
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 

 

1. Γενικά. 

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

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

στη Βουλή των Αντιπροσώπων.   

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή που διόρισε το 

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

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

οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο. 

2. Οικονομική κατάσταση. 

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

€36,9 εκ. σε σύγκριση με €45,1 εκ. το προηγούμενο έτος. Η κρατική χορηγία του 

2011 για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος ανήλθε σε €30,1 εκ. ή 

82% των συνολικών εσόδων, σε σύγκριση με €37,9 εκ. ή 84% για το προηγούμενο 

έτος και τα έσοδα από άλλες πηγές σε €6,8 εκ. (€7,2 εκ. το 2010). Σημειώνεται ότι 

η κρατική χορηγία για κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους €4.400.000 δεν έχει 

συμπεριληφθεί στα έσοδα, εκτός από το μέρος της που αφορά σε αποσβέσεις του 

έτους, ενώ στα έσοδα από άλλες πηγές περιλαμβάνεται και ποσό ύψους €1,6 εκ. 

για αναβαλλόμενα έσοδα από κρατική χορηγία. Σημαντική μείωση σημειώθηκε στα 

έσοδα που αφορούν σε εμπορικές διαφημίσεις (€938.620). 

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

χρηματοδότησης, ανήλθαν σε €41,9 εκ., σε σύγκριση με €43 εκ. για το προηγούμενο 

έτος, δηλαδή σημείωσαν μείωση €1,2 εκ. ή 3%. Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε €2.363.611 

(€2.091.770 το 2010) και τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης ανήλθαν σε €329.910 

(€318.443 το 2010). Η σημαντικότερη αύξηση σημειώθηκε στο Κονδύλι «Μισθοί και 

Ωφελήματα Προσωπικού» (€757.976) και η σημαντικότερη μείωση στο Κονδύλι 

«Έξοδα Προγραμμάτων» (€2.526.273) 

(γ) Αποτελέσματα έτους. Το Ίδρυμα παρουσίασε για το 2011 έλλειμμα πριν 

από τη φορολογία €5,0 εκ., σε σύγκριση με πλεόνασμα €2,1 εκ. κατά το 2010.  
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(δ) Κρατική χορηγία. Κατά τη διάρκεια του έτους παραχωρήθηκε στο Ίδρυμα 

κρατική χορηγία συνολικού ύψους €34.500.000 (€43.043.338 το 2010), ενώ ο 

Προϋπολογισμός του Ιδρύματος όπως είχε εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων 

προέβλεπε χορηγία ύψους €38.000.000. Ποσό €3.500.000 κατακρατήθηκε από το 

Υπουργείο Εσωτερικών έναντι των εξοικονομήσεων που είχε το Ίδρυμα το 2010. 

Σημειώνεται ότι η εγκεκριμένη πρόνοια στον Κρατικό Προϋπολογισμό για χορηγία προς 

το Ίδρυμα για το 2011 (Ν.58(ΙΙ)/2010), ήταν €40.000.000. 

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». 

Σημειώνεται ότι στις 11.1.2012 καθώς και στις 24.1.2012 υποβλήθηκε στο 

Υπουργείο Εσωτερικών και στη Βουλή των Αντιπροσώπων αντίστοιχα «Πενταετές 

Στρατηγικό Σχέδιο ∆ράσης» για τα έτη 2012 μέχρι 2016. Επίσης το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 18.1.2011 ενέκρινε 

«Κώδικα ∆ιακυβέρνησης» του Ιδρύματος. 

(ε) Έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης. Στις 31.12.2011 οι τρέχουσες υποχρεώσεις 

του Ιδρύματος ανέρχονταν σε €17,4 εκ., σε σύγκριση με €15,9 εκ. το 2010, ενώ το 

τρεχούμενο ενεργητικό ήταν €10,1 εκ. (€12,9 εκ. το 2010), δηλαδή υπήρχε έλλειμμα στο 

κεφάλαιο κίνησης ύψους €7,3 εκ., σε σύγκριση με €3 εκ. το 2010. Το σύνολο των 

υποχρεώσεων του Ιδρύματος υπερβαίνει το σύνολο του ενεργητικού του κατά €68,8 εκ.. 

Το πιο πάνω έλλειμμα, που προέκυψε κυρίως από τις υποχρεώσεις του Ιδρύματος 

προς το Ταμείο Συντάξεων για κάλυψη των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των 

υπαλλήλων του και από την οφειλή για τα Περιθωριακά Ωφελήματα των υπαλλήλων, 

καταδεικνύει ότι η ικανότητα του Ιδρύματος να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα στηρίζεται στη συνέχιση παροχής κρατικής χορηγίας και στη μη 

υποχρέωση για άμεση καταβολή των οφειλών στο Ταμείο Συντάξεων.  

Σύμφωνα με τον Γενικό ∆ιευθυντή του Ιδρύματος, η αύξηση του ελλείμματος στο 

κεφάλαιο κίνησης κατά €4,3 εκ. οφείλεται στη μη παραχώρηση των €3,5 εκ. από 

την κρατική χορηγία του 2011. 
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(στ) Υποχρέωση προς το Ταμείο Συντάξεων. 

(i) Ύψος αναλογιστικού ελλείμματος. Σύμφωνα με την αναλογιστική 

εκτίμηση που υποβλήθηκε τον Απρίλιο του 2012 με ημερομηνία εκτίμησης 

31.12.2011, το Ταμείο Συντάξεων παρουσιάζει έλλειμμα, σε σχέση με 

προϋπηρεσία, ύψους €93.376.185 (€82.547.382 στην εκτίμηση 31.12.2010 

σύμφωνα με την έκθεση της αναλογιστικής εκτίμησης). 

Η συνολική αναγνωρισμένη οφειλή προς το Ταμείο Συντάξεων, ανέρχεται 

κατά τις 31.12.2011 σε €54.960.961 (€51.142.833 στις 31.12.2010), όπως 

παρουσιάζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης του Ιδρύματος.  

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

Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε 

υπαλλήλους του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και εξαρτωμένους αυτών) 

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

εάν πιστοποιηθεί έλλειμμα κατά την αναλογιστική εκτίμηση, το Ίδρυμα θα 

συνεισφέρει στο Ταμείο ελλειμματικές εισφορές τέτοιου ποσού, το οποίο 

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

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

εκτίμησης. 

Επίσης, στην αναλογιστική εκτίμηση με ημερομηνία εκτίμησης 31.12.2010, 

για χρηματοδότηση του ελλείμματος των €82.547.382, γίνεται εισήγηση όπως 

καταβληθούν από το Ίδρυμα ετήσιες συνεισφορές, είτε €28.722.000 για 3 έτη, 

είτε €17.977.000 για 5 έτη, είτε €10.848.000 για 9 έτη, επιπρόσθετα με τις 

εισφορές για την τρέχουσα υπηρεσία ύψους 26,4% επί των μισθών, είτε με 

ένα ποσοστό εισφοράς ύψους 193,9% 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 2011, έχει συμπεριληφθεί πρόνοια για προϋπηρεσία 

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

τα προβλεπόμενα, το πλεόνασμα δύναται να χρησιμοποιηθεί για πρόσθετη 

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

προς το Ταμείο Συντάξεων €2.933.483, συμπεριλαμβανομένης και της 

τρέχουσας υποχρέωσης ύψους €1.598.133.  
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Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, το ύψος της πιο 

πάνω πρόνοιας, καθώς και της πραγματικής πληρωμής προς το Ταμείο 

καταδεικνύουν ότι δεν έχει αρχίσει ακόμη η ουσιαστική χρηματοδότηση του 

ελλείμματος. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι το ΡΙΚ 

υπέβαλε στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 13.10.2010 συγκεκριμένες 

προτάσεις για αντιμετώπιση του αναλογιστικού ελλείμματος και ότι το 

Ίδρυμα ανταποκρίθηκε άμεσα και έδωσε όσα στοιχεία ζητήθηκαν από 

τον αναλογιστικό οίκο ο οποίος διενήργησε συνολική μελέτη για 

λογαριασμό της Κυβέρνησης. 

(ζ) Κρατικές εγγυήσεις. Στις 31.12.2011 οι κρατικές εγγυήσεις για τα δάνεια του 

Ιδρύματος ανέρχονταν σε €15,3 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: 

 2011  2010 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 0,58 0,81 

Αποδοχές και Ωφελήματα Προσωπικού (περιλαμβανομένων 

των εργοδοτικών εισφορών) προς Έξοδα 

 

45,32% 

 

41,86%

Κρατική Χορηγία προς Έσοδα 81,58% 83,90%

 

3. Προϋπολογισμός. 

(α) Προϋπολογισμός 2011. Ο αρχικός Προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2011, 

εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος στις 11.5.2010 και υποβλήθηκε στο 

Υπουργείο Εσωτερικών στις 13.5.2010. Μετά από οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών 

το Ίδρυμα προχώρησε σε τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού, ο οποίος τελικά 

υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 31.1.2011, ψηφίστηκε σε 

Νόμο στις 31.3.2011 (Ν.36(ΙΙ)/2011) και δημοσιεύτηκε στις 8.4.2011. 
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Η Βουλή ενέκρινε δωδεκατημόρια για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2011, και 

επομένως οι πληρωμές που έγιναν κατά την περίοδο 1.3.2011 μέχρι 7.4.2011, ανεξάρτητα 

από το γεγονός ότι αφορούσαν σε καταβολή μισθών και άλλες συμβατικές υποχρεώσεις, 

ωστόσο δεν ήταν νομοθετικά καλυμμένες. Εκτός από το θέμα της νομιμότητας το οποίο 

είναι πολύ σοβαρό, η καθυστέρηση στην όλη διαδικασία έγκρισης του Προϋπολογισμού 

δημιουργεί προβλήματα ρευστότητας στο Ίδρυμα. 

(β) Υπερβάσεις. Κατά το 2011 σε διάφορα Άρθρα του Προϋπολογισμού χρεώθηκαν 

ποσά ύψους €1.709.433, πέραν από τις εγκριθείσες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό.  

Από το συνολικό ποσό των υπερβάσεων, €1.176.064 καλύφθηκε με μεταφορές 

εξοικονομήσεων από άλλα Άρθρα και €533.369 καλύφθηκε από τις «Μη Προβλεπόμενες 

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

δόθηκε στις 15.5.2012, υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 29.5 2012, 

ενώ εκκρεμεί η υποβολή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

4. Μέλη ∆ιοικητικού Συμβουλίου και απαρτία. 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου, «το 

Ίδρυμα αποτελείται από όχι περισσότερα από επτά μέλη που διορίζονται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο». 

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

Ιδρύματος είναι τρία παρόντα μέλη επιπρόσθετα από τον Πρόεδρο». 

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

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

Συμβούλιο οποιουδήποτε από τα ορισμένα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 

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

στην Έκθεση μας για το έτος 2010, παρόλο που από τη ψήφιση του πιο πάνω Νόμου τα 

μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ ανέρχονται σε 9, έχουμε την άποψη ότι, προς 

αποκλεισμό οποιουδήποτε κινδύνου για αμφισβήτηση της νομιμότητας της σύνθεσης του 

∆.Σ. του ΡΙΚ και του θέματος της απαρτίας, θα πρέπει να γίνει και σχετική τροποποίηση 

στη νομοθεσία του ΡΙΚ τόσο για την αύξηση του αριθμού των μελών του, όσο και για την 

αύξηση του αριθμού που απαιτείται για την απαρτία στην λήψη των αποφάσεων, ώστε οι 

δύο Νόμοι να συνάδουν.   

Σύμφωνα με σχετική αλληλογραφία μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και του ΡΙΚ 

φαίνεται ότι η άποψη του Υπουργείου είναι ότι δεν προκύπτει ανάγκη για τροποποίηση 
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του Νόμου περί ΡΙΚ αφού τα θέματα τα οποία γίνεται εισήγηση όπως τροποποιηθούν 

ρυθμίζονται, μέσω των προαναφερθέντων Νόμων. Ανεξάρτητα όμως της άποψης αυτής, 

το Υπουργείο ζήτησε με επιστολή ημερ. 24.4.2012 τις απόψεις του Γενικού Εισαγγελέα 

ως προς το ενδεχόμενο ύπαρξης νομικού κενού στον περί ΡΙΚ Νόμο, ώστε να προβεί σε 

τροποποίησή του.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής, σε νομοσχέδιο για τροποποίηση 

της νομοθεσίας για το ΡΙΚ που έχει πρόσφατα ετοιμάσει το Υπουργείο 

Εσωτερικών, μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και το οποίο 

βρίσκεται ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας για νομοτεχνική επεξεργασία, 

συμπεριλαμβάνεται ρητή πρόνοια για τη σωστή σύνθεση του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου και για την απαρτία στις συνεδριάσεις. 

5. Προσωπικό. 

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

κατά την 31.12.2011 και 31.12.2010 μαζί με το ανάλογο κόστος: 

 2011  2010 
Υπαλληλικό προσωπικό:    
Μόνιμοι υπάλληλοι 145  135 
Συνεργάτες αορίστου χρόνου (τακτικοί) 300  284 
 445  419 
Εργατικό προσωπικό:    
Τακτικοί 36  34 
Έκτακτοι 5  3 
 41  37 
Σύνολο 486  456 

 2011    2010 
    

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

   

Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα 6.618.766  6.604.938 
∆ιάφορα επιδόματα και υπερωρίες 978.641  958.985 
Εργοδοτικές εισφορές 797.488  778.564 

8.394.895  8.342.487 
Ωφελήματα προσωπικού 1.532.996  1.425.104 
Εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων για τρέχουσα υπηρεσία  1.725.250  1.452.033 

 11.653.141  11.219.624 
Συνεργάτες αορίστου χρόνου (τακτικοί) 9.023.368  9.321.378 
Εργατικό προσωπικό 1.098.253  1.032.140 
Σύνολο 21.774.762  21.573.142 
Μέσος όρος κόστους εργοδότησης:    
Μόνιμοι υπάλληλοι (μέσος όρος 144,33)   80.740  79.012 
Συνεργάτες αορίστου χρόνου (τακτικοί) (μέσος όρος 269) 32.544  32.479 
Εργατικό προσωπικό (μέσος όρος 38,75) 28.342  27.895 
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Η αύξηση του μέσου όρου κόστους εργοδότησης των μονίμων υπαλλήλων κατά €1.728 ή 

2,2% και η αύξηση του μέσου όρου κόστους εργοδότησης του εργατικού προσωπικού 

κατά €447 ή 1,6%, οφείλεται κυρίως στην αύξηση του τιμαριθμικού επιδόματος και στην 

παραχώρηση των ετήσιων προσαυξήσεων. Σημειώνεται ότι, κατά το 2011 προσλήφθηκαν 

22 άτομα σε θέσεις των οποίων είχε αρχίσει η νόμιμη διαδικασία πλήρωσης σε 

προγενέστερα έτη εκ των οποίων οι 21 εργοδοτούνταν προηγουμένως στο Ίδρυμα ως 

συνεργάτες αορίστου χρόνου.  

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

Προϋπολογισμού Νόμο του 2011 του Ιδρύματος ανέρχονταν σε 226, από τις οποίες 8 

είναι σημειωμένες με διπλό σταυρό (υπό κατάργηση), ενώ στις 31.12.2011 υπήρχαν 77 

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 πλήρωσής τους. Σημειώνεται ότι κατά την ψήφιση των Προϋπολογισμών του 

Ιδρύματος από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το έτος 2011, προστέθηκε πρόνοια 

που απαγορεύει την πλήρωση οποιασδήποτε κενής θέσης πρώτου διορισμού, για την 

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

του ενώ δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά σχετικά με την πρόσληψη συνεργατών. 

Σύμφωνα με τον Γενικό ∆ιευθυντή του Ιδρύματος, στον προϋπολογισμό του 2012 

έγινε κατάργηση κενών θέσεων, σύμφωνα με τις κυβερνητικές αποφάσεις. 

(γ) Αφυπηρέτηση υπαλλήλων, μελών του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων (με 

εισφορές). Όπως αναφέρθηκε και στις Εκθέσεις μας για τα έτη 2008-2010, οι Κανονισμοί του 

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

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

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

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

τροποποίηση, προβλέπουν αφυπηρέτηση με τη συμπλήρωση ηλικίας 63 ετών. 

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

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

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

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

τροποποίηση τους για επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης μέχρι τα 63 έτη, ώστε 
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να συνάδουν με τους Κανονισμούς του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων 

(όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης). 

(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 €1.086.216, 

σε σύγκριση με €1.079.736 το 2010. 

Στον πιο κάτω πίνακα που ετοιμάστηκε σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση 

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

2011 και 2010. 

 2011  2010 
 €  € 
Αποζημίωση για εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα και αργίες 375.076  360.311 
Επίδομα βάρδιας 345.530  326.364 
 720.615  686.675 
Υπερωρίες 365.601  393.061 
Σύνολο 1.086.216  1.079.736 

 

Η δαπάνη για το 2011 βρίσκεται σε παρόμοια επίπεδα με το 2010 με ελαφριά αύξηση 

κατά €6.480 ή 0,6%. Σημειώνεται ότι οι υπερωρίες και τα επιδόματα βάρδιας αποτελούν 

ποσοστό 8,5% 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 2011, ποσό πέραν των €20.000.  

 
Τμήμα 

Αριθμός υπαλλήλων με υπερωρίες και 
επιδόματα βάρδιας πάνω από €20.000 

 2011 2010 
Στήριξης Παραγωγής 4 9 
Προγραμμάτων Τηλεόρασης και Ειδήσεων 
και Επικαίρων 

2 3 

Σύνολο υπαλλήλων 6 12 
 

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 
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μείωση της υπερωριακής εργασίας, με στόχο όπως η απαιτούμενη εργασία 

διεκπεραιώνεται σε εργάσιμες ώρες. 

(ε) Κατ’ αποκοπή αμοιβή μόνιμων υπαλλήλων. Κατά το 2011 καταβλήθηκε 

σε 13 μόνιμους υπαλλήλους συνολικά πρόσθετη κατ’ αποκοπή αμοιβή ύψους 

€44.602, 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. Επισημάνθηκε 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 μόνο 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) Ηλεκτρονική καταγραφή εισόδου και εξόδου. Σε έλεγχο του Τμήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου σχετικά με την ηλεκτρονική καταγραφή εισόδου και εξόδου του 

προσωπικού στο ΡΙΚ, εντοπίστηκε άτομο που εργαζόταν με πενθήμερο ωράριο 

γραφείου το οποίο δεν είχε κτυπήματα εισόδου και εξόδου για 9 μέρες χωρίς να 

καταγράφεται οποιαδήποτε άδεια στο σύστημα αδειών. Από αυτές, οι 3 μέρες ήταν με 

“time off” αλλά όπως αναφέρεται και σε σχετικό σημείωμα του ∆ιευθυντή Εσωτερικού 

Ελέγχου, το “time off” είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται (ανομοιόμορφα) από 

κάποια τμήματα, χωρίς να υπάρχει θεσμοθετημένη ρύθμιση. Παρατηρήθηκε επίσης 

ότι, σε άλλες περιπτώσεις τα κτυπήματα της κάρτας του εν λόγω υπαλλήλου δεν 

συνάδουν με ωράριο γραφείου.  

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύματος μάς πληροφόρησε ότι το συγκεκριμένο 

περιστατικό εντοπίστηκε από το αρμόδιο τμήμα, ο επικεφαλής του οποίου προέβη 

σε αυστηρές παρατηρήσεις στο εν λόγω μέλος του προσωπικού και ότι το τμήμα 

διαβεβαιώνει ότι υπάρχει συμμόρφωση. 

(η) Προσαυξήσεις-τοποθετήσεις εργατών. Κατά το 2011 παραχωρήθηκε διπλή 

ωρομίσθια αύξηση σε 4 τακτικούς εργάτες και όπως αναφέρεται στο σχετικό έντυπο, 



 - 10 - 
 

αυτό γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις εξελίξιμων και ευσυνείδητων εργατών. Η 

επιπρόσθετη αύξηση, το ύψος της οποίας καθορίστηκε από τους ∆ιευθυντές των 

τμημάτων που υπάγονται οι εργάτες, εγκρίθηκε από τον Γενικό ∆ιευθυντή του Ιδρύματος. 

Σημειώνεται ότι, η πρακτική αυτή εφαρμόστηκε και σε προηγούμενα έτη χωρίς ωστόσο 

να υπάρχει οποιαδήποτε σχετική κανονιστική διάταξη ενώ ούτε στους βασικούς όρους 

απασχόλησης του ωρομίσθιου Κυβερνητικού προσωπικού υπάρχει αντίστοιχη πρόνοια. 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι, δύο τακτικοί εργάτες που είχαν προσληφθεί στις 3.12.2001 και 

τοποθετήθηκαν στην κλίμακα Ε4, επανατοποθετήθηκαν από 1.1.2011 στην αντίστοιχη 

βαθμίδα της κλίμακας Ε7 στην οποία θα βρίσκονταν εάν είχαν τοποθετηθεί από την 

ημερομηνία πρόσληψης τους. Η δικαιολογία που δόθηκε είναι ότι το επάγγελμά τους 

τοποθετείται σε αυτήν την κλίμακα με βάση τους βασικούς όρους απασχόλησης του 

ωρομίσθιου Κυβερνητικού προσωπικού, οι οποίοι όμως δεν εφαρμόζονται σε όλες τις 

περιπτώσεις στο Ίδρυμα.  

(θ) Απασχόληση συνεργατών. 

(i)   Γενικά. Σύμφωνα με τα αμοιβολόγια των συνεργατών, κατά το 2011 

αναφέρονται 666 συνεργάτες (700 το 2010), από τους οποίους οι 300 ήταν 

συνεργάτες αορίστου χρόνου (τακτικοί) (284 το 2010) και οι 20 με ειδικό 

συμβόλαιο (24 το 2010). Σημειώνεται ότι στον πιο πάνω συνολικό αριθμό των 

συνεργατών, περιλαμβάνονται 125 άτομα (126 το 2010), κατά το πλείστον 

καλλιτέχνες, ηθοποιοί και κειμενογράφοι, των οποίων η αμοιβή αφορούσε 

μόνο σε δικαιώματα για επαναλήψεις, και περίπου 78 άτομα (169 το 2010), 

κατά το πλείστον καλλιτέχνες ηθοποιοί και κειμενογράφοι, των οποίων η 

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

δικαιώματα για επαναλήψεις.  

Οι συνολικές δαπάνες για την αμοιβή των πιο πάνω συνεργατών, 

περιλαμβανομένων των εισφορών στα διάφορα ταμεία, ανήλθαν σε 

€10.815.236 (€11.681.754 το 2010), παρατηρήθηκε δηλαδή μείωση ύψους 

€866.518 ή 7,41% που οφείλεται κυρίως στο διορισμό 21 συνεργατών σε 

μόνιμες θέσεις και στη μεταφορά του κόστους εργοδότησης αριθμού 

συνεργατών, όπως συνταξιούχοι, ανταποκριτές εξωτερικού, ανταποκριτές 

εσωτερικού, αθλητικοί ανταποκριτές, μεταφραστές, κειμενογράφοι στο 

κονδύλι «Αγορά Υπηρεσιών». Η πιο πάνω δαπάνη περιλαμβάνει και ποσό 

ύψους €487.353 (€578.485 το 2010), που αφορά στην αμοιβή των 
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συνεργατών με ειδικό συμβόλαιο και ποσό ύψους €131.603 (€240.124 το 

2010) που αφορά σε δικαιώματα για επαναλήψεις.  

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

συνεργατών αορίστου χρόνου (τακτικών) και των συνεργατών με ειδικό 

συμβόλαιο που αναφέρονται στο αμοιβολόγιο κατά την 31.12. των ετών 

2006-2011 και γίνεται σύγκριση με τον αριθμό των μονίμων υπαλλήλων 

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

φαίνονται κατά κατηγορία απολαβών οι ετήσιες ακαθάριστες απολαβές του 

έτους 2011, των συνεργατών με ειδικό συμβόλαιο που απασχολήθηκαν στο 

Ίδρυμα κατά το έτος 2011. 
 

Κατηγορία προσωπικού 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Συνεργάτες αορίστου χρόνου (τακτικοί) 300 284 257 180 139 141 

Συνεργάτες με ειδικό συμβόλαιο 20 20 21 28 75 73 

 320 304 278 208 214 214 
Μόνιμοι υπάλληλοι 145 135 153 168 169 172 

Συνολικός αριθμός 465 439 431 376 383 386 
Ποσοστό συνεργατών επί μόνιμων 
υπαλλήλων 220% 225% 182%

 
124% 127% 124%

 

Ετήσιες Ακαθάριστες 
Απολαβές 2011 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 3 5 6 4 2 

Από έλεγχο στα αμοιβολόγια των συνεργατών παρατηρήθηκε ότι:  

 Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει: 

- Ασυμφωνία ρότας και καταγραφής των ωρών εργασίας. 

- Μη καταγραφή της ώρας προσέλευσης αναχώρησης από την εργασία. 

- Αδικαιολόγητη απουσία από την εργασία. 

- Μη καταγραφή της ώρας εργασίας εντός της οποίας καταβάλλεται και 

επίδομα βάρδιας. 

Τα πιο πάνω επισημαίνονται και σε εγκύκλιο που απηύθυνε ο Αναπληρωτής 

∆ιευθυντής Ραδιοφώνου και Μουσικών Προγραμμάτων στο προσωπικό του 

Τμήματος. 
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 Το Ίδρυμα κατά το 2011, προχώρησε στην πρόσληψη 37 συνεργατών με το 

καθεστώς αόριστου χρόνου από την ημερομηνία διορισμού τους, ενώ 

σύμφωνα με τον περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου 

(Απαγόρευση ∆υσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου, σύμβαση εργασίας 

θεωρείται ως σύμβαση αορίστου διάρκειας με την συμπλήρωση συνολικής 

περιόδου απασχόλησης, τριάντα ή περισσοτέρων μηνών. 

 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. 

 Με απόφαση του ∆ιευθυντή Προσωπικού και ∆ιοίκησης του Ιδρύματος, 

ανατέθηκαν σε άτομο που προσλήφθηκε ως συνεργάτης παρουσιάστρια 

συγκεκριμένης εκπομπής πρόσθετα με τα πιο πάνω καθήκοντα και 

καθήκοντα Λειτουργού για την Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Προσωπικού, έτσι 

ώστε να συμπληρώνει πλήρες ωράριο και με αμοιβή την αμοιβή που 

λάμβανε με βάση το ειδικό συμβόλαιο πλέον τιμαριθμικό επίδομα.   

 Επίσης σε άλλη περίπτωση με εγκύκλιο του ∆ιευθυντή Προσωπικού και ∆ιοίκησης 

του Ιδρύματος στις 12.7.2010 κλήθηκαν όσοι από τους συνεργάτες ενδιαφέρονται 

να εργαστούν για 2 θέσεις, μία στο Τμήμα Προσωπικού και ∆ιοίκησης και μία στο 

Τμήμα Προγραμμάτων Τηλεόρασης, να αποταθούν γραπτώς στο Τμήμα 

Προσωπικού και ∆ιοίκησης. 

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

συνεργάτιδα ορισμένου χρόνου, από 26.7.2010 σε συνεργάτιδα που από 

14.9.2007 συνεργαζόταν με το Ίδρυμα παρέχοντας υπηρεσίες ως 

παρουσιάστρια εκπομπής.  

 Για τα πιο πάνω παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:  

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

των πιο πάνω θέσεων, παραβιάζοντας την αρχή της ισότητας.  
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(ii) Το Ίδρυμα αν είχε ανάγκη από τις πιο πάνω υπαλληλικές θέσεις, γιατί 

προχώρησε στην αλλαγή της συνεργασίας με τα πιο πάνω άτομα που 

εργοδοτούνταν για την παρουσίαση συγκεκριμένων εκπομπών 

(προφανώς λόγω των ιδιαίτερων προσόντων ή και δεξιοτήτων), και δεν 

προχώρησε σε δημιουργία των πιο πάνω θέσεων στον Προϋπολογισμό 

του Ιδρύματος έτσι ώστε να πληρωθούν μέσω της κανονικής διαδικασίας. 

Σημειώνεται ότι, ενώ στους Προϋπολογισμούς για το 2010 και το 2011, 

υπήρχε απαγόρευση πλήρωσης οποιασδήποτε κενής θέσης, το Ίδρυμα 

χρησιμοποιώντας την πλάγια οδό της απασχόλησης συνεργατών 

προσλαμβάνει στην ουσία υπαλλήλους αορίστου χρόνου, έναντι θέσεων που 

έπρεπε να είναι εγκριμένες στον Προϋπολογισμό. 

Σημειώνεται περαιτέρω ότι ο θεσμός της απασχόλησης συνεργατών 

υιοθετήθηκε από το Ίδρυμα λόγω της ανάγκης συνεργασίας με άτομα που 

διέθεταν ιδιαίτερα προσόντα και δεξιότητες, για παρουσίαση συγκεκριμένων 

εκπομπών/προγραμμάτων με προκαθορισμένη διάρκεια που να μπορεί να 

ανανεώνεται στη βάση κάποιων παραμέτρων που να προκαθορίζονται από 

το Ίδρυμα, όπως ικανοποιητική τηλεθέαση/ακροαματικότητα.  

Σε αντίθεση με τα πιο πάνω ο θεσμός αυτός χρησιμοποιείται για την 

πρόσληψη υπαλλήλων αορίστου χρόνου για εκτέλεση γραφειακών και άλλων 

καθηκόντων. 

 Με οδηγίες του Αναπληρωτή ∆ιευθυντή Ραδιοφωνικών και Μουσικών 

Προγραμμάτων, Ανώτερη Λειτουργός Ραδιοφωνικών και Μουσικών 

Προγραμμάτων διεξήγαγε διοικητική έρευνα για την μισθοδοσία συγκεκριμένου 

συνεργάτη αορίστου χρόνου μερικής απασχολήσεως, ο οποίος, ας σημειωθεί, 

εργάζεται και με πλήρη απασχόληση σε κυβερνητικό τμήμα. 

 Σύμφωνα με την πιο πάνω έρευνα η οποία κοινοποιήθηκε και στο Τμήμα 

Εσωτερικού Ελέγχου, ο πιο πάνω συνεργάτης μερικής απασχόλησης που 

είχε 140 «κλειδωμένες ώρες» απασχόλησης μηνιαίως, για τους μήνες 

Φεβρουάριο 2010 μέχρι Αύγουστο 2011 πληρώθηκε συνολικά για 3097 ώρες 

ενώ η δηλωθείσα εργασία, συμπεριλαμβανομένων και πρόσθετων ωρών, 

ανήλθε σε 2947 ώρες, δηλαδή προέκυψε υπερπληρωμή για 150 ώρες. 
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Επίσης σύμφωνα με την πιο πάνω έρευνα παρατηρήθηκαν, μεταξύ άλλων 

αδυναμιών,  και τα πιο κάτω: 

- Από το σύστημα κάρτας δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα και ως εκ τούτου το σύστημα καταγραφής ωρών 

εργασίας χρειάζεται να μελετηθεί εκ νέου, με σκοπό την αντιμετώπιση 

των αδυναμιών που παρουσιάζει. 

- Το καθεστώς εργοδότησης των συνεργατών αορίστου χρόνου πρέπει 

να εξετασθεί εκ νέου, δεδομένου ότι διαπιστώνονται σοβαρά 

προβλήματα σε βάρος του Ιδρύματος. 

Για τα πιο πάνω, η Λειτουργός που διεξήγαγε την πιο πάνω έρευνα 

εισηγήθηκε στον Αναπληρωτή ∆ιευθυντή Ραδιοφωνικών και Μουσικών 

Προγραμμάτων, όπως λόγω της σοβαρότητας των ευρημάτων, η έρευνα 

προωθηθεί μέσω της ∆ιεύθυνσης στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο για λήψη 

απόφασης, χωρίς όμως τούτο να γίνει, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να 

εκκρεμεί η λήψη απόφασης για τα ζητήματα που διαπιστώθηκαν. 

Σημειώνεται ότι παρόμοιες εισηγήσεις υποβλήθηκαν και από το Τμήμα 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

(ii) Καθορισμός διαδικασίας και εσωτερικών κανονισμών για πρόσληψη 

και απασχόληση Συνεργατών. Λαμβάνοντας υπόψη τις αδυναμίες στην 

εφαρμογή του πορίσματος του Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων, όπως 

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

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

ετοιμασία νέων εσωτερικών Κανονισμών έτσι ώστε να ταξινομηθούν οι 

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

όροι πρόσληψης και μισθοδοσίας τους, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται 

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

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

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

που εφαρμόζονταν από 1.1.2000, και προνοούσαν για τη διαδικασία 

πρόσληψης και τους όρους υπηρεσίας των τακτικών συνεργατών, έχουν 

πλέον 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 
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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 ή και δεν αφίστανται (υπερέχουν ή 

υπολείπονται) των όσων ισχύουν για το σύνολο του προσωπικού στο 

δημόσιο τομέα ή και τους άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής έχουν ετοιμαστεί νέοι 

εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν την πρόσληψη και απασχόληση 

συνεργατών και έχουν αποσταλεί στις συντεχνίες του προσωπικού για 

τυχόν σχόλια. 

(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 €1.496.457 

το 2011 (€1.616.353 το 2010). 

  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 άλλες 



 - 16 - 
 

περιπτώσεις δεν δόθηκε ούτε διοριστήρια επιστολή, ενώ σε άλλες το Ίδρυμα 

ετοίμασε όρους εργοδότησης αλλά οι συνεργάτες δεν ανταποκρίθηκαν να 

τους παραλάβουν. 

6. ∆ιαφημίσεις. 

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

έτους για διαφημίσεις ανήλθαν στα €3.638.656 (ποσό ύψους €465.816 ή ποσοστό 

12,8% αφορούσε στην ανταλλαγή μη ομοειδών υπηρεσιών) σε σύγκριση με 

€4.577.276 το 2010, σημειώθηκε δηλαδή μείωση ύψους €938.620 ή 20,51%, που 

οφείλεται κυρίως στη μείωση στις διαφημίσεις της τηλεόρασης 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 2011 στις €639.517 (ποσοστό ύψους 17,58% των τιμολογημένων 

διαφημίσεων) σε σύγκριση με €746.999 το 2010. Από τα ποσά των €639.517 και 

€746.999, ποσά ύψους €362.536 και  €450.119 ή ποσοστά 56,69% και 60,26% 

αντίστοιχα προκύπτει από ανταλλαγή διαφημίσεων με συγκεκριμένο όμιλο εταιρειών. 

Επισημάνθηκε και πάλι 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 έχει 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) Συμφωνίες διαφημίσεων και ειδικές συμφωνίες “barter agreements”. 

(i) Παρά το γεγονός ότι στην απαντητική επιστολή του ΡΙΚ ημερ. 3.6.2011 για τις 

οικονομικές καταστάσεις του 2010, αναφέρεται ότι δόθηκαν οδηγίες για 

δημιουργία νέων καταστάσεων για παρακολούθηση της υλοποίησης των πιο 

πάνω συμφωνιών, καθώς και ότι οι λειτουργοί θα υπογράφουν για κάθε 

έλεγχο/παρακολούθησης αυτών σημειώνοντας και την ημερομηνία του 

ελέγχου, όπως διαπιστώθηκε καμία συμμόρφωση σημειώθηκε αφού 

συνεχίζεται η τακτική που ακολουθείτο και προηγούμενα, δηλ. το Ίδρυμα 
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απλώς να αρχειοθετεί τις συμφωνίες διαφημίσεων που συνάπτει. 

Επαναλαμβάνεται η εισήγηση μας όπως τηρείται μητρώο συμβολαίων, για 

διασφάλιση της πιστής εφαρμογής/εκτέλεσης των συμφωνιών, σε σχέση και με 

τις παρεχόμενες εκπτώσεις, καθώς και της έγκαιρης χρήσης των δικαιωμάτων 

του Ιδρύματος, που προκύπτουν κυρίως από τις ειδικές συμφωνίες.  

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

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

μη ομοειδείς υπηρεσίες. Οι συμφωνίες θα πρέπει να αποσκοπούν στην 

ικανοποίηση 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. 

(γ) Τιμολογιακή Πολιτική. 

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

επίσημου εγκεκριμένου πλαισίου για την παραχώρηση δωρεάν 

διαφημιστικού χρόνου σε οποιαδήποτε μορφή, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο σε 

συνεδρία του στις 2.11.2010 ενέκρινε σχετικό πλαίσιο. Παρατηρήθηκε 

ωστόσο ότι στην εφαρμογή του πλαισίου αυτού σημειώνονται διακυμάνσεις 

στο ποσοστό παραχώρησης δωρεάν διαφημιστικού χρόνου. 

(ii) Το Ίδρυμα τιμολογεί βάσει τιμοκαταλόγων αναλόγως του 

προγραμματισμού της τηλεόρασης και του ραδιόφωνου, παρέχει επίσης 

άλλες τιμές για χορηγίες και ένθετα εντός συγκεκριμένων προγραμμάτων 

αναλόγως της ζήτησης, της τηλεθέασης και του ενδιαφέροντος που 

υπάρχει από μέρους των εταιρειών σε σχέση και με τους τιμοκαταλόγους, 

καθώς επίσης και άλλες τιμές για την τηλεαγορά. 

(iii)  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι 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.  
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Εισηγηθήκαμε όπως και 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. 

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

η θέση μας ότι θα πρέπει να αξιοποιείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό στα 

καθορισμένα από το Ίδρυμα διαδικαστικά πλαίσια. 

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

αυτοματοποίηση των διαδικασιών από την καταχώριση μέχρι και την προβολή της 

διαφήμισης που θα συμβάλει τόσο στην παρακολούθηση της υλοποίησης των 

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

ελαχιστοποίηση τυχόν περιπτώσεων εμφάνισης λαθών και παραλείψεων. Επίσης θα 

συνδράμει και στην αξιοποίηση περισσότερου ανθρώπινου δυναμικού του εμπορικού 

τομέα και στην καλύτερη αξιοποίηση, προώθηση και πώληση του διαφημιστικού 

χρόνου. Ωστόσο διαχρονικά, δεν έγιναν ενέργειες για εκσυγχρονισμό. 

Όπως ανέφερε ο Γενικός ∆ιευθυντής, το ΡΙΚ συμφωνεί με την αναγκαιότητα 

εγκατάστασης και λειτουργίας ενός ενιαίου λογισμικού συστήματος διαχείρισης 

των προγραμμάτων του. Ανέφερε επίσης ότι παρόλο που δεν υπάρχει διαθέσιμο 

κονδύλι στον προϋπολογισμό, εντούτοις θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια 

εξοικονόμησης πόρων από άλλες δαπάνες για να προχωρήσει το ΡΙΚ με την 

αγορά αυτού του σημαντικού συστήματος. 

(ε) 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 
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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 όπως οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς επιδιώκουν τη 

μεγιστοποίηση των διαφημιστικών τους εσόδων, έτσι ώστε να μη δημιουργούνται 

στρεβλώσεις που θίγουν τους ανταγωνιστές τους. 

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

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

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

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

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

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

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

Ιδρύματος Νόμου που ρυθμίζουν κρατικές οικονομικές ενισχύσεις, καθώς 

και εκείνες που ρυθμίζουν τον ανταγωνισμό, διότι ξεπερνούν δυσανάλογα 

τα αναγκαία έξοδα για την εκπλήρωση της αποστολής του Ιδρύματος, 

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

και του διαφυγόντος εισοδήματος, υπό μορφή εμπορικών διαφημίσεων και 

άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων, ως αποτέλεσμα της παράνομης 

πλεονεκτικής θέσης του Ιδρύματος εις βάρος των εναγόντων, 

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

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

δαπάνης της εν λόγω οικονομικής ενίσχυσης και λογαριασμό των 

εμπορικών του δραστηριοτήτων, 

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

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

Και οι δύο εναγόμενοι καταχώρισαν υπεράσπιση αρνούμενοι κάθε αξίωση των 

εναγόντων. Η αγωγή είχε αρχικά οριστεί για οδηγίες στις 22.1.2010 και στη 

συνέχεια κατόπιν σειράς αναβολών ήταν ορισμένη για ακρόαση στις 18.5.2012. 
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7. Χρεώστες. 

Το σύνολο των εμπορικών χρεωστών κατά τις 31.12.2011, ανήλθε σε €3.520.170 μετά 

από την αφαίρεση ειδικής πρόβλεψης για επισφαλή χρέη ύψους €1.850.541, σε 

σύγκριση με €3.958.200 και €1.845.749 αντίστοιχα κατά τις 31.12.2010. 

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

μέρος των εμπορικών χρεωστών και στις 31.12.2011, πριν την πρόβλεψη για 

επισφαλή χρέη ύψους €637.197, ανέρχονταν σε €2.984.537 (€3.366.374 το 2010).  

(β) Χρεώστες «Barter» με ειδικές συμφωνίες. Στις 31.12.2011 το υπόλοιπο των 

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

ανήλθε στις €345.674 (€470.278 για το 2010) και σε ομοειδείς υπηρεσίες στις €742.309 

(€562.369 για το 2010). Σημειώνεται ότι από το συνολικό υπόλοιπο των χρεωστών 

ομοειδών υπηρεσιών ποσό ύψους €611.772 ή ποσοστό ύψους 82,4% αφορούσε σε 

συγκεκριμένο όμιλο εταιρειών στον όποιο παρασχέθηκε διαφήμιση από το Ίδρυμα, 

χωρίς αυτό να είχε αξιοποιήσει το ανάλογο αντάλλαγμα, γεγονός που δεικνύει ότι 

ενδεχομένως το Ίδρυμα να μην είχε ανάγκες διαφήμισης του ύψους που διάθεσε. 

Επισημάνθηκε και πάλι ότι εξακολουθούν να παρατηρούνται περιπτώσεις όπου οι 

υπηρεσίες που παραχωρήθηκαν από το Ίδρυμα χρονολογούνται από το 2002, χωρίς να 

φαίνεται να έχει αξιοποιηθεί/χρησιμοποιηθεί το αντίτιμο της ανταλλαγής, ενώ η χρονική 

διάρκεια ορισμένων ειδικών συμφωνιών έχει ήδη λήξει, χωρίς να αποκλείεται το 

ενδεχόμενο οι εταιρείες αυτές να μην δραστηριοποιούνται πλέον. 

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

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

διαγωνισμού τραγουδιού Junior Eurovision όφειλε προς το Ίδρυμα ποσό ύψους 

€175.062. Στις 25.11.2010 καταχωρήθηκε σχετική αγωγή και στις 21.11.2011 εκδόθηκε 

απόφαση υπέρ του Ιδρύματος. Ο δικηγόρος ανέφερε ότι η ανάκτηση του ποσού 

προβλέπεται ιδιαίτερα προβληματική. Το Ίδρυμα με επιστολή του ημερ. 13.1.2012 

προς τον νομικό του σύμβουλο ζήτησε όπως προχωρήσει με την έκδοση writ εναντίον 

της εταιρείας και σε περίπτωση επιστροφής  του ως ανεκτέλεστο να καταχωρηθεί 

αίτηση για διάλυση της εταιρείας. Μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου το Μάιο του 2012 

δεν είχε τακτοποιηθεί το πιο πάνω ποσό. 

(δ) Χρεώστες εισφοράς υπέρ του ΡΙΚ. Στις 31.12.2011 το υπόλοιπο των πιο πάνω 

χρεωστών ανερχόταν σε €1.087.735 (€1.087.735 κατά τις 31.12.2010). Σημειώνεται ότι 
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στους λογαριασμούς περιλαμβάνεται ειδική πρόβλεψη για επισφαλή χρέη για το 

συνολικό ποσό των χρεωστών εισφορών υπέρ του ΡΙΚ. Μετά από σχετική 

αλληλογραφία και αίτημα του Ιδρύματος, το Υπουργείο επανεξετάζοντας τα δεδομένα 

εισηγήθηκε με επιστολή του ημερ. 7.12.2011 προς την Γενική Λογίστρια και στο 

Υπουργείο Οικονομικών, όπως παραχωρηθεί στο Ίδρυμα σχετική εξουσιοδότηση έτσι 

ώστε να γίνουν οι ενδεδειγμένες διαδικασίες για διαγραφή του πιο πάνω ποσού και 

σχετική υπενθύμιση στάληκε στις 20.3.2012.  

8. Πιστωτές. 

(α) ∆άνεια. 

(i) Το υπόλοιπο των δανείων στις 31.12.2011 ανερχόταν σε €15.292.033 

(€19.396.157 στις 31.12.2010) και αφορά σε δάνεια από τράπεζες. 

(ii) Κατά το 2011 καταβλήθηκαν στις εμπορικές τράπεζες τόκοι δανείων 

ύψους €386.319 (€398.203 το 2010). 

(β) Περιθωριακά Ωφελήματα μόνιμου προσωπικού. Η συσσωρευμένη οφειλή 

του ΡΙΚ για τα πιο πάνω ωφελήματα ανερχόταν στις 31.12.2011 σε €6.128.195 

(€5.663.711 στις 31.12.2010). Τα πιο πάνω ποσά προκύπτουν μετά την αφαίρεση 

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

τραπεζικούς λογαριασμούς ως ακολούθως: «Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου – 

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

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

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

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

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

Για  τους πιο πάνω λογαριασμούς επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

(i)  Η διάθεση 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 
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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 

∆ιευθυντικό Προσωπικό δεν αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία και η οποιαδήποτε 

αναφορά σε διαφοροποίηση διευθυντικού προσωπικού σε συλλογική σύμβαση 

(1980) δεν μπορεί να υπερέχει των σχετικών Κανονισμών. Πέραν των πιο πάνω, 

αναφέρεται ότι η δημιουργία «Ταμείου Προνοίας ∆ιευθυντικού Προσωπικού» 

παραπέμπει στην παραχώρηση επιπρόσθετων ωφελημάτων αφυπηρέτησης για 

τους ∆ιευθυντές, 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 - 2011 

το ΡΙΚ κατέβαλε επιπρόσθετα συνολικό ποσό ύψους €7.676.942 για 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του προσωπικού του. Εισηγηθήκαμε και πάλι 

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 31.12.2011, ανήλθε σε €6.851.429, σε σύγκριση με  €4.147.169 στις 31.12.2010. 

Για τα πιο πάνω επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

 Πιστωτές «Barter» με ειδικές συμφωνίες.  Στις 31.12.2011 το υπόλοιπο 

των πιστωτών με ειδικές συμφωνίες «Barter» ανήλθε σε  €876.485 

(€893.579 το 2010).  Ποσό €694.706 (€431.797 το 2010) αφορούσε σε 

ομοειδείς υπηρεσίες και ποσό €181.779 (€327.651 για το 2010) αφορούσε 

σε μη ομοειδείς υπηρεσίες.  
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 Συμφωνητικά έγγραφα για ομοειδείς υπηρεσίες. Παρατηρήθηκε ότι 

παρόλο που οι συμφωνίες με συγκεκριμένες εφημερίδες έχουν λήξει και δεν 

έχουν ανανεωθεί, η συνεργασία με το Ίδρυμα συνεχίζεται. Επίσης, σύμφωνα 

με τα συμφωνητικά έγγραφα με δύο εφημερίδες, σε περίπτωση που τα ποσά 

που προνοούνται στις συμφωνίες δεν καλυφθούν και/ή χρησιμοποιηθούν από 

οποιοδήποτε μέρος κατά τη διάρκεια του έτους, τότε τα υπόλοιπα 

διαγράφονται και δεν μεταφέρονται στο επόμενο έτος, πρόνοια η οποία δεν 

εφαρμόζεται.   

9. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

Στις 31.12.2011 η δαπάνη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανήλθε σε €879.437 

σε σύγκριση με €783.880 το 2010 που αναλύεται ως εξής: 
  

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη  2011 2010 
  € € 
Υπουργείο Υγείας-Κρατικά Νοσηλευτήρια 
Ιατροί Επικουρικού Σχεδίου 
Άλλα έξοδα Ιατρικής περίθαλψης 

 805.154 
42.964 
31.319 

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, τα οποία αναφέρθηκαν και στην προηγούμενη Έκθεση 

μας για τον έλεγχο του 2010, χωρίς να τύχουν σχολιασμού ή οποιασδήποτε 

ενέργειας από το Ίδρυμα.   

(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». 

(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 



 - 24 - 
 

€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.  

10. Τεχνολογία πληροφοριών (Ι.Τ.). 

Από εξέταση των θεμάτων σχετικά με την τεχνολογία πληροφορικής 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 ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.  

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

συστημάτων πληροφορικής του Ιδρύματος παρά το ότι εφαρμόζονται σποραδικά 

διάφορα μέτρα σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης, τη δημιουργία αντιγράφων 

ασφαλείας, την πρόληψη και ανίχνευση ιών και της πρόσβασης στο διαδίκτυο. 

Συνεπώς το Ίδρυμα θα πρέπει να προχωρήσει στην εκπόνηση πολιτικής 

ασφάλειας και έγκρισής της από το ∆.Σ. με στόχο τη διατήρηση της ακεραιότητας 

και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, της διαθεσιμότητας  των 

συστημάτων πληροφορικής και την προστασία τόσο των πληροφοριών όσο και 

του εξοπλισμού από εξωτερικούς και εσωτερικούς κινδύνους. Στην πολιτική 

ασφάλειας πρέπει να καταγράφονται διάφορες ενέργειες και διαδικασίες που 

πρέπει να διεκπεραιώνονται τόσο από το προσωπικό που ασχολείται με τα θέματα 

πληροφορικής όσο και από το υπόλοιπο προσωπικό προκειμένου να 

διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των μηχανογραφικών συστημάτων. Θα πρέπει 

επίσης να περιλαμβάνεται και σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (Disaster 

Recovery Plan) έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια των εργασιών του ΡΙΚ σε 

περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής του κέντρου υπολογιστών. 

(γ) Πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μετά τη σχετική επισήμανση στην προηγούμενη 

Έκθεσή μας, η πρόσβαση σε προκαθορισμένους ιστοχώρους (π.χ. με περιεχόμενο 

παιχνιδιών) έχει απαγορευτεί αλλά εξακολουθεί να επιτρέπεται η πρόσβαση σε 

ιστοχώρους κοινωνικής δικτύωσης, αγορών και βίντεο. Από τις αναλυτικές 

καταστάσεις πρόσβασης στο διαδίκτυο διαφαίνεται ότι μεγάλη επισκεψιμότητα και 

χρησιμοποίηση bandwidth συγκεντρώνουν οι ιστοχώροι facebook, youtube, twitter 

και extabit (file hosting) στους οποίους το προσωπικό ενδέχεται να αναλώνει 
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άσκοπα εργάσιμο χρόνο και επιπλέον δημιουργεί πρόσθετη φόρτιση στο δίκτυο 

καθιστώντας δυσκολότερη την εργασία όσων χρειάζονται το διαδίκτυο για την 

εργασία τους. Συστήνεται όπως κατηγοριοποιηθεί το προσωπικό του Ιδρύματος 

βάσει των καθηκόντων τους και να ρυθμιστεί η κατανομή της πρόσβασης στο 

διαδίκτυο ανάλογα. 

(δ) Άδειες λογισμικού. ∆εν έχει δημιουργηθεί αρχείο καταχώρισης των αδειών 

λογισμικού που εξασφαλίζονται και των υπολογιστών στους οποίους  

εγκαθίστανται ούτε και άλλοι μηχανισμοί παρακολούθησης προς αποφυγή 

πιθανών υπερβάσεων στον επιτρεπόμενο αριθμό εγκαταστάσεων. 

Όπως μας αναφέρθηκε, σε όλους τους υπολογιστές του Ιδρύματος έχει εγκατασταθεί 

το λογισμικό Microsoft Office 2007 χωρίς να έχει εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος 

αριθμός αδειών (εξασφαλίστηκαν μόνο 105 άδειες). Ως εκ τούτου υπάρχει κίνδυνος το 

Ίδρυμα να βρεθεί εκτεθειμένο και αντιμέτωπο με σοβαρά νομικά μέτρα από διεθνείς 

Οργανισμούς (π.χ. BSA) που δραστηριοποιούνται και στην Κύπρο σχετικά με τον 

εντοπισμό πειρατικών λογισμικών. Συνεπώς, το Ίδρυμα πρέπει να προβεί άμεσα 

στην εξασφάλιση και εγκατάσταση των απαιτούμενων αδειών λειτουργίας προς 

κάλυψη των αναγκών του διαφορετικά θα πρέπει να προχωρήσει στην αφαίρεση των 

επιπλέον λογισμικών από τους υπολογιστές.  

(ε) Απώλεια αμοντάριστου υλικού από τα γυρίσματα της σειράς «Στην 

άκρη του Παράδεισου». Τον ∆εκέμβριο του 2011 έγινε αντιληπτή η διαγραφή 

από τον υπολογιστή 8 κινηματογραφήσεων (5-6 επεισόδια) της πιο πάνω σειράς 

με εκτιμώμενο κόστος €70.000. Καταβλήθηκαν προσπάθειες για ανάκτηση του 

υλικού από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας χωρίς όμως 

επιτυχία. Το Ίδρυμα προχώρησε σε διοικητική έρευνα για την απώλεια του υλικού 

από την οποία διαφάνηκαν κενά και αδυναμίες σε σχέση με τις διαδικασίες που 

ακολουθούνται, ενώ δεν προωθήθηκε πειθαρχική έρευνα εναντίον οποιουδήποτε 

μετά τη διατύπωση αμφιβολιών από το νομικό σύμβουλο του Ιδρύματος. Το 

συμβάν διερευνήθηκε και από την Αστυνομία, η οποία προέβη στις δικές της 

έρευνες και εξετάσεις από τις οποίες όμως δεν προέκυψε οποιαδήποτε μαρτυρία 

εναντίον οποιουδήποτε προσώπου. Στην επιστολή της Αστυνομίας προς το 

Ίδρυμα ημερ. 22.2.2012, σημειώνονται διάφορες αδυναμίες που εντοπίστηκαν 

κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης όπως η μη ύπαρξη ελεγχόμενης 

πρόσβασης στην αίθουσα που βρισκόταν ο υπολογιστής, η απουσία κωδικού 



 - 26 - 
 

πρόσβασης στον υπολογιστή που έδινε τη δυνατότητα χρήσης του από 

οποιονδήποτε, η χρησιμοποίηση των υπολογιστών από διάφορους μοντέρ με 

δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό των άλλων και η απουσία αυτοματοποιημένης 

διαδικασίας για δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων. Σημειώνεται ότι, παρόμοιας 

φύσεως αδυναμίες επισημάνθηκαν από την Υπηρεσία μας στην προηγουμένη μας 

Έκθεση. Πέραν των μέτρων που το Ίδρυμα έχει λάβει προς αποφυγή παρόμοιου 

περιστατικού στο μέλλον, έχουμε την άποψη πως πρέπει να καθοριστούν και να 

ρυθμιστούν οι σχετικές διαδικασίες και μέσω της πολιτικής ασφάλειας. 

(στ) Ιστοσελίδα – Video On Demand. Όπως σημειώθηκε και στην προηγούμενη 

Έκθεση μας, στην ιστοσελίδα του ΡΙΚ αναρτώνται επί καθημερινής βάσεως οι 

ψηφιοποιημένες τοπικές εκπομπές που προβάλλονται από τα κανάλια. Με βάση 

επιστολή του ∆ιευθυντή Ραδιοτηλεθαλάμων ημερομηνίας 30.5.2007 αποφασίστηκε 

αμοιβή £4 (€6,84) ανά ώρα εργασίας για την ψηφιοποίηση των εκπομπών τα 

κανονικά απογεύματα και νύχτες και £7 (€11,97) για τα Σαββατοκύριακα και τις 

αργίες. Η διαδικασία ψηφιοποίησης, όπως επισημάνθηκε στην προηγούμενη Έκθεση 

μας, δεν έχει τροποποιηθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα σε δύο υπάλληλους του ΡΙΚ 

να καταβληθεί το συνολικό ποσό των €21.828 για το έτος 2011 ως «Πληρωμή 

υπηρεσίας διαδικτύου» σε σχέση με €21.224 για το έτος 2010.  

∆εδομένης και της εισαγωγής της ψηφιακής τηλεόρασης εισηγηθήκαμε και πάλι 

όπως διερευνηθεί η δυνατότητα αυτοματοποίησης της διαδικασίας μέσω πιο 

πρακτικών και οικονομικά αποδοτικών λύσεων.   

(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.  
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Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι όπως διαφάνηκε από ελέγχους που πραγματοποίησε 

το λογιστήριο του Ιδρύματος η κοστολόγηση του μεταδομένου προγράμματος που 

γινόταν βάσει του εν λόγω προγράμματος ήταν λανθασμένη με αποτέλεσμα τα 

αποθέματα κατά την 31.12.2010 που ανέρχονταν σε €2.549.335 να ήταν 

υπερτιμημένα κατά €1.117.972. Να σημειωθεί ότι το λάθος εντοπίστηκε κατά το 

2011 και έγιναν οι απαραίτητες λογιστικές διορθώσεις. Από το 2011 και μετά η 

κοστολόγηση του μεταδομένου προγράμματος δεν στηρίζεται στο εν λόγω 

πρόγραμμα αλλά στις καταμετρήσεις του μεταδομένου προγράμματος από εταιρεία 

καταμέτρησης τηλεθεάσεων. 

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. 

(η) 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. Παραγωγές και Συμπαραγωγές ΡΙΚ. 

Παρατηρήθηκε ανομοιομορφία στον λογιστικό χειρισμό των παραγωγών και 

συμπαραγωγών του ΡΙΚ σε σχέση με το ξένο πρόγραμμα. Ενώ το ξένο 

πρόγραμμα κατά την αγορά του αναγνωρίζεται ως απόθεμα και η δαπάνη 

αναγνωρίζεται ως έξοδο όταν μεταδίδεται το πρόγραμμα, οι παραγωγές και 

συμπαραγωγές του ΡΙΚ δεν αναγνωρίζονται σαν απόθεμα. Οι συνολικές δαπάνες 

για τις συμπαραγωγές για το 2011 ανήλθαν σε €1.732.566 (€1.466.772 το 2010), 

ενώ το κόστος των παραγωγών του ΡΙΚ, σύμφωνα με λειτουργούς του Ιδρύματος, 

είναι πολύ χρονοβόρο να υπολογιστεί. Έχουμε την άποψη ότι είναι ορθότερο, αν 

τόσο οι παραγωγές όσο και οι συμπαραγωγές του Ιδρύματος χειρίζονται 

λογιστικώς ως απόθεμα, όπως το ξένο πρόγραμμα.  

Σύμφωνα με τον Γενικό ∆ιευθυντή του Ιδρύματος, το κόστος των παραγωγών του 

ΡΙΚ μπορεί να υπολογιστεί, αλλά τούτο θα γίνεται ευκολότερα όταν θα εφαρμοστεί 
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το σύστημα πληροφόρησης σε σχέση με το ακριβές εργατικό κόστος. Το ΡΙΚ 

βρίσκεται στο στάδιο διερεύνησης για το κατάλληλο μηχανογραφημένο σύστημα 

καταχώρισης φύλλου παρουσίας (time-sheets) που θα επιτρέψει τον ακριβή 

καθορισμό του εργατικού κόστους για τις παραγωγές και παρά την οικονομική 

στενότητα, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων από άλλες 

δαπάνες για να προχωρήσει το ΡΙΚ με την εισαγωγή ενός τέτοιου συστήματος. 

12. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου εξακολουθεί να παρουσιάζει αδυναμίες σε 

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

επισημανθεί και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, είναι ενδεικτικές. 

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

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

δεν συμβάλλει στην άσκηση αποτελεσματικής και επαρκούς διοικητικής εποπτείας. 

Όπως λειτουργούν σήμερα τα διάφορα τμηματικά αρχεία, δεν εφαρμόζονται οι 

ενδεδειγμένες διαδικασίες, όπως αρχειοθέτηση και αρίθμηση των εγγράφων 

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

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

καταμέτρηση των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού και δεν τηρείται ενημερωμένη 

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

ότι, ενώ γίνονται συχνά μετακινήσεις, στις πλείστες περιπτώσεις δεν 

ενημερώνονται οι αρμόδιοι, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η παρακολούθηση 

και o εντοπισμός των περιουσιακών στοιχείων.  

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

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

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

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

των αποτελεσμάτων της καταγραφής με το μητρώο στοιχείων πάγιου ενεργητικού.  

Όπως ανέφερε ο Γενικός ∆ιευθυντής, το Συμβούλιο ∆ιευθύνσεως σε συνεδρία στις 

10 Ιανουαρίου 2012 αποφάσισε όπως η πρώτη φάση καταμέτρησης και 

καταγραφής του εξοπλισμού αρχίσει τον Ιούνιο 2012 από το Τμήμα Οικονομικών 

Υπηρεσιών σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα. 
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13. ∆ιαγωνισμοί.  

Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων πρέπει να διενεργούνται στα πλαίσια 

του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου (Νόμος 12(Ι)/2006 και Κ.∆.Π 492/2004), 

στοχεύοντας στη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού, τη διαφάνεια, την αποφυγή 

διακρίσεων και την ίση μεταχείριση των οικονομικών φορέων. Παρά τις επανειλημμένες 

εισηγήσεις και επισημάνσεις της Υπηρεσίας μας, στις Εκθέσεις ελέγχου των 

λογαριασμών του Ιδρύματος για τα τελευταία έτη, αναφορικά με τη διενέργεια των 

διαγωνισμών και τις διαβεβαιώσεις του στις σχετικές απαντητικές επιστολές για 

υλοποίηση των εισηγήσεων, όπως παρατηρήθηκε κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου, δεν 

σημειώθηκαν σημαντικές βελτιώσεις. Σημειώνεται ότι κατά το 2011 το Ίδρυμα προέβη 

σε αναθέσεις διαφόρων διαγωνισμών των οποίων η αξία ανήλθε στα €6,5 εκ. περίπου. 

Στα πλαίσια του ελέγχου των διαγωνισμών παρατηρήθηκαν τα πιο κάτω.  

(Α) Γενικές αδυναμίες και παραλείψεις. 

(α)  Αρχειοθέτηση εγγράφων διαγωνισμών. Επί σειρά ετών αναφέρουμε ότι, 

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 και πάλι ότι ο 

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

πληροφόρηση αναφορικά με τους διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν από το 
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Ίδρυμα, τόσο για σκοπούς ελέγχου όσο και για σκοπούς καλύτερης 

παρακολούθησης της εκτέλεσης του κάθε διαγωνισμού και σύμβασης. Παρά το 

γεγονός ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 12.10.2010 ζήτησε από 

τη ∆ιεύθυνση 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 οικονομικοί φορείς που έλαβαν 

τα έγγραφα και υπέβαλαν προσφορά κ.λπ. Παρατηρήθηκε επίσης ότι τηρούνται 

δύο μητρώα από διαφορετικούς λειτουργούς, με πολλές παραλείψεις χρήσιμων 

στοιχείων, που δεν προσφέρουν ωστόσο όλη την απαραίτητη πληροφόρηση. 

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

χρησιμοποιήθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις τα πρότυπα έγραφα κατά την προκήρυξη 

των διαγωνισμών (1,3,12/2011). Η παράλειψη αυτή δημιουργεί εκ προοιμίου στην 

όλη διαδικασία αδυναμίες και παραλείψεις αναφορικά με τους όρους που διέπουν 

τους διαγωνισμούς. 

(ε) 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, πρακτική που εγκυμονεί κινδύνους αλλοίωσης του περιεχομένου 

τους. 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 ∆ημοσίου 

∆ικαίου και Κοινότητες) Κανονισμών του 2004.  
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(Β) ∆ιαδικαστικά θέματα. 

(α) ∆ιαγωνισμός 1/2011 για την αγορά 12 Camera HD Television Outside 

Broadcast Van. Ο διαγωνισμός για την αγορά του πιο πάνω εξοπλισμού 

προκηρύχθηκε στις 15.2.2011 με εκτίμηση δαπάνης ύψους €3.300.000 και τελευταία 

ημερομηνία υποβολής τις 5.4.2011. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού σε 

συνεδρία του στις 15.6.2011 κατακύρωσε την προσφορά σε οικονομικό φορέα για το 

ποσό των €3.489.867 και η σχετική συμφωνία συντάχθηκε στις 14.7.2011. Αναφορικά 

με τον πιο πάνω διαγωνισμό παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:  

(i)  Κατά την χρονική στιγμή προκήρυξης του διαγωνισμού δεν είχε εγκριθεί από 

τη Βουλή των Αντιπροσώπων ο περί Προϋπολογισμού Νόμος του Ιδρύματος 

για το έτος 2011 (ψηφίστηκε σε Νόμο στις 8.4.2011) και ως εκ τούτου δεν 

υπήρχαν διαθέσιμες οι αναγκαίες πιστώσεις. Σημειώνεται ότι κατά το 2011 

διενεργήθηκε δαπάνη ύψους €523.480 έναντι προβλεπόμενης πρόνοιας 

ύψους €1.000.000 και στις 16.1.2012 καταβλήθηκε ποσό ύψους €697.973.  

(ii)  Στον γενικό όρο 5 «όροι πληρωμής» και συγκεκριμένα στο όρο 5.2 

αναφέρεται ότι οι πληρωμές θα γίνονται με τον τρόπο που περιγράφεται στη 

συνέχεια των όρων, εκτός αν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό στο σχετικό 

συμβόλαιο. Επισημάνθηκε ότι η εκ των υστέρων παραχώρηση της 

δυνατότητας αλλαγής των όρων πληρωμής κατά την υπογραφή του 

συμβολαίου, αποτελεί αλλοίωση των αρχικών όρων του διαγωνισμού και 

άνιση μεταχείριση μεταξύ των οικονομικών φορέων. 

(iii)  Σύμφωνα με τα πρότυπα έγγραφα προσφορών κάθε σελίδα των 

πρωτότυπων αντιτύπων που θα περιέχονται στους υποφακέλους, θα πρέπει 

να είναι μονογραμμένη από τον προσφέροντα ή τον εκπρόσωπό του. Σε 

περιπτώσεις βιβλιοδετημένων στοιχείων μπορεί να μονογραφηθεί μόνο η 

πρώτη και η τελευταία σελίδα. Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό επειδή δεν 

χρησιμοποιήθηκαν τα πρότυπα έγγραφα, τα έγγραφα που υποβλήθηκαν από 

τον επιτυχόντα οικονομικό φορέα δεν έφεραν υπογραφή σε όλες τις σελίδες, 

αφού αυτά υποβλήθηκαν σε λυτή μορφή. Το γεγονός αυτό δεν διασφαλίζει 

την πληρότητα της αρχικής υποβληθείσας προσφοράς.  

(iv)  Από τους φακέλους του πιο πάνω διαγωνισμού δεν φαίνεται να υποβλήθηκε 

από τον οικονομικό φορέα εγγύηση πιστής εκτέλεσης της σύμβασης 
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ποσοστού ύψους 10% της αξίας της σύμβασης δηλ. €348.987 με ισχύ μέχρι 

την  παράδοση, εγκατάσταση και τελική αποδοχή του εξοπλισμού, σύμφωνα 

με την οδηγία αριθμός 3 προς τους οικονομικούς φορείς. 

(v)  Σημειώνεται ότι, τεχνικής φύσεως θέματα τα οποία προέκυψαν κατά τον 

πραγματικό χρόνο αξιολόγησης, του υπό αναφορά διαγωνισμού αντιμετωπίστηκαν 

σε συνεννόηση αρμόδιων λειτουργών του Ιδρύματος και των Τεχνικών Υπηρεσιών 

της Υπηρεσίας μας. 

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

out system. Η ανάγκη για αγορά ενός ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακών 

τηλεοπτικών ροών για τα τέσσερα τηλεοπτικά κανάλια του Ιδρύματος, ήταν 

γνωστή στο Ίδρυμα από το προηγούμενο έτος, αφού σχετικές πρόνοιες 

κεφαλαιουχικών δαπανών ύψους €825.000, περιλήφθηκαν στο επεξηγηματικό 

υπόμνημα του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2011 που ετοιμάστηκε αρχές του 

2010. Ωστόσο ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε, με μεγάλη καθυστέρηση, στις 

24.10.2011 με εκτίμηση δαπάνης €1.100.000, τελευταία ημερομηνία υποβολής της 

9.12.2011 και το ∆ιοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του ημερομηνίας 31.1.2012 

κατακύρωσε το διαγωνισμό στον πιο χαμηλό οικονομικό φορέα στην τιμή του 

€1.239.915. Σημειώνεται ότι μέχρι και τις 25.4.2012 εκκρεμούσε η ανάθεση του 

διαγωνισμού λόγω μη ύπαρξης διαθέσιμων πιστώσεων στον περί Προϋπολογισμού 

Νόμο του 2012, αφού η εγκεκριμένη πρόνοια του Προϋπολογισμού του 2011, λόγω της 

πιο πάνω καθυστέρησης, δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.  

Όπως διαφάνηκε, ο μη έγκαιρος προγραμματισμός της προκήρυξης και 

διεκπεραίωσης των διαδικασιών του διαγωνισμού, είχε ως αποτέλεσμα τη μη 

ανάθεση του εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αναφερόταν, παρόλο που 

τόσο η Επιτροπή Αξιολόγησης όσο και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος σε επιστολή 

του ημερομηνίας 17.2.2012 προς τον Υπουργό Εσωτερικών υποδεικνύουν τη 

σημαντικότητα απόκτησης του πιο πάνω εξοπλισμού, για την εύρυθμη λειτουργία 

του Ιδρύματος στο ψηφιακό περιβάλλον, ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας καθώς 

και  των Ολυμπιακών Αγώνων κατά το 2012.  

(γ) ∆ιαγωνισμός 12/2011 για την αγορά  broadcast transmit antenna arrays. Ο 

διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 20.4.2011 με εκτίμηση δαπάνης ύψους €180.000. 

Έγγραφα του διαγωνισμού λήφθηκαν από 5 οικονομικούς φορείς ενώ μόνο δυο από 

αυτούς υπέβαλαν τελικά προσφορά. Όπως σχετικά αναφέρεται στα πρακτικά της 
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Επιτροπής Αξιολόγησης, η ανταπόκριση ήταν χαμηλή λόγω της ιδιομορφίας των 

κεραιών και της υφιστάμενης υποδομής. Συγκεκριμένα για την κεραία του Τροόδους 

είχε επιλεγεί να μην αντικατασταθεί το μεταλλικό μέρος που στηρίζει την κεραία. Το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 20.9.2011, κατόπιν εισήγησης της 

Επιτροπής Προσφορών, κατακύρωσε τον διαγωνισμό στον μοναδικό οικονομικό 

φορέα που πληρούσε τις προδιαγραφές έναντι του ποσού των €192.193. Αναφορικά 

με τον διαγωνισμό αυτό παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(i)  Η εκτίμηση δαπάνης του διαγωνισμού καθορίστηκε στις €180.000 και 

κατακυρώθηκε στην τιμή των €192.193, οριακά πιο κάτω από το κατώτατο όριο 

των €193.000 όπως αυτό έχει καθοριστεί από την Αρμοδία Αρχή ∆ημοσίων 

Συμβάσεων για προκήρυξη διαγωνισμού στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων. Προκύπτει επίσης προβληματισμός κατά πόσο λειτούργησαν οι 

υγιείς μηχανισμοί της αγοράς όσον αφορά την ανταπόκριση των οικονομικών 

φορέων σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. 

(ii)  Το γεγονός ότι, για την κεραία του Τροόδους συμπεριλήφθηκε συγκεκριμένη 

πρόνοια στα έγγραφα σύμφωνα με τα οποία επιλέγηκε να μην αντικατασταθεί το 

μεταλλικό μέρος που στήριζε την κεραία αφού σε αντίθετη περίπτωση, θα γινόταν 

διακοπή του προγράμματος, δημιούργησε πλεονέκτημα στον επιτυχόντα 

οικονομικό  φορέα, αφού από την εταιρεία αυτή είχε προμηθευτεί  το Ίδρυμα σε 

προηγούμενα χρόνια την υφιστάμενη κεραία Τροόδους που επρόκειτο να 

αντικατασταθεί. Στο σημείο αυτό ήταν που ο δεύτερος οικονομικός φορέας 

κρίθηκε εκτός προδιαγραφών αφού θα προμήθευε και το μεταλλικό μέρος της 

κεραίας στη χαμηλότερη τιμή των €167.425. 

Σύμφωνα με τον Γενικό ∆ιευθυντή του Ιδρύματος, τόσο στην έκθεση αξιολόγησης 

όσο και στην Επιτροπή Προσφορών και στην ολομέλεια του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου του ΡΙΚ επεξηγήθηκε ότι με τυχόν αντικατάσταση του μεταλλικού 

μέρους της κεραίας, θα υπήρχε μεγάλη διακοπή στη μετάδοση των 

προγραμμάτων του ΡΙΚ από το Τρόοδος και κατά συνέπεια αρκετοί υποσταθμοί 

του ΡΙΚ δεν θα εργάζονταν επηρεάζοντας ένα μεγάλο κομμάτι των τηλεθεατών 

του ΡΙΚ, ειδικά στις ορεινές περιοχές. 

(δ) Ασφαλιστικές καλύψεις. Το συνολικό κόστος για το 2011, για όλες τις 

ασφαλιστικές καλύψεις ανήλθε στα €154.944. 
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Για το πιο πάνω θέμα έχουν παρατηρηθεί τα ακόλουθα: 

(i)  Οι ασφαλιστικές καλύψεις του Ιδρύματος εξακολουθούν να  γίνονται μέχρι 

σήμερα με την προσφορά αρ. 51/2008 που αφορούσε στις ασφαλιστικές 

καλύψεις ανά είδος ασφάλειας του Ιδρύματος για την περίοδο 1.1.2009 - 

31.12.2009, η οποία ασφαλιστική περίοδος, λόγω της καθυστέρησης στην 

ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής ασφαλιστικής εταιρείας, 

διαφοροποιήθηκε σε 1.6.2009 μέχρι 31.5.2010. 

(ii)  Από την 1.6.2010 μέχρι σήμερα, οι ασφάλειες ανανεώνονται κάθε τριμηνία με 

τους ίδιους όρους, χωρίς να υπάρχει σχετική πρόνοια στα συμβόλαια. 

 Σημειώνεται ότι ασφαλιστική εταιρεία από τους μη επιτυχόντες προσφοροδότες, 

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

ακύρωση της απόφασης.  Στις 18.3.2011 το Ανώτατο ∆ικαστήριο 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.   

 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 ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος 

αποφάσισε όπως καταχωριστεί Έφεση κατά της απόφασης του Ανωτάτου 

∆ικαστηρίου (Αρ. 52/2011). 

(iii)  Νέα προσφορά με αρ. 8/2012 ημερ. 13.2.2012 με ισχύ μέχρι 4.7.2012 και με 

εκτίμηση δαπάνης  ύψους €440.000, ζητήθηκε με σημαντική καθυστέρηση, 

με αποτέλεσμα το Ίδρυμα να ανανεώνει τις προηγούμενες ασφαλιστικές 

καλύψεις για πέραν των δύο ετών, χωρίς προσφορές.   

 Σύμφωνα με τον όρο 20 του πιο πάνω διαγωνισμού η  περίοδος ασφάλισης 

αρχίζει από 30.6.2012 μέχρι 30.6.2013, με δικαίωμα στο Ίδρυμα για 

ανανέωση των ασφαλίσεων για περαιτέρω περίοδο 12 μηνών. Ενόψει των 

πιο πάνω και όπως επισημάνθηκε και στην προηγούμενη Έκθεση μας για 
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τον έλεγχο του 2010, το Ίδρυμα θα πρέπει να μελετήσει το ενδεχόμενο 

ζήτησης προσφορών και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αν τούτο είναι 

εφικτό και η αγορά προσφέρει πιο μακροχρόνια συμβόλαια, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζονται καλύτερες τιμές και εξοικονόμηση σημαντικού διοικητικού 

κόστους για την ετοιμασία και αξιολόγηση τους. 

14. Τέλη χαρτοσήμων σε έγγραφα/συμβάσεις του Ιδρύματος. 

Όπως παρατηρήθηκε τα συμβόλαια και γενικά τα έγγραφα του Ιδρύματος που 

αφορούν σε αγορά υλικών, έργων και υπηρεσιών δεν χαρτοσημαίνονται σύμφωνα 

με την ισχύουσα Νομοθεσία, με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων για το ∆ημόσιο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του περί Χαρτοσήμων Νόμου αρ. 19/1963, επιβάλλεται η 

χαρτοσήμανση όλων των εγγράφων τα οποία συντάσσονται στην Κυπριακή 

∆ημοκρατία και ως εκ τούτου το Ίδρυμα έχει υποχρέωση όπως όλα τα έγγραφά του, 

περιλαμβανομένων των συμβολαίων που συνομολογούνται με τρίτους, είναι δεόντως 

χαρτοσημασμένα, ανεξάρτητα από το ποιος βαρύνεται με τα τέλη χαρτοσήμου. 

Σημειώνεται ότι ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος αρ. 116(Ι)/2003 έχει καταργήσει το άρθρο 32 του οικείου Νόμου που 

αφορούσε στην εξαίρεση από φορολογία και τέλη χαρτοσήμου. 

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.  

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το περί Καθορισμού Μεθοδολογίας Υπολογισμού του 

Κόστους και Μεθοδολογία Λογιστικού ∆ιαχωρισμού ∆ιάταγμα του 2008 που 

εκδόθηκε από τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων, το Ίδρυμα δυνάμει των άρθρων 60 και 61 του πιο πάνω Νόμου 

έχει υποχρέωση κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού των δραστηριοτήτων 

και υπηρεσιών που αφορούν στο δίκτυο ΕΨΤ. 

Σημειώνεται ότι από 1.7.2011 έχει εισαχθεί η ΕΨΤ στην Κύπρο. 
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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 ∆ιοικητικό 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 για τους σκοπούς που έχει αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του 

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

θα τύχει της έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου.  

Σύμφωνα με σημείωμα του ∆ιευθυντή Μελετών, Εγκαταστάσεων και Πομπών 

ημερ. 10 Οκτωβρίου 2011 προς το Γενικό ∆ιευθυντή με την τροποποίηση των 

πολεοδομικών ζωνών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, που έγιναν τον Ιούλιο 

2011, τροποποιήθηκαν και οι πολεοδομικές ζώνες όπως είχε αιτηθεί και το ΡΙΚ  

και  η αξία της γης τριπλασιάστηκε.  

Για το πιο πάνω θέμα παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:  

(α) Τον Μάρτιο 2011 προκηρύχθηκε η προσφορά αρ. 9/2011 για παροχή 

υπηρεσιών ∆ιεύθυνσης Έργου, η οποία ακυρώθηκε  στις 10.5.2011.  

(β)  Στις 10.2.2012 προκηρύχθηκε νέα προσφορά αρ. 7/2012 για παροχή 

υπηρεσιών εκπροσώπου του εργοδότη για ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων 

του ΡΙΚ  με ημερ. κλεισίματος 9.3.2012. 

Το πιο πάνω θέμα απασχόλησε το ∆.Σ. σε τρεις συνεδρίες (3/2011 ημερ. 

25.1.2011, 11/2011 ημερ. 19.4.2011 και  13/2011 ημερ. 10.5.2011). 

Σημειώνεται ότι  από το Μάιο 2011 και μετά δε φαίνεται το ∆.Σ. να ασχολήθηκε 

ξανά με το πιο πάνω θέμα.  

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, οι διαδικασίες για υλοποίηση του έργου δεν 

φαίνεται να προχωρούν με ικανοποιητικούς ρυθμούς.  
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Σύμφωνα με τον Γενικό ∆ιευθυντή του Ιδρύματος, ο λόγος για τον οποίο οι 

διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου δεν προχωρούν με πιο γρήγορους 

ρυθμούς είναι η μείωση των κονδυλίων και η καθυστέρηση στην έγκριση των 

Προϋπολογισμών του ΡΙΚ. 

17. Αρχείο ΡΙΚ. 

(α) 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. 

Μέχρι τις 31.12.2011 το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε στον εργολάβο ανήλθε 

σε  €4.400.676 πλέον Φ.Π.Α.. 

Για το πιο πάνω έργο έχουν παρατηρηθεί τα ακόλουθα : 

(i) Η τελική παραλαβή του κτιρίου έγινε, με καθυστέρηση 2 ετών, στις 4.2.2012.  

Σημειώνεται ότι δεν έγινε τελική παραλαβή των μηχανολογικών 

εγκαταστάσεων, διότι δεν έχουν ακόμη τεθεί σε λειτουργία.  

(ii) 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. 

(iii)  Ο εργολάβος με την επιστολή αρ. φακ. 111/ΡΙΚ/124 ημερ. 17.10.2011, 

απαιτεί αποζημιώσεις λόγω καθυστέρησης στην συμπλήρωση του έργου 

ύψους €777.776. Αναφέρεται σχετικά ότι στις 10.4.2012  ετοιμάστηκε και 

υποβλήθηκε στο Ίδρυμα, Ανάλυση Πρόχειρου Τελικού  λογαριασμού από 

τους Επιμετρητές του έργου, σύμφωνα με τον οποίο έγιναν αφαιρέσεις 

ύψους £1.134.104,43 και προσθέσεις £1.558.758,26  με καθαρή αύξηση 

στην αρχική τιμή του συμβολαίου £424.653,82 (€725.564,12) δηλ. τελικό 

ποσό €4.993.504,78 πλέον Φ.Π.Α.. Σημειώνεται ότι οι επιμετρητές του έργου 

για αποζημιώσεις λόγω καθυστέρησης στην συμπλήρωση του έργου 

ενέκριναν μόνο το ποσό των €155.593.  

(iv) Στα πρακτικά του ∆.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, 
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τον εξοπλισμό συντήρησης - ψηφιοποίησης και τη δημιουργία Data Center, η 

προσφορά για την επίπλωση με αρ. 15/2011 ζητήθηκε στις 20.5.2011, δηλαδή με 

ένα χρόνο καθυστέρηση. Σημειώνεται ότι μέχρι την  ημερομηνία αποπεράτωσης 

του ελέγχου (25.4.2012) η συναρμολόγηση και τοποθέτηση των επίπλων δεν είχε 

ολοκληρωθεί και το κτίριο εξακολουθούσε να παραμένει αναξιοποίητο.  

(v)  Παρόλο που η τελική παραλαβή του κτιρίου έγινε στις 4.2.2012, σύμφωνα με 

σημειώματα στο σχετικό φάκελο με ημερ. 29.2.2012 και 1.3.2012, παρατηρήθηκαν 

διάφορες ελλείψεις και προβλήματα, όπως π.χ. στα εξωτερικά φώτα, στις 

σημάνσεις του κτιρίου, απώλειες στα φώτα λόγω υγρασίας, μη τοποθέτησης UPS 

και σε ένα δωμάτιο που στεγάζονται air handling units υπάρχουν σημεία στην 

οροφή του δωματίου που μπάζουν νερά.  

(vi)  Εκκρεμεί η σύναψη συμβολαίων για την συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων του κτιρίου. 

(β) 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 ∆ιοικητικό Συμβούλιο σε 

συνεδρία του στις 4.6.2009. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 2.3.2010, 

επανέφερε το θέμα και ζήτησε από την Επιτροπή Αρχείου του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου, όπως ετοιμάσει πρόταση με συγκεκριμένα βήματα και 

χρονοδιαγράμματα, αναφορικά με την οργάνωση της εργασίας που πρέπει να γίνει. 

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

πρώτη ενημέρωση στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο στις 25.5.2010, ενώ η προκήρυξη 

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

και στην συνέχεια ακυρώθηκε.  

Επίσης η Επιτροπή Προσφορών του Ιδρύματος στις 25.5.2011 κατακύρωσε σε 

ξένο οίκο προσφορά, για το ποσό των €28.800 πλέον έξοδα, για ετοιμασία μελέτης 

για το οπτικοαουστικό αρχειακό υλικό του Ιδρύματος. Τα κύρια συμπεράσματα της 

πιο πάνω μελέτης είναι τα ακόλουθα: 

- Οι υφιστάμενοι αποθηκευτικοί χώροι δεν είναι κατάλληλοι για μακροχρόνια 

διατήρηση του αρχειακού υλικού. 

- Υπάρχει έλλειψη εξοπλισμού και δεξιοτήτων του προσωπικού για 

αναπαραγωγή του παλαιού αρχειακού υλικού. 
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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 στο νέο κτίριο καθώς επίσης 

και ορθή αξιοποίηση του.  

Σημειώνεται ότι το Ίδρυμα υπόκειται στις πρόνοιες του περί Κρατικού Αρχείου Νόμου 

και ως εκ τούτου τα αρχεία του, διοικητικά, κινηματογραφικά και άλλα 

οπτικοακουστικά, αποτελούν δημόσια αρχεία τα οποία πρέπει να διασωθούν ως 

μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας σε συνεργασία με το Κρατικό 

Αρχείο που είναι η αρμόδια αρχή για την διαχείριση και διαφύλαξη όλων των 

δημόσιων αρχείων. Σχετικές με το θέμα είναι και οι κατά καιρούς εγκύκλιοι και 

επιστολές που η Έφορος Κρατικών Αρχείων έστειλε στο Ίδρυμα, χωρίς όμως μέχρι 

σήμερα το Ίδρυμα να ανταποκριθεί στις υποδείξεις της Εφόρου, όπως υλοποίηση 

σχεδίου δράσης για εφαρμογή Προγράμματος ∆ιαχείρισης Αρχείων και ορισμός 

Τμηματικών Λειτουργών Αρχείων που θα συνεργάζονταν με το Κρατικό Αρχείο για 

την διεκπεραίωση των διαδικασιών του Προγράμματος ∆ιαχείρισης Αρχείων 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Κρατικού Αρχείου Νόμου. 

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, στη επιστολή της με ημερ. 21.5.2004, η Έφορος Κρατικών 

Αρχείων ανέφερε ότι το Κρατικό Αρχείο από τον Ιανουάριο 2004 προσέφερε τις 

υπηρεσίες και την τεχνογνωσία του, στο Ίδρυμα, για διάσωση των αρχείων του, 

συμπεριλαμβανομένου και των οπτικοακουστικών του αρχείων, εντούτοις το Ίδρυμα, 

χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με το Κρατικό Αρχείο, είχε ζητήσει προσφορές για 

εκμίσθωση υπηρεσιών συντήρησης ή/και αρχειοθέτησης ταινιών, πράγμα που θα 

επιβάρυνε οικονομικά το Ίδρυμα. Επίσης στην πιο πάνω επιστολή αναφέρει ότι «δεν 

είναι κατανοητό  γιατί το Κρατικό Αρχείο έχει παρεμποδιστεί από του να εφαρμόσει τον 

περί Κρατικού Αρχείου Νόμο, με σκοπό να διασώσει τον αρχειακό πλούτο του ΡΙΚ». 

18. Φρούρηση Κτιριακών Εγκαταστάσεων. 

Για το πιο πάνω θέμα παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Για την φρούρηση των κτιρίων απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας 4 

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

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

φρουρός θα πρέπει να επανδρώνει το φυλάκιο της εξωτερικής πύλης. 
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(β) Η φρούρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων από τις 22:00 μέχρι τις 7:30 

ανατέθηκε  σε Ιδιωτική εταιρεία, κατόπιν συμφωνίας με ισχύ από 1.3.2010 - 1.3.2011, 

και δικαίωμα παράτασης χωρίς ωστόσο να αναφέρεται η χρονική περίοδος μιας 

τέτοιας παράτασης.  

(i)  Οι υπηρεσίες της πιο πάνω εταιρείας συνεχίζονται χωρίς να διαπιστωθεί 

ότι έχει συμφωνηθεί οποιαδήποτε παράταση. 

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

εξειδικευμένου προσωπικού και μηχανισμούς παρακολούθησης και ελέγχου 

υψηλής τεχνολογίας και προδιαγραφών. Παρόλο που η πρόνοια αυτή είναι 

ουσιώδης, όπως πληροφορηθήκαμε, ο όρος αυτός δεν εφαρμόζεται. 

(γ) Σύμφωνα με σχετική μελέτη φρούρησης που ετοιμάστηκε στις 16.3.2012 από 

τον Λειτουργό Ασφάλειας του Ιδρύματος, βασισμένη και σε παρατηρήσεις της 

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

τοποθέτηση ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως σύστημα ελέγχου εισόδου και κλειστό 

σύστημα παρακολούθησης κόστους €150.000 και σύστημα πυρανίχνευσης και 

φωτισμού έκτακτης ανάγκης €60.000. 

Σημειώνεται ότι το ετήσιο συνολικό κόστος  φρούρησης για το 2011 ανήλθε περίπου 

σε €206.000 (€186.000 φρουροί του Ιδρύματος και €20.000 ιδιωτική φρούρηση). 

Ενόψει των πιο πάνω, εισηγηθήκαμε όπως επανεξεταστεί το ενδεχόμενο 

τοποθέτησης ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης ως η εισήγηση του 

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

φρούρηση και πιθανή εξοικονόμηση κόστους και ανθρώπινου δυναμικού. 

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

το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου κατά τη διάρκεια του έτους 2011.   

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

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

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

μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, τα ακόλουθα: 

 την ετήσια έκθεση που ετοιμάζει η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, 

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

Νόμου, και  

 αναλυτική κατάσταση των κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στο 

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

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

ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο Ίδρυμα, σε σχέση με κάθε πρόγραμμα 

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

της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας. 

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

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

και στον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, στην οποία καταγράφονται τα 

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

και η ύπαρξη τυχόν χρηματοοικονομικών ροών (όπως αυτές εμφαίνονται στους 

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

άρθρου) μεταξύ των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος που συνιστούν παροχή δημόσιας 

ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και εκείνων που δεν συνιστούν παροχή τέτοιας 

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

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

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

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

δηλαδή για σκοπούς χρηματοδότησης της αποστολής που του ανατίθεται δυνάμει του 

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

ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη ∆ημοκρατία. 

(γ)  Αναφορικά με το έτος 2011, σημειώνεται ότι μας έχουν σταλθεί από το 

Υπουργείο Εσωτερικών στις 6.3.2011 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 2011, σχετικά με την παροχή δημόσιας 

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

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

Κύπρου στην Υπηρεσία μας για έλεγχο το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου 2012. Με 

επιστολή του ημερ. 30.4.2012 το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου πληροφόρησε την 

Υπηρεσία μας ότι δεν θα υποβάλει χωριστούς λογαριασμούς για το έτος 2011, 

γιατί όλα τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά του προγράμματα είχαν μεταδοθεί στα 

πλαίσια της παροχής δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και ότι για όλες τις 

δραστηριότητές του, δηλαδή μετάδοση διαφημίσεων, διαφημιστικών μηνυμάτων 

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

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

δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει 

πρόσθετο κόστος που να αποδίδεται σε δραστηριότητες που πιθανόν να μην 

αποτελούν δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία. 

Συναφώς αναφέρεται ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ΡΙΚ στη συνεδρία ημερ. 21.6.2011 

(Αρ. Συν. 17/2011), μετά από ενημέρωση από τον Βοηθό Γενικό ∆ιευθυντή για την 

αναγκαιότητα, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, ετοιμασίας χωριστών λογαριασμών, 

τάχθηκε υπέρ της ετοιμασίας τέτοιων λογαριασμών. Επίσης με επιστολή του προς τον 

Γενικό ∆ιευθυντή του ΡΙΚ ημερ. 30.11.2011 και αρ. Φακ. 10.1.2.6/4, ο Αναπληρωτής 

Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρει μεταξύ άλλων ότι, κατά την 

άποψη του, οποιοδήποτε έσοδο προέρχεται από διαφημίσεις, διαφημιστικά μηνύματα 

ως χορηγός επικοινωνίας κ.λπ., θα πρέπει να κοστολογείται χωριστά, ακόμα και στην 

περίπτωση που χρησιμοποιείται το ίδιο προσωπικό, ο ίδιος εξοπλισμός και οι ίδιες 

εγκαταστάσεις, που είναι αναγκαία για την παροχή της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής 

υπηρεσίας.   

Παρά τα πιο πάνω, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου δεν έχει ετοιμάσει και υποβάλει 

χωριστούς λογαριασμούς για το έτος 2011 αλλά, όπως αναφέρεται και στην πιο πάνω 

επιστολή του ημερ. 30.4.2012, έχει πρόθεση να τους ετοιμάζει από το 2012 και μετέπειτα. 

(ε) Αποτελέσματα ελέγχου. 

(i) Ύπαρξη τυχόν χρηματοοικονομικών ροών για το έτος 2011 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 
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Ιδρύματος με την επιστολή του ημερ. 30.4.2012 ότι όλα τα ραδιοφωνικά και 

τηλεοπτικά του προγράμματα για το έτος 2011 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 2011 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 2011 το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου είχε 

έσοδα από διαφημίσεις και άλλες δραστηριότητες ύψους €5,2 εκ. και 

λειτουργικά έξοδα €39,4 εκ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρατική χορηγία 

που παραχωρήθηκε στο Ίδρυμα το 2011 ήταν μόνο €30,1 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 2011 χρησιμοποιήθηκε κατά τρόπο που να μη 

συνάδει με την εκπλήρωση της αποστολής του ως παροχέα 

δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη ∆ημοκρατία. 

 Με την επιστολή του Ιδρύματος ημερ. 30.4.2012, 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., 
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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 και αυτά παρά 

την αναγκαιότητα, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, ετοιμασίας 

χωριστών λογαριασμών και παρά το γεγονός ότι και το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο του ΡΙΚ στη συνεδρία του ημερ. 21.6.2011, τάχθηκε υπέρ 

της ετοιμασίας τέτοιων λογαριασμών. 

 Στους λογαριασμούς του Ιδρύματος υπάρχει η ένδειξη ότι, για 

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

την παραχωρηθείσα κρατική χορηγία ύψους €33,1 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 2011, πληροί πραγματικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας που καθορίζονται στο άρθρο 19 

των σχετικών Κανονισμών, εκτός από τα άρθρα 19(3) και 19(5) για τα 

οποία δεν μπορούν να εξαχθούν απόλυτα συμπεράσματα όσον αφορά 

στην εφαρμογή τους, ενώ για το άρθρο 19(6), η Αρχή σημειώνει ότι το 

Ίδρυμα δεν διασφάλισε την τήρηση δίκαιης ισορροπίας μεταξύ των 

πολιτικών κομμάτων και συνεπακόλουθα δεν πληρείται η σχετική 

πρόνοια. 

 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου με επιστολή της ημερ. 24.5.2012, σε 

απάντηση δικής μας επιστολής ημερ. 18.5.2012, με την οποία ζητούσαμε 

όπως διευκρινίσει τα συμπεράσματα του ελέγχου της και ειδικά κατά 

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

εκπληρώνει πραγματικά την αποστολή του για παροχή δημόσιας 
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ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη ∆ημοκρατία κατά την έννοια των 

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

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

Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου πληροί τα υπόλοιπα κριτήρια, η Αρχή δεν 

είναι σε θέση να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το Ρ.Ι.Κ. εκπληρώνει 

πραγματικά την αποστολή του για παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής 

υπηρεσίας στη ∆ημοκρατία. 

Ενόψει των πιο πάνω δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε ασφαλές συμπέρασμα κατά 

πόσο η δημόσια ενίσχυση που έλαβε το Ίδρυμα κατά το έτος 2011, δεν 

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

του ως παροχέας δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη ∆ημοκρατία. 

20. Τηλέφωνα και τηλετυπική υπηρεσία. 

Η  συνολική δαπάνη για την πιο πάνω υπηρεσία ανήλθε το 2011 σε €132.267 σε 

σύγκριση με €125.838 το 2010, σημειώνοντας αύξηση ύψους 5%.  Αναφέρεται 

σχετικά ότι, όπως αναφέραμε και στην Έκθεση ελέγχου για το 2010, το Ίδρυμα διαθέτει 

σχετικό σύστημα (CADRAN), που έχει τη δυνατότητα καταγραφής όλων των εισερχόμενων 

και εξερχόμενων κλήσεων, των κλήσεων εξωτερικού  καθώς και της διάρκειάς τους.  

Επαναλαμβάνουμε την εισήγηση μας  να καταβληθεί προσπάθεια για μείωση της δαπάνης 

με την εξάσκηση της ανάλογης εποπτείας, μέσα στα πλαίσια που επιτρέπει ο περί 

Προστασίας Προσωπικών ∆εδομένων Νόμος και τακτικής ενημέρωσης των υπευθύνων 

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

Εσωτερικού Ελέγχου, ακολουθείτο στο παρελθόν, αλλά διακόπηκε.  

21. Εφημερίδες και Περιοδικά. 

Στις 31.12.2011 η δαπάνη για αγορά εφημερίδων και περιοδικών ανήλθε σε 

€65.012 σε σύγκριση με €69.471 το 2010. Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν από 

το Ίδρυμα το 2010, αγοράζονται καθημερινά 122 τεύχη καθημερινών εφημερίδων 

συν 8 τεύχη Κυριακάτικες, για ∆ιευθυντές, Τμηματάρχες και  Εκπομπές.  

Στην Έκθεση μας για το έτος 2010, εισηγηθήκαμε  όπως εξεταστούν τρόποι 

μείωσης της δαπάνης λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενημέρωση μπορεί να γίνει και 

από το διαδίκτυο. Προτείναμε επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο, τα ίδια τεύχη 

εφημερίδων, μετά από μια ορισμένη ώρα, να κυκλοφορούν και στους υπόλοιπους 
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λειτουργούς για ενημέρωση. Επιπρόσθετα, εισηγηθήκαμε όπως εξεταστεί η 

δυνατότητα προμήθειας των πιο πάνω εφημερίδων με ειδικές συμφωνίες «Barter». 

Σημειώνεται επίσης ότι, στις 8.11.2011 ο Γενικός ∆ιευθυντής ζήτησε από τους 

∆ιευθυντές Τμημάτων όπως του δηλώσουν ποιες εφημερίδες και περιοδικά χρειάζονται 

πραγματικά τα τμήματά τους, γιατί λόγω των οικονομικών μέτρων θα υπάρξουν 

περικοπές, χωρίς ωστόσο μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου να υπάρξει ανταπόκριση 

από τους ∆ιευθυντές.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός ∆ιευθυντής, υπήρξε τελικά ανταπόκριση από 

τους ∆ιευθυντές στη σχετική οδηγία της Γενικής ∆ιεύθυνσης με αποτέλεσμα να 

διαφοροποιηθεί ο αριθμός των εφημερίδων και να υπάρξει εξοικονόμηση. 

22. Ενοικίαση αυτοκινήτων. 

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

κατά τα έτη 2007 μέχρι 2011 το κόστος ενοικίασης αυτοκινήτων ανήλθε σε 

€227.159 (χωρίς Φ.Π.Α.), με σημαντική αυξητική τάση όπως φαίνεται  στον πιο 

κάτω πίνακα:  

Έτος  ∆απάνη Αύξηση 
  € €  % 

2007  3.427 -  - 
2008  15.128 11.701  341,4 
2009  46.783 31.655  209,2 
2010  63.383 16.600  35,5 
2011  98.794 35.411  55,9 

 

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. 

Έγινε ανανέωση της προσφοράς από 1.5.2011 μέχρι 30.4.2012, σύμφωνα με τους 

όρους του συμβολαίου. Παρατηρήθηκε ωστόσο ότι η ενοικίαση των αυτοκινήτων 
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συνεχίζεται χωρίς να προχωρήσει νέα διαδικασία προκήρυξης προσφορών για την 

περίοδο μετά την 1.5.2012. 

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. Αναφέρεται χαρακτηριστικά 

ότι, σύμφωνα με τα πιο πάνω στοιχεία, η ενοικίαση ενός αυτοκινήτου στοιχίζει στο 

΄Ιδρυμα €9.000 περίπου ετησίως, δηλαδή το ½ περίπου της αξίας αγοράς ενός 

καινούργιου μεσαίας τάξης αυτοκινήτου. 

Όπως ανέφερε ο Γενικός ∆ιευθυντής, το αρμόδιο τμήμα έχοντας υπόψη τις 

ανάγκες του ΡΙΚ, καθώς και πώς αυτές μεταβάλλονται κατά περιόδους, κατέληξε 

ότι η ενοικίαση αυτοκινήτων είναι η πιο συμφέρουσα επιλογή. Η αύξηση στο 

κόστος, σύμφωνα με τον Γενικό ∆ιευθυντή, οφείλεται στο συνδυασμό της αύξησης 

των αναγκών των υπηρεσιών του ΡΙΚ και της απόσυρσης αριθμού 

πεπαλαιωμένων αυτοκινήτων ιδιοκτησίας ΡΙΚ. Σημειώνουμε όμως ότι οι πιο πάνω 

θέσεις του Ιδρύματος δεν τεκμηριώνονται από εμπεριστατωμένες μελέτες, ως η 

εισήγησή μας. 

23. Βιβλία Κίνησης Οχημάτων. 

Στις 31.12.2011 το Ίδρυμα διέθετε 22 οχήματα από τα οποία το ένα βρίσκεται εκτός 

λειτουργίας αλλά θα παραμείνει στο Ίδρυμα για μουσειακούς σκοπούς.  Επιπρόσθετα 

για κάλυψη επειγουσών αναγκών χρησιμοποιήθηκαν με μίσθωση κατά τη διάρκεια του 

έτους ακόμη 11 αυτοκίνητα.  

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

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

παρακολούθησης και ελέγχου θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά βιβλία με την 

ποσότητα των καυσίμων που παραλαμβάνονται, τις διαδρομές, το κόστος λειτουργίας 

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

ανά λίτρο καυσίμων, καθώς επίσης και το απόθεμα καυσίμων στην αρχή και στο 

τέλος του μήνα και κατ’ επέκταση, να παρακολουθείται η κατανάλωση καυσίμων για 

κάθε όχημα. Αναφέρεται σχετικά ότι η κατανάλωση καυσίμων για το 2010 και 2011 

ανήλθε στα €54.277 και €65.475, αντίστοιχα.  



 - 48 - 
 

Εισηγηθήκαμε και πάλι όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο εφαρμογής του 

ηλεκτρονικού συστήματος GPS για σκοπούς παρακολούθησης των οχημάτων και 

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

24. Αποθέματα. 

Στις 31.12.2011 η αξία των αποθεμάτων εξαρτημάτων ανήλθε σε €933.660 σε 

σύγκριση με €1.020.028 το 2010.  

Από 19-24.2.2012 έγινε φυσική καταμέτρηση της συνολικής αξίας των 

αποθεμάτων Λευκωσίας μόνο, που ανέρχονταν σε €875.274 στις 31.12.2011.  

25.  Εκκρεμή θέματα. 

(α)  Τροποποιητικοί Προϋπολογισμοί. Εκκρεμεί στο Υπουργείο Εσωτερικών 

νομοσχέδιο Τροποποιητικού Προϋπολογισμού για κάλυψη υπερβάσεων του 

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

Επίσης εκκρεμεί η ετοιμασία Τροποποιητικού Προϋπολογισμού για κάλυψη της 

υπέρβασης του Προϋπολογισμού του 2006 που σημειώθηκε στο Άρθρο 300 

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

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

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

Για κάλυψη της υπέρβασης του Προϋπολογισμού του 2007 που σημειώθηκε στο 

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

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

Τροποποιητικός Προϋπολογισμός. Το Υπουργείο Εσωτερικών, αφού ζήτησε και 

την άποψη του Υπουργείου Οικονομικών δεν ενέκρινε το αίτημα για υποβολή 

Τροποποιητικού Προϋπολογισμού επειδή θεώρησε ότι δεν υπήρχε νομικό 

υπόβαθρο πάνω στο οποίο να μπορεί να στηριχτεί. 

Για κάλυψη της υπέρβασης του Προϋπολογισμού του 2008 που σημειώθηκε στο 

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

Προγραμμάτων» ύψους €156.560, στάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών 

Τροποποιητικός Προϋπολογισμός. 

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

ΡΙΚ Νόμων, κάθε υπέρβαση κονδυλίων κατά παράβαση της προδιαγραφόμενης 

στα εδάφια (1) και (2) διαδικασίας, θεωρείται ως να μην έγινε νόμιμα και οι 
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λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία έγινε η 

υπέρβαση, καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που 

διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί. 

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

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

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

κατά παράβαση των πιο πάνω νομοθετικών προνοιών δεν πρέπει να θεωρείται 

δεδομένη και ότι η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει πιστά τις σχετικές 

πρόνοιες του Νόμου, και θα διεκδικήσει από τους Ελέγχοντες Λειτουργούς, που 

έχουν τον έλεγχο των αντίστοιχων Κονδυλίων, κάθε ποσό υπέρβασης που 

καταβάλλεται με έκδοση σχετικού Εντάλματος Πληρωμής κατά παράβαση του 

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

ενέργεια, είτε από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών, είτε από το ΡΙΚ για 

υλοποίηση της πιο πάνω θέσης. 

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

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

υπάρχει κίνδυνος απώλειας σημαντικών ποσών που οφείλονται από ορισμένες 

διαφημιστικές εταιρείες, αφού σε ορισμένες περιπτώσεις, μετά την καταχώριση 

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

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

καταχώριση αίτησης διάλυσης τους.  Ενδεικτικές περιπτώσεις χρεωστών στους 

οποίους κινήθηκαν αγωγές, αλλά οι οφειλές παραμένουν ανείσπρακτες 

αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Αρ. 
Λογ.  

Οφειλόμενο 
ποσό  Περίοδος οφειλής  

Ημερ. 
καταχώρισης 

αγωγής  
Αρ. 

αγωγής 

  €         

2110056  25.439  1.6.2001 – 1.7.2001  6.7.2004  6518/04 

2110019  15.540  1.7.1999 – 1.12.2001  11.6.2004  5593/04 

2110025  137.510  1.10.2000 – 1.10.2001  11.6.2004  5592/04 

2110030  43.809  31.3.1999 – 30.9.1999  27.3.2001  2946/01 

2150319  118.934  31.3.2003 – 30.4.2006  20.11.2006  7577/06 

2150008  6.601  31.10.1999 – 31.10.1999  14.3.2006  1983/06 

2110023  46.641  31.3.1991 – 31.7.2001  11.6.2004  5594/04 
 



 - 50 - 
 

Παρά τις προσπάθειες του Νομικού Συμβούλου σε καμία από τις πιο πάνω 

περιπτώσεις δεν υπήρξε θετικό αποτέλεσμα.  Σημειώνεται ότι στις 10.3.2011 το 

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ζήτησε και αναμένει την έγκριση του Γενικού 

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

1983/2006. Κατά το 2010 κινήθηκαν 13 νέες αγωγές για καθυστερημένες οφειλές 

χρεωστών από τις οποίες τρεις έχουν εκδικασθεί υπέρ του Ιδρύματος χωρίς ωστόσο 

να φαίνεται να έχει εισπραχθεί κάποιο ποσό. 

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

σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν κατάλληλοι μηχανισμοί εντοπισμού, αξιολόγησης, 

έγκρισης, αξιοποίησης και υλοποίησής τους. Ωστόσο, το ΡΙΚ κατέβαλε προσπάθειες 

και σε συνεργασία με άλλους φορείς της Ελλάδας ετοίμασε πρόταση για να 

υποβληθεί στο συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ∆ιασυνοριακής 

Συνεργασίας Κύπρος-Ελλάδα για την ψηφιοποίηση αυτοτελούς τμήματος του αρχείου 

του με Προϋπολογισμό για το μερίδιο ΡΙΚ €1.300.000 (80% από ΕΤΠΑ, 20% με 

εθνική συγχρηματοδότηση) και περίοδο υλοποίησης  1.11.2012 – 30.10.2014. 

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. 

(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: 

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

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας καθόρισε στις 9.11.1998 ποσό 

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

αποδοχή και είσπραξη της αποζημίωσης αυτής δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. 
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(ii) Απαλλοτρίωση του τεμαχίου 1835. Το Ίδρυμα δεν έχει ακόμη λάβει 

προσφορά για αποζημίωση λόγω του επηρεασμού της περιουσίας του, 

παρά το ότι συμπληρώθηκαν τα έργα και κατεδαφίστηκε οικοδομή που 

υφίστατο στο πιο πάνω τεμάχιο. 

 

 

 

 

 

(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 

Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ημοκρατίας 
 

 

 

 

 

 

 

 

Λευκωσία, 15 Ιουνίου 2012  
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