
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 

1.  Γενικά. 

Η ΄Εκθεση αυτή υποβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 3(5) των περί Νοµικών 
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (΄Ελεγχος Λογαριασµών) Νόµων του 1983 και 
1984, για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  Οι λογαριασµοί έχουν 
ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή που διόρισε το ΄Ιδρυµα, ύστερα από έγκριση µου, 
σύµφωνα µε το άρθρο 3(1) των πιο πάνω Νόµων.  Με βάση το ίδιο άρθρο, η 
Ελεγκτική Υπηρεσία έχει διενεργήσει επιπρόσθετο οικονοµικό και διαχειριστικό 
έλεγχο. 

2. Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης.  Στις 31.12.2001 οι τρέχουσες 
υποχρεώσεις του Ιδρύµατος ανέρχονταν σε £18,72 εκ., σε σύγκριση µε £17,57 εκ. 
το 2000, ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό ήταν £4,33 εκ. (£4,05 εκ. το 2000), 
δηλαδή υπήρχε έλλειµµα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους £14,39 εκ., σε σύγκριση µε 
£13,52 εκ. το 2000.  Η οικονοµική κατάσταση του Ιδρύµατος εξακολούθησε να 
είναι προβληµατική και το 2001 η λειτουργία του βασίστηκε, σε µεγάλο βαθµό, στη 
συνέχιση της παροχής οικονοµικής υποστήριξης από το Κράτος, στη συνέχιση της 
παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων από τα Ταµεία Συντάξεων του προσωπικού 
του Ιδρύµατος, καθώς και στη µη αποπληρωµή του οφειλόµενου ποσού για 
Περιθωριακά Ωφελήµατα του προσωπικού.  Η οφειλή του Ιδρύµατος προς τα 
Ταµεία Συντάξεων στις 31.12.2001 ανήλθε σε £9 εκ. (£9,7 εκ. το 2000) και για τα 
Περιθωριακά Ωφελήµατα σε £2,5  εκ. (£2,3 εκ. το 2000).  Επισηµαίνεται ότι, 
σύµφωνα µε τον περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου (Επιβολή Εισφοράς) 
(Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόµο αρ. 64(Ι)/2000, οποιοδήποτε έλλειµµα στον 
εγκεκριµένο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ετήσιο Προϋπολογισµό του ΡΙΚ 
καλύπτεται υπό µορφή κρατικής χορηγίας. 

Σύµφωνα µε την τελευταία αναλογιστική µελέτη που έγινε το 2000, η µη 
χρηµατοδοτούµενη υποχρέωση του Ταµείου Συντάξεων του ΡΙΚ ανερχόταν στις 
31.12.99 σε £8.135.136 και η αποπληρωµή της γίνεται από 1.1.2000 µε 10 
ισόποσες ετήσιες δόσεις ύψους £1.082.486, πλέον τόκους.  Το υπόλοιπο της 
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υποχρέωσης αυτής στις 31.12.2001 ανερχόταν σε £6.900.584 και δεν 
περιλαµβάνεται στις υποχρεώσεις του ΡΙΚ στον ισολογισµό. 

΄Οπως αναφέρεται στη σηµείωση 20 των Οικονοµικών Καταστάσεων, το ΡΙΚ δεν 
εφαρµόζει τις πρόνοιες του Αναθεωρηµένου Λογιστικού Προτύπου αρ.19, που 
προβλέπει, είτε την άµεση αναγνώριση στις οικονοµικές καταστάσεις της µη 
χρηµατοδοτούµενης υποχρέωσης του Ταµείου Συντάξεων, είτε την αναγνώριση 
της σε περίοδο µέχρι πέντε ετών, µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης. 

Σε περίπτωση εφαρµογής του πιο πάνω προτύπου, µε βάση την αναλογιστική 
µελέτη, η οφειλή προς το Ταµείο Συντάξεων θα αυξανόταν είτε σε £15,9 εκ., µε 
την άµεση αναγνώριση, είτε σε £9,5 εκ., µε την αναγνώριση σε περίοδο 5 ετών. 

(β) Αποτελέσµατα έτους.  Το ΄Ιδρυµα παρουσίασε για το 2001 έλλειµµα (πριν 
από τη φορολογία) £1εκ., σε σύγκριση µε πλεόνασµα £0,1 εκ. κατά το 2000.  Η 
διαφορά οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξόδων, όπως φαίνεται στην 
παράγραφο (δ) πιο κάτω.  Σηµειώνεται ότι, αν αναγνωριζόταν στις οικονοµικές 
καταστάσεις η µη χρηµατοδοτούµενη υποχρέωση προς το Ταµείο Συντάξεων, είτε 
ολόκληρη στο τρέχον έτος, είτε σε περίοδο 5 ετών, το πιο πάνω έλλειµµα θα 
αυξανόταν κατά £6.900.584 ή κατά £493.338, αντίστοιχα. 

(γ) Έσοδα.  Τα έσοδα ήταν £16,79 εκ., σε σύγκριση µε £16,76 εκ. για το 
προηγούµενο έτος, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση £0,03 εκ.  Η σηµαντικότερη 
αύξηση σηµειώθηκε στο Κονδύλι «Κυβερνητική Χορηγία» (£7.286.812 ή 112%) 
και οφείλεται στο ότι, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 2 του περί 
Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου (Επιβολή Εισφοράς) (Τροποποιητικού) (Αρ.2) 
(Ν64(Ι)/2000),  η εισφορά υπέρ του ΡΙΚ τερµατίστηκε στις 30.6.2000 και, όπως 
αναφέρεται πιο πάνω,  από 1η Ιουλίου 2000 οποιοδήποτε έλλειµµα στον 
εγκεκριµένο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ετήσιο Προϋπολογισµό του ΡΙΚ 
καλύπτεται υπό µορφή κρατικής χορηγίας.  Εξάλλου, µείωση σηµειώθηκε στα 
Κονδύλια «Εµπορικές ∆ιαφηµίσεις» (£637.091 ή 21%) και «Λαχείο Ευχάριστο 
Σαββατόβραδο» (£120.644 ή 45%). 

(δ) Έξοδα. Τα έξοδα, εκτός των τόκων και εξόδων χρηµατοδότησης, ανήλθαν 
σε £17,1 εκ., σε σύγκριση µε £16,1 εκ. για το προηγούµενο έτος, δηλαδή 
σηµείωσαν αύξηση £1 εκ. ή 6,2%.  Σηµειώνεται ότι στα πιο πάνω έξοδα 
περιλαµβάνονται οι αποσβέσεις (2001 £624.847, 2000 £870.856).  Οι τόκοι και τα 
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έξοδα χρηµατοδότησης ανήλθαν σε  £738.618 (£573.538 το 2000). Η 
σηµαντικότερη αύξηση σηµειώθηκε στα Κονδύλια «Μισθοί και ωφελήµατα 
προσωπικού και συνεργατών» (£489.700) ή 5,8%, «΄Εξοδα προγραµµάτων» 
(£212.929) ή 3,8% και «Γενικές ∆απάνες» (£531.551) ή 47%.  Αύξηση 
σηµειώθηκε και στους πληρωτέους τόκους (£165.080) ή 28,8%,  λόγω του ότι το 
ΡΙΚ, από 1.1.2001, όταν τέθηκε σε ισχύ ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου 
Νόµος, υπολογίζει τόκους σε δάνεια και προκαταβολές, τα οποία είχαν ήδη 
κεφαλαιοποιηµένους τόκους ίσους µε την αξία του κεφαλαίου. 

(ε) Κρατικές εγγυήσεις.  Στις 31.12.2001 οι κρατικές εγγυήσεις για τα δάνεια 
του Ιδρύµατος ανέρχονταν σε £3,21 εκ. και για τραπεζικά παρατραβήγµατα σε 
£2,85 εκ. 

(στ)  Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική 
εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Ιδρύµατος: 
 2001  2000 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 0,23  0,23 
    
Αποδοχές και Ωφελήµατα Προσωπικού 
(περιλαµβανοµένων των εργοδοτικών εισφορών) 
 προς Έξοδα 

 
 

51,9% 

  
 

53,4% 

3. Προσωπικό. 

Το Ίδρυµα εργοδοτούσε κατά τις 31.12.01 221 µόνιµους υπαλλήλους (231 το 
2000) και 33 εργάτες (27 το 2000).  Οι δαπάνες για τις αποδοχές και άλλα 
ωφελήµατα προσωπικού ανήλθαν σε £8,9 εκ., σε σύγκριση µε £8,4 εκ. το 2000, 
όπως παρουσιάζεται στην κατάσταση που ακολουθεί: 

  2001  2000 
  £  £ 

Βασικός µισθός  1.103.003  1.189.158 
13ος µισθός  317.437  316.650 
Τιµαριθµικό επίδοµα  2.410.607  2.317.005 
΄Αλλα επιδόµατα  11.844  13.315 
Κοινωνικές Ασφαλίσεις  314.360  319.702 
Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη  302.392  233.857 
Ταµείο Πλεονάζοντος Προσωπικού 
και Αρχή Ανάπτυξης Ανθρ. 
∆υναµικού 

  
197.511 

  
218.025 

Εργατικό προσωπικό  217.953  187.741 
Υπερωρίες  433.197  419.083 
Επίδοµα βάρδιας  202.713  209.608 
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Εισφορά για την άµυνα  87.302  97.034 
  5.598.319  5.521.178 
Εισφορά στο Ταµείο Συντάξεων για 
Τρέχουσα Υπηρεσία 

  
774.318 

  
820.628 

Εισφορά στο Ταµείο Συντάξεων για 
κάλυψη προϋπηρεσίας 

  
1.741.723 

  
1.669.865 

Σχέδιο Πρόωρης Ευδόκιµης 
Αφυπηρέτησης 

  
444.727 

  
40.994 

Ταµείο Ευηµερίας και Περιθωριακά 
Ωφελήµατα 

  
351.487 

  
368.209 

  8.910.574  8.420.874 

Οι πιο πάνω αποδοχές περιλαµβάνουν ποσό ύψους £130.358 (£150.465 το 2000) 

που αντιπροσωπεύει εισφορές για τους συνεργάτες στο Ταµείο Αδειών, το οποίο 

έπρεπε να χρεωθεί στα Έξοδα Προγραµµάτων, όπου χρεώνονται και οι αµοιβές 

τους, ενώ δεν περιλαµβάνουν ποσό ύψους £37.964 (£30.406 το 2000), που 

αντιπροσωπεύει αµοιβή 4 εργατών, το οποίο χρεώθηκε στα Έξοδα 

Προγραµµάτων.  Με βάση τον αριθµό των µόνιµων υπαλλήλων που εργοδοτούσε 

το Ίδρυµα στις 31.12.2001, ο ετήσιος µέσος όρος δαπανών για κάθε υπάλληλο, 

χωρίς να ληφθούν υπόψη η ελλειµµατική εισφορά στα Ταµεία Συντάξεων, η 

αποζηµίωση για πρόωρη ευδόκιµη αφυπηρέτηση και οι εισφορές για τους 

συνεργάτες στα Ταµεία Αδειών,  Βιοµηχανικής Κατάρτισης και ΄Αµυνας ήταν 

£27.948 (£27.071 το 2000, εάν αφαιρεθούν οι απολαβές των υπαλλήλων που 

αφυπηρέτησαν κατά τη διάρκεια του έτους, όπως έγινε και µε το 2001). 

4. Προϋπολογισµός. 

(α) Έγκριση.  Ο Προϋπολογισµός για το οικονοµικό έτος 2001 εγκρίθηκε από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος στις 26.9.2000.  Στη συνέχεια, εγκρίθηκε από 

το Υπουργικό Συµβούλιο στις 16.11.2000. Σύµφωνα µε τους περί Νοµικών 

Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισµών) Νόµους, ο 

Προϋπολογισµός έπρεπε να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 

αργότερο µέχρι τις 30.9.2000, ενώ κατατέθηκε στις 12.12.2000 και ψηφίστηκε σε 

Νόµο στις 23.2.2001.  Η Βουλή ενέκρινε δωδεκατηµόρια για τους µήνες Ιανουάριο 

και Φεβρουάριο 2001. 

(β) Υπερβάσεις.  Σε διάφορα Κονδύλια του Προϋπολογισµού σηµειώθηκαν 

υπερβάσεις, συνολικού ύψους £267.219, που καλύφθηκαν µε µεταφορές 

εξοικονοµήσεων από άλλα Κονδύλια και από τις Μη Προβλεπόµενες ∆απάνες και 
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Αποθεµατικό, ύστερα από έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος 

ηµερ. 23.4.2002. 

Πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι νοµοσχέδιο Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού 

για κάλυψη υπερβάσεων του Προϋπολογισµού του 1995, ύψους £995.700, 

εξακολουθεί να εκκρεµεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και δεν έχει προωθηθεί στη 

Βουλή. 

Ο Αν. Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος, µε επιστολή του ηµερ. 11.4.2000, 

ζήτησε από το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών να προωθήσει το 

θέµα της έγκρισης των υπερβάσεων. 

5. Έσοδα. 

(α) Λαχείο - Ευχάριστο Σαββατόβραδο. 

Καθαρά έσοδα.  Τα καθαρά έσοδα του Λαχείου ανήλθαν σε £145.083, σε 

σύγκριση µε £265.727 το 2000, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση £120.644 ή 45%.  Τα 

έσοδα από την πώληση λαχείων µειώθηκαν λόγω της συνέχισης της πτωτικής 

τάσης που παρατηρείται στις πωλήσεις του Λαχείου κατά τα τελευταία χρόνια. 

Στα πιο πάνω έσοδα περιλαµβάνονται χρηµατικά βραβεία από αδιάθετα λαχεία, 

συνολικής αξίας £31.016, και χρηµατικά βραβεία αξίας £66.342, από 

ανεξαργύρωτα λαχεία που κέρδισαν και δεν εξαργυρώθηκαν πριν από τη λήξη 

τους. 

΄Οπως έχω πληροφορηθεί, η ∆ιεύθυνση του ΡΙΚ, λόγω της πτωτικής τάσης των 

εσόδων του λαχείου του Ευχάριστου Σαββατόβραδου, εισηγήθηκε στο Υπουργείο 

Οικονοµικών την εισαγωγή τηλεοπτικής τόµπολας ή και συνεταιρικού λαχείου. 

(β) ∆ιαφηµίσεις. 

(i) ΄Εσοδα από διαφηµίσεις.  Τα ποσά που τιµολογήθηκαν κατά τη διάρκεια 

του έτους για διαφηµίσεις µειώθηκαν κατά £637.091 ή 20,7%, σε σύγκριση 

µε το 2000 (2001 £2.443.107, 2000 £3.080.198).  Παρατήρησα ότι η πτωτική 

τάση των διαφηµίσεων θα πρέπει, κατά τη γνώµη µου, να προβληµατίσει το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, σε συνδυασµό µε άλλα άµεσα συναφή θέµατα, όπως 

την ανταλλαγή διαφηµιστικού χρόνου µε προµήθεια υλικών ή εξασφάλιση 

υπηρεσιών και την παραχώρηση ειδικών εκπτώσεων.  Ο Πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι η πτωτική τάση των 
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διαφηµίσεων προβληµατίζει το Συµβούλιο και ότι αυτή οφείλεται, πέραν του 

ανταγωνισµού, και στην οικονοµική κρίση του 2001. 

(ii) Barter Agreement.  Κατά τη διάρκεια του 2001 έγινε ανταλλαγή 

διαφηµίσεων µε ειδική συµφωνία (Barter Agreement) για 3 225 spots, 

συνολικού ποσού £526.139, όπως πιο κάτω: 

 £ 
Εφηµερίδες και περιοδικά 459.568 
Είδη ένδυσης τηλεπαρουσιαστών 29.339 
Γιγαντοαφίσες 19.990 
Υπηρεσίες 4.384 
∆ιάφορα 12.858 
 526.139 

Για τις διαφηµίσεις αυτές εκδίδονται εξωλογιστικά τιµολόγια και τα σχετικά ποσά 

δεν περιλαµβάνονται στα έσοδα και έξοδα του Ιδρύµατος, περιλαµβάνεται όµως 

σχετική σηµείωση στους Λογαριασµούς.  Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

µε πληροφόρησε ότι από 1.1.2002 έχει διαφοροποιηθεί η διαδικασία και όλα τα 

τιµολόγια καταχωρίζονται κανονικά. 

6. Χρεώστες. 

(α) Χρεώστες διαφηµίσεων.   

(i) Στις 31.12.2001 οι χρεώστες διαφηµίσεων ανέρχονταν σε £2.086.891, σε 

σύγκριση µε £2.213.192 το 2000, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση κατά 

£126.301 ή 5,7%, παρόλο που οι διαφηµίσεις µειώθηκαν κατά £637.091 ή 

20,7%. 

Χρονολογικά οι χρεώστες παρουσιάζονται ως εξής: 

 2001  2000 
 £  £ 

Μέχρι 3 µήνες 893.344  1.118.584 
Από 3-6 µήνες 274.504  386.729 
Από 6-12 µήνες 313.410  341.836 
Πέρα από 12 µήνες 605.633  366.043 

 2.086.891  2.213.192 
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Σηµειώνεται ότι το ποσό των £893.344 που περιλαµβάνεται πιο πάνω αφορά 

τιµολόγια διαφηµίσεων για τους µήνες Οκτώβριο-∆εκέµβριο 2001, τα οποία στις 

31.12.2001 δεν ήταν ληξιπρόθεσµα. 

(ii) ΄Οπως φαίνεται από την πιο πάνω ανάλυση, οι περιπτώσεις χρεωστικών 

υπολοίπων που οφείλονται για περίοδο πέρα από 12 µήνες ανέρχονταν σε 

£605.633 ή 29% επί του συνόλου των χρεωστών διαφηµίσεων, σε σύγκριση 

µε £366.043 ή 17% που ήταν το αντίστοιχο του 2000.  Ανέφερα τα πιο κάτω 

ενδεικτικά παραδείγµατα και εισηγήθηκα όπως ληφθούν µέτρα για είσπραξη 

τους. 

Αρ. 
Λογ/σµού 

 Υπόλοιπο 
31.12.2000 

 Υπόλοιπο 
31.12.2001 

 Οφειλόµενο πέρα 
από 12 µήνες 

  £  £  £ 
4000005  67.145  53.393  50.299 
4000032  148.685  156.436  77.359 
4000034  40.158  39.690  39.690 
4000054  43.182  43.182  43.182 
4000058  32.517  27.445  15.618 
4000062  83.854  83.973  59.793 
4000079  37.259  25.640  25.241 
4001401  3.545  3.545  3.545 
4002328  3.716  3.716  3.716 

  
(iii) Στους λογαριασµούς του Ιδρύµατος δεν περιλαµβάνονται οι τόκοι που 

οφείλονται από τους χρεώστες διαφηµίσεων, παρά µόνο οι εισπραχθέντες 

τόκοι, οι οποίοι υπολογίζονται από το σύστηµα των Factors µε τη διενέργεια 

κάθε είσπραξης.  Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε 

ότι λαµβάνονται όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για είσπραξη των οφειλόµενων 

ποσών από διαφηµίσεις και ότι έχουν ήδη δοθεί οδηγίες για να παρθούν και 

νοµικά µέτρα. 

(iv) Χρεώστες από ∆ιαφηµίσεις Ραδιοπρογράµµατος.  Η έκδοση του 

Ραδιοπρογράµµατος αναστάληκε από 25.4.98, όµως το υπόλοιπο των 

σχετικών χρεωστών κατά τις 31.12.2001 ανερχόταν σε £14.593.  

Παρατήρησα ότι, δεδοµένου του υπολοίπου της 31.12.2000, που ήταν 

£14.934, δεν φαίνεται να είχαν διενεργηθεί σηµαντικές εισπράξεις και θα 
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πρέπει το θέµα να απασχολήσει το ΄Ιδρυµα.  Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι έχουν δοθεί οδηγίες για αγωγές για 

είσπραξη του ποσού αυτού.  

(β) ∆ιάφοροι Χρεώστες Υπηρεσιών.  Στο υπόλοιπο των διαφόρων χρεωστών, 

που κατά τις 31.12.2001 ανερχόταν σε £262.135, σε σύγκριση µε £194.527 της 

31.12.2000, εξακολουθούν να συµπεριλαµβάνονται παλιά υπόλοιπα (τα κυριότερα 

φαίνονται πιο κάτω), για τα οποία έγινε αναφορά και στην επιστολή µας για τους 

λογαριασµούς του 2000, επανέλαβα ότι θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες 

για είσπραξη τους. 

 
Αρ. 

Λογ/σµού  Υπόλοιπο 
31.12.2001  Οφείλεται από 

  £   
4930088  3.355  1996-99 
4930098  4.244  1994 
4930052  1.662  1996-98 
4930083  1.350  1994 
4930204  540  1997 
4930287  5.400  1999 
4930297  2.241  1999 

(γ) Οφειλόµενο ποσό από ραδιοτηλεοπτικό σταθµό.  Με βάση τη συµφωνία 

ηµερ. 15.12.99, ο πιο πάνω σταθµός υπόκειται σε καταβολή προς το ΄Ιδρυµα 

£1.100 το µήνα, για συντήρηση των ποµπών στο σταθµό Τροόδους, καθώς και 

στη µηνιαία καταβολή του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.  Κατά το έτος 2001 δεν 

έγινε οποιαδήποτε πληρωµή προς το ΄Ιδρυµα, µε αποτέλεσµα τη συσσώρευση 

χρέους ύψους £34.928.  Ωστόσο παρατηρήθηκε ότι τιµολόγια ύψους £14.487 

ξοφλήθηκαν το 2002, χωρίς να υπολογιστεί οποιοσδήποτε τόκος για την 

καθυστέρηση.  Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι 

έγιναν οι σχετικές παραστάσεις και ότι το οφειλόµενο ποσό έχει τώρα µειωθεί στις 

£13.434. 

(δ) Χρεώστες εισφοράς υπέρ του ΡΙΚ.  Στις 31.12.2001 το υπόλοιπο των πιο 

πάνω χρεωστών ανερχόταν σε £742.843 (£831.149 στις 31.12.2000) και 

περιλάµβανε ποσό £495.187 για χρεώστες ποσών πέρα από £80, την είσπραξη 

των οποίων ανέλαβε αποκλειστικά το ΄Ιδρυµα, και ποσό £247.656 για χρεώστες 

που παραµένουν ακόµη στις καταστάσεις καταναλωτών της ΑΗΚ.  Παρόλο που το 
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µεγαλύτερο ποσό από αυτούς (£723.000) έχει συµπεριληφθεί στην πρόνοια για 

επισφαλείς χρεώστες, εξέφρασα την άποψη ότι δεν θα πρέπει να εγκαταλειφθεί η 

προσπάθεια για είσπραξη τους, αλλά να γίνει προσπάθεια εντοπισµού των 

χρεωστών, προτού αφαιρεθούν από τις καταστάσεις καταναλωτών της ΑΗΚ, 

καθώς και συντονισµένες ενέργειες και λήψη µέτρων για είσπραξη τους.  Ο 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι µέχρι 30.6.2002 

ολοκληρώνεται η διαδικασία αποστολής επιστολών προς όλους τους χρεώστες, η 

οποία άρχισε από το 2001.  Υπάρχει, σε χαµηλό όµως βαθµό, ανταπόκριση.  Στη 

συνέχεια θα δοθούν σε δικηγορικά γραφεία όλοι οι χρεώστες που θα παραµείνουν 

σε εκκρεµότητα, για να εισπραχθούν όλα τα οφειλόµενα ποσά προς το ΡΙΚ και δεν 

θα εγκαταλειφθεί η προσπάθεια για την είσπραξη τους. 

(ε) Υπηρεσίες Factoring.  Για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, το ΄Ιδρυµα 

έχει επιβαρυνθεί µέσα στο 2001 µε ποσό £36.565 (2000 £34.561).  Λόγω της  

συνεχούς αύξησης των χρεωστών διαφηµίσεων, για υποχρεώσεις πέρα από ένα 

έτος, ο θεσµός των υπηρεσιών Factoring δεν φαίνεται να αποδίδει τα 

αναµενόµενα αποτελέσµατα και εισηγήθηκα όπως γίνει επανεξέταση του όλου 

θέµατος.  Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι έχει γίνει 

επανεξέταση του θέµατος και η χρέωση για το 2002 θα είναι µειωµένη κατά 

περίπου £10.000. 

7. Αµετάδοτα προγράµµατα.  

(α) Στις 31.12.2001 η αξία των αµετάδοτων προγραµµάτων/ταινιών που έχουν 

πληρωθεί ανερχόταν σε £733.857 (£247.422 το 2000).  Παρατηρήθηκε ότι δεν 

µπορεί να εξακριβωθεί κατά πόσο τα πιο πάνω προγράµµατα θα µεταδοθούν, 

γιατί το σχετικό λογισµικό πρόγραµµα του ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν παρέχει 

βασικές και σχετικές πληροφορίες, όπως: 

• Αν το πρόγραµµα (ταινία) υπάρχει ή προβλήθηκε. 

• Ηµεροµηνία τερµατισµού του δικαιώµατος προβολής. 

Επισηµαίνεται επίσης ότι η έλλειψη µηχανηµάτων µεταγραφής των 

προγραµµάτων δηµιουργεί κινδύνους για τη µη µετάδοση εξασφαλισθέντων και 

πληρωθέντων προγραµµάτων, εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται 

από το δικαίωµα µετάδοσης, λόγω µη έγκαιρης µεταγραφής τους σε κασέτες 

µετάδοσης.  Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι θα 
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γίνει προσπάθεια όπως εισαχθεί νέο λογισµικό σύστηµα για καλύτερη 

παρακολούθηση της διακίνησης των ταινιών. 

(β) Εξασφάλιση προγραµµάτων/κοστολόγηση.  Η κοστολόγηση των 

µεταδοθέντων ξένων προγραµµάτων γίνεται σε ξένο νόµισµα και η µετατροπή 

τους σε κυπριακές λίρες γίνεται µε βάση την τιµή συναλλάγµατος που ισχύει κατά 

τη λήξη κάθε τριµήνου και όχι µε βάση την τιµή συναλλάγµατος που ισχύει κατά 

την ηµέρα της πληρωµής, µε αποτέλεσµα η αξία των µεταδοθέντων 

προγραµµάτων να διαφέρει από το πραγµατικό κόστος.  ΄Οπως έχω 

πληροφορηθεί, µε την εισαγωγή του νέου λογισµικού συστήµατος θα διασφαλιστεί 

και η σωστή κοστολόγηση των προγραµµάτων. 

8. Ταινιοθήκη. 

Συνεχίζει να µην υπάρχει ασφαλής φύλαξη των ταινιών που βρίσκονται στην 

ταινιοθήκη.   

Επίσης, όπως ανέφερα  και στην επιστολή µου για τους λογαριασµούς του 2000, 

υπάρχουν περιπτώσεις όπου ταινίες που περιέχουν πρόγραµµα 

χρησιµοποιούνται για εγγραφή άλλου προγράµµατος, χωρίς να εξασφαλιστεί 

έγκριση για διαγραφή του ήδη υπάρχοντος προγράµµατος, µε κίνδυνο την 

καταστροφή προγραµµάτων που δεν έχουν ακόµη µεταδοθεί.  

Για τους πιο πάνω λόγους, καθώς και για σκοπούς διευκόλυνσης στον εντοπισµό 

των ταινιών, επιβεβαίωσης της ύπαρξης τους και ασφαλούς φύλαξης τους, 

εισηγήθηκα όπως: 

(α) Γίνει φυσική καταµέτρηση των ταινιών και συµφιλίωση τους µε τις 

καταστάσεις του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

(β) Ταξινοµηθούν σε ειδικά διαρρυθµισµένους και αριθµηµένους χώρους, µε 

παράλληλη τήρηση ειδικών καρτελών. 

(γ) Καθοριστεί διαδικασία έκδοσης και παραλαβής των ταινιών. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το όλο θέµα 

συσχετίζεται µε το λογισµικό πρόγραµµα που αναφέρεται στην προηγούµενη 

παράγραφο. 

9. Προσφορές. 
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(α) Υπεπιτροπή Προσφορών.  ∆ιαπιστώθηκε ότι στις περιπτώσεις όπου 

ζητούνται προσφορές, για αγορές ή υπηρεσίες αξίας από £3.001 µέχρι £5.000, 

δεν απαιτείται η τοποθέτηση τους στο κιβώτιο προσφορών.  Η διαδικασία 

ζήτησης, υποβολής και κατακύρωσης είναι η ίδια µε αυτή που ακολουθείται για 

προσφορές πέρα από £5.000 και συνεπώς θα πρέπει να τηρείται χωρίς 

παρεκκλίσεις.  Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι 

έχουν δοθεί οδηγίες για να ακολουθείται συστηµατικά η σχετική διαδικασία. 

(β) Μητρώο προσφορών.  Στην έκθεση µου για τους λογαριασµούς του 1999, 

εισηγήθηκα, µεταξύ άλλων, και την τήρηση του µητρώου προσφορών.  Η 

εισήγηση µου αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί. 

(γ) Κιβώτιο προσφορών.  ∆ιαπιστώθηκε ότι το κιβώτιο προσφορών 

ασφαλίζεται µε δύο κλειδαριές, τα κλειδιά των οποίων κρατούν δύο µέλη του 

προσωπικού του ΡΙΚ.  Εισηγήθηκα όπως µελετηθεί το ενδεχόµενο ανάθεσης των 

κλειδιών, το ένα στον Πρόεδρο της Επιτροπής Προσφορών και το άλλο σε 

ανώτερο λειτουργό του Λογιστηρίου, πρακτική που ακολουθείται στις προσφορές 

του ∆ηµοσίου. 

(δ) ΄Ανοιγµα των προσφορών.  ∆ιαπιστώθηκε ότι το άνοιγµα των προσφορών 

δεν γίνεται µε τη λήξη της ηµεροµηνίας υποβολής, αλλά σε µεταγενέστερο χρόνο.  

Οι προσφορές παραλαµβάνονται από το κιβώτιο προσφορών στο χρόνο λήξης 

κάθε προσφοράς και παραδίνονται στον Αν. Γενικό ∆ιευθυντή, χωρίς να γίνεται 

πρακτικό, ο οποίος αναλαµβάνει τη φύλαξη τους, µέχρι τη συνεδρία κατά την 

οποία θα ανοιχθούν. Παρατήρησα ότι η διαδικασία αυτή αφήνει κενά, όπως για 

παράδειγµα στην περίπτωση της προσφοράς 19/2001 «Ανακαίνιση Γραφείων».  

Στην περίπτωση αυτή παρουσιάστηκαν και ανοίχθηκαν τρεις προσφορές, οι 

οποίες δόθηκαν για αξιολόγηση.  Μετά από περίπου 20 ηµέρες ο Αν. Γενικός 

∆ιευθυντής εντόπισε και τέταρτη προσφορά, η οποία από παραδροµή, όπως 

φαίνεται, παρέµεινε στο filing cabinet.  Σύµφωνα µε γνωµάτευση του Νοµικού 

Συµβούλου του Ιδρύµατος, εφόσον το λάθος για τη µη έγκαιρη εντόπιση της 

προσφοράς βαρύνει το ΡΙΚ, η προσφορά αυτή πρέπει να ληφθεί υπόψη.  Ενόψει 

τούτου, η προσφορά ανοίχθηκε, ήταν η φθηνότερη κατά £3.670 από τον πιο 

χαµηλό προσφοροδότη και τελικά κατακυρώθηκε στην τιµή των £191.330. 
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Επισήµανα ότι, στις σπάνιες περιπτώσεις όπου, για οποιοδήποτε λόγο, 

µετακινούνται οι προσφορές από το κιβώτιο προσφορών, η ενδεικνυόµενη 

διαδικασία είναι όπως τοποθετούνται σε χώρο που ασφαλίζεται µε δύο κλειδαριές, 

τα κλειδιά των οποίων είναι στην κατοχή των λειτουργών που κατέχουν και  τα 

κλειδιά του κιβωτίου προσφορών. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε, σχετικά µε το µητρώο 

προσφορών, τα κλειδιά του κιβωτίου προσφορών και το άνοιγµα προσφορών, ότι 

έχουν δοθεί οδηγίες για υλοποίηση των εισηγήσεων µου. 

(ε) Προσφορά 2/2001 «10 KW FM Transmitters» (£203.732).  Η προσφορά 

αφορούσε την προµήθεια πέντε ποµπών F.M. 10KW, για την οποία υποβλήθηκαν 

15 προσφορές.  Η κατακύρωση έγινε στην εταιρεία Rohde & Schwarz,  έναντι 

ποσού £185.881.  Τόσο η εισήγηση της Επιτροπής Προσφορών (ηµερ. 6.4.2001) 

όσο και η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (ηµερ. 10.4.2001), στηρίχθηκαν 

στην αξιολόγηση των προσφορών που υπέβαλε ο Τµηµατάρχης Μελετών και 

Εγκαταστάσεων, από την οποία παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Σύµφωνα µε τους όρους προσφορών, πληρούσαν τις προδιαγραφές εννέα 

προσφορές. 

(ii) Για τον υπολογισµό της τιµής κάθε προσφοράς υπολογίστηκε και 

αξιολογήθηκε το ετήσιο κόστος κατανάλωσης ρεύµατος, κριτήριο το οποίο 

δεν έπρεπε να ληφθεί υπόψη, αφού δεν περιλαµβανόταν στους όρους και 

προδιαγραφές της προσφοράς και συνεπώς δεν είχε συντελεστή στάθµισης, 

µε αποτέλεσµα τη διαφοροποίηση της αξιολόγησης και την κατακύρωση της 

προσφοράς στον τρίτο φθηνότερο προσφοροδότη. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε  πληροφόρησε ότι στην αξιολόγηση 

της πιο πάνω προσφοράς οι Τεχνικές Υπηρεσίες του ΡΙΚ έλαβαν υπόψη την 

κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος, που είναι σηµαντικό κονδύλι για την 

εξασφάλιση της πιο οικονοµικής και συµφέρουσας προσφοράς για το ΡΙΚ.  

Σχολίασε επίσης ότι στις προδιαγραφές του το ΡΙΚ αναφέρεται στο clause 4.5 

«Technical requirement apply to each of the transmitters to be supplied» και στο 

clause 4.51 «in high efficiency», τα οποία δηλώνουν ότι οι προσφερόµενοι ποµποί 

πρέπει να είναι αποδοτικοί και όσον αφορά στην κατανάλωση ρεύµατος και ότι  το 

clause 4.5.8 «Power supply and consumption» και το Schedule N ζητούν την 



 13 
  

κατανάλωση κάθε ποµπού, «ούτως ώστε οι προσφερόµενοι ποµποί να 

αξιολογηθούν, όπως αναφέρεται πιο πάνω, στο efficiency/power consumption».  

Παρατήρησα ότι τα σηµεία των προδιαγραφών στα οποία αναφέρεται ο Πρόεδρος 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι γενικά και αόριστα.  Συγκεκριµένα, στο clause 

4.5.8 ζητείται απλώς να αναφερθεί η κατανάλωση ρεύµατος του κάθε ποµπού και 

η αναφορά αυτή να γίνει στο Schedule N.  Η αναφορά του Προέδρου «ούτως 

ώστε οι προσφερόµενοι ποµποί να αξιολογηθούν όπως αναφέρεται πιο πάνω στο 

efficiency/power consumption» δεν περιλαµβάνεται στο clause 4.5.8, αλλά ούτε 

και σε άλλο σηµείο των εγγράφων της προσφοράς. 

Σε περίπτωση που η κατακύρωση µιας Σύµβασης ∆ηµοσίου σκοπείται να γίνει µε 

βάση την πιο συµφέρουσα οικονοµικά προσφορά, στην προκήρυξη ή τα έγγραφα 

του διαγωνισµού πρέπει να καθορίζονται τα κριτήρια και ο συντελεστής στάθµισης 

του καθενός, µε βάση τα οποία πρόκειται να ληφθεί η απόφαση κατακύρωσης. 

(στ) Προσφορά  16/2001 «VHF Transmitter System».  Στις 21.1.2001 

ζητήθηκαν προσφορές για έναν ποµπό 20KW για τον κεντρικό σταθµό Τροόδους, 

καθότι κρίθηκε αναγκαία η αντικατάσταση του παλαιού ποµπού.  Η Επιτροπή 

Προσφορών εισηγήθηκε, στις 5.7.2001, κατακύρωση της προσφοράς έναντι 

ποσού £200.530.  Στις 15.10.2001 ειδοποιήθηκαν όλοι οι προσφοροδότες ότι οι 

προσφορές ακυρώνονται. 

Οι προσφορές επαναπροκηρύχθηκαν στις 14.10.2001 και υποβλήθηκαν οκτώ 

προσφορές, οι οποίες δόθηκαν στις 13.11.2001 για αξιολόγηση. 

Παρατηρήθηκε ότι δεν είχε συµπληρωθεί, µέχρι την ηµέρα του ελέγχου, η 

αξιολόγηση και ζήτησα όπως πληροφορηθώ τους λόγους της ακύρωσης των 

προσφορών στην πρώτη προκήρυξη, καθώς και για την  καθυστέρηση στην 

αξιολόγηση των επαναπροκηρυχθεισών προσφορών.  

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το ΡΙΚ δεν διέθετε 

τις απαραίτητες πιστώσεις για την αγορά του πιο πάνω ποµπού, έτσι η απόφαση 

για αγορά αναβλήθηκε για το 2002. 

(ζ) Προσφορά 12/2001 «Συστήµατα Teletext».  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

κατακύρωσε την προσφορά στις 19.6.2001, σύµφωνα µε την έκθεση αξιολόγησης 

και εισήγηση της Επιτροπής Προσφορών, µε υποχρέωση καταβολής από τους 

προσφοροδότες ετήσιων δικαιωµάτων £21.035, για την παροχή από το ΡΙΚ 
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συχνοτήτων, και την προσφορά από τους ίδιους δωρεάν του τεχνικού εξοπλισµού 

αξίας £45.000, ο οποίος θα παραµείνει στην κυριότητα του ΡΙΚ. 

∆ιαπιστώθηκε ότι διαφοροποιήθηκε η περίοδος συµφωνίας, ενώ το υπογραφέν 

συµβόλαιο κάλυπτε την περίοδο 2.7.2001 µέχρι 1.7.2004, διορθώθηκε η 

ηµεροµηνία έναρξης του συµβολαίου σε 2.11.2001, µε βάση την οποία 

εισπράχθηκαν από το ΡΙΚ και τα σχετικά δικαιώµατα, χωρίς την έγκριση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, ούτε και φαίνεται να έγινε η παραλαβή του δωρεάν 

εξοπλισµού αξίας £45.000. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι η περίοδος 

συµφωνίας διαφοροποιήθηκε, καθότι υπήρξαν αρκετά προβλήµατα όσον αφορά 

στα ελληνικά του Teletext, µε αποτέλεσµα να καθυστερήσει η έναρξη της 

µετάδοσης, και ότι, παρά το γεγονός ότι η µετάδοση του Teletext άρχισε το 

∆εκέµβριο, εντούτοις συµφωνήθηκε όπως η πληρωµή αρχίσει από τις 2.11.2001. 

Επίσης, ο εξοπλισµός αξίας £45.000 (δωρεά) θα καταχωριστεί, όπως 

πληροφορήθηκα, στα λογιστικά βιβλία εντός του 2002. 

10. Θέµατα προσωπικού. 

(α) Αποφάσεις δικαστηρίου για ακύρωση προαγωγών υπαλλήλων.  Οι πιο 

πάνω αποφάσεις συνεπάγονται αναθεώρηση των απολαβών των επηρεαζόµενων 

υπαλλήλων και είναι αναγκαίο όπως κοινοποιούνται έγκαιρα στο λογιστήριο του 

Ιδρύµατος.  ∆ιαπιστώθηκε ότι απόφαση δικαστηρίου για ακύρωση προαγωγής 

υπαλλήλου ηµερ. 28.6.2001 δεν είχε κοινοποιηθεί µέχρι την ηµεροµηνία του 

αναδροµικού επαναδιορισµού του (12.3.2002).  Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το Λογιστήριο θα ενηµερώνεται αµέσως, έτσι 

ώστε να αναθεωρούνται οι απολαβές των επηρεαζόµενων υπαλλήλων. 

(β) Αµοιβή µόνιµων υπαλλήλων για πρόσθετη εργασία.  Οι Κανονισµοί περί 

Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου, άρθρο 79(1) και (2), αναφέρουν ότι, µε την 

έγκριση του Γενικού ∆ιευθυντή, υπάλληλος µπορεί να πληρωθεί επιπρόσθετη 

αµοιβή για ραδιοφωνική εργασία, η οποία εκτελείται εκτός των κανονικών ωρών 

εργασίας.  Η αµοιβή για οποιαδήποτε τέτοια εργασία δεν θα υπερβαίνει το 50% 

του κανονικού ύψους για τέτοια εργασία. 
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∆ιαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει καθορισµένη διαδικασία κοστολόγησης 

ραδιοφωνικών προγραµµάτων που ετοιµάζονται από µόνιµους υπαλλήλους, ώστε 

να είναι δυνατός ο έλεγχος της αµοιβής τους.  Το συνολικό ποσό που πληρώθηκε 

σε µόνιµους υπαλλήλους για τέτοια εργασία ανήλθε το 2001 σε £35.671. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το θέµα αυτό 

συζητήθηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Ο Κανονισµός αυτός ισχύει από το 1962 

και το Συµβούλιο αποφάσισε όπως επανεξετάσει το θέµα. 

11. Απασχόληση συνεργατών. 

Το 2001 το Ίδρυµα συνεργάστηκε, σύµφωνα µε το αµοιβολόγιο των συνεργατών, 

µε 663 συνεργάτες, από τους οποίους οι 134 ήταν τακτικοί συνεργάτες (625 το 

2000).  Στους πιο πάνω δεν περιλαµβάνονται οι συνεργάτες που εξασφαλίστηκαν 

µέσω εταιρειών, για τους οποίους η πληρωµή γινόταν απευθείας στις εταιρείες.  

Οι συνολικές δαπάνες, περιλαµβανοµένων των εισφορών στα διάφορα Ταµεία, 

ανήλθαν σε £3.268.290 (£2.859.341  το 2000) και έχουν χρεωθεί βασικά στα 

έξοδα προγραµµάτων και ένα ποσό £130.358 στις αποδοχές προσωπικού. 

12. Πενταετές Σχέδιο ∆ράσης. 

Με τη συµπλήρωση της χρονικής περιόδου εφαρµογής του Πενταετούς Σχεδίου 

∆ράσης (1997-2001), εξέφρασα την άποψη ότι προκύπτει ανάγκη γενικής 

αξιολόγησης των αποτελεσµάτων, για να διαπιστωθεί κατά πόσο έχουν επιτευχθεί 

οι αναµενόµενοι στόχοι. 

∆ιαπιστώθηκαν οι ακόλουθες αποκλίσεις ή στόχοι που δεν έχουν επιτευχθεί. 

(α) Οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία του Νέου ΡΙΚ . 

(i) Νέο Οργανόγραµµα.  Σύµφωνα µε το Πενταετές Σχέδιο ∆ράσης, η 

αριθµητική δύναµη του προσωπικού αναµενόταν να µειωθεί γύρω στα 220 

άτοµα (από 354 το 1997), ενώ ο αριθµός των τακτικών συνεργατών θα 

κυµαινόταν στα ίδια τότε επίπεδα (περίπου 72). 

Με την υλοποίηση του Νέου Οργανογράµµατος, ο αριθµός του µόνιµου 

προσωπικού µειώθηκε κατά τις 31.12.2001 σε 221 άτοµα (από τα οποία 8 

αφυπηρέτησαν πρόωρα κατά την 1.1.2002), όµως ο αριθµός των τακτικών 

συνεργατών αυξήθηκε σε 134. 
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Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι αυξήθηκε µεν 

ο αριθµός των τακτικών συνεργατών σε 134, παράλληλα όµως αυξήθηκε 

τόσο η παραγωγή όσο και η παραγωγικότητα.  Ενδεικτικά ανέφερε ότι οι 

συνολικές ώρες εκποµπής έχουν αυξηθεί σε 35 860, σε σύγκριση µε 15 104 

το 1980, και ότι οι παραγωγές του ΡΙΚ έχουν οκταπλασιαστεί (από 597 σε 

4 782). 

(ii) Σύµπτυξη των Τµηµάτων.  Επειδή η προνοούµενη στο Νέο Οργανόγραµµα 

σύµπτυξη των Τµηµάτων/Υπηρεσιών δεν έχει ακόµη γίνει οργανικά και 

επειδή οι πρόωρες ευδόκιµες αφυπηρετήσεις φαίνεται να έχουν επηρεάσει 

ανισοβαρώς τα Τµήµατα του Ιδρύµατος, παρατηρείται αποδυνάµωση 

κάποιων Τµηµάτων, µε αποτέλεσµα τη µη οµαλή λειτουργία τους. 

΄Οπως έχω πληροφορηθεί, εντός του 2002 θα συµπτυχθούν όλα τα 

εµπλεκόµενα τµήµατα. 

(iii) Προγραµµατισµός και καθορισµός των πραγµατικών αναγκών του 
Ιδρύµατος σε προσωπικό.  ΄Οπως έχω παρατηρήσει και στην έκθεση µου 

για τους λογαριασµούς του 2000, το Ίδρυµα θα πρέπει να προβεί σε 

προγραµµατισµό και καθορισµό των πραγµατικών αναγκών, για την οµαλή 

λειτουργία του, λαµβάνοντας υπόψη και την πληρέστερη αξιοποίηση του 

µόνιµου προσωπικού, δεδοµένης της εισαγωγής της νέας τεχνολογίας και 

εξοπλισµού, µε σκοπό τον περιορισµό τόσο των προσλήψεων συνεργατών 

όσο και της απασχόλησης των ίδιων και του µόνιµου προσωπικού πέρα από 

τις κανονικές ώρες εργασίας. 

(β) Οικονοµική πτυχή. 

(i) ΄Εσοδα και έξοδα.  Παρόλο που τα έξοδα κατά τις 31.12.2001 έχουν 

κυµανθεί περίπου στα ίδια επίπεδα µε εκείνα που έχουν προβλεφθεί στο 

Πενταετές Σχέδιο ∆ράσης, τα πραγµατικά έσοδα ανήλθαν µόνο σε £16,8 εκ., 

σε σύγκριση µε £20,2 εκ. που είχαν προβλεφθεί στο πιο πάνω Σχέδιο 

∆ράσης.  Η µείωση κατά £3,4 εκ., σε σχέση µε αυτά που έχουν προβλεφθεί, 

οφείλεται κυρίως στη µείωση της κυβερνητικής χορηγίας κατά £0,8 εκ., στη 

µείωση των διαφηµίσεων κατά £0,8 εκ., στη µη καταχώριση διαφηµίσεων 

στο ραδιοπρόγραµµα (£0,4 εκ.) ένεκα αναβολής της έκδοσης του και στη 

µείωση των εσόδων του Λαχείου Ευχάριστο Σαββατόβραδο κατά £0,9 εκ. 
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(ii) Μεταφερόµενο έλλειµµα.  Στο Πενταετές Σχέδιο ∆ράσης έγινε πρόνοια για 

µεταφερόµενο έλλειµµα κατά τις 31.12.2001, ύψους £8,6 εκ., ενώ το 

µεταφερόµενο έλλειµµα κατά την πιο πάνω ηµεροµηνία ανήλθε σε £18 εκ. 

(γ) Συµβουλευτικές Επιτροπές Προγραµµάτων.  Για σκοπούς διατήρησης και 

βελτίωσης του επιπέδου των προγραµµάτων του Ιδρύµατος, έχει προνοηθεί στο 

Πενταετές Σχέδιο ∆ράσης η σύσταση Παγκύπριας Συµβουλευτικής Επιτροπής 

Προγραµµάτων και Ειδικών Συµβουλευτικών Επιτροπών, έτσι που να δίνεται η 

ευκαιρία σε ειδικούς και εκπροσώπους φορέων να σχολιάζουν τα προγράµµατα 

του ΡΙΚ και να συµβάλλουν µε εισηγήσεις στην περαιτέρω βελτίωση τους.  Οι πιο 

πάνω επιτροπές δεν έχουν ακόµη συσταθεί. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανέφερε ότι η ∆ιεύθυνση δεν 

προχώρησε µεν στη σύσταση Παγκύπριας Συµβουλευτικής Επιτροπής 

Προγραµµάτων αλλά έχει προχωρήσει σε ΄Ερευνες Τηλεθέασης και ότι πρόσθετα 

γίνονται συνεχείς συζητήσεις σε διευθυντικό επίπεδο, µε την παρουσία µελών του 

Συµβουλίου, για συνεχή αναβάθµιση των προγραµµάτων του ΡΙΚ. 

13. Πάγιο ενεργητικό. 

Γενικά.  Εξακολουθεί να µη γίνεται φυσική καταµέτρηση των στοιχείων πάγιου 

ενεργητικού και δεν τηρείται ενηµερωµένη κατάσταση για τον τόπο όπου βρίσκεται 

κάθε στοιχείο ξεχωριστά.  Εισηγήθηκα και πάλι όπως γίνει καταγραφή και 

τηρούνται στοιχεία για τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε κάθε 

Τµήµα/Γραφείο και όπως γίνεται ενηµέρωση για όλες τις προσθήκες, αφαιρέσεις 

και µετακινήσεις.  Επιπρόσθετα πρέπει να γίνει συµφιλίωση της καταγραφής µε το 

µητρώο στοιχείων πάγιου ενεργητικού, καθώς και οι απαραίτητες διορθώσεις στο 

Γενικό Καθολικό. 

14. Σύναψη νέου δανείου. 

Εντός του έτους 2001 έχει συναφθεί δάνειο ύψους �1.735.000 (Λ.Κ. 1.000.000) 

από την Τράπεζα Κύπρου Λτδ (U.K. Branch), χωρίς να εξασφαλιστεί έγκριση του 

Υπουργικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του περί ΡΙΚ Νόµου. 

΄Οπως έχω πληροφορηθεί, το ΡΙΚ είχε έγκαιρα ζητήσει σχετική έγκριση από το 

Υπουργείο Εσωτερικών, πλην όµως η απάντηση καθυστερούσε και προχώρησε 
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στη σύναψη δανείου, πρόβλεψη αποπληρωµής του οποίου έγινε κανονικά στον 

Προϋπολογισµό του ΡΙΚ για το 2001. 

15. Εκκρεµή θέµατα. 

(α) Οργάνωση και λειτουργία του Αρχείου.  Εξακολουθούν να υπάρχουν 

αδυναµίες στην τήρηση και αρχειοθέτηση της αλληλογραφίας και εγγράφων, όπως 

αναφέρθηκε και σε προηγούµενες επιστολές µου.  Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ανέφερε ότι η ∆ιεύθυνση θα επανεξετάσει τις εισηγήσεις µου 

αναφορικά µε το Αρχείο. 

(β) Τήρηση ωραρίου εργασίας και ηλεκτρονικός έλεγχος/παραχώρηση 
ελεύθερου χρόνου.  ∆εν έχει σηµειωθεί επαρκής πρόοδος αναφορικά µε τις 

αδυναµίες στις διαδικασίες και την τήρηση σχετικών στοιχείων αναφορικά µε τα 

πιο πάνω θέµατα, όπως αυτά έχουν επισηµανθεί στην προηγούµενη επιστολή 

µου µε τον ίδιο αριθµό και ηµερ. 30.5.2000.  Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι για την τήρηση του ωραρίου εργασίας 

λαµβάνονται όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα. 

(γ) Ωφελήµατα προσωπικού.  Εξακολουθεί να εκκρεµεί η ρύθµιση του 

θέµατος µε Κανονισµούς, παρόλο που στις απαντητικές επιστολές του Ιδρύµατος, 

για λογαριασµούς προηγούµενων ετών, αναφερόταν ότι αυτό θα αντιµετωπιζόταν 

στα πλαίσια του Πενταετούς Σχεδίου ∆ράσης, όπου περιγράφεται ως θέµα 

«Κεκτηµένα δικαιώµατα υπαλλήλων και Περιοριστικές πρακτικές».  Σηµειώνεται 

ότι τα πιο πάνω δικαιώµατα περιλαµβάνουν τη µεταφορά αργιών, τα επιδόµατα 

βάρδιας, τις υπερωρίες, το σχέδιο ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και ειδικές 

συµφωνίες.  Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι το ΡΙΚ 

ίσως να είναι ο µόνος Οργανισµός, η ∆ιεύθυνση του οποίου έχει επιτύχει να 

καταργήσει κεκτηµένα � επίδοµα βάρδιας � για τα άτοµα που προσλαµβάνονται 

µετά την 1.1.2001 και ότι για τα άλλα επιδόµατα και ωφελήµατα συνεχίζονται οι 

διαβουλεύσεις µε τις Συντεχνίες. 

(δ) Αρχείο ταινιών.  Μέχρι την ηµεροµηνία του ελέγχου δεν είχε σηµειωθεί 

οποιαδήποτε εξέλιξη για το πιο πάνω θέµα, παρόλο που συστάθηκε Ειδική 

Επιτροπή, για µελέτη και υποβολή σχετικής έκθεσης.   Ο Πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου µε πληροφόρησε ότι, όσον αφορά στο Αρχείο Ταινιών, το 
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Συµβούλιο έχει ήδη ζητήσει συµπληρωµατικό προϋπολογισµό και αναµένεται η 

τελική διευθέτηση του όλου θέµατος.  Πρόσθετα στον Προϋπολογισµό του 2003 

έχει συµπεριληφθεί κονδύλι για νέο λογισµικό πρόγραµµα. 
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