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[Η Έκθεση εκδόθηκε αρχικά στις 23.3.2022 και δεν περιλάμβανε τις ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις για το έτος αναφοράς (2019), αφού αυτές δεν είχαν ακόμη 
υποβληθεί στην Υπηρεσία μας από τους ιδιώτες ελεγκτές, ως ανάδοχους σύμβασης 
για τον έλεγχό τους, με Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή την Ελεγκτική Υπηρεσία. Η 

παρούσα Έκθεση επανεκδίδεται σήμερα 13.12.2022 και συμπεριλαμβάνει τις 
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση ελεγκτή (ελεγκτική γνώμη) και τα 

κύρια σημεία της Επιστολής προς τη Διοίκηση] 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΑΡΚ ή Αρχή Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

ΤΔΔ&Π Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 

 

Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή 
διενεργεί επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων ελεγχόμενων 
οργανισμών ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους τομείς αυτού, ή τα 
αποτελέσματα ελέγχων ιδιωτών ελεγκτών στους οποίους η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει αναθέσει τον έλεγχο 
λογαριασμών οποιουδήποτε ελεγχόμενου υπ’ αυτής οργανισμού, δυνάμει του περί της Καταθέσεως 
Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(I)/2002). Η Ελεγκτική 
Υπηρεσία επιλέγει και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά τρόπον ώστε αυτές να 
αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη 
συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του δημόσιου 
συμφέροντος.   

Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων 
έχουν τεθεί ενώπιόν της από την ελεγχόμενη οντότητα.  

Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν 
στο αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα 
αδυναμιών ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής 
δεν αναμένεται ότι μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο. 

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των παρατηρήσεων 
και ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι συστάσεις αυτές 
επηρεάζουν την ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται συμμετοχή της 
Υπηρεσίας στη λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, η 
οποία εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη απόφασης, ως προς 
τον τρόπο χειρισμού των ευρημάτων ελέγχου και συστάσεων. 

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει ή θα πρέπει να εκληφθεί, ότι με αυτή διατυπώνουμε 
κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη 
ποινικών ή άλλων αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, 
μόνο δε τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε αδικήματος. 
Τονίζουμε επίσης ότι οι συστάσεις και τα ευρήματά μας αφορούν στους ελεγχόμενους φορείς και 
οποιαδήποτε αναφορά σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ουδόλως εξυπακούει ότι αυτά έχουν προβεί κατ’ 
ανάγκη σε οτιδήποτε μεμπτό, αφού κάτι τέτοιο εκφεύγει του πεδίου ελέγχου της παρούσας Έκθεσης.  
 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΚ/01/2022 

 
 

1 
 

1.   Σύνοψη 

Στο πλαίσιο των προνοιών του άρθρου 37(3) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών 
Νόμου (Ν.7(Ι)/1998) και του άρθρου 109(3) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(Ι)/2014), η Υπηρεσία μας διενήργησε έλεγχο 
συμμόρφωσης στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (ΑΡΚ) για το έτος 2019.    

Σχετικά αναφέρουμε ότι ο έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων της Αρχής, για το έτος που έληξε 
στις 31 Δεκεμβρίου 2019, ανατέθηκε από την Υπηρεσία μας σε ιδιώτες ελεγκτές, με βάση το άρθρο 
8 του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμο 
(Ν.113(Ι)/2002).  

Τα σημαντικότερα ευρήματα/συστάσεις του πιο πάνω ελέγχου συμμόρφωσης, αφορούν στα 
ακόλουθα: 

 Καθυστέρηση στην υποβολή οικονομικών καταστάσεων στους ιδιώτες ελεγκτές για έλεγχο. 

 Καθυστέρηση στην ετοιμασία του Προϋπολογισμού. 

 Παραχώρηση, αντικανονικά, τεσσάρων προσαυξήσεων σε Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό. 

 Λανθασμένος υπολογισμός αδειών ανάπαυσης και μη αποκοπή της πρώτης ημέρας άδειας 
ασθενείας από τις απολαβές του ωρομίσθιου προσωπικού. 

 Καταβολή λανθασμένων επιδομάτων συντήρησης εξωτερικού για υπηρεσιακά ταξίδια στο 
εξωτερικό στα μέλη και στο προσωπικό της Αρχής. 

 Δεν ακολουθήθηκαν όλες οι πρόνοιες της νομοθεσίας για δημόσιες συμβάσεις. 

 Καταβολή αντιμισθίας σε μέλος της Αρχής, υπάλληλο του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για 
συνεδρίες εντός εργάσιμων ωρών. 

 Ενοίκια γραφειακών χώρων της Αρχής – μη εξασφάλιση πιστοποιητικού τελικής έγκρισης για 
το ενοικιαζόμενο κτήριο και ανανεώσεις της περιόδου ενοικίασης μετά τη λήξη του 
συμβολαίου, χωρίς δημοσίευση Πρόσκλησης Δήλωσης Ενδιαφέροντος για κάλυψη των 
στεγαστικών αναγκών της Αρχής.  

Συστήσαμε όπως η Αρχή, ως Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, εξετάζει όλες τις 
προσφερόμενες επιλογές κτηρίων, ώστε να επωμίζεται το μικρότερο δυνατό κόστος, 
διασφαλίζοντας το συμφέρον της Αρχής και όπως τερματίσει, χωρίς άλλη καθυστέρηση, τη 
χρήση του κτηρίου, αφού τούτο συνιστά ποινικό αδίκημα. 

 Μη έγκαιρη χρέωση των οργανισμών για τα τέλη αδειών, η οποία γίνεται με την αποστολή 
επιστολής αντί τιμολογίου και καθυστέρηση στην καταβολή των τελών από τους 
οργανισμούς. 

Εισηγηθήκαμε την έγκαιρη έκδοση τιμολογίων για τη χρέωση των οργανισμών και την 
ετοιμασία εγχειριδίου διαδικασιών για την επιβολή των τελών. 
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 Μη έγκαιρη υποβολή οικονομικών στοιχείων από τους Οργανισμούς, για σκοπούς 
υπολογισμού των τελών διαφημίσεων.  

Εισηγηθήκαμε τη θεσμοθέτηση της επιβολής διοικητικών κυρώσεων, σε περίπτωση μη 
έγκαιρης προσκόμισης των  στοιχείων.  

 Αποστολή επιστολών για επιβολή διοικητικού προστίμου με καθυστέρηση, αντί έκδοση 
τιμολογίου.  

Εισηγηθήκαμε την έκδοση τιμολογίων επί των οποίων να επιβάλλεται τόκος σε περίπτωση 
εκπρόθεσμης καταβολής. 

 Έλεγχος παραβάσεων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών – δεν φαίνεται να υπάρχει 
ισότιμη μεταχείριση μεταξύ των Οργανισμών. 

Εισηγηθήκαμε την τροποποίηση της νομοθεσίας, έτσι ώστε η επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων να είναι πιο συγκεκριμένη, ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα, τη διάρκεια και 
τη σημαντικότητα της παράβασης. 

 Το ύψος των χρεωστών στις 31.12.2019 ανερχόταν σε €714.008, στο οποίο περιλαμβανόταν 
ποσό ύψους €18.507, που αφορούσε σε Οργανισμούς που έκλεισαν. 
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2.  Εισαγωγή 

Η ΑΡΚ είναι ανεξάρτητος φορέας, ο οποίος συστάθηκε βάσει του περί Ραδιοφωνικών και 
Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι) του 1998 και αποτελεί το αρμόδιο ρυθμιστικό όργανο, όσον 
αφορά στη ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου στην Κύπρο. Το Συμβούλιο της Αρχής 
απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και πέντε Μέλη, ενώ τις υπηρεσίες της στελεχώνει 
υπαλληλικό προσωπικό, με επικεφαλής τον Διευθυντή.  

Οι αρμοδιότητες της Αρχής καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, ως ακολούθως: 

α. Χορηγεί (όπως επίσης ανανεώνει, τροποποιεί και ανακαλεί) άδειες για την ίδρυση, 
εγκατάσταση και λειτουργία ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών οργανισμών, με κριτήριο την 
εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. 

β. Ρυθμίζει την παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και ελέγχει τη συμμόρφωση των 
Οργανισμών με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και των όρων της άδειάς τους. 

γ. Ελέγχει το πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς των Οργανισμών, με σκοπό τη διασφάλιση της 
ανεξαρτησίας και της διαφάνειάς τους, καθώς επίσης τον αποκλεισμό τάσεων για 
συγκέντρωση ιδιοκτησίας ή δημιουργία ολιγοπωλίων ή μονοπωλίων. 

δ. Μεριμνά ώστε να υπάρχει πολιτική και πολιτιστική πολυφωνία. 

ε. Εξασφαλίζει τη δημοσιογραφική και δημιουργική ανεξαρτησία των εργαζομένων στους 
ραδιοτηλεοπτικούς Οργανισμούς. 

στ. Εξετάζει αυτεπάγγελτα ή έπειτα από παράπονα πολιτών ή φορέων τις πιθανές παραβάσεις 
της νομοθεσίας από τους Οργανισμούς και επιβάλλει κυρώσεις όπου προβλέπονται από τον 
Νόμο, αφού ακούσει τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

ζ. Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της ραδιοτηλεόρασης και υποβάλλει 
εισηγήσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο για βελτίωση, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της 
ισχύουσας νομοθεσίας. 
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3. Σκοπός του  ελέγχου και μεθοδολογία 

3.1  Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Γενικού Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας και των προνοιών του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014). 

Το άρθρο 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει 
εν ονόματι της Δημοκρατίας όλες τις εισπράξεις και πληρωμές και όλους τους λογαριασμούς 
χρηματικών διαθεσίμων και άλλου ενεργητικού ή άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η 
Δημοκρατία ή που δημιουργούνται για λογαριασμό της. Για το σκοπό αυτό, ο Γενικός Ελεγκτής έχει 
δικαίωμα να επιθεωρεί και να ελέγχει όλα τα σχετικά βιβλία, αρχεία και καταστάσεις, καθώς και 
τους χώρους όπου φυλάγεται το πιο πάνω ενεργητικό. Επίσης, ο Γενικός Ελεγκτής ασκεί κάθε άλλη 
εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του 
αναθέτονται διά Νόμου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 109 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο των 
λογαριασμών κάθε οντότητας Γενικής Κυβέρνησης, Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κρατικού 
οργανισμού και κρατικής επιχείρησης. 

Σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού 
Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο (Ν.38(Ι)/2014), ο ελέγχων λειτουργός κάθε κονδυλίου οφείλει να 
διασφαλίσει την ορθότητα και νομιμότητα των εισπράξεων και πληρωμών και την 
αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία της υλοποίησης του οικείου Προϋπολογισμού 
στη βάση των αρχών της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης (άρθρα 7(1) και 8).  

Για τον σκοπό αυτό, η Ελεγκτική Υπηρεσία προχωρεί σε οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους, 
όπως και ελέγχους συμμόρφωσης Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών της Δημόσιας Υπηρεσίας 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37(3) του περί Ραδιοφωνικών και 
Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου (Ν.7(Ι)/1998), oι λογαριασμοί της Αρχής ελέγχονται από το Γενικό 
Ελεγκτή της Δημοκρατίας. O έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων της Αρχής για το έτος που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ανατέθηκε, από την Υπηρεσία μας, σε ιδιώτες ελεγκτές, με βάση το 
άρθρο 8 του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(Ι)/2002). 

Επίσης, με βάση την περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία, ο Γενικός Ελεγκτής ή εκπρόσωπός του 
έχει δικαίωμα να λαμβάνει αντίγραφο των εγγράφων του διαγωνισμού, ταυτόχρονα με την 
προκήρυξή του και να παρακάθεται σε συνεδρίες των αρμόδιων συμβουλίων προσφορών και 
επιτροπών αξιολόγησης, ως ανεξάρτητος παρατηρητής και να εκφράζει τις απόψεις του. 
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Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος 
(Ν.113(Ι)/2002) παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή να ζητά στοιχεία σε οποιαδήποτε 
μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις και πληροφορίες, γραπτές 
ή προφορικές, που κατά την κρίση του μπορούν να τον υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου 
του. 

3.2  Σκοπός του ελέγχου 

Σκοπός του ελέγχου είναι η εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης της Αρχής με το θεσμικό 
πλαίσιο.  

3.3  Μεθοδολογία  

3.3.1 Πρότυπα ελέγχου 

Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο στη βάση 
διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο ίδιος αποφασίζει. 

Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό Ελεγκτή, οι 
έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) που 
εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ανώτατων 
Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs) που εκδίδει ο Διεθνής Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών 
Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο οποίος είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-πολιτικοποιημένος 
Οργανισμός, με ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο 
(ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.   

Τα Πρότυπα ISSAI διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά 
Ιδρύματα σε τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial audit”), τους ελέγχους 
συμμόρφωσης (“compliance audit”) και τους διαχειριστικούς ελέγχους (“performance audit”). Για 
τους ελέγχους αυτούς υπάρχει αριθμός ελεγκτικών προτύπων που είναι κοινά και αριθμός 
ελεγκτικών προτύπων που αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία ελέγχου.   
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Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω Προτύπων: 

 

Tο θεμελιώδες πρότυπο INTOSAI-P1 ουσιαστικά καταγράφει αυτούσια τη Διακήρυξη, η οποία 
υιοθετήθηκε το 1977 από το Παγκόσμιο Συνέδριο του INTOSAI στη Λίμα του Περού (“The Lima 
Declaration”). Όπως στο ίδιο το Πρότυπο καταγράφεται, το έγγραφο αυτό θεωρείται η “Magna 
Carta” στην άσκηση εξωτερικού ελέγχου των κυβερνήσεων, καθώς έθεσε τα θεμέλια του δημόσιου 
ελέγχου. Η Διακήρυξη θέτει τα βασικά σημεία ελέγχου και τις βασικές αρχές για τα Ανώτατα 
Ελεγκτικά Ιδρύματα που είναι αναγκαίες, ώστε να επιτευχθούν ανεξάρτητα και αντικειμενικά 
αποτελέσματα. Οι αρχές που εγκαθιδρύθηκαν στη Διακήρυξη της Λίμα αναγνωρίστηκαν από τις 
Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με αρ. 66/209 (ημερ. 22.12.2011) και 69/228 (ημερ. 
19.12.2014). 

Το Πρότυπο ISSAI 100 παρουσιάζει τον ορισμό του ελέγχου του δημόσιου τομέα και παρέχει τις 
βασικές έννοιες, στοιχεία και αρχές (τόσο τις γενικές αρχές που σχετίζονται με τον έλεγχο όσο και 
τις αρχές που σχετίζονται με τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ελέγχου) που ισχύουν για όλους 
τους ελέγχους του δημόσιου τομέα. 

Το Πρότυπο ISSAI 400 ορίζει τον έλεγχο συμμόρφωσης ως μια ανεξάρτητη εκτίμηση του κατά πόσο ένα 
δεδομένο θέμα είναι σύμφωνο με τις αρχές που έχουν οριστεί ως κριτήρια ελέγχου. Οι έλεγχοι αυτοί 
αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι ενέργειες του ελεγχόμενου φορέα συνάδουν με τις 
αρχές ή κανόνες που τον διέπουν. Οι αρχές και κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν στη συμμόρφωση 
με διατάξεις των σχετικών Νόμων, Κανονισμών ή συμφωνιών ή με τις γενικές αρχές χρηστής 
χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων αξιωματούχων.   
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3.3.2 Ελεγκτική προσέγγιση 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από την Αρχή, σε επισκόπηση 
εγγράφων, μητρώων και αρχείων αλληλογραφίας και στη διενέργεια συναντήσεων με τη 
Διεύθυνση και το προσωπικό της Αρχής. 

Ο έλεγχος καλύπτει το έτος 2019. 

Τα ευρήματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στην ΑΡΚ και οι απόψεις τους 
ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυται, στην παρούσα Έκθεση. 

3.4 Κριτήρια ελέγχου 

Για σκοπούς του ελέγχου συμμόρφωσης χρησιμοποιήθηκαν, ως αρχές και κανόνες, τα ακόλουθα: 

α.  Ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος (Ν.20(Ι)/2014).  

β.   Ο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της 
Δημοκρατίας Νόμος (Ν.38(Ι)/2014) και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμοί και 
εγκύκλιοι.  

γ. Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμος (Ν.7(Ι)/1998) και οι δυνάμει 
αυτού  εκδοθέντες  Κανονισμοί. 

δ.   Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή 
Θέματα Νόμος (Ν.73(Ι)/2016) και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμοί και εγκύκλιοι, 
περιλαμβανομένου του οδηγού βέλτιστων πρακτικών που έχει εκδώσει η Αρμόδια Αρχή 
Δημοσίων Συμβάσεων.  

ε.  Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (Κεφ. 96). 

στ.   Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμος 
(Ν.115/1990). 

ζ.  Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 4/1978). 

Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης 
και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014), οι ελέγχοντες λειτουργοί 
έχουν, μεταξύ άλλων, την ευθύνη υλοποίησης του οικείου Προϋπολογισμού, στη βάση των αρχών 
της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και οφείλουν να αναπτύσσουν και εφαρμόζουν 
κατάλληλες δομές, ώστε να εφαρμόζονται διαδικασίες ελέγχου που να διασφαλίζουν την ορθότητα 
και την έγκαιρη είσπραξη των εσόδων και την πληρωμή των δαπανών. Οι αρχές αυτές συνιστούν 
αρχές για τις οποίες επίσης γίνεται έλεγχος συμμόρφωσης. 

Επίσης, ο έλεγχος συμμόρφωσης διεξήχθη στη βάση Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων, 
Διαταγμάτων, Γνωστοποιήσεων και Εγκυκλίων της Αρχής. 
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4.  Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 2019 

Η σύνοψη περιλαμβάνει πίνακες με συνοπτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία για την ΑΡΚ, τα 
οποία η Υπηρεσία μας εξασφάλισε από την Αρχή και παρουσιάζονται αυτούσια πιο κάτω, χωρίς να 
τύχουν ελέγχου από την Υπηρεσία μας.  Επαλήθευση στοιχείων από τις ελεγμένες οικονομικές 
καταστάσεις της Αρχής για το έτος που έληξε στις 31.12.2019, διενεργήθηκε όπου αυτό αναφέρεται 
ρητά στους πιο κάτω πίνακες.  

4.1  Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 
Έσοδα 1.673.166 
Εκ των οποίων κρατική χορηγία 0 
Δαπάνες εκτός φορολογίας 1.704.795 
Έλλειμμα πριν από τη φορολογία (31.629) 

Τα πιο πάνω ποσά παρουσιάζονται αυτούσια, όπως λήφθηκαν από την Αρχή, και συμφωνούν με τις 
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις. 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα ποσά/ 
(υπερβάσεις) 

Προϋπολογισμού 
δαπανών ή υπερβάσεις/ 

(μη επίτευξη 
Προϋπολογισμού) 

εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) 

 € € € % 
Έσοδα 1.950.950 1.673.166 (277.784) - 
Κόστος 
Προσωπικού 1.207.391 1.183.494 23.897 1,98 

Αποζημίωση 
Μελών Αρχής 31.000 20.090 10.910 35,19 

Οδοιπορικά 23.500 7.962 15.538 66,12 
Έξοδα 
Λειτουργίας 
Γραφείου 

198.230 163.618 34.612 17,46 

Άλλες Δαπάνες 240.660 138.884 101.776 42,29 

Τα πιο πάνω στοιχεία παρουσιάζονται αυτούσια, όπως λήφθηκαν από την Αρχή, χωρίς να έχουν τύχει 
ελέγχου από την Υπηρεσία μας.   
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4.2 Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31.12.2019 € 
Εισπρακτέα ποσά 713.667 
Εκκρεμείς υποχρεώσεις 631.154* 

* Στις εκκρεμείς υποχρεώσεις δεν περιλαμβάνονται υποχρεώσεις της Αρχής για την παροχή ωφελημάτων 
αφυπηρέτησης του προσωπικού, οι  οποίες, σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, 
ανέρχονται σε €4.756.119. 

Τα πιο πάνω ποσά λήφθηκαν από την ΑΡΚ και συμφωνούν με τα ποσά που περιλαμβάνονται στις ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις της,  αλλά δεν έτυχαν ελέγχου από την Υπηρεσία μας.  

4.3  Δαπάνες προσωπικού 

4.3.1  Μόνιμο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 24 

 € 
Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   1.167.993 
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2019] 48.666 
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο χωρίς την εισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων     44.104 
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων 50.230 
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων χωρίς 
την εισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων  45.667 

Τα πιο πάνω στοιχεία παρουσιάζονται αυτούσια, όπως λήφθηκαν από την ΑΡΚ ή/και υπολογίστηκαν βάσει 
αυτών. Στα ποσά περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την αμοιβή, επιδόματα, εργοδοτικές εισφορές και άλλα 
ωφελήματα του Διευθυντή της Αρχής ο οποίος απασχολείται με συμβόλαιο.  

4.3.2  Έκτακτο προσωπικό  

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 2 
 € 
Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   30.663 
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2019] 15.332 
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων 15.704 

Τα πιο πάνω στοιχεία αφορούν σε συνεργάτες αορίστου χρόνου και παρουσιάζονται αυτούσια, όπως 
λήφθηκαν από την ΑΡΚ ή/και υπολογίστηκαν βάσει αυτών. 
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4.3.3 Ωρομίσθιο προσωπικό 

Αριθμός προσωπικού στις 31.12.2019 1 
 € 
Δαπάνες για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές  29.809 
Μέσος όρος δαπάνης  29.809 
Μέσος όρος δαπάνης χωρίς την εισφορά στο Ταμείο Προνοίας     28.537 
Μέσος όρος δαπάνης περιλαμβανομένων των ωφελημάτων 31.298 
Μέσος όρος δαπάνης περιλαμβανομένων των ωφελημάτων χωρίς την εισφορά στο 
Ταμείο Προνοίας 

30.026 

Τα πιο πάνω στοιχεία παρουσιάζονται αυτούσια, όπως λήφθηκαν από την ΑΡΚ ή/και υπολογίστηκαν βάσει 
αυτών.   

4.3.4 Ωφελήματα προσωπικού  

 
Μόνιμο 

προσωπικό 
Έκτακτο 

προσωπικό 
Ωρομίσθιο 
προσωπικό Συνταξιούχοι Σύνολο 

 € € € € € 
Ομαδική ασφάλεια 
υπαλλήλων και 
συνταξιούχων 

37.520 745 1.489 - 39.754 

Σύνολο 37.520 745 2.761 - 39.754 

Τα πιο πάνω στοιχεία  παρουσιάζονται αυτούσια, όπως λήφθηκαν από την ΑΡΚ. 
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5.  Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Αντίγραφο των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, για το έτος που έληξε στις 31.12.2019, 
συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Ελεγκτή που ετοιμάστηκε από ιδιώτες ελεγκτές ως ανάδοχους 
σύμβασης για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, επισυνάπτεται (Παράρτημα 3). 
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6.  Επιστολή προς τη Διοίκηση 

Η Επιστολή προς τη Διοίκηση ετοιμάστηκε από τους ιδιώτες ελεγκτές ως αναδόχους σύμβασης για 
τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.  Τα κύρια θέματα που αναφέρονται σε αυτήν είναι τα 
ακόλουθα:  

 Η μη έγκαιρη είσπραξη των οφειλόμενων ποσών από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς 
σταθμούς σε σχέση με τέλη αδειών, τέλη επί των διαφημίσεων και διοικητικά πρόστιμα έχει 
αρνητικές συνέπειες στη ρευστότητα του Οργανισμού, με ταυτόχρονη αύξηση του κινδύνου 
απώλειας μέρους των εισπρακτέων.  Επίσης, δεν διαφάνηκε να γίνεται χρονολογική ανάλυση 
και λεπτομερής αξιολόγηση των εισπρακτέων ποσών σε ατομική βάση για να διαπιστώνεται 
κατά πόσο υπάρχει ανάγκη για αναγνώριση επιπρόσθετης πρόβλεψης για απομείωση.   

 Οι ιδιώτες ελεγκτές εισηγήθηκαν όπως αυξηθούν οι προσπάθειες έγκαιρης είσπραξης των 
εισπρακτέων ποσών και όπως στο τέλος κάθε έτους τα καθυστερημένα ποσά αξιολογούνται 
και τεκμηριώνεται γραπτώς ότι δεν χρειάζεται πρόβλεψη για απομείωση.   

 Οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου είναι περιορισμένες και δεν είναι επαρκώς 
καταγεγραμμένες και τεκμηριωμένες.  Επίσης, δεν διαπιστώθηκε να διενεργείται εσωτερικός 
έλεγχος κατά πόσο τηρούνται οι διαδικασίες του Οργανισμού και οι οδηγίες και οι διάφορες 
Πολιτικές που καθορίζονται από τη Διεύθυνση ούτε και διαπιστώθηκε να αξιολογείται η 
επάρκεια των διαδικασιών του Οργανισμού και γενικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, 
ώστε να προστατεύονται τα συμφέροντα του Οργανισμού και να αποκλείονται ή να 
εντοπίζονται τυχόν λάθη, παραλείψεις ή ηθελημένες ενέργειες απάτης.   

 Οι ιδιώτες ελεγκτές εισηγήθηκαν όπως ο Οργανισμός αναθέσει τη διενέργεια εσωτερικού 
ελέγχου σε εξωτερικούς συνεργάτες. 
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7.  Ευρήματα και συστάσεις Ελεγκτικής Υπηρεσίας 

7.1 Ετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων.   

Σύμφωνα με το άρθρο 37(3) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 
(Ν.7(Ι)/1998) «οι λογαριασμοί της Αρχής ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας». Ο 
έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της Αρχής για τα έτη 2017 – 2020, ανατέθηκε σε ιδιώτες 
ελεγκτές. Σύμφωνα με τη συμφωνία που υπογράφηκε, ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων 
του Οργανισμού και η υποβολή της Έκθεσης Ελεγκτή θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον 
Ανάδοχο το αργότερο εντός 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής των οικονομικών 
καταστάσεων για έλεγχο. 

Σημειώσαμε ότι η Αρχή, μέχρι και τον Μάιο του 2021, δεν είχε υποβάλει τις οικονομικές 
καταστάσεις του 2019 και 2020 στους ιδιώτες ελεγκτές για έλεγχο. Σύμφωνα με νεότερη 
πληροφόρηση που είχαμε, διαβιβάστηκε από την ΑΡΚ προς τους ιδιώτες ελεγκτές ισοζύγιο για την 
έναρξη του ελέγχου για το έτος 2019, στις 17.9.2020.  Οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το 
έτος 2019 υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας τον Μάρτιο 2022. 

Σύσταση: Επισημάναμε ότι η Αρχή οφείλει να ετοιμάζει τις οικονομικές καταστάσεις έγκαιρα για 
έλεγχο (μέχρι 30 Απριλίου του επόμενου έτους, σύμφωνα με το Ν.20(Ι)/2014), έτσι ώστε να 
λαμβάνονται τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα σχετικά με τις οποιεσδήποτε αδυναμίες ή κενά 
που τυχόν θα παρατηρηθούν. 

Η Πρόεδρος της Αρχής μάς ενημέρωσε ότι η καθυστέρηση υποβολής οφείλεται στο ξέσπασμα της 
πανδημίας και τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα.  
Εξαιτίας αυτών, υπήρξε καθυστέρηση στον έλεγχο του 2018 από τους εξωτερικούς ελεγκτές και δεν 
ήταν εφικτό να ετοιμαστούν ολοκληρωμένα οι οικονομικές καταστάσεις των επόμενων ετών.  

7.2  Προϋπολογισμός. 

α. Έγκριση. Σύμφωνα με την εγκύκλιο επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, ημερ. 6.6.2018, 
για την ετοιμασία και υποβολή των Προϋπολογισμών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
(ΝΠΔΔ) για το έτος 2019 καθορίστηκε το πιο κάτω χρονοδιάγραμμα: 

(i) υποβολή στο καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο μέχρι 29.6.2018 

(ii) υποβολή στο Υπουργείο Οικονομικών μέχρι 20.7.2018 

(iii) υποβολή στο Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι 3.9.2018  

(iv) κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο μέχρι 2.10.2018  

Ο Προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2019 εγκρίθηκε από την Αρχή στις 5.9.2018, 
υποβλήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 7.9.2018, στις 9.11.2018 εγκρίθηκε από το Υπουργείο 
Οικονομικών, κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 8.1.2019 και ψηφίστηκε σε Νόμο 
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(19(ΙΙ)/2019), ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 15.3.2019, με 
έγκριση δαπανών ύψους €1.730.781.  

Σύσταση: Ο Προϋπολογισμός να ετοιμάζεται έγκαιρα, εντός των χρονικών πλαισίων που 
προνοούνται στην πιο πάνω εγκύκλιο επιστολή. 

Απαντώντας, η Πρόεδρος της Αρχής μάς ανέφερε ότι, παρόλο που η ΑΡΚ έχει δικό της 
Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και οι δαπάνες της Αρχής δεν επιβαρύνουν τον κρατικό 
Προϋπολογισμό και σύμφωνα με το άρθρο 36(2) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 
Οργανισμών Νόμου (Ν.7(Ι)/1998) ο Προϋπολογισμός της Αρχής «καταρτίζεται μέχρι την 1η 
Οκτωβρίου κάθε χρόνου», εντούτοις γίνεται προσπάθεια ο Προϋπολογισμός να ετοιμάζεται εντός 
των πλαισίων που προνοούνται στην εγκύκλιο, ημερ. 6.6.2018. Ανέφερε επίσης ότι ο 
Προϋπολογισμός της Αρχής για το 2021 ήταν από τους πρώτους που κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν 
από την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή.  

β. Υπερβάσεις. Σε έξι Κονδύλια του Προϋπολογισμού σημειώθηκαν υπερβάσεις συνολικού 
ύψους €9.764. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Προϋπολογισμού της ΑΡΚ Νόμου (Ν.19(ΙI)/2019), 
για την κάλυψη υπερβάσεων από εξοικονομήσεις που παρουσιάστηκαν σε άλλα Κονδύλια των 
σχετικών κεφαλαίων πρέπει να ζητείται η έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών.  

Σύσταση: Για τις πιο πάνω υπερβάσεις να ζητηθεί η καλυπτική έγκριση του Υπουργού 
Εσωτερικών. 

Η Πρόεδρος της Αρχής μάς ενημέρωσε ότι συμφωνεί και υιοθετεί τη σύστασή μας και ότι θα 
ζητηθεί για τις πιο πάνω υπερβάσεις καλυπτική έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών.  

7.3  Θέματα προσωπικού 

α. Ανανέωση συμβολαίου και συνταξιοδοτικά ωφελήματα του Διευθυντή της Αρχής. Εκτενής 
αναφορά για τα πιο πάνω θέματα έγιναν στην Ειδική Έκθεση της Υπηρεσίας μας για το έτος 2016 
(αρ. ΑΡΚ/01/2017). Επανήλθαμε με συνοπτική αναφορά στην Ειδική Έκθεσή μας για το έτος 2018 
(αρ. ΑΡΚ/01/2019), καθώς και στην επιστολή μας, ημερ. 13.5.2021, που αφορούσε στον έλεγχο για 
το έτος 2019, στην οποία σημειώσαμε ότι και για τα πιο πάνω θέματα τον Νοέμβριο του 2019 
αποστάλθηκε σχετική επιστολή στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για γνωμάτευση.  Πιο 
συγκεκριμένα:  

(i)  Ανανέωση συμβολαίου του Διευθυντή. Σχετικά με αυτό το θέμα, εκφράσαμε την άποψη ότι 
η θέση του Διευθυντή της Αρχής θα πρέπει να προκηρύσσεται και να ζητείται έγκριση του 
Υπουργικού Συμβουλίου πριν την υπογραφή της σύμβασης, η οποία να είναι πενταετούς και 
όχι εξαετούς διάρκειας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου (Ν. 115/1990). 

(ii)  Συνταξιοδοτικά ωφελήματα του Διευθυντή. Εκφράσαμε την άποψη ότι ο Διευθυντής της 
Αρχής δεν δικαιούται συνταξιοδοτικά ωφελήματα από το Σχέδιο Συντάξεων και 
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Χορηγημάτων των υπαλλήλων της Αρχής, εφόσον η θέση πληρώνεται με σύμβαση και ως εκ 
τούτου δεν είναι μόνιμη. Για το θέμα αυτό στάλθηκε από την Υπηρεσία μας ξεχωριστή 
επιστολή, ημερ. 19.7.2019, στην Πρόεδρο της Αρχής, με τη σύσταση όπως για το θέμα 
ενημερωθεί το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα έχει την ευχέρεια να ζητήσει γνωμάτευση 
από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Στην προαναφερόμενη επιστολή μας 
αναφέραμε επίσης ότι τούτο μπορεί να το πράξει και εκ των προτέρων ο Γενικός Διευθυντής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, στον οποίο κοινοποιήθηκε η εν λόγω επιστολή.   

Σημειώσαμε ότι και για τα δύο πιο πάνω, τον Νοέμβριο του 2019, αποστάλθηκαν από την Υπηρεσία 
μας και τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικές επιστολές στον Γενικό 
Εισαγγελέα για γνωμάτευση, οι οποίες δεν είχαν, μέχρι την ημερομηνία της ετοιμασίας της 
παρούσας Έκθεσης, ακόμη απαντηθεί.    

Η Πρόεδρος της Αρχής μάς ενημέρωσε τον Ιούνιο του 2021 ότι για το (i) πιο πάνω θέμα, για το 
οποίο η Αρχή μάς έχει ήδη αποστείλει τις θέσεις/απόψεις της με επιστολή της, ημερ. 2.10.2019, 
ζήτησε και έλαβε σχετική νομική γνωμάτευση από τους Νομικούς της Συμβούλους, την οποία έχει 
υιοθετήσει και βάσει της οποίας ενήργησε. Για το (ii) μάς ενημέρωσε επίσης ότι μας έχει αποστείλει 
τις απόψεις της, καθώς επίσης και σχετική νομική γνωμάτευση από τον Νομικό της Σύμβουλο. 
Πρόσθεσε ότι και για τα δύο πιο πάνω θέματα, εφόσον έχει ζητηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών 
σχετική γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα, η Αρχή αναμένει να της κοινοποιηθεί και αφού τη 
μελετήσει θα επανέλθει και θα τοποθετηθεί.  

β. Παραχώρηση, αντικανονικά, τεσσάρων προσαυξήσεων σε Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό 
(ΒΓΛ). Κατά τη διάρκεια του 2017, παραχωρήθηκαν σε υπάλληλο της Αρχής, αντικανονικά, 
τέσσερεις προσαυξήσεις, με αποτέλεσμα η εν λόγω υπάλληλος να τοποθετηθεί από την 1.2.2017 
στην 8η βαθμίδα (€11.667) της Κλίμακας Α2, αντί στην 4η βαθμίδα (€11.134) της ίδιας κλίμακας.  

Εκτενής αναφορά για το πιο θέμα έγινε στην επιστολή ελέγχου προς την ΑΡΚ, ημερ. 19.8.2019 και 
στην Ειδική Έκθεσή μας αρ. ΑΡΚ/01/2019, που αφορούσε στον έλεγχο των λογαριασμών της ΑΡΚ 
για το 2018. Για το εν λόγω θέμα εισηγηθήκαμε όπως ζητηθεί νομική συμβουλή, για το ενδεχόμενο 
ανάκλησης της απόφασης παραχώρησης των προσαυξήσεων αυτών. Σε περίπτωση που δεν είναι 
νομικά εφικτή η ανάκληση της παραχώρησης των προσαυξήσεων, θα πρέπει να υπολογιστεί η 
ζημιά που θα έχει υποστεί η Αρχή και να αναζητηθεί νομική συμβουλή για το ενδεχόμενο η Αρχή 
να στραφεί νομικά με αστική αγωγή κατά του τέως Εκτελεστικού Προέδρου, αφού οι ενέργειές του 
φαίνεται ότι ενδεχομένως δεν έχουν το στοιχείο της καλής πίστης. 

Η Αρχή ζήτησε και έλαβε νομική συμβουλή για το θέμα από συγκεκριμένο νομικό σύμβουλο, ο 
οποίος με επιστολή του, ημερ. 22.1.2020, εξέφρασε την άποψη ότι, λαμβανομένου υπόψη ότι 
υπήρχε και η αντίθετη άποψη του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, η παραχώρηση 
των επιπρόσθετων προσαυξήσεων θα πρέπει να θεωρείται ως παράνομη διοικητική πράξη και η 
Αρχή θα πρέπει να προχωρήσει σε ανάκληση της εν λόγω παράνομης πράξης, έτσι ώστε να κινηθεί 
εντός των πλαισίων των αρχών της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης. 
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Παρά τη σύσταση του νομικού της συμβούλου, η Αρχή δεν έχει προχωρήσει ακόμη στην ανάκληση 
της πιο πάνω απόφασής της. 

Σύσταση: H Αρχή οφείλει να προβεί σε ανάκληση της παραχώρησης των επιπρόσθετων 
προσαυξήσεων, θέση με την οποία συμφωνεί και ο νομικός της σύμβουλος. 

Η Πρόεδρος της Αρχής μάς ενημέρωσε τον Ιούνιο του 2021 ότι, παρόλο που η νομική συμβουλή 
που έλαβε ταυτίζεται με τις απόψεις της Υπηρεσίας μας, η Αρχή θεώρησε ορθό να συζητήσει το 
θέμα με εκπροσώπους της συντεχνίας, οι οποίοι είχαν εισηγηθεί στην Αρχή την παραχώρηση των 
προσαυξήσεων στην εν λόγω λειτουργό και κατά τη συζήτηση εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους 
τόσο με το περιεχόμενο της νομικής συμβουλής, όσο και με τις συστάσεις της Υπηρεσίας μας και 
επισήμαναν ότι σε περίπτωση που η Αρχή προχωρήσει με την ανάκληση της παραχώρησης των 
επιπρόσθετων προσαυξήσεων θα θεωρήσει το θέμα ως εργατική διαφορά μεταξύ συντεχνίας και 
Αρχής και θα προχωρήσει σε σχετικές ενέργειες και διαδικασίες. Μας ενημέρωσε επίσης ότι θα 
προγραμματιστεί εκ νέου δεύτερη συνάντηση της Αρχής με τη συντεχνία και ακολούθως η Αρχή θα 
λάβει τις τελικές της αποφάσεις επί του θέματος. 

Όπως ενημερωθήκαμε πρόσφατα από τον Διευθυντή της ΑΡΚ, μετά από οδηγίες της Αρχής, στις 
25.11.2021 πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση μεταξύ του Διευθυντή και της συντεχνίας, κατά την 
οποία η συντεχνία συνέχισε να εμμένει στη θέση της ότι τυχόν ανάκληση της παραχώρησης των 
επιπρόσθετων προσαυξήσεων θα θεωρείτο ως εργατική διαφορά. Η Αρχή δεν έχει λάβει ακόμη 
τελική απόφαση και το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα. 

Επισημαίνουμε το γεγονός ότι για ένα θέμα, το οποίο η Υπηρεσία μας ήγειρε από το 2019 και για 
το οποίο από τον Ιανουάριο του 2020 υποδείχθηκε στην ΑΡΚ από τον νομικό της σύμβουλο ότι η 
παραχώρηση των επιπρόσθετων προσαυξήσεων θα πρέπει να θεωρείται ως παράνομη διοικητική 
πράξη και ότι η Αρχή θα πρέπει να προχωρήσει σε ανάκληση της εν λόγω παράνομης πράξης, η 
ΑΡΚ παραμένει αδρανής εδώ και δύο χρόνια, αφήνοντας να δημιουργηθούν περαιτέρω κεκτημένα 
δικαιώματα στην υπάλληλο και δημιουργώντας τετελεσμένα επί των δικών της παράνομων 
αποφάσεων.  

γ. Λανθασμένος υπολογισμός αδειών ανάπαυσης.   Σύμφωνα με τον Κανονισμό 35 των περί 
Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (Όροι πρόσληψης και υπηρεσίας υπαλλήλων) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 
35/99), «η άδεια ανάπαυσης χορηγείται σε υπάλληλο κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους 
όπως στους υπαλλήλους στη Δημόσια Υπηρεσία της Δημοκρατίας». 

Με βάση τα ισχύοντα στη Δημόσια Υπηρεσία (Κανονισμός 4(1) της Κ.Δ.Π.101/95 και επομένως και 
της Κ.Δ.Π.35/99) «Άδεια για υπηρεσία λιγότερη από ένα έτος υπολογίζεται προς 1/12 για κάθε 
συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας». Στην ίδια Κ.Δ.Π., στην έννοια της υπηρεσίας διευκρινίζεται ότι 
δεν περιλαμβάνεται η παράταση άδειας ασθενείας. 
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Όπως διαπιστώσαμε, η Αρχή, σε αντίθεση με τις πρόνοιες των πιο πάνω Κανονισμών, παραχώρησε 
σε υπάλληλο, στην οποία κατά τα έτη 2016-2019 εγκρινόταν παράταση άδειας ασθενείας από το 
Ιατροσυμβούλιο, λανθασμένα, επιπλέον άδεια ανάπαυσης 13 ημερών, ως ακολούθως: 

Έτος 2019 2018 2016 
Παράταση άδειας ασθενείας 51 25 56 
Μήνες υπηρεσίας 10 11 10 
Άδεια έτους 29 @ μήνες υπηρεσίας (πραγματικής υπηρεσίας)  24 27 24 
Άδεια που πιστώθηκε  29 29 30 
Επιπλέον άδεια που πιστώθηκε 5 2 6 

Σύσταση: Συμμόρφωση με τους Κανονισμούς και να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις στα 
υπόλοιπα αδειών της υπαλλήλου. 

Η Πρόεδρος της Αρχής, μας ενημέρωσε ότι η αρμόδια υπηρεσία της Αρχής, λόγω μη ύπαρξης 
Διοικητικού Λειτουργού, δεν είχε υπόψη της τις πρόνοιες του Κανονισμού 4(1) της Κ.Δ.Π. 101/95 
και Κ.Δ.Π. 35/99 και ότι η Αρχή θα συμμορφωθεί πλήρως με τους σχετικούς Κανονισμούς και θα 
προβεί στις αναγκαίες διορθώσεις. 

δ. Άδειες ασθενείας ωρομίσθιου προσωπικού. Σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση που 
υπογράφηκε μεταξύ της Αρχής και των Συντεχνιών στις 9.2.2016, η Αρχή δεσμεύεται να εφαρμόζει 
για το ωρομίσθιο προσωπικό κατ’ αναλογία τους όρους απασχόλησης και τα ωφελήματα του 
αντίστοιχου ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. 

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς που διέπουν τη Διαχείριση του Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης και Ευημερίας Κυβερνητικών Εργατών (Κανονισμός 31. Άδεια Ασθενείας), «δεν θα 
γίνεται οποιαδήποτε πληρωμή ωφελημάτων ασθενείας σ’ οποιοδήποτε εισφορέα για την πρώτη 
μέρα ασθενείας ανεξάρτητα από τον αριθμό των ημερών άδειας ασθενείας που παραχωρήθηκαν 
σ’ αυτόν». 

Παρατηρήσαμε ότι, δεν αποκόπτεται η πρώτη ημέρα άδειας ασθενείας από τις απολαβές του 
ωρομίσθιου προσωπικού της Αρχής. 

Σύσταση: Η Αρχή οφείλει να εφαρμόζει τους πιο πάνω Κανονισμούς. 

Η Πρόεδρος της Αρχής μάς ενημέρωσε ότι η Αρχή δεν είχε υπόψη της τα πιο πάνω και ότι θα 
υιοθετήσει τη σύσταση. 

7.4 Δαπάνες  

α. Ναύλα και άλλα έξοδα για συνέδρια και αποστολές. Για το πιο πάνω Κονδύλι δαπανήθηκε 
ποσό ύψους €35.420 και αφορούσε σε 31 υπηρεσιακά ταξίδια. Από το ποσό αυτό, ποσό ύψους 
€9.312, το οποίο αφορούσε σε κόστος αεροπορικών εισιτηρίων, ανακτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
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Ένωση, μειώνοντας το πραγματικό κόστος της Αρχής σε €26.108. Από έλεγχο που διενεργήσαμε, 
σχετικά με τα υπηρεσιακά ταξίδια, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

(i) Σύμφωνα με την εγκύκλιο επιστολή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 
(ΤΔΔ&Π), ημερ. 16.4.1992 και με τίτλο Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού Διοικητικών 
Συμβουλίων και Διευθυντών Ημικρατικών και άλλων Οργανισμών «οι Διευθυντές των εν 
λόγω Οργανισμών θα εντάσσονται  σε Κατηγορία του Σχεδίου Επιδόματος Συντήρησης 
Εξωτερικού ανάλογα με τον μισθό τους, δηλαδή εάν κάποιος βρίσκεται στη μισθοδοτική 
κλίμακα (Α15 ή Α16) τότε εντάσσεται στην Κατηγορία Δ* (πραγματικά έξοδα διανυκτέρευσης 
πλέον 50% του εγκεκριμένου επιδόματος συντήρησης) και εάν παίρνει πάγιο μισθό 
εντάσσεται στην Κατηγορία Β του Σχεδίου (πραγματικά έξοδα διανυκτέρευσης πλέον 80% 
του εγκεκριμένου επιδόματος συντήρησης).  Η κατάταξη του Προέδρου και των Μελών 
γίνεται από το Συμβούλιο του Οργανισμού, ανάλογα με την κατηγορία κατάταξης του 
Διευθυντή, στην κατηγορία Β ή Δ* του Σχεδίου».  

*Σημειώνεται ότι η αντίστοιχη της τότε Δ κατηγορίας  που ισχύει μετά την ενοποίηση των κατηγοριών Γ και Δ 
είναι η κατηγορία Γ και τα ποσοστά του εγκεκριμένου επιδόματος συντήρησης που καταβάλλονται για τις 
Κατηγορίες Β και Γ (τότε Δ) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΤΔΔ&Π αρ. 1311, ημερ. 4.5.2006, είναι για την 
Κατηγορία Β το 75% (σε περίπτωση καταβολής και του επιδόματος γεύματος και του επιδόματος δείπνου 
καταβάλλεται το 75%, ενώ αν καταβάλλεται μόνο το ένα τότε καταβάλλεται το 38% ) και για την Κατηγορία  Γ 
(τότε Δ) το 50% (25% για γεύμα ή δείπνο).  

Παρατηρήσαμε ότι στα μέλη του Συμβουλίου της Αρχής καταβάλλονται τα πραγματικά έξοδα 
διανυκτέρευσης, πλέον επίδομα γεύματος ή δείπνου 38% του εγκεκριμένου επιδόματος 
συντήρησης, δηλαδή το επίδομα Κατηγορίας Β του Σχεδίου Επιδόματος Συντήρησης 
Εξωτερικού και στον Διευθυντή της Αρχής καταβάλλονται τα πραγματικά έξοδα 
διανυκτέρευσης πλέον 25% για γεύμα ή δείπνο του εγκεκριμένου επιδόματος συντήρησης 
(δηλαδή το επίδομα Κατηγορίας Γ του Σχεδίου Επιδόματος Συντήρησης Εξωτερικού).  

Με βάση τις πιο πάνω εγκυκλίους και το γεγονός ότι ο Διευθυντής της Αρχής αμείβεται στην 
κλίμακα Α15, θα έπρεπε, τα μέλη της Αρχής να λαμβάνουν το εγκεκριμένο επίδομα της 
Κατηγορίας Γ (50%), στην οποία ορθά εντάσσεται ο Διευθυντής, όπως υποδείχθηκε και σε  
σχετική με το θέμα επιστολή του ΤΔΔ&Π, ημερ. 12.11.1998, προς τον Γενικό Διευθυντή του 
Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κοινοποιήθηκε και στον τότε Πρόεδρο της ΑΡΚ. 

(ii) Παρατηρήσαμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις καταβλήθηκαν τα μεταφορικά έξοδα 
διακίνησης στο εξωτερικό από το ξενοδοχείο προς τον χώρο των συνεδρίων (εντός της ίδιας 
πόλης), σε αντίθεση με τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών αρ. 1311, ημερ. 4.5.2006, «το επίδομα συντήρησης καθορίζεται για 
κάθε χώρα ή πόλη και καταβάλλεται σε κρατικό λειτουργό για τα έξοδα διαμονής και 
διατροφής καθώς και άλλα προσωπικά έξοδα (φιλοδωρήματα, τοπικά τηλεφωνήματα, 
τοπικά έξοδα διακίνησης κ.λπ.) λόγω της παραμονής του εκτός έδρας.»  

Σύσταση: Συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών εγκυκλίων. 
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Η Πρόεδρος της Αρχής μάς ενημέρωσε ότι η Αρχή διαφωνεί με τις παρατηρήσεις μας, σχετικά με 
τις εγκυκλίους αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και επισήμανε ότι η κατάταξη των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου στην κατηγορία Β είχε αποφασιστεί και εφαρμοστεί από την περίοδο της 
θητείας του πρώτου Συμβουλίου, απόφαση την οποία συνέχισαν να εφαρμόζουν όλα τα επόμενα 
Συμβούλια, συμπεριλαμβανομένου του υφιστάμενου.  Σχετικά με την καταβολή μεταφορικών 
εξόδων διακίνησης στο εξωτερικό σημείωσε ότι θα γίνουν οι ανάλογες ρυθμίσεις για μελλοντικά 
υπηρεσιακά ταξίδια. 

β. Αποζημιώσεις και δικηγορικά έξοδα. Από τον έλεγχο των εν λόγω δαπανών, παρατηρήσαμε 
ότι συγκεκριμένη δικηγόρος, κατά τα έτη 2019 και 2020, απέστειλε για πληρωμή 5 τιμολόγια, τα 
οποία αφορούσαν σε αγωγές οι οποίες αποσύρθηκαν τα έτη 2012, 2013 και 2016 συνολικής αξίας 
€10.697.  

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως, για σκοπούς ελέγχου της ορθότητας των τιμολογίων και της 
παρακολούθησης του Προϋπολογισμού, η Αρχή απαιτεί από τους δικηγόρους να τιμολογούν 
έγκαιρα τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους. 

Επισημάναμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 30(6) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων 
Νόμου (Ν. 4/1978) «Η έκδοση τιμολογίων επιχείρησης γίνεται το αργότερο εντός τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία από την οποία πραγματοποιείται η συναλλαγή ή μέσα σε 
μεγαλύτερη περίοδο που μπορεί να επιτρέψει ο Έφορος (του Τμήματος Φορολογίας του 
Υπουργείου Οικονομικών) με γραπτή ειδοποίηση προς το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, μετά από 
υποβολή σ’ αυτόν σχετικού αιτήματος». 

Η Πρόεδρος της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι υιοθετεί πλήρως την πιο πάνω σύσταση. 

7.5 Προσφορές  

Διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

Παρατηρήσαμε ότι σε δύο περιπτώσεις δεν ακολουθήθηκαν όλες οι πρόνοιες της νομοθεσίας και 
των Κανονισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. 

α. Προσφορά 1/2019 για παροχή υπηρεσιών τακτικού καθαρισμού των γραφείων της Αρχής. 
Στις 6.12.2018 προκηρύχθηκε, με συνοπτικές διαδικασίες, ο διαγωνισμός αρ. 1/2019, ο οποίος 
αφορούσε στην παροχή υπηρεσιών τακτικού καθαρισμού των γραφείων της Αρχής για δύο έτη, με 
δικαίωμα ανανέωσης του συμβολαίου για άλλα δύο έτη. Οι τεχνικές προδιαγραφές του 
διαγωνισμού αποστάλθηκαν σε τρεις οικονομικούς φορείς, εκ των οποίων τελικά επέδειξε 
ενδιαφέρον μόνο ο ένας. Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στην εταιρεία Α, έναντι μηνιαίας αμοιβής 
€1.517 συμπεριλαμβανομένου 19% ΦΠΑ για δύο έτη (σύνολο €30.595 + ΦΠΑ για δύο έτη και 
€61.190 + ΦΠΑ για τέσσερα έτη). 

Όπως μας αναφέρθηκε, επειδή το κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών υπολογίστηκε από την 
Αρχή ότι δεν θα υπερέβαινε το ποσό των €25.000 τον χρόνο, η Αρχή ακολούθησε συνοπτικές 
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διαδικασίες, βάσει του άρθρου 90(1)(β) του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου (Ν.73(Ι)/2016). Σημειώσαμε, ωστόσο, ότι, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 του ίδιου Νόμου, ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης 
βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων 
της σύμβασης. Συνεπώς, η εκτιμώμενη αξία της πιο πάνω υπηρεσίας θα έπρεπε να είχε υπολογιστεί 
για το σύνολο των τεσσάρων ετών. Ως εκ τούτου, η Αρχή έπρεπε να ακολουθήσει τις συνοπτικές 
διαδικασίες, βάσει του άρθρου 90 εδάφιο (1)(γ) αντί του εδαφίου (1)(β). 

Σύμφωνα με το άρθρο 90(1)(γ) του Νόμου, για δημόσιες συμβάσεις, των οποίων η εκτιμώμενη αξία 
εκτός ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ για υπηρεσίες, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
αναθέσει τη σύμβαση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με βάση την ακόλουθη διαδικασία: 

Η αναθέτουσα αρχή καταρτίζει τα αναγκαία έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, τα 
οποία αποστέλλει σε τουλάχιστο τέσσερεις (4) οικονομικούς φορείς της αιτιολογημένης επιλογής 
της, όταν από τις προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς, κατ΄ αναλογία του εδαφίου (1) του 
άρθρου 37, προκύπτει εύλογα ότι ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά. Η αποστολή των 
εγγράφων του διαγωνισμού σε λιγότερους από τέσσερεις (4) οικονομικούς φορείς πρέπει να 
αιτιολογείται επαρκώς. 

β. Αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού για το λογισμικό πρόγραμμα IRIS αξίας €11.872 πλέον 
ΦΠΑ. Για την εξασφάλιση μηχανογραφικού εξοπλισμού για το πρόγραμμα IRIS (2 Servers), η Αρχή 
απευθύνθηκε απευθείας σε συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία είχε προμηθεύσει αρχικά την Αρχή το 
2012 με το υφιστάμενο σύστημα, με διαπραγμάτευση. 

Σύμφωνα με το άρθρο 29(2)(β) του Ν.73(Ι)/2016 «Η διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, δημόσιες 
συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών εάν τα έργα, οι προμήθειες ή οι 
υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνο από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα και δεν 
υφίσταται ανταγωνισμός για τεχνικούς λόγους» και με βάση τον Κανονισμό 13 της Κ.Δ.Π. 242/2012 
θα πρέπει να εξασφαλίζεται η εκ των προτέρων έγκριση του αρμόδιου οργάνου, στην οποία να 
καταγράφονται τα ακόλουθα: 

 Οι λόγοι προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση. 

  Τα ονόματα των οικονομικών φορέων που θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση.  

 Η διαδικασία ανάθεσης που να περιλαμβάνει τους όρους της διαπραγμάτευσης κατάλληλα 
αιτιολογημένους, την εκτιμημένη δαπάνη και τη διαπραγματευτική διαδικασία. 

Υποδείξαμε ότι, δεν έχει ζητηθεί η απαιτούμενη έγκριση και δεν έχουν καταγραφεί τα στοιχεία που 
απαιτούνται από τον πιο πάνω Κανονισμό. 
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Σύσταση: Επισημάναμε ότι, σε μελλοντικές αγορές υπηρεσιών και προμηθειών να 
ακολουθούνται οι πρόνοιες του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου 73(Ι)/2016 και των σχετικών Κανονισμών.  

Σχετικά με την Προσφορά 1/2019, η Πρόεδρος της Αρχής μάς διαβεβαίωσε ότι η εισήγησή μας, 
όπως ζητούνται προσφορές από τέσσερεις οικονομικούς φορείς αντί από τρεις, θα εφαρμόζεται 
από τώρα και στο εξής, αναλόγως των περιπτώσεων.   

Όσον αφορά στην αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού, η Πρόεδρος της Αρχής ανέφερε ότι το  
λογισμικό πρόγραμμα IRIS απαιτεί εξειδικευμένο μηχανογραφικό εξοπλισμό για να λειτουργήσει 
και ο εν λόγω εξοπλισμός είχε αγοραστεί και εγκατασταθεί από τη συγκεκριμένη εταιρεία.  Λόγω 
φυσικής φθοράς, παρατηρήθηκαν αστοχίες όσον αφορά στη λειτουργία του συστήματος που ήταν 
εγκατεστημένο, οι οποίες δημιουργούσαν πολύ σοβαρό πρόβλημα στην καταγραφή 
προγραμμάτων κάποιων Οργανισμών.  Το γεγονός αυτό επιβαλλόταν όπως επιλυθεί άμεσα, γιατί 
επηρέαζε σοβαρά τις εργασίες της Αρχής.  Στο πλαίσιο της επείγουσας ανάγκης εξεύρεσης άμεσης 
λύσης, θεωρήθηκε ως πιο ορθή και πρακτικά εφαρμόσιμη η αγορά νέου, αναβαθμισμένου 
μηχανογραφικού από την ίδια εταιρεία.  Κρίθηκε ότι τυχόν εφαρμογή της διαδικασίας υποβολής 
προσφορών θα επέφερε σοβαρό οικονομικό κόστος στην Αρχή, καθώς και σοβαρά προβλήματα 
στην εκτέλεση των υποχρεώσεών της, ειδικά όσον αφορά στην παρακολούθηση των τηλεοπτικών 
και ραδιοφωνικών προγραμμάτων στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων εναντίον των εν λόγω 
Οργανισμών. 

7.6 Αντιμισθία Μελών Αρχής  

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού με αρ. 1261, ημερ. 
23.3.2004, «αν ο Πρόεδρος ή Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπάλληλος του ευρύτερου 
κρατικού τομέα (δημόσιος υπάλληλος, εκπαιδευτικός, υπάλληλος Ημικρατικού Οργανισμού, 
κ.λπ.), δικαιούται αμοιβή μόνο για συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιούνται 
εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας». 

Παρατηρήσαμε ότι στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, ο οποίος είναι υπάλληλος 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καταβλήθηκε αποζημίωση για 9 συνεδρίες που παρευρέθηκε, οι 
οποίες πραγματοποιήθηκαν εντός των εργάσιμων ωρών εργασίας (12:30-14:30).   

Σύσταση: Για την αντιμισθία των Μελών της Αρχής να εφαρμόζονται οι πρόνοιες της εγκυκλίου 
του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. 

Η Πρόεδρος της Αρχής ανέφερε ότι η σύσταση έχει υιοθετηθεί και εφαρμοστεί. 

7.7  Ενοίκια  

Στις 6.8.2007, υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ της Αρχής και της εταιρείας Β, για ενοικίαση 
γραφειακών χώρων συνολικού εμβαδού 948 τ.μ. (τέσσερεις όροφοι), για την περίοδο από 1.4.2008 
μέχρι 31.3.2012, έναντι μηνιαίου ενοικίου €8.098 (£5/τ.μ, £4.740). Στο συμβόλαιο αναφέρεται ότι 
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ο ενοικιαστής έχει δικαίωμα να ανανεώσει την περίοδο ενοικίασης για ακόμα δύο συν δύο χρόνια, 
δηλαδή μέχρι 31.3.2016. Σύμφωνα με το συμβόλαιο, το ενοίκιο για την περίοδο 1.4.2012 μέχρι 
31.3.2014 θα αυξηθεί κατά 7%.  

Με τη λήξη της αρχικής περιόδου ενοικίασης και με βάση το συμβόλαιο, έγινε επέκταση της 
περιόδου ενοικίασης για ακόμη δύο χρόνια (περίοδος 1.4.2012-31.3.2014), έναντι μηνιαίου 
ενοικίου €8.664. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου με επιστολές του, ημερ. 16.5.2013 και 3.6.2014, 
αντίστοιχα, αποδέχτηκε μείωση του ενοικίου στο ποσό των €7.364 (δηλαδή κατά 15%) από 
1.4.2013 μέχρι 31.3.2016, λόγω της οικονομικής κρίσης. 

Το συμβόλαιο ενοικίασης έληξε στις 31.3.2016, ωστόσο εξακολουθούν να γίνονται διετείς 
ανανεώσεις της περιόδου ενοικίασης κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης των εμπλεκόμενων 
μερών, ενώ στη συνέχεια αποστέλλονται σχετικές επιστολές από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, 
αναφορικά με την ανανέωσή του, όπως καταγράφεται στον πιο κάτω πίνακα: 

 

Ημερ. επιστολής Περίοδος Μηνιαίο ενοίκιο 

  € 

15.1.2016 1.4.2016 - 31.3.2017 7.364 

  1.4.2017 - 31.3.2018 7.879 

1.3.2018 1.4.2018 - 31.3.2020 7.879 

1.3.2020 1.4.2020 - 31.3.2022 7.879 
 

Από τον έλεγχο της Υπηρεσίας μας, διαπιστώσαμε ότι ο ιδιοκτήτης δεν έχει εξασφαλίσει πιστοποιητικό 
τελικής έγκρισης για τον εν λόγω κτήριο. Στις 28.2.2019, ο Δήμος Στροβόλου εξέδωσε "Πιστοποιητικό 
Μη Εξουσιοδοτημένων εργασιών", με την παρατήρηση ότι "το ισόγειο κατάστημα και το μεσοπάτωμα, 
χρησιμοποιούνται ως ζαχαροπλαστείο/αρτοποιείο". 

Με βάση το άρθρο 10Γ του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου (Κεφ. 96), πιστοποιητικό μη 
εξουσιοδοτημένων εργασιών εκδίδεται σε περιπτώσεις που, μετά τη συμπλήρωση των εργασιών, η 
αρμόδια αρχή κρίνει ότι έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες ουσιώδους σημασίας, που αφορούν στην 
ανέγερση οικοδομής εκτός των ορίων της ιδιοκτησίας ή στον ουσιώδη επηρεασμό των ανέσεων 
γειτονικών ιδιοκτησιών ή στον επηρεασμό της ασφάλειας του κοινού ή άλλων οικοδομών ή της 
δημόσιας υγείας ή σε άλλα θέματα που είναι δυνατόν να καθορισθούν με διάταγμα του Υπουργού, 
που δεν είναι σύμφωνες με την άδεια που εκδόθηκε με βάση το άρθρο 3 του Νόμου. 

Επί των πιο πάνω, σημειώνουμε τα ακόλουθα: 

α. Η Αρχή ενοικίασε το συγκεκριμένο κτήριο, χωρίς αυτό να διαθέτει πιστοποιητικό τελικής 
έγκρισης και εξακολουθεί να το χρησιμοποιεί, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 10(1) και 
10(2) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου (Κεφ. 96), ενώ έχει επίσης λήξει η περίοδος 
ενοικίασής του από τις 31.3.2016.  
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Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ημερ. 8.11.2017, 
η μη κατοχή των, εκ του Νόμου, απαιτούμενων αδειών/πιστοποιητικών, καθιστά ποινικά υπεύθυνο 
όχι μόνο τον ιδιοκτήτη, αλλά και τον ενοικιαστή, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση την αναθέτουσα 
αρχή και τον κατά Νόμο υπεύθυνο για τις αποφάσεις της. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 10(1) 
του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου (Κεφ. 96), «ουδέν πρόσωπο κατέχει ή χρησιμοποιεί 
ή ενεργεί, ώστε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να κατέχει ή να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε οικοδομή ή 
τμήμα οικοδομής, μέχρις ότου εκδοθεί πιστοποιητικό έγκρισης από την Αρμόδια Αρχή σε σχέση με την 
εν λόγω οικοδομή ή τμήματος αυτής, ανεξάρτητα αν χορηγήθηκε άδεια για την οικοδομή ή τμήμα της, 
με βάση το άρθρο 3 του παρόντος Νόμου».  

β.  Στο συμβόλαιο ενοικίασης καθορίζεται ανώτατο όριο για τη χρονική παράτασή του, ωστόσο, ο 
όρος αυτός δεν λαμβάνεται υπόψη από την Αρχή και η ενοικίαση του κτηρίου συνεχίζεται. 

γ. Η Αρχή θα έπρεπε, πριν τη λήξη του συμβολαίου, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για δημοσίευση Πρόσκλησης Δήλωσης Ενδιαφέροντος για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της, οι 
οποίες να υπολογιστούν σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων. 

δ. Το θέμα της ενοικίασης γραφείων πρέπει να αντιμετωπίζεται με σωστό προγραμματισμό και στη 
βάση προγράμματος ανέγερσης ιδιόκτητων κτηρίων, αφού η μεταστέγαση σε ενοικιαζόμενα κτήρια, 
ως ενδιάμεση λύση, χωρίς την ταυτόχρονη προώθηση της ανέγερσης ιδιόκτητων κτηρίων, ίσως να μην 
αποτελεί την πλέον οικονομικά συμφέρουσα επιλογή. Σημειώνουμε ότι, για την περίοδο 2008-2019, 
καταβλήθηκε από την Αρχή για ενοίκια το συνολικό ποσό του €1.116.562.  

Σύσταση: Η Αρχή, ως Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, να εξετάζει διεξοδικά όλες τις προσφερόμενες 
επιλογές κτηρίων, ώστε να επωμίζεται το μικρότερο δυνατό κόστος, διασφαλίζοντας το συμφέρον 
της Αρχής.  

Γενικά οι Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου να ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες που 
αφορούν στην ενοικίαση κτηρίων για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών τους, ώστε να 
διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας, της μη διάκρισης και 
της ίσης μεταχείρισης, προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και την αποφυγή 
αχρείαστων/υπερβολικών δαπανών και δεσμεύσεων.  

Σε μελλοντικές συνάψεις συμβολαίων ενοικίασης, τα συμβόλαια να ετοιμάζονται με βάση το 
πρότυπο ενοικιαστήριο συμβόλαιο που έτυχε νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία της 
Δημοκρατίας, το οποίο να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης. 

Η χρήση του κτηρίου να τερματιστεί, χωρίς άλλη καθυστέρηση, αφού τούτο συνιστά ποινικό 
αδίκημα. 

Τον Ιούνιο του 2021, η Πρόεδρος της Αρχής μάς ενημέρωσε ότι, πέραν του ότι ο ιδιοκτήτης του 
ακινήτου αποδέχτηκε μείωση του αρχικού μηνιαίου ενοικίου, από σύντομη έρευνα που διενεργήθηκε 
από την Αρχή, σχετικά με τα τρέχοντα ενοίκια γραφείων ανά τ.μ. για το 2020 στη Λευκωσία, 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΚ/01/2022 

 
 

24 
 

διαπιστώθηκε ότι αυτά κυμαίνονται περίπου στα €15/τ.μ., ενώ το ενοίκιο των υφιστάμενων κτηρίων 
ανέρχεται στα €8,75/τ.μ. Όσον αφορά στη δημοσίευση Πρόσκλησης Δήλωσης Ενδιαφέροντος για 
κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Αρχής πριν τη λήξη του υφιστάμενου συμβολαίου, μας 
πληροφόρησε ότι η Αρχή θεωρεί ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το 
μεγάλο κόστος οποιασδήποτε μεταστέγασης, καθώς και της διαμόρφωσης και εξοπλισμού του νέου 
κτηρίου στο οποίο θα στεγαστεί.  Τέλος, μας ανέφερε ότι ενημερώθηκαν από τον ιδιοκτήτη, ότι στις 
3.11.2020 κατατέθηκε φάκελος στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, για έκδοση ξεχωριστών 
τίτλων ιδιοκτησίας και ότι έχουν εκδοθεί από τον Δήμο Στροβόλου πιστοποιητικά εγκρίσεως άδειας 
οικοδομής και καλυπτικής άδειας για τροποποιήσεις.  

Η Υπηρεσία μας επισημαίνει ότι είναι αδόκιμο να γίνεται σύγκριση τιμών γραφείων σε εντελώς 
καινούργια κτήρια με πολύ υψηλή ενεργειακή κλάση, με τις τιμές κτηρίων 15 ετών. Με βάση τη γενική 
εκτίμηση κτηματολογίου ημερ. 1.1.2018, η αγοραία αξία ολόκληρου του ακινήτου ανέρχεται σε 
€2.136.000. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα το ετήσιο ενοίκιο που καταβάλλει η ΑΡΚ ανέρχεται 
περίπου σε €95.000 και επιπλέον τρίτο πρόσωπο καταβάλλει ενοίκιο για το ισόγειο και μεσοπάτωμα 
που χρησιμοποιούνται ως ζαχαροπλαστείο, το καταβληθέν ενοίκιο από την ΑΡΚ σε καμία περίπτωση 
δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως  χαμηλότερο του αγοραίου αν και, ούτως ή άλλως, σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η παράνομη χρήση ενός κτηρίου από το ύψος του 
καταβληθέντος ενοικίου. 

7.8 Έσοδα  

7.8.1   Τέλη αδειών.  

α. Σύμφωνα με το άρθρο 24(1) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου, 
(Ν.7(I)/1998), για την παραχώρηση άδειας παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, 
καταβάλλονται, ετησίως, προς την Αρχή τέλη. Μέχρι και την ψήφιση του περί Ραδιοφωνικών και 
Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021 (N.197(I)/2021), που δημοσιεύτηκε και 
τέθηκε σε ισχύ στις 23.12.2021, καταβάλλονταν προς την Αρχή τα πιο κάτω τέλη:  

(i) 51.400 ευρώ, για έκαστη τηλεοπτική εκπομπή Παγκύπριου* τηλεοπτικού Οργανισμού. 

(ii) 12.000 ευρώ, για τοπικό τηλεοπτικό Οργανισμό*. 

(iii) 5.100 ευρώ, για Παγκύπριο ραδιοφωνικό Οργανισμό. 

(iv) 850 ευρώ, για τοπικό και μικρό τοπικό ραδιοφωνικό Οργανισμό. 

*Σύμφωνα με τον τροποποιητικό Ν. 197(Ι)/2021 έχουν διαγραφεί οι όροι τοπικός και Παγκύπριος τηλεοπτικός 
Οργανισμός, οπότε και τα τέλη που προβλέπονται είναι  «51.400 ευρώ, για έκαστη τηλεοπτική εκπομπή τηλεοπτικού 
Οργανισμού». 

Με βάση τον Νόμο, “τηλεοπτική εκπομπή” σημαίνει τηλεοπτική υπηρεσία οπτικοακουστικών 
μέσων, που παρέχεται από πάροχο υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων για ταυτόχρονη 
παρακολούθηση προγραμμάτων, με βάση προγραμματισμό μεταδόσεων. 
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Καταβάλλεται, επίσης, ως ετήσιο τέλος προς την Αρχή, το 0,5% επί των εσόδων των παρόχων 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων από διαφημίσεις ή οπτικοακουστικές εμπορικές 
ανακοινώσεις που προβάλλουν στο πρόγραμμά τους. 

β. Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 25(1)(ζ) του πιο πάνω Νόμου, η Αρχή μπορεί, με πλήρως 
αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία λαμβάνεται από το ήμισυ τουλάχιστον του όλου αριθμού 
των μελών της και αφού προηγουμένως ακούσει τον ενδιαφερόμενο, σε περίπτωση καθυστέρησης 
στην καταβολή των τελών που προβλέπει το άρθρο 24, η οποία υπερβαίνει τους δύο μήνες, να 
ανακαλέσει οποτεδήποτε οποιαδήποτε άδεια παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.  

Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι από τους 67 αδειούχους Οργανισμούς, οι 55 πλήρωσαν το ετήσιο 
τέλος τους μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος της άδειάς τους. Από τους 55 που πλήρωσαν 
εκπρόθεσμα, οι 26 ήταν εκτός των χρονικών πλαισίων (δύο μήνες) που θέτει το πιο πάνω άρθρο 
του Νόμου, χωρίς η Αρχή να ασκήσει τις εξουσίες που της παρέχει το άρθρο 25. 

Σημειώσαμε ότι, στο άρθρο 25(1)(ζ) του Ν.7(Ι)/1998, δεν προσδιοριζόταν ποια είναι η περίοδος των 
δύο μηνών που πρέπει να υπερβεί η καθυστέρηση καταβολής των τελών από ένα Οργανισμό, έτσι 
ώστε να μπορεί η Αρχή να ανακαλέσει την άδειά του και συστήσαμε τον σαφή καθορισμό της 
περιόδου καθυστέρησης καταβολής των τελών.  Όπως διαπιστώσαμε, με τον περί Pαδιοφωνικών 
και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικό) Νόμο του 2021 (N.197(I)/2021), με ισχύ από 
23.12.2021, ρυθμίστηκε το όλο θέμα με την προσθήκη του άρθρου 24 (2Α). 

γ. Κατά τον έλεγχο της ΑΡΚ για το έτος 2019, διαπιστώσαμε ότι η χρέωση των Οργανισμών για 
τα ετήσια τέλη ανανέωσης άδειας λειτουργίας συνέχιζε να μη γίνεται έγκαιρα και να μη εκδίδεται 
τιμολόγιο, αλλά να αποστέλλεται επιστολή για τη χρέωση των τελών. Το θέμα αυτό αναφέρθηκε 
και στον προηγούμενο έλεγχό μας.  

Αναφέρουμε ενδεικτικά τα πιο κάτω παραδείγματα: 

Οργανισμός Ημερομηνία επιστολής/χρέωσης Ποσό  Ισχύς άδειας λειτουργίας 

  €  

Ρ49 20.6.2019 850 10.5.2019 – 9.5.2020 

Ρ23 20.6.2019 5.100 16.5.2019 – 15.5.2020 

Σύσταση: Επαναλάβαμε την εισήγησή μας, όπως εκδίδονται έγκαιρα τα τιμολόγια για τη χρέωση 
των Οργανισμών και ετοιμαστεί εγχειρίδιο διαδικασιών με λεπτομερή καταγραφή των διαδικασιών 
που πρέπει να ακολουθούνται για την επιβολή των τελών αδειών των Οργανισμών.   

Σχετικά με την εισήγησή μας, για έκδοση τιμολογίων για σκοπούς χρέωσης των Οργανισμών, η 
Πρόεδρος της Αρχής μάς ενημέρωσε ότι η Αρχή διατηρεί τις επιφυλάξεις της για την εφαρμογή τέτοιας 
τακτικής.  Σχετικά με την παραπομπή στο άρθρο 25(1)(ζ), ανέφερε ότι το δικαίωμα ανάκλησης άδειας 
λειτουργίας δύναται να ασκηθεί στη βάση της διακριτικής εξουσίας της Αρχής. Επίσης, διαβεβαίωσε 
ότι, παρόλο που αντιλαμβάνεται τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ραδιοτηλεοπτικοί 
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Οργανισμοί τα τελευταία χρόνια, σε καμία περίπτωση δεν έγινε οποιαδήποτε έκπτωση στην είσπραξη 
των τελών αδειών. 

7.8.2    Τέλη διαφημίσεων. 

α. Σύμφωνα με το άρθρο 24(2), του Νόμου 7(I)/1998 «Πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών 
μέσων ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που φέρει ευθύνη διαχείρισης των διαφημίσεων 
και οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων που απευθύνονται στο Κυπριακό κοινό και 
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα τηλεοπτικού Οργανισμού που εδρεύει σε χώρα μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτη χώρα, το οποίο μεταδίδεται, μετά από εξουσιοδότηση της Αρχής, μέσω 
δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οφείλει να καταβάλλει στην Αρχή το προβλεπόμενο από το 
εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ποσοστό 0,5% επί των εσόδων από τις εν λόγω διαφημίσεις ή 
οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις». Επίσης, το άρθρο 47 του Νόμου αναφέρει ότι «(1) Ο 
ετήσιος ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως κάθε αδειούχου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού 
Οργανισμού δημοσιεύονται σε δύο τουλάχιστο καθημερινές εφημερίδες μέσα σε εννέα μήνες από τη 
λήξη του οικονομικού έτους. (2) Αντίγραφο του ισολογισμού και απολογισμού αποστέλλεται μέσα στην 
ίδια προθεσμία στην Αρχή και στη Βουλή των Αντιπροσώπων». Παρατηρήσαμε ότι οι Οργανισμοί δεν 
συμμορφώνονται με τις υπό αναφορά πρόνοιες της νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, αναφέρουμε ότι από 
τον έλεγχο πέντε Οργανισμών, διαπιστώσαμε ότι τέσσερεις Οργανισμοί δεν υπέβαλαν τα πιο πάνω 
στοιχεία εντός του χρονικού πλαισίου που θέτει ο Νόμος, όπως δεικνύει ο πιο κάτω πίνακας: 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Άρθρο 47) 

Οργανισμός Οικονομικό 
έτος 

Προθεσμία 
υποβολής βάσει 

άρθρου 47 

Ημερ. προσκόμισης 
ελεγμένων οικονομικών 

καταστάσεων 

Μήνες μετά την 
προθεσμία 
υποβολής 

Ημερ. υπενθυμητικής 
επιστολής από Αρχή 

T4 2018 30.9.2019 24.1.2020 4 δεν βρέθηκε επιστολή 
στον φάκελο 

Ρ1 2017 30.9.2018 30.1.2019 4 δεν βρέθηκε επιστολή 
στον φάκελο 

  2018 30.9.2019 26.2.2020 5 δεν βρέθηκε επιστολή 
στον φάκελο 

Ρ2 2018 30.9.2019 δεν βρέθηκαν στον 
φάκελο 

  12.6.2020 

 Ρ3 2016-2017       7.2.2020 (στάλθηκε 
επιστολή και για τα 

δύο έτη μαζί) 
  2016 30.9.2017 δεν βρέθηκαν στον 

φάκελο 
  δεν βρέθηκε επιστολή 

στον φάκελο 
 2017 30.9.2018 δεν βρέθηκαν στον 

φάκελο 
  5.3.2019 

  2018 30.9.2019 δεν βρέθηκαν στον 
φάκελο 

  12.6.2020 

Σημειώσαμε ότι, δεν προβλέπεται από τον Νόμο ή/και τους Κανονισμούς οποιαδήποτε κύρωση για 
την πιο πάνω καθυστέρηση. 
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Σύσταση: Επαναλάβαμε την εισήγησή μας να θεσμοθετηθεί η επιβολή διοικητικών κυρώσεων 
σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισης των εν λόγω στοιχείων από τους Οργανισμούς. 

β. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 45 της Κ.Δ.Π. 10/2000, κάθε αδειούχος οφείλει να καταβάλει 
στην Αρχή, ανά εξάμηνο, το προβλεπόμενο υπό του Νόμου ποσοστό επί των διαφημίσεων. Όπως 
αναφέρθηκε και στην Ειδική Έκθεση με αρ. ΑΡΚ/01/2019 που αφορούσε στον έλεγχο της Αρχής για 
το 2018, φαίνεται ότι κάποιοι Οργανισμοί καταβάλλουν τα τέλη με καθυστέρηση. 

Η ορθότητα του υπολογισμού που γίνεται από τους Οργανισμούς ελέγχεται και επιβεβαιώνεται 
από την Αρχή, όταν αυτοί προσκομίσουν τις ελεγμένες οικονομικές τους καταστάσεις. Όπως 
αναφέρθηκε πιο πάνω, αυτές προσκομίζονται με καθυστέρηση, προκαλώντας αντίστοιχη 
καθυστέρηση από πλευράς Αρχής στην επιβεβαίωση της ορθότητας των ποσών που πληρώνονται 
ως τέλη διαφήμισης. 

Σύσταση: Επαναλάβαμε την εισήγησή μας όπως ετοιμαστεί εγχειρίδιο διαδικασιών, με 
λεπτομερή καταγραφή της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθείται για την είσπραξη των τελών 
από έσοδα διαφημίσεων. Ως εναλλακτικό τρόπο επιβεβαίωσης των τελών διαφήμισης, να 
προσκομίζονται στην Αρχή από τους Οργανισμούς (εντός χρονικού πλαισίου που θα καθορίσει 
η Αρχή (π.χ. κάθε τρίμηνο)), είτε το Ισοζύγιό τους είτε άλλες αναλυτικές καταστάσεις, οι οποίες 
θα παρουσιάζουν τα πραγματικά έσοδα από διαφημίσεις του κάθε Οργανισμού.  

Παρόλο που η Πρόεδρος της Αρχής τον Οκτώβριο του 2019, μας ενημέρωσε ότι θα εφαρμόσει τη 
σύστασή μας, εντούτοις, όπως διαπιστώσαμε, το εν λόγω εγχειρίδιο δεν έχει ακόμη ετοιμαστεί. 

Τον Ιούνιο του 2021, η Πρόεδρος της Αρχής μάς ενημέρωσε ότι η ετοιμασία εγχειριδίου 
διαδικασιών που πρέπει να ακολουθείται για την είσπραξη των τελών διαφήμισης, θα αποτελέσει 
ένα από τα θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση με συνεργάτη εσωτερικό ελεγκτή, για λήψη 
συγκεκριμένων εισηγήσεων. 

7.8.3     Διοικητικά πρόστιμα. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 47 της Κ.Δ.Π. 10/2000, τα διοικητικά πρόστιμα καταβάλλονται στην 
Αρχή, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ένσταση ή προσφυγή.  

Από δειγματοληπτικό έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας προέκυψαν τα ακόλουθα: 

 Από δείγμα 14 διοικητικών προστίμων που επιβλήθηκαν, διαπιστώσαμε ότι μόνο τέσσερα 
από αυτά πληρώθηκαν εντός της χρονικής προθεσμίας που έθεσε η Αρχή. Σημειώνουμε ότι 
η Αρχή αποστέλλει επιστολή για τη χρέωση των διοικητικών προστίμων, την οποία θεωρεί ως 
τιμολόγιο. 

 Με κάποιους Οργανισμούς, η Αρχή προβαίνει σε διακανονισμό για την αποπληρωμή των 
προστίμων που τους επιβλήθηκαν, με την καταβολή δόσεων. 
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 Από το δείγμα που λήφθηκε, διαπιστώσαμε ότι η επιστολή για επιβολή διοικητικού 
προστίμου εκδίδεται και αποστέλλεται με καθυστέρηση από 8-44 ημερών μετά τη λήψη της 
απόφασης της Αρχής για την επιβολή του.  

 Σημειώσαμε ότι δεν προβλέπεται από τον Νόμο ή/και τους Κανονισμούς οποιαδήποτε 
διαδικασία, η οποία να ακολουθείται για τη χρέωση-τιμολόγηση των διοικητικών προστίμων. 

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε και πάλι, ενόψει του ότι έγινε αναφορά για το θέμα και στην Ειδική 
΄Εκθεσή μας με αρ. ΑΡΚ/01/2019, την έκδοση τιμολογίων για τη χρέωση των διοικητικών 
προστίμων, επί των οποίων να επιβάλλεται τόκος σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής. Ο 
τόκος θα υπολογίζεται λόγω της καθυστέρησης στην εξόφληση των οφειλόμενων διοικητικών 
προστίμων από τους Οργανισμούς.  

Γενική σύσταση: Επαναλάβαμε την εισήγησή μας για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης, 
ενιαίας και αξιόπιστης βάσης δεδομένων σε μηχανογραφημένο σύστημα, η οποία να 
επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με τα στοιχεία όλων των αδειούχων 
Οργανισμών. Το σύστημα να παράγει εκθέσεις εξαιρέσεων (exception reports), οι οποίες να 
είναι εύκολα και άμεσα προσβάσιμες από τους χρήστες, να παράγονται σε συστηματική βάση 
και να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες όπως, για παράδειγμα, εκθέσεις: 

α. Για τους αδειούχους Οργανισμούς, των οποίων η άδεια λήγει εντός  τριών μηνών, για 
έγκαιρη αποστολή τιμολογίου.  

β. Για τους αδειούχους Οργανισμούς, οι οποίοι έχουν διακόψει την παροχή υπηρεσιών 
(πρόκειται να κλείσουν), για πληρωμή τυχόν οφειλών τους. 

γ. Για τους αδειούχους Οργανισμούς, για τους οποίους λήφθηκε απόφαση για επιβολή 
προστίμου, για άμεση έκδοση τιμολογίου. 

δ. Για τους αδειούχους Οργανισμούς, οι οποίοι έχουν καθυστερημένα πρόστιμα προς 
πληρωμή κ.λπ. 

Η Πρόεδρος της Αρχής μάς ενημέρωσε τον Ιούνιο του 2021, ότι η Αρχή έχει επιφυλάξεις κατά πόσο 
η πρακτική έκδοσης τιμολογίων, στις περιπτώσεις επιβολής διοικητικών προστίμων, αρμόζει στη 
φύση της Αρχής ως διοικητικό όργανο και του διοικητικού προστίμου ως διοικητική κύρωση.  Η 
διαδικασία που ακολουθεί η Αρχή, κατά την εξέταση υποθέσεων εναντίον Οργανισμών και τη λήψη 
αποφάσεων για επιβολή διοικητικών κυρώσεων και ειδικότερα χρηματικών προστίμων, είναι 
οιωνοί δικαστική και δεν θεωρούν ότι υπάρχει παρόμοια πρακτική που να εφαρμόζεται σε 
οποιαδήποτε δικαστική απόφαση για επιβολή χρηματικού προστίμου.  
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7.9 Έλεγχος για μη τήρηση των αρχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία 
ή για πιθανές παραβάσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών Οργανισμών  

7.9.1  Άσκηση ελέγχου.  

Ο έλεγχος για την τήρηση των προβλεπόμενων αρχών ή για πιθανές παραβάσεις των τηλεοπτικών 
και ραδιοφωνικών Οργανισμών γίνεται είτε αυτεπάγγελτα από την Αρχή, βάσει των αρμοδιοτήτων 
που της παρέχει ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμος και συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 3, 26, 29 και 30, είτε κατόπιν καταγγελιών. 

Η Αρχή διερεύνησε, κατά το 2019, συνολικά 247 περιπτώσεις (200 το 2018) πιθανών παραβάσεων 
της νομοθεσίας από τους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς Οργανισμούς και τη 
δημόσια ραδιοτηλεόραση. 

Σε 91 περιπτώσεις η Αρχή έκρινε, κατά την υποβολή του σχετικού πορίσματος από τον Λειτουργό 
που ανέλαβε τη διερεύνηση της κάθε περίπτωσης, ότι εκ πρώτης όψεως υπάρχουν πιθανές 
παραβάσεις της νομοθεσίας και τα εν λόγω πορίσματα προωθήθηκαν ως «υποθέσεις». Για τις 
υπόλοιπες 156 περιπτώσεις κρίθηκε ότι εκ πρώτης όψεως δεν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις και 
ως εκ τούτου τερματίστηκε η διαδικασία διερεύνησής τους. 

Σε 43 από τις 91 υποθέσεις επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, σε 27 υποθέσεις επιβλήθηκε 
προειδοποίηση/σύσταση, σε τρεις υποθέσεις δεν στοιχειοθετήθηκε παράβαση και στις υπόλοιπες 
18 εκκρεμούσε η επιβολή κυρώσεων.  

Όπως έχουμε υποδείξει και σε προηγούμενους ελέγχους και σχετικές Ειδικές Εκθέσεις, το σύστημα 
ΙΡΙΣ έχει τη δυνατότητα καταγραφής μόνο των Παγκύπριων ραδιοφωνικών Οργανισμών και των 
τοπικών ραδιοφωνικών Οργανισμών Λευκωσίας. Ως εκ τούτου, δεν γίνεται καταγραφή των τοπικών 
ραδιοφωνικών Οργανισμών εκτός Λευκωσίας. Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
43(3), οι τοπικοί και μικροί τοπικοί Οργανισμοί είναι υπόχρεοι να καταγράφουν το πρόγραμμά 
τους. Στις περιπτώσεις καταγγελιών, το πρόγραμμα ζητείται από τους σταθμούς και αποστέλλεται 
για έρευνα. 

7.9.2 Επιβολή διοικητικών κυρώσεων  και  διοικητικών προστίμων. 

Η Αρχή, βάσει του άρθρου 41Α του σχετικού Νόμου, επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις στους 
παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
«διοικητική κύρωση» σημαίνει σύσταση, προειδοποίηση, προσωρινή αναστολή λειτουργίας 
τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού Οργανισμού, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες, 
ανάκληση της άδειας λειτουργίας, όπως καθορίζεται στο άρθρο 25 του Νόμου ή επιβολή 
διοικητικού προστίμου, δυνάμει του άρθρου 41Β. 

Σύμφωνα με το άρθρο 41Β, η Αρχή δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο για κάθε ημέρα 
παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, 
το ύψος του οποίου, μέχρι και την τροποποίησή του τον Δεκέμβριο του 2021, δεν δύνατο να 
υπερβαίνει το ακόλουθο ποσό: 

 8.500 ευρώ, για παράβαση από Παγκύπριο* τηλεοπτικό Οργανισμό. 
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 3.400 ευρώ, για παράβαση από Παγκύπριο ραδιοφωνικό Οργανισμό.  

 1.700 ευρώ, για παράβαση από τοπικό τηλεοπτικό* ή ραδιοφωνικό Οργανισμό. 

 850 ευρώ, για παράβαση από μικρό τοπικό ραδιοφωνικό Οργανισμό. 

*Σύμφωνα με τον τροποποιητικό Νόμο 2021 (N.197(I)/2021), που δημοσιεύτηκε στις 23.12.2021, διαγράφηκαν 
οι όροι Παγκύπριος κα τοπικός τηλεοπτικός Οργανισμός και ως εκ τούτου το ποσό των 8.500 ευρώ ισχύει για 
παράβαση από τηλεοπτικό Οργανισμό και το ποσό των 1.700 ευρώ για παράβαση από τοπικό ραδιοφωνικό 
σταθμό.   

Τα πιο πάνω προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται από την Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη 
τη φύση, τη βαρύτητα, τη συχνότητα και τη διάρκεια της παράβασης, τηρουμένης της αρχής της 
αναλογικότητας. 

α. Σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν από την Αρχή, για τις 91 υποθέσεις του 2019 
επιβλήθηκαν, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020, 43 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους €227.700, 
από τις οποίες, για τέσσερεις υποθέσεις επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 
€48.400 το 2019 και για τις υπόλοιπες 39 υποθέσεις επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού 
ύψους  €179.300 την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2020.  

Από τον έλεγχο παρατηρήσαμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν φαίνεται να υπήρξε ισότιμη 
μεταχείριση μεταξύ των Οργανισμών (Παράρτημα 1). 

Αναφέρουμε ενδεικτικά την πιο κάτω περίπτωση: 

Στην παράβαση της κατηγορίας υποθέσεων «Διαφημίσεις/τηλεμπορία – συχνότητα, διάρκεια, 
μεμονωμένες διαφημίσεις, αναλογία, χωρίς να διακρίνονται σαφώς» παρατηρήσαμε ότι 
επιβλήθηκαν σε δύο Οργανισμούς οι ακόλουθες κυρώσεις: (α) στον Οργανισμό Τ2 επιβλήθηκε 
πρόστιμο ύψους €34.400 και (β) στον Οργανισμό Τ8 πρόστιμο ύψους €7.750 (το πρόστιμο 
αφορούσε επίσης και στις παραβάσεις του Τ8 στην κατηγορία «Διαφημίσεις/τηλεμπορία – 
περιεχόμενο (υπερβολικοί και ανυπόστατοι ισχυρισμοί, δυσφήμιση άλλων προϊόντων, δημιουργία 
λανθασμένων εντυπώσεων), παρακίνηση για αγορά προϊόντων/διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών 
σε ώρα που απαγορεύεται από τη νομοθεσία/απαράδεκτα προς διαφήμιση προϊόντα/περιείχε 
διαγωνισμό χωρίς να αναφέρεται με σαφήνεια πως μπορούν να προμηθευτούν τους όρους» και 
«Παραπλάνηση κοινού/αλλοίωση των απόψεων και θέσεων προσώπου όπως εκφράστηκαν σε 
πρόγραμμα»). 

Σημειώνουμε ότι τον Δεκέμβριο του 2018 υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας καταγγελία σχετικά με 
την αντικειμενικότητα του ύψους των διοικητικών προστίμων που επιβλήθηκαν από την Αρχή και 
πιθανά αδικήματα διαφθοράς. Η καταγγελία είχε τη μορφή ενυπόγραφης καταγγελίας. Στρεφόταν 
κυρίως κατά ενός πρώην και ενός (τότε) μέλους της ΑΡΚ, τους οποίους κατηγορούσε για κατάχρηση 
εξουσίας, εκβιασμούς, απόσπαση χρημάτων διά ψευδών παραστάσεων και άλλα ποινικά 
αδικήματα. Η καταγγελία συνοδευόταν από αντίγραφα τραπεζικών επιταγών, τιμολογίων και 
άλλων στοιχείων, προς τεκμηρίωση του ισχυρισμού του καταγγέλλοντος ότι τα δύο μέλη της ΑΡΚ 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΚ/01/2022 

 
 

31 
 

λάμβαναν από ιδιωτικό σταθμό αμοιβή, είτε υπό τη μορφή μετρητών, είτε ως κάλυψη δικών τους 
προσωπικών εξόδων, ουσιαστικά για να παρέχουν κάποιου είδους «προστασία» στον σταθμό. Η 
Υπηρεσία μας διαβίβασε την υπόθεση στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στις 28.12.2018, ο 
οποίος στις 8.1.2019 έδωσε οδηγίες στην Αστυνομία για ποινική διερεύνηση. Με βάση πρόσφατη 
ενημέρωσή μας από την Αστυνομία, για την υπόθεση σχηματίστηκε ποινικός φάκελος, ο οποίος 
διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία στις 3.8.2020 και ο Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε στις 
14.9.2020 ότι δεν προέκυψε μαρτυρία που να δικαιολογεί την ποινική δίωξη οποιουδήποτε 
προσώπου.  

Σύσταση: Για σκοπούς ενίσχυσης της διαφάνειας και της ισότιμης μεταχείρισης, εισηγηθήκαμε 
και πάλι, αφού σχετική αναφορά έγινε και στην Ειδική Έκθεση με αρ. ΑΡΚ/01/2019, όπως η Αρχή 
προχωρήσει στην τροποποίηση του άρθρου 41Β(1) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 
Οργανισμών Νόμου, έτσι ώστε η επιβολή διοικητικών κυρώσεων που περιλαμβάνουν και την 
επιβολή διοικητικού προστίμου να είναι πιο συγκεκριμένη, ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα, 
τη διάρκεια και τη σημαντικότητα της παράβασης. Να σχεδιαστεί διαδικασία εξέτασης των 
παραβάσεων, που να καθορίζει τα κριτήρια για το ύψος/εύρος των διοικητικών προστίμων που 
θα επιβάλλονται, για σκοπούς αξιοπιστίας, αμεροληψίας και ομοιομορφίας των αποφάσεων, η 
οποία αφενός δεν θα αποτελεί τροχοπέδη στην άσκηση της διακριτικής εξουσίας της Αρχής, 
αλλά αφετέρου θα αποτελεί ασφαλιστική δικλίδα για τα ίδια τα μέλη της Αρχής και θα μειώνει 
τους κινδύνους άνισης μεταχείρισης των εποπτευομένων.  

Η Πρόεδρος της Αρχής μάς επεσήμανε ότι η Αρχή επιβάλλει κυρώσεις λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ 
άλλων, τη φύση, τη βαρύτητα, τη συχνότητα, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα των συγκεκριμένων 
κάθε φορά παραβάσεων και με βάση την αρχή της αναλογικότητας.  Επίσης, ανέφερε ότι 
λαμβάνονται υπόψη και οι προηγούμενες παραβάσεις του Οργανισμού σε παρόμοιας φύσεως 
θέματα. Σημείωσε επίσης ότι κάθε υπόθεση και κάθε παράβαση κρίνεται από την Αρχή, με βάση 
τα συγκεκριμένα πραγματικά και νομικά περιστατικά που την περιβάλλουν, που είναι μοναδικά 
και εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να είναι όμοια με καμία άλλη υπόθεση και/ή παράβαση είτε του 
ίδιου είτε άλλου Οργανισμού και ως εκ τούτου η διοικητική κύρωση είναι αδύνατο και άδικο να 
είναι προκαθορισμένη. Υπέδειξε επίσης ότι είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο και θα συνιστούσε 
άδικη και/ή άνιση και/ή μη ισότιμη μεταχείριση των Οργανισμών, η δημιουργία--νομοθετικά 
προβλεπόμενων-κριτηρίων και η ύπαρξη μιας εκ των προτέρων αποφασισμένης «ταρίφας» 
διοικητικής κύρωσης, για παραβάσεις που φαίνεται να προσομοιάζουν, χωρίς να λαμβάνονται 
υπόψη τα συγκεκριμένα περιστατικά της κάθε μίας. 

Είναι τότε που οι αποφάσεις της Αρχής θα συνεπάγονταν άδικη και άνιση μεταχείριση, αν 
λαμβάνονταν με βάση τυποποιημένες κατηγορίες παραβάσεων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα 
συγκεκριμένα, ιδιαίτερα και μοναδικά πραγματικά και νομικά περιστατικά που περιστοιχίζουν 
κάθε υπόθεση.  Πρόσθεσε επίσης ότι είναι αδύνατο και νομικά ανορθόδοξο, το άρθρο ενός Nόμου 
να αναμένεται ότι θα μπορεί να προβλέψει εκ των προτέρων όλες τις περιπτώσεις παραβάσεων ή 
όλα τα πιθανά γεγονότα ή όλα τα «κριτήρια» που θα προκύψουν στο μέλλον, ώστε να προνοείται 
νομοθετικά συγκεκριμένη κύρωση για συγκεκριμένα γεγονότα και παραβάσεις. Μια τέτοια 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΚ/01/2022 

 
 

32 
 

προσέγγιση δεν αρμόζει στη φύση της Αρχής, ως ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, στις αρχές της 
χρηστής διοίκησης και στην αρχή της ίσης και ισότιμης μεταχείρισης που επιβάλλει τον χειρισμό 
κάθε υπόθεσης, με βάση τα περιστατικά που την περιστοιχίζουν και όχι με εκ των προτέρων 
καθορισμένες, άκαμπτες, γενικές και αόριστες κυρώσεις ή «κριτήρια». Υπογράμμισε επίσης ότι 
ασφαλιστική της δικλίδα είναι οι αποφάσεις της που χαρακτηρίζονται, όπως μας ανέφερε, από 
διαφανείς διαδικασίες, πλήρη αιτιολογία και σεβασμό του διοικούμενου και βρίσκονται 
αναρτημένες στην ιστοσελίδα της.  

Ωστόσο, η Υπηρεσία μας δεν συμμερίζεται και διαφωνεί με τη θέση αυτή, επειδή θεωρεί ότι η 
υιοθέτηση κριτηρίων δεν περιορίζει την υποχρέωση της Αρχής να κρίνει με βάση τα πιο πάνω 
κριτήρια, τα οποία μπορούν να θεσμοθετηθούν. 

Καταληκτικά, η Πρόεδρος της Αρχής υπενθύμισε, ότι οι Οργανισμοί μπορούν να προσφύγουν στο 
Διοικητικό Δικαστήριο, το οποίο, εάν κρίνει ότι η Αρχή έχει υπερβεί τη διακριτική της εξουσία ή 
έχει κρίνει με πλάνη περί τα πράγματα ή τον Νόμο, μπορεί να ακυρώσει την προσβληθείσα 
απόφασή της. 

β. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα προϋπολογισθέντα και τα πραγματικά 
διοικητικά πρόστιμα από το 2009 μέχρι το 2019.  

 

Έτος 
  

Αρ. 
Υποθέσεων  

  

Έσοδα από διοικητικά πρόστιμα Διαγραφές 
προηγ. ετών 

Σύνολο 
εσόδου Προϋπολογισμός Πραγματικά 

€ € € € 
2009 79 400.000 670.597 152.920 517.677 
2010 97 400.000 369.681 1.708 367.973 
2011 48 400.000 35.900 10.251 25.649 
2012 43 400.000 875.150 0 875.150 
2013 81 400.000 100.300 96.424 3.876 
2014 56 300.000 79.100 500 78.600 
2015 87 270.000 31.500 31.500   --- 
2016 137 205.000 108.000 112.958 (4.958) 
2017 115 300.000 140.450 12.815 127.635 
2018 80 300.000 448.505 0 448.505 
2019 91 300.000 101.070 0 101.070 

7.10 Χρεώστες  

Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν από την Αρχή, το σύνολο των χρεωστών κατά τις 31.12.2019 
ανερχόταν σε €714.008 (Παράρτημα 2). Ποσό €31.675 αφορούσε σε τέλη αδειών, €155.408 σε 
τέλη διαφημίσεων και €526.925 σε διοικητικά πρόστιμα. 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΚ/01/2022 

 
 

33 
 

Από το σύνολο των οφειλόμενων διοικητικών προστίμων στις 31.12.2019, ποσό ύψους €191.880 
οφείλεται από τον τηλεοπτικό Οργανισμό Τ13, ποσό €123.645 από τον τηλεοπτικό Οργανισμό Τ2 
και ποσό €81.450 από τον τηλεοπτικό Οργανισμό Τ8. 

Από τον έλεγχο σημειώσαμε τα ακόλουθα: 

α. Τ13 (συνολικό οφειλόμενο ποσό στις 31.12.2019 €194.196). Παρόλο που ο Οργανισμός με 
επιστολή του, ημερ. 3.7.2019, εισηγήθηκε νέους τρόπους καταβολής των οφειλόμενων ποσών, 
τους οποίους η Αρχή αποδέχτηκε, από τον Μάρτιο του 2020 και μετά ο Οργανισμός φαίνεται να 
μην είναι συνεπής με την αποπληρωμή των συμφωνηθέντων μηνιαίων δόσεών του. 

Αναφέρουμε ότι, στις 4.8.2020, ο Οργανισμός ζήτησε αναστολή των πληρωμών των δόσεων για 
περίοδο 10 μηνών, επικαλούμενος οικονομικά προβλήματα, αίτημα το οποίο η Αρχή απέρριψε. 

β. Τ8 (συνολικό οφειλόμενο ποσό στις 31.12.2019 €82.804). Στις 28.5.2019, οι δικηγόροι του 
Οργανισμού υπέβαλαν πρόταση στην Αρχή για αποπληρωμή των οφειλόμενων διοικητικών 
προστίμων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμής. Στη συνεδρία της Αρχής, ημερ. 
12.6.2019, έγινε αποδεκτή η πρόταση του Οργανισμού, υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτή θα 
συμπεριληφθεί η πληρωμή των δικηγορικών εξόδων που έχουν επιδικαστεί εις βάρος των πελατών 
τους.   

Ο Οργανισμός σε επιστολή του, ημερ. 17.12.19, κατάθεσε νέα πρόταση προς την Αρχή για 
εξόφληση των οφειλών του, η οποία απορρίφθηκε. 

γ. Τ2 (συνολικό οφειλόμενο ποσό στις 31.12.2019 €160.291). Ο Γενικός Διευθυντής του Τ2, με 
επιστολή, ημερ. 13.6.2018, ζήτησε όπως διευθετηθούν οι οφειλές του Οργανισμού 
(συμπεριλαμβανομένων και των οφειλών του Ρ4) σε 24 μηνιαίες δόσεις των €4.200, αρχίζοντας 
από τον Ιούλιο του 2018. 

Με νέα επιστολή, ημερ. 5.11.2018, ζήτησε διευθέτηση των υφιστάμενων οφειλών σε 26 μηνιαίες 
δόσεις των €5.000, αρχίζοντας από τον Νοέμβριο του 2018. 

Παρά τα πιο πάνω, από 1.1.2019 μέχρι 2.7.2019, ο εν λόγω χρεώστης εξόφλησε το ποσό των 
€36.000 και έκτοτε και μέχρι τις 24.9.2020 δεν προέβηκε σε καμία αποπληρωμή δόσεων. 

δ. Τ1 (συνολικό οφειλόμενο ποσό στις 31.12.2019 €98.858). Ποσό €29.858, που αφορά σε τέλη 
διαφημίσεων, έχει εισπραχθεί στις 18.6.2020. 

Το υπόλοιπο ποσό των €69.000 αφορά σε διοικητικά πρόστιμα, για τα οποία το Διοικητικό 
Δικαστήριο στις 31.1.2019 έκρινε ότι η επίδικη απόφαση πάσχει λόγω παράβασης του Κανονισμού 
42(6) (στέρηση στους αιτητές της δυνατότητας προφορικής ακρόασης) και ως εκ τούτου η επίδικη 
απόφαση ακυρώθηκε υπέρ του Οργανισμού. Η Αρχή άσκησε έφεση για την εν λόγω απόφαση. 
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ε. Οφειλές Οργανισμών που έκλεισαν. 

Οργανισμός Οφειλόμενο ποσό στις 31.12.2019 

Τέλη άδειας Τέλη διαφημίσεων Πρόστιμα Σύνολο 
 € € € € 

Τ15 
  

13.600 13.600 
Ρ21 850 

  
850 

Ρ41 2.900 307 
 

3.207 
Ρ47 850 

  
850 

Η Υπηρεσία μας ζήτησε όπως ενημερωθεί για τις εξελίξεις και για τα περαιτέρω μέτρα που η Αρχή 
προτίθεται να λάβει για τακτοποίηση όλων των πιο πάνω οφειλών. 

Η Πρόεδρος της Αρχής τον Ιούνιο του 2021, μας ενημέρωσε ότι πάγια τακτική της Αρχής, για τις 
περιπτώσεις όπου ραδιοτηλεοπτικός Οργανισμός δεν πληρώνει το επιβληθέν χρηματικό πρόστιμο 
ή δεν καταβάλλει τα οφειλόμενα τέλη, είναι η καταχώριση αγωγών στο δικαστήριο για είσπραξή 
τους. Επιπλέον, μας ενημέρωσε ότι η Αρχή έχει συνάψει συμφωνίες με τους κυριότερους οφειλέτες 
της για είσπραξη των οφειλών τους, ως εξής: 

Οργανισμός Τ13: Ο Οργανισμός ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2020 να καταβάλλει το συμφωνηθέν 
ποσό των €2.500 μηνιαία για τις οφειλές του.  Η Αρχή μελετά τρόπους για την είσπραξη του 
υπόλοιπου ποσού, ενώ όλες οι οφειλές βρίσκονται στη διαδικασία των αγωγών και για πολλές 
έχουν εκδοθεί αποφάσεις που ανέρχονται σε €104.314. 

Οργανισμός Τ8: Ο  Οργανισμός κατέβαλλε το συμφωνηθέν ποσό των €1.800 μηνιαίως μέχρι τον 
Φεβρουάριο του 2021, τον Μάρτιο κατέβαλε €10.000 και από τον Απρίλιο καταβάλλει €2.000 
μηνιαία. 

Οργανισμός Τ2:  Ο Οργανισμός καταβάλλει από τον Οκτώβριο του 2020 το συμφωνηθέν ποσό των 
€5.000 μηνιαία.  Η Αρχή μελετά τρόπους για είσπραξη και του υπόλοιπου ποσού.  Για το ποσό των 
€21.439, η Αρχή δεν έχει καταχωρίσει αγωγή για την είσπραξη του. 

Οργανισμός Τ1: Οι οφειλές του Οργανισμού βρίσκονται στη διαδικασία είσπραξης μέσω 
δικαστικών αγωγών.   

Σημείωσε, επίσης, ότι οι οφειλές από Οργανισμούς που έχουν τερματίσει τη λειτουργία τους, 
βρίσκονται στη διαδικασία είσπραξης μέσω αγωγών.  Αναμένονται οι αποφάσεις των δικαστικών 
αγωγών για περαιτέρω μέτρα ως προς την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών. 
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8.  Γενικά συμπεράσματα  

Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι η ΑΡΚ, σε ορισμένους  τομείς-δράσεις, παρουσιάζει αδυναμίες 
και/ή παραλείψεις ως προς τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία/Κανονισμούς, που αφορούν 
κυρίως σε: 

α. θέματα προσωπικού και μελών της Αρχής,  

β. διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, 

γ. τιμολογήσεις και εισπράξεις τελών και προστίμων, 

δ. καθυστερήσεις στην είσπραξη οφειλών και 

ε. στη στέγαση των  γραφείων της, 

που υποδεικνύουν την ανάγκη υιοθέτησης επαρκών μηχανισμών για εντοπισμό και βελτίωση/ 
διόρθωση. 

 

 

 

 
  



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΚ/01/2022 

 
 

36 
 

9. Γενικές συστάσεις 

Η Αρχή πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίζει τα συμφέροντά της 
και να ενεργεί πάντοτε στο πλαίσιο της νομιμότητας, με εφαρμογή των ορθών πρακτικών και 
διαδικασιών που επιτάσσουν οι κανόνες χρηστής διοίκησης και χρηστής χρηματοοικονομικής 
διαχείρισης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα 1 – Επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων και Διοικητικών Προστίμων  

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2019 
Α/Α 

ΥΠΟΘΕΣΗΣ & 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

€ 
1. Ανθρώπινα δικαιώματα, σεβασμός στην 

προσωπικότητα, τιμή, υπόληψη, ιδιωτική 
ζωή/όλοι απολαύουν δίκαιης, ορθής, 
αξιοπρεπούς συμπεριφοράς/δικαίωμα 
απάντησης/αξιοπρέπεια των δύο φύλων, 
φυλετικών, εθνικών, θρησκευτικών 
ομάδων ή ατόμων με ειδικές ανάγκες.  
Άρθρο = 26(1)(ε) 
Κανονισμοί = 21(3), 26(ιβ), 28(1), 32(3)(δ) 
  
16 υποθέσεις 

3/2019(15)  
Ρ7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  

11/2019(3) 
Τ2   4.500 

15/2019(92) 
Τ4   9.000 

16/2019(57-1) 
Τ14   9.000 

17/2019(6) 
Τ13 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   

18/2019(95) 
Τ15   9.000 

19/2019(3) 
Τ2   6.500 

20/2019(19) 
Τ8 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   

26/2019(92) 
Τ4   4.000 

27/2019(16) 
Ρ1   1.500 

29/2019(3) 
Τ2   7.000 

30/2019(92) 
Τ4   6.000 

42/2019(92) 
Τ4 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   

73/2019(16) 
Ρ1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   

81/2019(92) 
Τ4 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  

82/2019(95) 
Τ3   5.500 
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ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2019 
Α/Α 

ΥΠΟΘΕΣΗΣ & 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

€ 
2. Ακρίβεια, αντικειμενικότητα, πολυφωνία, 

πολυμέρεια και ισότιμη μεταχείριση.        
Άρθρα = 26(1)(α), 26(1)(γ), 26(2) 
Κανονισμός = 24(1)(α) 
 

8 υποθέσεις 

7/2019(3) 
Τ2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   

14/2019(92) 
Τ4   500 

30/2019(92) 
Τ4   6.000 

67/2019(1) 
Τ1 ΣΥΣΤΑΣΗ   

68/2019(95) 
Τ3 ΣΥΣΤΑΣΗ   

69/2019(3) 
Τ1 ΣΥΣΤΑΣΗ   

74/2019(95) 
Τ3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   

82/2019(95) 
Τ3   5.500 

3. Διαφημίσεις/τηλεμπορία – συχνότητα, 
διάρκεια, μεμονωμένες διαφημίσεις, 
αναλογία, χωρίς να διακρίνονται σαφώς. 
Άρθρο = 33(1)(α) 
Κώδικας Διαφημίσεων (Παρ.  ΙΧ) = ΣΤ.3  
  
2 υποθέσεις  

  
4/2019(3) 
Τ2 

  34.400 

  
59/2019(19) 
Τ8 

  7.750 

4. Διαφημίσεις/τηλεμπορία – 
περιεχόμενο  (υπερβολικοί και 
ανυπόστατοι ισχυρισμοί, δυσφήμιση 
άλλων προϊόντων, δημιουργία 
λανθασμένων εντυπώσεων), παρακίνηση 
για αγορά προϊόντων/διαφημίσεις 
παιδικών παιχνιδιών σε ώρα που 
απαγορεύεται από τη 
νομοθεσία/απαράδεκτα προς διαφήμιση 
προϊόντα/περιείχε διαγωνισμό, χωρίς να 
αναφέρεται με σαφήνεια πώς μπορούν να 
προμηθευτούν τους όρους.  
Άρθρα = 33(5)(α), 33(5)(β)(ii), 33(5)(β)(iii) 
Κώδικας Διαφημίσεων (Παρ. ΙΧ) = Β.1, 
Β.5(1), Δ.1, Δ.5, Δ.6, Ε.4 
  
7 υποθέσεις 
  

49/2019(92) 
Τ4   14.500 

59/2019(19) 
Τ8   7.750 

62/2019(30) 
Ρ14   750 

77/2019(5) 
Τ17 ΣΥΣΤΑΣΗ   

78/2019(14) 
Ρ5   500 

80/2019(92) 
Τ1   7.500 

84/2019(32) 
Ρ17 

  500 
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ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2019 
Α/Α 

ΥΠΟΘΕΣΗΣ & 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

€ 
5. Τοποθέτηση προϊόντων (μη σαφής 

επισήμανση/ενσωμάτωση μηνυμάτων 
μετά την ολοκλήρωση της 
παραγωγής/υπερβολική 
προβολή/υπέρβαση συνολικού χρόνου 
προβολής/ ευθεία παρακίνηση για αγορά 
προϊόντων).  
 
Άρθρα = 30Ζ(3)(β), 30Ζ(3)(γ), 30Ζ(3)(δ)(i), 
30Z(3)(δ)(ii), 30Ζ(5) 
  
6 υποθέσεις 

11/2019(3) 
Τ2   4.500 

23/2019(92) 
Τ4   4.000 

43/2019(92) 
Τ4   6.000 

48/2019(3) 
Τ2   2.500 

79/2019(92) 
Τ4   4.000 

80/2019(92) 
Τ4   7.500 

6. Συγκαλυμμένη διαφήμιση/διαφήμιση 
προϊόντων ή υπηρεσιών από 
δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια 
ενημερωτικών εκπομπών. 
Άρθρο = 30Ε(α) 
  
4 υποθέσεις 

11/2019(3) 
Τ2   4.500 

43/2019(92) 
Τ4   6.000 

48/2019(3) 
Τ2   2.500 

84/2019(32) 
Ρ17   500  

7. Χορηγία και συναφή.  
Άρθρο = 30Η(β) 
Κώδικας Διαφημίσεων (Παρ. ΙΧ) = Ε.4, 
Ε.10  
2 υποθέσεις 

62/2019(30) 
Ρ14   

  750 

78/2019(14) 
Ρ5   500 

8. Σήμανση/προειδοποίηση/οικογενειακή 
ζώνη. 
Άρθρα = 29(1), 29(2) 
Κανονισμοί = 21(5), 21(6), 21(7), 22(1), 
22(2), 32(1), 32(3)(α), 33(2) 
  
16 υποθέσεις 

5/2019(6) 
Τ13   4.000 

6/2019(92) 
Τ4   5.700 

10/2019(1) 
Τ1   6.000 

11/2019(3) 
Τ2   4.500 

12/2019(92) 
Τ4   2.500 

13/2019(1) 
Τ1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   

21/2019(6) 
Τ13   2.500 

29/2019(3) 
Τ2   7.000 
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ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2019 
Α/Α 

ΥΠΟΘΕΣΗΣ & 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

€ 
45/2019(1) 
Τ1   4.500 

47/2019(19) 
Τ8 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   

51/2019(92) 
Τ4   5.000 

60/2019(3) 
Τ2   3.000 

65/2019(95) 
Τ3   6.000 

72/2019(92) 
Τ4   2.000 

76/2019(57-1) 
Τ14   5.000 

83/2019(92) 
Τ4   7.000 

9. Ο Οργανισμός δεν έλαβε μέτρα για την 
τήρηση των γενικά παραδεκτών κανόνων 
της ευπρέπειας και της καλαισθησίας στη 
γλώσσα και στη συμπεριφορά. 
Κανονισμός = 21(4) 
  
7 υποθέσεις 

1/2019(78-1) 
Τ5/1 ΣΥΣΤΑΣΗ   

6/2019(92) 
Τ4   5.700 

9/2019(1) 
Τ1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   

28/2019(78-2) 
Τ5/2 ΣΥΣΤΑΣΗ   

45/2019(1) 
Τ1 
  

  4.500 

47/2019(19) 
Τ8 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   

73/2019(16) 
Ρ1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   

10. Χρήση γλώσσας με τρόπο που θίγει τις 
ευαισθησίες ομάδων. 
Κανονισμός = 25(3)(α) 
  
6 υποθέσεις 

3/2019(15) 
Ρ7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   

8/2019(17) 
Ρ9 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   

67/2019(1) 
Τ1 ΣΥΣΤΑΣΗ   

68/2019(95) 
Τ3 ΣΥΣΤΑΣΗ   

69/2019(3) 
Τ2 ΣΥΣΤΑΣΗ   



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΚ/01/2022 

Παράρτημα 1 

 

 
 

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2019 
Α/Α 

ΥΠΟΘΕΣΗΣ & 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

€ 
71/2019(92) 
Τ4 ΣΥΣΤΑΣΗ   

11. Ακατάλληλο λεκτικό/οπτικό υλικό (σκηνές 
ερωτικού περιεχομένου και βίας, όπως 
π.χ. σκηνές υπερβολικής/αναίτιας βίας, 
επικίνδυνη συμπεριφορά, σκηνές 
ακατάλληλου σεξουαλικού περιεχομένου, 
αυτοκτονία, κ.ά.). 
Άρθρα = 29(1), 29(2) 
Κανονισμοί = 26(ζ), 26(ια), 25(3)(γ) 
  
8 υποθέσεις 

10/2019(1) 
Τ1   6.000 

11/2019(3) 
Τ2   4.500 

21/2019(6) 
Τ13   2.500 

29/2019(3) 
Τ2   7.000 

45/2019(1) 
Τ1   4.500 

51/2019(92) 
Τ4   5.000 

76/2019(57-1) 
Τ14   5.000 

83/2019(92) 
Τ4   7.000 

12. Παραπλάνηση κοινού/αλλοίωση των 
απόψεων και θέσεων προσώπου, όπως 
εκφράστηκαν σε πρόγραμμα.        
Κανονισμός = 36(3) 
  
2 υποθέσεις 
  

48/2019(3) 
Τ2   2.500 

  
59/2019(19) 
Τ8 

  

7.750 

13. Ποιότητα/κοινωνική αποστολή. 
Άρθρο = 26(1)(β) και Κανονισμός = 21(1) 
  
5 υποθέσεις 

9/2019(1) 
Τ1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   

11/2019(3) 
Τ2   4.500 

29/2019(3) 
Τ2   7.000 

30/2019(92) 
Τ4   6.000 

42/2019(92) 
Τ4 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   

2/2019(19) 
Τ8  

  7.000 

24/2019(57-2) 
Τ17   600 

14. Παράβαση όρων άδειας. 
Άρθρο = 21(1) και Κανονισμός = 6(3) 

2/2019(19) 
Τ8   7.000 
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ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2019 
Α/Α 

ΥΠΟΘΕΣΗΣ & 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

€ 
  
2 υποθέσεις  

24/2019(57-2) 
Τ17   600 

15. Μετάδοση ρεπορτάζ με θέμα τη βία, που 
δεν προπαρασκευάστηκε με 
ευαισθησία/μετάδοση σκηνών 
ακατάλληλων για ανηλίκους σε ρεπορτάζ, 
χωρίς να υπάρχει προειδοποίηση. 
Άρθρο = 19(5) Νόμος ΡΙΚ 
Κανονισμοί = 24(2)(δ), 24(2)(ε) 
  
17 υποθέσεις 

12/2019(92) 
Τ4   2.500 

15/2019(92) 
Τ4   9.000 

16/2019(57-1) 
Τ14   9.000 

17/2019(6) 
Τ13 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   

18/2019(95) 
Τ3   9.000 

19/2019(3) 
Τ2   6.500 

41/2019(92) 
Τ4 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   

52/2019(3) 
Τ2   4.500 

53/2019(92) 
Τ4   3.000 

55/2019(68) 
Τ16   2.000 

57/2019(95) 
Τ3   2.500 

61/2019(95) 
Τ3   3.500 

63/2019(68) 
Τ16   3.000 

65/2019(95) 
Τ3   6.000 

75/2019(92) 
Τ4 

  4.500 

81/2019(92) 
Τ4 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   

82/2019(95) 
Τ3   5.500 

16. Ο πάροχος υπηρεσιών δεν μεριμνά, ώστε 
τα προγράμματά του να καθίστανται 
σταδιακά προσβάσιμα για ανθρώπους με 
οπτική και ακουστική αναπηρία/μη 
υποβολή χρονοδιαγράμματος.   

32/2019(92) 
Τ4 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   

33/2019(1) 
Τ1 ΣΥΣΤΑΣΗ   

34/2019(57-1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   
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ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2019 
Α/Α 

ΥΠΟΘΕΣΗΣ & 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

€ 
Άρθρα = 30Β(1), 30Β(3) 
  
7 υποθέσεις 

Τ14 
36/2019(6) 
Τ13 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   

37/2019(95) 
Τ3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   

38/2019(19) 
Τ8 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   

40/2019(3) 
Τ2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   

Σημείωση: Σύμφωνα με τον πιο πάνω πίνακα, 36 υποθέσεις εμπίπτουν σε μία κατηγορία και 34 
υποθέσεις εμπίπτουν πέραν της μίας κατηγορίας. 
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Παράρτημα 2 – Χρεώστες 2019 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ 
ΤΕΛΗ  

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΥΝΟΛΟ 
€ € € € 

Τ1 
 

29.858 69.000 98.858 
Τ2 

 
36.646 123.645 160.291 

Τ3 
 

11.183 
 

11.183 
Τ4 

 
25.572 10.500 36.072 

Τ5 
 

880 
 

880 
Τ6 

 
1.727 

 
1.727 

Τ7 
  

21.050 21.050 
Τ8 

 
1.354 81.450 82.804 

Τ9 
 

454 
 

454 
Τ10 

 
444 

 
444 

Τ11 
 

595 
 

595 
Τ12 

 
2.680 

 
2.680 

Τ13 
 

2.316 191.880 194.196 
Τ14 

 
651 

 
651 

Τ15 
  

13.600 13.600 
Ρ1 

 
2.401 5.900 8.301 

Ρ2 
 

2.600 
 

2.600 
Ρ3 

 
2.663 

 
2.663 

Ρ4 5.100 15.000 
 

20.100 
Ρ5 

 
473 

 
473 

Ρ6 
 

2.399 
 

2.399 
Ρ7 

 
726 

 
726 

Ρ8 
 

32 4.000 4.032 
Ρ9 

 
770 

 
770 

Ρ10 5.100 2.145 
 

7.245 
Ρ11 

 
1.085 

 
1.085 

Ρ12 
 

853 
 

853 
Ρ13 

 
30 

 
30 

Ρ14 5.100 916 1.400 7.416 
Ρ15 3.000 270 

 
3.270 

Ρ16 
 

1.637 
 

1.637 
Ρ17 

 
1.079 500 1.579 

Ρ18 
 

125 
 

125 
Ρ19 

 
1.152 

 
1.152 

Ρ20 
 

166 3.000 3.166 
Ρ21 850 

  
850 

Ρ22 850 200 
 

1.050 
Ρ23 

 
196 

 
196 

Ρ24 
 

250 
 

250 
Ρ25 4.250 800 

 
5.050 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ 
ΤΕΛΗ  

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΥΝΟΛΟ 
€ € € € 

Ρ26 
 

3 1.000 1.003 
Ρ27 

 
60 

 
60 

Ρ28 425 528 
 

953 
Ρ29 

 
674 

 
674 

Ρ30 
 

13 
 

13 
Ρ31 

 
41 

 
41 

Ρ32 850 
  

850 
Ρ33 850 

  
850 

Ρ34 
 

40 
 

40 
Ρ35 350 

  
350 

Ρ36 
 

60 
 

60 
Ρ37 

 
13 

 
13 

Ρ38 350 37 
 

387 
Ρ39 850 

  
850 

Ρ40 
 

51 
 

51 
Ρ41 2.900 307 

 
3.207 

Ρ42 
 

239 
 

239 
Ρ43 

 
5 

 
5 

Ρ44 
 

13 
 

13 
Ρ45 

 
186 

 
186 

Ρ46 
 

200 
 

200 
Ρ47 850 

  
850 

Ρ48 
 

610 
 

610 
ΣΥΝΟΛΟ 31.675 155.408 526.925 714.008 
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Παράρτημα 3 - Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις  

 


















































































