της οφειλής 

του ΡΙΚ, αν υπάρχει. 

(δ) Συµφιλίωση µισθών µόνιµων υπαλλήλων.  Για σκοπούς ελέγχου του 

µισθολογίου και δικαιολόγησης της κάθε αλλαγής, εισηγούµαι όπως ετοιµάζεται 

συµφιλιωτική κατάσταση του µισθολογίου µε το µισθολόγιο του προηγούµενου 

µήνα.  Συµφιλιωτική κατάσταση πρέπει επίσης να ετοιµάζεται µεταξύ του 

µισθολογίου και των σχετικών λογαριασµών.  Η εισήγηση µου έγινε αποδεκτή. 

(ε) Αµοιβολόγιο τακτικών συνεργατών.  Για σκοπούς ελέγχου πρέπει να 

γίνεται συµφιλίωση της µηνιαίας κατάστασης πληρωµής συνεργατών µε την 

κατάσταση του προηγούµενου µήνα, για να εντοπίζονται και να δικαιολογούνται οι 

διαφορές (νέες προσλήψεις, προσαυξήσεις, αυξήσεις κ.τ.λ.), καθώς και 

συµφιλίωση του συνόλου της πιο πάνω κατάστασης µε τους λογαριασµούς.  Η 

εισήγηση µου έγινε αποδεκτή. 

(στ) Αγορές και εκδόσεις ψηφιακών δίσκων.  Ετοιµάζονται ψηφιακοί δίσκοι 
µε τα τραγούδια των συναυλιών που οργανώνει το Ίδρυµα, οι οποίοι είτε 

προσφέρονται δωρεάν είτε πωλούνται.  Εισηγούµαι την τήρηση µητρώου για τους 

ψηφιακούς δίσκους, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των αγορών και 

εκδόσεων τους.  Η εισήγηση µου έγινε αποδεκτή. 

(ζ) Παρακολούθηση υποθέσεων απαλλοτρίωσης. 

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

και Χωροµετρίας καθόρισε στις 9.11.1998 ποσό αποζηµίωσης £30.000 για 

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

της αποζηµίωσης αυτής δεν έχει γίνει µέχρι σήµερα. 

 



 18 
  

(ii) Απαλλοτρίωση µέρους του τεµαχίου 1835, όπου βρίσκεται το 
Κινηµατογραφικό Συνεργείο.  Το Ίδρυµα δεν έχει ακόµη λάβει προσφορά 
για αποζηµίωση λόγω του  επηρεασµού της περιουσίας του, παρά το ότι 
συµπληρώθηκαν τα έργα και κατεδαφίστηκε οικοδοµή που υφίστατο στο πιο 
πάνω τεµάχιο. 

18. Εκκρεµή θέµατα. 

(α) Οργάνωση και λειτουργία του Αρχείου.  Εξακολουθούν να υπάρχουν 
αδυναµίες στην τήρηση και αρχειοθέτηση της αλληλογραφίας και εγγράφων, όπως 
αναφέρθηκε και σε προηγούµενες επιστολές µου προς τον Πρόεδρο του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το κάθε τµήµα 
διατηρεί δικό του Αρχείο και έχουν δοθεί οδηγίες για την ορθή αρχειοθέτηση. 

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

φύλαξης των ταινιών δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί. 

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

θέµατος µε Κανονισµούς. Σηµειώνεται ότι τα πιο πάνω δικαιώµατα 

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

σχέδιο ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και ειδικές συµφωνίες. 

(δ) Αρχείο ταινιών.  ∆εν είχε σηµειωθεί οποιαδήποτε σηµαντική εξέλιξη για το 

πιο πάνω θέµα. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι για τη δηµιουργία 

αρχείου ταινιών έχει ήδη συµπεριληφθεί στον Προϋπολογισµό του 2003 ποσό 

£50.000, το οποίο δεν έχει ακόµη αποδεσµευθεί.  Συνεπώς, µε την αποδέσµευση 

του, θα αρχίσει η λήψη όλων των ενδεικνυόµενων µέτρων για τη σωστή φύλαξη 

του αρχείου. 

 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 

Λευκωσία, 13 Ιουνίου 2003 
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