
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

 

1. Γενικά. 

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

Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 μέχρι 

2007, για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

2. Οικονομική κατάσταση. 

(α)   Αποτελέσματα έτους. Το καθαρό πλεόνασμα για το 2011, πριν από τη 

φορολογία, ήταν €81,72 εκ., σε σύγκριση με €79,44 εκ. το προηγούμενο έτος. 

 2011  2010 
 € 000  € 000 
Έσοδα από υπηρεσίες 473.982 466.470 
Άλλα έσοδα 52.535 51.942 
 526.517 518.412 
Έξοδα λειτουργίας 409.483 393.178 
Λειτουργικό Πλεόνασμα 117.034 125.234 
Έξοδα χρηματοδότησης (38.341) (39.171) 
Ακύρωση προστίμων 3.712 0 
Επιβολή προστίμων 0 (3.329) 
Ζημιά από επενδυτικές δραστηριότητες (688) (3.289) 
Πλεόνασμα πριν από τη φορολογία 81.717 79.445 
Φορολογία  (8.435) (10.270) 
Καθαρό Πλεόνασμα 73.282 69.175 

(β) Αποθεματικά.   Τα αποθεματικά της Αρχής στις 31.12.2011 ήταν €874,7 εκ., σε 

σύγκριση με €861,1 εκ. το 2010. 

(γ) Λογιστικές Αναλογίες. Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν μια γενική 

εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Αρχής: 

  2011  2010 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις  4,7   3,8 
Πλεόνασμα πριν από τον Εταιρικό Φόρο προς Απασχολούμενο 
Κεφάλαιο (Σύνολο Αποθεματικών και Υποχρεώσεων) 8,2%  8,5% 
∆απάνες Προσωπικού & Συνταξιούχων (μη συμπεριλαμβανομένης 
της χρέωσης για το έλλειμμα στο Σχέδιο Σύνταξης) προς Έσοδα από 
Υπηρεσίες 26,99%  26,56% 
∆απάνες Προσωπικού & Συνταξιούχων (μη συμπεριλαμβανομένης 
της χρέωσης για το έλλειμμα στο Σχέδιο Σύνταξης) προς Έξοδα 
Λειτουργίας 31,4%  31,52% 
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(δ) Μέρισμα στην Κυπριακή ∆ημοκρατία.  Σύμφωνα με τους περί Υπηρεσίας 

Τηλεπικοινωνιών Νόμους η Αρχή καταθέτει κατ΄ έτος στο πάγιο ταμείο της 

∆ημοκρατίας: 

(i)  ποσό που αποτελεί μέρος των πλεονασμάτων που είχε πραγματοποιήσει, μετά 

τη φορολογία, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και  

(ii)  ποσό μέχρι δέκα τοις εκατόν (10%) των συσσωρευμένων πλεονασμάτων, μετά 

τη φορολογία, κατά το τέλος του οικονομικού έτους που προηγείται του 

προηγούμενου οικονομικού έτους.  

Το ποσό του μερίσματος και ο χρόνος καταβολής του καθορίζονται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική πρόταση του Υπουργού Οικονομικών που 

διαμορφώνεται μετά από σχετική διαβούλευση με το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Αρχής, 

αφού ληφθούν υπόψη: 

(i)  η κατάσταση ρευστότητας της Αρχής και η δυνατότητά της να καταβάλει το εν 

λόγω ποσό,  

(ii)  η διασφάλιση των μελλοντικών επενδύσεων, οι συμβατικές  υποχρεώσεις και 

άλλες δαπάνες της Αρχής και 

(iii)    τα ποσά που οφείλει να καταβάλλει η Αρχή για αναπλήρωση του ελλείμματος 

των ταμείων συντάξεων και αφού επιβεβαιωθεί ότι η εκταμίευση οποιουδήποτε 

ποσού δεν επηρεάζει δυσμενώς τον καταναλωτή.   

Η πρόταση του Υπουργού Οικονομικών που υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο 

κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση μετά τη λήψη της σχετικής 

απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.  

Καθ' όσον αφορά το μέρισμα για το 2010, παρατηρήθηκε ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 

αποφάσισε στις 29.6.2011 την καταβολή μερίσματος ύψους €60 εκ., χωρίς ο 

Υπουργός Οικονομικών να υποβάλει σχετική πρόταση προς το Υπουργικό 

Συμβούλιο και να ληφθεί απόφαση, όπως προβλέπει η νομοθεσία.  

Ο Πρόεδρος της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο προέβη στην 

προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διαβούλευση με τον Υπουργό Οικονομικών. 

Σημειώνεται ότι η διάταξη του Νόμου που αφορά στον τρόπο υπολογισμού του 

μερίσματος τροποποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2011. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη η 

Αρχή θα καταθέτει κατ΄ έτος στο Πάγιο Ταμείο της ∆ημοκρατίας ποσό που δεν 

υπερβαίνει το ήμισυ των πλεονασμάτων που είχε πραγματοποιήσει μετά τη 

φορολογία, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. 
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Το σύνολο των μερισμάτων που καταβλήθηκαν στη ∆ημοκρατία από το 2002 μέχρι και 

το 2011 ανήλθε σε €580 εκ. 

3. Προϋπολογισμός. 

(α) Έγκριση Προϋπολογισμού. Ο Προϋπολογισμός για το έτος 2011 εγκρίθηκε 

από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο στις 14.9.2010 και στάληκε στο Υπουργείο Οικονομικών 

στις 30.9.2010. Το Υπουργείο Οικονομικών υπέβαλε σχόλια στις 18.11.2010 και ζήτησε 

όπως  ορισμένα άρθρα του Κεφαλαίου 10 (Αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, 

Αμοιβή κατά τις Κυριακές και αργίες, Επιδόματα, Αμοιβές και κίνητρα, Αμοιβή 

ωρομίσθιου προσωπικού) και του Κεφαλαίου 20 (Συντήρηση ηλεκτρονικών αναλυτών 

δεδομένων και εξοπλισμού γραφείου, Συντήρηση και άλλα έξοδα αυτοκινήτων, Φύλαξη 

κτιρίων, αποζημίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση), διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα με τα 

αντίστοιχα του Προϋπολογισμού του 2010 και δέσμευσε τις πρόνοιες για την 

Αποζημίωση πρόωρης αφυπηρέτησης, το Εναλλακτικό σχέδιο αφυπηρέτησης προσωπικού 

και την πρόνοια για επένδυση στη θυγατρική εταιρεία Digimed Communications Ltd. 

Ετοιμάστηκε  αναθεωρημένος Προϋπολογισμός ο οποίος υποβλήθηκε στο 

Υπουργείο Οικονομικών στις 22.12.2010 και στη συνέχεια υποβλήθηκε στο 

Υπουργικό Συμβούλιο  από το οποίο εγκρίθηκε στις 4.1.2011, με την τροποποίηση 

όπως μειωθεί η πρόνοια για τις λειτουργικές δαπάνες της Αρχής κατά €5 εκ.  H 

Αρχή ενημέρωσε το Υπουργείο Οικονομικών στις 13.1.2011 ότι μπορούν να 

γίνουν μειώσεις στις λειτουργικές δαπάνες ύψους €1,5 εκ. αντί €5 εκ. χωρίς να 

επηρεαστεί αρνητικά η αναπτυξιακή της πορεία. Στις 20.1.2011 με νέα απόφασή 

του το Υπουργικό Συμβούλιο μείωσε τις λειτουργικές δαπάνες κατά €1,5 εκ. 

Στις 27.1.2011 ο Προϋπολογισμός κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων 

από την οποία εγκρίθηκε στις 24.2.2011 και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Κυπριακής ∆ημοκρατίας στις 11.3.2011 και προνοούσε συνολικές 

δαπάνες ύψους €473,2 εκ. 

Σύμφωνα με τους περί Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (Ψήφιση 

Προϋπολογισμών) Νόμους, ο Προϋπολογισμός θα έπρεπε να είχε κατατεθεί στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο μέχρι τις 30.9.2010. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε δωδεκατημόρια για τους μήνες Ιανουάριο 

και Φεβρουάριο, ενώ οι δαπάνες από την 1.3.2011 μέχρι τις 11.3.2011 δεν ήταν 

καλυμμένες νομικά.  
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Ο Πρόεδρος της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι οι δαπάνες της περιόδου αυτής 

αφορούσαν συμβατικές υποχρεώσεις και ήταν οι απολύτως αναγκαίες για 

διασφάλιση των απρόσκοπτων τηλεπικοινωνιών της Κύπρου, όπως είναι 

υποχρέωση της Αρχής, σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

(β) Υπερβάσεις. Κατά το 2011 σημειώθηκαν υπερβάσεις σε 12  Κονδύλια του 

Τακτικού Προϋπολογισμού συνολικού ύψους €13,4 εκ., στο "Κονδύλι Όργανα 

Μετρήσεως και Εργαλεία" του Προϋπολογισμού Αναπτύξεως ύψους  €110.000 και σε 

Κονδύλι του Κεφαλαίου 35, ΄Αρθρο 100 "Τερματικός Εξοπλισμός" ύψους €2,4 εκ.    

Σύμφωνα με τον περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμο, 

εγκρίθηκε  από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο η μεταφορά Κονδυλίων από άλλα άρθρα του 

ίδιου Κεφαλαίου και από το Κονδύλι "Απρόβλεπτες ∆απάνες" για κάλυψη των 

υπερβάσεων και θα κατατεθεί ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον 

Υπουργό Οικονομικών, έκθεση που θα  παρουσιάζει τις περιπτώσεις για τις οποίες 

δόθηκε η έγκριση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή χορηγήθηκε. 

Τακτικός Προϋπολογισμός. 

    €000 

20/310  Ηλεκτρισμός και νερό  2.580 

20/260   ∆ικαιώματα  εκκαθαριστικών οίκων διεθνούς περιαγωγής  128 

20/510  Τόκοι και Τραπεζικά δικαιώματα  92 

20/300  Συντήρηση κτιρίων και δρόμοι πρόσβασης  235 

20/150  ∆ιαφημίσεις και έξοδα προώθησης  3.944 

20/220  Υπηρεσίες από τρίτους/Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακής υποδομής.  2.476 

20/365  Προμήθεια σε Μεταπωλητές  5 

20/410  Αποζημίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση  1.600 

20/270  ∆ικαιώματα συνεργατών και συμβούλων  1.469 

20/480  Εξασφάλιση περιεχομένου για υπηρεσία Cytavision  110 

20/010  Ταξιδιωτικά  42 

20/230  Ενοίκιο εκμισθωμένων κυκλωμάτων  716 

ΣΥΝΟΛΟ  13.397 

 

 

 

Για την κάλυψη των πιο πάνω υπερβάσεων έγινε μεταφορά από τα ακόλουθα 

Κονδύλια: 

Τακτικός Προϋπολογισμός. 
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    €000 

20/470  Έξοδα αδειών λειτουργίας  1.066 

20/320  Έξοδα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού  1.030 

20/495  Έξοδα διασύνδεσης  1.582 

20/485  Εξασφάλιση περιεχομένου κινητών υπηρεσιών  346 

20/190  Ταχυδρομικά  256 

20/275  ∆απάνες αγοράς τηλεκαρτών και καρτών cytamobile/soeasy  394 

20/250  Συντήρηση υποβρυχίων καλωδίων και κυκλωμάτων  2.303 

20/240  Εκτύπωση και διανομή καταλόγων  149 

20/490  Αποδόσεις σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς  2.904 

20/710  Έλλειμμα σχεδίου συντάξεων  160 

20/720  Αυξήσεις ταμείου συντάξεων  118 

20/280  Συντήρηση και άλλα έξοδα αυτοκινήτων  676 

20/305  Φύλαξη κτιρίων  168 

20/315  Ασφάλιστρα  260 

20/340  Χορηγία για ευημερία υπαλλήλων  147 

20/350  Ομαδική ασφάλεια και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
συνταξιούχων 

 75 

20/390  Αμοιβή ιατρικών συμβούλων και άλλα έξοδα  104 

50  Απρόβλεπτες δαπάνες  1.659 

ΣΥΝΟΛΟ  13.397 

Προϋπολογισμός Αναπτύξεως. 

    €000 

30/250  Όργανα Μετρήσεως  110 

     

Για την κάλυψη της πιο πάνω υπέρβασης έγινε μεταφορά από το ακόλουθο 

Άρθρο: 

Κεφάλαιο 30 – Άρθρο 211 –Έπιπλα και Σκεύη. 

Επίσης παρατηρήθηκε υπέρβαση στο Άρθρο 100 του Κεφαλαίου 35 – Τερματικός 

Εξοπλισμός ύψους €2.434.000, οι οποίες καλύφθηκαν από το Άρθρο 100 του 

Κεφαλαίου 31 Έργα επί πληρωμή. 

Επιπρόσθετα ποσό €5,5 εκ. αφορά σε προσωρινή διευκόλυνση προς την Cyta 

Hellas μέσω της Digimed Communications Ltd για το οποίο δεν υπήρχαν 

διαθέσιμες πιστώσεις και για το οποίο δεν θα μπορούσε να καλυφθεί από 

εξοικονομήσεις από άλλα Άρθρα του Προϋπολογισμού. 

Η κατάσταση που ετοιμάστηκε σχετικά με το ύψος των υπερβάσεων υποβλήθηκε 

από τη ∆ιευθύντρια Χρηματοικονομικής ∆ιαχείρισης στον Ανώτατο Εκτελεστικό 

∆ιευθυντή και εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο στις 22.5.2012. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 4(Ι) του πιο πάνω Νόμου, “οποιαδήποτε εξοικονόμηση από 

παράλειψη εκτελέσεως οποιασδήποτε υπηρεσίας ή σκοπού δεν θεωρείται ως 

εξοικονόμηση”. 

∆εν φαίνεται να έγινε έλεγχος από την Αρχή, κατά πόσο οι πιο πάνω 

εξοικονομήσεις που μεταφέρθηκαν για κάλυψη των υπερβάσεων πληρούν την πιο 

πάνω πρόνοια του Νόμου. 

Για παράδειγμα στο κονδύλι "Έξοδα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού", η 

σχετική πρόνοια αποσκοπούσε στην κάλυψη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

της Αρχής στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Από το κονδύλι αυτό μεταφέρθηκαν 

πιστώσεις ύψους €1.030 εκ. για κάλυψη υπερβάσεων. Η μειωμένη δαπάνη κατά 

το 2011 από το κονδύλι αυτό προέκυψε από τη μη διεξαγωγή αριθμού 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπως είχαν προγραμματιστεί και επομένως δεν 

αποτελεί εξοικονόμηση όπως αναφέρεται στον σχετικό Νόμο.  

4. Μετρητά και κυβερνητικά χρεόγραφα. 

Στις 31.12.2011 υπήρχαν μετρητά και κυβερνητικά χρεόγραφα συνολικού ύψους 

€281,7 εκ., σε σύγκριση με €286,8 εκ. το 2010. Τα μετρητά ανέρχονταν σε €242,3 εκ., 

(€242,1 εκ. το 2010), και στο μεγαλύτερο μέρος τους ήταν κατατεθειμένα σε εμπορικές 

τράπεζες, σε λογαριασμούς ενός έτους προειδοποίησης και σε γραμμάτια με επιτόκιο 

κατά μέσο όρο 4,47%. Τα κυβερνητικά χρεόγραφα ήταν €36,1 εκ., σε σύγκριση με 

€41,2 εκ. το 2010. Χρεόγραφα αξίας €19,1 εκ. έληξαν κατά το 2011 και κατατέθηκαν σε 

εμπορικές τράπεζες.  Στη συνέχεια αγοράστηκαν νέα χρεόγραφα συνολικής αξίας €14 εκ.  

Οι αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων της Αρχής, λαμβάνονται 

από Υπηρεσιακή Επιτροπή.  Παρατηρήθηκε και πάλι ότι δεν υπάρχει επαρκής γραπτή 

τεκμηρίωση των αποφάσεων της Επιτροπής και των διαπραγματεύσεων με τις τράπεζες 

για τα επιτόκια των καταθέσεων. Επίσης παρατηρήθηκε ότι δεν λήφθηκε απόφαση από 

την Επιτροπή για τον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων που προήλθαν από τη λήξη των 

κυβερνητικών χρεογράφων και τα οποία κατατέθηκαν σε εμπορικές τράπεζες, παρόλο 

που ήταν γνωστό προ πολλού ότι τα εν λόγω χρεόγραφα θα έληγαν την 1.2.2011 και 

προηγήθηκε συνεδρία της επιτροπής στις 19.1.2011 χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε 

αναφορά στο πιο πάνω θέμα. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής μας πληροφόρησε ότι αυτό θα ληφθεί υπόψη με στόχο τη 

βελτίωση της τεκμηρίωσης των αποφάσεων. 



 

 

7

Σύμφωνα με οδηγία του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκε το 1992 δυνάμει 

του περί Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (Επενδύσεις) Νόμου αρ. 100 του 

1991, τα ταμειακά διαθέσιμα των Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου που δεν 

απαιτούνται για τις ετήσιες ανάγκες τους θα έπρεπε να επενδύονται σε 

κυβερνητικά χρεόγραφα και όσα διαθέσιμα είχαν συσσωρευθεί μέχρι το 1990 να 

επενδυθούν και αυτά σταδιακά εντός 10 ετών επίσης σε κυβερνητικά χρεόγραφα.  

Η Αρχή δεν τηρούσε πλήρως την πιο πάνω οδηγία. Το 2005 ο Πρόεδρος της 

Αρχής, με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών, αφού υποστήριξε ότι τα 

ταμειακά διαθέσιμα επενδύονται τηρώντας στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις 

πρόνοιες της νομοθεσίας, χωρίς όμως να παραβλέπονται τα χρηματοοικονομικά 

δεδομένα της αγοράς και αφού παρέθεσε τα στοιχεία της διαχείρισης των 

ταμειακών διαθέσιμων για τα έτη 2000 – 2005, ζήτησε την έγκριση του Υπουργού 

για συνέχιση της τήρησης περίπου της ίδιας αναλογίας επενδύσεων σε 

κυβερνητικά χρεόγραφα και σε τραπεζικές καταθέσεις. 

Ο Υπουργός Οικονομικών στις 26.5.2005 ζήτησε την υποβολή συγκεκριμένης 

πρότασης επένδυσης, η οποία υποβλήθηκε στις 10.8.2005 και επί της οποίας 

ουδέποτε λήφθηκε απάντηση.   

Το Υπουργείο Οικονομικών, στα πλαίσια των προνοιών του πιο πάνω Νόμου, 

επεξεργάζεται νέο πλαίσιο επενδυτικής πολιτικής για τα χρηματικά πλεονάσματα των 

Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου και στις 23.12.2010 ζήτησε τις απόψεις της 

Αρχής επί του προσχεδίου του επενδυτικού πλαισίου.  Η Αρχή υπέβαλε τις απόψεις 

της  στις 26.1.2011 και έκτοτε αναμένονται νέες οδηγίες. 

5. Προσωπικό. 

Μόνιμο προσωπικό. 

 2011  2010 
Αριθμός υπαλλήλων 2266  2289 
∆απάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές  €152,24 εκ.  €148,02 εκ. 
Μέσος όρος δαπάνης €67.185  €64.667 
Μέσος όρος δαπάνης χωρίς την ελλειμματική εισφορά στο 
Σχέδιο Συντάξεων €62.671  €60.322 
Μέσος όρος απολαβών €42.337  €40.446 
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Ωρομίσθιο προσωπικό. 

 2011  2010 

Αριθμός προσωπικού 603  596 

∆απάνες για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές €8,27 εκ.  €7,37 εκ. 

Μέσος όρος δαπάνης  €13.720   €12.370 

Σημειώνεται ότι το ωρομίσθιο προσωπικό απασχολείται με μερική απασχόληση 25 

ωρών την εβδομάδα. 

Άλλα ωφελήματα προσωπικού. 

 2011  2010 
 €  € 

Βοηθήματα και χορηγίες προς το προσωπικό 1.215.934  990.119 
Εορταστικές εκδηλώσεις 130.705  198.074 
Επιχορήγηση Σωματείου Ταμείου Ευημερίας 1.923.183  1.860.214 
Συνδρομές υπαλλήλων και συνταξιούχων στον ΘΟΚ 13.536  10.675 
Ομαδική ασφάλεια υπαλλήλων και συνταξιούχων 799.214  799.510 
Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
για συνταξιούχους υπαλλήλους 1.662.134  1.590.178 
 5.744.706  5.448.770 

Τα βοηθήματα και χορηγίες προς το προσωπικό παραχωρούνται με απόφαση του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου.  Ποσό €514.333 αφορά σε βοήθημα σε συνταξιούχους οι οποίοι 

δεν είναι μέλη του Σχεδίου Συντάξεων.  Το υπόλοιπο ποσό αφορά κυρίως σπουδαστικά 

βοηθήματα τα οποία παραχωρούνται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση (€350.000), 

βραβεία σε αριστεύσαντα παιδιά (€75.176), βοήθεια σε δυσπραγούντες υπαλλήλους 

(€68.000) και δώρα για το προσωπικό για τα 50χρονα της Αρχής (€140.533).  

Η εισφορά στο Σωματείο Ταμείου Ευημερίας και η ομαδική ασφάλεια των υπαλλήλων 

και συνταξιούχων γίνονται βάσει της Συλλογικής Σύμβασης (3% επί του εκάστοτε 

ετήσιου μισθολογίου με βάση τους μισθούς στις 31 ∆εκεμβρίου του προηγούμενου 

έτους).  Για τη διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου, η ∆ιαχειριστική Επιτροπή, η 

οποία απαρτίζεται από εννέα υπαλλήλους της Αρχής (ο Πρόεδρος ορίζεται από το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη από τις Συντεχνίες), λογοδοτεί στα μέλη του 

Σωματείου και όχι στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο. Σημειώνεται ότι το 2007, το Συμβούλιο της 

Αρχής ζήτησε γνωμάτευση από τον Νομικό Σύμβουλο για την ευθύνη της Αρχής για 

πράξεις του Σωματείου, ο οποίος ανέφερε ότι η Αρχή δεν έχει δικαίωμα να ζητά 

ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Σωματείου για οτιδήποτε. Όμως παρέχεται η 
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δυνατότητα όταν χορηγεί κάποιο ποσό να θέτει όρους ενημέρωσης ή τρόπους χρήσης 

του χορηγούμενου ποσού και ελέγχου συμμόρφωσης με τους όρους χορηγίας.  

Η ετήσια εισφορά δίδεται  χωρίς να τίθενται οποιοιδήποτε όροι. 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Αρχής, η δυνατότητα αυτή μπορεί να ασκηθεί για τυχόν 

πρόσθετη χορηγία αλλά είναι πρακτικά ανεφάρμοστη για τη συνήθη χορηγία, η οποία 

αποτελεί υποχρέωση της Αρχής που απορρέει από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.  

Μας πληροφόρησε επίσης, ότι ο Πρόεδρος του Σωματείου θα καλείται να ενημερώνει 

το Συμβούλιο της Αρχής σε τακτά χρονικά διαστήματα και όποτε κρίνεται αναγκαίο. 

Άδεια άνευ απολαβών για προσωπικούς λόγους. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 16(20) των περί Προσωπικού της Αρχής Γενικών 

Κανονισμών, σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί μετά από απόφαση του 

Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή να χορηγηθεί άδεια άνευ απολαβών, κατόπιν 

αίτησης, μέχρι τρεις μήνες και με την έγκριση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου μέχρι 

δώδεκα μήνες. Νέα άδεια άνευ απολαβών δεν μπορεί  να χορηγηθεί πριν 

περάσουν πέντε χρόνια από τη λήξη της προηγούμενης άδειας εφ’ όσον αυτή 

υπερέβαινε τον ένα μήνα.  

Παρατηρήθηκε ότι κατά το 2011 το ∆ιοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε σε δύο περιπτώσεις 

άδεια άνευ απολαβών πριν την πάροδο πέντε χρόνων  από τη λήξη της προηγούμενης 

άδειας.  Στην πρώτη περίπτωση, ενώ παραχωρήθηκε άδεια απουσίας άνευ απολαβών 

για προσωπικούς λόγους συνολικής διάρκειας 350 ημερών (στο διάστημα μεταξύ 

1.6.2009 μέχρι 1.7.2011), το ∆ιοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση άδειας 

άνευ απολαβών για ένα έτος (1.7.2011 – 30.6.2012). Στη δεύτερη περίπτωση, ενώ 

παραχωρήθηκε άδεια απουσίας άνευ απολαβών διάρκειας 15 μηνών (29.9.2009 – 

31.12.2010), λόγω διορισμού στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία, εγκρίθηκε εκ νέου άδεια 

άνευ απολαβών για ένα χρόνο από 1.9.2011 μέχρι 31.8.2012. 

Η άδεια άνευ απολαβών που παραχωρείται από την Αρχή, δεν είναι για 

συγκεκριμένους λόγους όπως γίνεται και στη ∆ημόσια Υπηρεσία.  Η Υπηρεσία μας 

εισηγείται όπως η Αρχή μελετήσει το θέμα και καθορίσει τους λόγους που θα 

επιτρέπουν την παραχώρηση τέτοιας άδειας. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής μας πληροφόρησε ότι στο πλαίσιο γενικής αναθεώρησης των 

περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικών Κανονισμών, που θα 
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τεθεί προσεχώς ενώπιον του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για έγκριση, αναθεωρήθηκε και ο 

Κανονισμός που αφορά στην άδεια άνευ απολαβών για προσωπικούς λόγους. 

6. Σχέδιο Συντάξεων. 

Το Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της Αρχής αποτελεί 

χωριστή νομική οντότητα και δεν ελέγχεται από τον Γενικό Ελεγκτή. Η 

διαχειριστική επιτροπή του Σχεδίου αποτελείται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και 

τον Ανώτατο Εκτελεστικό ∆ιευθυντή της Αρχής. 

Σύμφωνα με τον περί της Ίδρυσης, των ∆ραστηριοτήτων και της Εποπτείας των 

Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2006 όπως 

τροποποιήθηκε, το Σχέδιο υπόκειται στην εποπτεία της Αρμόδιας Αρχής (∆ιευθυντής 

Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και θα πρέπει να εγγραφεί στο μητρώο που 

τηρείται από την Αρμόδια Αρχή, το οποίο δεν έχει ακόμα γίνει.  Σύμφωνα με τον Νόμο 

οι επενδύσεις του Σχεδίου θα πρέπει να γίνονται στη βάση των επιταγών της συνετής 

διαχείρισης, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των 

μελών και των δικαιούχων.  Τα στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται κατά τρόπο, 

έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια, ποιότητα, ρευστότητα και κερδοφορία του 

χαρτοφυλακίου στο σύνολό του. 

Αυτό κατ΄ επέκταση διασφαλίζει και τα συμφέροντα της Αρχής εφόσον τυχόν 

ελλείμματα του Σχεδίου καλύπτονται από την Αρχή και η διαχείριση του 

χαρτοφυλακίου του Σχεδίου θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον Νόμο και τους 

κανόνες χρηστής διοίκησης, με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και με διαβούλευση 

με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (stakeholders) του Σχεδίου. 

Η αναλογιστική μελέτη του Σχεδίου Συντάξεων που έγινε με βάση τις πρόνοιες του 

∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19, με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2011, παρουσιάζει 

πλεόνασμα €42,97 εκ. (2010 έλλειμμα €5,7 εκ.). ∆ιευκρινίζεται ότι κατ΄ εφαρμογή των 

προνοιών του ιδίου προτύπου - για σκοπούς ετοιμασίας των οικονομικών 

καταστάσεων - στον Ισολογισμό παρουσιάζεται στις 31.12.2011 καθαρό περιουσιακό 

στοιχείο €26,07 εκ. Οι αναλογιστικές μελέτες τα τελευταία δέκα χρόνια παρουσίαζαν 

ελλείμματα το ύψος των οποίων ανήλθε περίπου σε €185 εκ. Το πλεόνασμα που 

προέκυψε το 2011 οφείλεται στις αλλαγές σε σημαντικές παραδοχές (assumptions) της 

μελέτης σε σύγκριση με τη μελέτη του 2010 όπως: 
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 Μείωση στο ποσοστό πληθωρισμού από 2,5% σε 2%. 

 Μείωση των μισθολογικών αυξήσεων από 5,25% σε 2% (λόγω παγοποίησης 

των μισθών). 

 Εισφορά των υπαλλήλων σε ποσοστό 3% επί των ακαθάριστων απολαβών τους. 

Αναφέρεται ότι ξεχωριστή μελέτη που έγινε για σκοπούς χρηματοδότησης, με βάση τον 

πιο πάνω Νόμο, δείχνει αναλογιστικό πλεόνασμα €6,39 εκ. στις 31.12.2011.   

Ο Πρόεδρος της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι, με βάση τις πιο πάνω μελέτες, το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μείωση στο ποσοστό συνεισφοράς της Αρχής προς 

το Σχέδιο Συντάξεων, από 21,9% το 2011 σε 17,7% το 2012 επί των μηνιαίων 

απολαβών των εργαζομένων, με αναδρομική ισχύ από την 1.1.2012. 

∆ιαπιστώθηκε ότι, παρά το πλεόνασμα που προέκυψε το 2011, το έλλειμμα του 2010 

ύψους €5,7 εκ. που παρουσιάζεται στις 31.12.2011 στις οικονομικές καταστάσεις ως 

οφειλή στο Ταμείο, καταβλήθηκε στο Ταμείο το 2012.  Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι, 

λαμβανομένου υπόψη αφενός του γεγονότος ότι τα πλεονάσματα από τις αναλογιστικές 

μελέτες δεν επιστρέφονται στην Αρχή και αφετέρου ότι ήταν αναμενόμενο ότι το 2011 θα 

προέκυπτε πλεόνασμα, το πιο πάνω ποσό δεν θα έπρεπε να καταβληθεί στο Ταμείο 

προτού γίνει συνεννόηση με τους αναλογιστές ως προς το αναμενόμενο αποτέλεσμα της 

μελέτης τους. 

Αναφέρεται ότι, μέσα στα πλαίσια εξεύρεσης ρυθμίσεων για διασφάλιση της βιωσιμότητας 

του Σχεδίου και με βάση τις πρόσφατες νομοθεσίες που τέθηκαν σε εφαρμογή, έχει 

συμφωνηθεί πλαίσιο για την εισαγωγή ταμείου προνοίας για το νεοεισερχόμενο 

προσωπικό και ετοιμάζεται σχετικό καταστατικό για να τεθεί σε εφαρμογή.   

7. Αποζημίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση. 

Σε 45 υπαλλήλους της Αρχής, οι οποίοι αφυπηρέτησαν πρόωρα το 2011 καταβλήθηκε 

αποζημίωση συνολικού ύψους €3,58 εκ., επιπρόσθετα από τα συνταξιοδοτικά τους 

ωφελήματα. Σημειώνεται ότι το σχετικό Κονδύλι στον Προϋπολογισμό μειώθηκε, μετά από 

υπόδειξη του Υπουργείου Οικονομικών, σε €2 εκ. και σημειώθηκε με σταυρό (+) έτσι ώστε 

οποιαδήποτε δαπάνη να γίνεται μετά από έγκριση του Υπουργείου.   

Παρατηρήθηκε ότι δεν έχει ζητηθεί έγκριση του Υπουργείου για το ποσό της υπέρβασης 

(€1,58 εκ. ή 79% του Προϋπολογισμού).  
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Από την εφαρμογή του θεσμού, το 1988, έχουν αφυπηρετήσει πρόωρα 846 υπάλληλοι 

της Αρχής, με συνολική αποζημίωση €46 εκ.  Οι αποζημιώσεις του έτους κυμάνθηκαν 

από €12.757 μέχρι €100.000, με μέσο όρο ανά υπάλληλο €79.667. 

Το ποσό της αποζημίωσης για πρόωρη αφυπηρέτηση, σύμφωνα με τους περί 

Προσωπικού της Αρχής Γενικούς Κανονισμούς του 1982-2006 (Κανονισμός 

21(1)(στ)), υπολογίζεται ως ακολούθως: 

 Μηνιαίος μισθός (Βασικός και Τιμαριθμικό Επίδομα) x έτη υπηρεσίας, με ανώτατο 

ποσό αποζημίωσης το ποσό της μισθοδοσίας την οποία θα λάμβανε ο 

ενδιαφερόμενος εάν συνέχιζε την υπηρεσία του μέχρι την ηλικία αφυπηρέτησης. 

Επιτρέπεται δηλαδή να δοθεί ως «αποζημίωση», για πρόωρη αφυπηρέτηση, το 

σύνολο των μισθών που θα λάμβανε ο υπάλληλος μέχρι να αφυπηρετήσει, 

προκαταβολικά και αφορολόγητα.  Μια τέτοια «αποζημίωση» θα δικαιολογείτο μόνο 

εάν ο υπάλληλος που αφυπηρετεί με αυτούς τους όρους όχι απλώς δεν έχει καμιά 

θετική συνεισφορά αλλά η παρουσία του ως υπαλλήλου προκαλεί οικονομική ζημιά 

στον Οργανισμό. Επιπρόσθετα η Αρχή, επωμίζεται έμμεσα και τις συντάξεις του 

υπαλλήλου, εφόσον χρηματοδοτεί πλήρως το Σχέδιο Σύνταξης. 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, πρόκειται για ένα Σχέδιο που 

συνιστά έμμεσα σημαντική αύξηση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των 

υπαλλήλων. 

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση αρ. 350/2002 (η οποία κρίθηκε στο 

∆ικαστήριο νόμιμη) διαφοροποίησε την αποζημίωση για πρόωρη ευδόκιμη 

αφυπηρέτηση, η οποία καθορίστηκε ως το μικρότερο ποσό των: 

(i)  μηνιαίου μισθού (βασικός + τιμαριθμικό επίδομα) επί τα πραγματικά έτη 

υπηρεσίας.  Ο μηνιαίος μισθός υπολογίζεται με βάση την ανώτατη βαθμίδα 

της κλίμακας των υπαλλήλων, και 

(ii) το 85% της διαφοράς μεταξύ του μισθού που θα έπαιρναν μέχρι την κανονική 

ηλικία αφυπηρέτησής τους, με βάση τη σημερινή μισθολογική τους κλίμακα, 

και της σύνταξης που θα εισπράξουν μέχρι τότε. 

Mε δεύτερη απόφαση του Συμβουλίου (αρ. 410/2010, ημερομηνίας 5.10.2010) 

καθορίστηκε η αποζημίωση ως το μικρότερο ποσό των: 

(i) μηνιαίου μισθού επί τα πραγματικά έτη υπηρεσίας μείον 10% για ποσό μέχρι 

€100.000 και 15% για τυχόν υπόλοιπο πέραν των €100.000. 
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(ii) το 70% (αντί 85%) της διαφοράς μεταξύ του μισθού που θα έπαιρνε ο αιτητής 

μέχρι την κανονική ηλικία αφυπηρέτησής του και της σύνταξης που θα 

εισπράξει μέχρι τότε. 

Το 2011 προστέθηκε ανώτατο όριο στο ποσό της αποζημίωσης ύψους €100.000 

αφού το μικρότερο ποσό που προκύπτει από το (i) και (ii) πιο πάνω μειώνεται 

κατά 50% για ποσά πέραν των €70.000 μέχρι του μεγίστου ποσού των €130.000. 

Η θέση της Αρχής είναι ότι η ευδόκιμη αφυπηρέτηση αποδείχθηκε διαχρονικά πολύ χρήσιμος 

θεσμός και είναι, επί του παρόντος, το μόνο εργαλείο στη διάθεσή της για ανανέωση του 

προσωπικού με άτομα ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των συνεχών τεχνολογικών, 

εμποροοικονομικών και άλλων εξελίξεων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς 

και τη συγκράτηση τόσο του μέσου όρου ηλικίας όσο και του μέσου όρου μισθολογίου σε 

χαμηλά επίπεδα. Ο θεσμός συνέβαλε σημαντικά στη συγκράτηση του συνολικού αριθμού 

προσωπικού της Αρχής σε σταθερό επίπεδο για πολλά χρόνια.   

Η Υπηρεσία μας, παρά τη βελτίωση που έχει γίνει και τη μείωση του ποσού της 

αποζημίωσης, έχει την άποψη ότι ο θεσμός θα πρέπει να τύχει συγκεκριμένης 

αξιολόγησης λαμβάνοντας ειδικά υπόψη την κρατούσα οικονομική κατάσταση η 

οποία στο δημόσιο οδηγεί πολλούς υπαλλήλους να αφυπηρετήσουν πρόωρα χωρίς 

οποιαδήποτε επιπρόσθετα συνταξιοδοτικά ωφελήματα.  

8. Υπερωριακή απασχόληση. 

Η δαπάνη για υπερωριακή απασχόληση σύμφωνα με τους λογαριασμούς ανήλθε σε 

€4,75 εκ. το 2011 σε σύγκριση με €4,77 εκ. το 2010.  Αναφέρεται ότι το Υπουργείο 

Οικονομικών  είχε ζητήσει στο στάδιο έγκρισης του Προϋπολογισμού, όπως η δαπάνη 

για υπερωριακή απασχόληση περιοριστεί στα €4,52 εκ. το οποίο ήταν το εγκριμένο 

ποσό στον Προϋπολογισμό του 2010, πράγμα το οποίο δεν έχει επιτευχθεί.  Η πρόνοια 

στον Προϋπολογισμό του 2011 είναι €5,26 εκ. 

Στα πιο πάνω ποσά δεν περιλαμβάνονται οι εισφορές στα διάφορα ταμεία, οι 

οποίες ανέρχονται περίπου στο 14%. 

Τα μεγαλύτερα ποσά για υπερωριακή απασχόληση καταβλήθηκαν στις Υπηρεσίες 

∆ικτύων Αεροναυσιπλοΐας - Λειτουργία και Συντήρηση (€855.138), στo Κέντρο 

 2011  2010 

 Ώρες € εκ.  Ώρες  € εκ. 

Υπερωρίες Κυριακής και δημόσιων αργιών 69.987 2,55  70.516  2,48 

Υπερωρίες εργάσιμων ημερών 82.442 2,20  90.818  2,29 

  4,75    4,77 
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∆ιαχείρισης ∆ικτύων και Υπηρεσιών (€416.663), στην Τεχνική Εξυπηρέτηση Πελατών – 

Λεμεσού (€316.479) και στο Ενσύρματο ∆ίκτυο Πρόσβασης – Λευκωσίας (€410.028).  

Παρατηρήθηκε και πάλι ότι πολλοί λειτουργοί εργάζονται υπερωριακά πάνω σε 

συστηματική βάση για πάρα πολλές ώρες και σε ορισμένες περιπτώσεις παραβιάζονται οι 

πρόνοιες του περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμου του 2002 (όσον αφορά  στην 

ελάχιστη περίοδο ανάπαυσης 11 ωρών ανά εικοσιτετράωρο και 24 ωρών ανά εβδομάδα, 

και στο μέγιστο χρόνο εργασίας 48 ωρών ανά εβδομάδα, κατά μέσο όρο).  

Σε μερικές περιπτώσεις, η αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση κυμάνθηκε από €21.147 

μέχρι €37.647 ενώ ως ποσοστό ανήλθε  μέχρι 73,79% των ακαθάριστων απολαβών. 

Σημειώνεται ότι καθ' όσον αφορά στον Προϋπολογισμό του 2012 με βάση τις 

κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών προς τα Νομικά Πρόσωπα 

∆ημοσίου ∆ικαίου (επιστολή Υ.Ο.10.04.001 ημερ. 18.1.2012) η υπερωριακή απασχόληση 

θα πρέπει να μειωθεί κατά 25%. 

9. Θυγατρική Εταιρεία Digimed Communications Ltd. 

Η εταιρεία Digimed Communications Ltd ιδρύθηκε το 1996 και αποτελεί εξ΄ολοκλήρου 

εξαρτημένη εταιρεία της Αρχής με σκοπό την υποβοήθηση των στρατηγικών στόχων της 

Αρχής με την παροχή διαφόρων υπηρεσιών στο εξωτερικό και την αξιοποίηση των ευκαιριών 

ανάπτυξης στην Κύπρο και στο εξωτερικό.  Προς τον σκοπό αυτό, έχει επενδύσει σε διάφορες 

θυγατρικές εταιρείες. Στις 31.12.2011 η επένδυση στις θυγατρικές/συνδεδεμένες εταιρείες 

ανέρχετο σε €99 εκ. όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα (€96,6 εκ. στις θυγατρικές, 

€1,8 εκ. στις συνδεδεμένες).  Το μεγαλύτερο ποσό επένδυσης αφορά στην εταιρεία Cyta 

Hellas (€89,2 εκ.) για την οποία γίνεται αναφορά πιο κάτω.  

Από τα οικονομικά αποτελέσματα των υπόλοιπων εταιρειών, όπως παρουσιάζονται 

στις οικονομικές τους καταστάσεις, φαίνεται ότι οι δραστηριότητες τους είναι 

περιορισμένες και δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι για τους οποίους ιδρύθηκαν και οι 

περισσότερες πραγματοποιούν ζημιές.  Στους λογαριασμούς της Αρχής έγινε το 2010 

απομείωση ύψους €3,3 εκ. λόγω της απομείωσης της επένδυσης της Digimed 

Communications Ltd στις εταιρείες Enternet Invest, Cytacom Solutions, Emporiοn Plaza 

και Cyta UK και το 2011 απομείωση ύψους €0,7 εκ. λόγω της απομείωσης της 

επένδυσης της Digimed Communications Ltd στις εταιρείες Enternet Invest, Proserver 

και Cytacom Solutions. Σημειώνεται ότι, τόσο η Digimed Communications Ltd όσο και 

οι θυγατρικές της εταιρείες, δεν ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή εφόσον εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του περί Εταιρειών Νόμου.   
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Σύμφωνα με το Πρόεδρο της Αρχής το ∆ιοικητικό Συμβούλιο εξετάζει το θέμα των θυγατρικών 

εταιρειών και θα μελετήσει τη μελλοντική τους πορεία, χωρίς να αποκλείεται η συγχώνευση 

κάποιων εταιρειών με στόχο το γενικότερο όφελος του ομίλου της Αρχής. 

Θυγατρικές 

Εταιρείες: 

 
Ποσοστό 

συμμετοχής  

Ποσό 
επένδυσης  
το 2011 

Συνολικό ποσό 
επένδυσης 

Απομείωση 
επένδυσης 

στους 
λογαριασμούς 
της Digimed 

∆άνεια 
από 

Digimed 

 

 

∆ραστηριότητες 

  %  € € € €   

Cytacom Solutions Ltd  100  - 
1.879.462 

 

939.886 

(2009) 
- 

 Παροχή ολοκληρωμένων 
λύσεων ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας στον τομέα των 
ιδιωτικών δικτύων και 
τερματικού εξοπλισμού. 

Emporion Plaza Ltd  100  - 
939.731 

 

828.078 

(2008) 

111.652  

(2009) 

- 

 Παροχή υπηρεσιών και 
διευκολύνσεων ηλεκτρονικού 
εμπορίου και δημιουργία 
ηλεκτρονικών καταστημάτων 
στο διαδίκτυο. 

Iris Gateway Satellite 
Services Ltd 

 100  - 2.164.297 - - 

 Παροχή υπηρεσιών 
δορυφορικής αναμετάδοσης 
ραδιοτηλεοπτικών 
προγραμμάτων μεταξύ 
Ευρώπης και Ασίας.  

Cyta UK Ltd  100  - 
1.513.882 

(Stg1.050.000) 

1.001.204 

(2008) 
- 

 Παροχή διασημειακών 
διεθνών συνδέσεων σε 
επιχειρηματικούς πελάτες και 
τηλεπικοινωνιακούς φορείς, 
καθώς και παροχή 
υπηρεσιών λιανικής 
σταθερής τηλεφωνίας μέσω 
προεπιλογής φορέα στο Η.Β. 
σε συνεργασία με τη 
Cytaglobal Hellas AE και την 
Αρχή 

Cytaglobal Hellas A.E.  100  - 
923.976 

 
- - 

 Παροχή διασημειακών 
διεθνών συνδέσεων σε 
επιχειρηματικούς πελάτες και 
τηλεπικοινωνιακούς φορείς 
σε συνεργασία με τη Cyta 
UK και την Αρχή. 

Cyta Hellas Α.Ε.  95,41  12.500.000 89.218.377 - 3.600.000 
 Παροχή ευρυζωνικών 
υπηρεσιών τηλεφωνίας και 
διαδικτύου στην Ελλάδα 

Cytasoft Ltd  100  - - - - 

 Η εταιρεία δεν 
ενεργοποιήθηκε ακόμα.  Στις 
2.9.2008 το Συμβούλιο 
αποφάσισε όπως 
προχωρήσει στην διάλυση 
της εταιρείας αφού οι 
υπηρεσίες για τις οποίες 
δημιουργήθηκε η Cytasoft, 
τυγχάνουν χειρισμού από την 
Υπηρεσία ως προϊόντα της 
Αρχής. 

ΣΥΝΟΛΟ    12.500.000 96.639.725 2.880.820 3.600.000   
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Συνδεδεμένες 

Εταιρείες:  

Ποσοστό 

συμμετοχής  

Συνολικό 
ποσό 

επένδυσης 

Απομείωση 
επένδυσης 

στους 
λογαριασμούς 
της Digimed ∆άνεια από Digimed  

 

 

∆ραστηριότητες 

  %  € € €   

Bestel 
Communications Ltd 

 50  224.588 - - 

 Παροχή ολοκληρωμένων 
τηλεπικοινωνιακών λύσεων 
ψηλού επιπέδου και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών 
σε τηλεπικοινωνιακούς 
οργανισμούς για δίκτυα 
σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας. 

Enternet Invest  19,98  1.616.400 
1.520.615 

(2010) 
280.240 

 Παροχή υπηρεσιών 
τηλεφωνίας, διαδικτύου και 
ψηφιακής τηλεόρασης μέσω 
διαδικτύου στην Ουγγαρία. 

Proserver  8  520.000 - -  Ιδιοκτήτης Data Center 

ΣΥΝΟΛΟ    1.840.988 1.520.615 280.240   

Πιο κάτω αναφέρονται τα οικονομικά στοιχεία της Digimed Communications Ltd και των 

θυγατρικών/συνδεδεμένων εταιρειών της, όπως παρουσιάζονται στις μη ελεγμένες 

οικονομικές τους καταστάσεις για το έτος 2011. 

Digimed Communications Ltd: 

 2011  2010 
 €  € 
Έσοδα από υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στις θυγατρικές 129.266 116.989 
Είσπραξη μερίσματος από Iris Gateway Satellite Services Ltd - 285.684 
Είσπραξη μερίσματος από Cytaglobal - 150.000 
Είσπραξη από δορυφορικό πρόγραμμα East  - 2.266.270 
Άλλα εισοδήματα από εργασίες 2.332 12.988 
Έξοδα λειτουργίας (297.274) (326.718) 
Απομείωση στην αξία των επενδύσεων σε:  Enternet Invest (95.784) (1.520.615) 
    Cytacom Solutions (100.000) - 
    Proserver (492.484) - 
∆ιαγραφή μέρους εισπρακτέου δανείου από Enternet Invest (231.740) - 
Άλλα έξοδα (60.801) (87.137) 
(Ζημιά)/Κέρδος από εργασίες (1.146.485) 897.461 
Τόκοι εισπρακτέοι από εμπορικές τράπεζες 38.936 121.985 
Τόκοι εισπρακτέοι από δάνεια σε θυγατρικές/συνδεδεμένες 142.442 148.364 
Άλλα έσοδα/(έξοδα) χρηματοδότησης 86.509 (733) 
(Ζημιά)/Κέρδος πριν από τη φορολογία (878.598) 1.167.077 
Φορολογία (13.336) (17.695) 
(Ζημιά)/Κέρδος μετά τη φορολογία (891.934) 1.149.382 
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Θυγατρικές/συνδεδεμένες εταιρείες: 

Εταιρεία  

Κύκλος 

Εργασιών 

 

 

Κέρδος/(Ζημιά)

έτους πριν 
από τη 

φορολογία 

Συσ/μένα 
κέρδη/ 
(ζημιές) 

Πάγιο 
ενεργητικό 

και 
επενδύσεις 

Κεφάλαιο 
κίνησης 

 

 
Καθαρό 

ενεργητικό 

  €  € € € €  € 

Cyta Hellas  55.449.837 (33.496.429) (85.440.418) 81.676.051 (6.107.130) 10.959.582 

Iris Gateway 
Satellite Services 

 
946.426 340.127 169.044 771.950 2.136.386 2.905.044 

Bestel 
Communications 

 
0 10.268 9.279 0 456.194 456.194 

Emporiοn Plaza  645.933 (39.980) (1.101.289) 27 (160.817) (160.789) 

Cytacom 
Solutions 

 
1.825.230 (314.757) (1.520.395) 50.485 286.908 337.394 

Cyta UK  1.782.760  

(GBP 1.470.281) 

136.986 

(GBP 112.975)

14.659 

(GBP11.847)

255.648 

(GBP210.838) 

1.075.390  

(GBP 886.892)  

1.287.520 

(GBP 1.061.847) 

Cyta Global 
Hellas 

 
760.704 289.954 484.967 123.467 1.325.961 1.464.111 

10. Θυγατρική Εταιρεία Cyta Hellas A.E.  

(α) Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2007 και το μετοχικό της κεφάλαιο στις 31.12.2011 

ήταν €90,9 εκ. (2010: €78,4 εκ.) και ανήκει κατά 95,4% στην Digimed 

Communications Ltd και κατά 4,6% στην Αρχή. 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών τηλεφωνίας και 

διαδικτύου στην Ελλάδα, εργοδοτεί 678 υπαλλήλους και έχει ενεργοποιημένα 347 

τηλεφωνικά κέντρα.  Μέχρι την 31.12.2011 έχει προβεί σε επενδύσεις ύψους €108,4 εκ. 

και έχει εγκαταστήσει 4020 χλμ ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών.  

Από τις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το 2011 φαίνονται τα 

πιο κάτω οικονομικά δεδομένα. 

 2011 2010 

 € € 

Κύκλος εργασιών 55.449.837 28.976.143 

Καθαρή ζημιά πριν τη φορολογία (33.496.429) (27.197.453) 

Συσσωρευμένες ζημιές (85.440.418) (51.055.308) 

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 81.676.051 66.772.535 

Κεφάλαιο κίνησης (6.107.130) 7.540.705 

(β) Επιχειρησιακό σχέδιο.  Λόγω του ότι ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στην 

Ελλάδα είναι συνεχώς και έντονα μεταβαλλόμενος, η εταιρεία αναθέτει από καιρού εις 

καιρό σε εταιρεία συμβούλων την επικαιροποίηση του επιχειρησιακού της σχεδίου.  

Σύμφωνα με το σχέδιο που επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριο 2011, η εταιρεία αναμένεται 

να καταστεί κερδοφόρα το 2013, να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα το 2014 και  η 
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καθαρή της παρούσα αξία στις 31.12.2011 υπολογίστηκε σε €189,2 εκ. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι η πραγματική παρούσα αξία της εταιρείας σύμφωνα με τις μη ελεγμένες 

οικονομικές της καταστάσεις για το 2011 ανέρχεται σε €11 εκ. 

Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των πελατών είναι πολύ κοντά στην πρόβλεψη του 

επιχειρησιακού σχεδίου, εντούτοις τα έσοδα είναι χαμηλότερα. Σύμφωνα με τη 

διεύθυνση της εταιρείας, αυτό οφείλεται στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που 

επικρατούν στην Ελλάδα και τη μείωση του αριθμού των επαγγελματιών και 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  

(γ) Χρηματοδότηση της εταιρείας. Σύμφωνα με το τελευταίο επιχειρησιακό σχέδιο 

της εταιρείας, το ποσό που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της πανελλαδικής 

δραστηριοποίησης της υπολογίζεται σε €29,3 εκ. και αναμένεται να προέλθει από δάνεια 

που θα συνάψει με εμπορικές τράπεζες (€11,2 εκ. το 2012 και €3,6 εκ. το 2013) και από 

περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (€14,5 εκ. το 2012). Από το 2014 αναμένεται 

ότι θα μπορεί να λειτουργεί χωρίς επιπρόσθετη χρηματοδότηση. Ωστόσο, σύμφωνα με 

τα σχετικά πρακτικά του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στις 3.4.2012 μετά τους 

πρώτους μήνες λειτουργίας του 2012, η διεύθυνση της εταιρείας υπολογίζει ότι θα 

χρειαστεί πρόσθετη χρηματοδότηση από την Αρχή το 2013 λόγω μειωμένων εσόδων.  

Το ύψος των δανείων  στις 31.12.2011 ήταν €53,1 εκ., (€3,6 εκ. από την Digimed και 

€49,5 εκ. από εμπορικές τράπεζες). Η παραχώρηση των δανείων από τις εμπορικές 

τράπεζες έγινε με την προϋπόθεση ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των δανείων, η Αρχή θα 

έχει καταθέσεις ύψους τουλάχιστον ίσου με το ποσό που θα εκκρεμεί ως δάνειο της 

Cyta Hellas. Συγκεκριμένα στις 31.12.2011 οι καταθέσεις αυτές ανέρχονται σε €63,7 εκ. 

Η Cyta Hellas οφείλει επίσης σημαντικά ποσά στην Αρχή. Στις 31.12.2011 οφειλόταν 

ποσό €13,2 εκ. από το οποίο  €5,5 εκ. αφορά σε προσωρινή διευκόλυνση προς την Cyta 

Hellas που παραχωρήθηκε σ΄αυτήν από την Αρχή του 2011, χωρίς να υπάρχει πρόνοια 

στον Προϋπολογισμό της Αρχής για το 2011. Η διευκόλυνση παραχωρήθηκε έναντι 

πρόνοιας €30 εκ. που περιλήφθηκε στον Προϋπολογισμό για το 2012 για επένδυση στη 

Cyta Hellas. Την περίοδο 1.1.2012 μέχρι 4.4.2012 η Αρχή παραχώρησε επιπρόσθετα €9,5 

εκ. στη Cyta Hellas ως προσωρινή διευκόλυνση. Το σχετικό Κονδύλι στον 

Προϋπολογισμό για την επένδυση στην Digimed Communiations είναι σημειωμένο με 

σταυρό, έτσι ώστε η δαπάνη να γίνεται μετά από έγκριση του Υπουργού Οικονομικών και 

υπάρχει σημείωση ότι "ουδεμία δαπάνη δύναται να διενεργηθεί για το ποσό που υπερβαίνει 

το ένα δεύτερο της πρόνοιας που περιλαμβάνεται στο υπό αναφορά άρθρο, χωρίς να 
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ενημερώνεται εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 

Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεση της". Στην επιστολή της 

Αρχής με ημερ. 5.4.2012 προς τον Υπουργό Οικονομικών με την οποία ζητήθηκε 

αποδέσμευση ποσού ύψους €15 εκ. από το εν λόγω Κονδύλι, (για κάλυψη των προσωρινών 

διευκολύνσεων) αναφέρεται ότι «τα πιο πάνω Κονδύλια πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα 

γιατί η οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση θα οδηγήσει σε υποχρεωτική αναστολή 

πληρωμών της Cyta Hellas», χωρίς να γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι η Αρχή είχε ήδη 

καταβάλει το ποσό αυτό στην Εταιρεία. Ο Υπουργός Οικονομικών σε επιστολή του ημερ. 

9.4.2012 απλά αναφέρει ότι «αντιμετωπίζει θετικά» το αίτημα της Αρχής για αποδέσμευση 

του πιο πάνω ποσού.  Ακολούθως, στις 30.4.2012 παραχωρήθηκαν άλλα €5 εκ. και πάλι ως 

προσωρινή διευκόλυνση, χωρίς να προηγηθεί αποδέσμευση του ποσού αυτού  από τον 

Υπουργό Οικονομικών και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού. 

Αναφέρεται ότι για τα ποσά αυτά δεν επιβλήθηκαν τόκοι. 

Το υπόλοιπο ποσό των οφειλών στις 31.12.2011 ύψους €7,7 εκ. αφορά σε τιμολογήσεις 

εμπορικών συναλλαγών και στο κόστος του προσωπικού της Αρχής το οποίο εργάζεται για 

τη Cyta Hellas.  Στο πιο πάνω ποσό, το οποίο σύμφωνα με αναφορά στα τιμολόγια θα 

επιβαρύνεται με τόκο ίσο με το δημόσιο επιτόκιο υπερημερίας, δεν έχει επιβληθεί 

οποιοσδήποτε τόκος. 

11. Υπηρεσία Cytavision. 

Η υπηρεσία Cytavision προσφέρει ψηφιακή μετάδοση εικόνας και ήχου μέσω της 

τηλεφωνικής γραμμής. Για την αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού και λογισμικού, 

δαπανήθηκε μέχρι την 31 ∆εκεμβρίου 2011 ποσό €13,2 εκ. Για την εξασφάλιση 

περιεχομένου, για το οποίο δαπανήθηκε το 2011 ποσό €23,8 εκ., έγιναν συμφωνίες με 

τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης με εταιρείες που προσφέρουν κανάλια, 

ταινίες και παιχνίδια κατά ζήτηση και με αθλητικά σωματεία για εξασφάλιση 

τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Από τον έλεγχο παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Επιτροπή Cytavision. Η Επιτροπή Cytavision αποτελείται από πέντε από τα 

εννέα Μέλη του Συμβουλίου και τρία υπηρεσιακά στελέχη της Αρχής με σκοπό να 

συμβουλεύει το  Συμβούλιο σχετικά με τα θέματα της υπηρεσίας Cytavision τα οποία 

εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου και που απαιτούν πολύ χρόνο. Μεταξύ 

άλλων, η Επιτροπή αποφασίζει για τα ποσά που δίδονται στα αθλητικά σωματεία ως 

χορηγία για διαφήμιση στις φανέλες και ως τηλεοπτικά δικαιώματα για την αποκλειστική 

προβολή των αγώνων τους.  
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Σύμφωνα με την απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου με αρ. 410/2009, τα πρακτικά της 

Επιτροπής θα υποβάλλονται στην ολομέλεια του Συμβουλίου για ενημέρωση ή για λήψη 

απόφασης πάντοτε μέσω της ημερήσιας διάταξης. Παρατηρήθηκε μεγάλη καθυστέρηση 

στην ενημέρωση της ολομέλειας του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων της Επιτροπής από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον ∆εκέμβριο 2011 

υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο στις 7.2.2012 και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του 

Ιανουαρίου, Μαρτίου και Ιουνίου 2011 υποβλήθηκαν τον Απρίλιο 2012. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι έγινε υπόδειξη προς την Επιτροπή 

Cytavision για έγκαιρη υποβολή των πρακτικών της και ήδη παρατηρείται σημαντική 

βελτίωση και ότι η Επιτροπή ενεργούσε στο πλαίσιο της καθορισμένης από το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο πολιτικής και κάποιες αποφάσεις λαμβάνονται με ταχύτητα και εχεμύθεια για 

αξιοποίηση ευκαιριών που παρουσιάζονται. 

Λόγω των μεγάλων ποσών που εμπλέκονται, η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι οι αποφάσεις 

πέραν ενός ποσού πρέπει να λαμβάνονται από το ίδιο το ∆ιοικητικό Συμβούλιο.  

(β) Οικονομικά αποτελέσματα. Με βάση τα προϋπολογισθέντα στοιχεία του 2011 

και τα πραγματικά στοιχεία για το 2010, η υπηρεσία Cytavision, με βάση την 

μεθοδολογία του πλήρως κατανεμημένου κόστους, παρουσιάζει έλλειμμα. Η 

υπηρεσία αναμένεται να καταστεί κερδοφόρα το 2016. Εντούτοις, οι προβλέψεις της 

Αρχής για το 2011 δεν επαληθεύτηκαν αφού το κόστος περιεχομένου είναι 

μεγαλύτερο κατά €1,2 εκ. και τα έσοδα της υπηρεσίας είναι λιγότερα κατά €6,3 εκ. 

από τις προβλέψεις. Επίσης, το έλλειμμα που παρουσιάζει η υπηρεσία για το 2010 

είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο κατά €3,6 εκ.  Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το 

ετήσιο έλλειμμα της Υπηρεσίας τα τελευταία χρόνια όχι μόνο δεν μειώνεται αλλά αυξάνεται 

χρόνο με τον χρόνο, με αποτέλεσμα να καθιστά τον στόχο της κερδοφορίας το 2016 

ακόμη πιο δύσκολο. 

(γ) Τηλεοπτικά δικαιώματα και χορηγίες σε αθλητικά σωματεία.  

(i) Λόγω του ότι υπάρχει έντονος ανταγωνισμός για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων 

προβολής των αγώνων των κυπριακών ομάδων, το κόστος απόκτησης των 

δικαιωμάτων αυξάνεται συνεχώς. Η Αρχή έχει εξασφαλίσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα 

διάφορων ποδοσφαιρικών ομάδων Α και Β κατηγορίας καθώς και ομάδων 

καλαθόσφαιρας για τις αγωνιστικές περιόδους μέχρι το 2015/16. Παρατηρήθηκε ότι δεν 

υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση των ποσών που είναι διατεθειμένη η Αρχή να καταβάλλει 

στις ομάδες για την εξασφάλιση των αποκλειστικών τους δικαιωμάτων, ούτε γίνεται 
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συγκεκριμένη οικονομική εκτίμηση των αντισταθμιστικών ωφελημάτων που αναμένεται 

να έχει η Αρχή από την προβολή των αγώνων τους. Επίσης, για σκοπούς διαφάνειας, 

τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων και οι αντιπροτάσεις που γίνονται από τα 

σωματεία θα πρέπει να καταγράφονται στα πρακτικά της Επιτροπής. 

(ii) Κατά το 2011, η Επιτροπή Cytavision αναθεώρησε προς τα πάνω ορισμένα 

συμβόλαια αθλητικών σωματείων που αφορούν αποκλειστικά τηλεοπτικά 

δικαιώματα για την τρέχουσα και τις επόμενες αθλητικές περιόδους, αναφέροντας 

ότι θα υπάρξουν ορισμένα αντισταθμιστικά οφέλη χωρίς να υπάρχει και πάλι 

οικονομική εκτίμηση των ωφελημάτων.  

 Σημειώνεται ότι, τα δικαιώματα για την αποκλειστική προβολή των αγώνων κατά την 

τριετία 2013-2016 είναι κατά πολύ ψηλότερα από τα δικαιώματα για τη τριετία 2010-

2013 στην οποία, σημειωτέoν, περιλαμβάνονται περισσότερες ομάδες. Το ακριβές 

ποσό που θα καταβληθεί δεν μπορεί να υπολογιστεί αφού εξαρτάται σε ποια 

κατηγορία θα αγωνίζεται η κάθε ομάδα. Επιπλέον, η Αρχή έχει αποκτήσει τα 

δικαιώματα και άλλων ποδοσφαιρικών και άλλων ομάδων για τα επόμενα χρόνια και 

το κόστος αποκλειστικής προβολής των αγώνων αναμένεται ότι θα αυξηθεί ακόμη 

περισσότερο.  Η Αρχή θα πρέπει να μελετήσει τη δυνατότητα μείωσης του κόστους 

των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και χορηγιών συνυπολογίζοντας τα οφέλη που 

προκύπτουν από αυτά. 

(iii) Ένα θέμα που εγείρεται, αναγνωρίζεται όμως ότι είναι ίσως αναπόφευκτο, είναι το 

γεγονός ότι με την υπογραφή των πιο πάνω συμβολαίων για μια τριετία (2013-2016), 

ουσιαστικά προκαταλαμβάνεται η έγκριση τόσο από το Υπουργείο όσο και από τη 

Βουλή των Αντιπροσώπων, των απαιτούμενων Κονδυλίων που αναμένεται 

να περιληφθούν στους μελλοντικούς Προϋπολογισμούς της Αρχής για το 

2013 - 2016. 

(ιv) Πέραν των πιο πάνω, η Επιτροπή Cytavision προχωρεί σε διάφορες ενέργειες 

προς όφελος των σωματείων, πέραν των προβλεπόμενων στα συμβόλαια, χωρίς 

να φαίνεται ότι υπάρχουν αντισταθμιστικά οφέλη για την Αρχή.  Αναφέρονται τα 

πιο κάτω: 

 Ενώ στα συμβόλαια καθορίζονται οι τελευταίες ημερομηνίες κατά τις οποίες η 

Αρχή οφείλει να καταβάλει τα χρήματα στις ομάδες, εντούτοις σε ορισμένες 

περιπτώσεις η Επιτροπή Cytavision αποφάσισε όπως προπληρωθεί μέρος των 

οφειλόμενων ποσών, μέχρι και δύο μήνες πριν τις ημερομηνίες που αναφέρονται 
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στα συμβόλαια. Σημειώνεται ότι στη συνεδρία της Επιτροπής με ημερ. 

28.12.2011, καθορίστηκε πολιτική για προπληρωμή συμβολαίων, χωρίς και 

πάλι να γίνεται αναφορά σε αντισταθμιστικά οφέλη για την Αρχή. 

 Πληρώνονται επιπρόσθετα ποσά από τα προβλεπόμενα στα συμβόλαια, υπό την 

μορφή επιχορήγησης για την επίτευξη συγκεκριμένων αγωνιστικών στόχων των 

ομάδων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μετά από απόφαση της Επιτροπής Cytavision, 

καταβλήθηκε το ποσό των €50.000 σε ομάδα A΄ κατηγορίας επειδή τερμάτισε 

στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος, χωρίς να υπάρχει τέτοια πρόνοια στο 

συμβόλαιο και χωρίς να έχει οποιοδήποτε όφελος η Αρχή. Αναφέρεται ότι, 

παρόλο που τα εν λόγω ποσά αφορούν χορηγίες προς τις ομάδες, εντούτοις 

καλύφθηκαν από το άρθρο 480 του Προϋπολογισμού «Εξασφάλιση 

περιεχομένου για υπηρεσία Cytavision».  

 Παραχωρούνται πρόσθετες χορηγίες στις ομάδες υπό μορφή αγοράς λαχνών. Η 

παραχώρηση χορηγιών υπό οποιαδήποτε μορφή χωρίς αντισταθμιστικά οφέλη προς 

την Αρχή, δεν καλύπτεται από κανένα Κονδύλι του Προϋπολογισμού της Αρχής. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι έγινε υπόδειξη προς την Επιτροπή 

Cytavision για καλύτερη διατύπωση των πρακτικών της ώστε να τεκμηριώνονται 

τα οφέλη για την Αρχή, παρόλο που πολλές φορές είναι δύσκολο να υπολογιστούν 

επακριβώς τα οφέλη από επιμέρους ενέργειες και πρέπει να λαμβάνονται υπ΄ όψιν 

τα οφέλη από τη συνολική συνεργασία με ένα σωματείο. 

(δ) Έσοδα από διαφημίσεις. Η Αρχή στις 4.6.2010 συνήψε συμφωνία με εταιρεία 

σύμφωνα με την οποία ο συνεργάτης έχει την ευθύνη της πώλησης του διαφημιστικού 

χώρου στο περιοδικό της Cytavision καθώς και του χρόνου στα αποκλειστικά κανάλια 

της Cytavision μέχρι τις 31.12.2011. Η συμφωνία προνοούσε ότι το 50% των εσόδων 

από διαφήμιση θα καταβάλλεται στην Αρχή και τέθηκε ελάχιστο εγγυημένο ποσό από 

πώληση διαφημίσεων ύψους €1 εκ. Με την λήξη της συμφωνίας, το συνολικό ποσό 

εσόδων, σύμφωνα με την εταιρεία, ήταν μικρότερο από το ελάχιστο εγγυημένο ποσό 

και άρα η Αρχή θα έπρεπε να εισπράξει €500.000 (50% του ελάχιστου εγγυημένου 

ποσού).  Εντούτοις, παρατηρήθηκε ότι μέχρι τις 31.12.2011 η Αρχή εισέπραξε μόνο 

€200.000 και η Αχαιών Ακτή με επιστολή της με ημερ. 1.12.2011 ζήτησε όπως μειωθεί 

το ελάχιστο εγγυημένο ποσό κατά 50%. Μέχρι τις 15.4.2012 η Αρχή δεν απάντησε 

στην πιο πάνω επιστολή. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος που διεξήγαγε η Αρχή στα 

συνολικά έσοδα από διαφημίσεις δεν είναι ικανοποιητικός αφού, παρόλο που στη 
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συμφωνία αναφέρεται ότι «με την πληρωμή του εκάστοτε ποσού, θα πρέπει να 

υποβάλλονται στη Αρχή τα τιμολόγια που εκδόθηκαν από τον επιλεγμένο συνεργάτη 

στους πελάτες που διαφήμισαν και αφορούν το ποσό της συγκεκριμένης πληρωμής», 

εντούτοις ο έλεγχος περιορίστηκε μόνο στη βεβαίωση της προβολής των διαφημίσεων 

στο περιοδικό ή στα κανάλια της Cytavision. 

(ε) Άδεια παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων από την Αρχή 

Ραδιοτηλεόρασης. Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης έχει χορηγήσει προσωρινή άδεια παρόχου 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων στην Αρχή για τα κανάλια Cytavision Cinema και 

Cytavision Sports 1, η οποία θα λήξει την 30η Ιουνίου 2012. Επομένως φαίνεται ότι 

προκύπτει πρόβλημα για την Cytavision μετά την πιο πάνω ημερομηνία αφού, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 19 των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

Νόμους, δεν θα παρέχεται άδεια για την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία παρόχου 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων εκτός εάν τηρούνται οι προϋποθέσεις των 

παραγράφων (α) - (στ), στις οποίες περιλαμβάνεται πρόνοια η οποία δεν επιτρέπει σε 

οποιονδήποτε να κατέχει πέραν του 25% των μετοχών ενός σταθμού, ενώ στην Αρχή 

ανήκει ολόκληρη η Cytavision ως τμήμα αυτής. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι η Αρχή, σε διαβουλεύσεις με τα 

αρμόδια Υπουργεία, τις αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και την Αρχή 

Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, έχει προτείνει τροποποίηση της νομοθεσίας με 

διαμόρφωση του άρθρου 19 έτσι ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα. 

12. ∆ιαφημίσεις και έξοδα προώθησης.   

(α) Οι δαπάνες για σκοπούς διαφήμισης και προβολής των υπηρεσιών της 

Αρχής το 2011 ανήλθαν σε €14,94εκ., σε σύγκριση με €12,25εκ. το 2010, δηλαδή 

σημειώθηκε αύξηση κατά 21,96%.  Η πρόνοια στον Προϋπολογισμό για το 2011 

είναι €11 εκ., προέκυψε δηλαδή υπέρβαση ύψους €3,94 εκ. ή ποσοστό 35,85% η 

οποία ξεπέρασε κατά €1,94 εκ. την έγκριση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου όπως 

αναφέρεται πιο κάτω. Ο αρχικός στόχος της Επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης, ∆ιαφήμισης και Έμμεσης ∆ιαφήμισης και του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

ήταν όπως, κάθε Υπηρεσία καταβάλει προσπάθεια για συγκράτηση των δαπανών 

διαφήμισης μέσα στα πλαίσια του εγκριμένου Προϋπολογισμού, ενώ σε καμιά 

περίπτωση δεν θα έπρεπε να υπερβούν τα €12 εκ. Λόγω αναθεώρησης των 

αναγκών των Υπηρεσιών κατά την περίοδο 22.9 – 31.12.2011, το Συμβούλιο σε 

συνεδρία του την 1.11.2011 αποφάσισε όπως, το διαθέσιμο ποσό για διαφημίσεις 
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και έξοδα προώθησης ανέλθει στα €13 εκ. με μεταφορά ποσού ύψους €2 εκ από άλλα 

Κονδύλια του Προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι, κατά τη δεδομένη στιγμή που 

λήφθηκε η απόφαση, δεν ήταν γνωστό αν υπήρχαν οποιεσδήποτε εξοικονομήσεις από 

άλλα Κονδύλια του Προϋπολογισμού. Η εξεύρεση πιστώσεων γίνεται σε κατοπινό 

στάδιο.  Οι αντίστοιχες δαπάνες για τα τελευταία τρία χρόνια φαίνονται πιο κάτω: 

Έτος  
Προϋπολογισθείσες 

δαπάνες 
Πραγματικές 
δαπάνες 

  € € 

2009 

2010 

2011 

 10.700.000 

11.000.000 

11.000.000 

10.055.623     

12.245.379 

14.943.707 

Πέραν της δαπάνης ύψους €14,94 εκ., ποσό ύψους €1,29 εκ. παρουσιάζεται στις 

προπληρωμές για το έτος, το οποίο προκύπτει κυρίως από πληρωμές στα αθλητικά 

σωματεία για τοποθέτηση διαφημίσεων στα διαφημιστικά μέσα και/ή σε άλλα μέσα όπως 

φανέλες, στολές, ιστοσελίδες, κ.λπ.  

(β) Από το ποσό των €14,94 εκ., ποσό €14,20 εκ. αφορά άμεση διαφήμιση 

(€3,43 εκ. αφορά πληρωμές στα ΜΜΕ και €10,77 εκ. άμεσες διαφημίσεις σε άλλα 

μέσα προβολής) και ποσό €0,74 εκ. αφορά έμμεση διαφήμιση (€11,51 εκ. και 

€0,74 εκ. αντίστοιχα το 2010). 

Σε σχέση με τις δαπάνες  για άμεση διαφήμιση σε άλλα μέσα προβολής (€10,77 εκ.) 

παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

 Ποσό ύψους €0,80 εκ. δόθηκε σε διαφημιστικά γραφεία και εταιρείες παραγωγής 

και αφορά δαπάνες όπως, κόστος τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών παραγωγών 

και αμοιβές διαφημιστικών γραφείων για διαφημιστικές εκστρατείες οι οποίες 

ετοιμάζονται από τα τέσσερα διαφημιστικά γραφεία με τα οποία συνεργάζεται η 

Αρχή. Σημειώνεται ότι η συμφωνία με τα διαφημιστικά γραφεία έληξε τον 

Ιανουάριο του 2011. Η καθυστέρηση η οποία προέκυψε στην προκήρυξη του 

διαγωνισμού (Απρίλιος 2011) είχε ως αποτέλεσμα, την παράταση των 

υφιστάμενων συμβολαίων με τα διαφημιστικά γραφεία αρχικά για περίοδο 6 

μηνών, και στη συνέχεια μέχρι τις 31.5.2012, για να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος 

για ολοκλήρωση των διαδικασιών προκήρυξης και αξιολόγησης των προσφορών 

για σύναψη νέων συμβολαίων.  

 Στον αθλητισμό διατέθηκε ποσό ύψους €4,16 εκ. Όπως παρατηρήθηκε, η 

δαπάνη αυτή αφορούσε στην προβολή των υπηρεσιών/προϊόντων της Αρχής 
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στις στολές των ομάδων και σε άλλες δραστηριότητες των αθλητικών 

σωματείων, χορηγία τηλεοπτικών προγραμμάτων για θέματα αθλητισμού, 

προβολή της Αρχής μέσω της ΚΟΠ και διαφημιστικές πινακίδες σε γήπεδα.  

 Ποσό ύψους €1,08 εκ. δαπανήθηκε για την  εκτύπωση, κυκλοφορία και 

προώθηση του περιοδικού της Υπηρεσίας Cytavision, από το οποίο ποσό 

ύψους €0,443εκ περίπου δαπανήθηκε για την εκτύπωση και κυκλοφορία του 

περιοδικού για τις εκδόσεις Ιανουαρίου, Σεπτεμβρίου και ∆εκεμβρίου μετά 

από αποφάσεις της Επιτροπής Cytavision, σε όλους τους πελάτες της 

υπηρεσίας DSL Access, οι οποίοι δεν είναι συνδρομητές της Υπηρεσίας 

Cytavision.  Όπως παρατηρήθηκε, δεν ενημερώθηκε το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 

για ορισμένες από τις πιο πάνω αποφάσεις.  

(γ) Η δαπάνη για την έμμεση διαφήμιση ανήλθε σε €740.863, σε σύγκριση με €741.108 

το 2010. Η έμμεση διαφήμιση γίνεται μέσω στήριξης διαχρονικών και αναλώσιμων έργων 

όπως επιχορήγηση θεατρικών παραστάσεων, επιχορήγηση αίθουσας συνεδρίων στα 

γραφεία του ΕΤΕΚ, χορηγία για τη δημιουργία κλινικής "Ηλεκτρονικού Αρχείου Τραύματος" 

στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας κ.α. 

∆ιαπιστώθηκε ότι από το ποσό των  €740.863  δαπανήθηκε για διαχρονικά έργα ποσό 

ύψους €154.749, και το υπόλοιπο ποσό δαπανήθηκε για αναλώσιμα έργα. Σημειώνεται 

ότι τα ποσά των χορηγιών για αναλώσιμα έργα κυμαίνονται από €200 μέχρι €30.000. 

13. Προσφορές. 

Η Αρχή δεν υπόκειται στο νομικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες προσφορών στον 

δημόσιο τομέα, εφόσον οι τηλεπικοινωνίες δεν περιλαμβάνονται στον περί του 

Συντονισμού των ∆ιαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών στους τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο.  

Ωστόσο, ως Νομικό Πρόσωπο ∆ημοσίου ∆ικαίου, έχει υποχρέωση να ακολουθεί τις 

γενικά αποδεκτές αρχές της χρηστής διοίκησης στις διαδικασίες που ακολουθούνται για 

την εκτέλεση έργων, προμήθεια αγαθών και  παροχή υπηρεσιών και ως εκ τούτου 

εφαρμόζει εσωτερικούς Κανονισμούς Προσφορών, οι οποίοι καθορίστηκαν με 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Αρχής τον Φεβρουάριο 2004. 

Για σκοπούς βελτίωσης του ελέγχου των προσφορών, η Υπηρεσία μας εισηγείται 

όπως στους εν λόγω Κανονισμούς περιληφθεί πρόνοια ώστε τα έγγραφα των 
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διαγωνισμών που υπερβαίνουν το ποσό των €500.000, μαζί με την αναλυτική εκτίμηση 

δαπάνης, να αποστέλλονται ταυτόχρονα με την προκήρυξη του διαγωνισμού στην 

Υπηρεσία μας, για να παρέχεται η δυνατότητα έγκαιρης και προληπτικής διεξαγωγής 

του ελέγχου καθώς και υποβολής τυχόν εισηγήσεων. Επίσης, εισηγούμαστε - για τους 

ίδιους λόγους - να περιληφθεί πρόνοια ώστε στις συνεδρίες του αποφασίζοντος 

οργάνου για τους πιο πάνω διαγωνισμούς, ο Γενικός Ελεγκτής της ∆ημοκρατίας ή 

εκπρόσωπός του να έχει το δικαίωμα να παρακάθεται - ως ανεξάρτητος παρατηρητής - 

και να εκφράζει τις απόψεις του. Αντίστοιχες πρόνοιες περιλαμβάνονται στους 

Κανονισμούς άλλων Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου και η εφαρμογή τους είχε 

ικανοποιητικά αποτελέσματα.  

Ο Πρόεδρος της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι οι πιο πάνω εισηγήσεις μας θα 

μελετηθούν. 

(α) Προσφορά ΑΤ. 8/2011 – Επιλογή διαφημιστικών γραφείων για περίοδο 

τριών χρόνων.  Τον Απρίλιο του 2011 η Αρχή προκήρυξε διαγωνισμό για επιλογή 

διαφημιστικών γραφείων με ανοικτή διαδικασία προσφορών με τη μέθοδο των δύο 

φακέλων και με πρόνοια για ανανέωση της συμφωνίας για περίοδο δύο ετών.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης υπέβαλε την έκθεση της Α΄ Φάσης της τεχνικής 

αξιολόγησης τον Ιούλιο 2011 (με τη σύμφωνη γνώμη της Εποπτεύουσας 

Επιτροπής) στο Κεντρικό Συμβούλιο Προσφορών. Το Κεντρικό Συμβούλιο 

Προσφορών υιοθέτησε την έκθεση και την υπέβαλε στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο στις 

29.7.2011.  

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο παρέπεμψε το θέμα για μελέτη σε  ad-hoc Επιτροπή 

αποτελούμενη από τον Πρόεδρο και 3 Μέλη του Συμβουλίου. 

Η ad-hoc Επιτροπή εξέτασε το θέμα μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε 

στις 4.10.2011 με την Επιτροπή Αξιολόγησης και το Κεντρικό Συμβούλιο 

Προσφορών και ακολούθως, υπέβαλε την εισήγηση της στο Συμβούλιο η οποία 

υιοθετήθηκε στις 15.11.2011. 

Παρατηρήθηκε ότι η έκθεση της ad-hoc Επιτροπής είναι σημαντικά διαφοροποιημένη 

από την αρχική έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 95 

των ∆ιαδικασιών Προσφορών, το Συμβούλιο έχει την εξουσία να προβεί σε 

διαφοροποίηση της έκθεσης με επαρκή αιτιολόγηση.  Κατά την άποψή μας, δεν θόθηκε 

επαρκής αιτιολόγηση για τη διαφοροποίηση της αξιολόγησης στην παρούσα 
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περίπτωση.  Οι λόγοι που παρέθεσε η ad-hoc Επιτροπή για τη διαφοροποίηση της 

αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης ήταν (i) ότι υπάρχει διάκριση στον τρόπο 

περιγραφής της αιτιολόγησης, με αποτέλεσμα να δίδεται διαφορετική εικόνα για τις 

ικανότητες του κάθε προσφοροδότη και (ii) διαπιστώθηκε υπέρμετρη υποκειμενική 

κρίση και αφαίρεση βαθμών από κάποιους προσφοροδότες.  

Επίσης ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, υπάρχει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των προσφορών και τα προηγούμενα συμβόλαια με διαφημιστικά 

γραφεία τα οποία έληξαν τον Ιανουάριο του 2011, έχουν ανανεωθεί από το Συμβούλιο 

πέντε φορές.  

Ο Πρόεδρος της Αρχής μας πληροφόρησε ότι θεωρούν ότι στην έκθεση της ad-hoc 

επιτροπής, που υιοθετήθηκε από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, υπάρχει επαρκής 

αιτιολόγηση. 

(β) Αγορά ολοκληρωμένου συστήματος ∆ιαχείρισης Εταιρικών Πόρων (ERP). 

(α) Η Αρχή στα πλαίσια προσαρμογής στις επιχειρησιακές της ανάγκες, ανέθεσε 

το 2003 κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού (ΑΤ35/2002) την ανάπτυξη συστήματος 

∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναμικού (ΗR) σε εταιρεία σε περιβάλλον Oracle, με 

κόστος £507.695 (€867.448). Το 2006 μέσω κλειστής διαδικασίας προσφορών 

(ΜΜ 38/2006) ανέθεσε την ανάπτυξη υποσυστήματος για Ηλεκτρονικές Πληρωμές 

στις Τράπεζες, σε δεύτερη εταιρεία με κόστος €100.124. Το 2008 με τη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης ανέθεσε την ανάπτυξη υποσυστήματος για τη διαχείριση 

Αποθηκών και Αποθεμάτων στην ίδια εταιρεία ως συνεργάτη της εταιρείας Oracle, 

με κόστος €197.492. Στις 16.7.2010, κατόπιν προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης με συγκεκριμένο οικονομικό φορέα προχώρησε στη σύναψη 

συμφωνίας για την ανάπτυξη και εγκατάσταση  ολοκληρωμένου συστήματος 

∆ιαχείρισης Εταιρικών Πόρων (ERP), έναντι ποσού €1.017.789. Το κόστος 

ετήσιας συντήρησης ανήρχετο σε €47.232.  

Ο σκοπός της εφαρμογής του συστήματος ERP, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή τον 

Οκτώβριο 2011, είναι η ενοποίηση των υποσυστημάτων που αφορούν: 

 τη ∆ιαχείριση Ανθρωπίνου ∆υναμικού (HR),  

 τη ∆ιαχείριση Οικονομικών (Financials), 

 τη ∆ιαχείριση Αποθηκών και Αποθεμάτων. 
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Η απευθείας ανάθεση του έργου σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα 

αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Αρχής στις 

29.9.2009, επειδή, σύμφωνα με την απόφαση, ουσιαστικά μόνο δύο μεγάλες 

εταιρείες παγκοσμίως διαθέτουν συστήματα ERP και επίσης επειδή η Αρχή είχε 

ήδη σημαντική επένδυση σε τμήματα της πλατφόρμας ERP, σε περιβάλλον 

Oracle, στα πιο πάνω υποσυστήματα.  

Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, πέραν 

του ότι αφ΄ ένος παραβιάζει τις αρχές της χρηστής διοίκησης, δεν διασφαλίζει αφ'  

έτερου την εξασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών, όπως θα συνέβαινε στα πλαίσια 

ενός ανοικτού διαγωνισμού.  

Παρατηρήθηκε επίσης ότι πριν την αγορά του συστήματος ERP, είχε ανατεθεί η 

μελέτη για το αναγκαίο λογισμικό εισαγωγής του εν λόγω συστήματος στην ίδια 

εταιρεία στην οποία στη συνέχεια ανατέθηκε - κατόπιν διαπραγμάτευσης -  η 

ανάπτυξη του συστήματος.  

Στο σημείωμα της επιτροπής αξιολόγησης ημερ. 4.2.2010, γινόταν εισήγηση για 

κατακύρωση του διαγωνισμού χωρίς να αξιολογείται η λογικότητα των τιμών της 

προσφοράς που είχε υποβάλει ο προμηθευτής είτε κατόπιν σύγκρισης με τις τιμές 

παρόμοιων συστημάτων από άλλους διαγωνισμούς, είτε κατόπιν έρευνας αγοράς.  

Στο σημείωμα γίνεται μόνο αναφορά στις εκπτώσεις που είχε παραχωρήσει επί 

των τιμών/χρεώσεων του τιμοκαταλόγου της.  

Στη διαπραγμάτευση που είχε γίνει με τον εν λόγω προμηθευτή (το 2010) δεν 

είχαν συμπεριληφθεί υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης ERP για ικανοποιητική 

χρονική περίοδο και ως εκ τούτου, τον Νοέμβριο 2011 συμφωνήθηκε η παροχή 

των πιο πάνω υπηρεσιών για 18 μήνες, με επιπρόσθετο κόστος €206.671. Οι εν 

λόγω υπηρεσίες θα έπρεπε κατά την άποψή μας να είχαν συμπεριληφθεί στους 

όρους της αρχικής προσφοράς για την εξασφάλιση του συστήματος ERP, ώστε να 

επιτευχθούν - ενδεχομένως - καλύτερες τιμές.  

Σημειώνεται ότι η συνολική δαπάνη για το σύστημα ανήλθε - μέχρι σήμερα - στα  

€1.403.635 εκ. 

(β) Όσον αφορά στην εφαρμογή του συστήματος παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Καταστάσεις ιχνηλάτησης ενεργειών που πραγματοποιούνται από τους 

χρήστες. ∆εν ετοιμάζονται από το σύστημα καταστάσεις ελέγχου πρόσβασης στις 
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οποίες να καταγράφονται οι ενέργειες/εργασίες που εκτελούνται από τους χρήστες 

(log-files – audit trail). Στις καταστάσεις αυτές ενδείκνυται να καταγράφονται στοιχεία 

σχετικά με την πρόσβαση των χρηστών στο σύστημα, όπως για παράδειγμα η 

ημερομηνία και ώρα πρόσβασής τους, τα υποσυστήματα, οι οθόνες που 

ενεργοποίησαν, η «ταυτότητα» του υπολογιστή μέσω του οποίου προέβησαν στις 

σχετικές ενέργειες, η «ταυτότητα» του χρήστη κ.λπ. 

(ii) Καθορισμός πολιτικής ασφάλειας μηχανογραφικού εξοπλισμού και 

δεδομένων. ∆ιαπιστώθηκε ότι η πολιτική ασφάλειας μηχανογραφικού 

εξοπλισμού και δεδομένων δεν είναι εις γνώση των διαχειριστών του 

συστήματος ώστε να τυγχάνει της δέουσας εφαρμογής αλλά ούτε και έχει 

ετοιμαστεί εξειδικευμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

(Disaster Recovery Plan), το οποίο να ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τις διαδικασίες 

επαναλειτουργίας του συστήματος σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής, 

δολιοφθοράς, ατυχήματος ή άλλων σοβαρών προβλημάτων. 

(iii) Έγγραφο με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες διαχείρισης του 

συστήματος (System Administration Policy and Procedures Manual).  

∆εν υπάρχει εγχειρίδιο διαχείρισης του συστήματος το οποίο να παρέχει 

στους διαχειριστές του συστήματος όλη την αναγκαία πληροφόρηση για 

σκοπούς ορθής διαχείρισης.  Για παράδειγμα τον τρόπο με τον οποίο γίνεται 

η ανάκτηση δεδομένων σε περίπτωση απώλειάς τους. 

(iv) Μητρώο εφεδρικών αντιγράφων. ∆ιαπιστώθηκε ότι ενώ υπάρχουν γενικές 

γραπτές διαδικασίες για τη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων, εντούτοις δεν 

τυγχάνουν εφαρμογής και επίσης δεν τηρείται μητρώο λήψης εφεδρικών 

αντιγράφων στο οποίο να καταγράφονται τα ακόλουθα: 

 Ο αριθμός σειράς του Η/Υ. 

 Η ημερομηνία ενέργειας/λήψης εφεδρικού αντιγράφου. 

 Κατά πόσο αυτό αφορά σε αντίγραφο λειτουργικού συστήματος ή/και 

προγραμμάτων ή/και δεδομένων. 

 Κατά πόσο η λήψη του αντιγράφου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ή όχι. 

 Υπογραφή υπεύθυνου Λειτουργού για τη λήψη αντιγράφου. 
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 Η ημερομηνία ελέγχου του μητρώου από αρμόδιο Λειτουργό, σχετικά με την 

τήρηση του μητρώου και την επιτυχή λήψη ή όχι αντιγράφων. 

 Υπογραφή υπεύθυνου Λειτουργού για τον έλεγχο του μητρώου. 

 Τυχόν παρατηρήσεις. 

(v) Υποσύστημα Αποθήκης – Έλεγχος όλων των στοιχείων που καταχωρούνται. 

Από τον έλεγχο των διαδικασιών που ακολουθούνται στις κεντρικές αποθήκες 

διαπιστώθηκε ότι όσον αφορά στο υποσύστημα αποθήκης, δεν ετοιμάζεται δελτίο 

αποστολής ώστε να παρέχεται επαρκής τεκμηρίωση της έκδοσης και παραλαβής 

αποθεμάτων από τους χρήστες.  Για σκοπούς εσωτερικού ελέγχου εισηγούμαστε την 

ετοιμασία δελτίων αποστολής, τα οποία να τυγχάνουν σχετικού ελέγχου για 

πιστοποίηση των εγκρίσεων και θεωρήσεων. 

 ∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι το σύστημα δεν παρέχει τη δυνατότητα της έκδοσης 

των απαραίτητων καταστάσεων, όπως για παράδειγμα της κατάστασης των 

αποθεμάτων και της κίνησης του λογαριασμού ενός αποθέματος. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής πληροφόρησε την Υπηρεσία  μας ότι το πλήρες 

σύστημα τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία τον Οκτώβριο 2011 και κάποιες 

αδυναμίες που εντοπίζονται στην πράξη είναι ακόμη σε στάδιο βελτίωσης. 

14. Σύστημα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (έργο LEFCO). 

Στις 10.4.2012, τερματίστηκε το συμβόλαιο για την προμήθεια και εγκατάσταση 

του πιο πάνω συστήματος, λόγω σοβαρών τεχνικών προβλημάτων τα οποία δεν 

κατέστη δυνατό να επιλυθούν σε επαναλαμβανόμενους προκαταρκτικούς 

έλεγχους αποδοχής από το 2008 μέχρι το 2012. 

Τα προβλήματα με το συμβόλαιο άρχισαν να διαφαίνονται από τα αρχικά στάδια, 

κατά τους εργασιακούς ελέγχους αποδοχής που έγιναν το 2005, 2006 και 2007.  Η 

Αρχή σε συνεννόηση με το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, που είναι ο 

ιδιοκτήτης του συστήματος, έδωσε επανειλημμένα παρατάσεις στην προμηθεύτρια 

εταιρεία (από το 2005 μέχρι το 2012) για να διορθώσει τα προβλήματα. Πολλά 

από τα προβλήματα επιλύθηκαν αλλά εξακολουθούν να παραμένουν αρκετά 

προβλήματα, ορισμένα από τα οποία κρίνονται από τους ειδικούς ως σημαντικά.  

Επίσης έγιναν πέντε αλλαγές στο αρχικό συμβόλαιο. 
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Όπως φαίνεται από την αλληλογραφία μεταξύ της Αρχής και του Υπουργείου 

Συγκοινωνιών και Έργων η προμηθεύτρια εταιρεία, μετά την αποτυχία του 

τελευταίου προκαταρκτικού ελέγχου αποδοχής τον Ιανουάριο/Φεβρουάριο 2012, 

ζήτησε μια τελευταία παράταση 6 μηνών κατά την οποία ευελπιστούσε να επιλύσει 

τα προβλήματα που εξακολουθούν να υφίστανται και να ολοκληρωθεί το έργο. Η 

Αρχή, ως τεχνικός σύμβουλος του κράτους και διαχειριστής του συμβολαίου, 

έκρινε ότι ήταν προς το συμφέρον της κυπριακής πλευράς να γίνει αποδεκτή η 

πρόταση της εταιρείας.  Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, επικαλούμενο 

αποφάσεις που λήφθηκαν από κοινού τον Σεπτέμβριο 2011 όπως τερματιστεί το 

συμβόλαιο άμεσα αν αποτύχει ο Προκαταρκτικός Έλεγχος Αποδοχής, διαφώνησε 

και ζήτησε τον τερματισμό του συμβολαίου και την κατάσχεση της εγγυητικής 

ύψους €19,8 εκ. 

Η κατάσχεση της εγγυητικής στη συνέχεια προσέκρουσε σε νομικά κωλύματα που 

προέβαλε η εταιρεία για το θέμα και βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία στην 

Ιταλία. Πέραν τούτου υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο η εταιρεία να προσφύγει σε 

διαιτησία εναντίον της απόφασης για τερματισμό του συμβολαίου, με απρόβλεπτο 

αποτέλεσμα.  

15. Ενοικίαση Γραφείων Εξυπηρέτησης Πελατών (ΓΕΠ). 

(α) Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών στην παλιά Λευκωσία.  Όπως αναφέρθηκε 

στην προηγούμενη μας Έκθεση υπογράφηκε ενοικιαστήριο έγγραφο στις 16.12.2008 

για το πιο πάνω Γραφείο το οποίο άρχισε τη λειτουργία του μετά από δύο χρόνια, 

την 1.12.2010, αφού έτυχε αναπαλαίωσης και διαμόρφωσης ως ΓΕΠ.  Οι δαπάνες 

που έγιναν μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί το Γραφείο, εκτός του ενοικίου (€2.050 

τον μήνα), ανήλθαν περίπου σε €800.000 (δαπάνες αναπαλαίωσης/διαμόρφωσης, 

αποζημίωση προηγούμενου ενοικιαστή, έξοδα δικηγόρων/συμβούλων, κ.λπ). 

Το εν λόγω ακίνητο προτιμήθηκε έναντι άλλων κτιρίων στην ίδια περιοχή τα οποία, 

σύμφωνα με την έκθεση της Ομάδας Εργασίας που μελέτησε το θέμα, 

πλεονεκτούσαν από την άποψη εμπορικότητας και τιμής.  

Σύμφωνα με στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας, οι συνολικές εισπράξεις από το εν 

λόγω ΓΕΠ το 2011, ανήλθαν σε €32.670 δηλαδή δεν καλύπτουν καν τις 

λειτουργικές δαπάνες αν ληφθεί υπόψη ότι μόνο για το ενοίκιο καταβάλλεται 

ετησίως ποσό ύψους €24.600. 
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(β) Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών στα Λατσιά.  Τον Φεβρουάριο 2011 άρχισε η 

λειτουργία του ΓΕΠ Λατσιών το οποίο στεγάζεται σε κατάστημα το οποίο ανήκει στο 

Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων Υπαλλήλων της Αρχής. Το μηνιαίο ενοίκιο 

ανέρχεται σε €5.032 πλέον Φ.Π.Α. (ισόγειο 164 τ.μ. @ €27.00/τ.μ. και μεσοπάτωμα 71 

τ.μ. @ €8,50/τ.μ.).  Για να λειτουργήσει το Γραφείο απαιτήθηκαν πρόσθετες 

δαπάνες για διαμόρφωση του χώρου ύψους €136.631 πλέον Φ.Π.Α. 

Το ενοίκιο κρίνεται υπερβολικά ψηλό σε σχέση με τις τιμές της αγοράς.  Την ίδια 

χρονική περίοδο ενοικιάστηκε κατάστημα από την Αρχή στη Λακατάμια με μηνιαίο 

ενοίκιο €6,30 το τ.μ.   

Σύμφωνα με στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας, οι εισπράξεις του καταστήματος το 

2011 ήταν €51.334. 

16. Αποθήκες. 

(α)  Αποθέματα λειτουργίας και συντήρησης. Τα αποθέματα υλικών λειτουργίας 

και συντήρησης στις 31.12.2011 ήταν αξίας €6,8 εκ., σε σύγκριση με €5,5 εκ. το 2010. 

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αγορά υλικών για την υπηρεσία Cytavision, καθώς και 

στη μεταφορά υλικών αξίας €454.361 από το πάγιο ενεργητικό στα αποθέματα λόγω 

του ότι θεωρήθηκαν πεπαλαιωμένης τεχνολογίας. Η πρόβλεψη για πεπαλαιωμένα 

υλικά στις 31.12.2011 ήταν €992.849. Στις 31.12.2011 υλικά και εξοπλισμός αξίας 

€75.856 βρίσκονταν σε προμηθευτές στο εξωτερικό για επιδιόρθωση. 

(β)  Αποθέματα υλικών έργων υπό εκτέλεση. Τα αποθέματα υλικών για τα 

έργα υπό εκτέλεση, τα οποία παρουσιάζονται στο πάγιο ενεργητικό, ανέρχονταν 

στις 31.12.2011 σε €15,92 εκ., σε σύγκριση με €15,65 εκ. το 2010. 

 2011 2010 

 € εκ € εκ 

∆ίκτυο Μεταφοράς 0,88 0,77 

Ασύρματο ∆ίκτυο Πρόσβασης 2,96 3,86 

∆ίκτυα Πυρήνα 0,37 0,37 

Ηλεκτρομηχανολογικές Υπηρεσίες 0,18 0,29 

Ενσύρματο ∆ίκτυο Πρόσβασης 11,53 10,36 

 15,92 15,65 

Παρατηρήθηκε ότι τα αποθέματα παραμένουν στις αποθήκες για αρκετό χρονικό 

διάστημα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος αδράνειας και ο κίνδυνος να 

καταστούν πεπαλαιωμένα. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ότι υλικά και εξοπλισμός 
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συνολικής αξίας €1.045.391 τα οποία παρέμεναν στις αποθήκες των έργων υπό 

εκτέλεση από το 1996, κρίθηκαν πεπαλαιωμένα και έγινε πρόβλεψη για διαγραφή 

στις οικονομικές καταστάσεις, το 2011. 

Πεπαλαιωμένα υλικά/εξοπλισμός. Σύμφωνα με την έκθεση της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού 

Ελέγχου ημερ.24.6.2011, υπάρχουν στις αποθήκες βραδυκίνητα/πεπαλαιωμένα υλικά σε 

μεγάλες ποσότητες, αφού δεν λαμβάνονται έγκαιρα αποφάσεις για εκποίησή τους. 

∆εν ετοιμάστηκε σχετική κατάσταση βραδυκίνητων υλικών στις 31.12.2011. 

17. ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου.  

Τον Ιούνιο 2011 διενεργήθηκε έλεγχος από τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, 

βάσει οδηγιών του Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή, για έλεγχο της όλης 

διαδικασίας παραλαβής και έκδοσης υλικών από τις Αποθήκες.  

Στόχος του ελέγχου ήταν η επιβεβαίωση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας 

των μηχανισμών ελέγχου των διαδικασιών για τη διασφάλιση της αξίας των 

αποθεμάτων μέσω της σωστής διαχείρισης και εφαρμογής αρχών διαχείρισης 

κινδύνων. 

Στη σχετική έκθεση αναφέρονται διάφορες αδυναμίες στις διαδικασίες διαχείρισης 

υλικών και γίνονται εισηγήσεις για βελτίωση τους.  Από τον έλεγχο της Υπηρεσίας 

μας παρατηρήθηκε ότι ορισμένες από τις εισηγήσεις της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού 

Ελέγχου δεν έτυχαν πλήρους εφαρμογής.  

18. Χρεώστες. 

(α)  Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Αρχής οι χρεώστες στις 

31.12.2011, μετά την πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες, ανέρχονται σε €124,6 εκ. 

σε σύγκριση με €104,4 εκ. το 2010, παρουσιάζοντας αύξηση €22,21 εκ. ή ποσοστό 

19,35%. Στους χρεώστες περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 Χρεωστική σημείωση ύψους €11.040.000 ημερ.31.12.2011 προς το Τμήμα 

Εμπορικής Ναυτιλίας για τον Παράκτιο Σταθμό, το οποίο αφορά στην 

περίοδο 2003 - 2009. 

 Πρόστιμο συνολικού ποσού €3.712.000 που καταβλήθηκε στην ΕΠΑ και 

αναμένεται να επιστραφεί στην Αρχή μετά την προσφυγή στο ∆ικαστήριο που 

κερδήθηκε. 
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 Οφειλές €3.225.021 από συνδρομητές του σχεδίου "Make your Own" το 

οποίο εφαρμόστηκε από την Αρχή τον Οκτώβριο του 2011. 

Η συνολική πρόβλεψη του έτους για επισφαλείς χρεώστες στον λογαριασμό 

αποτελεσμάτων ανέρχεται σε €2,7 εκ., σε σύγκριση με €1,5 εκ. το προηγούμενο 

έτος.  Στις 31.12.2011 η συσσωρευμένη πρόβλεψη για  επισφαλείς χρεώστες ήταν 

€12,6 εκ., σε σύγκριση με €20,2 εκ. το 2010. 

(β)  ∆ιαγραφή επισφαλών χρεών.  

(i) Για το έτος 2011 υποβλήθηκε εισήγηση στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο στις 

21.6.2011 και εγκρίθηκε διαγραφή επισφαλών  χρεών  ύψους €9.543.215 για 

οφειλές μέχρι το έτος 2003.  

(ii) Για οφειλές που ανέρχονται σε €1.770.296 και αφορούν υπόλοιπα μέχρι και 

το 1995,στο σχετικό υπόμνημα αναφέρεται ότι λείπουν στοιχεία είτε του 

πελάτη είτε της ανάλυσης της οφειλής. Επιπρόσθετα φαίνεται ότι αρκετά από 

τα συμβόλαια πελατών που αφορούν στις συγκεκριμένες οφειλές 

καταστράφηκαν στο παρελθόν με αποτέλεσμα τα αποδεικτικά στοιχεία να 

παρουσιάζουν σοβαρά κενά. Αυτό καθιστά πολύ δύσκολη την απόδειξη της 

οφειλής κατά την ακροαματική διαδικασία στο ∆ικαστήριο. 

(iiii) Για τις οφειλές για τα έτη 1996 – 2003 που ανέρχονται σε €7.772.919  

περιλαμβάνονται οφειλές πελατών για την είσπραξη των οποίων έχουν ληφθεί, 

σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία, όλα τα αναγκαία υπό τις περιστάσεις 

μέτρα χωρίς αποτέλεσμα. 

 Επίσης σε συνεδρία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ημερ. 29.11.2011 υποβλήθηκε 

εισήγηση και εγκρίθηκε διαγραφή επισφαλών χρεών ύψους €755.035, τα 

οποία αφορούν οφειλές για παροχή υπηρεσιών καθώς και χρεωστικές 

σημειώσεις.  

 Για τις οφειλές που ανέρχονται σε €628.588 και αφορούν σε χρέη συνδρομητών 

για παροχή υπηρεσιών για το 2008 για την είσπραξη των οποίων έχουν ληφθεί 

όλα τα αναγκαία υπό τις περιστάσεις μέτρα και δεν κατέστη δυνατή η είσπραξή 

τους. Για τις οφειλές των €126.447 που αφορούν σε χρεωστικές σημειώσεις από 

το 1991 – 2010, στο σχετικό υπόμνημα αναφέρεται ότι οι λόγοι για τη διαγραφή 

τους είναι ο μη εντοπισμός των χρεωστών, παρά τις προσπάθειες που έγιναν 

καθώς και η πτώχευση εταιρειών. 
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(γ)  Είσπραξη Καθυστερημένων Οφειλών.  Από το 2005 συνεχίζεται η συνεργασία 

με εταιρεία για την είσπραξη καθυστερημένων οφειλών. Παρατηρήθηκε ότι το ποσοστό 

είσπραξης των καθυστερημένων οφειλών από τη συγκεκριμένη εταιρεία είναι πολύ πιο 

χαμηλό σε σύγκριση με τις εισπράξεις των υπόλοιπων εξωτερικών συνεργατών (2011  

2%, 2010 5%, 2009 2.3%).Το γεγονός αυτό αναφέρθηκε στη μελέτη που έγινε για την 

αποδοτικότητα των βασικών καναλιών είσπραξης της ∆ιαχείρισης Επισφαλών 

Χρεωστών για το έτος 2011 από το Τμήμα ∆ιαχείρισης Επισφαλών Χρεωστών. Η Αρχή 

θα πρέπει να προβληματιστεί κατά πόσο θα πρέπει να συνεχίσει την συνεργασία της 

με την εταιρεία αυτή. 

19. Αγορά υπηρεσιών. 

Η Αρχή αγοράζει διάφορες υπηρεσίες, όπως, εκπροσώπου τύπου, συμβούλου για 

αθλητικά θέματα, νοσηλεύτριας, κοινωνικής λειτουργού κ.λπ. Η δαπάνη το 2011 

ανήλθε σε €312.420 ( €288.766 το 2010).  

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, παρατηρήθηκε ότι, ενώ η 

αγορά υπηρεσιών γίνεται για καθορισμένη χρονική περίοδο, στις πλείστες 

περιπτώσεις για ένα έτος με δικαίωμα ανανέωσης για ένα επιπλέον έτος, σε 

πολλές περιπτώσεις τα συμβόλαια ανανεώνονται για μεγαλύτερα χρονικά 

διαστήματα χωρίς να προκηρύσσεται νέος διαγωνισμός. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα συμβόλαια παρατάθηκαν πέραν των 30 μηνών, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται προϋποθέσεις για μετατροπή των συμβάσεων σε 

συμβάσεις αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εργοδοτουμένων 

με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση ∆υσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου 

του 2003 (Ν.98(Ι)/2003). 

Επιπρόσθετα, το συμβόλαιο του συμβούλου για αθλητικά θέματα το οποίο είχε λήξει 

στις 31.3.2010, ανανεώθηκε για περίοδο δύο ετών μέχρι τις 31.3.2012, με αποφάσεις 

της Επιτροπής Cytavision στις συνεδρίες της στις 30.4.2010 και 28.3.2011. Όπως 

παρατηρήθηκε, τα πρακτικά της Επιτροπής αναφορικά με την ανανέωση μέχρι τις 

31.3.2011 δεν υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο, ενώ τα πρακτικά της Επιτροπής 

αναφορικά με την ανανέωση μέχρι τις 31.3.2012 υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο με την 

ημερήσια διάταξη στις 9.4.2012, δηλαδή μετά τη λήξη του συμβολαίου. 
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20. Απαλλοτρίωση ακίνητης ιδιοκτησίας. 

Με τη Γνωστοποίηση Απαλλοτρίωσης αρ. 1591, ημερ. 8.12.1995, και το ∆ιάταγμα 

Απαλλοτρίωσης αρ. 339, ημερ. 29.3.1996, η Αρχή απαλλοτρίωσε έναντι του ποσού 

των £285.000 την ακίνητη ιδιοκτησία με αριθμό εγγραφής 1135 στην ενορία Άγιοι 

Ανάργυροι στη Λάρνακα, για την ανέγερση κτιρίων με σκοπό την εγκατάσταση 

μηχανημάτων για την ανάπτυξη και επέκταση των τηλεπικοινωνιών.  Η απαλλοτριωθείσα 

ιδιοκτησία μεταβιβάστηκε επ΄ ονόματι της Αρχής στις 25.4.1996.  

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, η αίτηση για έκδοση πολεοδομικής 

άδειας υποβλήθηκε με καθυστέρηση στις 27.11.2000.  Η πολεοδομική άδεια εκδόθηκε 

στις 24.7.2001 και η Αρχή προκήρυξε διαγωνισμό για την ανέγερση των κτιρίων στις 

30.9.2003. Ακολούθως, με  απόφαση του Συμβουλίου  ημερ. 17.5.2004, ακυρώθηκαν 

όλες οι προσφορές για την ανέγερση του κτιρίου και με άλλη απόφαση ημερ.  

27.2.2006, εγκρίθηκε ο επανασχεδιασμός  των κτιρίων, η υποβολή αιτήσεων για νέες 

άδειες (πολεοδομικής και οικοδομικής) και η προκήρυξη νέου διαγωνισμού. 

Οι πρώην ιδιοκτήτες καταχώρισαν την προσφυγή αρ. 1408/2008, με την οποία ζητούν 

από το ∆ικαστήριο να διατάξει την επιστροφή σε αυτούς της ιδιοκτησίας η οποία 

απαλλοτριώθηκε, εφόσον δεν έχει επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο έγινε η 

απαλλοτρίωση εντός του χρονικού περιθωρίου των τριών χρόνων που καθορίζει το 

άρθρο 23(5) του Συντάγματος και το άρθρο 51(1) του περί Απαλλοτρίωσης Νόμου αρ. 

15/1962 (3 χρόνια). 

Ύστερα από προσφυγή των πρώην ιδιοκτητών το Ανώτατο ∆ικαστήριο αποφάσισε 

στις 24.3.2011 ότι η Αρχή οφείλει να επιστρέψει το ακίνητο στους πρώην ιδιοκτήτες 

λόγω του ότι ο σκοπός της απαλλοτρίωσης δεν έχει καταστεί εφικτός.  Στην απόφαση 

του Ανωτάτου αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι όσα έγιναν αφορούσαν σε κτίρια για 

γραφεία, σκοπό άλλο από εκείνο για τον οποίο έγινε η απαλλοτρίωση και αυτά, με 

μακροχρόνια καθυστέρηση και παλινδρομήσεις για να εκδοθεί πολεοδομική άδεια, 

περίπου 14 χρόνια μετά τη δημοσίευση του ∆ιατάγματος Απαλλοτρίωσης. 

Η Αρχή καταχώρισε Αναθεωρητική Έφεση αρ. 37/2011 στο Ανώτατο ∆ικαστήριο 

εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Ανωτάτου, η οποία και εκκρεμεί. 
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21. Εκκρεμή θέματα. 

Τα πιο κάτω θέματα, τα οποία έχουν εγερθεί σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, δεν 

έχουν ακόμη διευθετηθεί. 

(α) Νομοσχέδιο για την αλλαγή του νομικού καθεστώτος της Αρχής.  ∆εν 

έχει σημειωθεί καμιά εξέλιξη όσον αφορά στην αλλαγή του νομικού καθεστώτος 

της Αρχής. Το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Λειτουργίας των Αυτόνομων 

Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος του 2007» κατατέθηκε στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων για ψήφιση στις 14.6.2007 και έκτοτε εκκρεμεί.  

Η Αρχή διαφωνεί με διάφορες πρόνοιες του νομοσχεδίου οι οποίες, όπως 

υποστηρίζει, δεν της παρέχουν την απαιτούμενη ευελιξία για τη διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού, την ταχύτητα στη λήψη και υλοποίηση των αποφάσεων 

και την προσφορά βέλτιστης εμπειρίας στον πελάτη. 

(β) Ακίνητη ιδιοκτησία που αγοράστηκε/απαλλοτριώθηκε, χωρίς να εκδοθούν 

τίτλοι ιδιοκτησίας.  Η ακίνητη ιδιοκτησία αφορά σε τρεις περιπτώσεις: 

(i) Απαλλοτρίωση γης στην Τσάδα για την ανέγερση του Τηλεπικοινωνιακού Κέντρου 

Τσάδας, όπου η Αρχή κατέβαλε το συνολικό ποσό των €18.517 (£10.838). 

(ii) Απαλλοτρίωση γης στο Παραλίμνι για την ανέγερση των νέων διοικητικών 

γραφείων Αμμοχώστου, όπου καταβλήθηκε μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου το 

συνολικό ποσό των €300.855. 

(iii) Αγορά γης στην Κισσόνεργα για την ανέγερση του Τηλεπικοινωνιακού Κέντρου 

Κισσόνεργας, όπου η Αρχή κατέβαλε το ποσό των €45.278 (£26.500) και εκκρεμεί 

υπόλοιπο ύψους €1.708 (£1.000). 

(γ) Πειθαρχικοί Κανονισμοί.  Με την απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στις 

προσφυγές με αρ. 502/87 και 584/87, η οποία εκδόθηκε στις 15.7.1988, οι Κανονισμοί 

που αφορούν στη συγκρότηση των πειθαρχικών οργάνων κηρύχθηκαν ως γενόμενοι 

καθ΄ υπέρβαση εξουσίας. Έκτοτε ατόνησαν και περιέπεσαν σε αχρηστία και οι 

πειθαρχικές υποθέσεις τυγχάνουν χειρισμού από το Συμβούλιο της Αρχής. Το 

προσχέδιο των νέων Κανονισμών που ετοιμάστηκαν έτυχε νομοτεχνικής επεξεργασίας 

το 2004 από τον Γενικό Εισαγγελέα και στάληκε στο Αρμόδιο Υπουργείο για 

προώθησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων για 

ψήφιση.  
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Τον Οκτώβριο του 2011 με επιστολή του το Τμήμα ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού 

ζήτησε από την Αρχή να το ενημερώσει κατά πόσο επιθυμεί να προωθηθούν οι πιο πάνω 

Κανονισμοί για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο ως έχουν μετά την πάροδο τόσο 

μεγάλου διαστήματος. Η Αρχή δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι σήμερα. 

Με εκτίμηση, 

 

 

(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ημοκρατίας 
 
 
Λευκωσία, 15 Ιουνίου 2012 
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