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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ  

ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 

Δημόσιων Δαπανών συνήλθε σήμερα, Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2022, για την αυτεπάγγελτη 

εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή για το Έτος 2020 [Ραδιοφωνικό Ίδρυμα 

Κύπρου (ΡΙΚ) - Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 (περιλαμβανομένων 

θεμάτων που προέκυψαν και εξετάστηκαν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021) - Ειδική Έκθεση 

24.1.2022 (ΡΙΚ/01/2022)] (Αρ. Φακ. 23.04.039.002-2022, 05.14.007.001), στο πλαίσιο της 

οποίας συζητήθηκαν τα ευρήματα της εν λόγω έκθεσης σε σχέση με τα οικονομικά 

αποτελέσματα του ΡΙΚ για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019. Συζητήθηκε επίσης 

ο βαθμός συμμόρφωσής του ιδρύματος με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο ως παρόχου 

δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και η δυνατότητά του να ανταποκρίνεται άμεσα στις 

δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας, παρέχοντας 

παράλληλα ποιοτική ενημέρωση στον Κύπριο πολίτη.   

 Ειδικότερα, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη χρηματοοικονομική κατάσταση του 

Ιδρύματος κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με την οποία το σύνολο των 

υποχρεώσεών του υπερέβαινε το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων, ενώ η ικανότητά 

του να συνεχίζει τις δραστηριότητές του φαίνεται να στηρίζεται στη νομική υποχρέωση που 

έχει η Κυπριακή Δημοκρατία για κάλυψη οποιουδήποτε ελλείμματος παρουσιάζεται στον 



εγκεκριμένο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ετήσιο προϋπολογισμό του, στη συνέχιση 

της παροχής κρατικής χορηγίας, καθώς και στη μη υποχρέωσή του για άμεση καταβολή των 

οφειλών του προς τα Ταμεία Συντάξεων του προσωπικού του.  Περαιτέρω, όπως 

αναφέρθηκε, παρά τις συστάσεις μελέτης για τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό 

του ΡΙΚ που δεικνύουν την ανάγκη μείωσης του προσωπικού του, το Ίδρυμα όχι μόνο δε 

λαμβάνει μέτρα για αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά, αντίθετα, ενεργεί κατά τρόπο που 

αυτό μεγεθύνεται, χωρίς, επιπλέον, να τηρεί τις ορθές πρακτικές και διαδικασίες που 

επιτάσσουν οι αρχές της χρηστής διοίκησης και της χρηστής χρηματοοικονομικής 

διαχείρισης, ενώ, σε πολλές περιπτώσεις, παρουσιάζει αδυναμίες και παραλείψεις και ως 

προς τη συμμόρφωσή του με το σχετικό ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.  

 Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ αναφέρθηκε στις παραμέτρους στις 

οποίες ο τρόπος λειτουργίας του Ιδρύματος διαφοροποιείται σε σχέση με τους υπόλοιπους 

ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, καθώς αυτό λειτουργεί υπό ιδιάζουσες συνθήκες 

που απορρέουν από τον σκοπό και την αποστολή του.  Επισήμανε επίσης ότι ορισμένα από 

τα ευρήματα της υπό εξέταση έκθεσης αποτελούν διαχρονικές παθογένειες του Ιδρύματος 

και διαβεβαίωσε την Επιτροπή ότι η πρόθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου είναι η λήψη 

όλων των ενδεδειγμένων μέτρων για εξορθολογισμό του οργανισμού.   

 Η Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τον ρόλο του Ιδρύματος ως φορέα παροχής ποιοτικών 

ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και την ανάγκη εκσυγχρονισμού του, επισήμανε την 

ανάγκη προώθησης μέτρων για συγκράτηση ή/και σταδιακή μείωση των συνολικών 

δαπανών του, ειδικότερα δε αυτών που αφορούν στο προσωπικό του. 
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