
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010. 

 
1. Γενικά. 

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

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (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 

€45,1 εκ. σε σύγκριση με €35,9 εκ. το προηγούμενο έτος. Η κρατική χορηγία του 

2010 για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος ανήλθε σε €37,9 εκ. ή 

84% των συνολικών εσόδων, σε σύγκριση με €28,4 εκ. ή 79% για το προηγούμενο 

έτος και τα έσοδα από άλλες πηγές σε €7,2 εκ. (€7,5 εκ. το 2009). Σημειώνεται ότι 

η κρατική χορηγία για κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους €5.179.224 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 €1,1 εκ. 

για αναβαλλόμενα έσοδα από κρατική χορηγία. Η σημαντικότερη μείωση 

σημειώθηκε στα έσοδα που αφορούν σε εμπορικές διαφημίσεις (€544.242). 

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

χρηματοδότησης, ανήλθαν σε €42,9 εκ., σε σύγκριση με €40,6 εκ. για το 

προηγούμενο έτος, δηλαδή σημείωσαν αύξηση €2,3 εκ. ή 6%. Οι αποσβέσεις 

ανήλθαν σε €2.091.770 (€1.787.431 το 2009) και τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης 

ανήλθαν σε €321.162 (€808.016 το 2009). Η σημαντικότερη αύξηση σημειώθηκε στο 

Κονδύλι «Έξοδα Προγραμμάτων» (€4.534.498) και η σημαντικότερη μείωση στο 

Κονδύλι «Μισθοί και Ωφελήματα Προσωπικού» (€2.543.540) 

(γ) Αποτελέσματα έτους. Το Ίδρυμα παρουσίασε για το 2010 πλεόνασμα πριν 

από τη φορολογία €2,1 εκ., σε σύγκριση με έλλειμμα €4,8 εκ. κατά το 2009.  
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(δ) Κρατική χορηγία. Κατά τη διάρκεια του έτους παραχωρήθηκε στο Ίδρυμα 

κρατική χορηγία συνολικού ύψους €43.043.338 (€31.914.610 το 2009), όση και η 

εγκεκριμένη πρόνοια στον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Παρατηρήσαμε ότι η 

εγκεκριμένη στον Κρατικό Προϋπολογισμό αρχική πρόνοια για χορηγία προς το 

Ίδρυμα για το 2010 (Ν.67(ΙΙ)/2009), ήταν μόνο €28.191.924 και μόλις στις 

3.12.2010 με τον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό του Κράτους (Υπουργείο 

Εσωτερικών) (Ν.53(II)/2010), εγκρίθηκε επιπλέον χορηγία ύψους €14.851.414. Το 

φαινόμενο να περιλαμβάνεται και εγκρίνεται ως κρατική χορηγία προς κάποιον 

Οργανισμό διαφορετικό ποσό στον Κρατικό Προϋπολογισμό, σε σύγκριση με τον 

οικείο Προϋπολογισμό του συγκεκριμένου Οργανισμού έχει παρατηρηθεί και στο 

παρελθόν και είχαν υποδειχθεί στο Υπουργείο Οικονομικών οι συνέπειες και τα 

προβλήματα που δημιουργούνται.   

Το Ίδρυμα υπέβαλε το 2008 στον Υπουργό Εσωτερικών «Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο 

Αντιμετώπισης/Κάλυψης Οικονομικών Προβλημάτων» με χρονικό ορίζοντα από το 

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

για αντιμετώπιση των σοβαρών οικονομικών του προβλημάτων περιορίζεται στην 

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

η Κυβέρνηση δεν αποδέχθηκε το «Σχέδιο». 

(ε) Έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης. Στις 31.12.2010 οι τρέχουσες 

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

2009, ενώ το τρεχούμενο ενεργητικό ήταν €12,9 εκ. (€11,6 εκ. το 2009), δηλαδή 

υπήρχε έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους €3 εκ., σε σύγκριση με €4,6 εκ. το 

2009. Το σύνολο των υποχρεώσεων του Ιδρύματος υπερβαίνει το σύνολο του 

ενεργητικού του κατά €62,8 εκ. Το πιο πάνω έλλειμμα, που προέκυψε κυρίως από 

τις υποχρεώσεις του Ιδρύματος προς τo Ταμείο Συντάξεων για κάλυψη των 

συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων του και από την οφειλή για τα 

Περιθωριακά Ωφελήματα των υπαλλήλων, καταδεικνύει ότι η ικανότητα του 

Ιδρύματος να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα στηρίζεται στη συνέχιση 

παροχής κρατικής χορηγίας και στη μη υποχρέωση για άμεση καταβολή των 

οφειλών στο Ταμείο Συντάξεων.  

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος, τo έλλειμμα προέκυψε επίσης 

και από το δάνειο που είχε συνάψει το ΡΙΚ στο παρελθόν λόγω μη επαρκούς 

χορηγίας και μη έχοντας άλλη επιλογή χρηματοδότησης. 
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 (στ) Υποχρέωση προς το Ταμείο Συντάξεων. 

(i) Ύψος αναλογιστικού ελλείμματος. Σύμφωνα με την αναλογιστική 

εκτίμηση που υποβλήθηκε το Μάιο 2011 με ημερομηνία εκτίμησης 

31.12.2010, με βάση το ήδη εφαρμοσμένο όριο αφυπηρέτησης των 63 ετών, 

το Ταμείο Συντάξεων παρουσιάζει έλλειμμα, σε σχέση με προϋπηρεσία, 

ύψους €82.547.382 (€76.928.000 στην εκτίμηση 31.12.2009 σύμφωνα με την 

τελική έκθεση της αναλογιστικής εκτίμησης). 

Η συνολική αναγνωρισμένη οφειλή προς το Ταμείο Συντάξεων, ανέρχεται 

κατά τις 31.12.2010 σε €51.142.833 (€48.718.010 στις 31.12.2009), όπως 

παρουσιάζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης του Ιδρύματος. 

Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο μη αναγνωρισμένο έλλειμμα ύψους 

€31.404.549 παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις του Ιδρύματος 

υπό μορφή σημείωσης.  

(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.Δ.Π. 205/87 όπως 

τροποποιήθηκαν με την Κ.Δ.Π. 278/93, εάν πιστοποιηθεί έλλειμμα κατά 

την αναλογιστική εκτίμηση, το Ίδρυμα θα συνεισφέρει στο Ταμείο 

ελλειμματικές εισφορές τέτοιου ποσού, το οποίο υπολογίζεται ότι θα 

καλύπτει το έλλειμμα σε περίοδο που δεν ξεπερνά τα 33 χρόνια, όπως 

μπορεί να αποφασίσει το Ίδρυμα από την ημερομηνία της εκτίμησης. 

Επίσης, στο παράρτημα της τελικής αναλογιστικής εκτίμησης με 

ημερομηνία εκτίμησης 31.12.2009, για χρηματοδότηση του ελλείμματος 

των €76.928.000, γίνεται εισήγηση όπως καταβληθούν από το Ίδρυμα 

ετήσιες συνεισφορές, είτε €26.804.000 για 3 χρόνια, είτε €16.800.000 για 5 

χρόνια, είτε €11.196.000 για 8 χρόνια, επιπρόσθετα με τις εισφορές για την 

Τρέχουσα Υπηρεσία ύψους 24% επί των μισθών, είτε με ένα ποσοστό 

εισφοράς ύψους 182,5% επί των ολικών μισθών (μη περιλαμβανομένου 

του 13ου) κατά τη διάρκεια της μελλοντικής υπηρεσίας των παρόντων 

μελών του Ταμείου. Στον εγκριθέντα όμως Προϋπολογισμό του Ιδρύματος 

για το έτος 2010, έχει συμπεριληφθεί πρόνοια για προϋπηρεσία μόνο 

€2.000.000, με σημείωση ότι εφόσον τα πραγματικά έσοδα υπερβούν τα 
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προβλεπόμενα, το πλεόνασμα δύναται να χρησιμοποιηθεί για πρόσθετη 

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

προς το Ταμείο Συντάξεων €3.800.000, συμπεριλαμβανομένης και της 

Τρέχουσας Υποχρέωσης ύψους €1.452.033.  

Στον εγκριθέντα Προϋπολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2011, έχει 

συμπεριληφθεί πρόνοια μόνο €2.000.000 για κάλυψη προϋπηρεσίας, με 

σημείωση ότι εφόσον τα πραγματικά έσοδα υπερβούν τα προβλεπόμενα, 

το πλεόνασμα δύναται να χρησιμοποιηθεί για πρόσθετη πληρωμή προς το 

Ταμείο Συντάξεων. Όπως αναφέραμε και 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. 

Όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής, η περίληψη μη επαρκούς 

πρόνοιας στους ετήσιους Προϋπολογισμούς του ΡΙΚ για κάλυψη 

προϋπηρεσίας γίνεται κατόπιν υπόδειξης των αρμόδιων Υπουργείων 

Εσωτερικών και Οικονομικών. 

(ζ) Κρατικές εγγυήσεις. Στις 31.12.2010 οι κρατικές εγγυήσεις για τα δάνεια του 

Ιδρύματος ανέρχονταν σε €19,4 εκ. 

(η) Επένδυση σε εξαρτημένη εταιρεία. Το ΡΙΚ κατέχει το 100% του μετοχικού 

κεφαλαίου εξαρτημένης εταιρείας, η οποία συστάθηκε στην Κύπρο στις 

10.12.2003 με μετοχικό κεφάλαιο £10.000 (€17.086), και η οποία δεν έχει ακόμη 

αρχίσει τις δραστηριότητές της. 

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

εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Ιδρύματος: 
 

 2010  2009 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 0,81  0,72 
Αποδοχές και Ωφελήματα Προσωπικού (περιλαμβανομένων 
των εργοδοτικών εισφορών) προς Έξοδα 

 
41,86% 

  
50,62% 

Κρατική Χορηγία προς Έσοδα 83,91%  79,09% 
 

3. Προϋπολογισμός. 

(α) Προϋπολογισμός 2010. Ο αρχικός Προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2010, 

υποβλήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 21.5.2009, ενώ από το Διοικητικό 
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Συμβούλιο του Ιδρύματος εγκρίθηκε μεταγενέστερα στις 4.6.2009. Μετά από οδηγίες του 

Υπουργείου Εσωτερικών το Ίδρυμα προχώρησε σε τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού, 

ο οποίος τελικά υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 4.2.2010, 

ψηφίστηκε σε Νόμο στις 24.3.2010 (Ν.31(ΙΙ)/2010) και δημοσιεύτηκε στις 31.3.2010.  

Η Βουλή ενέκρινε δωδεκατημόρια για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2010, και 

επομένως οι πληρωμές που έγιναν κατά την περίοδο 1.3.2010 μέχρι 30.3.2010, δεν ήταν 

νομοθετικά καλυμμένες.  Σημειώνεται ότι κατά την εν λόγω περίοδο οι πληρωμές που 

έγιναν αφορούσαν μόνο σε συμβατικές υποχρεώσεις του Ιδρύματος. Επισημάνθηκε ότι η 

καθυστέρηση στην όλη διαδικασία της ετοιμασίας και έγκρισης του Προϋπολογισμού 

δημιουργεί προβλήματα ρευστότητας στο Ίδρυμα και νομιμότητας διενέργειας δαπανών. 

(β) Υπερβάσεις. Κατά το 2010, σε διάφορα Άρθρα του Προϋπολογισμού χρεώθηκαν 

ποσά ύψους €2.375.946, πέραν από τις εγκριθείσες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό. 

Από αυτές, ποσά ύψους €2.025.015 καλύφθηκαν με μεταφορές εξοικονομήσεων από 

άλλα Άρθρα και ποσά ύψους €350.931 καλύφθηκαν από τις «Μη Προβλεπόμενες 

Δαπάνες και Αποθεματικό». Σχετική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος 

δόθηκε στις 10.5.2011, ενώ εκκρεμεί η υποβολή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

(γ) Πλεονάσματα έτους. Σε σύσκεψη που έγινε στις 5.4.2011 μεταξύ 

εκπροσώπων των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και του ΡΙΚ, 

λήφθηκε απόφαση όπως το πλεόνασμα που προέκυψε στον Προϋπολογισμό του 

Ιδρύματος για το 2010 επιστραφεί στο Υπουργείο Εσωτερικών ή κατακρατηθεί 

ισάξιο ποσό από τη χορηγία που εγκρίθηκε για το 2011.  Το ποσό του 

πλεονάσματος θα οριστικοποιηθεί όταν υποβληθούν οι τελικοί λογαριασμοί του 

Ιδρύματος για το 2010 στο Υπουργείο. 

4. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και απαρτία. 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμων, «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 Δημοσίου Δικαίου 

(Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμους του 1988 έως 2002, το Διοικητικό 

Συμβούλιο οποιουδήποτε από τα ορισμένα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 



 - 6 - 
 

αποτελείται από εννέα μέλη και δεν ορίζεται πρόνοια για απαρτία. Παρόλο που από 

τη ψήφιση του πιο πάνω Νόμου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ 

ανέρχονται σε 9, έχουμε την άποψη ότι, προς αποκλεισμό οποιουδήποτε κινδύνου 

για αμφισβήτηση της νομιμότητας της σύνθεσης του Δ.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 απαιτείται για την απαρτία στην λήψη των αποφάσεων, ώστε οι δύο 

Νόμοι να συνάδουν. 

5. Προσωπικό. 

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

κατά την 31.12.2010 και 31.12.2009 μαζί με το ανάλογο κόστος: 
 

 2010  2009 
Υπαλληλικό προσωπικό:    
Μόνιμοι υπάλληλοι 135  153 
Συνεργάτες αορίστου χρόνου (τακτικοί) 284  257 
 419  410 
Εργατικό προσωπικό:    
Τακτικοί 34  32 
Έκτακτοι 3  2 
 37  34 
Σύνολο 456  444 
 2010  2009 
 €  € 
Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές:    
Μόνιμοι υπάλληλοι (δεν συμπεριλαμβάνεται η ελλειμματική 
εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων) 

   

 Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα 6.604.938  7.473.823 
 Διάφορα επιδόματα και υπερωρίες 958.985  1.186.969 
 Εργοδοτικές εισφορές 778.564  850.500 
 8.342.487  9.511.292 
 Ωφελήματα προσωπικού 1.425.104  1.408.887 
 Εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων για τρέχουσα υπηρεσία  1.452.033  1.474.370 
 11.219.624  12.394.549 
Συνεργάτες αορίστου χρόνου (τακτικοί) 9.321.378  6.649.077 
Εργατικό προσωπικό 1.032.140  958.022 
Σύνολο 21.573.142  20.001.648 
Μέσος όρος κόστους εργοδότησης:    
Μόνιμοι υπάλληλοι (μέσος όρος 142)   79.012  77.466 
Συνεργάτες αορίστου χρόνου (τακτικοί) (μέσος όρος 287) 32.479  34.451 
Εργατικό προσωπικό (μέσος όρος 37) 27.895  28.177 
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Σημειώνεται ότι η αύξηση του μέσου όρου κόστους εργοδότησης των μονίμων υπαλλήλων 

κατά €1.546 ή 2% οφείλεται κυρίως, στην αύξηση του τιμαριθμικού επιδόματος και στην 

παραχώρηση των ετήσιων προσαυξήσεων, ενώ η μείωση του μέσου όρου κόστους 

εργοδότησης των συνεργατών αορίστου χρόνου (τακτικών) και του εργατικού 

προσωπικού κατά €1.972 ή 5,7% και €282 ή 1% αντίστοιχα, οφείλεται στην αύξηση του 

αριθμού τους με την συμπερίληψη νέων στις αρχικές βαθμίδες των κλιμάκων τους. 

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

Προϋπολογισμού Νόμο του 2010 του Ιδρύματος ανέρχονταν σε 230, από τις οποίες 

12 σημειωμένες με διπλό σταυρό (υπό κατάργηση), ενώ στις 31.12.2010 υπήρχαν 84 

κενές θέσεις. Ορισμένες θέσεις εξακολουθούν να παραμένουν κενές για μεγάλο 

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

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

τροχοδρομηθεί διαδικασία πλήρωσης τους. Σημειώνεται ότι κατά την ψήφιση των 

Προϋπολογισμών του Ιδρύματος από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το έτος 2010, 

προστέθηκε πρόνοια που απαγορεύει την πλήρωση οποιασδήποτε κενής θέσης, για 

την οποία δεν έχει αρχίσει η νόμιμη διαδικασία πλήρωσης της κατά την ημερομηνία 

ψήφισης του, ενώ η αντίστοιχη πρόνοια στον Προϋπολογισμό του 2011 αφορά στην 

πλήρωση οποιασδήποτε κενής θέσης πρώτου διορισμού μόνο. 

(γ) Αφυπηρέτηση υπαλλήλων, μελών του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων 
(με εισφορές). Όπως αναφέρθηκε και στις Εκθέσεις μας για τα έτη 2008 και 2009, οι 

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

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

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

του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων (όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της 

Κυβέρνησης), μετά από σχετική τροποποίηση, προβλέπουν σταδιακή αφυπηρέτηση 

μέχρι τη συμπλήρωση ηλικίας 63 ετών. 

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

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

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

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

τροποποίηση τους για σταδιακή επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης μέχρι τα 63 

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

Χορηγημάτων (όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης). 
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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 €1.079.736, 

σε σύγκριση με €1.299.979 το 2009. 

Στον πιο κάτω πίνακα που ετοιμάστηκε σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση 

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

για τα έτη 2010 και 2009. 

 2010  2009 
 €  € 
Αποζημίωση για εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα και αργίες 360.311  416.500 
Επίδομα βάρδιας 326.364  335.662 
 686.675  752.162 
Υπερωρίες 393.061  547.817 
Σύνολο 1.079.736  1.299.979 

 

Κατά το 2010 έχει παρατηρηθεί μείωση στις υπερωρίες κατά €154.756 ή 28%. 

Σημειώνεται ότι οι υπερωρίες και τα επιδόματα βάρδιας αποτελούν ποσοστό 9% επί 

των συνολικών αποδοχών του μόνιμου προσωπικού και εργατών. 

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

υπαλλήλων, στον καθένα από τους οποίους καταβλήθηκε για υπερωρίες και 

επιδόματα βάρδιας κατά το έτος 2010, ποσό πέραν των €20.000.  
 

 
Τμήμα 

Αριθμός υπαλλήλων με υπερωρίες και επιδόματα 
βάρδιας πάνω από €20.000 

 2010  2009 
Στήριξης Παραγωγής 9  11 
Προγραμμάτων Τηλεόρασης και 
Ειδήσεων και Επικαίρων 3  4 

Σύνολο υπαλλήλων 12  15 
 

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

7.10.2010, αν και παρατηρήθηκε αισθητή μείωση στα άτομα που εργάστηκαν 

υπερωριακά, πέραν των 43 ωρών το μήνα, εν τούτοις ορισμένα μέλη του 

προσωπικού εξακολουθούν να εργάζονται υπερωριακά, πέραν των 43 ωρών το 

μήνα, σε αντίθεση με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος 

ημερ. 3.8.2005, όπου δόθηκαν οδηγίες σε όλους τους Τμηματάρχες να μην 

καλείται υπάλληλος να εργαστεί υπερωριακά πέραν των 43 ωρών το μήνα.  
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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 εργασία τους διεκπεραιώνεται σε εργάσιμες ώρες. 

Παρατηρήθηκε ότι οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης δεν ελέγχονται πάντοτε με 

βάση τις καταγραμμένες από το σύστημα κάρτας ώρες άφιξης και αναχώρησης 

του προσωπικού, για το οποίο, σημειώνεται ότι κατά τους πρώτους μήνες του 

2010 δεν λειτουργούσε λόγω βλάβης.  

(ε) Κατ’ αποκοπή αμοιβή μόνιμων υπαλλήλων. Κατά το 2010 καταβλήθηκε 

σε 10 μόνιμους υπαλλήλους συνολικά πρόσθετη κατ’ αποκοπή αμοιβή ύψους 

€43.609, πέραν των ετήσιων απολαβών τους και υπερωριών σε ορισμένες 

περιπτώσεις, για υπηρεσίες που προσέφεραν στο Ίδρυμα εκτός των ωρών 

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

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

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

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

συνήθων καθηκόντων και εκτελείται εκτός των κανονικών εργάσιμων ωρών. 

(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) Άδειες 

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

καλύπτει την περίοδο 1.1.2004-31.12.2006, επισημοποιήθηκε η εφαρμογή της 

πενθήμερης εβδομάδας εργασίας (Δευτέρα-Παρασκευή) και, τηρουμένων των 

αναλογιών, η ετήσια άδεια ανάπαυσης, άδεια ασθενείας, άδεια μητρότητας και 

ποικίλες διατάξεις που αφορούν σε εκπαιδευτική άδεια ή άδεια απουσίας χωρίς 

απολαβές, θα χορηγούνται βάσει των περί Δημοσίας Υπηρεσίας (Χορήγηση 

Αδειών) Κανονισμών του 1995 και των μεταγενέστερων τροποποιήσεων.  
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(ii) Εκπαιδευτική άδεια. Παρατηρήθηκε ότι η εκπαιδευτική άδεια που παραχωρείται 

στους υπαλλήλους (μόνιμους και συνεργάτες) είναι μετ’ απολαβών γεγονός που 

δεν συνάδει με τις διατάξεις που διέπουν την εκπαιδευτική άδεια (σχετικό 

Μνημόνιο Γραφείου Προγραμματισμού, Νοεμβρίου 1992, Άρθρο 20 (α)). Οι 

διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στο ΡΙΚ σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση 

που υπογράφηκε στις 1.2.2006. 

(η) Απασχόληση συνεργατών. 

(i)  Γενικά. Σύμφωνα με τα αμοιβολόγια των συνεργατών, κατά το 2010 αναφέρονται 

700 συνεργάτες (654 το 2009), από τους οποίους οι 284 ήταν συνεργάτες αορίστου 

χρόνου (τακτικοί) (257 το 2009) και οι 20 με ειδικό συμβόλαιο (21 το 2009). 

Σημειώνεται ότι στον πιο πάνω συνολικό αριθμό των συνεργατών, περιλαμβάνονται 

126 άτομα (125 το 2009), κατά το πλείστον καλλιτέχνες, ηθοποιοί και κειμενογράφοι, 

των οποίων η αμοιβή αφορούσε μόνο σε δικαιώματα για επαναλήψεις, και περίπου 

169 άτομα (102 το 2009), κατά το πλείστον καλλιτέχνες ηθοποιοί και κειμενογράφοι, 

των οποίων η αμοιβή αφορούσε σε γυρίσματα νέων σειρών για προβολή από το ΡΙΚ 

και σε δικαιώματα για επαναλήψεις. Περιλαμβάνονται επίσης 24 άτομα (34 το 2009) 

παραγωγοί, μουσικοί παραγωγοί και εκφωνητές ραδιοφώνου και 100 (115 το 2009) 

έκτακτοι συνεργάτες που αμείβονται κατ’ αποκοπή. 

Οι συνολικές δαπάνες για την αμοιβή των πιο πάνω συνεργατών, 

περιλαμβανομένων των εισφορών στα διάφορα ταμεία, ανήλθαν σε €11.681.754 

(€9.418.955 το 2009), παρατηρήθηκε δηλαδή αύξηση ύψους €2.262.799 ή 24% 

που οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση των απολαβών των συνεργατών 

αορίστου χρόνου, λόγω της εφαρμογής του πορίσματος του Επιθεωρητή 

Εργασιακών Σχέσεων από 1.11.2009, όπως σχετικά επισημάνθηκε στην Έκθεσή 

μας για το έτος 2009. Η πιο πάνω δαπάνη περιλαμβάνει και ποσό ύψους 

€578.485 (€700.374 το 2009), που αφορά στην αμοιβή των συνεργατών με ειδικό 

συμβόλαιο και ποσό ύψους €163.256 (€125.086 το 2009) που αφορά 

αποκλειστικά 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 31.12. των ετών 2004-2010 και γίνεται 

σύγκριση με τον αριθμό των μονίμων υπαλλήλων που απασχολούνταν κατά το 

τέλος κάθε έτους, ενώ στο δεύτερο πίνακα φαίνονται κατά κατηγορία απολαβών 
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οι ετήσιες ακαθάριστες απολαβές του έτους 2010, των συνεργατών με ειδικό 

συμβόλαιο που απασχολήθηκαν στο Ίδρυμα κατά το έτος 2010. 
 

Κατηγορία προσωπικού 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Συνεργάτες αορίστου χρόνου (τακτικοί) 284 257 180 139 141 143 145 
Συνεργάτες με ειδικό συμβόλαιο 20 21 28 75 73 75 67 
 304 278 208 214 214 218 212 
Μόνιμοι υπάλληλοι 135 153 168 169 172 190 201 
Συνολικός αριθμός 439 431 376 383 386 408 413 
Ποσοστό συνεργατών επί μόνιμων 
υπαλλήλων 

 
225% 

 
182% 

 
124% 127% 124% 115% 105% 

 

Ετήσιες Ακαθάριστες 
Απολαβές 2010 Συνεργατών 
με ειδικό συμβόλαιο 

€3.001-
10.000 

€10.001-
20.000 

€20.001-
30.000 

€30.001-
40.000 

πέραν των 
€40.001 

Άτομα 7 2 9 3 3 
 

Από έλεγχο στα αμοιβολόγια των συνεργατών παρατηρήθηκε ότι:  

• Υπάρχουν περιπτώσεις συνεργατών αορίστου χρόνου, που ενώ αρχικά είχαν 

προσληφθεί για καθήκοντα θέσης με ψηλότερη κλίμακα μισθοδοσίας, στη συνέχεια 

μετά από αίτημά τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα θέσης γραφέα για την οποία η 

κλίμακα μισθοδοσίας είναι χαμηλότερη, διατηρώντας όμως την ψηλότερη κλίμακα 

μισθοδοσίας. Επισημάνθηκε ότι αν υπήρχε ανάγκη για πρόσληψη γραφέων, οι 

θέσεις αυτές θα έπρεπε να προκηρυχθούν με ανάλογη δημοσίευση και να 

διεκδικηθούν από τους πιο πάνω σε ισότιμη βάση μαζί με άλλους πιθανούς 

ενδιαφερόμενους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στις πιο πάνω περιπτώσεις, 

περιλαμβάνεται και άτομο, το οποίο πέραν του ότι αμείβεται για τα καθήκοντα του 

στη θέση γραφέα με βάση ψηλότερη κλίμακα, αμείβεται επιπρόσθετα και με κατ’ 

αποκοπή ποσό για να εκτελεί εκτός ωρών εργασίας, τα καθήκοντα της θέσης για 

την οποία αρχικά προσλήφθηκε. 

• Υπάρχουν περιπτώσεις συνεργατών που εργοδοτούνται τόσο στο Ίδρυμα, όσο και 

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

τομέα, χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή έγκριση του Ιδρύματος, όπως 

καθορίζεται στους όρους απασχόλησης συνεργατών αορίστου χρόνου. Αναφέρεται 

περαιτέρω ότι στις πιο πάνω περιπτώσεις υπάρχουν άτομα που η εργασία τους, 

τόσο στο ΡΙΚ, όσον και αλλού είναι με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση, που απασχόλησε και το Διοικητικό Συμβούλιο το 

2010, συνεργάτη αορίστου χρόνου, που εργάζεται τόσο στο Ίδρυμα, όσο και σε 
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κρατική εταιρεία με πλήρη απασχόληση και το Ίδρυμα είναι αναγκασμένο να διενεργεί 

συχνά αλλαγές στο πρόγραμμα βάρδιας για να διευκολύνει το εν λόγω υπάλληλο, 

καθότι η υπηρεσιακή βάρδια του στο Ίδρυμα συγκρούεται με την βάρδια του. 

• Με εγκύκλιο του Διευθυντή Προσωπικού και Διοίκησης του Ιδρύματος στις 

12.7.2010 κλήθηκαν όσοι από τους συνεργάτες ενδιαφέρονται να εργαστούν για 2 

θέσεις, μία στο Τμήμα Προσωπικού και Διοίκησης και μία στο Τμήμα 

Προγραμμάτων Τηλεόρασης, να αποταθούν γραπτώς στο Τμήμα Προσωπικού 

και Διοίκησης. 

Με βάση την πιο πάνω εγκύκλιο, στις 22.7.2010 προσφέρθηκε διορισμός ως 

συνεργάτιδα ορισμένου χρόνου, από 26.7.2010 μέχρι 31.7.2011 σε 

συνεργάτιδα που από 14.9.2007 συνεργαζόταν με το Ίδρυμα παρέχοντας 

υπηρεσίες ως παρουσιάστρια εκπομπής με κατ’ αποκοπή αμοιβή για κάθε 

τηλεοπτική εκπομπή.  Σημειώνεται ότι στο νέο διοριστήριο έγγραφο πέραν 

του μισθού της που καθορίστηκε με βάση την πρώτη βαθμίδα της 

συνδυασμένης κλίμακας Α4-Α7, γίνεται πρόνοια ότι για την παρουσίαση της 

τηλεοπτικής της εκπομπής θα συνεχίσει να αμείβεται κατ’ αποκοπή.  

Για τα πιο πάνω παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:  

(i) Το Ίδρυμα προχώρησε σε εσωτερική προκήρυξη και όχι δημοσίευση των πιο 

πάνω θέσεων, εκ των οποίων η μια δεν φαίνεται να έχει πληρωθεί, 

παραβιάζοντας την αρχή της ισότητας όπως αυτή καθορίζεται στο Σύνταγμα 

και τις αρχές του Διοικητικού Δικαίου.  

(ii) Για την ετοιμασία της εκπομπής για την οποία αμείβεται κατ’ αποκοπή, η πιο 

πάνω συνεργάτιδα, φαίνεται ότι χρησιμοποιεί και μέρος του εργάσιμου 

χρόνου της νέας θέσης. 

• Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος ημερ. 27.10.2009 

προσλήφθηκαν 38 συνεργάτες ορισμένου χρόνου για παροχή υπηρεσιών για περίοδο 

7 μηνών από 1.12.2009 μέχρι 30.6.2010, ενώ σε δυο επόμενες συνεδρίες 

ημερ. 22.12.2009 και 5.1.2010, επιβεβαιώθηκε ότι οι υπηρεσίες των 37 από τα 

38 άτομα θα τερματίζονταν στις 30.6.2010, όπως είχε αποφασιστεί αρχικά, με 

εξαίρεση ένα άτομο, το οποίο θα απασχολείτο για ένα έτος. Επίσης στα 

συμβόλαια των πιο πάνω ατόμων αναφερόταν ότι «με την λήξη του 



 - 13 - 
 

συμβολαίου σας η απασχόληση σας τερματίζεται αυτοδικαίως χωρίς την 

καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης». 

Σε αντίθεση με τα πιο πάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την παράταση 

των υπηρεσιών τους μέχρι 31.10 2010, 31.1.2011, 31.3.2011 και 31.5.2011, 

αντίστοιχα.  Επισημάνθηκε ότι αν η πρακτική των παρατάσεων συνεχιστεί, τα 

πιο πάνω άτομα τελικά θα μετατραπούν σε συνεργάτες αορίστου χρόνου. 

Αναφέρεται επίσης, ότι στους πιο πάνω περιλαμβάνονται και 3 άτομα, τα οποία 

αξιολογήθηκαν αρνητικά από τους οικείους Διευθυντές τους, όμως το Διοικητικό 

Συμβούλιο στην συνεδρία του ημερ. 6.7.2010 αποφάσισε όπως δοθεί και σ’ αυτά τα 

άτομα παράταση κατά τον ίδιο τρόπο όπως και στους υπόλοιπους, εκ των οποίων 

ένα άτομο δεν αποδέχτηκε και αποχώρησε. 

• Σε τέσσερα άτομα που προσλήφθηκαν τον Μάιο 2009 με καθεστώς 

συνεργάτη ορισμένου χρόνου (καθήκοντα δημοσιογράφου) για περίοδο 12 

μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης και με μισθό που αντιστοιχούσε στην πρώτη 

βαθμίδα της κλίμακας Α4, στις 5.7.2010 προσφέρθηκε νέο συμβόλαιο για 

καθεστώς συνεργάτη αορίστου χρόνου (καθήκοντα δημοσιογράφου) και με 

μισθό που αντιστοιχεί στην πέμπτη βαθμίδα της Α4. 

Αναφορικά με τα πιο πάνω παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Το Ίδρυμα δεν ενημέρωσε έγκαιρα τους πιο πάνω, κατά πόσο θα ανανέωνε 

το συμβόλαιο τους, με αποτέλεσμα την περίοδο από Μάιο 2010 μέχρι 

4.7.2010 να εργάζονται χωρίς συμβόλαιο. 

(ii) Η ετήσια προσαύξηση κερδίζεται με δωδεκάμηνη υπηρεσία με πλήρεις 

απολαβές.  H παραχώρηση τεσσάρων πρόσθετων προσαυξήσεων στους πιο 

πάνω, με το νέο συμβόλαιο, δεν συνάδει με την πρακτική που ακολουθεί το 

ΡΙΚ, η οποία βασίζεται στις διατάξεις των περί Δημόσιας Υπηρεσίας 

(Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων 

Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1995, που εφαρμόζονται και στο ΡΙΚ. 

(iii) Η ένταξή τους στο καθεστώς αορίστου χρόνου πριν από την συμπλήρωση 30 μηνών 

υπηρεσίας δεν συνάδει με τις διατάξεις του περί Εργοδοτουμένων με εργασία 

Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου (Ν.98(Ι)/2003), 

ούτε και με την πρακτική που το Ίδρυμα ακολούθησε στην εφαρμογή του 

πορίσματος του Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων κατά το προηγούμενο έτος, όταν 
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δηλαδή το καθεστώς μεγάλου αριθμού συνεργατών μετατράπηκε σε αορίστου 

χρόνου με βάση τα έτη υπηρεσίας τους πέραν των 30 μηνών. 

(ii) Καθορισμός διαδικασίας και εσωτερικών κανονισμών για πρόσληψη και 
απασχόληση Συνεργατών. Με την εφαρμογή του πορίσματος του Επιθεωρητή 

Εργασιακών Σχέσεων από 1.11.2009 ανεμένετο ότι, λαμβάνοντας υπόψη και τις 

αδυναμίες στη εφαρμογή του, όπως αναλυτικά έχουν αναφερθεί στην Έκθεσή 

μας, για τον έλεγχο του 2009, 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 Διοικητικού Δικαίου. 

Σημειώνεται ότι οι εσωτερικοί Κανονισμοί του Ιδρύματος, που εφαρμόζονταν από 

1.1.2000, και προνοούσαν για τη διαδικασία πρόσληψης και τους όρους 

υπηρεσίας των τακτικών συνεργατών, με την εφαρμογή του πορίσματος και την 

διαφοροποίηση των κατηγοριών των συνεργατών έχουν καταστεί ανενεργοί και 

ως εκ τούτου πρέπει να είναι άμεση προτεραιότητα για το Ίδρυμα να ετοιμάσει και 

εγκρίνει νέους Κανονισμούς, ζητώντας, όπως συμβαίνει και με άλλους 

οργανισμούς δημοσίου δικαίου, όσον αφορά θέματα προσωπικού, μισθών και 

όρων απασχόλησης, τις απόψεις του Υπουργείου Οικονομικών.  

Επαναλαμβάνεται η 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 παρέχει την 

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. 

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος είναι αδύνατο να δίδεται ανάλυση 

του αριθμού των συνεργατών και των θέσεων τους στον ετήσιο Προϋπολογισμό 

του ΡΙΚ, καθώς δεν μπορεί να γίνει ακριβής πρόβλεψη, αφού το Ίδρυμα δεν μπορεί 

να γνωρίζει από τον Μάιο του 2011 πόσους ηθοποιούς θα εργοδοτεί τον Οκτώβριο 

του 2012. Αναγνωρίζοντας αυτή τη δυσκολία, το ΡΙΚ έχει ήδη υποβάλει στο 

Υπουργείο Εσωτερικών εντός του Επεξηγηματικού Υπομνήματος του 

Προϋπολογισμού για το 2012, διαχωρισμό του κόστους των συνεργατών για το 
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2012 σε συνεργάτες αορίστου χρόνου, συνεργάτες ορισμένου χρόνου 

περιλαμβανομένων και των ηθοποιών, αγορά υπηρεσιών, καθώς και τον αριθμό 

των συνεργατών ανά κατηγορία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010. 

Από την πιο πάνω απάντηση προκύπτει ότι η δυσκολία εστιάζεται στους 

ηθοποιούς για τους οποίους εισηγούμαστε όπως δημιουργηθεί χωριστή 

υποδιαίρεση. Με τον τρόπο αυτό, για τους υπόλοιπους συνεργάτες που 

αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία, θα μπορεί να δίδεται η σχετική ανάλυση.  

(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 €1.616.353 το 2010 (€1.326.162 το 2009). 

 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. 

(iv) Σύμβαση εργοδότησης/βασικοί όροι απασχόλησης. Όπως αναφέρθηκε και σε 

προηγούμενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας, σε ορισμένες περιπτώσεις κατά την 

πρόσληψη συνεργατών δόθηκε διοριστήρια επιστολή, αλλά δεν επισυνάφθηκαν οι 

βασικοί όροι απασχόλησης, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις δεν δόθηκε ούτε 

διοριστήρια επιστολή. Το Ίδρυμα ετοίμασε όρους εργοδότησης και το 

Φεβρουάριο του 2008 κάλεσε 137 συνεργάτες να τους παραλάβουν, 77 από 

τους οποίους δεν ανταποκρίθηκαν. 

  Σύμφωνα με τον περί Ενημέρωσης του Εργοδοτουμένου από τον Εργοδότη 

για τους Όρους που διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας Νόμο 

(Ν.100(Ι)/2000), η ενημέρωση για τους όρους πρέπει να γίνεται εντός ενός 

μηνός το αργότερο από την έναρξη της εργασίας, ενώ για τις σχέσεις 

εργασίας οι οποίες υφίσταντο κατά την έναρξη της ισχύος του πιο πάνω 

Νόμου για λιγότερο από πέντε χρόνια, η ενημέρωση έπρεπε να γίνει μέσα σε 

έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος του, και για τις σχέσεις εργασίας οι 
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οποίες υφίσταντο κατά την έναρξη της ισχύος του πιο πάνω Νόμου για 

περισσότερα από πέντε χρόνια, η ενημέρωση έπρεπε να γίνει μέσα σε δυο 

μήνες εφόσον και αφότου το ζητήσει ο εργοδοτούμενος. 

 Επίσης στους συνεργάτες που, σύμφωνα με το πόρισμα του Επιθεωρητή 

Εργασιακών Σχέσεων, έχουν μετατραπεί από 1.11.2009, σε συνεργάτες 

αορίστου χρόνου μερικής απασχολήσεως δεν γνωστοποιήθηκε γραπτώς η 

διάρκεια της κανονικής ημερήσιας ή εβδομαδιαίας απασχόλησης τους, όπως 

προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 του πιο πάνω Νόμου. 

6. Διαφημίσεις. 

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

έτους για διαφημίσεις ανήλθαν στα €4.577.276 σε σύγκριση με €5.121.518 το 2009, 

σημειώθηκε δηλαδή μείωση ύψους €544.242 ή 10,63%, που οφείλεται κυρίως στη 

μείωση στις διαφημίσεις της τηλεόρασης στο πρώτο κανάλι, παρόλη τη σημαντική 

αύξηση που σημειώθηκε στο δεύτερο κανάλι, καθώς και στη μείωση στις διαφημίσεις του 

τρίτου προγράμματος του ραδιοφώνου. 

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 2010 στις €746.999 (ποσοστό ύψους 

16,32% των τιμολογημένων διαφημίσεων) σε σύγκριση με €436.866 το 2009, δηλαδή 

σημειώθηκε αύξηση ύψους €310.133 ή ποσοστό 71%. Από το ποσό των €746.999, 

ποσό ύψους €450.119 ή ποσοστό 60,26% προκύπτει από ανταλλαγή διαφημίσεων 

με συγκεκριμένο όμιλο εταιρειών.  

Επισημάνθηκε επίσης ότι οι ειδικές συμφωνίες «barter agreements» που συνάπτει 

το Ίδρυμα, με ανταλλαγή ομοειδών υπηρεσιών, αποτελούν αντίστοιχη 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 εξέφρασε την άποψη ότι θα 

πρέπει να καθορίζεται με εγκεκριμένη απόφαση του Ιδρύματος μια ενδεικτική πρόνοια 

του ετήσιου ύψους των συμφωνιών αυτών που πρόκειται να συναφθούν. 

(β) Διαφημίσεις στην τηλεόραση. Οι διαφημίσεις στην τηλεόραση κατά τα 

τελευταία πέντε χρόνια παρουσιάζουν την πιο κάτω εικόνα: 
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Η μείωση των διαφημίσεων στο πρώτο κανάλι σε σχέση με την αύξηση στο 

δεύτερο οφείλεται στην προτίμηση διάθεσης - ενόψει και της οικονομικής κρίσης - 

της διαφημιστικής δαπάνης των εταιρειών από το πρώτο κανάλι στο δεύτερο, 

λόγω προβολής του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου την περίοδο Ιουνίου – 

Ιουλίου 2010 από το δεύτερο κανάλι. 

Επισημάνθηκε ότι η πορεία των διαφημίσεων είναι άμεσα συνδεδεμένη με το 

βαθμό τηλεθέασης τόσο των τηλεοπτικών σειρών που συνεχίζουν να 

προβάλλονται από την προηγούμενη τηλεοπτική περίοδο όσο και των νέων 

παραγωγών στη νέα τηλεοπτική περίοδο.  

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

(i)  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι το Ίδρυμα απλώς αρχειοθετεί τις 

συμφωνίες διαφημίσεων που συνάπτει. Εισηγηθήκαμε 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.  

Πρώτο κανάλι – ΡΙΚ 1 

Έτος  Έσοδα  Αύξηση/ 
(Μείωση) Ποσοστό 

  €  € % 
2006  2.268.999  --- --- 
2007  2.729.368  460.369 20,3 
2008  3.797.884  1.068.516 39,1 
2009  3.505.689  (292.195) (7,7) 
2010  2.181.708  (1.323.981) (37,8) 

 
Δεύτερο κανάλι – ΡΙΚ 2 

Έτος  Έσοδα  Αύξηση/ 
(Μείωση) Ποσοστό  

  €  € %  
2005  1.795.196  --- ---  
2007     783.021  (1.012.175) (56,4)  
2008    620.544  (162.477) (20,8)  
2009    370.077  (250.467) (40,4)  
2010     1.255.172  885.095  239,2  
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Ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος μας πληροφόρησε ότι δόθηκαν 

οδηγίες για δημιουργία κατάστασης/μητρώου συμβολαίων ως η 

εισήγηση μας. 

(ii) Αναφορικά με τις ειδικές συμφωνίες εισηγηθήκαμε όπως αξιολογούνται από 

το Ίδρυμα οι λόγοι σύναψης τους είτε για ομοειδείς ή μη ομοειδείς υπηρεσίες. 

Οι συμφωνίες θα πρέπει να αποσκοπούν στην ικανοποίηση 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. 

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή, όλες οι συμφωνίες είναι εντός του 

εγκεκριμένου πλαισίου. 

 (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 Διοικητικό Συμβούλιο 

σε συνεδρία του στις 2.11.2010 ενέκρινε σχετικό πλαίσιο.  

(ii) Πέραν των πιο πάνω το Ίδρυμα τιμολογεί βάσει τιμοκαταλόγου ο οποίος 

αναθεωρείται μηνιαίως αναλόγως του προγραμματισμού της τηλεόρασης 

και του ραδιόφωνου και τυχόν έκτακτων κοινωνικών ή αθλητικών 

γεγονότων. Ετοιμάζονται επίσης άλλα ειδικά πακέτα κατά περίπτωση 

σημαντικών γεγονότων, δίνονται άλλες τιμές για χορηγούς εκπομπών 

αναλόγως της ζήτησης και του ενδιαφέροντος που υπάρχει από μέρους 

των εταιρειών καθώς επίσης και άλλες τιμές για την τηλεαγορά. 

Επίσης όπως παρατηρήθηκε δεν υπάρχει καθορισμένο διαδικαστικό 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 όπως για τις πιο πάνω περιπτώσεις καθοριστεί από το 

Ίδρυμα διαδικαστικό εγκεκριμένο πλαίσιο καθώς και τα εξουσιοδοτημένα 

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

συμφωνιών. 
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(iii) Έχοντας υπόψη ότι ο διαφημιστικός χρόνος του Ιδρύματος έχει αξία θα 

πρέπει να αξιοποιείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό και να τυγχάνει της 

καλύτερης δυνατής διαχείρισης στα καθορισμένα από το Ίδρυμα 

διαδικαστικά πλαίσια. 

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

αυτοματοποίηση των διαδικασιών από την καταχώριση μέχρι και την προβολή της 

διαφήμισης που θα συμβάλει τόσο στην παρακολούθηση της υλοποίησης των 

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

ελαχιστοποίηση τυχόν περιπτώσεων εμφάνισης λαθών και παραλείψεων. 

(στ) Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις στη 
δημόσια ραδιοτηλεόραση. Ο Έφορος με επιστολή του ημερ. 5.2.2010 ενημέρωσε 

το Υπουργείο Εσωτερικών αναφορικά με την δημοσίευση στις 27.10.2009 στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νέας ανακοίνωσης σχετικά με την 

εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. 

Καλεί το Υπουργείο καθώς και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, αφού μελετήσουν 

την ανακοίνωση να προετοιμάσουν αλλαγές που χρειάζονται στο νομοθετικό πλαίσιο 

που διέπει την ετήσια κρατική χορηγία προς το ΡΙΚ.  

Σημαντικό στοιχείο σύμφωνα με τη νέα ανακοίνωση αποτελεί το Κεφάλαιο 6 

«Αξιολόγηση του συμβιβάσιμου των κρατικών ενισχύσεων» και ειδικά οι παράγραφοι 

που αναφέρονται στους μηχανισμούς δημοσιονομικού ελέγχου και στην 

αναλογικότητα και εμπορική συμπεριφορά.  

Σε επόμενη συναφή επιστολή του ημερ. 1.6.2010, ο Έφορος επισημαίνει ότι σύμφωνα 

με την πιο πάνω ανακοίνωση για να θεωρείται η επιδότηση ως συμβατή με την κοινή 

αγορά απαιτείται να επιδιώκουν οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς τη μεγιστοποίηση 

των διαφημιστικών τους εσόδων, έτσι ώστε να μη δημιουργούνται στρεβλώσεις που 

θίγουν τους ανταγωνιστές τους. 

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

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

εναντίον του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Ιδρύματος με κλίμακα 

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

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

και άκυρη, διότι αυτή αντιβαίνει με τις πρόνοιες της Συνθήκης της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης (Άρθρα 86 και 87) και του περί Ραδιοφωνικού 

Ιδρύματος Νόμου που ρυθμίζουν κρατικές οικονομικές ενισχύσεις, καθώς 

και εκείνες που ρυθμίζουν τον ανταγωνισμό, διότι ξεπερνούν δυσανάλογα 

τα αναγκαία έξοδα για την εκπλήρωση της αποστολής του Ιδρύματος, 

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

και του διαφυγόντος εισοδήματος, υπό μορφή εμπορικών διαφημίσεων και 

άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων, ως αποτέλεσμα της παράνομης 

πλεονεκτικής θέσης του Ιδρύματος εις βάρος των εναγόντων, 

(iii) διάταγμα και/ή απόφαση του Δικαστηρίου 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 Δικαστηρίου για επιστροφή των σχετικών 

ποσών της εν λόγω παράνομης οικονομικής ενίσχυσης και τερματισμό της. 

Οι εναγόμενοι αρνούνται κάθε αξίωση των εναγόντων. Η αγωγή είχε οριστεί για 

οδηγίες στις 22.1.2010 και στη συνέχεια κατόπιν σειράς αναβολών έχει οριστεί για 

ακρόαση στις 30.9.2011. 

7. Χρεώστες. 

Το σύνολο των χρεωστών κατά τις 31.12.2010, ανήλθε σε €3.958.200, μετά από την 

αφαίρεση ειδικής πρόβλεψης για επισφαλή χρέη ύψους €1.845.749, σε σύγκριση με 

€3.959.065 και €1.856.122 αντίστοιχα κατά τις 31.12.2009. 

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

μέρος των χρεωστών και στις 31.12.2010, πριν την πρόβλεψη για επισφαλή χρέη 

ύψους €633.549, ανέρχονταν στα €3.366.374 (€3.615.223 το 2009).  

(β) Εισιτήρια Junior Eurovision. Όπως αναφέρθηκε και στις Εκθέσεις μας για τα έτη 

2008 και 2009, συγκεκριμένη εταιρεία ανέλαβε τη διάθεση των εισιτηρίων του 

διαγωνισμού τραγουδιού Junior Eurovision, τόσο των δοκιμαστικών παραστάσεων όσο 

και του τελικού διαγωνισμού, μέσω του διαδικτύου. Σύμφωνα με στοιχεία που εξάχθηκαν 

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

καταβλήθηκε στο Δήμο Λεμεσού, στους λογαριασμούς του Ιδρύματος αναγνωρίστηκε 

απαίτηση ύψους €175.062 από την πιο πάνω εταιρεία. Αναφέρεται επίσης ότι στα 

χρεωστικά υπόλοιπα με ειδικές συμφωνίες «Barter» περιλαμβάνεται υπόλοιπο ύψους 
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€15.649 για διαφημίσεις που πρόβαλε το Ίδρυμα για την εταιρεία, στη βάση συνεργασίας 

ανταλλαγής μη ομοειδών υπηρεσιών, για την οποία, όπως είχε αναφερθεί και σε 

προηγούμενη Έκθεσή μας, δεν είχε υπογραφεί συμφωνία. 

Όπως πληροφορηθήκαμε, από τα μέσα Ιανουαρίου 2009, οι τραπεζικοί λογαριασμοί της 

εταιρείας έχουν παγοποιηθεί λόγω καταχώρισης τους στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών 

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

Ίδρυμα. Μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου το Μάιο του 2011 δεν είχε τακτοποιηθεί το 

πιο πάνω ποσό.  

Σημειώνεται ότι μετά από αίτημα του Ιδρύματος, στις 25.11.2010 ο δικηγόρος του 

καταχώρισε αγωγή (αρ. 5774/10) εναντίον της εταιρείας για το ποσό των €169.180 

(€175.062 - €5.882 για υπηρεσίες που πρόσφερε η εταιρεία για το διαγωνισμό για τις 

οποίες δεν έχει εκδώσει τιμολόγιο και δεν έχει καταχωριστεί στους λογαριασμούς του 

Ιδρύματος).  Στις 18.3.2011 ο δικηγόρος του ΡΙΚ το ενημέρωσε ότι δεν κατέστη δυνατή η 

επίδοση του κλητήριου εντάλματος στην εναγόμενη εταιρεία. 

(γ) Χρεώστες «Barter» με ειδικές συμφωνίες. Στις 31.12.2010 το υπόλοιπο των 

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

ανήλθε στις €470.278 (€470.850 για το 2009) και σε ομοειδείς υπηρεσίες στις €562.369 

(€475.280 για το 2009).  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. 

(δ) Χρεώστες εισφοράς υπέρ του ΡΙΚ. Στις 31.12.2010 το υπόλοιπο των πιο πάνω 

χρεωστών ανερχόταν σε €1.087.735 (€1.087.735 κατά τις 31.12.2009). Σημειώνεται ότι 

στους λογαριασμούς περιλαμβάνεται ειδική πρόβλεψη για επισφαλή χρέη για το 

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

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

διαγραφή των πιο πάνω οφειλών ενώ με επιστολή του ημερ. 19.4.2011, ζητά να 

ενημερωθεί για τις ενέργειες στις οποίες προέβηκε το Ίδρυμα προκειμένου να 

εισπραχθούν οι υπό αναφορά οφειλές. 

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

είσπραξη των οφειλών, αφού η διέλευση μακράς χρονικής περιόδου χωρίς την 
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τακτοποίηση των πιο πάνω εκκρεμοτήτων αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για 

την ανάκτηση τους.  

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

περιπτώσεις και να καταχωρίσει έγκαιρα αγωγές για διεκδίκηση των οφειλών που δεν 

μπορούν να εισπραχθούν εντός των προθεσμιών που καθορίζονται από τον περί 

Παραγραφής Νόμο (Κεφ. 15), όπως αυτός τροποποιήθηκε, ώστε να μην παραγραφεί 

το αγώγιμο δικαίωμά του με κίνδυνο ο Οργανισμός να απωλέσει σημαντικά έσοδα. 

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

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

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

απόφασης, οι υπολογισμοί του καταβλητέου και επιστρεπτέου ΦΠΑ από την 

1.3.2007 βασίστηκαν στο δικαίωμα έκπτωσης ολόκληρου του φόρου εισροών. Η 

Υπηρεσία ΦΠΑ ενέκρινε την καταχώριση στο λογαριασμό ΦΠΑ που τηρεί το Ίδρυμα 

στο μερίδιο του επιτρεπόμενου φόρου, ποσού φόρου εισροών ύψους €3.504.679. 

Από το ποσό αυτό, ποσό ύψους €2.000.000 επιστράφηκε στο Ίδρυμα στις 

28.12.2009 και ποσό ύψους €1.400.000 επιστράφηκε στις 13.10.2010.   

Μέσα στα πλαίσια εξέτασης του αιτήματος του Ιδρύματος για επιστροφή του πιο 

πάνω φόρου εισροών, η υπηρεσία ΦΠΑ διενήργησε φορολογικό έλεγχο. Ο Έφορος 

ΦΠΑ, σε επιστολή του ημερ. 22.3.2011, ενημέρωσε το Ίδρυμα ότι, αρχίζοντας από 

την φορολογική δήλωση που θα υποβληθεί για την περίοδο 1/1/2011-31/3/2011, το 

ποσοστό του φόρου εισροών που θα πρέπει να διεκδικείται θα πρέπει να είναι 

ανάλογο του ποσοστού του διαφημιστικού χρόνου επί του συνολικού προγράμματος. 

Το Ίδρυμα αναμένει τη γνωμάτευση των συμβούλων του για υπηρεσίες ΦΠΑ πριν 

δοθεί απάντηση στον Έφορο ΦΠΑ.  

Σημειώνεται ότι η φορολογική δήλωση της περιόδου 1.12.2010–28.2.2011 

υποβλήθηκε με βάση την προηγούμενη απόφαση του Εφόρου διεκδικώντας 

ολόκληρο το φόρο εκροών μέχρι την τελική διευθέτηση του θέματος. 

Στις 31.12.2010 ο λογαριασμός του Εφόρου ΦΠΑ στις οικονομικές καταστάσεις 

του Ιδρύματος παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο ύψους €1.053.410. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός Διευθυντής, τo PIK στις 18 Μαΐου 2011 

υπέβαλε ένσταση κατά της απόφασης του Εφόρου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
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με την οποία περιορίζει το ποσό ΦΠΑ εισροών που δικαιούται το ΡΙΚ να διεκδικεί, 

παραθέτοντας την επιχειρηματολογία του. 

8. Πιστωτές. 

(α) Δάνεια. 

(i) Το υπόλοιπο των δανείων στις 31.12.2010 ανερχόταν σε €19.396.157 

(€23.500.281 στις 31.12.2009) και αφορά σε δάνεια από τράπεζες. 

(ii) Κατά το 2010 καταβλήθηκαν στις εμπορικές τράπεζες τόκοι δανείων 

ύψους €398.203 (€867.556 το 2009). 

(β) Περιθωριακά Ωφελήματα μόνιμου προσωπικού.  Η συσσωρευμένη 

οφειλή του ΡΙΚ για τα πιο πάνω ωφελήματα ανερχόταν στις 31.12.2010 σε 

€5.663.711 (2009  €6.371.128).  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 Διευθυντικού 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 Διευθυντικού Προσωπικού». 

Για  τους πιο πάνω λογαριασμούς επισημάνθηκαν τα ακόλουθα: 

(i)  Η διάθεση των πιο πάνω ποσών έγινε χωρίς να εγκριθούν σχετικοί 

Κανονισμοί και  εγγραφούν τα ξεχωριστά ταμεία προς όφελος των 

οποίων έχουν κατατεθεί τα χρήματα.   

(ii)   H τελική κατανομή τόσο της οφειλής όσο και των ποσών που κατατέθηκαν 

στους τραπεζικούς λογαριασμούς δεν έχει ακόμη διευθετηθεί, αφού, όπως 

πληροφορηθήκαμε, το θέμα αποτελεί εργατική διαφορά μεταξύ του ΡΙΚ και 

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

περιθωριακών ωφελημάτων για το διευθυντικό προσωπικό.  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, έχουμε την άποψη ότι το 

Διευθυντικό Προσωπικό δεν αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία και η οποιαδήποτε 

αναφορά σε διαφοροποίηση διευθυντικού προσωπικού σε συλλογική 
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σύμβαση (1980) δεν μπορεί να υπερέχει των σχετικών Κανονισμών. Πέραν 

των πιο πάνω, αναφέρεται ότι η δημιουργία «Ταμείου Προνοίας Διευθυντικού 

Προσωπικού» παραπέμπει στην παραχώρηση επιπρόσθετων ωφελημάτων 

αφυπηρέτησης για τους Διευθυντές, οι οποίοι είναι ήδη ενταγμένοι στα 

υφιστάμενα σχέδια συντάξεων. 

(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 2000-2010 το ΡΙΚ κατέβαλε επιπρόσθετα συνολικό ποσό 

ύψους  €6.797.505 για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του προσωπικού του. 

Εισηγηθήκαμε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο οποιαδήποτε ποσά προκύπτουν 

για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να καλύπτονται από τα πιο πάνω ωφελήματα, 

νοουμένου  ότι η διαχείριση  τους θα  διέπεται  από  σχετικούς   Κανονισμούς.  

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

κατά τις 31.12.2010, ανήλθε σε €4.147.169, σε σύγκριση με  €3.678.736 στις 

31.12.2009.  Η αύξηση των πιστωτών οφείλεται κυρίως στην αύξηση της 

οφειλής στο ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά €384.908 και στην αύξηση 

άλλων πιστωτών-συνδρομών πρακτορείων κατά  €323.336. 

Για  τα πιο πάνω επισημάνθηκαν τα ακόλουθα: 

• Πιστωτές «Barter» με ειδικές συμφωνίες.   Στις 31.12.2010 το υπόλοιπο των 

πιστωτών με ειδικές συμφωνίες «Barter» ανήλθε σε  €759.448 (€735.567 το 

2009).  Ποσό  €431.797 (€399.214 το 2009) αφορούσε σε  ομοειδείς 

υπηρεσίες και ποσό €327.651 (€336.353 για το 2009) αφορούσε σε μη 

ομοειδείς υπηρεσίες.  
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• Συμφωνητικά έγγραφα για ομοειδείς υπηρεσίες. Παρατηρήθηκε ότι 

παρόλο που η χρονική διάρκεια  συμφωνιών με συγκεκριμένες εφημερίδες έχει 

λήξει αυτές δεν έχουν ανανεωθεί παρόλο που η συνεργασία με το Ίδρυμα 

συνεχίζεται. Επισημάνθηκε επίσης ότι σύμφωνα με τα συμφωνητικά έγγραφα 

με τις εφημερίδες Πολίτης και Φιλελεύθερος, 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 στην επόμενη χρονιά πρόνοια η οποία δεν 

εφαρμόζεται από το Ίδρυμα.   

(δ) Ανεξαργύρωτες επιταγές.  Το σύνολο των ανεξαργύρωτων επιταγών στις 

31.12.2010 ανήλθε σε €6.561. Ποσό ύψους €5.566 αφορά ανεξαργύρωτες επιταγές 

που έχουν εκδοθεί και λήξει πριν το 2008. Εισηγηθήκαμε όπως τα ποσά αυτά 

διερευνηθούν για επανέκδοση ή για διαγραφή. 

9. Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη. 

Στις 31.12.2010 η συνολική δαπάνη για Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη ανήλθε σε 

€783.880 που αναλύεται ως εξής: 
 

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη  € 
Υπουργείο Υγείας-Κρατικά Νοσηλευτήρια 
Ιατροί Επικουρικού Σχεδίου 
Άλλα έξοδα Ιατρικής περίθαλψης 

 699.825 
63.967 
20.088 

 

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: 

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

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

συμβάσεων,  θα καλύπτονται από τα  «Περιθωριακά ωφελήματα». 
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(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.  

(γ) Στις επιστολές που έχουν σταλεί στους επιλεγέντες ιδιώτες γιατρούς 

αναφέρεται ρητά ότι η χορήγηση συνταγών για φαρμακευτική αγωγή θα γίνεται 

από τον κατάλογο φαρμάκων που διατίθενται από τα κατά τόπους κυβερνητικά 

φαρμακεία, διαφορετικά το κόστος των φαρμάκων που θα συνταγογραφούνται θα 

το επιβαρύνεται ο ασθενής.  Σε αντίθεση με τα πιο πάνω, αποδείξεις για αγορά 

φαρμάκων εκτός του κυβερνητικού καταλόγου,  υποβάλλονται από τους ασθενείς 

στο Ίδρυμα το οποίο και τις πληρώνει. 

10. Τεχνολογία πληροφοριών (Ι.Τ.) 

Από εξέταση του μηχανογραφικού εξοπλισμού παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Στο Ίδρυμα δεν υπάρχει τμήμα πληροφορικής για τον προγραμματισμό και 

την υποστήριξη σε θέματα υπολογιστών και δικτύου και εργασίες τέτοιας φύσεως 

διεκπεραιώνονται, κατά το δυνατόν, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.  

(β) Ασφάλεια δικτύου.  Προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια του δικτύου 

ηλεκτρονικών υπολογιστών του ΡΙΚ από εξωγενείς παράγοντες (hackers), ιούς και να 

αποφευχθεί οποιαδήποτε υποκλοπή δεδομένων, το ΡΙΚ προκήρυξε την προσφορά 

53/2009 για την αγορά μηχανήματος UTM (Unified Threat Management Appliance). H 

προσφορά κατακυρώθηκε στην εταιρεία AK Art2soft Ltd στις 4.3.2010 αντί του ποσού 

των €13.850 πλέον 15% ΦΠΑ για την αγορά και λειτουργία του εξοπλισμού για 

περίοδο τριών χρόνων με 8x5 (8 ώρες x 5 μέρες) τεχνική υποστήριξη. Το μηχάνημα 

παραδόθηκε στο ΡΙΚ στις 13.4.2010 και χρεώθηκε στη Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών στις 8.5.2010 αλλά παρέμεινε ανενεργό μέχρι τις 23.3.2011 που τέθηκε σε 

λειτουργία με αποτέλεσμα να χαθούν 10,5 μήνες από την εγγύηση και επιπλέον το 

δίκτυο του ΡΙΚ να παραμένει απροστάτευτο και εκτεθειμένο.  

Σημειώνεται ότι, όταν το μηχάνημα τέθηκε σε λειτουργία διαφάνηκε από τις καταστάσεις 

πρόσβασης στο διαδίκτυο που δημιουργεί, ότι ο κύριος όγκος μεταφοράς δεδομένων 

από το διαδίκτυο αφορά σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ανάμεσα στις 
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ιστοσελίδες που συγκεντρώνουν την περισσότερη επισκεψιμότητα περιλαμβάνονται και 

ιστοχώροι αγορών (asos, amazon). Επισημάνθηκε πως ανάμεσα στις δυνατότητες του 

μηχανήματος UTM περιλαμβάνεται το φιλτράρισμα και η απαγόρευση της πρόσβασης 

σε προκαθορισμένους ιστοχώρους στους οποίους το προσωπικό ενδέχεται να 

αναλώνει άσκοπα εργάσιμο χρόνο, και συστήνεται όπως εφαρμοστεί σχετική 

απαγόρευση, εκτός των περιπτώσεων που λόγω της φύσης της εργασίας τους 

επιβάλλεται να επισκέπτονται συγκεκριμένους ιστοχώρους. 

(γ) Ασφάλεια υπολογιστών. Κατά τον έλεγχο υπολογιστών του προσωπικού 

του λογιστηρίου διαπιστώθηκε πως κάποιοι δεν είναι ενταγμένοι στο δίκτυο 

(domain) του ΡΙΚ και ούτε προστατεύονται με τοπικούς κωδικούς πρόσβασης, με 

αποτέλεσμα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε, με όλους τους 

πιθανούς κινδύνους που εγκυμονεί μια τέτοια αδυναμία. Επιπλέον, στους χρήστες 

των υπολογιστών αυτών έχουν εκχωρηθεί δικαιώματα διαχειριστή (administrator 

rights) και έχουν τη δυνατότητα τροποποίησης των παραμέτρων του λειτουργικού 

και εγκατάστασης λογισμικού, χωρίς την απαραίτητη άδεια λειτουργίας. 

Εισηγηθήκαμε όπως όλοι οι υπολογιστές του προσωπικού του ΡΙΚ ενταχθούν στο 

δίκτυο (domain) με δικαιώματα χρήστη εκτός ορισμένων περιπτώσεων που θα 

παραχωρηθούν, μετά από έγκριση, δικαιώματα διαχειριστή. 

(δ) Ιστοσελίδα – Video On Demand. Στην ιστοσελίδα του ΡΙΚ αναρτώνται επί 

καθημερινής βάσεως οι ψηφιοποιημένες τοπικές εκπομπές που προβάλλονται 

από τα κανάλια. Με βάση επιστολή του Διευθυντή Ραδιοτηλεθαλάμων 

ημερομηνίας 30.5.2007 αποφασίστηκε αμοιβή  £4 ανά ώρα εργασίας για την 

ψηφιοποίηση των εκπομπών τα κανονικά απογεύματα και νύχτες και £7 για τα 

Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Αποτέλεσμα αυτού είναι να έχουν πληρωθεί 

συνολικά σε δύο υπάλληλους του ΡΙΚ το ποσό των € 21.224,06 για το έτος 2010 

ως «Πληρωμή υπηρεσίας διαδικτύου». Η διαδικασία ψηφιοποίησης στηρίζεται σε 

μια αντιπαραγωγική διαδικασία που περιλαμβάνει την εγγραφή, επεξεργασία και 

ανέβασμα κάθε εκπομπής από τον υπολογιστή στο διαδίκτυο. Επισημάνθηκε 

όμως ότι για την ψηφιοποίηση των εκπομπών δεν απαιτείται η συνεχής εργασία 

και επίβλεψη κατά τη διάρκεια της εγγραφής των εκπομπών και επιπλέον δεν 

υπάρχει τρόπος εξακρίβωσης του πραγματικού χρόνου εργασίας, εφόσον η 

διαδικασία διεκπεραιώνεται από το σπίτι μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης 

(remotely) στους υπολογιστές του ΡΙΚ.  
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Δεδομένης και της εισαγωγής της ψηφιακής τηλεόρασης θα πρέπει να διερευνηθεί 

η δυνατότητα αυτοματοποίησης της διαδικασίας μέσω πιο πρακτικών και 

οικονομικά αποδοτικών λύσεων.   

(ε) Αντίγραφα ασφαλείας (backup). Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως 

υπάρχουν μεμονωμένοι υπάλληλοι που κάνουν χρήση παλαιών προγραμμάτων 

λογισμικού (τύπου DOS) και εναπόκειται στους ίδιους να δημιουργήσουν αντίγραφα 

ασφαλείας (backup) των δεδομένων που χρησιμοποιούν. Το κύριο μέσο 

αποθήκευσης των αντιγράφων είναι συνήθως usb sticks, τα οποία δεν είναι και η 

πλέον αξιόπιστη λύση και επιπλέον ορισμένα αφήνονται στο γραφείο και όχι σε 

διαφορετική τοποθεσία για περισσότερη ασφάλεια. Από την άλλη, εφαρμόζεται ήδη 

αυτοματοποιημένη διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων των 

υπαλλήλων, μέσω του δικτύου του ΡΙΚ και επομένως συστήνεται η ένταξη όλων των 

μεμονωμένων λογισμικών και των δεδομένων τους σε αυτή τη διαδικασία. 

(στ) 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. Σε περίπτωση που υπάρχουν ήδη καταχωρημένες 

τρεις ημερομηνίες διαγράφεται η παλαιότερη ημερομηνία και εισάγεται η νεότερη, κάτι 

που δημιουργεί ασυμφωνία μεταξύ του πραγματικού αριθμού των προβολών και του 

αριθμού που είναι περασμένος στο λογισμικό. Σημειώνεται όμως ότι το Τμήμα 

προγραμμάτων διατηρεί δικές του χειρόγραφες καταστάσεις με τις ημερομηνίες 

προβολής κάθε προγράμματος, έτσι 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. 

Αναφέρεται σχετικά ότι στο λογισμικό καταχώρισης ξένων προγραμμάτων δεν 

καταχωρείται η αξία τους και καθώς δεν έχει διενεργηθεί φυσική καταμέτρηση είναι 

δύσκολο να επιβεβαιωθεί η αξία των αποθεμάτων προγραμμάτων που στους 
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λογαριασμούς του Ιδρύματος παρουσιάζουν υπόλοιπο στις 31.12.2010 ύψους 

€2.549.335. 

(ζ) Ασφάλεια συστήματος από φυσική καταστροφή. Κατά τον έλεγχο 

παρατηρήθηκε ότι 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. 

11. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου εξακολουθεί να παρουσιάζει αδυναμίες σε 

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

επισημανθεί και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, είναι ενδεικτικές. 

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

εγκυμονεί κινδύνους ελλιπούς πληροφόρησης, κυρίως της Διοίκησης, πράγμα που 

δεν συμβάλλει στην άσκηση αποτελεσματικής και επαρκούς διοικητικής εποπτείας. 

Όπως λειτουργούν σήμερα τα διάφορα τμηματικά αρχεία, δεν εφαρμόζονται οι 

ενδεδειγμένες διαδικασίες, όπως αρχειοθέτηση και αρίθμηση των εγγράφων 

αλληλογραφίας και σύνδεση μεταξύ τους, ανάλογα με το περιεχόμενό τους.  

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

καταμέτρηση των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού και δεν τηρείται ενημερωμένη 

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

ότι, ενώ γίνονται συχνά μετακινήσεις, στις πλείστες περιπτώσεις δεν 

ενημερώνονται οι αρμόδιοι, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η παρακολούθηση 

και o εντοπισμός των περιουσιακών στοιχείων.  

Όπως έχουμε παρατηρήσει σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, το Ίδρυμα θα πρέπει να 

προβεί σε καταγραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων και για κάθε Τμήμα/Γραφείο να 

ετοιμαστεί κατάσταση για τα περιουσιακά στοιχεία και να γίνεται ενημέρωση για όλες τις 

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

των αποτελεσμάτων της καταγραφής με το μητρώο στοιχείων πάγιου ενεργητικού.  

12. Διαγωνισμοί.  

Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων πρέπει να διενεργούνται στα 

πλαίσια του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου (Νόμος 12(Ι)/2006 και Κ.Δ.Π 

492/2004), στοχεύοντας στη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού, τη διαφάνεια, 
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την αποφυγή διακρίσεων και την ίση μεταχείριση των οικονομικών φορέων. Παρά 

τις εισηγήσεις και επισημάνσεις της Υπηρεσίας μας, στην επιστολή ελέγχου των 

λογαριασμών του Ιδρύματος για το 2009, αναφορικά με τη διενέργεια των 

διαγωνισμών και τη διαβεβαίωσή σας στην σχετική απαντητική σας επιστολή 

ημερ. 7.6.2010 για υλοποίηση των εισηγήσεων, όπως παρατηρήθηκε κατά τη 

διεξαγωγή του ελέγχου δεν σημειώθηκαν σημαντικές βελτιώσεις. Συγκεκριμένα 

στα πλαίσια του ελέγχου των διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν από το Ίδρυμα 

κατά το 2010 παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(Α) Γενικές αδυναμίες και παραλείψεις. 

(α)  Αρχειοθέτηση εγγράφων διαγωνισμών. Φάκελοι για τους ίδιους 

διαγωνισμούς εξακολουθούν να τηρούνται από τρεις διαφορετικούς λειτουργούς 

σε διαφορετικά τμήματα του Ιδρύματος και όπως παρατηρήθηκε είναι σε όλες τις 

περιπτώσεις ημιτελείς. Για σκοπούς παρακολούθησης και ελέγχου, εισηγηθήκαμε 

και πάλι όπως τηρείται ένας ολοκληρωμένος φάκελος που να παρέχει πλήρη 

πληροφόρηση.  

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

Εκθέσεις 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, 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 πλαίσιο. 

(γ) Μητρώο προσφορών και συμβολαίων.  Επισημάνθηκε 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. Παρά το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο σε 

συνεδρία του στις 12.10.2010 ζήτησε από τη Διεύθυνση όπως δοθούν οδηγίες για 

τήρηση του μητρώου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας, όπως διαφάνηκε 

ελλείπει σημαντική πληροφόρηση όπως η εκτίμηση της δαπάνης του διαγωνισμού, οι 
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οικονομικοί φορείς που έλαβαν τα έγγραφα και υπέβαλαν προσφορά κ.λπ. 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι τηρούνται δύο μητρώα από διαφορετικούς λειτουργούς, που 

δεν προσφέρουν ωστόσο όλη την απαραίτητη πληροφόρηση. 

(δ) Εκτίμηση δαπάνης. Η αντικειμενική εκτίμηση της δαπάνης, είναι ουσιώδους 

σημασίας εφόσον διασφαλίζει τη λογικότητα της τιμής στην οποία θα ανατεθεί η 

σύμβαση.  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι λανθασμένη εκτίμηση δαπάνης έγινε για τους 

διαγωνισμούς 3/2010, 12/2010 και 16/2010 και για τους οποίους εκτενής αναφορά 

γίνεται στη συνέχεια, καθώς και για το διαγωνισμό 26/2010 όπου η εκτίμηση 

δαπάνης ανερχόταν μεταξύ €45.000 και €50.000, ενώ οι προσφερόμενες τιμές 

από  τους οικονομικούς φορείς κυμαίνονταν από €70.900 μέχρι και €110.000. 

(ε) Κοινοποίηση εγγράφων. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 8 (1) των περί της 

Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Οργανισμοί Δημοσίου 

Δικαίου και Κοινότητες) Κανονισμών του 2004, αντίγραφα της προκήρυξης μαζί με τα 

έγγραφα προσφορών, κοινοποιούνται ταυτόχρονα με την αποστολή της προκήρυξης 

για δημοσίευση, στην Αρμόδια Αρχή και στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. 

Παρατηρήθηκε ότι η κοινοποίηση των πιο πάνω εγγράφων υποβάλλονται στην 

Υπηρεσία μας με καθυστέρηση. 

(στ) Ακύρωση διαδικασίας διαγωνισμών. Παρατηρήθηκε ότι σε μερικές 

περιπτώσεις ενώ εκφράζεται η πρόθεση διενέργειας διαγωνισμών για την κάλυψη 

αναγκών του Ιδρύματος, η διαδικασία του διαγωνισμού δεν προχωρεί, χωρίς 

ωστόσο να δίνεται επαρκής αιτιολόγηση των λόγων που συνέβαλαν στην 

ακύρωση της διαδικασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι διαγωνισμοί 5/2010, 

13/2010, 15/2010, 18/2010. 

(ζ) Πρακτικά Επιτροπής Προσφορών. Εισηγηθήκαμε και πάλι, όπως τα 

πρακτικά της Επιτροπής Προσφορών (το Συμβούλιο Προσφορών έχει καταργηθεί 

από 1.1.2011) αρχειοθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο κατά αύξοντα αριθμό 

συνεδρίας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα πρακτικά έχουν συνταχθεί και 

αντίγραφό τους να τοποθετείται στο σχετικό φάκελο του διαγωνισμού.  

Ο Γενικός Διευθυντής ανέφερε ότι η εισήγηση μας θα υλοποιηθεί κατά το 2011. 

(η) Πρότυπα έγγραφα διαγωνισμών. Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 

έχει συντάξει εννέα διαφορετικά πρότυπα έγγραφα διαγωνισμών όσον αφορά στα 
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έργα, προμήθειες και υπηρεσίες σε σχέση με τις ανοικτές, κλειστές και συνοπτικές 

διαδικασίες. Παρατηρήθηκε και πάλι ότι τα πρότυπα αυτά έγγραφα δεν 

χρησιμοποιήθηκαν κατά την προκήρυξη των διαγωνισμών και προέκυψαν διάφορες 

αδυναμίες και παραλείψεις αναφορικά με τους όρους διαγωνισμών, κυρίως όσον 

αφορά στα κριτήρια αξιολόγησης και ανάθεσης. 

(θ) 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, μονογραφούν τους φακέλους και 

συντάσσουν πρακτικό αναφέροντας μόνο τον αριθμό των φακέλων που 

παραλήφθηκαν. Σε ορισμένες περιπτώσεις εντός των επόμενων ημερών ή και 

αμέσως μετά το άνοιγμα του κιβωτίου, συνέρχεται η Επιτροπή Προσφορών για το 

άνοιγμα των φακέλων και τότε οι προσφορές που παραλήφθηκαν μονογράφονται 

από τα μέλη της πιο πάνω Επιτροπής και καταγράφονται τα ονόματα των 

διαγωνιζομένων, αναφέροντας επίσης την τιμή που προσέφεραν. Σημειώνεται ότι 

κατά το άνοιγμα του κιβωτίου των προσφορών ενδείκνυται, για σκοπούς 

διασφάλισης της διαφάνειας των διαδικασιών, η αποσφράγιση των προσφορών 

που έχουν έγκαιρα υποβληθεί και όπως οι προσφορές αριθμούνται, 

μονογραφούνται και καταχωρούνται τα ονόματα των προσφοροδοτών που 

συμμετέχουν στο διαγωνισμό στο ειδικό έντυπο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

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

(Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και Κοινότητες) Κανονισμών του 2004.  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στους διαγωνισμούς 2/2010, 4/2010, 8/2010, 12/2010, 

16/2010 η ημερομηνία ανοίγματος του κιβωτίου των προσφορών, διέφερε από την 

ημερομηνία ανοίγματος και μονογράφησης των προσφορών μέχρι και έξι ημέρες. 

(Β) Διαδικαστικά θέματα. 

(α) Διαγωνισμός 3/2010 για την αγορά ενός HDTV Satellite News Gathering 
Van.  Ο πιο πάνω διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 29.7.2010, τόσο σε εθνικό όσο 

και ευρωπαϊκό επίπεδο, με εκτίμηση δαπάνης ύψους €600.000. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Οργανισμού σε συνεδρία του στις 30.11.2010, κατόπιν εισήγησης 

της Επιτροπής Προσφορών κατακύρωσε την προσφορά σε οικονομικό φορέα για 

το ποσό των €743.855 και η σχετική συμφωνία συντάχθηκε στις 20.12.2010. 

Αναφορικά με τον πιο πάνω διαγωνισμό παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:  
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(i) Σημειώθηκε σημαντική απόκλιση της τιμής κατακύρωσης από την εκτίμηση 

δαπάνης ύψους €143.855 ή ποσοστού 24%, κυρίως λόγω πρόσθετου 

εξοπλισμού που ζητήθηκε στο τελικό στάδιο πριν την προκήρυξη του 

διαγωνισμού, ενέργεια που δεικνύει μη επαρκή προγραμματισμό, πέραν 

του ότι η εκτίμηση δαπάνης θα έπρεπε να είχε αναθεωρηθεί. 

(ii) Tο Ίδρυμα παρέλειψε να περιλάβει σημαντικό όρο στα έγγραφα του 

διαγωνισμού όπου να αναφέρεται ότι «γίνεται χορήγηση προκαταβολής 

ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό της συμβατικής αξίας, μετά την 

υπογραφή της σύμβασης και με την προϋπόθεση της προσκόμισης από 

τον Ανάδοχο, ως έναντι, ισόποσης εγγύησης προκαταβολής», σύμφωνα με 

σχετικό υπόδειγμα που αναφέρεται στα πρότυπα έγγραφα της Αρμόδιας 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρεται και σε 

προηγούμενη παράγραφο, δεν χρησιμοποιήθηκαν τα πρότυπα έγγραφα. 

(iii) Η εγγυητική πιστής εκτέλεσης της σύμβασης παραχωρήθηκε από άλλο 

οικονομικό φορέα, διαφορετικό από τον επιτυχόντα, που όπως 

προκύπτει από σχετική αλληλογραφία πρόκειται για εταιρεία στην οποία 

συμμετέχει ο επιτυχών.  

(iv) Αναφορικά με την αξιολόγηση και σύγκριση των προσφορών, στα 

έγγραφα του διαγωνισμού αναφέρεται ότι σε πρώτο στάδιο θα γινόταν 

ποιοτική αξιολόγηση και σε δεύτερο στάδιο οικονομική. Παρατηρήθηκε 

ωστόσο ότι δεν καθορίστηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα 

πρότυπα έγγραφα διαγωνισμού της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, η βαθμολογία κάθε επί μέρους κριτηρίου που αφορούσε 

στην ποιοτική αξιολόγηση, αλλά ούτε και ο συντελεστής βαρύτητας της 

ποιοτικής και οικονομικής αξιολόγησης για υπολογισμό της κατάταξης 

των προσφορών. Επίσης τόσο η ποιοτική όσο και η οικονομική 

αξιολόγηση διενεργήθηκαν ταυτόχρονα, σε αντίθεση με τις αρχές που 

το ίδιο έθεσε για να ακολουθήσει στον υπό αναφορά διαγωνισμό. 

 Επισημάνθηκε ότι η μέθοδος αυτή επιλέγεται όταν επιδιώκεται η 

ανάθεση της σύμβασης στην πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά και οι οικονομικοί φάκελοι παραμένουν σφραγισμένοι μέχρι 

την ολοκλήρωση και έγκριση της τελικής βαθμολογίας των τεχνικών 
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φακέλων των προσφορών, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα 

της αξιολόγησης των προσφορών. 

(v) Στο μέρος 4 των εγγράφων του διαγωνισμού που αφορά στις ειδικές 

τεχνικές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριμένα στον όρο 9 

που αναφέρεται στον εξοπλισμό που θα αγοραστεί καθώς και τις τεχνικές 

προδιαγραφές, γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι δίνονται οι ελάχιστες 

προδιαγραφές του κυρίως εξοπλισμού, καθώς επίσης ότι ο εξοπλισμός θα 

πρέπει να ικανοποιεί ή υπερικανοποιεί τις προδιαγραφές.  Ωστόσο όπως 

διαφάνηκε από την έκθεση αξιολόγησης της αρμόδιας Επιτροπής ο όρος 

9.5.6 δεν πληροίτο από καμία προσφορά ενώ αποδίδεται η δικαιολογία ότι 

κάτι τέτοιο δεν είναι ουσιαστικής σημασίας και δεν είναι απαραίτητος για την 

εύρυθμη λειτουργία του συστήματος. Παραγνωρίζοντας την πιο πάνω 

απόκλιση η Επιτροπή Προσφορών και στη συνέχεια το Διοικητικό 

Συμβούλιο κατακύρωσε την προφορά.  

(vi) Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από την Επιτροπή υπήρξε 

προσθαφαίρεση επιμέρους εξοπλισμών σε πλείστες των περιπτώσεων, 

χωρίς επαρκή αιτιολόγηση και χωρίς να προκύπτει αν η 

τροποποίηση/διαφοροποίηση αυτή έγινε σε ίση αντικειμενική βάση για 

όλους τους οικονομικούς φορείς.  

(β) Διαγωνισμός 12/2010 για την αγορά HD/SD Microwave Links.  Ο πιο 

πάνω διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 20.7.2010 με εκτίμηση δαπάνης ύψους 

€120.000 και η Επιτροπή Προσφορών σε συνεδρία της στις 22.10.2010 

κατακύρωσε την προσφορά στο μοναδικό οικονομικό φορέα που πληρούσε τις 

προδιαγραφές για το ποσό των €168.060. Παρατηρήθηκε υψηλή απόκλιση ύψους 

€48.060 ή ποσοστού 40% μεταξύ εκτίμησης και πραγματικής δαπάνης. Σχετική 

συμφωνία συντάχθηκε στις 18.11.2010 για ποσό ύψους €171.010 αφού 

συμπεριλήφθηκαν επιπρόσθετα υλικά αξίας €2.950. 

Για τον πιο πάνω διαγωνισμό αναφέρονται τα ακόλουθα: 

(i) Πέραν του ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν τα πρότυπα έγγραφα διαγωνισμών 

της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στους γενικούς όρους του 

διαγωνισμού, όπως αυτοί συντάχθηκαν από το Ίδρυμα, δεν 

συμπεριλήφθηκαν κριτήρια αξιολόγησης και ανάθεσης των προσφορών. 
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(ii) Έγγραφα προσφορών εξασφάλισαν έντεκα οικονομικοί φορείς, ενώ όπως 

διαφάνηκε δεν υπήρξε ευρύτητα συμμετοχής, αφού μόνο δύο από αυτούς 

ανταποκρίθηκαν και υπέβαλαν προσφορά, και με μεγάλη διαφορά στην 

μεταξύ τους προσφερόμενη τιμή. To Ίδρυμα θα πρέπει να διερευνά τους 

λόγους μη ικανοποιητικής συμμετοχής ειδικά στις περιπτώσεις εκείνες 

όπου οι οικονομικοί φορείς επέδειξαν ενδιαφέρον, εξασφάλισαν τα σχετικά 

έγγραφα, αλλά τελικά δεν συμμετείχαν σε αυτόν, για ανάπτυξη υγιούς 

ανταγωνισμού και διασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών. 

(γ) Διαγωνισμός 2/2010 για την αγορά lightweight HD/SD memory card 
camera/recorder και 4/2010 για την αγορά HD/SD recorders/players.  Οι πιο πάνω 

διαγωνισμοί όπως προκύπτει αφορούν συναφή εξοπλισμό, (κάμερα που αποθηκεύει 

και καταγράφει το υλικό σε κάρτα και επεξεργαστή που διαβάζει και μεταδίδει το υλικό 

αυτών των καρτών). Στα έγγραφα των διαγωνισμών  αυτών τα οποία αποστάληκαν σε 

τέσσερεις ίδιους οικονομικούς φορείς την ίδια ημερομηνία δηλαδή στις 27.5.2010, δεν 

αναφέρεται εκτίμηση δαπάνης. Όπως διαφάνηκε όλα τα στάδια του διαγωνισμού 

αναφορικά με προθεσμίες, άνοιγμα του κιβωτίου των προσφορών, αξιολόγηση, 

κατακύρωση και ανάθεση συνέτρεχαν και πραγματοποιούνταν κατά τις ίδιες 

ημερομηνίες. Και οι δύο πιο πάνω διαγωνισμοί ανατέθηκαν στον ίδιο οικονομικό φορέα 

για μεν τον πρώτο διαγωνισμό για το ποσό των €21.024 + ΦΠΑ και τον δεύτερο για 

€37.665 + ΦΠΑ. 

Για τους διαγωνισμούς αυτούς αναφέρονται τα ακόλουθα: 

(i) Οι δυο πιο πάνω διαγωνισμοί ήταν πλήρως ταυτισμένοι και εφόσον δεν 

συνέτρεχαν λόγοι για τους οποίους πραγματοποιήθηκαν δυο ξεχωριστές 

διαδικασίες, το Ίδρυμα θα μπορούσε να προβεί στη διενέργεια ενός 

διαγωνισμού, που πιθανόν να εξασφάλιζε καλύτερες τιμές. 

(ii) Η ημερομηνία προθεσμίας υποβολής των προσφορών ήταν στις 18.6.2010, 

ενώ ο διορισμός της επιτροπής αξιολόγησης έγινε μεταγενέστερα στις 

28.6.2010, σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα σε απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου αρ. 62.793 ημερ. 2.11.2005, σύμφωνα με την οποία η επιτροπή 

αξιολόγησης προσφορών συνέρχεται υποχρεωτικά την επόμενη ημέρα της 

λήξης της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 
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(δ) Διαγωνισμός Αρ. 51/2008 - Ασφαλιστικές καλύψεις. Ο πιο πάνω 

διαγωνισμός αφορούσε στις ασφαλιστικές καλύψεις ανά είδος ασφάλειας του 

Ιδρύματος για την περίοδο 1.1.2009-31.12.2009. Στις 20.5.2009 η Επιτροπή 

Προσφορών κατακύρωσε την προσφορά με ομαδοποίηση των ειδών ασφάλισης 

που έχουν σχέση μεταξύ τους, για τον ταχύτερο, αλλά και αποτελεσματικότερο 

διακανονισμό στην περίπτωση διεκδίκησης αποζημιώσεων.  

Μετά την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων, ασφαλιστική εταιρεία από τους μη 

επιτυχόντες προσφοροδότες η οποία σε ορισμένα είδη ασφάλισης παρείχε τα 

χαμηλότερα ασφάλιστρα, καταχώρισε αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο (Υπόθεση 

Αρ. 1068/09), για ακύρωση της απόφασης.  Στις 18.3.2011 το Ανώτατο Δικαστήριο 

Κύπρου ακύρωσε την προσβαλλόμενη απόφαση του Ιδρύματος, λόγω 

ανεπαρκούς έρευνας από μέρους του Ιδρύματος πριν την απόφαση του και λόγω 

ανεπαρκούς αιτιολογίας κατά τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων προς τον 

αιτητή, με έξοδα €1.500 πλέον ΦΠΑ υπέρ των αιτητών.   

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, με επιστολή τους ημερ. 4.4.2011, οι δικηγόροι 

των αιτητών γνωστοποίησαν πρόθεση των πελατών τους να διεκδικήσουν 

αποζημιώσεις δυνάμει του Άρθρου 146.6 του Συντάγματος και εισηγήθηκαν εξώδικη 

ρύθμιση του θέματος με αποζημίωση στους πελάτες τους ύψους €67.589, ποσό το 

οποίο απώλεσαν από τη μη κατακύρωση της προσφοράς σε αυτούς για ασφαλιστικές 

καλύψεις (ίσο με την προσφορά τους).  Σημειώνεται ότι στις 19.4.2011 το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε όπως καταχωριστεί Έφεση κατά της απόφασης 

του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Αρ. 52/2011). 

Αναφέρεται επίσης ότι λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της διαδικασίας 

επιλογής ασφαλιστικής εταιρείας η περίοδος ασφάλισης διαφοροποιήθηκε από 

1.1.2009 μέχρι 31.12.2009 σε 1.6.2009 μέχρι 31.5.2010.  Από την 1.6.2010 οι 

ασφάλειες ανανεώνονται κάθε τριμηνία με τους ιδίους όρους, χωρίς να υπάρχει 

σχετική πρόνοια στα συμβόλαια.  Σημειώνεται ότι η ασφάλεια ευθύνης εργοδότη 

ανανεώθηκε μόνο μέχρι 30.11.2010 καθώς η εταιρεία αρνήθηκε την ανανέωση 

λόγω της αγωγής υπαλλήλου του ΡΙΚ σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στο 

Ίδρυμα.  Η σχετική κάλυψη έχει ανατεθεί σε άλλη εταιρεία χωρίς προσφορές με 

συνολικό ετήσιο κόστος ύψους €20.730.  Το συνολικό κόστος για το 2010, για όλες 

τις ασφαλιστικές καλύψεις ανήλθε στις €187.168. 
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Ενόψει των πιο πάνω, το Ίδρυμα θα πρέπει να μελετήσει το ενδεχόμενο ζήτησης 

νέων προσφορών και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζονται καλύτερες τιμές και εξοικονόμηση διοικητικού κόστους για την 

ετοιμασία και αξιολόγηση τους. 

13. Αγωγή εναντίον του ΡΙΚ - Αρ. 344/2011.   

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

τον εξαερισμό των υποστατικών του Ιδρύματος.  Αναφέρεται ότι το Τμήμα 

Επιθεώρησης Εργασίας διενήργησε κατά περιόδους έρευνες για να εξακριβωθεί 

εάν υπήρχαν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας οι οποίες κατέδειξαν ότι δεν 

υπήρχε επαρκής εξαερισμός και ότι υπήρχε αυξημένος βαθμός σκόνης και 

επικίνδυνων αναθυμιάσεων, χωρίς όμως να ληφθούν μέτρα από το Ίδρυμα. Το 

2010 το Ίδρυμα αφού ανέθεσε σε εταιρεία την επιθεώρηση των χώρων εργασίας 

άρχισε να λαμβάνει μέτρα για τον εξαερισμό των υποστατικών.   

Λόγω των προβλημάτων που παρουσιάζονταν στα υποστατικά του ΡΙΚ, υπάλληλος του 

Ιδρύματος η οποία ασθένησε, ζητά αποζημιώσεις κλίμακας €500.000 – €2.000.000.  Η 

υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση ενώπιον του Δικαστηρίου στις 9.5.2011. 

Αναφέρεται ότι παρόλο που την περίοδο 1.1.2008 μέχρι 30.11.2010 το Ίδρυμα 

καλυπτόταν από ασφάλεια ευθύνης εργοδότη, εντούτοις, οι δικηγόροι της ασφαλιστικής 

εταιρείας αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπεράσπιση του Ιδρύματος καθώς η εταιρεία δεν 

αναλάμβανε οποιαδήποτε ευθύνη για την πιο πάνω αγωγή, επειδή το Ίδρυμα δεν είχε 

αποκαλύψει στην ασφαλιστική εταιρεία τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας οι 

οποίες έθεταν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων, καθώς τα γεγονότα αυτά θα 

επηρέαζαν την κρίση τους για αποδοχή του κινδύνου και για καθορισμό του 

ασφαλίστρου.  Αναφέρεται επίσης ότι δε γνωστοποιήθηκαν οι ασθένειες των υπαλλήλων 

του ΡΙΚ, σύμφωνα με τον όρο του συμβολαίου. 

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω η ασφαλιστική εταιρεία αποφάσισε να μην ανανεώσει το 

ασφαλιστήριο ευθύνης εργοδότη πέραν της 30.11.2010. 

14. Λαχείο ΡΙΚ. 

(α) Δυνάμει του άρθρου 15(β)(1) του περί Λαχείων Νόμου Κεφ.74, ο Υπουργός 

Οικονομικών με επιστολή του ημερ. 19.7.1986, παραχώρησε άδεια προς το ΡΙΚ 

για τη διοργάνωση λαχείου υπό όρους μεταξύ των οποίων και ο όρος αρ. 8 που 

προβλέπει ότι η κλήρωση πρέπει να πραγματοποιείται μια φορά την βδομάδα στα 
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πλαίσια τηλεοπτικής εκπομπής. Ωστόσο παρατηρήθηκε ότι τόσο κατά το 2010 όσο 

και κατά τα προηγούμενα έτη, πραγματοποιήθηκαν μόνο δυο κληρώσεις μια 

Πασχαλινή και μια Πρωτοχρονιάτικη κλήρωση, μετά από σχετική κατ’ εξαίρεση 

άδεια του Υπουργού Οικονομικών. 

(β) Η οικονομική εικόνα του Λαχείου ΡΙΚ τα τελευταία τρία χρόνια παρουσιάζεται 

στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

 Λαχεία  Δαπάνες  Χρηματικά Βραβεία 

Έτος 

Αρ.  
εκτυπω-
θέντων 

Αρ. 
πωλη-
θέντων 

Έσοδα 
(Μείον 

προμήθεια 
πρακτόρων) 

Χρηματικά 
βραβεία 

Εκτυπ. 
και άλλα 

έξοδα 
Καθαρά 
Έσοδα Αδιάθετα 

Ανεξαργ. 
που 

έληξαν 
   € € € € € € 
2008 244.998 127.400 334.425 280.519 5.131 48.775 26.440 4.541 
2009 249.998 145.900 382.988 280.510 4.625 97.853 20.670 6.320 
2010 249.998 143.875 377.671 291.520 43.216 42.935 13.445 2.530 

 

Η διάθεση των λαχείων για το έτος 2010 κυμάνθηκε σε παρόμοια επίπεδα με το 

2009, ωστόσο τα καθαρά έσοδα του Λαχείου για το έτος 2010 ανήλθαν σε €42.935 

σε σύγκριση με €97.853, το 2009. Η διαφορά οφείλεται στο αυξημένο ποσό 

«Εκτυπωτικά και άλλα έξοδα» το οποίο συμπεριλαμβάνει την αγορά δύο 

αυτοκινήτων που κληρώθηκαν στις Πρωτοχρονιάτικες κληρώσεις του 2009 και του 

2010. Σημειώνεται ότι για την αγορά των πιο πάνω αυτοκινήτων δεν 

ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

Για σκοπούς αξιοπιστίας και αδιάβλητου των κληρώσεων εισηγηθήκαμε όπως αυτές 

γίνονται στις μηχανές του Κρατικού Λαχείου της Κυβέρνησης στην παρουσία της 

Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου του Ιδρύματος. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός Διευθυντής, η πασχαλινή κλήρωση του 

Λαχείου ΡΙΚ για το 2011 έγινε στο Κρατικό Λαχείο της Κυβέρνησης. 

15. Εισαγωγή Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης στην Κύπρο. 

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

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

εξουσιοδότηση ραδιοδικτύων αποφάσισε όπως αδειοδοτηθούν δύο ραδιοδύκτια. 

Ένα για το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και το άλλο για εμπορική εκμετάλλευση, 

μέσω διαδικασίας πλειστηριασμού.  
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Η γενική εξουσιοδότηση παροχής δικτύου υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

εκδόθηκε από τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

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

παρέχονται από τον περί Ρυθμίσεων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο αρ. 112/2004 καθώς και την απόφαση περί 

Καθορισμού Όρων ή/και Ειδικών Υποχρεώσεων Δυνάμει Γενικής Εξουσιοδότησης 

(Κ.Δ.Π. 436/2005). Μεταξύ διαφόρων όρων και υποχρεώσεων αναφέρεται και η 

υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού που αφορά σε δραστηριότητες και υπηρεσίες 

στο δίκτυο ΕΨΤ. Επιπρόσθετα ο Επίτροπος δύναται να καθορίζει σε ειδικό 

διάταγμα, τη μορφή και τη λογιστική μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιείται.  

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία εισαγωγής της ΕΨΤ στην Κύπρο έχει καθοριστεί η 

1.7.2011, οπόταν και θα διακοπούν οι αναλογικές μεταδόσεις. 

16. Ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Λόγω των σοβαρών προβλημάτων που παρουσιάζουν οι υφιστάμενες κτιριακές 

εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, στα οποία φαίνεται ότι οφείλονται εν μέρει και τα 

πρόσφατα προβλήματα της ποιότητας του αέρα που έχουν τεκμηριωθεί με μελέτες 

των αρμόδιων Αρχών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε ότι είναι 

επιτακτική η ανάγκη προώθησης όλων των αναγκαίων ενεργειών με στόχο την 

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, που βρίσκεται στην 

Αγλαντζιά, για τους σκοπούς που έχει αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ιδρύματος, με την προϋπόθεση ότι η τελική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου θα 

τύχει της έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου.  

Οι διαδικασίες για υλοποίηση του έργου δεν φαίνεται να προχωρούν με 

ικανοποιητικούς ρυθμούς. 

17. Κτίριο Αρχείου ΡΙΚ. 

Η ανάθεση για την κατασκευή του πιο πάνω έργου έγινε  με την προσφορά αρ. 10/2007 

τον Ιούνιο του 2008 στην εταιρεία Iordanou Constructions Ltd έναντι του ποσού των 

€4.267.941 πλέον Φ.Π.Α, με υποχρέωση αποπεράτωσης μέχρι 16.12.2009.  
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Μέχρι τις 31.12.2010 το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε στον εργολάβο ανήλθε 

σε  €4.481.213 πλέον Φ.Π.Α. 

Για το πιο πάνω έργο έχουν παρατηρηθεί τα ακόλουθα : 

(α) Η  προσωρινή παραλαβή του κτιρίου, έγινε με καθυστέρηση πέραν του ενός 

έτους, στις 31.1.2011 από τους Συμβούλους Μελετητές και με την επιφύλαξη ο 

εργολάβος να συμπληρώσει τις ελλείψεις εντός ενός έτους. 

(β) Η τραπεζική εγγύηση για πιστή εκτέλεση ύψους €426.794, που 

αντιπροσωπεύει το 10% της αξίας του συμβολαίου  έληξε στις 13.1.2011, χωρίς να 

ζητηθεί η ανανέωσή της. 

(γ) Παρόλο που στα πρακτικά του Δ.Σ. αρ.11/2010 ημερ. 25.5.2010 παρουσιάστηκε 

σημείωμα του επικεφαλής του έργου για αναγκαίες αλλαγές στην εσωτερική διαρρύθμιση 

των χώρων του κτιρίου και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν άμεσα για την επίπλωση, 

τον εξοπλισμό συντήρησης - ψηφιοποίησης και τη δημιουργία Data Centre, μέχρι τον 

Απρίλιο του 2011 δεν ζητήθηκαν προσφορές για επίπλωση και εξασφάλιση του 

απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού για τη λειτουργία του Αρχείου.  Αναφέρεται σχετικά ότι 

το θέμα απασχόλησε το Δ.Σ στις συνεδρίες αρ. 18/2010 ημερ.21.9.2010  και αρ.27/2010 

ημερ. 7.12.2010 στην οποία αποφάσισε να εγκρίνει ποσό €4.000 για ετοιμασία μελέτης 

για την επίπλωση του κτιρίου από τον αρχιτέκτονα του κτιρίου.  Στην περίπτωση που το 

ποσό αυτό δεν γίνει αποδεκτό να ζητηθούν "quotations". 

(δ) Εξαιτίας της καθυστέρησης στην έγκριση του Κρατικού Συμπληρωματικού 

Προϋπολογισμού υπήρξε καθυστέρηση στην πληρωμή, προς την εταιρεία, των 

εκδομένων πιστοποιητικών, πέραν των 28 ημερών που προβλέπει το συμβόλαιο, και με 

επιστολή της ημερ. 9.12.2010, η εταιρεία ενημέρωσε το Ίδρυμα για την πρόθεσή της να 

απαιτήσει τους ανάλογους τόκους.  

(ε) Στα πρακτικά αρ. 28/2010 ημερ. 14.12.2010 το Δ.Σ. ζήτησε όπως «ετοιμαστεί 

σημείωμα στο οποίο να γίνεται αναφορά για το επιπρόσθετο ποσό σε σχέση με τις 

επιπλέον εργασίες που απαιτεί η εταιρεία και κατά πόσο δικαιολογείται το 

επιπλέον ποσό (με πλήρη αναλυτικά στοιχεία). Τέλος, να εξεταστεί κατά πόσο η 

ίδια η εργοληπτική εταιρεία οφείλει οποιοδήποτε ποσό στο ΡΙΚ για καθυστέρηση 

στην παράδοση του κτιρίου ή για κακοτεχνίες ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο  

έχοντας πάντα υπόψη το συγκεκριμένο συμβόλαιο». 

Μέχρι την ημερομηνία περάτωσης του ελέγχου το σημείωμα αυτό, δεν είχε ετοιμαστεί. 
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18. Αρχειακό υλικό. 

Όπως έχει αναφερθεί και στην Έκθεση μας για το έτος 2009, το θέμα της 

τροχοδρόμησης των διαδικασιών για την αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση του 

αρχειακού υλικού του Ιδρύματος, απασχόλησε το Διοικητικό Συμβούλιο σε 

συνεδρία του στις 4.6.2009 και ενέκρινε εισήγηση, όπως το Ίδρυμα προχωρήσει 

σε προκήρυξη για εκδήλωση ενδιαφέροντος για μίσθωση υπηρεσιών. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 2.3.2010, επανάφερε το θέμα και 

ζήτησε από την Επιτροπή Αρχείου του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ετοιμάσει 

πρόταση με συγκεκριμένα βήματα και χρονοδιαγράμματα, αναφορικά με την 

οργάνωση της εργασίας που πρέπει να γίνει. 

Σύμφωνα με την απάντησή σας, η συγκροτηθείσα ομάδα έργου υπέβαλε την 

πρώτη ενημέρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο στις 25.5.2010, ενώ η προκήρυξη 

της προσφοράς (αρ. 5/2011)  για μίσθωση υπηρεσιών έγινε  το Μάρτιο του 2011 

και μέχρι την ημερομηνία αποπεράτωσης του ελέγχου, δεν είχε ετοιμαστεί η 

σχετική έκθεση από την Επιτροπή Αξιολόγησης.  

Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι σημειώθηκε σημαντική καθυστέρηση στη 

τροχοδρόμηση των ενδεδειγμένων διαδικασιών για την οργάνωση της μεταφοράς του 

ανεκτίμητου αρχειακού υλικού που διαθέτει το Ίδρυμα και ορθή αξιοποίηση του.  

19. Έκθεση για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων που δόθηκαν προς 
το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου κατά τη διάρκεια του έτους 2010.   

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

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

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

μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, τα ακόλουθα: 

• την ετήσια έκθεση που ετοιμάζει η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, 

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

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 
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πρόγραμμα ξεχωριστά, ή ανά κατηγορία προγραμμάτων, τα οποία 

εμπίπτουν στην έννοια της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας. 

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

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

και στον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, στην οποία καταγράφονται τα 

αποτελέσματα του ελέγχου που διενεργήθηκε δυνάμει του πιο πάνω άρθρου, καθώς 

και η ύπαρξη τυχόν χρηματοοικονομικών ροών (όπως αυτές εμφαίνονται στους 

χωριστούς λογαριασμούς που τηρεί το Ίδρυμα δυνάμει του εδαφίου (2) του πιο πάνω 

άρθρου) μεταξύ των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος που συνιστούν παροχή δημόσιας 

ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και εκείνων που δεν συνιστούν παροχή τέτοιας 

υπηρεσίας. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 24Β(1) του πιο πάνω Νόμου, ο Γενικός 

Ελεγκτής, στα πλαίσια της άσκησης του ετήσιου ελέγχου των λογαριασμών του 

Ιδρύματος, ελέγχει κατά πόσο οποιαδήποτε δημόσια ενίσχυση, που έλαβε το Ίδρυμα, 

χρησιμοποιήθηκε κατά τρόπο που να μη συνάδει με τις διατάξεις του άρθρου 24Α, 

δηλαδή για σκοπούς χρηματοδότησης της αποστολής που του ανατίθεται δυνάμει του 

εδαφίου (1) του άρθρου 16Α, και συγκεκριμένα του ορισμού του ως παροχέα δημόσιας 

ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη Δημοκρατία. 

(γ)  Αναφορικά με το έτος 2010, σημειώνεται ότι μας έχουν σταλθεί από το 

Υπουργείο Εσωτερικών στις 21.3.2011 η ετήσια έκθεση που ετοίμασε η Αρχή 

Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και η αναλυτική κατάσταση των κρατικών ενισχύσεων 

που χορηγήθηκαν στο Ίδρυμα, χωρίς όμως ειδική αναφορά στις κρατικές 

ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο Ίδρυμα σε σχέση με κάθε πρόγραμμα 

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

δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας. 

(δ)  Οι χωριστοί λογαριασμοί του έτους 2010, σχετικά με την παροχή δημόσιας 

ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και τις εμπορικές ή άλλες δραστηριότητες, σύμφωνα 

με το άρθρο 24Β(1) του πιο πάνω Νόμου και στην περίπτωση που ενδείκνυται η 

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

Κύπρου στην Υπηρεσία μας για έλεγχο το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου 2011. Με 

επιστολή του ημερ. 11.4.2011 το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου πληροφόρησε την 

Υπηρεσία μας ότι δεν θα υποβάλει χωριστούς λογαριασμούς για το έτος 2010, 

γιατί όλα τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά του προγράμματα είχαν μεταδοθεί στα 

πλαίσια της παροχής δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και ότι για όλες τις 
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δραστηριότητές του, δηλαδή μετάδοση διαφημίσεων, διαφημιστικών μηνυμάτων 

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

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

δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει 

πρόσθετο κόστος που να αποδίδεται σε δραστηριότητες που πιθανόν να μην 

αποτελούν δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία. 

(ε) Αποτελέσματα ελέγχου. 

(i) Ύπαρξη τυχόν χρηματοοικονομικών ροών για το έτος 2010 μεταξύ 
των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος που συνιστούν παροχή 
δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και εκείνων που δεν 
συνιστούν παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας. Ενόψει 

της μη τήρησης και υποβολής από το Ίδρυμα ξεχωριστών λογαριασμών και 

της διευκρίνισης του Ιδρύματος με την επιστολή του ημερ. 11.4.2011 ότι όλα 

τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά του προγράμματα για το έτος 2010 είχαν 

μεταδοθεί στο πλαίσιο της παροχής δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, 

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

διαφημιστικών μηνυμάτων ως χορηγός επικοινωνίας κ.λπ., χρησιμοποιείται 

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

αναγκαία για την παροχή της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, με 

αποτέλεσμα να μην προκύπτει πρόσθετο κόστος που να αποδίδεται σε 

δραστηριότητες που πιθανόν να μην αποτελούν δημόσια ραδιοτηλεοπτική 

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

τυχόν χρηματοοικονομικών ροών για το έτος 2010 μεταξύ των 

δραστηριοτήτων του Ιδρύματος που συνιστούν παροχή δημόσιας 

ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και εκείνων που δεν συνιστούν παροχή 

δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, όπως προνοείται στο άρθρο 24Β(3) 

του σχετικού Νόμου, ούτε και τίθεται θέμα εξακρίβωσης κατά πόσο έχει 

ακολουθηθεί η τρέχουσα εμπορική πρακτική και οι γενικώς αποδεκτές 

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

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

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

  Σημειώνεται ότι κατά το έτος 2010 το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου είχε 

έσοδα από διαφημίσεις και άλλες δραστηριότητες ύψους €6,1 εκ. και 
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λειτουργικά έξοδα €40,8 εκ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρατική χορηγία 

που παραχωρήθηκε στο Ίδρυμα το 2010 ήταν μόνο €33 εκ., εξάγεται το 

συμπέρασμα ότι για κάλυψη των εξόδων του το Ίδρυμα χρησιμοποιεί 

έσοδά του από άλλες δραστηριότητες. 

 (ii) Κατά πόσο οποιαδήποτε δημόσια ενίσχυση που έλαβε το Ίδρυμα 
κατά το έτος 2010 χρησιμοποιήθηκε κατά τρόπο που να μη 
συνάδει με την εκπλήρωση της αποστολής του ως παροχέα 
δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη Δημοκρατία.   

• Με την επιστολή του Ιδρύματος ημερ. 11.4.2011, διευκρινίζεται ότι 

όλα τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά του προγράμματα είχαν 

μεταδοθεί στο πλαίσιο της παροχής δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής 

υπηρεσίας και ότι για τις άλλες δραστηριότητες του, δηλαδή 

μετάδοση διαφημίσεων, διαφημιστικών μηνυμάτων ως χορηγός 

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

εξοπλισμός και οι ίδιες εγκαταστάσεις, που είναι αναγκαία για την 

παροχή της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, με 

αποτέλεσμα να μη προκύπτει πρόσθετο κόστος που να 

αποδίδεται σε δραστηριότητες που πιθανόν να μην αποτελούν 

δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία. 

• Στους λογαριασμούς του Ιδρύματος υπάρχει η ένδειξη ότι, για 

κάλυψη των εξόδων ύψους €40,8 εκ. χρησιμοποιείται εκτός από 

την παραχωρηθείσα κρατική χορηγία ύψους €33 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 2010, πληροί πραγματικά τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας που 

καθορίζονται στο άρθρο 19. 
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Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η δημόσια ενίσχυση που έλαβε το Ίδρυμα κατά 

το έτος 2010, δεν χρησιμοποιήθηκε κατά τρόπο που να μη συνάδει με την 

εκπλήρωση της αποστολής του ως παροχέα δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής 

υπηρεσίας στη Δημοκρατία. 

20. Τηλέφωνα και τηλετυπική υπηρεσία. 

Η  συνολική δαπάνη για την πιο πάνω υπηρεσία ανήλθε το 2010 σε  €125.838 σε 

σύγκριση με €120.927 το 2009.  Σύμφωνα με σχετική έρευνα του Τμήματος  Εσωτερικού 

Ελέγχου φαίνεται ότι το κόστος τηλεφωνικών κλήσεων του Ιουλίου (€17.817) ήταν 

ψηλότερο από τον αντίστοιχο μήνα του 2009  κατά 65% και ψηλότερο σε σχέση με το 

μέσο όρο μηνιαίων χρεώσεων του 2010 (€10.353) κατά 72%. Αναφέρεται επίσης ότι η 

αύξηση πιθανόν να οφείλεται στη διεξαγωγή του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 

FIFA, από τα μέσα Ιουνίου 2010 μέχρι τα μέσα Ιουλίου 2010. 

Όπως πληροφορηθήκαμε, 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. Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για μείωση 

της δαπάνης με την εξάσκηση της ανάλογης εποπτείας, μέσα στα πλαίσια που επιτρέπει η 

νομοθεσία περί  Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  με την τακτική ενημέρωση των 

υπευθύνων των Τμημάτων για τις τηλεφωνικές κλήσεις, πρακτική που, σύμφωνα με το 

Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου, ακολουθείτο στο παρελθόν,  αλλά διακόπηκε.  

21. Ενοικίαση  αυτοκινήτων. 

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

κατά τα έτη 2008 μέχρι 2010 το κόστος ενοικίασης αυτοκινήτων ανήλθε σε 

€128.365 (χωρίς Φ.Π.Α.), (€3.427 το 2007, €15.128 το 2008, €46.783 το 2009 και 

€63.383 το 2010). Σημειώνεται ότι επιπρόσθετο ποσοστό 25% καταβάλλεται με 

ανταλλαγή διαφημιστικού χρόνου.  

Ενώ κατακυρώθηκε διαγωνισμός σε δύο εταιρείες για 7 αυτοκίνητα με συνολικό ετήσιο 

ενοίκιο €44.400 πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις επιστολές ημερ. 12.8.2010 και 6.9.2010 

ενοικιάστηκαν επιπρόσθετα, 1 αυτοκίνητο Van (Nissan) και ένα αυτοκίνητο μάρκας Renault 

για τις ανάγκες της σειράς «Η Λίμνη». Επίσης, σύμφωνα με επιστολή ημερ. 10.1.2011,       

για κάλυψη τριών άλλων εκπομπών ζητήθηκαν επιπρόσθετα 3 αυτοκίνητα από 11.1.2011 

μέχρι 30.6.2011, χωρίς αυτό να προνοείται στους όρους προσφοράς.  
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Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι δεν γίνεται ορθός προγραμματισμός για κάλυψη των 

αναγκών του Ιδρύματος σε αυτοκίνητα. Θα πρέπει να γίνει εμπεριστατωμένη μελέτη και 

να επιλεγούν οι καλύτερες και πιο οικονομικές λύσεις, είτε με αγορά ή ενοικιαγορά ή και 

μακροχρόνια ενοικίαση του απαραίτητου αριθμού οχημάτων. 

22. Αποθέματα. 

Στις 31.12.2010 η αξία των αποθεμάτων εξαρτημάτων πριν την αφαίρεση 

πρόβλεψης για πεπαλαιωμένα αποθέματα ύψους €299.144, ανήλθε σε 

€1.020.028 σε σύγκριση με €1.192.444 το 2009.  

Από 10.1-14.1.2011 έγινε φυσική καταμέτρηση του 75% της συνολικής αξίας των 

αποθεμάτων Λευκωσίας μόνο.  

Σημειώνεται ότι στους λογαριασμούς παρουσιάζεται επιπρόσθετο ποσό ύψους €2.720.195 

ως αποθέματα ταινιών και ποσό ύψους €25.372 ως διάφορα άλλα αποθέματα 

(Γραφική ύλη, είδη καθαριότητας και είδη μακιγιάζ και κομμωτικής), χωρίς ωστόσο 

να υπάρχει ένδειξη ότι έχει γίνει φυσική καταμέτρηση για τα αποθέματα αυτά. 

Σύμφωνα με σημείωμα Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου ημερ. 13.1.2011, στην 

αποθήκη βρίσκονται  βραδυκίνητα αποθέματα. Δεν υπάρχουν στοιχεία ως προς την 

ποσότητα και τη συνολική τους αξία για την περίοδο πριν την 1.1.2008 που τέθηκε σε 

εφαρμογή το νέο λογισμικό σύστημα.  

23.  Εκκρεμή θέματα. 

(α)  Τροποποιητικοί Προϋπολογισμοί. Εκκρεμεί στο Υπουργείο Εσωτερικών 

νομοσχέδιο Τροποποιητικού Προϋπολογισμού για κάλυψη υπερβάσεων του 

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

Επίσης εκκρεμεί η ετοιμασία Τροποποιητικού Προϋπολογισμού για κάλυψη της 

υπέρβασης του Προϋπολογισμού του 2006 που σημειώθηκε στο Άρθρο 300 

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

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

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

Για κάλυψη της υπέρβασης του Προϋπολογισμού του 2007 που σημειώθηκε στο 

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

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

Τροποποιητικός Προϋπολογισμός. Το Υπουργείο Εσωτερικών, αφού ζήτησε και την 
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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. 

Σημειώνεται επίσης ότι, ο Υπουργός Οικονομικών με την προς τον τέως Γενικό 

Διευθυντή 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 τεσσάρων 

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 Διαφημιστικών 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. 
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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 
 

Για όλες τις πιο πάνω υποθέσεις το Ίδρυμα, με επιστολή του ημερομηνίας 10.2.2010 

ζήτησε από το Νομικό του Σύμβουλο να του εισηγηθεί ενέργειες που θα έπρεπε να 

γίνουν για την είσπραξη των πιο πάνω οφειλών.  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 Διευθυντή για διαγραφή των οφειλών που αφορούν 

στις αγωγές 2946/2001 και 1983/2006, ενώ κατά το 2010 κινήθηκαν 12 νέες αγωγές 

για καθυστερημένες οφειλές χρεωστών. 

(γ) Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Αναφορικά με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, 

σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν κατάλληλοι μηχανισμοί εντοπισμού, αξιολόγησης, 

έγκρισης, αξιοποίησης και υλοποίησής τους. Επειδή μέσω των Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων προσφέρονται δυνατότητες απορρόφησης σημαντικών κονδυλίων, 

εισηγηθήκαμε και πάλι όπως το Ίδρυμα εξετάσει και υιοθετήσει κατάλληλους 

μηχανισμούς εντοπισμού, αξιολόγησης, έγκρισης, αξιοποίησης και υλοποίησής τους. 

Εισηγηθήκαμε επίσης τη δημιουργία σχετικών Κονδυλίων στον Προϋπολογισμό του 

Ιδρύματος, τόσο για τα έσοδα όσο και για τα έξοδα, με σχετική αναφορά στο 

επεξηγηματικό υπόμνημα του Προϋπολογισμού σε ποια προγράμματα αφορούν. 

Επίσης, για σκοπούς καλύτερης παρακολούθησης της υλοποίησης των πιο πάνω 

έργων και για την αποκόμιση καλύτερης πληροφόρησης και έλεγχό τους, 

εισηγηθήκαμε όπως για κάθε έργο τηρείται ξεχωριστός φάκελος στον οποίο να 

καταχωρίζεται το υπογραφέν συμβόλαιο, οι σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού 

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

(δ) 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: 
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(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. Διαπιστώθηκε ότι η 

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

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

προσφορά για αποζημίωση λόγω του επηρεασμού της περιουσίας του, 

παρά το ότι συμπληρώθηκαν τα έργα και κατεδαφίστηκε οικοδομή που 

υφίστατο στο πιο πάνω τεμάχιο. 

 

 

 

 

(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της Δημοκρατίας 
 
 
 
 
 
 
 
Λευκωσία, 15 Ιουνίου 2011  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REF.: HORPRE/LE110608.D01 


	(α) Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται το προσωπικό που εργοδοτούσε το Ίδρυμα κατά την 31.12.2010 και 31.12.2009 μαζί με το ανάλογο κόστος:
	Μόνιμοι υπάλληλοι
	Σημειώνεται ότι η αύξηση του μέσου όρου κόστους εργοδότησης των μονίμων υπαλλήλων κατά €1.546 ή 2% οφείλεται κυρίως, στην αύξηση του τιμαριθμικού επιδόματος και στην παραχώρηση των ετήσιων προσαυξήσεων, ενώ η μείωση του μέσου όρου κόστους εργοδότησης ...
	(β) Στελέχωση του Ιδρύματος. Οι εγκεκριμένες θέσεις σύμφωνα με τον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 2010 του Ιδρύματος ανέρχονταν σε 230, από τις οποίες 12 σημειωμένες με διπλό σταυρό (υπό κατάργηση), ενώ στις 31.12.2010 υπήρχαν 84 κενές θέσεις. Ορισμένες...
	Αύξηση/ (Μείωση)
	Δεύτερο κανάλι – ΡΙΚ 2

	Αύξηση/ (Μείωση)
	€
	Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
	(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη)
	Γενικός Ελεγκτής

