
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. 

 

1. Γενικά. 

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

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

στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή που διόρισε το 

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

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

οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο. 

2. Οικονομική κατάσταση. 

(α) Έσοδα. Τα έσοδα, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής χορηγίας ανήλθαν σε 

€37,8 εκ. σε σύγκριση με €36,9 εκ. το προηγούμενο έτος. Η κρατική χορηγία του 

2012 για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος ανήλθε σε €30,7 εκ. ή 

81% των συνολικών εσόδων, σε σύγκριση με €30,1 εκ. ή 82% για το προηγούμενο 

έτος και τα έσοδα από άλλες πηγές ανήλθαν σε €7,1 εκ. (€6,8 εκ. το 2011). 

Σημειώνεται ότι η κρατική χορηγία για κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους €3.161.000 

δεν έχει συμπεριληφθεί στα έσοδα, εκτός από το μέρος της που αφορά σε 

αποσβέσεις του έτους, ενώ στα έσοδα από άλλες πηγές περιλαμβάνεται και ποσό 

ύψους €2 εκ. για αναβαλλόμενα έσοδα από κρατική χορηγία. Σημαντική μείωση 

σημειώθηκε στα έσοδα που αφορούν σε εμπορικές διαφημίσεις (€324.887 ή 9%). 

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

χρηματοδότησης, ανήλθαν σε €42,2 εκ., σε σύγκριση με €41,9 εκ. για το 

προηγούμενο έτος, δηλαδή σημείωσαν μικρή αύξηση €0,3 εκ. ή 0,7%. Οι 

αποσβέσεις ανήλθαν σε €2.668.288 (€2.363.611 το 2011) και τα καθαρά έξοδα 

χρηματοδότησης ανήλθαν σε €139.549 (€337.294 το 2011). Οι σημαντικότερες 

αυξήσεις σημειώθηκαν στο Κονδύλι «∆ικαιώματα για Αθλητικά Γεγονότα» 

(€1.592.676 ή 119%) που οφείλεται στην μετάδοση του Ευρωπαϊκού 

Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και των Ολυμπιακών Αγώνων, «Μισθοί και 

Ωφελήματα Προσωπικού» (€503.233 ή 2,8%) και «∆ιαγραφή/ Πρόβλεψη 
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Επισφαλών Χρεωστών» (€200.130 ή 1224%) και η σημαντικότερη μείωση 

σημειώθηκε στο Κονδύλι «Αμοιβές Συνεργατών» (€696.582 ή 6,1%). 

(γ) Αποτελέσματα έτους. Το Ίδρυμα παρουσίασε για το 2012 έλλειμμα πριν 

από τη φορολογία €4,4 εκ., σε σύγκριση με έλλειμμα €5,0 εκ. κατά το 2011. 

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

κρατική χορηγία συνολικού ύψους €33.824.547 (€34.500.000 το 2011), ενώ ο 

Προϋπολογισμός του Ιδρύματος όπως είχε εγκριθεί από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων προέβλεπε χορηγία ύψους €33.923.160. Σημειώνεται ότι η 

εγκεκριμένη πρόνοια στον Κρατικό Προϋπολογισμό για χορηγία προς το Ίδρυμα 

για το 2012 (Ν.53(ΙΙ)/2011), ήταν €34.040.000. 

Το Ίδρυμα υπέβαλε το 2008 στο Υπουργείο Εσωτερικών «Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο 

Αντιμετώπισης/Κάλυψης Οικονομικών Προβλημάτων» με χρονικό ορίζοντα από το 

2008 μέχρι το 2018 το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει εγκριθεί από την Κυβέρνηση. 

Σημειώνεται ότι στις 11.1.2012 και στις 24.1.2012 υποβλήθηκε στο Υπουργείο 

Εσωτερικών και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αντίστοιχα, «Πενταετές Στρατηγικό 

Σχέδιο ∆ράσης» για τα έτη 2012 μέχρι 2016. Κατά το 2012 άρχισε η υλοποίηση 

ορισμένων έργων από τα προγραμματισμένα έργα της περιόδου  2012 – 2016, 

αλλά σε κάποιες περιπτώσεις η διαδικασία παγοποιήθηκε, καθώς δεν μπορούσε 

να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότησή τους. 

(ε) Έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης. Στις 31.12.2012 οι τρέχουσες 

υποχρεώσεις του Ιδρύματος ανέρχονταν σε €17,7 εκ., σε σύγκριση με €18,6 εκ. το 

2011, ενώ το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ήταν €6,2 εκ. 

(€10,1 εκ. το 2011), δηλαδή υπήρχε έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους €11,5 εκ., 

σε σύγκριση με €8,5 εκ. το 2011. Το σύνολο των υποχρεώσεων του Ιδρύματος 

υπερβαίνει το σύνολο του ενεργητικού του κατά €73,2 εκ.. Το πιο πάνω έλλειμμα, 

που προέκυψε κυρίως από τις υποχρεώσεις του Ιδρύματος προς το Ταμείο 

Συντάξεων για κάλυψη των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων του και 

από την οφειλή για τα Περιθωριακά Ωφελήματα των υπαλλήλων, καταδεικνύει ότι 

η ικανότητα του Ιδρύματος να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα 

στηρίζεται στη συνέχιση παροχής κρατικής χορηγίας και στη μη υποχρέωση για 

άμεση καταβολή των οφειλών στο Ταμείο Συντάξεων.  
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(στ) Υποχρέωση προς το Ταμείο Συντάξεων. 

(i) Ύψος αναλογιστικού ελλείμματος. Σύμφωνα με την αναλογιστική εκτίμηση 

που υποβλήθηκε τον Απρίλιο του 2013 με ημερομηνία εκτίμησης 31.12.2012, 

το Ταμείο Συντάξεων παρουσιάζει έλλειμμα, σε σχέση με προϋπηρεσία, 

ύψους €93.618.704 (€93.376.185 στην εκτίμηση 31.12.2011). 

 Η συνολική αναγνωρισμένη οφειλή προς το Ταμείο Συντάξεων, ανέρχεται 

κατά τις 31.12.2012 σε €59.256.395 (€54.960.961 στις 31.12.2011), όπως 

παρουσιάζεται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης του Ιδρύματος. 

 Αναφέρεται ότι σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν από το ΡΙΚ στον 

αναλογιστή για την ετοιμασία της πιο πάνω αναλογιστικής εκτίμησης την 

31.12.2012 στα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου περιλαμβάνονται μετοχές 

και αξιόγραφα της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής Τράπεζας σημαντικού 

ποσού τα οποία, μετά την συμφωνία του Eurogroup της 25ης Μαρτίου 2013 

και των σχετικών διαταγμάτων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

ενδέχεται να υποστούν σημαντική απομείωση στις αξίες τους. Καθώς τα 

σχέδια ωφελημάτων αφυπηρέτησης προσωπικού είναι καθορισμένου 

ωφελήματος και το Ίδρυμα έχει υποχρέωση να καλύπτει τα αναλογιστικά 

ελλείμματα που προκύπτουν, η απομείωση των περιουσιακών στοιχείων θα 

αυξήσει αντίστοιχα την υποχρέωση του Ιδρύματος προς το Ταμείο. 

Σημειώνεται ότι η Γενικός Ελεγκτής δεν ελέγχει το Ταμείο Συντάξεων του 

Ιδρύματος. 

(ii) Χρηματοδότηση του αναλογιστικού ελλείμματος. Σύμφωνα με τους περί 

Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε 

υπαλλήλους του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και εξαρτωμένους αυτών) 

Κανονισμούς, Κ.∆.Π. 205/87 όπως τροποποιήθηκαν με την Κ.∆.Π. 278/93, 

εάν πιστοποιηθεί έλλειμμα κατά την αναλογιστική εκτίμηση, το Ίδρυμα θα 

συνεισφέρει στο Ταμείο ελλειμματικές εισφορές τέτοιου ποσού, το οποίο 

υπολογίζεται ότι θα καλύπτει το έλλειμμα σε περίοδο που δεν ξεπερνά τα 33 

χρόνια, όπως μπορεί να αποφασίσει το Ίδρυμα από την ημερομηνία της 

εκτίμησης. 
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 Στον εγκριθέντα Προϋπολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2012, έχει 

συμπεριληφθεί πρόνοια για κάλυψη προϋπηρεσίας μόνο €1.300.000, με 

σημείωση ότι εφόσον τα πραγματικά έσοδα υπερβούν τα προβλεπόμενα, το 

πλεόνασμα δύναται να χρησιμοποιηθεί για πρόσθετη πληρωμή προς το 

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

Συντάξεων €2.691.829, συμπεριλαμβανομένης και της τρέχουσας 

υποχρέωσης ύψους €1.638.810.  

 Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, το ύψος της πιο πάνω 

πρόνοιας, καθώς και της πραγματικής πληρωμής προς το Ταμείο 

καταδεικνύουν ότι δεν έχει αρχίσει ακόμη η ουσιαστική χρηματοδότηση του 

ελλείμματος. 

     Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι τον Οκτώβριο του 

2010 το ΡΙΚ υπέβαλε στο Υπουργείο Εσωτερικών ενημερωτικό σημείωμα 

μαζί με σειρά εναλλακτικών εισηγήσεων για αντιμετώπιση του ελλείμματος. 

(ζ) Κρατικές εγγυήσεις. Στις 31.12.2012 οι κρατικές εγγυήσεις για το δάνειο του 

Ιδρύματος ανέρχονταν σε €12,2 εκ.. 

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

εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Ιδρύματος: 

 2012  2011 

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία προς Τρέχουσες 

Υποχρεώσεις 

 

0,35 

  

0,54 

Αποδοχές και Ωφελήματα Προσωπικού (περιλαμβανομένων 

των εργοδοτικών εισφορών) προς Έξοδα 

 

43,84% 

  

45,32% 

Κρατική Χορηγία προς Έσοδα 86,32%  85,86% 

 

3. Προϋπολογισμός. 

(α) Προϋπολογισμός 2012. Ο αρχικός Προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 

2012, εγκρίθηκε έγκαιρα από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος στις 

10.5.2011 και υποβλήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 13.5.2011. Μετά από 

οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών το Ίδρυμα προχώρησε σε τροποποιήσεις 

του Προϋπολογισμού, ο οποίος τελικά υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από το 
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Υπουργικό Συμβούλιο στις 28.2.2012, ψηφίστηκε σε Νόμο (Ν.33(ΙΙ)/2012) και 

δημοσιεύτηκε στις 6.4.2012. 

Η Βουλή ενέκρινε δωδεκατημόρια για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2012. 

Κατά την περίοδο 1.3.2012 μέχρι 5.4.2012 διενεργήθηκαν περιορισμένες 

πληρωμές οι οποίες δεν ήταν νομοθετικά καλυμμένες. Εκτός από το θέμα της 

νομιμότητας το οποίο είναι πολύ σοβαρό, η καθυστέρηση στην όλη διαδικασία 

έγκρισης του Προϋπολογισμού δημιουργεί προβλήματα ρευστότητας. 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τον Γενικό ∆ιευθυντή του Ιδρύματος, η καθυστέρηση 

στην έγκριση του Προϋπολογισμού δημιουργεί προβλήματα στην έναρξη και 

ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοσίων προσφορών καθώς και στην εκπλήρωση 

των συμβατικών υποχρεώσεων του Ιδρύματος. 

(β) Υπερβάσεις. Κατά το 2012 παρατηρήθηκαν υπερβάσεις σε διάφορα Άρθρα 

του Προϋπολογισμού οι οποίες καλύπτονται με μεταφορές εξοικονομήσεων από 

άλλα Άρθρα των ιδίων Κεφαλαίων και με μεταφορά πιστώσεων από τις «Μη 

Προβλεπόμενες ∆απάνες και Αποθεματικό», για τις οποίες θα πρέπει να 

εξασφαλιστεί η έγκριση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και μέσα σε ένα 

μήνα να κατατεθεί σχετική έκθεση από τον Υπουργό Εσωτερικών ενώπιον της 

Βουλής των Αντιπροσώπων. 

4. Προσωπικό. 

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

Ίδρυμα κατά την 31.12.2012 και 31.12.2011 μαζί με το ανάλογο κόστος: 

 2012  2011 

Υπαλληλικό προσωπικό:    

Μόνιμοι υπάλληλοι 123  145 

Συνεργάτες αορίστου χρόνου (τακτικοί) 270  300 

 393  445 

Εργατικό προσωπικό:    

Τακτικοί 41  36 

Έκτακτοι --  5 

 41  41 

Σύνολο 434  486 
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 2012   2011 
    

∆απάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές 

εισφορές: €  € 

Μόνιμοι υπάλληλοι (δεν συμπεριλαμβάνεται η 

ελλειμματική εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων)    

Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα 6.142.795  6.618.766 

∆ιάφορα επιδόματα και υπερωρίες 778.065  978.641 

Εργοδοτικές εισφορές 741.894  797.488 

7.662.754  8.394.895 

Ωφελήματα προσωπικού 973.063  967.244 

Εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων για τρέχουσα 

υπηρεσία  1.638.810  1.589.133 

 10.274.627  10.960.272 

Συνεργάτες αορίστου χρόνου (τακτικοί)  8.579.007  9.023.368 

Εργατικό προσωπικό 1.186.778  1.159.388 

Σύνολο 20.040.412  21.143.028 

Μέσος όρος κόστους εργοδότησης:    

Μόνιμοι υπάλληλοι (μέσος όρος 136)  75.549  75.939 

Συνεργάτες αορίστου χρόνου (τακτικοί) (μέσος όρος 

267) 32.131  33.544 

Εργατικό προσωπικό (μέσος όρος 41) 28.946  29.920 

 

 

Η μείωση του μέσου όρου κόστους εργοδότησης των μονίμων υπαλλήλων κατά 

€390 ή 0,5% οφείλεται στην αφυπηρέτηση σημαντικού αριθμού υψηλόβαθμων 

υπαλλήλων. 

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

Προϋπολογισμού Νόμο του 2012 του Ιδρύματος ανέρχονταν σε 182, από τις 

οποίες 4 είναι σημειωμένες με διπλό σταυρό (υπό κατάργηση), ενώ στις 

31.12.2012 υπήρχαν 55 κενές θέσεις. Ορισμένες θέσεις εξακολουθούν να 

παραμένουν κενές για μεγάλο χρονικό διάστημα, και σε προηγούμενες επιστολές 
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μας τέθηκε το ερώτημα κατά πόσο οι θέσεις εξακολουθούν να είναι απαραίτητες, 

αφού για τόσα χρόνια δεν έχει τροχοδρομηθεί διαδικασία πλήρωσής τους. 

Σημειώνεται ότι στον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2012 

καταργήθηκαν 44 θέσεις ενώ κατά την ψήφιση του από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων για το έτος 2012, προστέθηκε πρόνοια που απαγορεύει την 

πλήρωση οποιασδήποτε κενής θέσης πρώτου διορισμού, για την οποία δεν έχει 

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

Ο Γενικός ∆ιευθυντής σημείωσε ότι η μη πλήρωση των κενών θέσεων δεν πρέπει 

να ερμηνεύεται ως έλλειψη βούλησης για την πλήρωση τους, η οποία εξαρτάται 

επίσης από τη διαθεσιμότητα κονδυλίων. 

(γ) Αφυπηρέτηση υπαλλήλων, μελών του Ταμείου Συντάξεων και 

Χορηγημάτων (με εισφορές). Όπως αναφέρθηκε και στις επιστολές μας για τα 

έτη 2008-2011, καθώς και στην επιστολή μας με ημερ. 21.12.2012 οι Κανονισμοί 

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

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

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

Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων (όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της 

Κυβέρνησης), μετά από σχετική τροποποίηση, προβλέπουν αφυπηρέτηση με τη 

συμπλήρωση ηλικίας 63 ετών. Σημειώνεται ότι με τον περί Συνταξιοδοτικών 

Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου ∆ημόσιου 

Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (∆ιατάξεις 

Γενικής Εφαρμογής) Νόμο του 2012 [Ν. 216(Ι)/2012] από 1.1.2013 – 1.1.2016 

προβλέπεται περαιτέρω σταδιακή αύξηση της υποχρεωτικής ηλικίας αφυπηρέτησης 

από τα 63 έτη στα 65 έτη. 

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

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

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

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

τροποποίηση τους για επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης, ώστε να συνάδουν με 

τους Κανονισμούς του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων (όμοιο με το Σχέδιο 

Συντάξεων της Κυβέρνησης). 
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(δ) Αποζημίωση για εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα και αργίες, 

υπερωρίες και επιδόματα βάρδιας. Η δαπάνη για υπερωριακή απασχόληση και 

επίδομα βάρδιας του μόνιμου προσωπικού και των εργατών του Ιδρύματος, καθώς 

και η αποζημίωση για εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα και αργίες, ανήλθε σε 

€855.856, σε σύγκριση με €1.086.207 το 2011. 

Στον πιο κάτω πίνακα που ετοιμάστηκε σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση 

υπερωριών και επιδόματος βάρδιας, φαίνεται κατά κατηγορία, η δαπάνη για τα έτη 

2012 και 2011. 

 2012  2011 

 €  € 

Αποζημίωση για εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα και αργίες 264.088  273.329 

Επίδομα βάρδιας 335.275  345.530 

 599.363  618.859 

Υπερωρίες 256.493  467.348 

Σύνολο 855.856  1.086.207 

 

Η δαπάνη για το 2012 έχει μειωθεί κατά €230.351 ή 21,21% και οφείλεται κυρίως 

στην παραχώρηση ελεύθερου χρόνου έναντι υπερωριών. Σημειώνεται ότι οι 

υπερωρίες και τα επιδόματα βάρδιας αποτελούν ποσοστό 10,64% επί των 

συνολικών αποδοχών του μόνιμου προσωπικού και εργατών. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύματος σημείωσε ότι η μείωση της δαπάνης οφείλεται 

και στην ουσιαστική προσπάθεια που καταβλήθηκε κατά το 2012 για δραστική 

μείωση των υπερωριών. 

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

υπαλλήλων, στον καθένα από τους οποίους καταβλήθηκε για υπερωρίες και 

επιδόματα βάρδιας καθώς και αποζημίωση για εργασία κατά τα Σαββατοκυρίακα 

και αργίες κατά το έτος 2012, ποσό πέραν των €20.000.  
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Τμήμα 

Αριθμός υπαλλήλων με υπερωρίες και 

επιδόματα βάρδιας πάνω από €20.000 

 2012 2011 

Στήριξης Παραγωγής -- 4 

Ειδήσεων και Επικαίρων 3 2 

Σύνολο υπαλλήλων 3 6 

 

 

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

καλύτερη κατανομή της εργασίας και σχεδιασμό της ρότας, αφού λαμβάνεται 

πάντα υπόψη και αξιοποιείται κατάλληλα το καθεστώς βάρδιας που ισχύει στο 

Ίδρυμα. Επιπρόσθετα θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια για περαιτέρω 

μείωση της υπερωριακής εργασίας, με στόχο όπως η απαιτούμενη εργασία 

διεκπεραιώνεται σε εργάσιμες ώρες. 

(ε) Κατ’ αποκοπή αμοιβή μόνιμων υπαλλήλων. Κατά το 2012 καταβλήθηκε, 

σε 7 μόνιμους υπαλλήλους και 36 συνεργάτες αορίστου χρόνου, κατ΄ αποκοπήν 

αμοιβή ύψους €32.561 και €91.385 αντίστοιχα, πέραν των απολαβών τους 

(συμπεριλαμβανομένου και υπερωριών σε ορισμένες περιπτώσεις), κυρίως για 

παρουσίαση διαφόρων εκπομπών και δελτίων ειδήσεων και ετοιμασία ρεπορτάζ 

για διάφορες εκπομπές, τόσον στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση, εργασία η 

οποία αποτελεί μέρος των συνήθων καθηκόντων τους. Επισημαίνεται ότι 

σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος (Όροι Υπηρεσίας) 

Κανονισμών μπορεί να πληρωθεί πρόσθετη αμοιβή μόνο για ραδιοφωνική εργασία 

η οποία δεν αποτελεί μέρος των συνήθων καθηκόντων και εκτελείται εκτός των 

κανονικών εργασίμων ωρών. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι από 1/6/2013 όλες οι 

εργασίες που διεκπεραιώνονταν εκτός ωραρίου με κατ΄ αποκοπή αμοιβή θα 

γίνονται εντός ωραρίου με καλύτερη αξιοποίηση της ρότας εργασίας ώστε κανένας 

μόνιμος υπάλληλος ή συνεργάτης αορίστου χρόνου να μην αμείβεται επιπλέον 

κατ΄ αποκοπή. 
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(στ) Ωφελήματα προσωπικού. Όπως σχετικά αναφέρεται και σε προηγούμενες 

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

που αφορούν στα ωφελήματα προσωπικού. Σημειώνεται ότι τα σχετικά 

ωφελήματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταφορά αργιών, τα επιδόματα 

βάρδιας, τις υπερωρίες, το σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και άδειες απουσίας.  

(ζ) Απασχόληση συνεργατών. 

(i)  Γενικά. Σύμφωνα με τα αμοιβολόγια των συνεργατών, κατά το 2012 

αναφέρονται 612 συνεργάτες (666 το 2011), από τους οποίους οι 270 ήταν 

συνεργάτες αορίστου χρόνου (τακτικοί) (300 το 2011) και οι 21 με ειδικό 

συμβόλαιο (20 το 2011). Η μείωση στον αριθμό συνεργατών αορίστου 

χρόνου οφείλεται κυρίως στην πρόσληψη 21 από αυτούς σε μόνιμη θέση του 

Ιδρύματος. Σημειώνεται ότι στον πιο πάνω συνολικό αριθμό των 

συνεργατών, περιλαμβάνονται 113 άτομα (125 το 2011), κατά το πλείστον 

καλλιτέχνες, ηθοποιοί και κειμενογράφοι, των οποίων η αμοιβή αφορούσε 

μόνο σε δικαιώματα για επαναλήψεις, και περίπου 80 άτομα (78 το 2011), 

κατά το πλείστον καλλιτέχνες ηθοποιοί και κειμενογράφοι, των οποίων η 

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

δικαιώματα για επαναλήψεις.  

 Οι συνολικές δαπάνες για την αμοιβή των πιο πάνω συνεργατών, 

περιλαμβανομένων των εισφορών στα διάφορα ταμεία, ανήλθαν σε 

€10.036.566 (€10.815.236 το 2011), παρατηρήθηκε δηλαδή μείωση ύψους 

€778.670 ή 7%. Η πιο πάνω δαπάνη περιλαμβάνει και ποσό ύψους 

€529.374 (€487.353 το 2011), που αφορά στην αμοιβή των συνεργατών με 

ειδικό συμβόλαιο και ποσό ύψους €111.254 (€131.603 το 2011) που αφορά 

σε δικαιώματα για επαναλήψεις.  

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

συνεργατών αορίστου χρόνου (τακτικών) και των συνεργατών με ειδικό 

συμβόλαιο που αναφέρονται στο αμοιβολόγιο κατά την 31 ∆εκεμβρίου των 

ετών 2007-2012 και γίνεται σύγκριση με τον αριθμό των μονίμων υπαλλήλων 

που απασχολούνταν κατά το τέλος κάθε έτους, ενώ στο δεύτερο πίνακα 

φαίνονται κατά κατηγορία απολαβών οι ετήσιες ακαθάριστες απολαβές του 

έτους 2012, των συνεργατών με ειδικό συμβόλαιο που απασχολήθηκαν στο 

Ίδρυμα κατά το έτος 2012. 
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Κατηγορία προσωπικού 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Συνεργάτες αορίστου χρόνου (τακτικοί) 270 300 284 257 180 139 

Συνεργάτες με ειδικό συμβόλαιο 21 20 20 21 28 75 

 291 320 304 278 208 214 

Μόνιμοι υπάλληλοι 123 145 135 153 168 169 

Συνολικός αριθμός 444 465 439 431 376 383 

Ποσοστό συνεργατών επί μόνιμων 

υπαλλήλων 236% 220% 225%

 

182% 

 

124% 127%

 

Ετήσιες Ακαθάριστες 

Απολαβές 2012 

Συνεργατών με ειδικό 

συμβόλαιο 

€1.001-

10.000 

€10.001-

20.000 

€20.001-

30.000 

€30.001-

40.000 

πέραν των 

€40.001 

Άτομα 4 4 5 6 2 

 

Από έλεγχο στα αμοιβολόγια των συνεργατών παρατηρήθηκε ότι:  

 Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει: 

- Ασυμφωνία ρότας και καταγραφής των ωρών εργασίας. 

- Μη καταγραφή της ώρας προσέλευσης/αναχώρησης από την εργασία. 

- Αδικαιολόγητη απουσία από την εργασία. 

- Μη καταγραφή της ώρας εργασίας εντός της οποίας καταβάλλεται και 

επίδομα βάρδιας. 

 Έχει παρατηρηθεί ότι άτομο που κατέστη συνεργάτης αορίστου χρόνου με 

επίκληση το πόρισμα του Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων (πριν το 

πόρισμα αμείβετο με κατ’ αποκοπή ποσό) απασχολείται σε άλλο τηλεοπτικό 

κανάλι σε ρόλο παρουσιαστή εκπομπής. Σημειώνεται επίσης ότι ο ίδιος 

συνεργάτης σύμφωνα και με σημείωμα της αρμόδιας λειτουργού του 

Τμήματος Ραδιοφωνικών και Μουσικών Προγραμμάτων, το οποίο έτυχε 

σχολιασμού και εισηγήσεων από τον ∆ιευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου στις 

3.1.2012, παρουσίασε το Πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμα του ίδιου 

τηλεοπτικού καναλιού. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους όρους 
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απασχόλησης συνεργατών αορίστου χρόνου απαγορεύεται ρητά η 

οποιαδήποτε εξωυπηρεσιακή απασχόληση εκτός αν υπάρχει η εκ των 

προτέρων γραπτή έγκριση του Ιδρύματος. Επειδή δεν φαίνεται να έχει 

εξασφαλιστεί η απαιτούμενη έγκριση, παρακαλέσαμε το ΡΙΚ να μας 

ενημερώσει για τις μέχρι τώρα ενέργειές τους και λήψη οποιωνδήποτε 

μέτρων για το θέμα.  

(ii) Καθορισμός διαδικασίας και εσωτερικών κανονισμών για πρόσληψη 

και απασχόληση Συνεργατών. Λαμβάνοντας υπόψη τις αδυναμίες στην 

εφαρμογή του πορίσματος του Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων, όπως 

αναλυτικά έχουν αναφερθεί στην επιστολή μας, για τον έλεγχο του 2009, 

αναμένετο ότι το Ίδρυμα θα προχωρούσε, σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε 

ετοιμασία νέων εσωτερικών Κανονισμών έτσι ώστε να ταξινομηθούν οι 

διάφορες κατηγορίες των συνεργατών, καθώς επίσης και η διαδικασία και οι 

όροι πρόσληψης και μισθοδοσίας τους, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται 

τόσο η διαφάνεια σ’ ότι αφορά την διαδικασία πρόσληψης και απασχόλησής 

τους, όσον και η εφαρμογή του Νόμου περί των Γενικών Αρχών του 

∆ιοικητικού ∆ικαίου. Σημειώνεται ότι οι εσωτερικοί Κανονισμοί του Ιδρύματος, 

που εφαρμόζονται από 1.1.2000, και προνοούν για τη διαδικασία πρόσληψης 

και τους όρους υπηρεσίας των τακτικών συνεργατών, χρήζουν σημαντικών 

τροποποιήσεων και ως εκ τούτου πρέπει να είναι άμεση προτεραιότητα για 

το Ίδρυμα να ετοιμάσει και εγκρίνει τις απαιτούμενες τροποποιήσεις 

ζητώντας, όπως συμβαίνει και με άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, 

όσον αφορά θέματα προσωπικού, μισθών και όρων απασχόλησης, τις 

απόψεις του Υπουργείου Οικονομικών.  

 Έχουμε επαναλάβει την εισήγηση μας σ’ ότι αφορά στο κονδύλι «Αμοιβές 

Συνεργατών» του Προϋπολογισμού, όπως δίδεται ανάλυση για τον αριθμό 

των συνεργατών, τις θέσεις τους και τον τρόπο αμοιβής τους, έτσι ώστε να 

παρέχεται η αναγκαία πληροφόρηση στο Υπουργικό Συμβούλιο που τον 

εγκρίνει, όσο και στη Βουλή που τον ψηφίζει, ότι τα διαλαμβανόμενα στον 

Προϋπολογισμό, σχετικά με τα πιο πάνω θέματα, συνάδουν με την 

γενικότερη κυβερνητική πολιτική. 
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(iii) Αποζημίωση για εργασία κατά τα Σαββατοκυρίακα και αργίες, 

υπερωρίες και επιδόματα βάρδιας. Η δαπάνη για υπερωριακή 

απασχόληση και επίδομα βάρδιας των συνεργατών ανήλθε σε €1.065.437 το 

2012 (€1.496.457 το 2011). 

 Παρατηρήθηκε και πάλι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι ώρες στα δελτία 

απασχόλησης συνεργατών δεν συμφωνούν με τις καταστάσεις που 

εκδίδονται από το σύστημα κτυπήματος κάρτας και ως εκ τούτου γίνονται 

διορθώσεις από το λογιστήριο. Λόγω της πολυπλοκότητας στον τρόπο 

υπολογισμού των επιδομάτων θα πρέπει, πριν την υποβολή για πληρωμή 

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

αλλαγές που γίνονται στα δελτία απασχόλησης να ενημερώνεται και ο 

συνεργάτης. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να προσυπογράφονται από τον 

υπεύθυνο τμηματάρχη, που ενέκρινε το αρχικό έντυπο απασχόλησης. 

 Σε περιορισμένες περιπτώσεις ο σχεδιασμός της βάρδιας, εκ των πραγμάτων 

λαμβάνει υπόψη τις άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις συγκεκριμένων 

συνεργατών. 

5. ∆ιαφημίσεις. 

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

έτους για διαφημίσεις ανήλθαν στα €3.313.769 (ποσό ύψους €221.470 ή ποσοστό 

6,7% αφορούσε στην ανταλλαγή μη ομοειδών υπηρεσιών) σε σύγκριση με 

€3.638.656 το 2011, σημειώθηκε δηλαδή μείωση ύψους €324.887 ή 8,93%. 

Σημειώνεται ότι τα έσοδα από διαφημίσεις που αφορούν στην ανταλλαγή 

ομοειδών υπηρεσιών κάτω από ειδικές συμφωνίες «barter agreements», τα οποία 

δεν λογίζονται ως έσοδα, έναντι παραχώρησης χώρου στον τύπο για διαφημίσεις/ 

ανακοινώσεις ανήλθαν κατά το 2012 στις €593.959 (ποσοστό ύψους 17,92% των 

τιμολογημένων διαφημίσεων) σε σύγκριση με €639.517 το 2011. Από τα ποσά των 

€593.959 και €639.517, ποσό ύψους €407.454 και €362.536 ή ποσοστά 68,6% και 

56,69% αντίστοιχα προκύπτουν από ανταλλαγή διαφημίσεων με συγκεκριμένο 

όμιλο εταιρειών.  
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Επισημάνθηκε και πάλι ότι οι ειδικές συμφωνίες «barter agreements» που 

συνάπτει το Ίδρυμα, με ανταλλαγή ομοειδών υπηρεσιών, αποτελούν στην 

πραγματικότητα διενέργεια δαπανών εκτός του εγκεκριμένου ετήσιου 

Προϋπολογισμού του Ιδρύματος και ως εκ τούτου δεν τυγχάνουν της 

θεσμοθετημένης διαδικασίας έγκρισης από την Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Επίσης η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι θα πρέπει να καθορίζεται με απόφαση 

του Ιδρύματος μια ενδεικτική πρόνοια του ετήσιου ύψους των συμφωνιών αυτών 

που πρόκειται να συναφθούν. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύματος σημείωσε ότι σημαντικό ρόλο στη μείωση του 

ύψους των εσόδων από διαφημίσεις είχε και η οικονομική κρίση. 

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

τελευταία πέντε χρόνια παρουσιάζουν την πιο κάτω εικόνα: 

 

Πρώτο κανάλι – ΡΙΚ 1 

Έτος  Έσοδα  
Αύξηση/ 
(Μείωση) Ποσοστό 

 €  € % 
2008  3.797.884  --- --- 
2009  3.505.689  (292.195) (7,7) 
2010  2.181.708  (1.323.981) (37,8) 
2011  2.227.073     45.345    2,08 
2012  1.852.363  (374.710)  (16,8) 

 
 
 

∆εύτερο κανάλι – ΡΙΚ 2 

Έτος  Έσοδα 
Αύξηση/ 
(Μείωση) Ποσοστό 

  € € % 
2008   620.544 --- --- 
2009   370.077 (250.467) (40,4) 
2010   1.255.172  885.095   239,2 
2011   354.264 (900.908) (71,8) 
2012   738.429  384.165    108,4 

 

 

Παρατηρείται αύξηση των διαφημίσεων στο δεύτερο κανάλι με ανάλογη μείωση να 

καταγράφεται στο πρώτο κανάλι που, όπως φαίνεται, σχετίζεται άμεσα με την 

προβολή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου την περίοδο Ιουνίου – 

Ιουλίου 2012, για την προβολή του οποίου καταβλήθηκαν σημαντικά αθλητικά 
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δικαιώματα, (ενώ το ποσό της διαφήμισης που επέφεραν είναι αρκετά 

χαμηλότερο) και την προβολή των Ολυμπιακών Αγώνων τον Αύγουστο 2012 για 

τους οποίους επίσης καταβλήθηκαν σημαντικά δικαιώματα.  

Επισημαίνεται επίσης ότι η πορεία των διαφημίσεων είναι άμεσα συνδεδεμένη με 

τον βαθμό τηλεμεριδίου και τηλεθέασης, στοχευόμενου τηλεοπτικού/αγοραστικού 

κοινού. Εισηγούμαστε όπως όταν το Ίδρυμα προβαίνει στην αξιολόγηση των 

τηλεοπτικών σειρών που επιλέγονται για προβολή, μεταξύ των κριτηρίων του σε 

κάποιες από αυτές, λαμβάνει υπόψη και την απήχηση που θα έχουν, 

προσβλέποντας σε θετικά αναμενόμενα αποτελέσματα, τόσο σε σχέση με τις 

διαφημίσεις όσο και με τον ευρύτερο ρόλο που έχει να επιτελέσει ως δημόσια 

ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία.  

(β) Συμφωνίες διαφημίσεων και ειδικές συμφωνίες “barter agreements”. 

(i) Παρά το γεγονός ότι σε επιστολή σας ημερ. 3.6.2011 προς την Υπηρεσία 

μας, αναφέρεται ότι δόθηκαν οδηγίες για δημιουργία νέων καταστάσεων για 

παρακολούθηση της υλοποίησης των πιο πάνω συμφωνιών, καθώς και ότι οι 

λειτουργοί θα υπογράφουν για κάθε έλεγχο/παρακολούθηση αυτών 

σημειώνοντας και την ημερομηνία του ελέγχου, όπως διαπιστώθηκε καμία 

συμμόρφωση σημειώθηκε αφού συνεχίζεται η τακτική που ακολουθείτο και 

προηγούμενα, δηλ. το Ίδρυμα απλώς να αρχειοθετεί μέρος των συμφωνιών 

διαφημίσεων που συνάπτει. Σημειώνεται επίσης ότι η εισήγησή μας όπως 

τηρείται μητρώο συμβολαίων, για διασφάλιση της πιστής εφαρμογής/ 

εκτέλεσης των συμφωνιών, σε σχέση και με τις παρεχόμενες εκπτώσεις, 

καθώς και της έγκαιρης χρήσης των δικαιωμάτων του Ιδρύματος, που 

προκύπτουν κυρίως από τις ειδικές συμφωνίες εξακολουθεί να εκκρεμεί από 

το 2007. 

(ii) Αναφορικά με τις ειδικές συμφωνίες εισηγούμαστε και πάλι όπως 

αξιολογούνται από το Ίδρυμα οι λόγοι σύναψης τους είτε για ομοειδείς ή μη 

ομοειδείς υπηρεσίες. Οι συμφωνίες θα πρέπει να αποσκοπούν στην 

ικανοποίηση πρωτίστως στοχευμένων αναγκών του Ιδρύματος που 

προκύπτουν για διαφήμιση ή παροχή άλλων υπηρεσιών και είναι 

απαραίτητες για αυτό, βάσει των δικών του προτεραιοτήτων, έτσι ώστε να 

γίνεται βέλτιστη αξιοποίηση των ανταλλαγών.  
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(iii) Το Ίδρυμα προβαίνει στη σύναψη συμφωνιών με εταιρείες που ως 

αντικείμενο έχουν την παραγωγή συγκεκριμένων σειρών με ανταλλαγή την 

καταβολή μηνιαίας αποζημίωσης, την παραχώρηση του δικαιώματος 

τοποθέτησης προϊόντων καθώς και την παραχώρηση πρόσθετου 

διαφημιστικού χρόνου, τον οποίο η εταιρεία μεταπωλεί σε τρίτους, ανάλογα 

με το τι προβλέπει η συμφωνία. Αναφορικά με τα πιο πάνω παρατηρήσαμε 

τα ακόλουθα: 

 Στις συμφωνίες δεν ήταν αποτυπωμένη η αξία του συνολικού ποσού της 

συναλλαγής ούτε όσον αφορά το κόστος παραγωγής ούτε το έσοδο από 

την παραχώρηση διαφημιστικού χρόνου. 

 Το είδος αυτών των συμφωνιών που συνάπτονται παραπέμπουν σε 

«barter agreement» μη ομοειδών υπηρεσιών, ωστόσο το έσοδο από 

διαφήμιση δεν περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις του 

Ιδρύματος, ενώ ως έξοδο αναγνωρίζεται το ύψος της αποζημίωσης που 

καταβάλλεται. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, μεταξύ άλλων, για συγκεκριμένη 

παραγωγή παραχωρήθηκε διαφημιστικός χρόνος αξίας €120.000 για 18 

μήνες. 

 Στις περιπτώσεις που το Ίδρυμα επιτρέπει τη μεταπώληση διαφημιστικού 

χρόνου δεν ελέγχει την εφαρμογή όρου της συμφωνίας όπου προβλέπεται 

ότι «βασική προϋπόθεση είναι ο προμηθευτής να τηρεί τους εκάστοτε 

τιμοκαταλόγους και εκπτώσεις του ΡΙΚ όταν παραχωρεί διαφημιστικό 

χρόνο ή εκμεταλλεύεται την τοποθέτηση προϊόντων κατόπιν συνεννόησης 

με τον Εμπορικό Τομέα του ΡΙΚ». Ως εκ τούτου υπάρχει το ενδεχόμενο να 

προκύπτει επιπλέον έσοδο για την εταιρεία παραγωγής από την 

συναλλαγή αυτή. 

 Επίσης κατά τον έλεγχο δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για να 

διαπιστωθεί η αξία του δωρεάν διαφημιστικού χρόνου που παραχωρήθηκε 

καθώς και η αξία του χρόνου από την τοποθέτηση προϊόντος.  
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Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι το ΡΙΚ προβαίνει σε 

συμφωνίες με ανταλλαγή διαφημιστικού χρόνου ή/και τοποθέτηση προϊόντων 

αφού τέτοια πρακτική έχει κριθεί ως συμφέρουσα για το Ίδρυμα. Σε ορισμένες 

συμφωνίες δεν μπορεί να αποδοθεί συγκεκριμένη αξία στη δυνατότητα χρήσης 

τοποθέτησης προϊόντων ή τυχόν εξεύρεσης χορηγού.  

(δ) Τιμολογιακή Πολιτική. 

(i) Κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας μας αναφορικά με την υιοθέτηση 

επίσημου εγκεκριμένου πλαισίου για την παραχώρηση δωρεάν διαφημιστικού 

χρόνου σε οποιαδήποτε μορφή, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του 

στις 2.11.2010 ενέκρινε σχετικό πλαίσιο.  

(ii) Το Ίδρυμα τιμολογεί βάσει τιμοκαταλόγων αναλόγως του προγραμματισμού 

της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, παρέχει επίσης άλλες τιμές για 

χορηγίες και ένθετα εντός συγκεκριμένων προγραμμάτων αναλόγως της 

ζήτησης, της τηλεθέασης και του ενδιαφέροντος που υπάρχει από μέρους 

των εταιρειών.  

(iii) Παρατηρήθηκε και πάλι ότι δεν υπάρχει καθορισμένο πλαίσιο σύναψης των 

ειδικών συμφωνιών ανταλλαγής ομοειδών ή μη ομοειδών υπηρεσιών «barter 

agreements». Σε κάποιες ειδικές συμφωνίες δεν ήταν καθορισμένο και 

αποτυπωμένο το συνολικό ύψος της οικονομικής συναλλαγής παρά μόνο 

υπήρχε καταγραμμένη η περιγραφή των υπηρεσιών.  

Εισηγηθήκαμε και πάλι όπως και για τις πιο πάνω περιπτώσεις καθοριστεί 

από το Ίδρυμα συγκεκριμένο πλαίσιο καθώς και τα εξουσιοδοτημένα άτομα 

τόσο για τις μεταβολές στις τιμές όσο και για τη σύναψη των ειδικών 

συμφωνιών. 

(iv) Έχοντας υπόψη ότι ο διαφημιστικός χρόνος έχει αξία, εισηγηθήκαμε όπως 

αυτός αξιοποιείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό στα καθορισμένα από το 

Ίδρυμα διαδικαστικά πλαίσια. 

(ε)  ∆ιαδικαστικές αδυναμίες. 

(i) Αριθμός συμφωνιών δεν ήταν υπογραμμένες, με αποτέλεσμα να μην είναι 

γνωστό αν οι συμφωνίες αυτές τέθηκαν σε ισχύ, και επίσης δεν εντοπίστηκαν 

σε όλες τις περιπτώσεις οι συμφωνίες. 
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(ii) ∆εν ήταν εφικτή η επιβεβαίωση της ορθότητας του δωρεάν διαφημιστικού 

χρόνου που παραχωρήθηκε κατά περίπτωση. 

(iii) Στα διορθωτικά τιμολόγια δεν δίνονται λεπτομέρειες και επεξηγήσεις 

αναφορικά με τον λόγο της διόρθωσης. Επίσης εκδόθηκαν διορθωτικά 

τιμολόγια που έφεραν τον ίδιο αύξοντα αριθμό. 

(στ) Επί σειρά ετών γίνεται εισήγηση από την Υπηρεσία μας για μηχανογράφηση 

και αυτοματοποίηση των διαδικασιών από την καταχώριση μέχρι και την προβολή 

της διαφήμισης που θα συμβάλει στην παρακολούθηση της υλοποίησης των 

συμφωνιών που συνάπτονται, στην εξοικονόμηση χρόνου εργασίας, και στην 

ελαχιστοποίηση τυχόν περιπτώσεων εμφάνισης λαθών και παραλείψεων. Επίσης 

θα συνδράμει και στην περαιτέρω αξιοποίηση του υφιστάμενου ανθρώπινου 

δυναμικού του εμπορικού τομέα και στην καλύτερη αξιοποίηση, προώθηση και 

πώληση του διαφημιστικού χρόνου. Αναφέρεται σχετικά ότι, σύμφωνα με 

συνοπτικό έγγραφο του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου ημερ. 11.12.2012, η 

Επιτροπή Ελέγχου του ∆ιοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρία της στις 12.6.2012, 

εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο όπως τεθεί επιτακτικά το θέμα που αφορά στο 

λογισμικό σύστημα για αυτοματοποίηση των διαφημίσεων και τεθεί προς 

υλοποίηση το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο δεν έγιναν οποιεσδήποτε ενέργειες 

για υλοποίηση της εισήγησης αυτής.  

(ζ) Αγωγή αρ. 1929/08. Στις 11.4.2008 καταχωρίστηκε στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο 

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

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

πέραν των €2.000.000, με αξιώσεις μεταξύ άλλων όπως: 

(i) το δικαστήριο αποφασίσει ότι η κρατική ενίσχυση που παρέχεται στο Ίδρυμα 

από το 2004 είναι παράνομη και άκυρη, διότι αυτή αντιβαίνει με τις πρόνοιες 

της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Άρθρα 86 και 87) και του περί 

Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Νόμου που ρυθμίζουν κρατικές οικονομικές 

ενισχύσεις, καθώς και εκείνες που ρυθμίζουν τον ανταγωνισμό, διότι 

ξεπερνούν δυσανάλογα τα αναγκαία έξοδα για την εκπλήρωση της 

αποστολής του Ιδρύματος, 

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

και του διαφυγόντος εισοδήματος, υπό μορφή εμπορικών διαφημίσεων και 
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άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων, ως αποτέλεσμα της παράνομης 

πλεονεκτικής θέσης του Ιδρύματος εις βάρος των εναγόντων, 

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

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

δαπάνης της εν λόγω οικονομικής ενίσχυσης και λογαριασμό των εμπορικών 

του δραστηριοτήτων, 

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

ποσών, της εν λόγω παράνομης οικονομικής ενίσχυσης και τερματισμό της. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι η εκδίκαση της αγωγής 

αρ. 1929/08 ολοκληρώθηκε ενώπιον του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λευκωσίας στις 

20 Μαΐου 2013 με τις τελικές αγορεύσεις των δικηγόρων των εναγόντων και των 

εναγομένων. Η έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου έχει επιφυλαχθεί. 

6. Χρεώστες. 

Το σύνολο των εμπορικών χρεωστών κατά τις 31.12.2012, ανήλθε σε €3.408.940 

μετά από την αφαίρεση ειδικής πρόβλεψης για επισφαλή χρέη ύψους €1.148.495, 

σε σύγκριση με €3.520.170 και €1.850.541 αντίστοιχα κατά τις 31.12.2011. 

(α) Χρεώστες διαφημίσεων. Οι χρεώστες διαφημίσεων (διαφημιστικά γραφεία 

και απευθείας διαφημίσεις) μη συμπεριλαμβανομένων των χρεωστών «Βarter» 

αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών χρεωστών και στις 31.12.2012, 

πριν την πρόβλεψη για επισφαλή χρέη ύψους €819.519, ανέρχονταν σε 

€2.162.816. (€1.896.555 το 2011). Παρατηρήθηκε ότι μεταξύ των χρεωστών 

περιλαμβάνεται και οφειλή ύψους €93.985 (για ποσό ύψους €58.947 έγινε 

πρόβλεψη για επισφαλή χρέη) που αφορά σε δυο τραπεζικά ιδρύματα. 

(β) Χρεώστες «Barter» με ειδικές συμφωνίες. Στις 31.12.2012 το υπόλοιπο 

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

υπηρεσίες ανήλθε στις €307.325 (€345.674 για το 2011) και σε ομοειδείς 

υπηρεσίες στις €637.504 (€742.309 για το 2011). Σημειώνεται ότι από το συνολικό 

υπόλοιπο των χρεωστών ομοειδών υπηρεσιών ποσό ύψους €551.342 ή ποσοστό 

ύψους 86,5% αφορούσε σε συγκεκριμένο όμιλο εταιρειών στον όποιο 

παρασχέθηκε διαφήμιση από το Ίδρυμα, χωρίς αυτό να είχε αξιοποιήσει το 

ανάλογο αντάλλαγμα, γεγονός που δεικνύει ότι ενδεχομένως το Ίδρυμα να μην 

είχε ανάγκες διαφήμισης του ύψους που διάθεσε. 
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Επισημάνθηκε και πάλι ότι εξακολουθούν να παρατηρούνται περιπτώσεις όπου οι 

υπηρεσίες που παραχωρήθηκαν από το Ίδρυμα χρονολογούνται από το 2002, 

χωρίς να φαίνεται να έχει αξιοποιηθεί/χρησιμοποιηθεί το αντίτιμο της ανταλλαγής, 

ενώ η χρονική διάρκεια ορισμένων ειδικών συμφωνιών έχει ήδη λήξει, χωρίς να 

αποκλείεται το ενδεχόμενο οι εταιρείες αυτές να μην δραστηριοποιούνται πλέον. 

Εισηγηθήκαμε όπως το Ίδρυμα εξετάσει τον τρόπο αξιοποίησης του αντιτίμου 

αυτών των ανταλλαγών.  

(γ) Εισιτήρια Junior Eurovision. Όπως αναφέρθηκε και στις Εκθέσεις μας 

προηγούμενων ετών, η εταιρεία που ανέλαβε τη διάθεση των εισιτηρίων του 

διαγωνισμού τραγουδιού Junior Eurovision όφειλε προς το Ίδρυμα ποσό ύψους 

€176.666. Στις 25.11.2010 καταχωρίστηκε σχετική αγωγή και στις 21.11.2011 

εκδόθηκε απόφαση υπέρ του Ιδρύματος. Ο Νομικός Σύμβουλος του Ιδρύματος 

στη συνεδρία ημερ. 3.7.2012, ενημέρωσε το ∆.Σ. του Ιδρύματος ότι στις 18.5.2012 

εκδόθηκε ένταλμα κατάσχεσης κινητής περιουσίας εναντίον των εναγομένων, αλλά 

επεστράφη ανεκτέλεστο με την ένδειξη ότι οι εναγόμενοι εγκατέλειψαν τη δοθείσα 

διεύθυνση. Στη συνέχεια, το Ίδρυμα υιοθέτησε την εισήγηση του Νομικού 

Συμβούλου να γίνει προσπάθεια για διευθέτηση του θέματος με τον ιδιοκτήτη της 

εναγόμενης εταιρείας, με στόχο την είσπραξη της οφειλής ή έστω σημαντικού 

μέρους της οφειλής. Σημειώνεται ότι, οι προσπάθειες εντοπισμού του ιδιοκτήτη της 

εταιρείας δεν τελεσφόρησαν και μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου τον Μάιο του 

2013 το πιο πάνω ποσό δεν είχε τακτοποιηθεί. 

(δ) Χρεώστες εισφοράς υπέρ του ΡΙΚ. Μετά από σχετική αλληλογραφία και 

αίτημα του Ιδρύματος, το Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή του ημερ. 

19.11.2012, αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις της Γενικής Λογίστριας της 

∆ημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομικών, εισηγήθηκε στο ΡΙΚ τη διαγραφή 

των υπολοίπων κάτω των €500 ανά πρόσωπο και όχι ανά λογαριασμό και για τα 

ποσά πάνω από €500 το Ίδρυμα, σε συνεννόηση με τον Νομικό του Σύμβουλο, να 

αποφασίσει για τη δυνατότητα καταχώρισης αγωγών βάσει των προνοιών του 

περί Παραγραφής Αγώγιμων ∆ικαιωμάτων Νόμου του 2012 (Ν66(Ι)/2012). 

Παρατηρήθηκε ότι ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύματος ενέκρινε τη διαγραφή των 

ποσών κάτω των €500 ανά λογαριασμό αντί ανά πρόσωπο επειδή στο σχετικό 

έγγραφο που είχε στη διάθεσή του το ΡΙΚ το οποίο δόθηκε από την ΑΗΚ, 

αναφέρονται τα στοιχεία κατά λογαριασμό. Έχουμε την άποψη ότι για τη 
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διευθέτηση αυτή θα πρέπει να ενημερωθεί εκ νέου το Υπουργείο και να 

εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις. 

Ως εκ τούτου, στις 31.12.2012 το υπόλοιπο των πιο πάνω χρεωστών μετά και τη 

διαγραφή ποσού €871.850 ανερχόταν σε €215.884 (€1.087.735 κατά τις 

31.12.2011). Σημειώνεται ότι στους λογαριασμούς περιλαμβάνεται ειδική 

πρόβλεψη για επισφαλή χρέη για το συνολικό ποσό των χρεωστών εισφορών 

υπέρ του ΡΙΚ. 

7. Πιστωτές. 

(α) ∆άνεια. 

(i) Το υπόλοιπο του δανείου στις 31.12.2012 ανερχόταν σε €12.173.913 

(€15.292.033 στις 31.12.2011) και αφορά σε δάνειο από τράπεζα. 

(ii) Κατά το 2012 καταβλήθηκαν στις εμπορικές τράπεζες τόκοι δανείων ύψους 

€235.420 (€386.319 το 2011). 

(β) Περιθωριακά Ωφελήματα μόνιμου προσωπικού. Η συσσωρευμένη οφειλή 

του ΡΙΚ για τα πιο πάνω ωφελήματα ανερχόταν στις 31.12.2012 σε €6.589.190 

(€6.128.195 στις 31.12.2011). Τα πιο πάνω ποσά προκύπτουν μετά την αφαίρεση 

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

τραπεζικούς λογαριασμούς ως ακολούθως: «Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου – 

Περιθωριακά Ωφελήματα» €2.757.630 (€1.615.475 τα έτη 2004 μέχρι 2009 και 

€1.142.155 το 2010) και «Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου – Περιθωριακά 

Ωφελήματα ∆ιευθυντικού Προσωπικού» €2.532 (£1.029 το 2005 και £453 το 

2006), καθώς και πληρωμή ύψους €143.663 (€60.533 τα έτη 2008 μέχρι 2009 και 

€83.130 το 2010) προς το «Ταμείο Προνοίας ∆ιευθυντικού Προσωπικού». 

Για τους πιο πάνω λογαριασμούς επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

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

«Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου» - Περιθωριακά Ωφελήματα έγινε χωρίς να 

εγκριθούν σχετικοί Κανονισμοί και να εγγραφεί ξεχωριστό ταμείο προς 

όφελος των οποίων έχουν κατατεθεί τα χρήματα. 

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

λογαριασμό «Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου» - Περιθωριακά Ωφελήματα 

∆ιευθυντικού Προσωπικού» και «Ταμείο Προνοίας ∆ιευθυντικού Προσωπικού» 

αντίστοιχα, σημειώνονται τα ακόλουθα: 
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Στην Έκθεσή μας για το 2011 επισημάνθηκε ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 των 

Κανονισμών (Όροι Υπηρεσίας) του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, 

«υπάλληλος σημαίνει όλους τους απασχολούμενους στο Ίδρυμα, εκτός των 

εκτάκτων» και ως εκ τούτου, εκφράσαμε την άποψη ότι το ∆ιευθυντικό 

Προσωπικό δεν αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία και η οποιαδήποτε αναφορά 

σε διαφοροποίηση διευθυντικού προσωπικού σε συλλογική σύμβαση (1980) 

δεν μπορεί να υπερέχει των σχετικών Κανονισμών.  

Πέραν των πιο πάνω, για τη δημιουργία «Ταμείου Προνοίας ∆ιευθυντικού 

Προσωπικού» αναφέρουμε τα ακόλουθα: 

 Το Ταμείο Προνοίας ∆ιευθυντικού Προσωπικού δημιουργήθηκε με την 

απόφαση του ∆.Σ. του Ιδρύματος, ημερ. 10.10.2005, όπου εγκρίθηκε 

αίτημα του διευθυντικού προσωπικού για να κατατίθενται τα 

περιθωριακά ωφελήματα που υπολογίζονται επί της μισθοδοσίας του 

σε ξεχωριστό λογαριασμό, με αναδρομική ισχύ. 

 Με τη λήψη της πιο πάνω απόφασης το διευθυντικό προσωπικό 

προχώρησε στην ετοιμασία καταστατικού για ίδρυση Ταμείου με την 

επωνυμία «Ταμείο Προνοίας ∆ιευθυντικού Προσωπικού ΡΙΚ», το οποίο 

στις 18.7.2008 ενεγράφη στον Έφορο Ταμείων Προνοίας. Το πιο πάνω 

ταμείο δεν ελέγχεται από τη Γενικό Ελεγκτή. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 12 του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 

Νόμου το Ίδρυμα δύναται, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, 

μεταξύ άλλων να εκδίδει Κανονισμούς σχετικά με την εγκαθίδρυση και 

την τήρηση ταμείων προνοίας και τις εισφορές που είναι πληρωτέες σε 

αυτά και τα επιδόματα που λαμβάνονται από αυτά. 

Έχουμε παρατηρήσει ότι το Ίδρυμα, πριν προχωρήσει στην εγγραφή του πιο 

πάνω Ταμείου στον Έφορο Ταμείων Προνοίας, δεν κατέθεσε σχετικούς 

Κανονισμούς στο Υπουργικό Συμβούλιο προς έγκριση, ενώ πριν την λήψη 

της πιο πάνω απόφασης το Ίδρυμα δεν έλαβε υπόψη ότι τα μέλη του 

διευθυντικού προσωπικού εντάσσονται, δυνάμει Νόμου, στα σχεδία 

συντάξεων που έχουν εγκαθιδρυθεί στο Ίδρυμα με σχετικούς Κανονισμούς, 

με αποτέλεσμα να καταστούν δικαιούχοι επιπρόσθετων ωφελημάτων κατά 

την αφυπηρέτηση τους.  
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Στο πιο πάνω Ταμείο, από ότι φαίνεται, κατατίθεται τουλάχιστον μέρος από 

τα περιθωριακά ωφελήματα ως συνεισφορά του ΡΙΚ, καθώς επίσης και 4% 

αποκοπή ως εισφορά του υπαλλήλου από Σεπτέμβριο 2008 μέχρι Οκτώβριο 

2012, σύμφωνα με το μισθολόγιο, που υπολογίζονται πάνω στους μισθούς 

του διευθυντικού προσωπικού. 

Επειδή η δημιουργία του πιο πάνω Ταμείου δημιούργησε αντιπαράθεση 

μεταξύ του Ιδρύματος και του υπολοίπου προσωπικού ορίστηκε διαιτητής για 

να εξετάσει το όλο θέμα. 

 Σημειώνεται ότι στις 24.5.2012 ο ∆ιαιτητής συνοψίζοντας την απόφασή του, 

κατέληξε ότι το ΡΙΚ δεν μπορούσε εύλογα με βάση τις συλλογικές συμβάσεις 

και τα άλλα σχετικά στοιχεία να αποφασίσει τον διαχωρισμό μέρους του 

Ταμείου Περιθωριακών Ωφελημάτων για το «διευθυντικό προσωπικό». Ως εκ 

τούτου, σύμφωνα και με τον Νομικό Σύμβουλο του Ιδρύματος, τα ποσά αυτά 

θα πρέπει να επιστραφούν στους λογαριασμούς του Ιδρύματος. Τονίζεται ότι 

μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου τα ποσά αυτά δεν έχουν επιστραφεί. 

Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με τα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

αρ. 26 ημερ. 6.11.2012, έχουν καταβληθεί χρήματα από το χωριστό Ταμείο 

των διευθυντών σε διευθυντικό στέλεχος του ιδρύματος που αφυπηρέτησε, 

παραγνωρίζοντας την πιο πάνω απόφαση του ∆ιαιτητή, του Νομικού 

Συμβούλου και τις σχετικές παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας. 

(iii) Με βάση τη συμφωνία που υπογράφηκε στις 22.6.1990 μεταξύ των 

συντεχνιών των υπαλλήλων και του ΡΙΚ (αφορούσε την ανανέωση της 

Συλλογικής Σύμβασης που έληξε στις 31.12.1988), για πρώτη φορά 

παραχωρούντο περιθωριακά ωφελήματα συνολικού ύψους 3% επί του 

μισθολογίου, ενώ υπήρχε πρόνοια πως «τα ωφελήματα αυτά θα διατεθούν 

για το Ταμείο Υγείας, εκτός εάν συμφωνηθούν άλλοι τρόποι διάθεσης τους 

μεταξύ των δύο πλευρών». 

 Στις επόμενες συλλογικές συμβάσεις παραχωρήθηκε αύξηση στο πιο πάνω 

ποσοστό το οποίο στις 31.12.2010 ανήλθε στο 7,55%. Ωστόσο, σύμφωνα με 

στοιχεία που μας δόθηκαν από το Λογιστήριο του Ιδρύματος, για τα έτη 2000 - 

2012 το ΡΙΚ κατέβαλε επιπρόσθετα συνολικό ποσό ύψους €8.566.078 για 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του προσωπικού του. Εισηγούμαστε και πάλι 

όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο οποιαδήποτε ποσά προκύπτουν για 
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ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να καλύπτονται από τα πιο πάνω 

ωφελήματα, νοουμένου ότι η διαχείριση τους θα διέπεται από σχετικούς 

Κανονισμούς. Αναφέρεται σχετικά ότι, σύμφωνα με πρακτικά συνεδριάσεων, 

(οι συνεδρίες αρ. 24 και 26 είναι σχετικές) το Ίδρυμα συζητεί με τις συντεχνίες 

του προσωπικού τη ρύθμιση του πλαισίου λειτουργίας του ταμείου των 

περιθωριακών ωφελημάτων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, εισηγηθήκαμε ότι, υπό τις δύσκολες 

οικονομικές συνθήκες που διέρχεται το Κράτος, το Ίδρυμα θα πρέπει άμεσα να 

προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του ΡΙΚ σημείωσε ότι μετά την απόφαση του ∆ιαιτητή το 

ΡΙΚ δεν προτίθεται να καταβάλει άλλα ποσά στο ταμείο των ∆ιευθυντών. 

(γ)  Εμπορικοί Πιστωτές. Το σύνολο των εμπορικών και άλλων πιστωτών 

κατά τις 31.12.2012, ανήλθε σε €5.239.044, σε σύγκριση με €6.851.429 στις 

31.12.2011. 

Για τα πιο πάνω επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

 Πιστωτές «Barter» με ειδικές συμφωνίες. Στις 31.12.2012 το υπόλοιπο 

των πιστωτών με ειδικές συμφωνίες «Barter» ανήλθε σε €961.998 

(€876.485 το 2011). Ποσό €605.721 (€694.706 το 2011) αφορούσε σε 

ομοειδείς υπηρεσίες και ποσό €356.277 (€181.779 για το 2011) αφορούσε 

σε μη ομοειδείς υπηρεσίες. 

 Συμφωνητικά έγγραφα για ομοειδείς υπηρεσίες. Παρατηρήθηκε ότι 

παρόλο που η χρονική διάρκεια συμφωνιών με συγκεκριμένες εφημερίδες 

έχει λήξει και αυτές δεν έχουν ανανεωθεί, εντούτοις η συνεργασία με το 

Ίδρυμα συνεχίζεται. Επισημαίνεται επίσης ότι σύμφωνα με τα 

συμφωνητικά έγγραφα με δύο εφημερίδες, σε περίπτωση που τα ποσά 

που προνοούνται στις συμφωνίες δεν καλυφθούν και/ή χρησιμοποιηθούν 

από οποιοδήποτε μέρος κατά τη διάρκεια του έτους, τότε τα υπόλοιπα 

διαγράφονται και δεν μεταφέρονται στο επόμενο έτος, πρόνοια η οποία 

δεν εφαρμόζεται. 
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8. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

Στις 31.12.2012 η δαπάνη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανήλθε σε €889.136 

σε σύγκριση με €879.437 το 2011 που αναλύεται ως εξής: 
  

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 2012  2011 

 €  € 

Υπουργείο Υγείας-Κρατικά Νοσηλευτήρια 

Ιατροί Επικουρικού Σχεδίου 

Άλλα έξοδα ιατρικής περίθαλψης 

820.278 

40.151 

28.707 

 805.154 

42.964 

31.319 
 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 44 των περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 

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

εξαρτώμενοί τους, δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όπως και οι 

κυβερνητικοί υπάλληλοι.  

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

(επικουρικό) που αποτελείται από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα διαφόρων 

ειδικοτήτων και την παροχή φαρμάκων τα οποία δεν διατίθενται στα κρατικά 

νοσοκομεία. 

Από δειγματοληπτικό έλεγχο που έγινε στους πιο πάνω λογαριασμούς έχουν 

προκύψει τα ακόλουθα, τα οποία αναφέρθηκαν και στις προηγούμενες Εκθέσεις 

μας, χωρίς ωστόσο να τύχουν σχολιασμού ή οποιασδήποτε ενέργειας από το 

Ίδρυμα.  

(α) Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη παράγραφο, θα πρέπει να 

αποφασιστεί κατά πόσο οι πιο πάνω δαπάνες σύμφωνα με τις πρόνοιες των 

συμβάσεων, θα καλύπτονται από τα «Περιθωριακά ωφελήματα». 

(β) Ανάλογα με την ιδιότητα των ιδιωτών γιατρών καθορίστηκε ετήσια αμοιβή 

που κυμαίνεται από €513 - €1.709 και η οποία αυξάνεται ανάλογα με τις 

επισκέψεις που θα δεχθούν, για τις οποίες καθορίστηκε συγκεκριμένο ποσό 

€10,25 ή €14. Παρατηρήθηκε ότι συγκεκριμένος γιατρός του επικουρικού σχεδίου, 

ενώ λαμβάνει εξ ολοκλήρου την αντιμισθία του (€513) ουδέποτε έχει αποστείλει τα 

επισκεπτήριά του, έτσι ώστε να ελεγχθεί κατά πόσο δέχεται ασθενείς.  
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Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύματος μάς ενημέρωσε ότι επειδή δεν υπήρξε 

συμμόρφωση με τους όρους της συμφωνίας, θα γίνουν διαβήματα για να 

τερματιστούν οι υπηρεσίες του από την Επιτροπή Ιατροφαρμακευτικής 

Περίθαλψης. 

9. Παραγωγές και Συμπαραγωγές ΡΙΚ. 

Παρατηρήθηκε ανομοιομορφία στον λογιστικό χειρισμό των παραγωγών του ΡΙΚ, 

των συμπαραγωγών και του ξένου προγράμματος. Ενώ το ξένο πρόγραμμα κατά 

την αγορά του αναγνωρίζεται ως απόθεμα και η δαπάνη αναγνωρίζεται ως έξοδο 

σύμφωνα με τον προκαθορισμένο αριθμό μεταδόσεων, οι συμπαραγωγές του ΡΙΚ 

από το 2012 αναγνωρίζονται ως απόθεμα και η δαπάνη αναγνωρίζεται 

εξολοκλήρου κατά την πρώτη μετάδοση ενώ οι παραγωγές του ΡΙΚ αναγνωρίζονται 

απ΄ ευθείας στις δαπάνες. 

Έχουμε την άποψη ότι είναι ορθότερο να υπάρχει ομοιομορφία στον λογιστικό 

χειρισμό των παραγωγών, συμπαραγωγών και αγορών ξένου προγράμματος. 

10. ∆ιαγωνισμοί. 

Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων διέπονται από τις διατάξεις του 

Νόμου 12(Ι)/2006 καθώς και των περί του Συντονισμού των ∆ιαδικασιών Σύναψης 

των ∆ημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Οργανισμοί 

∆ημοσίου ∆ικαίου και Κοινότητες) Κανονισμών του 2012 (Κ∆Π 242/2012) που 

τέθηκαν σε ισχύ από 6.7.2012 καταργώντας τους Κανονισμούς του 2004          

(Κ∆Π 492/2004). Παρά τις επανειλημμένες εισηγήσεις και επισημάνσεις της 

Υπηρεσίας μας, που περιλαμβάνονται στις επιστολές ελέγχου των λογαριασμών 

του Ιδρύματος για τα τελευταία έτη, παρατηρήθηκαν κατά τη διεξαγωγή του 

ελέγχου για το 2012 και πάλι αδυναμίες και παραλείψεις, όπως ενδεικτικά 

περιγράφονται πιο κάτω.  

(Α) Γενικές αδυναμίες και παραλείψεις. 

(α) Εσωτερικοί Κανονισμοί. Όπως αναφέρεται επί σειρά ετών σε 

προηγούμενες επιστολές μας, η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων, 

όπως η διαδικασία παραλαβής των υλικών/εξοπλισμών, η έκδοση πιστοποιητικών 

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

απαρτίας και τρόπου λήψης των αποφάσεων και λειτουργίας των αρμοδίων κατά 

περίπτωση οργάνων, στα πλαίσια διασφάλισης των συμφερόντων του Ιδρύματος, 
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δεν φαίνεται να διέπονται από θεσμοθετημένη διαδικασία ή Εσωτερικούς 

Κανονισμούς. Επίσης οι Κανονισμοί Αποθηκών του Ιδρύματος, οι οποίοι 

αναφέρονται σε περιορισμένο βαθμό στα πιο πάνω και που χρονολογούνται 

περίπου από το 1960, θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν τάχιστα, ώστε να συνάδουν 

με το νέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

(β) Μητρώο προσφορών και συμβολαίων. Επισημαίνεται και πάλι ότι ο 

σκοπός τήρησης του μητρώου προσφορών ή/και συμβολαίων είναι η σφαιρική 

πληροφόρηση αναφορικά με τους διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν από το 

Ίδρυμα, τόσο για σκοπούς ελέγχου όσο και για σκοπούς καλύτερης 

παρακολούθησης της εκτέλεσης του κάθε διαγωνισμού και σύμβασης. Όπως 

παρατηρήθηκε ελλείπει σημαντική πληροφόρηση από το υφιστάμενο μητρώο 

όπως η εκτίμηση της δαπάνης του διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς που έλαβαν 

τα έγγραφα, οι οικονομικοί φορείς που υπέβαλαν προσφορά κ.λπ..  

Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύματος, δόθηκαν οδηγίες 

στη Γραμματεία των προσφορών για τήρηση νέου μητρώου, στο οποίο θα 

συμπεριλαμβάνονται και τα επιπρόσθετα στοιχεία που ζητούνται. 

(γ) Πρότυπα έγγραφα διαγωνισμών. Παρατηρήθηκε και πάλι ότι δεν 

χρησιμοποιήθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις τα πρότυπα έγραφα της Αρμόδιας 

Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων (Γενικό Λογιστήριο) κατά την προκήρυξη των 

διαγωνισμών (8/2012,13/2012).  

(δ) Αποσφράγιση προσφορών. Κατά τον έλεγχο παρατηρήθηκε και πάλι ότι 

λειτουργοί του Ιδρύματος προβαίνουν σε άνοιγμα του κιβωτίου προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα λήξης του διαγωνισμού, μονογράφουν τους φακέλους και 

συντάσσουν πρακτικό αναφέροντας μόνο τον αριθμό των φακέλων που 

παραλήφθηκαν, πρακτική που εγκυμονεί κινδύνους αλλοίωσης του περιεχομένου 

τους. Στη συνέχεια συνέρχεται η Επιτροπή Προσφορών για το άνοιγμα των 

φακέλων και τότε οι προσφορές που παραλήφθηκαν μονογράφονται από τα μέλη 

της πιο πάνω Επιτροπής και καταγράφονται τα ονόματα των διαγωνιζομένων, 

καθώς και η τιμή που προσέφεραν. Σημειώνεται ότι το άνοιγμα του κιβωτίου των 

προσφορών ενδείκνυται, όπως διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον 

Κανονισμό 17 της Κ∆Π 242/2012, ο οποίος δεν προβλέπει δυο ξεχωριστές 

διαδικασίες δηλ. άνοιγμα του κιβωτίου προσφορών και στη συνέχεια άνοιγμα των 
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φακέλων των προσφορών. Σημειώνεται ότι ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύματος 

στις 11.9.2012 έδωσε οδηγίες για εφαρμογή της ενδεδειγμένης διαδικασίας. 

Υπό τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που διέρχεται σήμερα το Κράτος, οι 

αγορές εξοπλισμών κατά το 2013 θα πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη σύνεση και 

φειδώ και ιεράρχηση των αναγκών του Ιδρύματος.  

(Β) ∆ιαδικαστικά θέματα. 

(α) ∆ιαγωνισμός 8/2012 για τις ασφαλιστικές καλύψεις του ΡΙΚ. Η 

προκήρυξη του πιο πάνω διαγωνισμού που αφορούσε στις ασφαλιστικές καλύψεις 

τεσσάρων διαφορετικών Κατηγοριών (περιλαμβανομένων διαφόρων τύπων 

ασφάλισης κατά Κατηγορία), όπως Κατηγορία 1, «περιουσιακών στοιχείων», 

Κατηγορία 2, «ευθύνης», Κατηγορία 3, «μηχανοκίνητων οχημάτων» και Κατηγορία 4, 

«προσωπικών ατυχημάτων και ταξιδίου», με εκτίμηση δαπάνης ύψους €440.000 

(€220.000 ανά έτος με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα ένα έτος), ανακοινώθηκε 

στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου στις 

13.2.2012, με τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 6.4.2012. 

Έγγραφα του διαγωνισμού παρέλαβαν εννέα οικονομικοί φορείς από τους οποίους 

ανταποκρίθηκαν τρεις. Σημειώνεται επίσης ότι η ετοιμασία των προδιαγραφών του 

διαγωνισμού καθώς και η αξιολόγηση των προσφορών είχε ανατεθεί σε ιδιωτική 

εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για ασφαλίσεις, η οποία υπέβαλε 

την Έκθεσή της στο Ίδρυμα στις 15.5.2012. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία 

του στις 3.7.2012 κατακύρωσε τις Κατηγορίες ασφαλίσεων 1, 3, και 4 (για την 

Κατηγορία 2 δεν υποβλήθηκε έγκυρη προσφορά) στην τιμή των €113.371, 

€17.639 και €18.901 αντίστοιχα σε δυο διαφορετικούς οικονομικούς φορείς. 

Αναφορικά με τον πιο πάνω διαγωνισμό παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Η ευρύτητα συμμετοχής των οικονομικών φορέων παρουσιάζεται πολύ 

περιορισμένη αφού για τις Κατηγορίες ασφαλίσεων 1 και 2 υπέβαλε 

προσφορά μόνο ένας οικονομικός φορέας για καθεμία και για την Κατηγορία 

3 και 4 δυο οικονομικοί φορείς διαφορετικοί κατά περίπτωση. Το γεγονός της 

περιορισμένης ευρύτητας συμμετοχής οικονομικών φορέων (μεγάλες 

ασφαλιστικές εταιρείες δεν ανταποκρίθηκαν), θα πρέπει να προβληματίσει το 

Ίδρυμα.  
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(ii) Συναφώς με τα πιο πάνω ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Κατηγορία 2, 

«ευθύνης», για την οποία ο μοναδικός προσφοροδότης που συμμετείχε, 

υπέβαλε προσφορά για ένα τύπο ασφάλισης μόνο, την «ασφάλιση ευθύνης 

μέσων μαζικής ενημέρωσης», παραλείποντας να υποβάλει προσφορά για 

τους υπόλοιπους τύπους, την «ασφάλιση αστικής ευθύνης» και «ευθύνης 

εργοδότη». Η πιο πάνω παράλειψη – λαμβάνοντας υπόψη τον γενικό όρο 

αρ. 8.1, σύμφωνα με τον οποίο «στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές 

μόνο για το σύνολο των τύπων ασφάλισης σε κάθε Κατηγορία ασφαλίσεων, 

για την οποία θα υποβληθεί προσφορά» - θα έπρεπε να οδηγήσει σε 

απόρριψη της προσφοράς του εν λόγω προσφοροδότη, ωστόσο, όπως 

αναφέρεται στη συνέχεια, λόγω μη ύπαρξης εναλλακτικής λύσης, του 

ανατέθηκε απευθείας η ασφάλιση ευθύνης μέσων μαζικής ενημέρωσης. 

(iii) Σύμφωνα με τον γενικό όρο αρ. 20 του πιο πάνω διαγωνισμού, η διάρκεια 

των ασφαλιστικών συμβάσεων καθοριζόταν σε δώδεκα μήνες με δικαίωμα 

του Ιδρύματος για ανανέωση της ασφαλιστικής περιόδου για περαιτέρω 12 

μήνες μετά από αμοιβαία συμφωνία. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, 

όπως επισημάνθηκε και σε προηγούμενες επιστολές μας, το Ίδρυμα θα 

πρέπει να διερευνήσει το ενδεχόμενο ζήτησης προσφορών για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα – επειδή ενδεχομένως η αγορά να προσφέρει μακροχρόνια 

συμβόλαια – έτσι ώστε να δημιουργείται μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να 

εξασφαλίζονται καλύτερες τιμές (με εξοικονόμηση – ταυτόχρονα – σημαντικού 

διοικητικού κόστους). 

(iv) ∆εδομένου του αδιεξόδου στο οποίο οδηγήθηκε το Ίδρυμα αναφορικά με την 

ανάθεση των ασφαλιστικών καλύψεων τριών διαφορετικών τύπων της 

Κατηγορίας 2, «ευθύνης» προέβηκε στις ακόλουθες ενέργειες: 

 Για τον τύπο της ασφάλισης «αστικής ευθύνης» το Ίδρυμα κατέφυγε σε 

ανανέωση του υφιστάμενου συμβολαίου για επιπλέον περίοδο ενός έτους, 

από 30.6.2012 μέχρι 30.6.2013, χωρίς κάτι τέτοιο να προνοείται στη 

σύμβαση.  

 Αναφορικά με την «ασφάλιση ευθύνης μέσων μαζικής ενημέρωσης» το 

Ίδρυμα κατέφυγε – με καθυστέρηση τριών μηνών από τη λήξη της 

προηγούμενης σύμβασης – στην ανάθεση της σύμβασης για την περίοδο 
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1.11.2012 μέχρι 31.10.2013 στον μοναδικό οικονομικό φορέα, που είχε 

υποβάλει προσφορά. Ως εκ τούτου, για την περίοδο 1.8.2012 μέχρι 

31.10.2012, το Ίδρυμα παρέμεινε ανασφάλιστο.  

 Σχετικά με τον τύπο ασφάλισης «ευθύνης εργοδότη» το Ίδρυμα ζήτησε 

προσφορές από ασφαλιστικές εταιρείες από τις οποίες καμία δεν 

ανταποκρίθηκε, ούτε και η ασφαλιστική εταιρεία που παρείχε 

προηγουμένως την κάλυψη. Τελικά η ασφάλιση ανατέθηκε στην τιμή των 

€39.000, σε άλλη εταιρεία εκτός των πιο πάνω, η οποία ενώ είχε 

παραλάβει αρχικά τα έγγραφα του διαγωνισμού, δεν είχε ανταποκριθεί 

υποβάλλοντας προσφορά. 

Σύμφωνα με την άποψη του Συμβούλου, η απροθυμία των ασφαλιστικών 

εταιρειών να ανταποκριθούν στον εν λόγω τύπο ασφάλισης, οφείλεται στην 

κακή κατάσταση των κτιρίων του ΡΙΚ, στη δημοσιότητα που έλαβε το θέμα 

της ποιότητας του αέρα στα υποστατικά του Ιδρύματος και στις αγωγές που 

εκκρεμούν (για τις οποίες γινόταν αναφορά στα έγγραφα του διαγωνισμού). 

(β)  ∆ιαγωνισμός 13/2012 για την διεξαγωγή ερευνών και δημοσκόπηση 

εξόδου για τις Προεδρικές Εκλογές. Για τον πιο πάνω διαγωνισμό με εκτίμηση 

δαπάνης ύψους €120.000, που αποτελείτο από δύο μέρη (για πέντε παγκύπριες 

έρευνες και για δημοσκόπηση εξόδου), παρατηρήθηκαν αδυναμίες/παραλείψεις οι 

οποίες αναφέρονται στη συνέχεια: 

(i) Στα έγγραφα του διαγωνισμού αναφερόταν ότι το Ίδρυμα μπορούσε να 

κατακυρώσει και τα δύο μέρη σε ένα οικονομικό φορέα ή σε δύο 

διαφορετικούς, στη βάση της πλέον οικονομικά συμφέρουσας προσφοράς 

για κάθε μέρος, ενώ η ανάθεση του διαγωνισμού θα γινόταν ουσιαστικά στη 

χαμηλότερη τιμή, αφού δεν είχαν καθοριστεί κριτήρια αξιολόγησης και 

βαρύτητες, για να αξιολογηθούν οι προσφορές. 

(ii) Στα έγραφα του διαγωνισμού δεν περιλήφθηκε πρόνοια για δικαίωμα 

προαίρεσης για διεξαγωγή δεύτερης δημοσκόπησης εξόδου σε περίπτωση 

δεύτερου γύρου των Προεδρικών Εκλογών, κάτι που ήταν πολύ πιθανό. 

Όπως παρατηρήθηκε η δεύτερη δημοσκόπηση έγινε από τον επιτυχόντα 

οικονομικό φορέα στην τιμή των €13.600 (τιμή αρχικής προσφοράς €16.000) 

με απευθείας ανάθεση.  
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(γ) ∆ιαγωνισμός 17/2012 για την προμήθεια ενός Supervisory Control and 

Data Acquisition operating system. Η ανάγκη για την προμήθεια του πιο πάνω 

συστήματος συμπεριλήφθηκε στις Κεφαλαιουχικές ∆απάνες του περί Προϋπολογισμού 

Νόμου του 2012, με τις απαιτούμενες πιστώσεις να ανέρχονται στις €250.000. Το 

σύστημα θα αποτελούσε την ομπρέλα κάτω από την οποία θα λειτουργούσαν όλα 

τα λογισμικά συστήματα ελέγχου των μηχανημάτων και θα παρείχε στον χρήστη 

τη δυνατότητα να παρακολουθεί στοιχεία από όλους του υποσταθμούς και να 

επεμβαίνει σε περίπτωση βλάβης. Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 17.9.2012 

με εκτίμηση δαπάνης €180.000, τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

στις 8.10.2012, παράδοση οκτώ βδομάδες από την ημερομηνία ανάθεσης της 

σύμβασης και πληρωμή μετά την παράδοση του εξοπλισμού στο Ίδρυμα, με την 

υποβολή του τιμολογίου από τον οικονομικό φορέα. Η έκθεση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης υποβλήθηκε στις 14.12.2012 στην Επιτροπή Προσφορών, η οποία 

σε συνεδρία της στις 20.12.2012 αποφάσισε να εισηγηθεί στο ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο του Ιδρύματος την κατακύρωση του διαγωνισμού στον πιο χαμηλό 

προσφοροδότη που πληρούσε τις προδιαγραφές έναντι του ποσού των €95.640. 

Σημειώνεται ότι οι τιμές που υποβλήθηκαν για το σύνολο του εξοπλισμού 

κυμαίνονταν μεταξύ των €95.640 και €173.400. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν 

εισήγησης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, σε συνεδρία του στις 5.2.2013 

αποφάσισε την ακύρωση του διαγωνισμού αφού δεν περιλήφθηκε στον περί 

Προϋπολογισμού Νόμο του 2013 σχετικό κονδύλι. Αναφορικά με τον πιο πάνω 

διαγωνισμό παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Η πρόνοια ύψους €250.000 που περιλήφθηκε στον περί Προϋπολογισμού 

Νόμο του 2012 παρουσιάζεται διογκωμένη σε σύγκριση με την εκτίμηση 

δαπάνης του διαγωνισμού που καθορίστηκε στις €180.000 και 

υπερδιογκωμένη σε σχέση με τη χαμηλότερη σε τιμή – εντός προδιαγραφών – 

προσφορά ύψους €95.640. Επισημαίνεται ότι οι πρόνοιες του εκάστοτε περί 

Προϋπολογισμού Νόμου θα πρέπει να βασίζονται στις εκτιμήσεις δαπάνης 

και όχι να διαφέρουν σε τόσο σημαντικό βαθμό. 

(ii) Η διοικητική εποπτεία ήταν ελλιπής και υπήρξε επίσης αδυναμία 

συντονισμού των εργασιών καθόλη την πορεία εξέλιξης της διαδικασίας, με 

αποτέλεσμα ο διαγωνισμός να ακυρωθεί, αφού συνεχείς καθυστερήσεις 

εξάντλησαν τα χρονικά περιθώρια ολοκλήρωσης του εντός του οικονομικού 
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έτους 2012. Μεγάλη καθυστέρηση σημειώθηκε στην προκήρυξη του 

διαγωνισμού, με συνεπακόλουθο η τελευταία ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών να καθοριστεί στις 8.10.2012, περιορίζοντας τη δυνατότητα 

ανάθεσης της σύμβασης πριν το τέλος του 2012. 

(iii) Λαμβάνοντας υπόψη την όλη αντιμετώπιση του θέματος από το Ίδρυμα, 

εγείρονται ερωτηματικά ως προς την αναγκαιότητα αγοράς του υπό αναφορά 

εξοπλισμού. Πέραν των πιο πάνω σημειώνεται επίσης ότι η ακύρωση ενός 

διαγωνισμού συνεπάγεται σημαντικό διοικητικό κόστος.  

(iv) Αναφέρεται επίσης ότι ενώ από 6.7.2012 τέθηκαν σε εφαρμογή οι περί του 

Συντονισμού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, 

Έργων και Υπηρεσιών (Οργανισμοί ∆ημοσίου ∆ικαίου και Κοινότητες) 

Κανονισμοί 242/2012, στα έγγραφα του διαγωνισμού, που προκηρύχθηκε 

στις 17.9.2012, δηλαδή 2½ περίπου μήνες αργότερα, γίνεται αναφορά στους 

προηγούμενους Κανονισμούς 492/2004, οι οποίοι είχαν καταργηθεί.  

Σύμφωνα με τον Γενικό ∆ιευθυντή του Ιδρύματος η καθυστέρηση στην προκήρυξη 

των προσφορών οφείλεται στη μη έγκαιρη έγκριση του Προϋπολογισμού, τη 

μείωση του Προϋπολογισμού, στις χρονοβόρες διαδικασίες των προσφορών και 

στην ελλιπή στελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών. Μας αναφέρθηκε επίσης ότι η 

προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος παραμένει επιβεβλημένη, καθώς το 

υφιστάμενο σύστημα είχε εγκατασταθεί το 1989, εργάζεται σε περιβάλλον 

πεπαλαιωμένου λογισμικού, και καλύπτει μόνο ορισμένους υποσταθμούς. Η 

εγκατάσταση του συστήματος αυτού θα έχει ως αποτέλεσμα την ομαλότερη 

λειτουργία, έλεγχο και επιδιόρθωση εξ αποστάσεως τυχόν βλαβών στους 

διάφορους υποσταθμούς του ΡΙΚ. Αυτό σημαίνει μείωση κόστους και μείωση της 

απασχόλησης του προσωπικού για σκοπούς επιδιόρθωσης βλαβών επί τόπου. 

(δ) ∆ιαγωνισμός 16/2011 για την αγορά High definition multichannel play 

out system. Η ανάγκη για αγορά ενός ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακών 

τηλεοπτικών ροών για τα τέσσερα τηλεοπτικά κανάλια του Ιδρύματος, ήταν 

γνωστή στο Ίδρυμα τουλάχιστον από το έτος 2010 αφού σχετικές πρόνοιες 

κεφαλαιουχικών δαπανών ύψους €825.000, περιλήφθηκαν στο επεξηγηματικό 

υπόμνημα κατά την ετοιμασία του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2011. 

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός και το ∆ιοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 

31.1.2012 αποφάσισε την κατακύρωση του διαγωνισμού στη χαμηλότερη 
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προσφορά, στην τιμή των €1.239.915, χωρίς ωστόσο να γίνει ανάθεση. Επειδή 

στον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 2012 δεν είχαν περιληφθεί πρόνοιες 

κεφαλαιουχικών δαπανών αναφορικά με τον πιο πάνω εξοπλισμό, η ανάθεση του 

διαγωνισμού οδηγήθηκε σε αδιέξοδο. Σημειώνεται ότι η σοβαρότητα απόκτησης 

του πιο πάνω εξοπλισμού κατά το 2012, για την εύρυθμη λειτουργία του 

Ιδρύματος στο ψηφιακό περιβάλλον, ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας καθώς και 

των Ολυμπιακών Αγώνων, επισημαίνεται τόσο στην έκθεση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης όσο και σε επιστολή του Πρόεδρου του Ιδρύματος ημερομηνίας 

17.2.2012 προς τον Υπουργό Εσωτερικών για διάθεση πιστώσεων, όπου 

υποδεικνύεται ότι σε περίπτωση σοβαρής βλάβης του υφιστάμενου πεπαλαιωμένου 

εξοπλισμού ελλοχεύει κίνδυνος να σταματήσει το Ίδρυμα να εκπέμπει.  

Σημειώνεται ότι ένα χρόνο μετά, και χωρίς τον πιο πάνω εξοπλισμό, το Ίδρυμα 

συνεχίζει τη λειτουργία του, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά όσον 

αφορά την αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών του Ιδρύματος σε εξοπλισμούς. 

Επισημαίνεται ωστόσο ότι, αν η προμήθεια του πιο πάνω εξοπλισμού κρίνεται ως 

αναγκαία, επειδή ελλοχεύει κίνδυνος να σταματήσει το Ίδρυμα να εκπέμπει, τότε 

το ΡΙΚ θα πρέπει να προβεί το συντομότερο στις απαραίτητες ενέργειες. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής, η υλοποίηση του έργου είναι 

επιτακτική για το ΡΙΚ, καθώς ο εξοπλισμός ο οποίος αφορά τη μετάδοση των 

τριών τηλεοπτικών του καναλιών είναι πεπαλαιωμένος και αναλογικός και οι 

εταιρείες που τον κατασκεύασαν δεν υφίστανται πλέον και δεν έχουν στη διάθεση 

τους εξαρτήματα, υποστήριξη από τους κατασκευαστές, ούτε και τη δυνατότητα 

συντήρησης.  

11. Αγωγές εναντίον του ΡΙΚ - Αρ. 344/2011 και 5830/2011.  

Σύμφωνα με την έκθεση απαίτησης, από το 2002 παρουσιάζονταν προβλήματα με 

τον εξαερισμό των υποστατικών του Ιδρύματος. Το 2010 το Ίδρυμα αφού ανέθεσε 

σε εταιρεία την επιθεώρηση των χώρων εργασίας άρχισε να λαμβάνει μέτρα για 

τον εξαερισμό των υποστατικών.  

∆ύο υπάλληλοι του Ιδρύματος οι οποίες ασθένησαν, ζήτησαν αποζημιώσεις στην 

κλίμακα €500.000 – €2.000.000 η κάθε μία.  
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12. Ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Λόγω των σοβαρών προβλημάτων που παρουσίασαν οι υφιστάμενες κτιριακές 

εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, αποφάσισε 

ότι είναι επιτακτική η ανάγκη προώθησης όλων των αναγκαίων ενεργειών για 

ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, το συντομότερο δυνατό. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφαση αρ. 70.706 ημερ. 23.6.2010, 

αποφάσισε να εγκρίνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 4 των περί 

Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμων, τη διάθεση τμήματος του τεμαχίου με 

αρ. 5507 για τους σκοπούς που είχε αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του 

Ιδρύματος, με την προϋπόθεση ότι η τελική πρόταση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

θα τύχει της έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου.  

Στις 10.2.2012 προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός αρ. 7/2012 για την παροχή 

υπηρεσιών εκπροσώπου του εργοδότη για ανέγερση νέων κτιριακών 

εγκαταστάσεων του Ιδρύματος. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 

29.5.2012 κατακύρωσε τον πιο πάνω διαγωνισμό στον πιο χαμηλό 

προσφοροδότη που πληρούσε τις προδιαγραφές για το ολικό ποσό των €97.600 

για περίοδο 5 ετών και η ανάθεση έγινε στις 13.6.2012. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής με επιστολή του ημερ. 1.8.2012 ενημέρωσε το Υπουργείο 

Εσωτερικών σχετικά με τις εξελίξεις για την ανέγερση νέων κτιριακών 

εγκαταστάσεων και ζήτησε την έγκρισή του για την υπογραφή του συμβολαίου με 

τον εκπρόσωπο του εργοδότη καθώς και οδηγίες για περαιτέρω ενέργειες. Σε 

απαντητική του επιστολή ημερ. 12.10.2012 το Υπουργείο ανέφερε ότι λόγω των 

υπαρχουσών δημοσιονομικών συνθηκών, αλλά και των προβλεπόμενων 

περικοπών στους Κρατικούς Προϋπολογισμούς, το Υπουργείο αδυνατεί να 

αναλάβει δέσμευση για την παραχώρηση των απαιτούμενων χρηματικών ποσών 

για νέα κτίρια. Υπό τα δεδομένα αυτά το ∆ιοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του 

στις 30.10.2012 αποφάσισε την παγοποίηση των ενεργειών σε σχέση με την 

ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. 
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Ο επιτυχών προσφοροδότης ζήτησε αποζημίωση λόγω ακύρωσης της ανάθεσης 

και υπέβαλε αρχικά απαίτηση ύψους €5.584 για βασικά έξοδα (εξασφάλιση 

εγγράφων και πιστοποιητικών αναγκαίων για την υπογραφή της σύμβασης μετά 

την ανάθεση του διαγωνισμού) στα οποία είχε υποστεί. Τελικά συμφωνήθηκε 

όπως του καταβληθεί το ποσό των €2.548. 

13. Αρχειακό υλικό ΡΙΚ. 

Σύμφωνα με έκθεση Ανώτερης Λειτουργού Ραδιοφώνου και Μουσικών 

Προγραμμάτων ημερ. 19.3.2013 προς τον Αναπληρωτή ∆ιευθυντή Ραδιοφώνου 

και Μουσικών Προγραμμάτων, ολοκληρώθηκε η καταγραφή και καταμέτρηση του 

ραδιοφωνικού αρχείου. Επίσης αναφέρεται ότι ποσοστό περίπου 16% του 

ραδιοφωνικού αρχειακού υλικού έχει ψηφιοποιηθεί, ενώ γίνεται ψηφιοποίηση όλων 

των νέων εκπομπών και τραγουδιών που καταχωρούνται στο αρχείο. Όσον αφορά 

την ψηφιοποίηση του τηλεοπτικού υλικού, αρχή θα γίνει στα πλαίσια του 

ευρωπαϊκού προγράμματος «Ψηφιακός Ηρόδοτος». 

Αναφέρεται σχετικά ότι το Ίδρυμα βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την Έφορο 

Κρατικού Αρχείου προκειμένου να κηρυχτεί το νέο Κτίριο Αρχείου ΡΙΚ ως άλλος 

τόπος φύλαξης του πιο πάνω αρχειακού υλικού. 

14. Φρούρηση Κτιριακών Εγκαταστάσεων. 

Για το πιο πάνω θέμα παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Για τη φρούρηση των κτιρίων απασχολήθηκαν με το σύστημα βάρδιας           

4 λειτουργοί του Ιδρύματος (βοηθοί Γραφείου) που εκτελούν χρέη φρουρού από 

τις 7:30 μέχρι τις 22:00. Σύμφωνα με τη ρότα φρουρών από τον Γενάρη του 2012, 

ένας φρουρός θα πρέπει να στελεχώνει το φυλάκιο της εξωτερικής πύλης. 

(β) Η φρούρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων από τις 22:00 μέχρι τις 7:30 

ανατέθηκε σε Ιδιωτική εταιρεία, κατόπιν συμφωνίας με ισχύ από 1.3.2010 - 

1.3.2011, και δικαίωμα παράτασης χωρίς ωστόσο να αναφέρεται η χρονική 

περίοδος μιας τέτοιας παράτασης. Αναφέρεται σχετικά ότι δόθηκε παράταση μέχρι 

30.6.2013. 

(γ) Στον όρο 2. 1.1 της συμφωνίας προνοείται η διάθεση από τον παροχέα άρτια 

εξειδικευμένου προσωπικού και μηχανισμών παρακολούθησης και ελέγχου 

υψηλής τεχνολογίας και προδιαγραφών. Παρόλο που η πρόνοια αυτή είναι 

ουσιώδης, ο όρος αυτός όπως πληροφορηθήκαμε, δεν εφαρμόζεται. 
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(δ) Σύμφωνα με σχετική μελέτη φρούρησης που ετοιμάστηκε στις 16.3.2012 από 

τον Λειτουργό Ασφάλειας του Ιδρύματος, βασισμένη και σε παρατηρήσεις της 

Αστυνομίας, το Ίδρυμα θα μπορούσε, μεταξύ άλλων μέτρων, να προχωρήσει στην 

τοποθέτηση ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως σύστημα ελέγχου εισόδου και 

κλειστό σύστημα παρακολούθησης κόστους €150.000 και σύστημα 

πυρανίχνευσης και φωτισμού έκτακτης ανάγκης €60.000. 

Σημειώνεται ότι το ετήσιο συνολικό κόστος φρούρησης για το 2012 ανήλθε περίπου 

σε €197.545 (€173.000 φρουροί του Ιδρύματος και €24.545 ιδιωτική φρούρηση). 

Ενόψει των πιο πάνω, εισηγούμαστε όπως επανεξεταστεί το ενδεχόμενο 

τοποθέτησης ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης ως η εισήγηση του 

Λειτουργού Ασφαλείας του Ιδρύματος και της Αστυνομίας, με σκοπό την καλύτερη 

φρούρηση και πιθανή εξοικονόμηση κόστους και ανθρώπινου δυναμικού. 

Όπως ανέφερε ο Γενικός ∆ιευθυντής, το ΡΙΚ προτίθεται να υλοποιήσει τη μελέτη 

ασφάλειας και φρούρησης των εγκαταστάσεων του νοουμένου ότι θα διατεθούν τα 

απαιτούμενα κονδύλια. 

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

το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου κατά τη διάρκεια του έτους 2012.  

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

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

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

μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, τα ακόλουθα: 

 την ετήσια έκθεση που ετοιμάζει η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, 

σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο, αναφορικά με την εκπλήρωση από το 

Ίδρυμα της αποστολής που του ανατίθεται δυνάμει του άρθρου 16Α του ίδιου 

Νόμου, και  

 αναλυτική κατάσταση των κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στο 

Ίδρυμα κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

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

ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο Ίδρυμα, σε σχέση με κάθε πρόγραμμα 

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

της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας. 
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(β)  Σύμφωνα με το άρθρο 24Β(3) του πιο πάνω Νόμου, ο Γενικός Ελεγκτής 

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

Κύπρου και στον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, στην οποία 

καταγράφονται τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενεργήθηκε δυνάμει του πιο 

πάνω άρθρου, και αναφέρει την ύπαρξη τυχόν χρηματοοικονομικών ροών (όπως 

αυτές εμφαίνονται στους χωριστούς λογαριασμούς που τηρεί το Ίδρυμα δυνάμει 

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

που συνιστούν παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και εκείνων που 

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

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

ελέγχου των λογαριασμών του Ιδρύματος, ελέγχει κατά πόσο οποιαδήποτε 

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

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

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

συγκεκριμένα του ορισμού του ως παροχέα δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής 

υπηρεσίας στη ∆ημοκρατία. 

(γ)  Αναφορικά με το έτος 2012, σημειώνεται ότι μας έχουν σταλθεί από το 

Υπουργείο Εσωτερικών στις 8.5.2013 η ετήσια έκθεση που ετοίμασε η Αρχή 

Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και η αναλυτική κατάσταση των κρατικών ενισχύσεων 

που χορηγήθηκαν στο Ίδρυμα, χωρίς όμως ειδική αναφορά στις κρατικές 

ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο Ίδρυμα σε σχέση με κάθε πρόγραμμα 

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

δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας. 

(δ)(i) Σύμφωνα με το άρθρο 24B(1) και (2) του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 

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

Ίδρυμα υποχρεούται να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για την παροχή 

δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και για τις εμπορικές ή άλλες 

δραστηριότητες του, ώστε να αντανακλάται ορθά η χρηματοοικονομική και 

οργανωτική του διάρθρωση και διασφαλίζει ότι: 

 η τήρηση των λογαριασμών είναι σύμφωνη με την τρέχουσα εμπορική 

πρακτική και τις γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές, 
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 όλες οι δαπάνες και τα έσοδα καταλογίζονται ή κατανέμονται ορθά εντός των 

χωριστών λογαριασμών με βάση αρχές αναλυτικής λογιστικής: 

Νοείται ότι, όταν χρησιμοποιούνται κοινοί πόροι, όπως, για παράδειγμα, το 

ίδιο προσωπικό, ο ίδιος εξοπλισμός, ή οι ίδιες σταθερές εγκαταστάσεις, για 

σκοπούς παροχής της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και για 

σκοπούς άλλων δραστηριοτήτων, το κόστος θα πρέπει να κατανέμεται βάσει 

της διαφοράς που θα προέκυπτε για το συνολικό κόστος του Ιδρύματος με ή 

χωρίς τις δραστηριότητες που δεν αποτελούν δημόσια ραδιοτηλεοπτική 

υπηρεσία, 

 οι αρχές της αναλυτικής λογιστικής που εφαρμόζονται ορίζονται σαφώς και 

εφαρμόζονται με συνέπεια και αντικειμενικά. 

(ii) Σημειώνεται ότι για το οικονομικό έτος 2012, με απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου, το ΡΙΚ ετοίμασε για πρώτη φορά χωριστούς λογαριασμούς, οι 

οποίοι παρουσιάζονται στη σημείωση 25 των οικονομικών καταστάσεων. 

Σύμφωνα με τη συνοπτική κατάσταση συνολικών εσόδων που 

περιλαμβάνεται στη σημείωση 25 των οικονομικών καταστάσεων προκύπτει 

συνολικό πλεόνασμα από εμπορικές και άλλες δραστηριότητες για το έτος 

ύψους €3,97 εκ. και σύμφωνα με τη συνοπτική κατάσταση ταμειακών ροών 

προκύπτει ταμειακή ροή από εμπορικές και άλλες δραστηριότητες σε 

δραστηριότητες που συνιστούν παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής 

υπηρεσίας για το έτος ύψους €4,41 εκ. 

(ε) Αποτελέσματα ελέγχου. 

(i) Ύπαρξη τυχόν χρηματοοικονομικών ροών για το έτος 2012 μεταξύ των 

δραστηριοτήτων του Ιδρύματος που συνιστούν παροχή δημόσιας 

ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και εκείνων που δεν συνιστούν παροχή 

δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας.  

Σχετικά αναφέρονται τα πιο κάτω: 

 Στις οικονομικές καταστάσεις του Ιδρύματος για το έτος που έληξε στις 

31.12.2012, το Ίδρυμα παρουσιάζει στη σημείωση 25 χωριστούς 

λογαριασμούς. Παρατηρήσαμε ότι η υπό αναφορά σημείωση ετοιμάστηκε 

χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η θέση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών 
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Ενισχύσεων και των αρμοδίων Υπουργείων (Εσωτερικών και 

Οικονομικών), όσον αφορά σε καθορισμένο λεπτομερές καθοδηγητικό 

πλαίσιο. 

 Στη σημείωση 25 το Ίδρυμα αναφέρει ότι «Παρά το γεγονός ότι δεν 

υπάρχει καθορισμένο λεπτομερές καθοδηγητικό πλαίσιο ως προς την 

παρουσίαση τέτοιων χωριστών λογαριασμών, το ΡΙΚ πιστεύει ότι οι εν 

λόγω χωριστοί λογαριασμοί που παρουσιάζονται στη σημείωση πληρούν 

τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας στον καλύτερο δυνατό βαθμό». 

 Οι ανεξάρτητοι ιδιώτες ελεγκτές στην παράγραφο της έκθεσης τους που 

αφορά στη βάση γνώμης με επιφύλαξη, αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι 

«Λόγω της μη ύπαρξης καθοδηγητικού πλαισίου, δεν είμαστε σε θέση να 

εκφέρουμε άποψη κατά πόσον οι χωριστοί λογαριασμοί έχουν ετοιμαστεί 

βάσει της σχετικής νομοθεσίας», θέση με την οποία συμφωνούμε. 

 Ο διαχωρισμός των λογαριασμών μεταξύ της παροχής δημόσιας 

ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και εμπορικών ή άλλων δραστηριοτήτων του 

Ιδρύματος, απαιτείται επειδή είναι ουσιώδης για διασφάλιση της 

διαφάνειας και του καταλογισμού της ευθύνης κατά τη χρησιμοποίηση των 

κρατικών πόρων, εφόσον συνιστά εργαλείο για την εξέταση εικαζόμενης 

διεπιδότησης. Ως εκ τούτου μόνο βάσει κατάλληλης κατανομής των 

δαπανών και των εσόδων μπορεί να καθοριστεί αν η δημόσια 

χρηματοδότηση περιορίζεται πραγματικά στο καθαρό κόστος της 

αποστολής της δημόσιας υπηρεσίας.  

Εκτός από τις τυχόν επιπτώσεις από τα πιο πάνω, δεν φαίνεται να 

υπάρχουν χρηματοοικονομικές ροές μεταξύ των δραστηριοτήτων του 

Ιδρύματος που συνιστούν παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας 

και εκείνων που δεν συνιστούν παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας. 

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

το έτος 2012 χρησιμοποιήθηκε κατά τρόπο που να μη συνάδει με την 

εκπλήρωση της αποστολής του ως παροχέα δημόσιας 

ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη ∆ημοκρατία.  

 Σχετικά αναφέρονται τα πιο κάτω: 
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 Σύμφωνα με τους λογαριασμούς του Ιδρύματος φαίνεται ότι, για κάλυψη 

των εξόδων ύψους €39,4 εκ. χρησιμοποιείται εκτός από την 

παραχωρηθείσα κρατική χορηγία ύψους €30,7 εκ. και μέρος των εσόδων 

του Ιδρύματος. 

 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου στην ετήσια έκθεσή της καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι με βάση τα ενώπιόν της στοιχεία και τις παρατηρήσεις 

όπως αυτές καταγράφηκαν, το Ίδρυμα παρέχει πραγματικά μια 

ισορροπημένη δέσμη υπηρεσιών, μεταδίδει πραγματικά τα προγράμματα 

που εμπίπτουν στην έννοια της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και 

το περιεχόμενο των προγραμμάτων που μετέδωσε το Ίδρυμα στο πλαίσιο 

της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας κατά το 2012, πληροί 

πραγματικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής 

υπηρεσίας που καθορίζονται στο άρθρο 19 της σχετικής νομοθεσίας, 

εκτός από τα άρθρα 19(3) και 19(5) για τα οποία δεν μπορούν να 

εξαχθούν απόλυτα συμπεράσματα όσον αφορά στην εφαρμογή τους, ενώ 

για το άρθρο 19(6), η Αρχή σημειώνει ότι το Ίδρυμα δεν διασφάλισε την 

τήρηση δίκαιης ισορροπίας μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και 

συνεπακόλουθα δεν πληρείται η σχετική πρόνοια. 

 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου με την επιστολή της ημερ. 21.5.2013, 

σε απάντηση δικής μας επιστολής ημερ. 13.5.2012, με την οποία 

ζητούσαμε όπως διευκρινίσει τα συμπεράσματα του ελέγχου της και ειδικά 

κατά πόσο, ανεξάρτητα από τις επισημάνσεις της, θεωρεί ότι το Ίδρυμα 

εκπληρώνει πραγματικά την αποστολή του για παροχή δημόσιας 

ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη ∆ημοκρατία κατά την έννοια των 

εδαφίων (1)(α) και (2) (α, β και γ) του άρθρου 22Β της σχετικής 

νομοθεσίας, αναφέρει ότι παρά το γεγονός ότι, με βάση τα στοιχεία της 

Έκθεσης, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου πληροί τα υπόλοιπα κριτήρια, 

η Αρχή δεν είναι σε θέση να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το ΡΙΚ 

εκπληρώνει πραγματικά την αποστολή του για παροχή δημόσιας 

ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη ∆ημοκρατία. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στις υποπαραγράφους ε(i) και ε(ii) 

σημειώνουμε ότι, δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε ασφαλές συμπέρασμα κατά 

πόσο η δημόσια ενίσχυση που έλαβε το Ίδρυμα κατά το έτος 2012, δεν 
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χρησιμοποιήθηκε κατά τρόπο που να μην συνάδει με την εκπλήρωση της 

αποστολής του ως παροχέας δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη 

∆ημοκρατία. 

Σύμφωνα με τον Γενικό ∆ιευθυντή του Ιδρύματος, το γεγονός ότι δεν έχουν 

συμπεριληφθεί στην τροποποίηση της νομοθεσίας για το ΡΙΚ ορισμένες πρόνοιες 

για έλεγχο του περιεχομένου των προγραμμάτων του ΡΙΚ από την Αρχή δεν 

αποτελεί υπαιτιότητα του ΡΙΚ, το οποίο παρόλα αυτά είχε δηλώσει στην Αρχή ότι 

θεωρούσε εαυτό δεσμευμένο για πιστή τήρηση των προνοιών. Ανέφερε επίσης 

ότι, οι πρόνοιες αυτές έχουν ήδη συμπεριληφθεί σε τροποποιητικό νομοσχέδιο 

που ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και βρίσκεται στη Νομική 

Υπηρεσία της ∆ημοκρατίας.  

Μας αναφέρθηκε επίσης ότι, σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της τήρησης δίκαιης 

ισορροπίας μεταξύ των πολιτικών κομμάτων στις εκπομπές του, οι καλύψεις κατά 

την προεκλογική περίοδο εντός του 2012 είχαν συμφωνηθεί μεταξύ του ΡΙΚ και 

όλων των κομμάτων κατά τη διαβούλευση για καταρτισμό του κώδικα κάλυψης. 

16. Τηλέφωνα και τηλετυπική υπηρεσία. 

Η συνολική δαπάνη για την πιο πάνω υπηρεσία ανήλθε το 2012 σε €96.544 σε 

σύγκριση με €132.267 το 2011, σημειώνοντας μείωση ύψους 23%. Αναφέρεται 

σχετικά ότι, όπως αναφέραμε και στις επιστολές ελέγχου για το 2010 και 2011, το 

Ίδρυμα διαθέτει σχετικό σύστημα (CADRAN), που έχει τη δυνατότητα καταγραφής 

όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, των κλήσεων εξωτερικού 

καθώς και της διάρκειάς τους. Επαναλαμβάνουμε την εισήγηση μας για χρήση του 

πιο πάνω συστήματος με την εξάσκηση της ανάλογης εποπτείας, μέσα στα 

πλαίσια που επιτρέπει ο περί Προστασίας Προσωπικών ∆εδομένων Νόμος και 

τακτικής ενημέρωσης των υπευθύνων των Τμημάτων για τις τηλεφωνικές κλήσεις, 

πρακτική που, σύμφωνα με το ∆ιευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου, ακολουθείτο στο 

παρελθόν, αλλά διακόπηκε.  

17. Θυγατρική εταιρεία ΡΙΚ. 

Το ΡΙΚ κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου εξαρτημένης εταιρείας, η οποία 

συστάθηκε στην Κύπρο στις 10.12.2003 με μετοχικό κεφάλαιο £10.000 (€17.086) 

και η οποία έμεινε έκτοτε ανενεργός. 
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Στη συνεδρία αρ. 22 ημερ. 18.9.2012, αποφασίστηκε η διάλυση της θυγατρικής 

εταιρείας. 

Σημειώθηκε ωστόσο ότι από την ημερομηνία σύστασης της πιο πάνω εταιρείας 

δεν υποβλήθηκαν λογαριασμοί και φορολογικές δηλώσεις και ενδεχομένως με την 

υποβολή αίτησης στον Έφορο Εταιρειών για διάλυση της Εταιρείας να ζητηθεί η 

υποβολή λογαριασμών και δηλώσεων για όλα τα έτη και να υπάρξουν οικονομικές 

κυρώσεις θέμα το οποίο το Ίδρυμα θα πρέπει να διερευνήσει.  

18. Ασφάλεια και υγεία στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΡΙΚ. 

Το πιο πάνω θέμα απασχόλησε το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αρκετές φορές. Στη 

συνεδρία αρ. 2 ημερ. 24.1.2012 ζητήθηκε η καταγραφή των πιθανών επικίνδυνων 

χώρων και τυχόν ανέγερση λυόμενων χώρων ή/και χρήση του κτιρίου του Αρχείου. 

Σύμφωνα με τα πρακτικά αρ. 14 ημερ. 12.6.2012 και μελέτη που ετοίμασε ο 

Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας, η δαπάνη που χρειάζεται για υλοποίηση των 

μέτρων ανέρχεται στα €970.800. 

Σύμφωνα με τα πιο πάνω πρακτικά, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να σταλεί 

υπόμνημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για κατάθεση συμπληρωματικού 

Προϋπολογισμού στη Βουλή. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής, στον Προϋπολογισμό για το 2013 

έχουν περιληφθεί κονδύλια τόσο για συντήρηση των εγκαταστάσεων όσο και για 

άλλες βελτιωτικές εργασίες και προχωρεί η ριζική ανακαίνιση δύο ραδιοθαλάμων 

του Πρώτου Προγράμματος Ραδιοφώνου. Επίσης, συνεχίζονται και οι περιοδικές 

μετρήσεις της ποιότητας αέρα σε όλους τους χώρους. 

19. Ενοικίαση αυτοκινήτων. 

Σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από το Λογιστήριο του Ιδρύματος, συνολικά 

κατά τα έτη 2007 μέχρι 2012 το κόστος ενοικίασης αυτοκινήτων ανήλθε σε 

€323.565 χωρίς Φ.Π.Α.). 

Σημειώνεται ότι επιπρόσθετο ποσοστό 25% καταβάλλεται με ανταλλαγή 

διαφημιστικού χρόνου.  
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Σημειώνεται ότι, ενώ κατακυρώθηκε διαγωνισμός σε δύο εταιρείες για ενοικίαση 7 

αυτοκινήτων με συνολικό ετήσιο ενοίκιο €44.400 πλέον Φ.Π.Α., κατά τη διάρκεια 

του 2012 – και χωρίς αυτό να προνοείται στους όρους της σύμβασης – ζητήθηκαν 

επιπρόσθετα 3 αυτοκίνητα. 

Έγινε ανανέωση της προσφοράς από 1.5.2012 μέχρι 31.5.2013, χωρίς αυτό να 

προβλέπεται στους όρους του συμβολαίου και δεν είχε, μέχρι την ημερομηνία του 

ελέγχου, αρχίσει η διαδικασία προκήρυξης προσφορών για την περίοδο μετά την 

31.5.2013. 

Όπως έχει αναφερθεί και στην Έκθεση μας για το έτος 2011, δεν γίνεται – κατά την 

άποψη μας – ορθός προγραμματισμός για κάλυψη των αναγκών του Ιδρύματος σε 

αυτοκίνητα. Θα πρέπει να γίνει εμπεριστατωμένη μελέτη για να επιλεγεί η 

καλύτερη και πιο οικονομική λύση (αγορά, ενοικιαγορά, μακροχρόνια ενοικίαση) 

του απαραίτητου αριθμού οχημάτων.  

20. Αποθέματα. 

Στις 31.12.2012 η αξία των αποθεμάτων εξαρτημάτων ανήλθε σε €838.614 σε 

σύγκριση με €933.660 το 2011, για τα οποία υπάρχει γενική πρόβλεψη για 

πεπαλαιωμένα αποθέματα ύψους €300.000. 

Από 13 – 15.3.2013 έγινε φυσική καταμέτρηση της συνολικής αξίας των αποθεμάτων 

Λευκωσίας μόνο, που ανέρχονταν σε €776.388 στις 31.12.2012.  

21. Τεχνολογία πληροφοριών (Ι.Τ.). 

Τα πιο κάτω θέματα, για τα οποία εκτενής αναφορά έγινε στην Έκθεση μας για το 

2011, εξακολουθούν να εκκρεμούν. 

(α) Πολιτική Ασφάλειας. ∆εν υπάρχει ολοκληρωμένη Πολιτική Ασφάλειας των 

συστημάτων πληροφορικής του Ιδρύματος παρά το ότι εφαρμόζονται 

αποσπασματικά διάφορα μέτρα σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης, τη 

δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, την πρόληψη και ανίχνευση ιών και της 

πρόσβασης στο διαδίκτυο. Σημειώνεται ωστόσο ότι το Ίδρυμα το Μάρτιο του 2013 

ετοίμασε προσχέδιο που αφορά την πολιτική χρήσης και ασφάλειας του 

ηλεκτρονικού δικτύου του ΡΙΚ, του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης το οποίο αναμένεται να υποβληθεί στο ∆.Σ. για έγκριση. Συστήνεται 

όπως στο προσχέδιο αυτό περιληφθεί και πρόνοια για αντιμετώπιση έκτακτων 

αναγκών (Disaster Recovery Plan) έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση των 

εργασιών του ΡΙΚ σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής του κέντρου 

υπολογιστών. 
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(β) Πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εξακολουθεί να επιτρέπεται η πρόσβαση σε 

ιστοχώρους κοινωνικής δικτύωσης, αγορών και βίντεο. Το ζήτημα αυτό αναμένεται 

να επιλυθεί με την έγκριση της Πολιτικής Ασφάλειας που ρυθμίζει την πρόσβαση 

στο διαδίκτυο. 

(γ) Άδειες λογισμικού. Κατόπιν της αναφοράς στην προηγούμενη Έκθεση μας 

για τον ανεπαρκή αριθμό αδειών του λογισμικού Microsoft Office, το 2013 το 

Ίδρυμα προχώρησε στην αγορά 50 επιπλέον αδειών μειώνοντας τον 

υπολειπόμενο αριθμό αδειών που απαιτούνται σε 95.  

(δ) Ιστοσελίδα – Video On Demand. Η διαδικασία ψηφιοποίησης, δεν έχει 

τροποποιηθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα σε δύο υπάλληλους του ΡΙΚ να 

καταβληθεί το συνολικό ποσό των €21.055 για το έτος 2012 ως «Πληρωμή 

υπηρεσίας διαδικτύου» σε σχέση με €21.828 για το έτος 2011.  

∆εδομένης και της εισαγωγής της ψηφιακής τηλεόρασης εισηγηθήκαμε και πάλι 

όπως διερευνηθεί η δυνατότητα αυτοματοποίησης της διαδικασίας μέσω πιο 

πρακτικών και οικονομικά αποδοτικών λύσεων ή και της ανάθεσης της πιο πάνω 

εργασίας σε προσωπικό που βρίσκεται σε βάρδια έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται 

οικονομικά το Ίδρυμα.  

(ε) Λογισμικό καταχώρισης ξένων προγραμμάτων. Το λογισμικό καταχώρισης 

ξένων προγραμμάτων είναι παλαιό (τύπου DOS) και επιτρέπει την καταχώριση 

μόνο τριών ημερομηνιών προβολής κάθε προγράμματος και την εκτύπωση μόνο 

δύο ημερομηνιών κάτι που αποτελεί περιορισμό, δεδομένου ότι ο αριθμός 

προβολών που επιτρέπονται βάσει των συμβολαίων ενδέχεται να ξεπερνούν το 

όριο των τριών προβολών που θέτει το λογισμικό. Σημειώνεται όμως ότι το Τμήμα 

προγραμμάτων διατηρεί δικές του χειρόγραφες καταστάσεις με τις ημερομηνίες 

προβολής κάθε προγράμματος, ώστε να διασφαλίζεται η παρακολούθηση του 

όρου του συμβολαίου σχετικά με τον επιτρεπόμενο αριθμό προβολών.  

Συστήνεται η εισαγωγή σύγχρονου κεντρικού συστήματος καταχώρισης 

προγραμμάτων το οποίο θα διευκολύνει σημαντικά την καταχώριση και τήρηση 

των στοιχείων των προγραμμάτων αποφεύγοντας τη διπλή καταχώριση και 

επιπλέον, με τη διασύνδεσή του με το λογιστικό σύστημα θα είναι εφικτή η 

κοστολόγηση των προγραμμάτων με τρόπο αυτόματο και αξιόπιστο. 
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(στ) Ασφάλεια συστήματος από φυσική καταστροφή. Στο δωμάτιο του 

κεντρικού εξυπηρετητή του ΡΙΚ δεν λαμβάνονται μέτρα για τον έλεγχο της 

υγρασίας, ούτε υπάρχει σύστημα πυρόσβεσης. Επίσης, στο δωμάτιο του 

κεντρικού εξυπηρετητή στο λογιστήριο δεν υπάρχει σύστημα πυρανίχνευσης, ούτε 

σύστημα πυρόσβεσης. 

22.  Εκκρεμή θέματα.  

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

στις επιστολές όσο και στις Ετήσιες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας, εξακολουθούν 

να εκκρεμούν. 

(α)  Τροποποιητικοί Προϋπολογισμοί. Εκκρεμεί στο Υπουργείο Εσωτερικών 

νομοσχέδιο Τροποποιητικού Προϋπολογισμού για κάλυψη υπερβάσεων του 

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

Επίσης εκκρεμεί η ετοιμασία Τροποποιητικού Προϋπολογισμού για κάλυψη της 

υπέρβασης του Προϋπολογισμού του 2006 που σημειώθηκε στο Άρθρο 300 

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

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

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

Για κάλυψη της υπέρβασης του Προϋπολογισμού του 2007 που σημειώθηκε στο 

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

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

Προϋπολογισμός. Το Υπουργείο Εσωτερικών, αφού ζήτησε και την άποψη του 

Υπουργείου Οικονομικών δεν ενέκρινε το αίτημα για υποβολή Τροποποιητικού 

Προϋπολογισμού επειδή θεώρησε ότι δεν υπήρχε νομικό υπόβαθρο πάνω στο 

οποίο να μπορεί να στηριχτεί. 

Για κάλυψη της υπέρβασης του Προϋπολογισμού του 2008 που σημειώθηκε στο 

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

Προγραμμάτων» ύψους €156.560, στάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών 

Τροποποιητικός Προϋπολογισμός. 

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

ΡΙΚ Νόμων, κάθε υπέρβαση κονδυλίων κατά παράβαση της προδιαγραφόμενης 

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

που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία έγινε η υπέρβαση, καθίστανται 

προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί. 
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Σημειώνεται επίσης ότι, ο Υπουργός Οικονομικών με την προς τον τέως Γενικό 

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

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

δημιουργούνται κατά παράβαση των πιο πάνω νομοθετικών προνοιών δεν πρέπει 

να θεωρείται δεδομένη και ότι η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει 

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

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

υπέρβασης που καταβάλλεται με έκδοση σχετικού Εντάλματος Πληρωμής κατά 

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

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

το ΡΙΚ για υλοποίηση της πιο πάνω θέσης. 

(β) Αγωγές εναντίον ∆ιαφημιστικών Γραφείων για μη εξόφληση των 

οφειλών τους. Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, υπάρχει 

κίνδυνος απώλειας σημαντικών ποσών που οφείλονται από ορισμένες 

διαφημιστικές εταιρείες, αφού σε ορισμένες περιπτώσεις, μετά την καταχώριση 

αγωγής εναντίον τους, η επίδοση του κλητήριου εντάλματος δεν κατέστη δυνατή, 

λόγω κυρίως αλλαγής της διεύθυνσής τους, αλλά ούτε και είναι δυνατή η 

καταχώριση αίτησης διάλυσης τους. Ενδεικτικές περιπτώσεις χρεωστών στους 

οποίους κινήθηκαν αγωγές, αλλά οι οφειλές παραμένουν ανείσπρακτες 

αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Αρ. 

Λογ.  

Οφειλόμενο 

ποσό  Περίοδος οφειλής 

Ημερ. 

καταχώρισης 

αγωγής  

Αρ. 

αγωγής 

  €       

2110056  25.439  1.6.2001 – 1.7.2001 6.7.2004  6518/04 

2110019  15.540  1.7.1999 – 1.12.2001 11.6.2004  5593/04 

2110025  137.510  1.10.2000 – 1.10.2001 11.6.2004  5592/04 

2110030  43.809  31.3.1999 – 30.9.1999 27.3.2001  2946/01 

2150319  118.934  31.3.2003 – 30.4.2006 20.11.2006  7577/06 

2150008  6.601  31.10.1999 – 31.10.1999 14.3.2006  1983/06 

2110023  46.641  31.3.1991 – 31.7.2001 11.6.2004  5594/04 
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Παρά τις προσπάθειες του Νομικού Συμβούλου σε καμία από τις πιο πάνω 

περιπτώσεις δεν υπήρξε θετικό αποτέλεσμα. Σημειώνεται ότι στις 10.3.2011 το 

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ζήτησε και αναμένει την έγκριση του Γενικού 

∆ιευθυντή για διαγραφή των οφειλών που αφορούν στις αγωγές 2946/2001 και 

1983/2006 χωρίς ωστόσο να έχει οποιαδήποτε απόφαση μέχρι την ολοκλήρωση 

του ελέγχου. Κατά το 2010 κινήθηκαν 13 νέες αγωγές για καθυστερημένες οφειλές 

χρεωστών από τις οποίες πέντε έχουν εκδικασθεί υπέρ του Ιδρύματος για το 

συνολικό ποσό των €113.302 πλέον τόκοι και νομικά έξοδα, χωρίς ωστόσο να 

φαίνεται να έχει εισπραχθεί κάποιο ποσό. 

Το 2012 κινήθηκαν 2 νέες αγωγές. 

(γ) Έφεση αρ.52/2011. Αναφορικά με τον διαγωνισμό αρ.51/2008 για 

ασφαλιστικές καλύψεις, από μη επιτυχόντα προσφοροδότη καταχωρήθηκε αίτηση 

στο Ανώτατο ∆ικαστήριο (Υπόθεση Αρ. 1068/09), για ακύρωση της απόφασης, η 

οποία και πέτυχε. Στη συνέχεια οι δικηγόροι των αιτητών εισηγήθηκαν εξώδικη 

ρύθμιση του θέματος με αποζημίωση στους πελάτες τους ύψους €67.589. Στις 

19.4.2011 το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος καταχώρισε έφεση με 

αρ.52/2011 κατά της απόφασης του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου. Στις 15.3.2013 

καταχωρήθηκε περίγραμμα αγόρευσης εκ μέρους της εφεσίβλητης και η υπόθεση 

εκκρεμεί ενώπιον του ∆ικαστηρίου.  

(δ) Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Το Ίδρυμα παρουσιάζει αυξημένη δραστηριότητα 

όσον αφορά τη διαχείριση και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα που κατά 

κύριο λόγο αφορούν την παραγωγή και μετάδοση τηλεοπτικών 

προγραμμάτων/σποτ. Σημαντικότερη επιτυχία του Ιδρύματος είναι η έγκριση της 

πρότασης που υπέβαλε στα πλαίσια του Προγράμματος ∆ιασυνοριακής 

Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου 2007-2013 με τίτλο «Ψηφιακός Ηρόδοτος» και 

αφορά την ψηφιοποίηση μέρους του αρχείου του ΡΙΚ και των Βιβλιοθηκών της 

Μυτιλήνης και της Μήθυμνας. Η σχετική σύμβαση συγχρηματοδότησης 

υπογράφτηκε στις 21.9.2012, με περίοδο υλοποίησης 24 μήνες και 

Προϋπολογισμό για το μερίδιο του ΡΙΚ €1.184.000 (80% από ΕΤΠΑ, 20% με 

εθνική συγχρηματοδότηση).  

Επειδή μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προσφέρονται δυνατότητες 

απορρόφησης σημαντικών κονδυλίων, εισηγηθήκαμε και πάλι όπως το Ίδρυμα 

εντατικοποιήσει τις προσπάθειές του για εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων από τα 
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∆ιαρθρωτικά Ταμεία. Εισηγηθήκαμε επίσης τη δημιουργία σχετικών Κονδυλίων 

στον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος, τόσο για τα έσοδα όσο και για τα έξοδα, με 

σχετική αναφορά στο επεξηγηματικό υπόμνημα του Προϋπολογισμού σε ποια 

προγράμματα αφορούν. 

(ε) Παρακολούθηση υποθέσεων απαλλοτρίωσης. Παρόλο που το Ίδρυμα 

έχει ανταλλάξει σχετική αλληλογραφία με το Τμήμα Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας για τις πιο κάτω απαλλοτριώσεις, μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί 

οποιαδήποτε εξέλιξη. Η όλη κατάσταση παραμένει η ίδια, όπως περιγράφεται πιο 

κάτω: 

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

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας καθόρισε στις 9.11.1998 ποσό 

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

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

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

προσφορά για αποζημίωση λόγω του επηρεασμού της περιουσίας του, παρά 

το ότι συμπληρώθηκαν τα έργα και κατεδαφίστηκε οικοδομή που υφίστατο 

στο πιο πάνω τεμάχιο. 

(στ) Μέλη ∆ιοικητικού Συμβουλίου και απαρτία. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου, «το Ίδρυμα αποτελείται από όχι 

περισσότερα από επτά μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο». 

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 7(1) «απαρτία σε όλες τις συνεδριάσεις του 

Ιδρύματος είναι τρία παρόντα μέλη επιπρόσθετα από τον Πρόεδρο». 

Σύμφωνα όμως με τους περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου 

(∆ιορισμός ∆ιοικητικών Συμβουλίων) Νόμους του 1988 έως 2002, το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο οποιουδήποτε από τα ορισμένα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 

αποτελείται από εννέα μέλη και δεν ορίζεται πρόνοια για απαρτία. Όπως 

αναφέραμε και στην επιστολή μας για το έτος 2010, παρόλο που από τη ψήφιση 

του πιο πάνω Νόμου τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ ανέρχονται σε 9, 

έχουμε την άποψη ότι, προς αποκλεισμό οποιουδήποτε κινδύνου για αμφισβήτηση 

της νομιμότητας της σύνθεσης του ∆.Σ. του ΡΙΚ και του θέματος της απαρτίας, θα 

πρέπει να γίνει και σχετική τροποποίηση στη νομοθεσία του ΡΙΚ τόσο για την 

αύξηση του αριθμού των μελών του, όσο και για την αύξηση του αριθμού που 
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απαιτείται για την απαρτία στην λήψη των αποφάσεων, ώστε οι δύο Νόμοι να 

συνάδουν. Αναφέρεται ότι, η σχετική τροποποίηση συμπεριλαμβάνεται σε 

νομοσχέδιο για τροποποίηση της νομοθεσίας το οποίο βρίσκεται στη Νομική 

Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο. 

(ζ) Βιβλία Κίνησης Οχημάτων. Στις 31.12.2012 το Ίδρυμα διέθετε 24 οχήματα 

από τα οποία το ένα βρίσκεται εκτός λειτουργίας αλλά θα παραμείνει στο Ίδρυμα 

για μουσειακούς σκοπούς. Επιπρόσθετα για κάλυψη επειγουσών αναγκών 

χρησιμοποιήθηκαν με μίσθωση κατά τη διάρκεια του έτους ακόμη 11 αυτοκίνητα.  

∆ιαπιστώθηκε και πάλι ότι για όλα τα οχήματα δεν τηρήθηκαν στοιχεία για 

παρακολούθηση τους, όπως π.χ. βιβλία κίνησης οχημάτων. Για σκοπούς 

παρακολούθησης και ελέγχου θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά βιβλία με την 

ποσότητα των καυσίμων που παραλαμβάνονται, τις διαδρομές, το κόστος 

λειτουργίας και συντήρησης των οχημάτων και να εξάγεται ο μηνιαίος μέσος όρος 

χιλιομέτρων ανά λίτρο καυσίμων, καθώς επίσης και το απόθεμα καυσίμων στην 

αρχή και στο τέλος του μήνα και κατ’ επέκταση, να παρακολουθείται η 

κατανάλωση καυσίμων για κάθε όχημα. Αναφέρεται σχετικά ότι η κατανάλωση 

καυσίμων τα τρία τελευταία έτη ανήλθε στα €183.278 (€54.277 το 2010, €65.475 

το 2011 και €63.526 το 2012).  

Εισηγούμαστε και πάλι όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο εφαρμογής του 

ηλεκτρονικού συστήματος GPS για σκοπούς παρακολούθησης των οχημάτων και 

τήρησης σε ηλεκτρονική μορφή των πιο πάνω αναγκαίων βιβλίων/μητρώων. 

(η) Σύστημα εσωτερικού ελέγχου.  

 Κεντρικό αρχείο αλληλογραφίας. Η μη τήρηση κεντρικού αρχείου στο 

Ίδρυμα εγκυμονεί κινδύνους ελλιπούς πληροφόρησης, κυρίως της ∆ιοίκησης, 

πράγμα που δεν συμβάλλει στην άσκηση αποτελεσματικής και επαρκούς 

διοικητικής εποπτείας. Όπως λειτουργούν σήμερα τα διάφορα τμηματικά 

αρχεία, δεν εφαρμόζονται οι ενδεδειγμένες διαδικασίες, όπως αρχειοθέτηση 

και αρίθμηση των εγγράφων αλληλογραφίας και σύνδεση μεταξύ τους, 

ανάλογα με το περιεχόμενό τους.  

 Περιουσιακά στοιχεία. ∆ιαπιστώθηκε και πάλι ότι δεν έγινε φυσική 

καταμέτρηση των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού και δεν τηρείται 

ενημερωμένη κατάσταση για τον τόπο όπου βρίσκεται το κάθε στοιχείο 
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ξεχωριστά. Παρατηρείται ότι, ενώ γίνονται συχνά μετακινήσεις, στις πλείστες 

περιπτώσεις δεν ενημερώνονται οι αρμόδιοι, με αποτέλεσμα να είναι 

δύσκολη η παρακολούθηση και o εντοπισμός των περιουσιακών στοιχείων.  

 Όπως έχουμε παρατηρήσει και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, το Ίδρυμα 

θα πρέπει να προβεί σε καταγραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων, να 

ετοιμαστεί κατάσταση για τα περιουσιακά στοιχεία για κάθε Τμήμα/Γραφείο 

και να γίνεται ενημέρωση για όλες τις προσθήκες, αφαιρέσεις και 

μετακινήσεις. Επιπρόσθετα θα πρέπει να γίνει συμφιλίωση των αποτελεσμάτων 

της καταγραφής με το μητρώο στοιχείων πάγιου ενεργητικού.  

 

 

 

 

(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
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