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Εισαγωγή
Ως οργανισµός δηµοσίου δικαίου, το ΡΙΚ έχει υποχρέωση να προσφέρει τις αναµενόµενες
υπηρεσίες σε εκείνους που τις χρησιµοποιούν και παράλληλα αξιοποιεί, µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο, το δηµόσιο χρήµα το οποίο χρηµατοδοτεί τις υπηρεσίες αυτές.

Συνεπώς,

είναι επιτακτική ανάγκη όπως η διακυβέρνηση του ΡΙΚ βρίσκεται στο καλύτερο δυνατό
επίπεδο.

Στόχος είναι ο οργανισµός δηµοσίου δικαίου να δρα ανεξάρτητα, στη βάση διακηρυγµένης
πολιτικής. Να ενεργεί επαγγελµατικά στη βάση σαφούς διαχωρισµού µεταξύ της
εκτελεστικής εξουσίας και των ρυθµιστικών αρχών. Να υπάρχει επαρκής ευθυνοδοσία
(accountability) για συνεχή βελτίωση της διακυβέρνησης.

Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι έχουν ξεκάθαρη εικόνα για το σκοπό της ∆ιακυβέρνησης και το
ρόλο που επιτελούν στην εκτέλεση των όρων εντολής τους. Αυτή την πτυχή πραγµατεύεται
ο Κώδικας ∆ιακυβέρνησης του ΡΙΚ.

Ο παρών Κώδικας ∆ιακυβέρνησης του ΡΙΚ, βασίζεται σε εννέα (9) Αρχές. Επεξηγεί,
µέσω των διατάξεων που καταγράφονται, πώς αυτές οι Αρχές µπορούν να
εφαρµοσθούν από το ΡΙΚ, παρέχοντας παράλληλα τη βάση µε την οποία το κοινό
µπορεί να αξιολογεί το επίπεδο διακυβέρνησης του οργανισµού.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΡΙΚ υιοθετεί τον εν λόγω Κώδικα ∆ιακυβέρνησης για την
καλύτερη διακυβέρνηση του Οργανισµού σύµφωνα µε σύγχρονες αντιλήψεις. Νοείται ότι ο
εν λόγω Κώδικας εφαρµόζεται υπό την αίρεση του νοµικού πλαισίου του ΡΙΚ που
καθορίζουν οι εκάστοτε Νόµοι και Κανονισµοί που αφορούν το ΡΙΚ, όπως αυτοί
ερµηνεύονται από τη νοµολογία του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου.
Προκλήσεις και ευθύνες οργανισµών δηµοσίου δικαίου στον τοµέα της διακυβέρνησης:
1. Ισορροπία µεταξύ της ευθύνης του κράτους για ενεργό εξάσκηση του ιδιοκτησιακού
του ρόλου, όπως είναι ο διορισµός του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ταυτόχρονα της
αποφυγής υπέρµετρης πολιτικής παρέµβασης στις διοικήσεις των οργανισµών.
2. Ενεργός

συµβολή

στη

διατήρηση

και

διαφύλαξη

υγιούς

ανταγωνιστικού

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
3. ∆ιαµόρφωση

δοµών

ευθυνοδοσίας

(accountability)

για

εξασφάλιση

καλής

διακυβέρνησης του οργανισµού.
Σελίδα 3 από 14

1.

Αποτελεσµατική λειτουργία ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Αρχή: To

Ραδιοφωνικό

Ίδρυµα

Κύπρου

(ΡΙΚ)

διοικείται

από

ένα

αποτελεσµατικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.), το οποίο καθοδηγεί και
ελέγχει

τον

Οργανισµό,

µέσα

στα

πλαίσια

των

καθορισµένων

αρµοδιοτήτων του.

∆ιατάξεις του Κώδικα

1.1.

Το ∆.Σ. αποφασίζει κατ΄ αποκλειστικότητα για τα ακόλουθα θέµατα:

(α)

το όραµα, τους στόχους και τη στρατηγική πολιτική του ΡΙΚ,

(β)

τον ετήσιο προϋπολογισµό και το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης
του ΡΙΚ,

(γ)

τις σηµαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες, των οποίων τα πλαίσια
καθορίζονται από το ∆.Σ.,

(δ)

τις

µη

συνήθεις

συναλλαγές

των

οποίων

τα

πλαίσια

καθορίζονται από το ∆.Σ.,
(ε)

τη διάθεση σηµαντικού µέρους του ενεργητικού του ΡΙΚ,

(στ)

την υιοθέτηση και τυχόν αλλαγές στην εφαρµογή λογιστικών
προτύπων,

(ζ)

τις ουσιαστικές συναλλαγές του ΡΙΚ ή / και των θυγατρικών
Εταιρειών του, όπου εφαρµόζεται, οποιασδήποτε µορφής, στις
οποίες ∆ιοικητικός Σύµβουλος, Γενικός ∆ιευθυντής, Ανώτερο
Εκτελεστικό

Στέλεχος,

Γραµµατέας

του

∆.Σ.,

Νοµικός

Σύµβουλος, Ελεγκτής του ΡΙΚ έχει άµεσα ή έµµεσα οποιοδήποτε
ουσιαστικό συµφέρον,
(η)

το διορισµό και τον τερµατισµό των υπηρεσιών του Γενικού
∆ιευθυντή του ΡΙΚ,

(θ)
(ι)

το διορισµό των διευθυντικών στελεχών του ΡΙΚ,
τη σύναψη στρατηγικών συµµαχιών /συµφωνιών µε άλλους
οργανισµούς,
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(ια)

την παρακολούθηση της απόδοσης του Οργανισµού και της
Εκτελεστικής ∆ιεύθυνσης,

(ιβ) την έγκριση και επιθεώρηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου
και της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων.

1.2.

Το ∆.Σ. δύναται να εκχωρεί, κατά την κρίση του, συγκεκριµένη
αρµοδιότητα στην Εκτελεστική ∆ιεύθυνση.

1.3.

Το ∆.Σ. συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, τουλάχιστον δέκα
φορές το χρόνο.

1.4.

Το ∆.Σ. δύναται, προς καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων του, να
λαµβάνει, εάν κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη, ανεξάρτητες επαγγελµατικές
συµβουλές, µε δαπάνη του ΡΙΚ.

1.5.

Το ∆.Σ. λειτουργεί µε βάση την αρχή της συλλογικής ευθύνης. Το ∆.Σ.
µπορεί να αναθέσει σε µέλη του ιδιαίτερες αρµοδιότητες, όσον αφορά
συγκεκριµένα ζητήµατα που περιλαµβάνονται στο επίσηµο πρόγραµµα
θεµάτων της διάταξης (1.1.) πιο πάνω, για τις οποίες λογοδοτούν στο
∆.Σ..Ανεξαρτήτως των ιδιαίτερων αυτών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται
σε ορισµένα µέλη του, το ∆.Σ. ως σύνολο, έχει την ευθύνη για την
εκπλήρωση των καθηκόντων του.

1.6.

Το ∆.Σ. µεριµνά για τη διασφάλιση οµαλής στελέχωσης της
διευθυντικής οµάδας του ΡΙΚ.

1.7.

Το ∆.Σ. έχει µια σαφή πολιτική σχετικά µε τον τρόπο και χρόνο της
διαβούλευσης µε το προσωπικό και τους εκπροσώπους του σχετικά µε
αποφάσεις του.

1.8.

Το

∆.Σ.

φροντίζει

ώστε

το

ΡΙΚ

να

έχει

καταγραµµένο

και

γνωστοποιηµένο, στο προσωπικό και στο κοινό, το όραµα, την
αποστολή και τις αξίες του ΡΙΚ. Το ∆.Σ. ορίζει τις αξίες του Οργανισµού
και µεριµνά ώστε αυτές να εφαρµόζονται στην πράξη. Βασικές αξίες τις
οποίες το ∆.Σ. λαµβάνει υπόψη του περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, και
τα πιο κάτω:
• Ανεξαρτησία
• Αντικειµενικότητα
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• ∆ιαφάνεια
• Ευθυνοδοσία (accountability)
1.9.

Το ∆.Σ. βεβαιώνεται ότι λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για
διασφάλιση ότι το κοινό λαµβάνει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες από το
ΡΙΚ, σε σχέση µε το κόστος της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης.

1.10. Το ∆.Σ. έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση και διευθέτηση τυχόν
θεµάτων σύγκρουσης συµφερόντων που αφορούν τα διευθυντικά
στελέχη και τα µέλη του ∆.Σ., όπως αυτά καθορίζονται στον Κώδικα
∆εοντολογίας του ΡΙΚ. Η Επιτροπή Ελέγχου ∆.Σ. ΡΙΚ συµβουλεύει το
∆.Σ. για τα θέµατα αυτά.

2. ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις ∆ιοικητικών Συµβούλων
Αρχή:

Οι

∆ιοικητικοί

Σύµβουλοι

γνωρίζουν

τα

δικαιώµατα

και

τις

υποχρεώσεις τους.

∆ιατάξεις του Κώδικα
2.1.

Όλοι οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι έχουν πρόσβαση στις συµβουλές και στις
υπηρεσίες του Γενικού ∆ιευθυντή, του Γραµµατέα του ∆.Σ. και του
Νοµικού Συµβούλου του ΡΙΚ, οι οποίοι έχουν ευθύνη έναντι του ∆.Σ. να
συµβουλεύουν το ∆.Σ. µε στόχο να διασφαλίζεται ότι οι διαδικασίες του
∆.Σ. ακολουθούνται και ότι υπάρχει συµµόρφωση µε ισχύοντες νόµους
και κανονισµούς. Ο διορισµός και η απαλλαγή των καθηκόντων του
Γραµµατέα του ∆.Σ. και του Νοµικού Συµβούλου αποφασίζεται από το
∆.Σ.

2.2.

Όλοι οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι ασκούν ανεξάρτητη και αµερόληπτη
κρίση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

2.3.

Κάθε

µέλος

του

∆.Σ

τυγχάνει

κατάλληλης

ενηµέρωσης

και

επιµόρφωσης την πρώτη φορά που διορίζεται στο ∆.Σ. του ΡΙΚ, καθώς
και µεταγενέστερα εφόσον είναι αναγκαίο. Επίσης, έχει την υποχρέωση
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να έχει γνώση του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου Νόµου,
όπως επίσης των κανονισµών που διέπουν το ΡΙΚ και άλλων νόµων
που επηρεάζουν τη λειτουργία του Οργανισµού.
2.4.

Κάθε ∆ιοικητικός Σύµβουλος αφιερώνει τον απαραίτητο χρόνο και
προσοχή για την επαρκή εκτέλεση των καθηκόντων του.

2.5.

Οι παρουσίες των ∆ιοικητικών Συµβούλων στις συνεδριάσεις του ∆.Σ.
δηµοσιοποιούνται στην ετήσια έκθεση του ΡΙΚ. Οι δικαιολογηµένες
απουσίες δηµοσιοποιούνται επίσης ως τέτοιες. ∆ικαιολογηµένες
απουσίες αφορούν είτε ασθένεια, είτε απουσία στο εξωτερικό, είτε για
λόγους ανωτέρας βίας.

2.6.

Ο κάθε ∆ιοικητικός Σύµβουλος, κατ΄ ελάχιστον:

(α) ∆εν έχει ουσιαστική σχέση µε επιχειρηµατική δραστηριότητα, η
οποία από τη φύση της µπορεί να επηρεάσει την ανεξάρτητη και
αµερόληπτη κρίση του και συγκεκριµένα δεν είναι προµηθευτής
αγαθών ή υπηρεσιών στο ΡΙΚ, ούτε είναι µέλος επιχείρησης που
παρέχει συµβουλές στο ΡΙΚ.
(β) ∆εν είναι εκτελεστικό διευθυντικό στέλεχος ή εκτελεστικό µέλος του
∆.Σ. άµεσα ή έµµεσα συνδεδεµένης ή τυχόν θυγατρικής επιχείρησης
του ΡΙΚ.
(γ) ∆εν έχει οποιαδήποτε ουσιαστική επιχειρηµατική σχέση µε το ΡΙΚ,
είτε άµεσα, είτε ως ∆ιευθυντής ή Ανώτερο Στέλεχος Οργανισµού που
έχει επιχειρηµατική σχέση µε το ΡΙΚ, η οποία από τη φύση της µπορεί
να επηρεάσει την ανεξάρτητη και αµερόληπτη κρίση του.
(δ) ∆εν έχει οποιαδήποτε επιχειρηµατική σχέση µε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα που παρέχουν συµβουλές στο ΡΙΚ.

2.7.

Οι

∆ιοικητικοί

υποβάλλουν

Σύµβουλοι,

στο

σύµφωνα

Υπουργικό

µε

Συµβούλιο

τον

ισχύοντα

δήλωση

Νόµο,

περιουσιακών

στοιχείων, µε την ανάληψη των καθηκόντων τους και µε το πέρας της
θητείας τους.
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2.8.

∆εν διατηρεί τη θέση του ως Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος ή ως µέλος
∆.Σ., πρόσωπο που, είτε το ίδιο είτε ο/η σύζυγός του ή πρώτου βαθµού
συγγενής του, ασχολείται επαγγελµατικά ή κατέχει µετοχές, σε
ποσοστό πέραν του 1% του µετοχικού κεφαλαίου, ή έχει οποιοδήποτε
άλλο άµεσο, έµµεσο ή συγκρουόµενο συµφέρον σε επιχειρήσεις
οµοειδείς µε τις δραστηριότητες του ΡΙΚ.

2.9.

Τα ονόµατα των ∆ιοικητικών Συµβούλων, των µελών Επιτροπών του
∆.Σ., καθώς και του Γενικού ∆ιευθυντή, γνωστοποιούνται στην Ετήσια
Έκθεση του ΡΙΚ.

2.10. Σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των µελών του ∆.Σ. του ΡΙΚ
δηµοσιοποιούνται µέσω της ιστοσελίδας του ΡΙΚ, για σκοπούς
διαφάνειας.

2.11. Ο αριθµός των συνεδριάσεων του ∆.Σ. δηµοσιοποιείται στην Ετήσια
Έκθεση του ΡΙΚ, η οποία εκδίδεται το αργότερο εντός 9 µηνών από τη
λήξη του οικονοµικού έτους.

3. Παροχή Πληροφοριών
Αρχή: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει έγκαιρη, έγκυρη και ολοκληρωµένη
πληροφόρηση που του επιτρέπει να εκτελεί τα καθήκοντα του.

∆ιατάξεις του Κώδικα
3.1.

Η ∆ιεύθυνση έχει την υποχρέωση να παρέχει στο ∆.Σ. έγκαιρη, έγκυρη
και ολοκληρωµένη πληροφόρηση, ιδιαίτερα σε γεγονότα που άλλαξαν
ή δυνατό να αλλάξουν τις προοπτικές ή την οικονοµική κατάσταση του
ΡΙΚ. Σε περίπτωση που η πληροφόρηση που παρέχεται από τη
∆ιεύθυνση δεν είναι επαρκής, οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι οφείλουν να
προβαίνουν σε περαιτέρω διερεύνηση. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. φροντίζει
ώστε όλοι οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι να είναι πλήρως ενηµερωµένοι για
τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του ∆.Σ.
Σελίδα 8 από 14

3.2.

Όλοι οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι ενηµερώνονται έγκαιρα και γραπτώς για
τις συνεδρίες του ∆.Σ. και έχουν στη διάθεση τους έγκαιρα όλα τα
σχετικά έγγραφα, έτσι που να τους παρέχεται αρκετός χρόνος για να τα
µελετήσουν. Έγκαιρη ειδοποίηση δίδεται προς όλους τους ∆ιοικητικούς
Συµβούλους και για οποιεσδήποτε έκτακτες συνεδριάσεις του ∆.Σ.

3.3.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. έχει την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία του ∆.Σ.
∆ιασφαλίζει ότι όλα τα θέµατα στην ηµερήσια διάταξη υποστηρίζονται
επαρκώς µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

3.4.

Το συντοµότερο δυνατό µετά το πέρας µιας συνεδρίασης του ∆.Σ. και
οπωσδήποτε πριν την επόµενη τακτική συνεδρίαση, ή το αργότερο
εντός 15 ηµερών από το πέρας της συνεδρίασης, τα (προς επικύρωση)
πρακτικά στα οποία καταγράφονται πιστά οι αποφάσεις που λήφθηκαν
είναι στη διάθεση όλων των ∆ιοικητικών Συµβούλων.

3.5.

Οι αποφάσεις που λαµβάνονται από το ∆.Σ. τυγχάνουν της
απαραίτητης επιµέλειας και

προσοχής, και λαµβάνουν υπόψη την

αρχή της διαφάνειας.
3.6.

Η απαρτία σε όλες τις συνεδριάσεις του ∆.Σ. είναι τουλάχιστον πέντε
άτοµα συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου ή, σε περίπτωση
απουσίας του, του Αντιπροέδρου.

3.7.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. προεδρεύει όλων των συνεδριάσεων. Σε
περίπτωση κωλύµατος, ο Αντιπρόεδρος προεδρεύει της συνεδρίασης.

4. Αµοιβή ∆ιοικητικών Συµβούλων
Αρχή:

Η αµοιβή των ∆ιοικητικών Συµβούλων δηµοσιοποιείται στην Ετήσια
Έκθεση του ΡΙΚ.

∆ιατάξεις του Κώδικα
4.1.

Το επίδοµα παραστάσεως του Προέδρου και η αµοιβή των µελών του
∆.Σ. του ΡΙΚ καθορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο. Αν ο
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Πρόεδρος ή Μέλος του ∆.Σ. είναι δηµόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός
ή υπάλληλος Οργανισµού ∆ηµοσίου ∆ικαίου ή ∆ήµου, δικαιούται
αµοιβή µόνο για συνεδριάσεις του ∆.Σ. που πραγµατοποιούνται εκτός
του κανονικού ωραρίου εργασίας του.
4.2.

Οι συνολικές αµοιβές που παραχωρούνται στους ∆ιοικητικούς
Συµβούλους κατά τη διάρκεια του έτους δηµοσιοποιούνται στους
ετήσιους λογαριασµούς ή στις σηµειώσεις των ετήσιων λογαριασµών ή,
όπου εφαρµόζεται, στην Ετήσια Έκθεση του ΡΙΚ.

5. Οικονοµικές εκθέσεις
Αρχή: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καταγράφει στην Ετήσια Έκθεση του ΡΙΚ
λεπτοµερή

αξιολόγηση

της

οικονοµικής

και

επιχειρησιακής

κατάστασης, ως επίσης και των προοπτικών του ΡΙΚ.

∆ιατάξεις του Κώδικα
5.1.

Η ευθύνη του ∆.Σ. για την υποβολή αντικειµενικής, λεπτοµερούς και
κατανοητής

αξιολόγησης

της

οικονοµικής

και

επιχειρησιακής

κατάστασης, ως επίσης και των προοπτικών του ΡΙΚ, ισχύει στις
περιπτώσεις δηµόσιων εκθέσεων και αναφορών σε εποπτικά όργανα,
καθώς και σε περιπτώσεις πληροφόρησης που απαιτείται από σχετικές
νοµοθεσίες.
5.2.

Το ∆.Σ. δηλώνει στην Ετήσια Έκθεση, κατά πόσο το ΡΙΚ προτίθεται να
εξακολουθήσει να λειτουργεί ως «συνεχιζόµενη δραστηριότητα» και
κατά πόσον αυτή η πρόθεση βασίζεται ή όχι στη συνέχιση της παροχής
κρατικής χορηγίας.
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6. Ευθύνη για σύστηµα εσωτερικού ελέγχου
Αρχή: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διατηρεί ένα αποτελεσµατικό σύστηµα
εσωτερικού ελέγχου, περιλαµβανοµένης µιας επαρκούς διαδικασίας
διαχείρισης κινδύνων, προκειµένου να διασφαλίζονται η επένδυση των
δηµόσιων πόρων και τα περιουσιακά στοιχεία του ΡΙΚ.

∆ιατάξεις του Κώδικα
6.1. Το ∆.Σ. επιθεωρεί την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού
ελέγχου, της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων, καθώς και της
διαδικασίας επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας
των πληροφοριών που παρέχονται στον Υπουργό Εσωτερικών, τη
Βουλή των Αντιπροσώπων και το Γενικό Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας. Η
επιθεώρηση αυτή γίνεται τουλάχιστον µια φορά το χρόνο και
βεβαιώνεται στην Ετήσια Έκθεση του ΡΙΚ.
6.2. Σε περίπτωση που ορισµένα θέµατα εσωτερικού ελέγχου ανατίθενται σε
εξωτερικούς συµβούλους, γίνεται συγκεκριµένη αναφορά στο θέµα αυτό
στην Ετήσια Έκθεση.
6.3. Σε περίπτωση που οι εξωτερικοί ελεγκτές, εκτός του ετήσιου
οικονοµικού ελέγχου, προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες στο ΡΙΚ, τότε
αυτό αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση.

7. Επιτροπή Ελέγχου, Ελεγκτές και συµµόρφωση µε τον Κώδικα
Αρχή: Το

∆ιοικητικό

Συµβούλιο

εισάγει

συγκεκριµένες

και

διαφανείς

διαδικασίες όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο εφαρµόζονται οι
αρχές περί Οικονοµικών Εκθέσεων, ∆ιακυβέρνησης Οργανισµού και
Εσωτερικού Ελέγχου.
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∆ιατάξεις του Κώδικα
7.1. Το ∆.Σ. συστήνει Επιτροπή Ελέγχου που αποτελείται από τουλάχιστον
τρεις ∆ιοικητικούς Συµβούλους, µε γραπτούς όρους εντολής οι οποίοι
καθορίζουν σαφώς τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα της. Τα ονόµατα
των µελών της Επιτροπής Ελέγχου δηµοσιοποιούνται στην Ετήσια
Έκθεση. Είναι επιθυµητό, όπως ο Πρόεδρος ή τουλάχιστον ένα µέλος
της Επιτροπής Ελέγχου, έχει εµπειρία στα Λογιστικά ή Οικονοµικά ή
Χρηµατοπιστωτικά θέµατα. Η Επιτροπή Ελέγχου συνέρχεται σε τακτά
χρονικά διαστήµατα, τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο.
7.2. Η Επιτροπή Ελέγχου εισηγείται προς το ∆.Σ. το διορισµό, τον τερµατισµό
των υπηρεσιών και την αµοιβή των εξωτερικών ελεγκτών του ΡΙΚ,
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του νόµου περί δηµοσίων συµβάσεων. Στις
περιπτώσεις που οι εξωτερικοί ελεγκτές παρέχουν επίσης στο ΡΙΚ
ουσιαστικό όγκο παρεµφερών µη-ελεγκτικών υπηρεσιών, η Επιτροπή
Ελέγχου

παρακολουθεί τη φύση και έκταση τέτοιων υπηρεσιών,

αποσκοπώντας

στην

ισορροπία

µεταξύ

της

διατήρησης

της

αντικειµενικότητας και της προστιθέµενης αξίας από τις υπηρεσίες που
προσφέρονται.
7.3. Η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει κάθε χρόνο στο ∆.Σ. αναφορά που
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) Το ποσό των ελεγκτικών και συµβουλευτικών αµοιβών που το ΡΙΚ
πληρώνει στους εξωτερικούς ελεγκτές του.
β) Την ανάθεση από το ΡΙΚ στους εξωτερικούς ελεγκτές ουσιωδών
συµβουλευτικών καθηκόντων, είτε σύµφωνα µε τη σηµασία τους για το
ΡΙΚ και τις τυχόν θυγατρικές του, είτε σύµφωνα µε το ποσό της σχετικής
αµοιβής.

7.4. Το ∆.Σ. εγκρίνει την επιλογή των λογιστικών αρχών και τον υπολογισµό
λογιστικών εκτιµήσεων για τις οικονοµικές καταστάσεις του ΡΙΚ,
σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Η
Επιτροπή Ελέγχου συµβουλεύει το ∆.Σ. για το θέµα αυτό.
7.5. Η Επιτροπή Ελέγχου ετοιµάζει, µε τη βοήθεια του Γενικού ∆ιευθυντή και
του ∆ιευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου του ΡΙΚ, προσχέδιο Έκθεσης του
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∆.Σ. για τον Κώδικα ∆ιακυβέρνησης του Οργανισµού, η οποία, αφού
εγκριθεί από το ∆.Σ., συµπεριλαµβάνεται στην Ετήσια Έκθεση του ΡΙΚ.
Στο πρώτο µέρος της Έκθεσης για τον Κώδικα ∆ιακυβέρνησης, το ΡΙΚ
δηλώνει κατά πόσον εφαρµόζει τις Αρχές του Κώδικα. Στο δεύτερο µέρος
της Έκθεσης το ΡΙΚ βεβαιώνει ότι έχει τηρήσει τις ∆ιατάξεις του Κώδικα,
ενώ σε περίπτωση που δεν τις έχει τηρήσει, πρέπει να υπάρχει σχετική
επεξήγηση.
7.6. Η Επιτροπή Ελέγχου επιθεωρεί τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του
ΡΙΚ προτού αυτές παραπεµφθούν στο ∆.Σ. για έγκριση.
7.7. Η Επιτροπή Ελέγχου συµβουλεύει το ∆.Σ. για το σύστηµα εσωτερικού
ελέγχου και τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων, εκτός αν αυτά
τυγχάνουν ανασκόπησης είτε από ξεχωριστή Επιτροπή ∆ιαχείρισης
Κινδύνων η οποία αποτελείται από ∆ιοικητικούς Συµβούλους είτε από το
ίδιο το ∆.Σ.

8. Συµβουλευτικές Επιτροπές
Αρχή: Το ∆.Σ. εξασφαλίζει συµβουλές που θεωρεί απαραίτητες πριν τη λήψη
αποφάσεων. Για το σκοπό αυτό µπορεί να διορίζει συµβουλευτικές
επιτροπές.
8.1.Το ∆.Σ. δύναται να διορίζει συµβουλευτικές επιτροπές, τις οποίες
απαρτίζουν µέλη του ∆.Σ., για να το συµβουλεύουν σε θέµατα που
περιλαµβάνονται στο επίσηµο πρόγραµµα θεµάτων σύµφωνα µε τη
∆ιάταξη 1.1. πιο πάνω ή για οποιοδήποτε άλλο θέµα κρίνει απαραίτητο.
Νοείται ότι οι επιτροπές αυτές δεν έχουν εκτελεστική αρµοδιότητα .
8.2.Το ∆.Σ. αποφασίζει για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας των
επιτροπών αυτών.
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9. Σχέσεις µε την κοινωνία και το δηµόσιο
Αρχή:

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επικοινωνεί αποτελεσµατικά µε την
κοινωνία και το δηµόσιο.

9.1. Το ∆.Σ. επικοινωνεί αποτελεσµατικά µε όλους εκείνους που έχουν άµεση ή
έµµεση σχέση µε το ΡΙΚ (ενδιαφερόµενους), όπως για παράδειγµα την
Εκτελεστική και τη Νοµοθετική εξουσία, τα θεσµοθετηµένα όργανα της
Πολιτείας, τα οργανωµένα σύνολα και γενικότερα το ευρύ κοινό.
9.2. Το ∆.Σ. πληροφορεί επαρκώς τους ενδιαφερόµενους χρησιµοποιώντας τις
πηγές πληροφόρησης που είναι στη διάθεση του, όπως για παράδειγµα,
τα προγράµµατα, τις ετήσιες εκθέσεις και την ιστοσελίδα του ΡΙΚ.
9.3. Το ∆.Σ. συνεργάζεται αποτελεσµατικά µε θεσµικούς φορείς και υιοθετεί
δραστήρια και προγραµµατισµένη προσέγγιση στο διάλογο και στην
ευθυνοδοσία (accountability) του µε το κοινό.
9.4. Το ∆.Σ. µεριµνά ώστε να παρέχονται σε όλους τους ενδιαφερόµενους,
έγκαιρες και ακριβείς αναφορές για όλες τις ουσιώδεις αλλαγές που
αφορούν το ΡΙΚ, συµπεριλαµβανοµένων της οικονοµικής κατάστασης, της
απόδοσης και του επιπέδου διακυβέρνησης του ΡΙΚ. Οι αναφορές
περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τις πιο κάτω ουσιώδεις πληροφορίες:
1)

Στρατηγικά σχέδια δράσης.

2)

Σκοποί και δραστηριότητες.

3)

Οικονοµικές καταστάσεις.

4)

Οργανόγραµµα.

5)

Θέµατα

που

αφορούν

το

προσωπικό

(αναδιάρθρωση,

αναβάθµιση, κ.τ.λ.).
6)

∆οµή της διακυβέρνησης.

7)

Μη συνήθεις συναλλαγές του ΡΙΚ.

------------------------------------
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