
 

 

 

 
 

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αρ. ΡΙΚ/01/2019  

 

 
΄Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 

(ενόψει συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής των 
Αντιπροσώπων για Προϋπολογισμό 2019) 

 

 

 

 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ: 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ 

 

 

 

21 Μαρτίου 2019 

 



 
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Α. Εισαγωγή. ............................................................................................................................................. 1 

Β. Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία. ................................................................................................. 1 

1.  Σκοπός του ελέγχου. .............................................................................................................................. 1 

2. Μεθοδολογία. ........................................................................................................................................ 2 

Γ. Ευρήματα. ............................................................................................................................................. 2 

Γ1.  Προϋπολογισμός. .................................................................................................................................. 2 

Γ2.  Θέματα Προσωπικού. ........................................................................................................................... 5 

Γ3. Απολαβές Διευθυντών. ....................................................................................................................... 10 

Γ4. Μισθωτοί Ορισμένου Χρόνου. ........................................................................................................... 11 

Γ5. Προσλήψεις Παροχέων Υπηρεσιών. .................................................................................................. 12 

Γ6.  Κόστος Εσωτερικών Παραγωγών και συμπαραγωγών. ..................................................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΡΙΚ/01/2019 

 

1 

 

Α. Εισαγωγή. 

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) είναι Ημικρατικός Οργανισμός και λειτουργεί κάτω 
από την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών. 

To ΡΙΚ ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Ραδιοφωνικού 
Ιδρύματος Κύπρου Νόμου και τους σχετικούς Κανονισμούς.  

Σκοπός του ΡΙΚ – Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης είναι η προσφορά ειδησεογραφικού, 
εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού προγράμματος που απευθύνεται σε 
διάφορες κατηγορίες κοινού και η υποστήριξη των αξιών που διέπουν τις πολιτικές, 
νομικές και κοινωνικές δομές στις δημοκρατικές κοινωνίες,  ιδιαίτερα το σεβασμό του 
ανθρώπινου δικαιώματος του πολιτισμού και του πολιτικού πλουραλισμού. 

Αποστολή του ΡΙΚ είναι να εμπλουτίζει τη ζωή όλων των ανθρώπων της Κύπρου καθώς 
και των αποδήμων με ποιοτικά, καινοτόμα και πολυπολιτισμικά προγράμματα και 
υπηρεσίες, ικανοποιώντας τις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες των 
πολιτών, δημιουργώντας παράλληλα πρόσθετη αξία για την κοινωνία και να συμβάλλει 
στον αγώνα για απαλλαγή από την κατοχή και για επανένωση της πατρίδας μας .  

Όραμα του, να είναι το πλέον αξιόπιστο και δημιουργικό μέσο ενημέρωσης στην Κύπρο, 
καλλιεργώντας και προβάλλοντας τις αξίες της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. 

Β. Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία.   

1.  Σκοπός του ελέγχου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 81(1) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει τους τελικούς 
λογαριασμούς της Δημοκρατίας, που αναφέρονται στο άρθρο 78, τις οικονομικές 
καταστάσεις που περιλαμβάνουν όλους τους οικονομικούς φορείς που αναφέρονται στην 
παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 79 και τις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις της Γενικής Κυβέρνησης, που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου 
(1) του άρθρου 79. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ίδιου Νόμου, ο Γενικός 
Ελεγκτής ελέγχει τις οικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων Γενικής Κυβέρνησης, όπως 
είναι το ΡΙΚ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό 
Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμο (Ν.113(I)/2002), ο Γενικός Ελεγκτής έχει εξουσία και 
δύναται να διεξάγει διαχειριστικό έλεγχο σε οποιοδήποτε οργανισμό που ελέγχεται από 
αυτόν, για να διαπιστώσει αν αυτός λειτουργεί και χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους πόρους 
τους με οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 4Α του ίδιου Νόμου, με την κατάθεση στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων του κρατικού προϋπολογισμού ή των προϋπολογισμών των νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου κατατίθεται, από τους κατά νόμο αρμοδίους για την 
ετοιμασία των προϋπολογισμών αυτών, στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στο Γενικό 
Ελεγκτή της Δημοκρατίας, λεπτομερής έκθεση συμμόρφωσης και εφαρμογής των 
παρατηρήσεων του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας που περιέχονται στην τελευταία 
εκδοθείσα ετήσια έκθεσή του και αφορούν τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες των 
υπηρεσιών που αφορά ο υπό έγκριση προϋπολογισμός. 

Κατά τη ψηφοφορία για την έγκριση του Προϋπολογισμού του ΡΙΚ στην Ολομέλεια της 
Βουλής των Αντιπροσώπων στις 15 Μαρτίου 2019 αυτός καταψηφίστηκε κατά 
πλειοψηφία. Το ΡΙΚ και το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσαν ότι θα ετοιμάσουν και θα 
καταθέσουν νέο Προϋπολογισμό για συζήτηση και έγκριση από την Βουλή των 
Αντιπροσώπων στη συνεδρία της στις 22 Μαρτίου 2019. 
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Ενόψει των πιο πάνω εξελίξεων, και κατόπιν δημόσιων αναφορών σχετικά με προβλήματα 
κακοδιαχείρισης στο ΡΙΚ, η Ελεγκτική Υπηρεσία έκρινε ότι θα ήταν χρήσιμο να εξετάσει το 
θέμα και να παράσχει σχετική πληροφόρηση, πριν τη συνεδρία της Ολομέλειας στις 22 
Μαρτίου 2019, ώστε κατά το δυνατό να υποβοηθηθεί το Σώμα.   

2. Μεθοδολογία. 

Όπως εξηγείται πιο πάνω, ο παρών έλεγχος διενεργήθηκε εκτάκτως εντός σύντομης 
προθεσμίας και με ταχύ ρυθμό, εκτός του ετήσιου ελέγχου της Υπηρεσίας για το ΡΙΚ.  
Σκοπός τέτοιων ελέγχων είναι να ασχοληθούν με επακριβώς καθοριζόμενα θέματα 
ελέγχου, εντός στενού χρονικού περιθωρίου και με ταχεία κοινοποίηση των πορισμάτων 
τους στα ενδιαφερόμενα μέρη.  Οι συνθήκες τέτοιων ελέγχων συχνά δεν επιτρέπουν, 
χρονικά, την επίσημη κοινοποίηση των διαπιστώσεων στον ελεγχόμενο φορέα, ωστόσο, 
πριν από την οριστικοποίηση της έκθεσης, δίνεται η ευκαιρία στον ελεγχόμενο φορέα να 
διατυπώσει σχόλια επί των ευρημάτων, συμπερασμάτων και συστάσεων. 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα 
Κύπρου, σε επισκόπηση εγγράφων, μητρώων και αρχείων αλληλογραφίας και στη 
διενέργεια συναντήσεων με τη Διεύθυνση και το προσωπικό του Ιδρύματος. 

Η λήψη των απαραίτητων, για τον έλεγχο, στοιχείων έγινε στη βάση των προνοιών του 
περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας 
Νόμου, ο οποίος παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή να ζητά στοιχεία σε 
οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις και 
πληροφορίες, γραπτές ή προφορικές, που κατά την κρίση του μπορούν να τον 
υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου του.  

Τα αρχικά συμπεράσματα της μελέτης διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στο 
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και οι απόψεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος 
ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυται, στην παρούσα έκθεση. 

Γ. Ευρήματα. 

Γ1.  Προϋπολογισμός. 

Ο Προϋπολογισμός Εσόδων και εξόδων καθώς και τα πραγματικά έσοδα και έξοδα τα τρία 
τελευταία έτη παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Σημειώνεται ότι τα έσοδα και οι δαπάνες για το 2018 βασίζονται σε μη ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις. 
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

 2016  2017  2018 2019 

Προϋπολ. 
 

Πραγματικά 
 

Προϋπολ. 
 

Πραγματικά 
 

Προϋπολ. 
 

Πραγματικά 
ΣΗΜ. 1 

 

Προτει- 
νόμενος  

Προϋπολ. 
 

ΕΣΟΔΑ € € € € € € € 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ               

Κυβερνητική Χορηγία για παροχή 
Ραδιοτηλεοπτικών Υπηρεσιών 25.844.621   25.657.250   27.787.250   29.100.000 

Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός         21.483     

Χορηγία για Αποπληρωμή Δανείων 1.352.750   1.352.750   0   810.000 

Χορηγία για Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 700.000   990.000   810.000   850.000 

Έναντι εσόδων από διαφημίσεις 0   0   0   2.500.000 

27.897.371 27.897.371 28.000.000 28.000.000 28.618.733 28.618.733 33.260.000 

ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΡΗΡΙΟΤΗΤΕΣ               

Έσοδα από Διαφημίσεις 4.000.000 2.800.052 3.200.000 1.760.959 3.800.000 2.392.855 600.000 

Έσοδα από Παροχή Τεχνικών 
Διευκολύνσεων και άλλα έσοδα 800.000 888.226 800.000 959.485 800.000 519.187 500.000 

Ανταλλαγή Προγραμμάτων με 
Ελληνική Ραδιοτηλεόραση και ιδιωτικό 
κανάλι 0 0 480.000 0 0 0 0 

Αποκοπή μισθολογίου για κάλυψη 
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 145.000 0 0 0 0 0 0 

4.945.000 3.759.537 4.480.000 2.649.185 4.600.000 3.419.269 1.100.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 32.842.371 31.656.908 32.480.000 30.649.185 33.218.733 32.038.002 34.360.000 

              

ΔΑΠΑΝΕΣ               
Δαπάνες για Μόνιμο Προσωπικό - 
Σημ. (1) και (2) 13.701.911 9.365.081 13.383.010 8.907.375 13.621.010 7.135.398 13.956.500 

Γενικά Έξοδα και Υπηρεσίες 1.601.700 1.352.787 1.678.435 1.342.343 1.694.800 1.436.889 1.595.000 

Έξοδα Προγραμμάτων: 13.719.010   13.545.805   15.166.673   14.992.500 

Συνεργάτες Ορισμένου Χρόνου και 
κατ' αποκοπή   99.221   191.360   324.433   

Ηθοποιοί   438.848   595.443   459152   

Αγορά Υπηρεσιών   624.031   767.695   761693   

Συνεργάτες Αορίστου Χρόνου    7.774.469   7.906.875   8.123.123   

Δικαιώματα και άλλα έξοδα 
Παραγωγής   4.630.631   3.001.212   5.111.210   

Πανευρωπαϊκή Διανομή Σήματος ΡΙΚ   291.427   314.017   316.526   

Συντ. Λειτ Μηχαν. & Άλλων Εγκατ. 1.627.000 1.402.139 1.472.000 1.611.620 1.786.250 1.794.777 1.916.000 

Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες 140.000   140.000   140.000   240.000 

30.789.621 25.978.634 30.219.250 24.637.940 32.408.733 25.463.201 32.700.000 

              

Αποπληρωμές Δανείων 1.352.750 1.352.657 1.352.750 1.352.657 0 0 810.000 

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 700.000 695.932 990.000 851.791 810.000 761.128 850.000 

              

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 32.842.371 28.027.223 32.562.000 26.842.388 33.218.733 26.224.329 34.360.000 
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ΣΗΜ.1: Η δαπάνη για κάλυψη των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων του ΡΙΚ που 
καταχωρείται στις οικονομικές καταστάσεις υπολογίζεται σύμφωνα με το ΔΛΠ19 ‘Παροχές σε 
Εργαζόμενους’ ενώ στους ετήσιους Προϋπολογισμούς του Ιδρύματος περιλαμβάνεται το ποσό το 
οποίο το Ίδρυμα θα καταβάλει προς το Ταμείο Συντάξεων των Υπαλλήλων του. 

Στους Προϋπολογισμούς του ΡΙΚ για τα έτη 2016-2018 στο κονδύλι 'Δαπάνες για Μόνιμο 
Προσωπικό' προϋπολογίστηκε ποσό €7εκ. ετήσια για κάλυψη μέρους της υποχρέωσης προς το 
Ταμείο Συντάξεων των Υπαλλήλων του, ποσά τα οποία καταβλήθηκαν από το Ίδρυμα.  Στη στήλη 
των πραγματικών δαπανών που παρουσιάζονται πιο πάνω περιλαμβάνεται η ετήσια λογιστική 
χρέωση η οποία έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το ΔΛΠ19, ύψους €2.316.774 για το 2017 και 
€2.696.385 για το 2016, ενώ για το 2018 έχει υπολογιστεί και καταχωριστεί μόνο μέρος της ετήσιας 
λογιστικής χρέωσης ύψους €465.788. 

Σημειώνεται ότι στις δαπάνες για Μόνιμο Προσωπικό δεν περιλαμβάνονται τα ποσά που αφορούν 
στις ετήσιες αναλογιστικές ζημιές/κέρδη του Ταμείου Συντάξεων και του Σχεδίου 
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης των υπαλλήλων του ΡΙΚ, τα οποία υπολογίζονται ετήσια από 
εξωτερικούς αναλογιστές και βασίζονται σε αναλογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές.  

ΣΗΜ.2: Στις δαπάνες για Μόνιμο Προσωπικό περιλαμβάνεται η δαπάνη για ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη των συνταξιούχων υπαλλήλων του ΡΙΚ, των συζύγων και των εξαρτωμένων τους 
ύψους €755.034 για το 2018, €700.746 για το 2017 και €758.275 για το 2016. 

Το ποσό για την κάλυψη των δαπανών του Ιδρύματος ύψους €34.360.000 που αρχικά 
υποβλήθηκε με τον προϋπολογισμό του 2019 που καταψηφίστηκε από την Βουλή των 
Αντιπροσώπων στις 15.3.2019 έχει μειωθεί σε €33.960.000 στον προϋπολογισμό που 
επαναϋποβλήθηκε, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί: 

Μείωση Προϋπολογισμού ΡΙΚ κατά €400.000 
   

     ΑΡΘΡΟ 
 

Αρχικός Νέος Μείωση 

ΕΣΟΔΑ 
 

€ € € 

1000 Χορηγία για παροχή Ραδιοτηλεοπτικών Υπηρεσιών 29.100.000 28.700.000 400.000 

     ΔΑΠΑΝΕΣ 
    

01 127 
Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Προσωπικού & 
Συνταξιούχων 

1.130.000 1.080.000 50.000 

     02 230.20 Έξοδα για Υγεία και Ασφάλεια 80.000 50.000 30.000 

     03 313.01 Έξοδα Αρχείου 150.000 130.000 20.000 

     
03 352.01 

Ταινίες, Αθλητικά Δικαιώματα, Ξένες Παραγωγές,  
Παραγωγή, Ντοκυμαντέρ/Συμπαραγωγές 

2.600.000 2.300.000 300.000 

    
400.000 

Οι χρεώστες και πιστωτές του ΡΙΚ τα τελευταία 3 χρόνια φαίνονται στον Πίνακα που 
ακολουθεί: 

 2018 2017 2016 

Χρεώστες €3.110.496 €4.410.240 4.181.929 

Πιστωτές €4.191.478 €4.730.412 €3.682.870 
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Γ2.  Θέματα Προσωπικού. 

(i) Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται το προσωπικό που εργοδοτούσε το 
Ίδρυμα κατά την 31.12.2018, 31.12.2017 και 31.12.2016 μαζί με το ανάλογο 
κόστος: 
 

 2018 2017 2016 

Υπαλληλικό προσωπικό:    

Μόνιμοι υπάλληλοι 83 85 86 

Συνεργάτες αορίστου χρόνου  253 256 258 

 336 341 344 

Εργατικό προσωπικό:    

Τακτικοί 38 39 39 

    

Σύνολο 374 380 383  

 

 2018 2017 2016 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές 
εισφορές: 

€ € € 

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

 Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα 3.656.949 3.552.362 3.602.817 

 Διάφορα επιδόματα και υπερωρίες 208.965 226.591 180.551 

 Εργοδοτικές εισφορές 503.220 486.306 489.939 

 4.369.134 4.265.259 4.273.307 

 Ωφελήματα προσωπικού 425.143 492.730 557.493 

 Εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων για τρέχουσα 
υπηρεσία  465.788 601.691 536.282 

 5.260.065 5.359.680 5.367.082 

Συνεργάτες αορίστου χρόνου (τακτικοί)  8.123.123 7.906.875 7.774.469 

Εργατικό προσωπικό 1.035.582 1.047.803 1.002.417 

Σύνολο 14.418.770 14.314.358 14.143.968 

(ii) Αποζημίωση για εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες, υπερωρίες και 
επιδόματα βάρδιας. Στον πιο κάτω πίνακα που ετοιμάστηκε σύμφωνα με την αναλυτική 
κατάσταση υπερωριών και επιδόματος βάρδιας, φαίνεται κατά κατηγορία, η δαπάνη για τα 
έτη 2016 - 2018. 

 Μόνιμοι Υπάλληλοι Συνεργάτες αορίστου χρόνου 

2018 2017 2016 2018 2017 2016 

 € € € € € € 

Αποζημίωση για εργασία κατά 
τις Κυριακές και αργίες 

66.459 67.965 70.349 244.157 202.834 199.773 

Επίδομα βάρδιας 48.739 49.256 48.745 150.777 151.470 155.503 

 115.198 117.221 119.094 394.934 354.304 355.276 

Υπερωρίες 73.336 82.344 36.823 223.417 230.241 145.991 

Σύνολο 188.534 199.565 155.917 618.351 584.545 501.267 
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Σημειώνεται ότι για τους Συνεργάτες Αορίστου Χρόνου, τα πιο πάνω ποσά χρεώνονται στο 
Κεφάλαιο «Έξοδα Προγραμμάτων». 

(iii) Επίδομα τηλεφώνου.   

(α)  Το 2018, το Ίδρυμα κατέβαλε κατ’ αποκοπή μηνιαίο επίδομα τηλεφώνου (€12,75 - 
€25) σε 135 άτομα, συνολικού ποσού ύψους €22.211 

 2018 2017 2016 
 Αρ. 

Υπαλλήλων 
Ποσό 

Αρ. 
Υπαλλήλων 

Ποσό 
Αρ. 

Υπαλλήλων 
Ποσό 

            €       € 
Μόνιμοι 41 6.964 41 7.752 44 7.882 
Συνεργάτες 86 14.065 86 15.615 86 15.126 
Εργάτες 8 1.182 8 1.160 6 1.020 
ΣΥΝΟΛΟ 135 22.211 135 24.527 136 24.028 

Σημειώνεται ότι η μείωση του 10% επιβλήθηκε από την 1.1.2018, όμως δεν έγινε 
οποιαδήποτε διερεύνηση για τους δικαιούχους.    

(β) Επιπρόσθετα, καταβλήθηκε πλήρως ο λογαριασμός των κινητών τηλεφώνων, 
συνολικού ύψους €4.526 (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) που αφορά στον Γενικό 
Διευθυντή €1.681 και σε 3 Διευθυντές ύψους €1.926, καθώς και σε 3 Λειτουργούς 
ύψους €919.   

(iv) Απασχόληση συνεργατών. 

(α)  Γενικά.    

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται ο συνολικός αριθμός των συνεργατών αορίστου χρόνου 
που αναφέρονται στο αμοιβολόγιο κατά την 31 Δεκεμβρίου των ετών 2016-2018.  

Κατηγορία προσωπικού: 2018 2017 2016 

Συνεργάτες αορίστου χρόνου (ενταγμένοι σε κλίμακα) 242 246 248 

Με ειδικό συμβόλαιο  11 10 10 

Συνολικός αριθμός αορίστου χρόνου  253 256 258 

Οι συνολικές δαπάνες για την αμοιβή των συνεργατών αορίστου χρόνου και των εισφορών 
στα διάφορα ταμεία ανήλθαν το 2018 σε €8.123.123 (2017: €7.906.875 και 2016: 
€7.774.469). 

Επίσης οι συνολικές δαπάνες για την αμοιβή των συνεργατών ορισμένου χρόνου (εκτός 
των ηθοποιών) και των εισφορών στα διάφορα ταμεία ανήλθαν το 2018 σε €324.433 
(2017: €191.360 και 2016: €99.221). Επιπρόσθετα, οι δαπάνες για την αμοιβή των 
ηθοποιών και την αγορά υπηρεσιών ανήλθαν το 2018 στις €459.152 (2017: €595.443 και 
2016: €438.848) και €761.693 (2017: €767.695 & 2016: €624.031) αντίστοιχα.  

(β)  Εσωτερικοί Κανονισμοί για τη διαδικασία πρόσληψης συνεργατών. Στις 
11.1.2017, το ΔΣ του Ιδρύματος αποφάσισε την έγκριση Προσχεδίου Εσωτερικών 
Κανονισμών για τη διαδικασία πρόσληψης των συνεργατών, με την προϋπόθεση ότι το 
σχετικό έγγραφο θα σταλεί στον Νομικό Σύμβουλο του ΡΙΚ και εάν δεν υπάρξουν 
οποιαδήποτε σχόλια θα τεθεί σε άμεση ισχύ.  

Σημειώνεται επίσης ότι στους Κανονισμούς που έχουν ετοιμαστεί, περιλαμβάνονται 
πρόνοιες (π.χ. άρθρα 3(4)-(5)) που επιτρέπουν στον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος (α) 
να αποφασίσει τη διεξαγωγή μόνο προφορικής εξέτασης των υποψηφίων αντί γραπτής και 
προφορικής εξέτασης και (β) την πρόσληψη συνεργάτη/τιδας ορισμένου χρόνου 
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εξειδικευμένων καθηκόντων (π.χ. παρουσιαστών, μουσικών, ηθοποιών, κ.λπ.) και την 
πρόσληψη συνεργάτη/τιδας ορισμένου χρόνου καθορισμένης διάρκειας για εποχιακές 
ανάγκες με βάση τη μέθοδο “Head Hunting”. Οι πιο πάνω πρόνοιες ενδεχομένως να 
επιτρέπουν την πρόσληψη συνεργατών χωρίς να τηρούνται επαρκώς διαφανείς 
διαδικασίες. 

Στις 23.4.2018 ο Νομικός Σύμβουλος του Ιδρύματος απέστειλε τα σχόλια του για το 
προσχέδιο, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα σχόλια του Γενικού 
Ελεγκτή.  

Στις 27.11.2018 το ΔΣ ενέκρινε σημείωμα του Δ/ντη Προσωπικού & Διοίκησης για 
υιοθέτηση του Μέρους ΙΙ & ΙΙΙ του Ν.70(Ι)/2016 για την πρόσληψη συνεργατών.  

Στις 13.12.2018 η Αν. Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου σημείωσε σε σχετική της έκθεση 
ότι η ύπαρξη πολλών εγγράφων και διαδικασιών δημιουργεί σύγχυση και εισηγήθηκε την 
επικαιροποίηση της διαδικασίας και τη συμπερίληψη σε αυτή τη διαδικασία πρόσληψης 
όλων των συνεργατών. 

Στις 30.1.2019 ζητήθηκαν οι απόψεις της Αν. Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου  η οποία 
με επιστολή της, ημερ. 28.2.2019 προς το Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος εισηγείται τα 
πιο κάτω: 

 Υιοθέτηση του Ν.70(Ι)/2016 και πρόσθετή απόφαση του ΔΣ αναφορικά με την 
πρόσληψη συγκεκριμένων ειδικοτήτων με τη μέθοδο “Head Hunting”, ή 

 Επικαιροποίηση των υφιστάμενων Εσωτερικών Κανονισμών (πρόσληψη 
Συνεργατών Αορίστου Χρόνου, διαδικασία γραπτών εξετάσεων, πρόνοια για 
“Head Hunting”, κ.λπ.), ή 

 Επικαιροποίηση των υφιστάμενων Εσωτερικών Κανονισμών λαμβάνοντας 
υπόψη βασικές πρόνοιες από το Ν.70(Ι)/2016, ούτως ώστε να αποφευχθούν οι 
γραπτές εξετάσεις και η εξ’ υπαρχής πρόσληψη Συνεργατών Αορίστου Χρόνου 
καθώς και να συμπεριληφθεί πρόνοια για “Head Hunting” κ.λπ. 

Όπως έχουμε ενημερωθεί, Ο ΓΔ συμφωνεί με τις εισηγήσεις της Αν, Διευθυντρίας 
Εσωτερικού Ελέγχου και έδωσε οδηγίες για επικαιροποίηση των υφιστάμενων 
κανονισμών. 

Σύσταση: Όπως έχουμε σημειώσει και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, για την πρόσληψη 
συνεργατών, πρέπει να εγκριθούν Εσωτερικοί Κανονισμοί οι οποίοι  θα διασφαλίζουν  τις 
αρχές διοικητικού δικαίου (διαφάνεια, ισότιμη μεταχείριση). Ειδικά για την περίπτωση 
πρόσληψης ατόμων με τη μέθοδο «Head Hunting», επαναλαμβάνουμε και πάλι ότι για 
αυτές τις περιπτώσεις να υπάρχει καθορισμένη διαδικασία για την αξιολόγηση των ατόμων 
αυτών από μια τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από άτομα που κατέχουν το αντικείμενο. 
Επίσης, το Ίδρυμα, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι, στην περίπτωση πρόσληψης ατόμων με 
την προαναφερθείσα μέθοδο, τα άτομα αυτά δεν θα καταστούν εργοδοτούμενοι αορίστου 
χρόνου.   

(γ) Μελέτη για Στρατηγικό και Υπηρεσιακό Σχεδιασμό για το ΡΙΚ. 

Όπως εκτενώς αναφέρθηκε και σε προηγούμενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας, το 
Υπουργείο Εσωτερικών κατόπιν διενέργειας διαγωνισμού με συνοπτικές διαδικασίες 
υπέγραψε στις 28.4.2014 σύμβαση με τον Συμβουλευτικό Οίκο PWC για την ετοιμασία 
μελέτης για Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό για το ΡΙΚ με συνολικό ποσό 
δαπάνης €36.000 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία ολοκληρώθηκε τον 
Νοέμβριο 2014. Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η λειτουργική ανασκόπηση του ΡΙΚ με 
εφαρμογή διαρθρωτικών, οργανωτικών και άλλων μεταρρυθμίσεων, διασφαλίζοντας ότι το 
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ΡΙΚ θα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα στις δημοκρατικές, κοινωνικές και 
πολιτιστικές ανάγκες της Κυπριακής κοινωνίας παρέχοντας ποιοτική  πληροφόρηση. 

Αναφέρεται σχετικά ότι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών με επιστολή του 
ημερ. 22.2.2016 προς τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος, ζήτησε όπως 
υποβληθούν, στο Υπουργείο του, το συντομότερο δυνατό, οι εισηγήσεις του Ιδρύματος με 
βάση τα πορίσματα της εν λόγω μελέτης, χωρίς μέχρι σήμερα να υποβληθεί οτιδήποτε στο 
Υπουργείο, εκτός από προσχέδιο  νέου οργανογράμματος, το οποίο συζητήθηκε στις  
συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου  ημερ. 9 και 10 Απριλίου 2016 και το οποίο 
προσομοιάζει με εισήγηση της μελέτης. Σύμφωνα με την επιστολή του Ιδρύματος ημερ. 
16.12.2016, το εν λόγω προσχέδιο υποβλήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών και στις 
συντεχνίες από τις οποίες αναμένονται τα σχόλια.   

Επισημαίνεται ότι το νέο οργανόγραμμα του ΡΙΚ αποτελεί μόνο ένα μέρος της μελέτης για 
τη μεταρρύθμιση του Ιδρύματος. Στη μελέτη περιλαμβάνονται επιπρόσθετες 
προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις και παρατίθεται ένα Σχέδιο Δράσης για την υλοποίησή 
τους, που οριοθετείται σε τρεις χρονικές περιόδους: άμεσα (εντός 1 έτους), 
βραχυπρόθεσμα (μεταξύ 1-3 έτη) και μακροπρόθεσμα (μεταξύ 3-7 έτη). Επίσης, για την 
πιο αποτελεσματική υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης, έγινε εισήγηση, όπως καθοριστεί 
άτομο ή ομάδα ατόμων που θα έχει υπό την ευθύνη του/της τη γενική υλοποίηση και 
παρακολούθηση του Σχεδίου, εντός καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων, κάτι το οποίο δεν 
φαίνεται να έχει εφαρμοστεί. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή της νέας οργανωτικής δομής 
εντασσόταν στην κατηγορία της άμεσης εφαρμογής (δηλ. εντός ενός έτους από τον 
Νοέμβριο 2014 που εκπονήθηκε η μελέτη), ενώ μέχρι σήμερα το εν λόγω θέμα δεν έχει 
οριστικοποιηθεί. Αξιοσημείωτη είναι και η εισήγηση που γίνεται στη μελέτη για τη μείωση 
του προσωπικού του Ιδρύματος κατά 49-60 άτομα, που θα έχει ετήσια εξοικονόμηση 
ύψους τουλάχιστον €1.831.955. Προς την επίτευξη του στόχου αυτού, παρατίθενται οι 
επιλογές του Ιδρύματος, που περιλαμβάνουν εκούσια σχέδια αφυπηρέτησης, κατάργηση 
θέσεων και πλεονασμούς.  

Επισημαίνεται ότι, εκτός από το θέμα του νέου οργανογράμματος, για τα υπόλοιπα 
ζητήματα μεταρρυθμίσεων και εκσυγχρονισμού, δεν φαίνεται να έχουν ληφθεί 
οποιεσδήποτε αποφάσεις εκτός ως προς την τεχνολογική αναβάθμιση που έγινε με την 
εγκατάσταση της πλατφόρμας παραγωγής – αρχειοθέτησης ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών προγραμμάτων καθώς και του συστήματος αυτοματοποιημένης ροής των 4 
τηλεοπτικών προγραμμάτων το 2014 και του  συστήματος NEWSROOM  που αφορά τις 
ειδήσεις το Δεκέμβριο 2017. 

Στις Εκθέσεις ελέγχου της Υπηρεσίας μας για τα έτη 2015, 2016 και 2017, σημειώσαμε ότι 
παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στη λήψη ενεργειών στη βάση των συστάσεων της 
μελέτης. Παρόλο που στις προηγούμενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας ζητήσαμε όπως 
ενημερωθούμε  με τα κυριότερα πορίσματα της μελέτης που το Ίδρυμα προτίθεται να 
υλοποιήσει, τη θέση του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυντών καθώς και τη θέση των 
συντεχνιών του προσωπικού του Ιδρύματος για την εν λόγω μελέτη, δεν έχουμε λάβει 
οποιαδήποτε πληροφόρηση.   

Σημειώνεται ότι δεν έχουμε λάβει τις πληροφορίες που ζητούνται πιο πάνω, αλλά ο 
Πρόεδρος του Ιδρύματος, στην Έκθεση μας για το 2017 μας  έχει αναφέρει ότι η εν λόγω 
μελέτη δεν αποτελεί παρά ένα χρήσιμο εργαλείο για την χάραξη στρατηγικής.  
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(δ) Οργανόγραμμα.  

Αναφέρεται ότι το ΔΣ στη συνεδρία του ημερ. 18.12.2018 μελέτησε πρόταση της 
Διευθυντικής Ομάδας του Ιδρύματος και αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο του 
ΔΣ, τον Γενικό Διευθυντή, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εργασιακών Σχέσεων και τον 
Διευθυντή Προσωπικού και Διοίκησης για την προετοιμασία τελικού προσχεδίου. Ωστόσο, 
όπως πληροφορηθήκαμε από το Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος λόγω της αλλαγής στη 
σύσταση του ΔΣ το θέμα εξετάζεται εκ νέου.  

Αναφέρεται επίσης ότι στις 19.3.2019 ετοιμάστηκε πρακτικό Συμφωνίας μεταξύ ΡΙΚ και 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων σύμφωνα με το οποίο θα αρχίσει άμεσα διαβούλευση 
μεταξύ τους προκειμένου μέχρι 25.4.2019 να προωθηθεί πρόταση της νέας Δομής 
(συμπεριλαμβανομένων των αναγκών σε υπαλλήλους αορίστου χρόνου) στο Υπουργείο 
Εσωτερικών. Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι η ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων 
διεργασιών προκειμένου η νέα Δομή να αρχίσει να εφαρμόζεται με συμπληρωματικό 
προϋπολογισμό του 2019 ή/και από τον προϋπολογισμό του 2020.   

Επισημαίνουμε ότι, ενώ στη μελέτη του οίκου PWC γίνεται  εισήγηση για τη μείωση του 
προσωπικού του Ιδρύματος κατά 49-60 άτομα, που θα έχει  ετήσια εξοικονόμηση ύψους 
τουλάχιστον €1.831.955 και προς την επίτευξη του στόχου αυτού, παρατίθενται οι 
επιλογές του Ιδρύματος, που περιλαμβάνουν εκούσια σχέδια αφυπηρέτησης, κατάργηση 
θέσεων και πλεονασμούς, στο πιο πάνω πρακτικό Συμφωνίας μεταξύ ΡΙΚ και 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, το Ίδρυμα συμφώνησε για διαβούλευση νέας Δομής, με 
αναφορά σε ανάγκες σε υπαλλήλους αορίστου χρόνου. Τούτο αφήνει να νοηθεί πως 
ενδεχομένως, πρώτο να υπάρξει αύξηση αντί μείωση προσωπικού, και δεύτερο και 
σημαντικότερο, το Ίδρυμα φαίνεται να δεσμεύεται ότι θα εντάξει στην δομή, άρα και στην 
ιεραρχία αυτής, υπαλλήλους αορίστου χρόνου. Τούτο ενισχύεται και από την αναφορά ότι 
τα θέματα που αφορούν τους συνεργάτες αορίστου χρόνου θα συζητηθούν άμεσα και 
παράλληλα με τη συζήτηση για τη νέα οργανωτική δομή. 

Η Υπηρεσία μας κρούει για ακόμη μια φορά τον κώδωνα του κινδύνου ως προς το 
ενδεχόμενο της αναβάθμισης έκτακτων υπαλλήλων σε θέσεις της ιεραρχίας χωρίς την 
ανοικτή προκήρυξη θέσεων. Αυτό θα αποτελεί προηγούμενο για τον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα, αλλά κυρίως για το κεντρικό κράτος. Οι θέσεις ψηλά στην ιεραρχία θα πρέπει να 
πληρούνται μόνο όπως καθορίζεται στα Σχέδια Υπηρεσίας, δηλαδή ως θέσεις προαγωγής 
ή πρώτου διορισμού και προαγωγής, ανάλογα με την περίπτωση, και εφόσον είναι 
πρώτου διορισμού και προαγωγής θα μπορούν να τις διεκδικούν όλοι όσοι πληρούν τις 
απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και όχι μόνο οι έκτακτοι που ήδη υπηρετούν στο ΡΙΚ.  

Ως Υπηρεσία θεωρούμε απαράδεκτο, πρόσωπα που προσλήφθηκαν ως έκτακτοι, ή με 
μίσθωση υπηρεσιών και στην πορεία μετατράπηκαν σε έκτακτους αορίστου χρόνου, και τα 
οποία εξ αρχής γνώριζαν τους συγκεκριμένους όρους εργοδότησης τους, να 
παρουσιάζονται ως δικαιούμενα προοπτικής ανέλιξης σε θέσεις προαγωγής που ουδέποτε 
προβλέπονταν στους όρους εργοδότησης τους.   
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Γ3.  Ετήσιες Απολαβές Διευθυντών και κόστος για το ΡΙΚ. 

 

 Α/Α Όνομα Τίτλος 
Ολικές 

Απολαβές  
Εισφορές 

ΡΙΚ  
Ταμείο 

Συντάξεων  
Ιατροφαρμακευτική 

Περίθαλψη 
Ταμείο 

Ευημερίας 
Περιθωριακά 
Ωφελήματα 

Συνολικό 
Κόστος ΡΙΚ 

      
(Μισθός + 

Επιδόματα) 

(Κοιν. 
Ασφ. 
Κλπ) 

(Τρέχουσα 
Υπηρεσία 

14,5%) 
(€550 ανά άτομο) 

2% * Δεκ 
2015 *13 

7,55%   

    € € € € € € € 

1 ΓΔ Γενικός Διευθυντής 98.098,14 7.006,66 0,00 550,00 0,00 0,00 105.654,80 

2 Δ1 Διευθυντής 93.043,48 9.066,32 12.075,81 1.100,00 1.799,37 7.024,78 124.109,76 

3 Δ2 Διευθυντής 93.043,48 9.066,32 12.075,81 550,00 1.742,57 7.024,78 123.502,96 

4 Δ3 Διευθυντής 88.881,91 8.983,10 11.504,15 550,00 1.629,06 6.710,58 118.258,80 

5 Δ4 Διευθυντής 76.240,39 8.724,68 9.789,92 1.650,00 949,06 5.756,15 103.110,20 

6 ΑνΔ1 Αν. Διευθύντρια 73.306,40 8.667,96 9.290,02 0,00 1.384,27 5.534,63 98.183,28 

7 ΑνΔ2 Αν. Διευθύντρια 73.760,03 6.586,52 8.275,61 0,00 1.197,64 5.568,88 95.388,69 

8 ΑνΔ3 Αν. Διευθύντρια 74.608,11 8.693,98 6.826,22 2.200,00 949,06 5.632,91 98.910,28 

      670.981,94 66.795,54 69.837,53 6.600,00 9.651,03 43.252,73 867.118,76 
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Γ4. Μισθωτοί Ορισμένου Χρόνου. 

Παρατηρήθηκε ότι, κατά τη διάρκεια του 2017 και 2018, το Ίδρυμα προέβηκε σε 
απασχόληση των πιο κάτω προσώπων. 

 

 Α/Α ΕΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Τμήμα 
HEAD 

HUNTING (+) 

Απολαβές 
€ 

1 2017 ΦΠ1 ΕΙΔΗΣΕΙΣ    4.984 
2 2017 ΦΠ2 Γραφικά – ΣΤΗΡΙΞΗ  18.242 
3 2017 ΦΠ3 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  13.000 
4 2017 ΦΠ4 Αδύναμος Κρίκος - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  29.106 
5 2017 ΦΠ5 Μοντάζ – ΣΤΗΡΙΞΗ  --- 
6 2017 ΦΠ6 Γυναικεία Υπόθεση - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  6.318 
7 2017 ΦΠ7 Γυναικεία Υπόθεση - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  19.245 

 

Α/Α ΕΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Τμήμα 
HEAD 

HUNTING (+) 

 

1 2018 ΦΠ8 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  12.744 
2 2018 ΦΠ9 Παρουσίαση Δελτίου – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  10.503 
3 2018 ΦΠ10 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  10.435 
4 2018 ΦΠ11 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ  21.449 
5 2018 ΦΠ12 Ηappy Hour – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  7.128 
6 2018 ΦΠ13 Χωρίς Αποσκευές – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  2.050 
7 2018 ΦΠ14 Happy Hour – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  3.564 
8 2018 ΦΠ15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  12.027 
9 2018 ΦΠ16 Ηχολήπτης – ΣΤΗΡΙΞΗ  10.979 
10 2018 ΦΠ17 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ  2.427 
11 2018 ΦΠ18 Ηχολήπτης – ΣΤΗΡΙΞΗ  10.512 
12 2018 ΦΠ19 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  9.664 

 
 

Α/Α ΕΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Τμήμα 
HEAD 

HUNTING (+) 

 

1 2019 ΦΠ20 Φάκελοι Κύπρου - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  --- 
 

(+) Για όσους δεν προσλήφθηκαν με τη διαδικασία Head Hunting, η Υπηρεσία μας 
εξετάζει τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την πρόσληψη. Οι απόψεις της Υπηρεσίας 
μας για τις προϋποθέσεις χρήσης της διαδικασίας Head Hunting και τη διαδικασία που θα 
πρέπει να ακολουθείται, έχουν παρατεθεί στην παρ. (iv)(β) πιο πάνω. 
 
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το προσωπικό που εργοδοτούσε το ΡΙΚ κατά 
το 2018 (μόνιμο προσωπικό και συνεργάτες αορίστου χρόνου). Από το Πίνακα  
προκύπτουν οι πιο κάτω παρατηρήσεις: 
 

Ειδικότητα 
Απασχολούμενοι στο 

ΡΙΚ 
Νέες Προσλήψεις 

Ηχολήπτες 11 2 

Γραφικά 8 1 

Δημοσιογράφους/Β. Συντάκτες 49 4 

Παρουσιαστές 6 6 

 
1. Το ΄Ιδρυμα ενώ εργοδοτούσε Λειτουργούς με τις πιο πάνω ειδικότητες έχει προβεί 

στην πρόσληψη νέων μισθωτών ορισμένου χρόνου. 

2. To Ίδρυμα, για κάλυψη των αναγκών του, οφείλει να αξιοποιεί πρώτα το υφιστάμενο 
προσωπικό, προτού προσφύγει σε μισθώσεις ορισμένου χρόνου. Η θέση του 
Ιδρύματος ότι πρόκειται για κάλυψη έκτακτων αναγκών όπως αυτές υποβλήθηκαν 
από τους αρμόδιους Διευθυντές ή για την εξυπηρέτηση νέων τηλεοπτικών εκπομπών, 
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δεν μας βρίσκει σύμφωνους όπου το Ίδρυμα διαθέτει υφιστάμενο προσωπικό, ειδικά 
εφόσον η Μελέτη της PWC ανάδειξε την ύπαρξη πλεονάζοντος προσωπικού. 

3. Έχουμε την άποψη ότι για τις πιο πάνω υπηρεσίες, το Ίδρυμα, εάν και εφόσον δεν 
υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης υφιστάμενου προσωπικού, θα έπρεπε να προβεί 
σε δημοσίευση θέσεων συνεργατών ορισμένου χρόνου δεδομένου ότι υπάρχουν οι 
ανάλογες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του. 

4. Εάν οι ανάγκες αφορούν συγκεκριμένες παραγωγές και δεν υπάρχει δυνατότητα 
αξιοποίησης υφιστάμενου προσωπικού, τότε θα πρέπει να γίνονται προσλήψεις 
παροχέων υπηρεσιών και όχι συνεργατών ορισμένου χρόνου. Επί τούτου, το ΡΙΚ 
εξέφρασε την άποψη ότι προσλαμβάνονται ως υπάλληλοι ορισμένου χρόνου και όχι ως 
παροχείς υπηρεσιών, όσες υπηρεσίες καθορίστηκαν από τον Επιθεωρητή Εργασίας 
του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι αφορούν μισθωτή υπηρεσία. Παρά ταύτα το 
ΡΙΚ συμφωνεί με την επισήμανση της Υπηρεσίας μας, εισηγούμαστε συνεπώς όπως το 
Ίδρυμα απευθυνθεί εκ νέου στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να εξηγήσει τον 
καθεστώς απασχόλησης που εφαρμόζεται στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη σε τέτοιες 
ειδικότητες.  

Ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επιλογή των 
πιο πάνω ατόμων.  

Γ5. Προσλήψεις Παροχέων Υπηρεσιών. 

Σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν, στις 31.12.2018 υπήρχαν σε ισχύ  70 συμβόλαια 
παροχής υπηρεσιών (εκτός των συμβολαίων για παροχή έτοιμων εκπομπών) με συνολικό 
κόστος €764.910 (Παραρτήματα 1 & 1(α)).  

 

 Α/Α ΕΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Τμήμα Σημείωση 
Απολαβές 

€ 
1 2017 ΦΠ21 Αδύναμος Κρίκος – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Casting Director 9.750 
2 2017 ΦΠ22 Καμώματα Τζ Αρώματα – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Σεναριογράφος 15.300 
3 2017 ΦΠ23 Εκφώνηση τρέϊλερ – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Voice over 2.600 
4 2017 ΦΠ24 Αδύναμος Κρίκος – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ερευνητής 11.350 

5 2017 ΦΠ25 Αδύναμος Κρίκος – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Κείμενα 

παρουσίασης 
4.680 

6 2017 ΦΠ26 Αδύναμος Κρίκος – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Χειριστής 

Λογισμικού 
2.240 

7 2017 ΦΠ27 Ηχολήπτης – ΣΤΗΡΙΞΗ (Καμώματα Τζ Αρώματα)  5.150 

8 2017 ΦΠ28 Art Café – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Παρουσίαση 

Έρευνα 
10.950 

9 2017 ΦΠ29 Art Café – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Έρευνα, θεματολογία

Επιμέλεια  
6.650 

10 2017 ΦΠ30 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 
Ραδιοσκηνοθεσία 

σκετς& θέατρο 
10.200 

11 2017 ΦΠ31 Αδύναμος Κρίκος – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

Βοηθός 
παραγωγής για το 
λογισμικό από την 

εταιρεία που το 
παρέχει 

5.300 

12 2017 ΦΠ32 Αδύναμος Κρίκος – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Εκφώνηση 
κειμένων 

3.120 

13 2017 ΦΠ33 Αδύναμος Κρίκος – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Χειρίστρια 
λογισμικού 

2.275 

14 2017 ΦΠ34 Αδύναμος Κρίκος – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Ερευνητής & 
αρχισυνταξία 

14.890 
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Α/Α ΕΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Τμήμα Σημείωση Απολαβές 

1 2018 Anyscript Ltd Registration ΑΡΧΕΙΟ 
Εμπειρογνώμων 
για διαδικτυακή 

πύλη 

1.600 

2 2018 ΦΠ35 ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Ανταποκριτής Ρωσίας)  5.216 

3 2018 ΦΠ36 Αδύναμος Κρίκος – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Ερευνήτρια 

Αρχισυνταξία 
2.280 

4 2018 Sports Traveler 76 Ltd ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Ανταποκριτής Λάρνακας)  -- 
5 2018 ΦΠ37 Αδύναμος Κρίκος – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ερευνητής 3.550 
6 2018 ΦΠ38 Καμώματα Τζ Αρώματα – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Σεναριογράφος 9.000 

7 2018 ΦΠ39 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Το συμβόλαιο θα 

ακυρωθεί 
 

8 2018 ΦΠ40 Αδύναμος Κρίκος – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ερευνητής 5.300 
9 2018 ΦΠ41 Ευρωπαϊκά – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  3.222 
10 2018 ΦΠ42 Αδύναμος Κρίκος – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ερευνητής 3.450 

11 2018 M.A.M. Wedding Exclusive Ενδυματολόγος – ΣΤΗΡΙΞΗ 
Ενδυματολόγος 

Δελτίων και 
Αθλητικογράφων 

6.000 

12 2018 ΦΠ43 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
Ανταποκρίτρια 

Κατεχόμενα 
8.800 

13 2018 ΦΠ44 ΑΡΧΕΙΟ 
Τεκμηρίωση 

ειδησεογραφικού 
υλικού 

 

14 2018 ΦΠ45 Αδύναμος Κρίκος – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Χειριστής 

λογισμικού 
140 

15 2018 ΦΠ46 Αθλητικό – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Σχολιαστής 
/Αναλυτής 
φάσεων 

420 

16 2018 ΦΠ47 ΑΡΧΕΙΟ 

Επεξεργασία και 
τεκμηρίωση 

ειδησεογραφικού 
υλικού 

 

17 2018 ΦΠ48 Αrt Café – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Έρευνα 

επιμέλεια 
ρεπορτάζ 

1.400 

18 2018 ΦΠ49 Μοντάζ – ΣΤΗΡΙΞΗ 
Μοντάζ «Χωρίς 

Αποσκευές» 
8.075 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το προσωπικό που εργοδοτούσε το ΡΙΚ κατά 
το 2018 (μόνιμο προσωπικό και συνεργάτες αορίστου χρόνου). Από το Πίνακα  
προκύπτουν οι πιο κάτω παρατηρήσεις: 

 

Ειδικότητα 
Απασχολούμενοι στο 

ΡΙΚ 
Νέες Προσλήψεις 

Σκηνοθέτες 30(1) 1 
Μοντάζ 15 1 
Δημοσιογράφους/Β. Συντάκτες 49 1 
Παρουσιαστές 6 1 
Εκφωνητές 13 1 

 
Σημ. (1): Το ΡΙΚ μας ανέφερε ότι στον αριθμό (30) των σκηνοθετών που παρατίθεται,  συμπεριλαμβάνονται 11 αθλητικογράφοι  
καθώς και συντονιστές ροής. 
 

1. Το ΄Ιδρυμα ενώ εργοδοτούσε Λειτουργούς με τις πιο πάνω ειδικότητες έχει προβεί 
στην πρόσληψη/αγορά νέων παροχέων υπηρεσιών. 

2. To Ίδρυμα, για κάλυψη των αναγκών του, οφείλει να αξιοποιεί πρώτα το υφιστάμενο 
προσωπικό, προτού προσφύγει σε αγορά υπηρεσιών. 
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Το ΡΙΚ εξέφρασε την άποψη ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, οι προσλήψεις αφορούν 
συγγραφή κυρίως ερωτήσεων στο πρόγραμμα «Αδύναμος Κρίκος» ανάλογα με το 
επίπεδο και τις γνώσεις των διαγωνιζομένων για αυτό και οι παροχείς είναι 
περισσότεροι του ενός. Το BBC στο οποίο ανήκει το φορμάτ του συγκεκριμένου 
τηλεπαιχνιδιού προνοούσε για τουλάχιστον πενταπλάσιο αριθμό παροχέων και 
κατόπιν διαπραγμάτευσης με το ΡΙΚ τόσο ο αριθμός όσο και το κόστος του λογισμικού 
(για το οποίο εξασφαλίστηκαν κύπριοι παροχείς και όχι οι της Αγγλίας που θα ήταν 
πολλαπλάσια πιο ακριβοί) περιορίστηκαν στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. 

Το ΡΙΚ μας ανέφερε επίσης ότι, πλείστες των περιπτώσεων, αφορούν εξειδικευμένα 
καθήκοντα τα οποία δεν μπορούσαν να καλυφθούν εντός του ΡΙΚ. 

3. ΄Εχουμε την άποψη ότι για τις πιο πάνω υπηρεσίες, το Ίδρυμα, εάν και εφόσον δεν 
υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης υφιστάμενου προσωπικού θα έπρεπε να προβεί σε 
δημοσίευση προκήρυξης για αγορά υπηρεσιών δεδομένου ότι υπάρχουν οι ανάλογες 
πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του. 

Το ΡΙΚ μας ανέφερε ότι οι εργασίες δημιουργικού και καλλιτεχνικού χαρακτήρα δεν 
μπορεί να είναι αποτέλεσμα διαδικασίας με σκοπό την εξασφάλιση της πιο χαμηλής 
τιμής. Ειδικές εξαιρέσεις για τέτοιου είδους υπηρεσίες προβλέπονται στο σχετικό νόμο 
περί της σύναψης συμβάσεων. Η Υπηρεσία μας δεν συμφωνεί με τη γενική αυτή θέση 
του Ιδρύματος και έχει ήδη γραπτώς εξηγήσει ότι, με βάση τις πρόνοιες της σχετικής 
νομοθεσίας που αφορά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Ν.73(Ι)/2016), 
οι υπηρεσίες κινηματογραφικών καλύψεων, ηχοληψίας, ανταποκριτών, 
ενδυματολόγων, συντακτών ειδήσεων, μεταφραστών κλπ), δεν εμπίπτουν στις 
εξαιρέσεις που προβλέπονται. 

Ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επιλογή των 
πιο πάνω ατόμων.  

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία στους Πίνακες Γ4 και Γ5 παρουσιάζονται όπως δόθηκαν 
από το ΄Ιδρυμα τον οποίων η ορθότητα θα εξακριβωθεί κατά τον έλεγχο των 
Οικονομικών Καταστάσεων του Ιδρύματος που αναμένεται να μας δοθούν μέχρι 
30.4.2019. 

Διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών. 

(α) Η ανάθεση των πιο πάνω εργασιών γίνεται με τη σύναψη συμφωνητικών εγγράφων 
παροχής υπηρεσιών, χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού.  

Αναφέρεται σχετικά ότι 11 παροχείς υπηρεσιών συνεργάζονται με το Ίδρυμα από την 
περίοδο 1991-1998, 6 παροχείς από την περίοδο 2002-2005, 8 από την περίοδο 2006-
2010, 12 παροχείς  από την περίοδο 2011-2015 και οι υπόλοιποι 45 παροχείς από το 
έτος  2016 και μετά. 

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η μη προκήρυξη προσφορών στις προαναφερόμενες 
περιπτώσεις παραβιάζει τις βασικές αρχές της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και του 
υγιούς ανταγωνισμού. 

Όπως μας ενημέρωσε το ΡΙΚ, με βάση έκθεση του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου ημερ. 
23.1.2019, αναφορικά με τις συμβάσεις υπηρεσιών, έγιναν συγκεκριμένες εισηγήσεις για 
διενέργεια προκήρυξης τις οποίες η Διεύθυνση έχει υιοθετήσει. 

Σύμφωνα με επιστολή που στάλθηκε στον Ραδιοφωνικό ΄Ιδρυμα Κύπρου, ημερ. 
14.3.2019 που αφορούσε στον δειγματοληπτικό έλεγχο που διεξήχθηκε για την αγορά 
Υπηρεσιών και Συνεργατών (Μισθωτοί) Ορισμένου Χρόνου, αναφέρθηκαν τα ακόλουθα: 
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(i) M.A.M. Wedding Exclusive Ltd. Το Ίδρυμα, παρά το γεγονός ότι, εργοδοτεί  3 
ενδυματολόγους, προέβηκε χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού, αλλά με απευθείας 
ανάθεση, σε αγορά  υπηρεσιών ενδυματολόγου με την πιο πάνω εταιρεία για τις ανάγκες 
των παρουσιαστών/αθλητικογράφων των Δελτίων Ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών 
του ΡΙΚ, για την περίοδο από  1.9.2018 μέχρι 30.11.2018, για το ποσό των €1.500 πλέον 
ΦΠΑ μηνιαίως. 

Όπως μας αναφέρθηκε, η ανάγκη για αγορά υπηρεσιών ενδυματολόγου είναι για πέραν 
των 3 μηνών και το Ίδρυμα θα προβεί σε προκήρυξη διαγωνισμού  για την αγορά των 
υπηρεσιών αυτών.  

Σύσταση: Παρόλο που το κόστος της σύμβασης που υπογράφηκε με απ’ ευθείας 
ανάθεση δεν υπερβαίνει τις €5.000, το Ίδρυμα έπρεπε εξ΄ αρχής να προβεί σε προκήρυξη 
διαγωνισμού. Το Ίδρυμα οφείλει να ακολουθεί τις προβλεπόμενες από το Νόμο 
διαδικασίες για αγορά υπηρεσιών και να μην προβαίνει σε κατάτμηση των συμβάσεων. 

(ii) Παρουσιάστρια. Το Ίδρυμα προέβηκε, με απευθείας ανάθεση,  σε συμφωνία 
παροχής υπηρεσιών με την εν λόγω παρουσιάστρια, για Παρουσίαση-Έρευνα Επιμέλεια 
Ρεπορτάζ της εξειδικευμένης τηλεοπτικής πολιτιστικής εκπομπής «Art Café», για την 
περίοδο από 4.11.2017 μέχρι 3.5.2018 έναντι €300 ανά επεισόδιο. Το ποσό αυτό 
αυξήθηκε στα €450 ανά επεισόδιο για την περίοδο από 29.9.2018 μέχρι 31.5.2019 με 
συνολική αμοιβή για την περίοδο 4.11.2017-31.12.2018 ύψους €15.300.  

Για την ανάθεση της πιο πάνω υπηρεσίας δεν ζητήθηκε εκδήλωση ενδιαφέροντος και ως 
εκ τούτου θεωρούμε ότι δεν ακολουθήθηκαν διαφανείς διαδικασίες.    

(β) Εκφωνήτρια. Στις 27.7.2017, υπογράφηκε συμφωνία παροχής υπηρεσιών με την εν 
λόγω εκφωνήτρια, για την εκφώνηση όλων των νέων voice over των τρέιλερ για την 
τηλεόραση του ΡΙΚ, καθώς και τις όποιες αλλαγές/διορθώσεις επί αυτών κριθούν στη 
συνέχεια αναγκαίες. Η συνολική αμοιβή καθορίστηκε στα €500 για ολόκληρη την εργασία, 
η οποία αναμενόταν να ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017.  Στη συνέχεια, και 
αφού της καταβλήθηκε το ποσό των €500, υπογράφηκε νέα συμφωνία, η οποία δεν φέρει 
ημερομηνία υπογραφής, για παροχή των ίδιων υπηρεσιών, για την περίοδο από 6.11.2017 
μέχρι 30.6.2018, έναντι μηνιαίας αμοιβής ύψους €200. Στη συνέχεια υπογράφηκε εκ νέου 
συμφωνία, η οποία πάλι δεν φέρει ημερομηνία υπογραφής, για την περίοδο από 1.7.2018 
μέχρι 30.6.2019 έναντι της ίδιας αμοιβής, δηλαδή €200 τον μήνα.  

Σχετικά με τα πιο πάνω, εκφράζουμε τις επιφυλάξεις μας κατά πόσο, ήταν αναγκαία η 
αγορά των συγκεκριμένων υπηρεσιών αφού το Ίδρυμα διαθέτει αρκετούς λειτουργούς που 
θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τον σκοπό αυτό.    
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Γ6.  Κόστος Εσωτερικών Παραγωγών και Συμπαραγωγών.  

Το συνολικό κόστος των εσωτερικών παραγωγών ανήλθε στα €1.131.045,35 και των 
συμπαραγωγών ανήλθε στα €1.251.950,00.   

Εσωτερικές Παραγωγές 2018. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ 

31.12.2018 
€ 

ART CAFE ΙΑΝ-ΔΕΚ 2018 1 ΦΟΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 19.817,76 

ΧΡΥΣΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΙΑΝ-ΔΕΚ 2018 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 23.206,39 

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ   8.181,44 

ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΙΑΝ-ΔΕΚ 2018 1 ΦΟΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 31.256,32 

ΜΑΘΕ ΤΕΧΝΗ  ΙΑΝ - ΙΟΥΝ 2018 1 ΦΟΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 8.387,47 

ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΙΑΝ-ΔΕΚ 2018 1 ΦΟΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 29.400,76 

HAPPY HOUR ΣΕΠΤ - ΔΕΚ 2018 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 22.718,30 

ΚΑΜΩΜΑΤΑ ΤΖΑΙ ΑΡΩΜΑΤΑ ΙΑΝ-ΔΕΚ 2018 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 492.718,45 

Η ΚΥΡΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ ΙΑΝ - ΙΟΥΝ 2018 ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 117.892,71 

Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ ΙΑΝ-ΔΕΚ 2018 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 361.981,42 

ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ (Πρώτη 
Ενημέρωση/΄Ομορφη Μέρα (πρώην 
Καλή σας Μέρα) 

ΙΑΝ-ΔΕΚ 2018 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 8.717,79 

ΑΠΟ ΜΕΡΑ ΣΕ ΜΕΡΑ ΙΑΝ-ΔΕΚ 2018 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 1.876,50 

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ ΟΚΤ-ΔΕΚ 2018 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 252,12 

EU4U ΟΚΤ-ΔΕΚ 2018 1 ΦΟΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 3.238,50 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤ-ΔΕΚ 2018 1 ΦΟΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 4,90 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΥΘΕΩΣ ΟΚΤ-ΔΕΚ 2018 1 ΦΟΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 1.349,82 

ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ ΙΑΝ-ΔΕΚ 2018 1 ΦΟΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 44,70 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 31.12.2018 1.131.045,35* 

* Σύμφωνα με στοιχεία που εξήχθηκαν από το Λογιστικό Σύστημα του Ιδρύματος το συνολικό κόστος ανήλθε 
σε €1.131.045,35 στο οποίο δεν περιλαμβάνεται το κόστος του μόνιμου προσωπικού και των συνεργατών 
αορίστου χρόνου. 

Συμπαραγωγές 2018. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Κόστος 

ανά 
επεισόδιο 

Αρ. Επεισοδίων που 
μεταδόθηκαν 

Κόστος 
Μεταδομένου 

προγράμματος 

  € 

Χάλκινα Χρόνια 4.900 72 352.800,00 

Χάλκινα Χρόνια 5.000 92 460.000,00 

Τέτ α Τέτ 2.250 31 69.750,00 

Πεταλούδα 5.900 28 165.200,00 

Άκου να δείς 2.850 40 114.000,00 

Roadtrip 2.000 10 20.000,00 

Pop Corn - Παίζω και μαθαίνω 1.800 39 70.200,00 

1.251.950,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – 31/12/2018 

Α/Α 
΄Ονομα 

Παροχέα 
Αρμόδιο 
Τμήμα 

Αρχική 
Έναρξη 

Συνε-
ργασίας 

Ανανέωση 
Συνε-

ργασίας 

Λήξη Συνε-
ργασίας 

Καθήκοντα Εργασίες Αρχική Αμοιβή 
Επανακαθορισμός 

αμοιβής με απόφαση 
Δ.Σ 1/1/2013 

Επανακαθορισμός 
αμοιβής από 1/12/13 

με απόφαση 
Διεύθυνσης 

Επανακα- 
θορισμός 

αμοιβής από 
1/1/18 με 
απόφαση 

Διεύθυνσης 

Ετοι- 
μασία 

Συμβο-
λαίου 

Από- 
στολή 
Συμβο-
λαίου 

Υπο- 
γραφή 
Συμβο- 
λαίου 

Αντί- 
γραφα 

1 Anyscript Ltd 
Registration 

Υπηρεσία 
Αρχείου 
Γενική 
Διεύθυνση 

28/02/18   28/02/20 Εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη 
και υπηρεσίες για ετοιμασία 
των προδιαγραφών για τηνν 
δημιουργία διαδικτυακής 
πύλης, η οποία θα φιλοξενήσει 
το ψηφοποιημένο υλικό του 
έργου Ψηφιακός Ηρόδοτος ΙΙ. 
Για τις ανάγκες του παρόντος 
έργου θα αξιοποιηθεί/ 
βελτιωθεί/επεκταθεί η 
διαδικτυακή πύλη του Ψ.Η Ι 
Το έργο εντάσσεται στο 
πλαίσιο του Προγράμματος 
Συνεργασίας INTERREG V-A 
Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και 
χρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

  €2000 (δύο χιλιάδες 
ευρώ) πλέον ΦΠΑ 
για όλη τη διάρκεια 
της συνεργασίας 

      

√ √ √ √ 

2 ΦΠ1 Τμήμα 
Ειδήσεων και 
Επικαίρων 

1/2/2018 1/1/2019 31/12/2019 Ανταποκριτής Ειδήσεων - 
Ρωσία 

Δελτία Ειδήσεων  
και  
Ενημερωτικές 
ραδιοφωνικές και 
τηλεοπτικές 
εκπομπές 

€32 ανά 
αντοπόκριση 

      

√ √ 
  

3 Fotographiko 
Studio En 
Face - G.K.P. 
Trading Co 
Ltd 

Τμήμα 
Στήριξης 
Παραγωγής 

01/04/05 01/01/19 31/12/19 Κινηματογραφιστής - Επαρχία 
Λεμεσού 

Δελτία Ειδήσεων 
και 
Ενημερωτικές 
τηλεοπτικές 
εκπομπές 

€23274 ετησίως 
1939,50 μηνιαίως 

€23274 ετησίως 
1939,50 μηνιαίως 

€1551,60 μηνιαίως €1751,60 
μηνιαίως απο 
το 2017 √ √ 

  

4 ΦΠ2 Τμήμα 
Ειδήσεων και 
Επικαίρων 

01/05/15 01/01/19 31/12/19 Ανταποκριτής Ειδήσεων - 
Βρυξέλλες 

Δελτία Ειδήσεων  
και 
Ενημερωτικές 
ραδιοφωνικές και 
τηλεοπτικές 
εκπομπές 

€800 μηνιαίως       

√ √ √ √ 

5 ΦΠ3 Τμήμα 
Ειδήσεων και 
Επικαίρων 

Από 
1/12/13 
01/05/05-
30/11/13  
Ορισμένου 
Χρόνου 

01/01/19 31/12/19 Σύνταξη Δελτίου Ειδήσεων 
στην αρμενική 

Δελτίο Ειδήσεων 
στην αρμενική 

€34 το δελτίο €34 το δελτίο €27,20 το δελτίο   

√ √ √ √ 
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Α/Α 
΄Ονομα 

Παροχέα 
Αρμόδιο 
Τμήμα 

Αρχική 
Έναρξη 

Συνε-
ργασίας 

Ανανέωση 
Συνε-

ργασίας 

Λήξη Συνε-
ργασίας 

Καθήκοντα Εργασίες Αρχική Αμοιβή 
Επανακαθορισμός 

αμοιβής με απόφαση 
Δ.Σ 1/1/2013 

Επανακαθορισμός 
αμοιβής από 1/12/13 

με απόφαση 
Διεύθυνσης 

Επανακα- 
θορισμός 

αμοιβής από 
1/1/18 με 
απόφαση 

Διεύθυνσης 

Ετοι- 
μασία 

Συμβο-
λαίου 

Από- 
στολή 
Συμβο-
λαίου 

Υπο- 
γραφή 
Συμβο- 
λαίου 

Αντί- 
γραφα 

6 ΦΠ4 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

25/10/15 01/01/19 31/12/19 Ανταποκριτής Αθλητικής 
Υπηρεσίας - Επαρχία Λεμεσού 

Δελτία Ειδήσεων 
Τηλεοπτικές και 
ραδιοφωνικές 
εκπομπές 

€25,97 για 
τηλεοπτικό 
ρεπορτάζ και voice 
over €13 για 
τηλεφωνική 
ανταπόκριση στην 
τηλεόραση και 
ραδιόφωνο 
€38,96 για μετάδοση 
αγώνα στο 
ραδιόφωνο 

    €33 για 
τηλεοπτικό 
ρεπορτάζ και 
voice over 
€17 για 
τηλεφωνική, 
μέσω skype ή 
παρόμοιου 
μέσου 
ανταπόκριση 
στην Κύπρο 
τηλεόραση και 
ραδιόφωνο  
και €20 για 
εξωτερικό. 
Μετάδοση 
αγώνα ραδ./ 
τηλ. €50 

√ √ √ √ 

7 ΦΠ5 Τμήμα 
Ειδήσεων και 
Επικαίρων 

24/03/08 01/01/19 31/12/19 Ανταποκριτής Ειδήσεων - 
Τουρκία 

Δελτία Ειδήσεων  
και  
Ενημερωτικές 
ραδιοφωνικές και 
τηλεοπτικές 
εκπομπές 

€2.000 μηνιαίως €1962,5 μηνιαίως €1570 μηνιαίως   

√ √ 
  

8 ΦΠ6 Τμήμα 
Ειδήσεων και 
Επικαίρων 

08/09/05 01/01/18 31/12/18 Ανταποκριτής Ειδήσεων - 
Αθήνα 

Δελτία Ειδήσεων  
και  
Ενημερωτικές 
ραδιοφωνικές και 
τηλεοπτικές 
εκπομπές 

€750 μηνιαίως €750 μηνιαίως €600 μηνιαίως   

√ √ √ √ 

9 ΦΠ7 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

01/06/17 01/06/18 31/05/19 Casting Director της 
τηλεοπτικής εκπομπής "Ο πιο 
Αδύναμος Κρίκος" 

Τμήμα 
Προγραμμάτων 
Τηλεόρασης 

€9000 για όλη τη 
διάρκεια της 
συνεργασίας 

    €10,500 για 
όλη τη 
διάρκεια της 
συνεργασίας 

√ √ √ √ 

10 ΦΠ8 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

12/06/17 01/06/18 31/05/19 Σεναριογράφος της 
τηλεοπτικής εκπομπής 
"Καμώματα τζι Αρώματα" 

Τηλεοπτική 
εκπομπή 
"Καμώματα τζι 
Αρώματα"         

€250 ανά συγγραφή 
επεισοδίου της 
τηλεοπτικής 
εκπομπής 
"Καμώματα τζι 
Αρώματα", πλέον 
ΦΠΑ όπου 
εφαρμόζεται. 

    €300 ανά 
συγγραφή 
επεισοδίου 
της 
τηλεοπτικής 
εκπομπής 
"Καμώματα τζι 
Αρώματα", 
πλέον ΦΠΑ 
όπου 
εφαρμόζεται. 

√ √ √ √ 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΡΙΚ/01/2019 

 

19 
 

Α/Α 
΄Ονομα 

Παροχέα 
Αρμόδιο 
Τμήμα 

Αρχική 
Έναρξη 

Συνε-
ργασίας 

Ανανέωση 
Συνε-

ργασίας 

Λήξη Συνε-
ργασίας 

Καθήκοντα Εργασίες Αρχική Αμοιβή 
Επανακαθορισμός 

αμοιβής με απόφαση 
Δ.Σ 1/1/2013 

Επανακαθορισμός 
αμοιβής από 1/12/13 

με απόφαση 
Διεύθυνσης 

Επανακα- 
θορισμός 

αμοιβής από 
1/1/18 με 
απόφαση 

Διεύθυνσης 

Ετοι- 
μασία 

Συμβο-
λαίου 

Από- 
στολή 
Συμβο-
λαίου 

Υπο- 
γραφή 
Συμβο- 
λαίου 

Αντί- 
γραφα 

11 ΦΠ9 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

01/04/97 01/01/19 31/12/19 Μεταφράσεις και Υποτιτλισμός Προγράμματα 
Τηλεόρασης 

• Μέχρι 30 λεπτά 
διάρκεια:€30 
• Μέχρι 60 λεπτά 
διάρκεια:€45 
• Μέχρι 90 λεπτά 
διάρκεια:€60 
• Μέχρι 100 λεπτά 
διάρκεια: €70 
Ανά 10 λεπτά : €10 
• Ντοκιμαντέρ, 
Θεατρικά, μη 
αγγλόφωνα, σειρές 
με ειδικές δυσκολίες 
:από €0,78 μέχρι €2 
το λεπτό 
• Υποτιτλισμός: 
€0.025 
• Οι ταινίες χωρίς 
κείμενο 
κοστολογούνται με 
30% επιπλέον. 

• Μέχρι 30 λεπτά 
διάρκεια:€28,50 
• Μέχρι 60 λεπτά 
διάρκεια: €42,75 
• Μέχρι 90 λεπτά 
διάρκεια : €57 
• Μέχρι 100 λεπτά 
διάρκεια: €66,50 
Ανά 10 λεπτά: €9,50 
• Ντοκιμαντέρ, 
Θεατρικά, μη 
αγγλόφωνα, σειρές με 
ειδικές δυσκολίες :από 
€0,74 μέχρι €1,90 το 
λεπτό 
• Υποτιτλισμός : 
€0.025 
• Οι ταινίες χωρίς 
κείμενο 
κοστολογούνται με 
30% επιπλέον. 

• Μέχρι 30 λεπτά 
διάρκεια:€ 22,80 
• Μέχρι 60 λεπτά 
διάρκεια:€34,20 
• Μέχρι 90 λεπτά 
διάρκεια:€45,60 
• Μέχρι 100 λεπτά 
διάρκεια:€53,20 
Ανά 10 λεπτά:€7,60 
• Ντοκιμαντέρ, 
Θεατρικά, μη 
αγγλόφωνα, σειρές με 
ειδικές δυσκολίες :από 
€0,60 μέχρι €1,52 το 
λεπτό 
• Υποτιτλισμός : €0.025 
• Οι ταινίες χωρίς 
κείμενο κοστολογούνται 
με 30% επιπλέον. 

  

√ √ √ √ 

12 ΦΠ10 Τμήμα 
Ραδιοφω-
νικών και 
Μουσικών 
Προγραμ-
μάτων  

18/01/12 01/09/18 31/08/19 Συγγραφή κειμένων, επιμέλεια 
και παρουσίαση ένθετου σε 
ραδιοφωνική εκπομπή. Το 
αίτημα του προς το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού για 
μερική ιδιωτική απασχόληση 
έχει εγκριθεί από 1/9/2015-
31/8/2016. 

Μιλάμε Ελληνικά €20 το κείμενο €20 το κείμενο €16 το κείμενο  -    Από 
2017 €17 το κείμενο  

  

√ √ √ √ 

13 ΦΠ11 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

1/10/2018   31/5/2019 Ερευνήτρια και αρχισυνταξία 
για την τηλεοπτική εκπομπή "Ο 
πιο Αδύναμος Κρίκος" 

Τμήμα 
Προγραμμάτων 
Τηλεόρασης 

€120 ανά επεισόδιο       

√ √ √ √ 

14 ΦΠ12 Τμήμα 
Ραδιοφω-
νικών και 
Μουσικών 
Προγραμ-
μάτων  

13/09/15 01/01/19 31/12/19 Θα παρέχει υπηρεσίες ως 
Συνθέτης καθώς επίσης και την 
ενορχήστρωση/επιμέλεια της 
μουσικής για τη ραδιοφωνική 
εκπομπή "Το ψητό της 
Κυριακής". 

Τμήμα 
Ραδιοφωνικών 
και Μουσικών 
Προγραμμάτων  

€40 για κάθε ημίωρη 
ραδιοφωνική 
εκπομπή "Το Ψητό 
της Κυριακής" στην 
οποία θα καλείται να 
προσφέρει 
υπηρεσίες του. 

      

√ √ √ √ 

15 ΦΠ13 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

02/06/14 01/06/18 31/05/19 Σκηνογράφος/ ενδυματολόγος/ 
φροντιστής Κυπριώτικου Σκετς 

Προγράμματα 
Τηλεόρασης 

€125 το επεισόδιο     €130 το 
επεισόδιο 

√ √ √ √ 
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Α/Α 
΄Ονομα 

Παροχέα 
Αρμόδιο 
Τμήμα 

Αρχική 
Έναρξη 

Συνε-
ργασίας 

Ανανέωση 
Συνε-

ργασίας 

Λήξη Συνε-
ργασίας 

Καθήκοντα Εργασίες Αρχική Αμοιβή 
Επανακαθορισμός 

αμοιβής με απόφαση 
Δ.Σ 1/1/2013 

Επανακαθορισμός 
αμοιβής από 1/12/13 

με απόφαση 
Διεύθυνσης 

Επανακα- 
θορισμός 

αμοιβής από 
1/1/18 με 
απόφαση 

Διεύθυνσης 

Ετοι- 
μασία 

Συμβο-
λαίου 

Από- 
στολή 
Συμβο-
λαίου 

Υπο- 
γραφή 
Συμβο- 
λαίου 

Αντί- 
γραφα 

16 ΦΠ14 Τμήμα 
Ειδήσεων και 
Επικαίρων 

01/10/14 01/01/19 31/12/19 Ανταποκριτής Ειδήσεων - 
Αγγλία 

Δελτία Ειδήσεων  
και 
Ενημερωτικές 
ραδιοφωνικές και 
τηλεοπτικές 
εκπομπές 

€500 μηνιαίως         
Από 1/6/2017   
€650μηνιαίως 

      

√ √ 
  

17 ΦΠ15 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

06/11/17 01/07/18 30/06/19 Εκφωνήτρια voice over για 
τηλεοπτικά trailers 

Τμήμα 
Προγραμμάτων 
Τηλεόρασης 

€200 μηνιαίως       

√ √ √ √ 

18 ΦΠ16 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

01/09/17 01/09/18 31/05/19 Ερευνητής για την τηλεοπτική 
εκπομπή "Ο πιο Αδύναμος 
Κρίκος" 

Τμήμα 
Προγραμμάτων 
Τηλεόρασης 

€50 ανά επεισόδιο     €100 ανά 
επεισόδιο 

√ √ √ √ 

19 ΦΠ17 Τμήμα 
Στήριξης 
Παραγωγής 

01/09/10 01/01/19 31/12/19 Κινηματογραφιστής - Επαρχία 
Λεμεσού 

Δελτία Ειδήσεων 
και 
Ενημερωτικές 
τηλεοπτικές 
εκπομπές 

€1550 μηνιαίως €1531,63 μηνιαίως €1225,28 μηνιαίως  Από το 2017 
€1375,28 

√ √ 
  

20 ΦΠ18 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

31/12/91 01/01/19 31/12/19 Μεταφράσεις και Υποτιτλισμός Τηλεοπτικά 
προγράμματα 

• Μέχρι 30 λεπτά 
διάρκεια: €30 
• Μέχρι 60 λεπτά 
διάρκεια: €45 
• Μέχρι 90 λεπτά 
διάρκεια: €60 
• Μέχρι 100 λεπτά 
διάρκεια: €70 
Ανά 10 λεπτά : €10 
• Ντοκιμαντέρ, 
Θεατρικά, μη 
αγγλόφωνα, σειρές 
με ειδικές δυσκολίες 
:από €0,78 μέχρι €2 
το λεπτό 
• Υποτιτλισμός : 
€0.025 
• Οι ταινίες χωρίς 
κείμενο 
κοστολογούνται με 
30% επιπλέον. 

• Μέχρι 30 λεπτά 
διάρκεια : € 28,50 
• Μέχρι 60 λεπτά 
διάρκεια : €42,75 
• Μέχρι 90 λεπτά 
διάρκεια : €57 
• Μέχρι 100 λεπτά 
διάρκεια : €66,50 
Ανά 10 λεπτά : €9,50 
• Ντοκιμαντέρ, 
Θεατρικά, μη 
αγγλόφωνα, σειρές με 
ειδικές δυσκολίες :από 
€0,74 μέχρι €1,90 το 
λεπτό 
• Υποτιτλισμός : 
€0.025 
• Οι ταινίες χωρίς 
κείμενο 
κοστολογούνται με 
30% επιπλέον. 

• Μέχρι 30 λεπτά 
διάρκεια : € 22,80 
• Μέχρι 60 λεπτά 
διάρκεια : €34,20 
• Μέχρι 90 λεπτά 
διάρκεια : €45,60 
• Μέχρι 100 λεπτά 
διάρκεια : €53,20 
Ανά 10 λεπτά : €7,60 
• Ντοκιμαντέρ, 
Θεατρικά, μη 
αγγλόφωνα, σειρές με 
ειδικές δυσκολίες :από 
€0,60 μέχρι €1,52 το 
λεπτό 
• Υποτιτλισμός : €0.025 
• Οι ταινίες χωρίς 
κείμενο κοστολογούνται 
με 30% επιπλέον. 

  

√ √ √ √ 

21 Sports 
Traveler 76 
Ltd 

Τμήμα 
Ειδήσεων και 
Επικαίρων 

1/12/2018 1/3/2019 30/4/2019 Ανταποκρίτρια ειδήσεων - 
Επαρχία Λάρνακας 

Δελτία Ειδήσεων  
και  
Ενημερωτικές 
ραδιοφωνικές και 
τηλεοπτικές 
εκπομπές 

€1200 μηνιαίως       

√ √ 
  



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΡΙΚ/01/2019 

 

21 
 

Α/Α 
΄Ονομα 

Παροχέα 
Αρμόδιο 
Τμήμα 

Αρχική 
Έναρξη 

Συνε-
ργασίας 

Ανανέωση 
Συνε-

ργασίας 

Λήξη Συνε-
ργασίας 

Καθήκοντα Εργασίες Αρχική Αμοιβή 
Επανακαθορισμός 

αμοιβής με απόφαση 
Δ.Σ 1/1/2013 

Επανακαθορισμός 
αμοιβής από 1/12/13 

με απόφαση 
Διεύθυνσης 

Επανακα- 
θορισμός 

αμοιβής από 
1/1/18 με 
απόφαση 

Διεύθυνσης 

Ετοι- 
μασία 

Συμβο-
λαίου 

Από- 
στολή 
Συμβο-
λαίου 

Υπο- 
γραφή 
Συμβο- 
λαίου 

Αντί- 
γραφα 

22 ΦΠ19 Τμήμα 
Ειδήσεων και 
Επικαίρων 

31/12/91 01/01/19 31/12/19 Ανταποκριτής Ειδήσεων - Νέα 
Υόρκη 

Δελτία Ειδήσεων  
και  
Ενημερωτικές 
ραδιοφωνικές και 
τηλεοπτικές 
εκπομπές 

€2000 μηνιαίως €1962,5 μηνιαίως Από 1/1/2015  €1570 
μηνιαίως 

  

√ √ √ √ 

23 ΦΠ20 Τμήμα 
Στήριξης 
Παραγωγής 

23/05/16 01/06/18 31/05/19 Ηχολήπτης Καμώματα τζι 
αρώματα 

Τμήμα Στήριξης 
Παραγωγής 

€85 το επεισόδιο και 
από 1/6/18 €110 
ανά επεισόδιο 

      

√ √ √ √ 

24 ΦΠ21 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

01/09/98 01/01/19 31/12/19 Ανταποκριτής Αθλητικής 
Υπηρεσίας - Επαρχία Πάφου 

Δελτία Ειδήσεων 
Τηλεοπτικές και 
ραδιοφωνικές 
εκπομπές 

€34,17 για 
τηλεοπτικό 
ρεπορτάζ και voice 
over 
€17,09 για 
τηλεφωνική 
ανταπόκριση στην 
τηλεόραση και 
ραδιόφωνο 
€51,26 για μετάδοση 
αγώνα στο 
ραδιόφωνο 

€32,46 για τηλεοπτικό 
ρεπορτάζ και voice 
over 
€16,24 για τηλεφωνική 
ανταπόκριση στην 
τηλεόραση και 
ραδιόφωνο 
€48,70 για μετάδοση 
αγώνα στο ραδιόφωνο 

€25,97 για τηλεοπτικό 
ρεπορτάζ και voice 
over 
€13 για τηλεφωνική 
ανταπόκριση στην 
τηλεόραση και 
ραδιόφωνο 
€38,96 για μετάδοση 
αγώνα στο ραδιόφωνο 

€33 για 
τηλεοπτικό 
ρεπορτάζ και 
voice over 
€17 για 
τηλεφωνική, 
μέσω skype ή 
παρόμοιου 
μέσου 
ανταπόκριση 
στην Κύπρο 
τηλεόραση και 
ραδιόφωνο  
και €20 για 
εξωτερικό. 
Μετάδοση 
αγώνα 
ραδ./τηλ. €50 

√ √ √ √ 

25 ΦΠ22 Τμήμα 
Ειδήσεων και 
Επικαίρων 

01/01/03 01/01/19 31/12/19 Ανταποκρίτης Ειδήσεων - 
Αυστραλία 

Δελτία Ειδήσεων  
και  
Ενημερωτικές 
ραδιοφωνικές και 
τηλεοπτικές 
εκπομπές 

€26 ανά ρεπορτάζ €24,76 ανά ρεπορτάζ €19,81 ανά ρεπορτάζ   

√ √ 
  

26 ΦΠ23 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

01/09/17 01/09/18 31/05/19 Κείμενα Παρουσίασης της 
τηλεοπτικής εκπομπής "Ο πιο 
Αδύναμος Κρίκος" 

Τμήμα 
Προγραμμάτων 
Τηλεόρασης 

€30 ανά επεισόδιο       

√ √ √ √ 

27 ΦΠ24 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

07/09/15 03/09/18 24/06/19 Ετοιμασία/προσαρμογή του 
σεναρίου του προγράμματος 
με τίτλο εκπομπής "Στη Χώρα 
του Γιατί" 

Τμήμα 
Προγραμμάτων 
Τηλεόρασης 

€180 την εκπομπή     Από 1/1/2018 
€230 την 
εκπομπή 
πλέον ΦΠΑ 
όπου 
εφαρμόζεται. 

√ √ √ √ 

28 ΦΠ25 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

1/9/2018   31/05/19 Ερευνητής για την τηλεοπτική 
εκπομπή "Ο πιο Αδύναμος 
Κρίκος" 

Τμήμα 
Προγραμμάτων 
Τηλεόρασης 

€50 ανά επεισόδιο       

√ √ √ √ 
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Α/Α 
΄Ονομα 

Παροχέα 
Αρμόδιο 
Τμήμα 

Αρχική 
Έναρξη 

Συνε-
ργασίας 

Ανανέωση 
Συνε-

ργασίας 

Λήξη Συνε-
ργασίας 

Καθήκοντα Εργασίες Αρχική Αμοιβή 
Επανακαθορισμός 

αμοιβής με απόφαση 
Δ.Σ 1/1/2013 

Επανακαθορισμός 
αμοιβής από 1/12/13 

με απόφαση 
Διεύθυνσης 

Επανακα- 
θορισμός 

αμοιβής από 
1/1/18 με 
απόφαση 

Διεύθυνσης 

Ετοι- 
μασία 

Συμβο-
λαίου 

Από- 
στολή 
Συμβο-
λαίου 

Υπο- 
γραφή 
Συμβο- 
λαίου 

Αντί- 
γραφα 

29 ΦΠ26 Τμήμα 
Ραδιοφω-
νικών και 
Μουσικών 
Προγραμ-
μάτων  

01/09/98 01/01/19 31/12/19 Μίμος σε ραδιοφωνικές 
εκπομπές 

Παράγκα και 
Κυριακάτικα 

€140 ανά εκπομπή 
"Παράγκα" 
€160 ανά εκπομπή 
"Κυριακάτικα" 

€133 ανά εκπομπή 
"Παράγκα" 
€152 ανά εκπομπή 
"Κυριακάτικα" 

€106,40 ανά εκπομπή 
"Παράγκα" 
€121,60 ανά εκπομπή 
"Κυριακάτικα" 

  

√ √ 
  

30 ΦΠ27 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

1/11/2017 01/09/18 31/05/19 Χειριστής Λογισμικού της 
τηλεοπτικής εκπομπής "Ο πιο 
Αδύναμος Κρίκος" 

Τμήμα 
Προγραμμάτων 
Τηλεόρασης 

€35 ανά επεισόδιο       

√ √ √ √ 

31 ΦΠ28 Τμήμα 
Στήριξης 
Παραγωγής 

21/11/17 27/08/18 31/05/19 Ηχολήπτης της τηλεοπτικής 
σειράς "Καμώματα και 
Αρώματα" 

Τμήμα Στήριξης 
Παραγωγής 

€1200 μηνιαίως     €110 ανά 
επεισόδιο √ √ √ √ 

32 ΦΠ29 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

01/06/18   31/05/19 Σεναριογράφος της 
τηλεοπτικής εκπομπής 
"Καμώματα τζι Αρώματα" 

Τηλεοπτική 
εκπομπή 
"Καμώματα τζι 
Αρώματα"         

€300 ανά επεισόδιο       

√ √ √ √ 

33 Photo Larkos 
Ltd 

Τμήμα 
Στήριξης 
Παραγωγής 

01/01/08 01/01/19 31/12/19 Κινηματογραφιστής - Επαρχία 
Λάρνακας 

Δελτία Ειδήσεων 
και 
Ενημερωτικές 
τηλεοπτικές 
εκπομπές 

€32,30 την 
ανταπόκριση 

€32,30 την 
ανταπόκριση 

€25,84 την 
ανταπόκριση    -  Από 
2014 €3150 μηνιαίως 

  

√ √ 
  

34 ΦΠ30 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

01/10/06 01/01/19 31/12/19 Ανταποκριτής Αθλητικής 
Υπηρεσίας - Επαρχία 
Λάρνακας 

Δελτία Ειδήσεων 
Τηλεοπτικές και 
ραδιοφωνικές 
εκπομπές 

€34,17 για 
τηλεοπτικό 
ρεπορτάζ και voice 
over 
€17,09 για 
τηλεφωνική 
ανταπόκριση στην 
τηλεόραση και 
ραδιόφωνο 
€51,26 για μετάδοση 
αγώνα στο 
ραδιόφωνο 

€32,46 για τηλεοπτικό 
ρεπορτάζ και voice 
over 
€16,24 για τηλεφωνική 
ανταπόκριση στην 
τηλεόραση και 
ραδιόφωνο 
€48,70 για μετάδοση 
αγώνα στο ραδιόφωνο 

€25,97 για τηλεοπτικό 
ρεπορτάζ και voice 
over 
€13 για τηλεφωνική 
ανταπόκριση στην 
τηλεόραση και 
ραδιόφωνο 
€38,96 για μετάδοση 
αγώνα στο ραδιόφωνο 

€33 για 
τηλεοπτικό 
ρεπορτάζ και 
voice over 
€17 για 
τηλεφωνική, 
μέσω skype ή 
παρόμοιου 
μέσου 
ανταπόκριση 
στην Κύπρο 
τηλεόραση και 
ραδιόφωνο  
και €20 για 
εξωτερικό. 
Μετάδοση 
αγώνα 
ραδ./τηλ. €50 

√ √ √ √ 

35 ΦΠ31 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

04/11/17 29/09/18 01/06/19 Παρουσίαση-Έρευνα-
Θεματολογία της 
εξειδικευμένης τηλεοπτικής 
πολιτιστικής εκπομπής 
"ArtCafe" 

Τμήμα 
Προγραμμάτων 
Τηλεόρασης 

€300 ανά επεισόδιο     €450 ανά 
επεισόδιο 

√ √ √ √ 
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Α/Α 
΄Ονομα 

Παροχέα 
Αρμόδιο 
Τμήμα 

Αρχική 
Έναρξη 

Συνε-
ργασίας 

Ανανέωση 
Συνε-

ργασίας 

Λήξη Συνε-
ργασίας 

Καθήκοντα Εργασίες Αρχική Αμοιβή 
Επανακαθορισμός 

αμοιβής με απόφαση 
Δ.Σ 1/1/2013 

Επανακαθορισμός 
αμοιβής από 1/12/13 

με απόφαση 
Διεύθυνσης 

Επανακα- 
θορισμός 

αμοιβής από 
1/1/18 με 
απόφαση 

Διεύθυνσης 

Ετοι- 
μασία 

Συμβο-
λαίου 

Από- 
στολή 
Συμβο-
λαίου 

Υπο- 
γραφή 
Συμβο- 
λαίου 

Αντί- 
γραφα 

36 ΦΠ32 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

31/12/91 01/01/19 31/12/19 Ανταποκριτής Αθλητικής 
Υπηρεσίας - Επαρχία 
Λάρνακας 

Δελτία Ειδήσεων 
Τηλεοπτικές και 
ραδιοφωνικές 
εκπομπές 

€34,17 για 
τηλεοπτικό 
ρεπορτάζ και voice 
over 
€17,09 για 
τηλεφωνική 
ανταπόκριση στην 
τηλεόραση και 
ραδιόφωνο 
€51,26 για μετάδοση 
αγώνα στο 
ραδιόφωνο 

€32,46 για τηλεοπτικό 
ρεπορτάζ και voice 
over 
€16,24 για τηλεφωνική 
ανταπόκριση στην 
τηλεόραση και 
ραδιόφωνο 
€48,70 για μετάδοση 
αγώνα στο ραδιόφωνο 

€25,97 για τηλεοπτικό 
ρεπορτάζ και voice 
over 
€13 για τηλεφωνική 
ανταπόκριση στην 
τηλεόραση και 
ραδιόφωνο 
€38,96 για μετάδοση 
αγώνα στο ραδιόφωνο 

€33 για 
τηλεοπτικό 
ρεπορτάζ και 
voice over 
€17 για 
τηλεφωνική, 
μέσω skype ή 
παρόμοιου 
μέσου 
ανταπόκριση 
στην Κύπρο 
τηλεόραση και 
ραδιόφωνο  
και €20 για 
εξωτερικό. 
Μετάδοση 
αγώνα 
ραδ./τηλ. €50 

√ √ √ √ 

37 ΦΠ33 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

31/12/91 01/01/19 31/12/19 Μεταφράσεις και Υποτιτλισμός Τηλεοπτικά 
προγράμματα 

• Μέχρι 30 λεπτά 
διάρκεια : €30 
• Μέχρι 60 λεπτά 
διάρκεια : €45 
• Μέχρι 90 λεπτά 
διάρκεια : €60 
• Μέχρι 100 λεπτά 
διάρκεια : €70 
Ανά 10 λεπτά : €10 
• Ντοκιμαντέρ, 
Θεατρικά, μη 
αγγλόφωνα, σειρές 
με ειδικές δυσκολίες 
:από €0,78 μέχρι €2 
το λεπτό 
• Υποτιτλισμός : 
€0.025 
• Οι ταινίες χωρίς 
κείμενο 
κοστολογούνται με 
30% επιπλέον. 

• Μέχρι 30 λεπτά 
διάρκεια : € 28,50 
• Μέχρι 60 λεπτά 
διάρκεια : €42,75 
• Μέχρι 90 λεπτά 
διάρκεια : €57 
• Μέχρι 100 λεπτά 
διάρκεια : €66,50 
Ανά 10 λεπτά : €9,50 
• Ντοκιμαντέρ, 
Θεατρικά, μη 
αγγλόφωνα, σειρές με 
ειδικές δυσκολίες :από 
€0,74 μέχρι €1,90 το 
λεπτό 
• Υποτιτλισμός : 
€0.025 
• Οι ταινίες χωρίς 
κείμενο 
κοστολογούνται με 
30% επιπλέον. 

• Μέχρι 30 λεπτά 
διάρκεια : € 22,80 
• Μέχρι 60 λεπτά 
διάρκεια : €34,20 
• Μέχρι 90 λεπτά 
διάρκεια : €45,60 
• Μέχρι 100 λεπτά 
διάρκεια : €53,20 
Ανά 10 λεπτά : €7,60 
• Ντοκιμαντέρ, 
Θεατρικά, μη 
αγγλόφωνα, σειρές με 
ειδικές δυσκολίες :από 
€0,60 μέχρι €1,52 το 
λεπτό 
• Υποτιτλισμός : €0.025 
• Οι ταινίες χωρίς 
κείμενο κοστολογούνται 
με 30% επιπλέον. 

  

√ √ √ √ 

38 ΦΠ34 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

23/05/16 01/06/18 31/05/19 Οργάνωση παραγωγής της 
σειράς "Καμώματα τζι 
αρώματα" 

Τμήμα Στήριξης 
Παραγωγής 

€115 το επεισόδιο     €120 το 
επεισόδιο 

√ √ √ √ 

39 ΦΠ35 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

1/12/2018   30/6/2019 Ειδικός Συνεργάτης / Ιστορικός 
Ερευνητής στην τηλεοπτική 
Δικοινοτική εκπομπή  

Τμήμα 
Προγραμμάτων 
Τηλεόρασης 

€300 ανά εκπομπή       

√ √ √ √ 

  ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΟΥΔΟΥΡΟΥ ΘΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ           
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Α/Α 
΄Ονομα 

Παροχέα 
Αρμόδιο 
Τμήμα 

Αρχική 
Έναρξη 

Συνε-
ργασίας 

Ανανέωση 
Συνε-

ργασίας 

Λήξη Συνε-
ργασίας 

Καθήκοντα Εργασίες Αρχική Αμοιβή 
Επανακαθορισμός 

αμοιβής με απόφαση 
Δ.Σ 1/1/2013 

Επανακαθορισμός 
αμοιβής από 1/12/13 

με απόφαση 
Διεύθυνσης 

Επανακα- 
θορισμός 

αμοιβής από 
1/1/18 με 
απόφαση 

Διεύθυνσης 

Ετοι- 
μασία 

Συμβο-
λαίου 

Από- 
στολή 
Συμβο-
λαίου 

Υπο- 
γραφή 
Συμβο- 
λαίου 

Αντί- 
γραφα 

40 Staloni Press 
Ltd 

Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

01/01/02 01/01/19 31/12/19 Ανταποκριτής Αθλητικής 
Υπηρεσίας - Επαρχία 
Ελεύθερης Αμμοχώστου 

Δελτία Ειδήσεων 
Τηλεοπτικές και 
ραδιοφωνικές 
εκπομπές 

€34,17 για 
τηλεοπτικό 
ρεπορτάζ και voice 
over €17,09 για 
τηλεφωνική 
ανταπόκριση στην 
τηλεόραση και 
ραδιόφωνο 
€51,26 για μετάδοση 
αγώνα στο 
ραδιόφωνο 

€32,46 για τηλεοπτικό 
ρεπορτάζ και voice 
over €16,24 για 
τηλεφωνική 
ανταπόκριση στην 
τηλεόραση και 
ραδιόφωνο 
€48,70 για μετάδοση 
αγώνα στο ραδιόφωνο 

€25,97 για τηλεοπτικό 
ρεπορτάζ και voice 
over €13 για 
τηλεφωνική 
ανταπόκριση στην 
τηλεόραση και 
ραδιόφωνο 
€38,96 για μετάδοση 
αγώνα στο ραδιόφωνο 

€33 για 
τηλεοπτικό 
ρεπορτάζ και 
voice over 
€17 για 
τηλεφωνική, 
μέσω skype ή 
παρόμοιου 
μέσου 
ανταπόκριση 
στην Κύπρο 
τηλεόραση και 
ραδιόφωνο  
και €20 για 
εξωτερικό. 
Μετάδοση 
αγώνα 
ραδ./τηλ. €50 

√ √ √ √ 

41 ΦΠ36 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

1/9/2018   31/05/19 Ερευνητής για την τηλεοπτική 
εκπομπή "Ο πιο Αδύναμος 
Κρίκος" 

Τμήμα 
Προγραμμάτων 
Τηλεόρασης 

€50 ανά επεισόδιο       

√ √ √ √ 

42 ΦΠ37 Τμήμα 
Στήριξης 
Παραγωγής 

01/10/09 01/01/19 31/12/19 Κινηματογραφιστής - Επαρχία 
Πάφου 

Δελτία Ειδήσεων 
και 
Ενημερωτικές 
τηλεοπτικές 
εκπομπές 

€2500 για κάλυψη 
απεριόριστου 
αριθμού θεμάτων 

€2438,75 για κάλυψη 
απεριόριστου αριθμού 
θεμάτων 

€1951,00 μηνιαίως   

√ √ 
  

43 ΦΠ38 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

01/05/16 01/06/18 31/05/19 Σεναριογράφος της 
τηλεοπτικής εκπομπής 
"Καμώματα τζι Αρώματα" 

Τηλεοπτική 
εκπομπή 
"Καμώματα τζι 
Αρώματα"         

€250 ανά συγγραφή 
επεισοδίου της 
τηλεοπτικής 
εκπομπής 
"Καμώματα τζι 
Αρώματα", πλέον 
ΦΠΑ όπου 
εφαρμόζεται. 

    €300 ανά 
συγγραφή 
επεισοδίου 
της 
τηλεοπτικής 
εκπομπής 
"Καμώματα τζι 
Αρώματα", 
πλέον ΦΠΑ 
όπου 
εφαρμόζεται. 
Επιπλέον 
€100 για 
σκελετό 
επεισοδίου 

√ √ √ √ 

44 ΦΠ39 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

29/10/2018   29/7/2019 Δημοσιγραφικά & συναφή 
καθήκοντα τα οποία 
προβέπονται στο 
συγχρηματοδοτούμενο ,ε το 
ευρωπαικό κοινοβούλιοέργο 
EU4U 

Υπηρεσίες 
project για 
ευρωπαικό έργο 
EU4U 

 €14,500 σύνολο        

√ √ √ √ 
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Α/Α 
΄Ονομα 

Παροχέα 
Αρμόδιο 
Τμήμα 

Αρχική 
Έναρξη 

Συνε-
ργασίας 

Ανανέωση 
Συνε-

ργασίας 

Λήξη Συνε-
ργασίας 

Καθήκοντα Εργασίες Αρχική Αμοιβή 
Επανακαθορισμός 

αμοιβής με απόφαση 
Δ.Σ 1/1/2013 

Επανακαθορισμός 
αμοιβής από 1/12/13 

με απόφαση 
Διεύθυνσης 

Επανακα- 
θορισμός 

αμοιβής από 
1/1/18 με 
απόφαση 

Διεύθυνσης 

Ετοι- 
μασία 

Συμβο-
λαίου 

Από- 
στολή 
Συμβο-
λαίου 

Υπο- 
γραφή 
Συμβο- 
λαίου 

Αντί- 
γραφα 

45 ΦΠ40 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

1/9/2018   31/05/19 Ερευνητής για την τηλεοπτική 
εκπομπή "Ο πιο Αδύναμος 
Κρίκος" 

Τμήμα 
Προγραμμάτων 
Τηλεόρασης 

€50 ανά επεισόδιο       

√ √ √ √ 

46 ΦΠ41 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

04/11/17 29/09/18 01/06/19 Έρευνα-Θεματολογία-
Επιμέλεια Ρεπορτάζ της 
εξειδικευμένης τηλεοπτικής 
πολιτιστικής εκπομπής 
"ArtCafe" 

Τμήμα 
Προγραμμάτων 
Τηλεόρασης 

€250 ανά επεισόδιο     €100 ανά 
επεισόδιο 

√ √ √ √ 

47 ΦΠ42 Τμήμα 
Ραδιοφω-
νικών και 
Μουσικών 
Προγραμ-
μάτων  

01/08/17 01/01/19 31/03/19 Υπηρεσίες Ραδιοσκηνοθεσίας Ραδιοσκηνοθεσία €100 ανά εκπομπή 
για το "Κυπριώτικο 
Σκετς", €100 ανά 
εκπομπή για το 
"Θέατρο από το 
Ραδιόφωνο", €100 
ανά επιθεώρηση "Το 
Ψητό της Κυριακής" 

      

√ √ √ √ 

48 M.A.M 
Wedding 
Exclusive 

Τμήμα 
Στήριξης 
Παραγωγής 

1/9/2018 1/12/2018 31/12/2019 Ενδυματολόγος 
Παρουσιαστών Δελτίων - 
Αθλητικογράφων 

Τμήμα Στήριξης 
Παραγωγής 

€1500 μηνιαίως       

√ √ √ √ 

49 ΦΠ43 Τμήμα 
Ειδήσεων και 
Επικαίρων 

1/1/2018 1/1/2019 31/12/2019 Ανταπορίτρια ειδήσεων για 
καλυψη και σχολιασμό 
εξελίξεων,δηλώσεων στα 
κατεχόμενα 

Δελτία Ειδήσεων  
και  
Ενημερωτικές 
ραδιοφωνικές και 
τηλεοπτικές 
εκπομπές 

€800 μηνιαίως       

√ √ 
  

50 ΦΠ44 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

01/09/17 01/09/18 31/05/19 Βοηθός Παραγωγής στην 
τηλεοπτική εκπομπή "Ο πιο 
Αδύναμος Κρίκος" 

Τμήμα 
Προγραμμάτων 
Τηλεόρασης 

€25 ανά επεισόδιο     €40 ανά 
επεισόδιο 

√ √ √ √ 
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Α/Α 
΄Ονομα 

Παροχέα 
Αρμόδιο 
Τμήμα 

Αρχική 
Έναρξη 

Συνε-
ργασίας 

Ανανέωση 
Συνε-

ργασίας 

Λήξη Συνε-
ργασίας 

Καθήκοντα Εργασίες Αρχική Αμοιβή 
Επανακαθορισμός 

αμοιβής με απόφαση 
Δ.Σ 1/1/2013 

Επανακαθορισμός 
αμοιβής από 1/12/13 

με απόφαση 
Διεύθυνσης 

Επανακα- 
θορισμός 

αμοιβής από 
1/1/18 με 
απόφαση 

Διεύθυνσης 

Ετοι- 
μασία 

Συμβο-
λαίου 

Από- 
στολή 
Συμβο-
λαίου 

Υπο- 
γραφή 
Συμβο- 
λαίου 

Αντί- 
γραφα 

51 ΦΠ45 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

27/8/2012 03/09/18 24/06/19 Σύνθεση/Ενορχήστρωση/Επιμ
έλεια μουσικής της τηλεοπτικής 
εκπομπής "Στη Χώρα του 
Γιατί" 

Τμήμα 
Προγραμμάτων 
Τηλεόρασης 

Από 04.09.2017 
μέχρι 31.12.2017 
ανέρχεται σε €50 για 
κάθε τηλεοπτική 
εκπομπή στην οποία 
θα καλείται να 
προσφέρει 
υπηρεσίες, και από 
01.01.2018 μέχρι 
02.07.2018 
ανέρχεται σε €70 για 
κάθε τηλεοπτική 
εκπομπή στην οποία 
θα καλείται να 
προσφέρει 
υπηρεσίες   

      

√ √ √ √ 

52 ΦΠ46 Τμήμα 
Ειδήσεων και 
Επικαίρων 

01/07/07 01/01/19 31/12/19 Ανταποκριτής Ειδήσεων - 
Αθήνα 

Δελτία Ειδήσεων  
και  
Ενημερωτικές 
ραδιοφωνικές και 
τηλεοπτικές 
εκπομπές 

€1300 μηναίως €1290,25 μηναίως €1032,20 μηναίως Από 
1/10/2014 μετατράπηκε 
από μηνιαία σε 
κατ'αποκοπή και είναι 
€30 ανα ρεπορτάζ 

  

√ √ √ √ 

53 ΦΠ47 Τμήμα 
Ειδήσεων και 
Επικαίρων 

01/12/11 01/01/19 31/12/19 Ανταποκριτής Ειδήσεων - 
Γαλλία 

Δελτία Ειδήσεων  
και  
Ενημερωτικές 
ραδιοφωνικές και 
τηλεοπτικές 
εκπομπές 

€31,17 ανά 
ρεπορτάζ 

€29,61 ανά ρεπορτάζ €23,69 ανά ρεπορτάζ   

√ √ √ √ 

54 ΦΠ48 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

01/09/17 01/09/18 31/05/19 Εκφώνηση κειμένων της 
τηλεοπτικής εκπομπής "Ο πιο 
Αδύναμος Κρίκος" 

Τμήμα 
Προγραμμάτων 
Τηλεόρασης 

€20 ανά επεισόδιο       

√ √ √ √ 

55 ΦΠ49 Γενική 
Διεύθυνση 

3/12/2018   3/6/2019 Επεξεργασία και τεκμηρίωση 
ειδησιογραφικού υλικού 

Υπηρεσίες 
projects στην 
Υπηρεσία 
Αρχείου 

Σύνολο €3900       

√ √ √ √ 

56 ΦΠ50 Τμήμα 
Ειδήσεων και 
Επικαίρων 

01/12/11 01/01/19 31/12/19 Ανταποκριτής Ειδήσεων - 
Γερμανία 

Δελτία Ειδήσεων  
και  
Ενημερωτικές 
ραδιοφωνικές και 
τηλεοπτικές 
εκπομπές 

€50 ανά ρεπορτάζ €47,50 ανά ρεπορτάζ €38 ανά ρεπορτάζ και 
από 1/7/2015 €34 ανά 
ρεπορτάζ  

  

√ √ √ √ 
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Α/Α 
΄Ονομα 

Παροχέα 
Αρμόδιο 
Τμήμα 

Αρχική 
Έναρξη 

Συνε-
ργασίας 

Ανανέωση 
Συνε-

ργασίας 

Λήξη Συνε-
ργασίας 

Καθήκοντα Εργασίες Αρχική Αμοιβή 
Επανακαθορισμός 

αμοιβής με απόφαση 
Δ.Σ 1/1/2013 

Επανακαθορισμός 
αμοιβής από 1/12/13 

με απόφαση 
Διεύθυνσης 

Επανακα- 
θορισμός 

αμοιβής από 
1/1/18 με 
απόφαση 

Διεύθυνσης 

Ετοι- 
μασία 

Συμβο-
λαίου 

Από- 
στολή 
Συμβο-
λαίου 

Υπο- 
γραφή 
Συμβο- 
λαίου 

Αντί- 
γραφα 

57 ΦΠ51 Τμήμα 
Ειδήσεων και 
Επικαίρων 

01/01/06 01/01/19 31/05/19 Παραγωγός / 
Κινηματογραφιστής - Αγγλία 

Δελτία Ειδήσεων  
Ενημερωτικές 
ραδιοφωνικές και 
τηλεοπτικές 
εκπομπές 
Κινηματογραφήσ
εις σε αποστολές 
στην Ε.Ε 

€41006,43 ετησίως 
€3417,20 μηνιαίως 

€32.805,12 ετησίως 
€2733,76 μηνιαίως 

€32.805,12 ετησίως 
€2733,76 μηνιαίως Από 
1/7/2015   €2250 
μηνιαίως  

  

√ √ √ √ 

58 ΦΠ52 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

01/09/17 01/09/18 31/05/19 Χειρίστρια Λογισμικού της 
τηλεοπτικής εκπομπής "Ο πιο 
Αδύναμος Κρίκος" 

Τμήμα 
Προγραμμάτων 
Τηλεόρασης 

€35 ανά επεισόδιο       

√ √ √ √ 

59 ΦΠ53 Τμήμα 
Ειδήσεων και 
Επικαίρων 

31/12/91 01/01/19 31/03/19 Σύνταξη Δελτίου Ειδήσεων 
στην αγγλική 

Δελτίο Ειδήσεων 
στην αγγλική 

€21 για απλό και 
€28 για μικτό 
(ραδιόφωνο και 
τηλεόραση +25% 
Κυριακές και Αργίες) 

€21 για απλό και €28 
για μικτό (ραδιόφωνο 
και τηλεόραση +25% 
Κυριακές και Αργίες) 

€16,80 για απλό και 
€22,40 για μικτό 
(ραδιόφωνο και 
τηλεόραση +25% 
Κυριακές και Αργίες) 

  

√ √ √ √ 

60 ΦΠ54 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

21/11/2018   31/5/2019 Χειριστής Λογισμικού της 
τηλεοπτικής εκπομπής "Ο πιο 
Αδύναμος Κρίκος" 

Τμήμα 
Προγραμμάτων 
Τηλεόρασης 

€35 ανά επεισόδιο       

√ √ √ √ 

61 ΦΠ55 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

5/11/2018   31/5/2019 Σχολιαστής /Αναλυτής Φάσεων 
στην τηλεοπτική εκπομπή 
"Γκόλ και Θέαμα" 

Αθλητική 
Υπηρεσία 
Τμήματος 
Προγραμμάτων 
τηλεόρασης 

€70 ανά εκπομπή       

√ √ √ √ 

62 ΦΠ56 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

01/05/16 01/06/18 31/05/19 Σεναριογράφος της 
τηλεοπτικής εκπομπής 
"Καμώματα τζι Αρώματα" 

Τηλεοπτική 
εκπομπή 
"Καμώματα τζι 
Αρώματα"         

€250 ανά συγγραφή 
επεισοδίου της 
τηλεοπτικής 
εκπομπής 
"Καμώματα τζι 
Αρώματα", πλέον 
ΦΠΑ όπου 
εφαρμόζεται. 

    €300 ανά 
συγγραφή 
επεισοδίου 
της 
τηλεοπτικής 
εκπομπής 
"Καμώματα τζι 
Αρώματα", 
πλέον ΦΠΑ 
όπου 
εφαρμόζεται. 

√ √ √ √ 

63 ΦΠ57 Γενική 
Διεύθυνση 

3/12/2018   3/6/2019 Επεξεργασία και τεκμηρίωση 
ειδησιογραφικού υλικού 

Υπηρεσίες 
projects στην 
Υπηρεσία 
Αρχείου 

Σύνολο €3900       

√ √ √ √ 

64 ΦΠ58 Τμήμα 
Ειδήσεων και 
Επικαίρων 

01/05/05 01/01/19 31/12/19 Σύνταξη Δελτίου Ειδήσεων 
στην αρμενική 

Δελτίο Ειδήσεων 
στην αρμενική 

€34 το δελτίο €34 το δελτίο €27,20 το δελτίο   

√ √ √ √ 
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Α/Α 
΄Ονομα 

Παροχέα 
Αρμόδιο 
Τμήμα 

Αρχική 
Έναρξη 

Συνε-
ργασίας 

Ανανέωση 
Συνε-

ργασίας 

Λήξη Συνε-
ργασίας 

Καθήκοντα Εργασίες Αρχική Αμοιβή 
Επανακαθορισμός 

αμοιβής με απόφαση 
Δ.Σ 1/1/2013 

Επανακαθορισμός 
αμοιβής από 1/12/13 

με απόφαση 
Διεύθυνσης 

Επανακα- 
θορισμός 

αμοιβής από 
1/1/18 με 
απόφαση 

Διεύθυνσης 

Ετοι- 
μασία 

Συμβο-
λαίου 

Από- 
στολή 
Συμβο-
λαίου 

Υπο- 
γραφή 
Συμβο- 
λαίου 

Αντί- 
γραφα 

65 ΦΠ59 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

31/12/91 01/01/19 31/12/19 Ανταποκριτής Αθλητικής 
Υπηρεσίας - Αθήνα 

Δελτία Ειδήσεων 
Τηλεοπτικές και 
ραδιοφωνικές 
εκπομπές 

€34,17 για 
τηλεοπτικό 
ρεπορτάζ και voice 
over €17,09 για 
τηλεφωνική 
ανταπόκριση στην 
τηλεόραση και 
ραδιόφωνο 

32,46 για τηλεοπτικό 
ρεπορτάζ και voice 
over €16,24 για 
τηλεφωνική 
ανταπόκριση στην 
τηλεόραση και 
ραδιόφωνο 

€25,97 για τηλεοπτικό 
ρεπορτάζ και voice 
over €13 για 
τηλεφωνική 
ανταπόκριση στην 
τηλεόραση και 
ραδιόφωνο 

€33 για 
τηλεοπτικό 
ρεπορτάζ και 
voice over 
€20 για 
τηλεφωνική 
ανταπόκριση 
στην 
τηλεόραση και 
ραδιόφωνο 

√ √ √ √ 

66 ΦΠ60 Τμήμα 
Ραδιοφω-
νικών και 
Μουσικών 
Προγραμ-
μάτων  

31/12/91 01/01/19 31/12/19 Συγγραφή Κειμένων  Το ψητό της 
Κυριακής 

€205 το κείμενο €205 το κείμενο €164 το κείμενο   

√ √ √ √ 

67 ΦΠ61 Τμήμα 
Στήριξης 
Παραγωγής 

30/05/16 02/06/18 31/05/19 Μακιγιέζ της σειράς 
"Καμώματα τζι αρώματα" 

Τμήμα Στήριξης 
Παραγωγής 

€80 ανά επεοσόδιο 
και από 1/6/18 είναι 
€90 ανά επεισόδιο 

      

√ √ √ √ 

68 ΦΠ62 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

01/09/17 01/09/18 31/05/19 Ερευνητής και αρχισυνταξία 
για την τηλεοπτική εκπομπή "Ο 
πιο Αδύναμος Κρίκος" 

Τμήμα 
Προγραμμάτων 
Τηλεόρασης 

€120 ανά επεισόδιο       

√ √ √ √ 

69 ΦΠ63 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

29/09/18   01/06/19 Δημοσιογράφος - Έρευνα - 
Επιμέλεια ρεπορτάζ για 
εξιδεικευμένη τηλεοπτική 
εκπομπή "ART CAFÉ" 

Τμήμα 
Προγραμμάτων 
Τηλεόρασης 

€100 ανά επεισόδιο       

√ √ √ √ 

70 ΦΠ64 Τμήμα 
Στήριξης 
Παραγωγής 

1/11/2018   30/6/2019 Μοντάζ για τηλεοπτική 
εκπομπή "Χωρίς Αποσκευές" 

Μοντάζ για το 
τμήμα στήριξης 

€300 ανά επεισόδιο       

√ √ √ √ 

 

* Ο πιο πάνω κατάλογος δεν περιλαμβάνει συμβόλαια Παροχής  Υπηρεσιών, όπου παραδίδονται οι εκπομπές έτοιμες για προβολή. 

* Ο πιο πάνω πίνακας περιλαμβάνει τα συμβόλαια που ήταν σε ισχύ κατά την 31.12.18. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (α) 

ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – 01/01/2019 

Α/Α 
΄Ονομα 

Παροχέα 
Αρμόδιο 
Τμήμα 

Αρχική 
Έναρξη 

Συνεργα-
σίας 

Ανανέωση 
Συνε-

ργασίας 

Λήξη Συνε-
ργασίας 

Καθήκοντα Εργασίες 
 Αρχική 
Αμοιβή 

Επανακα-
θορισμός 

αμοιβής με 
απόφαση 

Δ.Σ 
1/1/2013 

Επανακα-
θορισμός 
αμοιβής 

από 1/12/13 
με απόφαση 
Διεύθυνσης 

Παρα-
τηρήσεις 

Παρα-
τηρήσεις 

Παρα-
τηρήσεις 

Μείωση 
Αμοιβής 
Παρα-

τηρήσεις 

Επανακα-
θορισμός 

αμοιβής από 
1/1/18 με 
απόφαση 

Διεύθυνσης 

Ετοι-
μασία 
Συμβο-
λαίου 

Από-
στολή 
Συμβο-
λαίου 

Υπο-
γραφή 
Συμβο-
λαίου 

Αντί-
γραφα 

1 Cinecam 
Productions 
Ltd 

Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεό-
ρασης 

21/1/2019   31/5/2019 Εταιρεία 
παραγωγής 
τηλεοπτικής 
εκπομπής ''Χωρίς 
Αποσκευές'' στην 
Ελλάδα 

Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

€310 ανά 
εκπομπή 

              

√ √ √ √ 

2 ΦΠ1 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεό-
ρασης 

7/1/2019   30/6/2019 Κειμενογράφος 
στην εκπομπή 
''Happy Hour'' 

Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

€70 ανά 
κείμενο (θα 
αμείβεται 
αναλόγως της 
συγγραφικής 
του 
συμμετοχής) 

              

√ √ √ √ 

3 ΦΠ2 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεό-
ρασης 

7/1/2019   30/6/2019 Κειμενογράφος 
στην εκπομπή 
''Happy Hour'' 

Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

€70 ανά 
κείμενο (θα 
αμείβεται 
αναλόγως της 
συγγραφικής 
του 
συμμετοχής) 

              

√ √ √ √ 

4 ΦΠ3 Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεό-
ρασης 

20/2/2019   30/6/2019 Κειμενογράφος 
στην εκπομπή 
''Happy Hour'' 

Τμήμα 
Προγραμ-
μάτων 
Τηλεόρασης 

€70 ανά 
κείμενο (θα 
αμείβεται 
αναλόγως της 
συγγραφικής 
της 
συμμετοχής) 

              

√ √ √ √ 

5 ΦΠ4 Γενική 
Διεύ-
θυνση 

15/2/2019   15/8/2019 Ψηφιοποίηση/ 
Τεκμηρίωση 
οπτικοακουστικού 
υλικού του ΡΙΚ με 
ιστορική αξία  

Υπηρεσία 
Αρχείου 

Σύνολο €4950               

√ √ √ √ 

* Ο πιο πάνω κατάλογος δεν περιλαμβάνει συμβόλαια Παροχής  Υπηρεσιών, όπου παραδίδονται οι εκπομπές έτοιμες για προβολή. 

* Ο πιο πάνω πίνακας περιλαμβάνει τα συμβόλαια που ήταν σε ισχύ κατά την 31.12.18. 


