
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006. 

 

1. Γενικά 

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

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

2007, στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΑΤΗΚ για το 2006 έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη 

ελεγκτή που διόρισε η ΑΤΗΚ, ύστερα από έγκρισή µου, σύµφωνα µε το άρθρο 3(1) 

των πιο πάνω Νόµων.  Με βάση το ίδιο άρθρο, η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει 

διενεργήσει επιπρόσθετο οικονοµικό και διαχειριστικό έλεγχο. 

2. Νοµοσχέδιο για την αλλαγή του νοµικού καθεστώτος της ΑΤΗΚ. 

Το πιο πάνω νοµοσχέδιο µε τίτλο «Νόµος που Τροποποιεί, Κωδικοποιεί και 

Ενσωµατώνει τους περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόµους» δεν έχει 

προωθηθεί στη Βουλή για ψήφιση. Υπάρχουν διαφωνίες µεταξύ της ΑΤΗΚ και 

του Υπουργείου Οικονοµικών σχετικά µε πρόνοιες στο νοµοσχέδιο που άπτονται 

της αυτονοµίας της ΑΤΗΚ. 

3. Προϋπολογισµός. 

(α) Έγκριση Προϋπολογισµού.  Ο Προϋπολογισµός της ΑΤΗΚ για το έτος 

2006 εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 18.8.2005 και στάληκε στο 

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων στις 26.8.2005. Εγκρίθηκε από το Υπουργικό 

Συµβούλιο στις 8.2.2006 και κατατέθηκε στη Βουλή στις 16.2.2006 από την οποία 

εγκρίθηκε στις 23.3.2006.  Σύµφωνα µε τους περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 

∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισµών) Νόµους, ο Προϋπολογισµός έπρεπε να 

κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο µέχρι τις 30.9.2005.  Οι 

δαπάνες από την 1.1.2006 µέχρι τις 28.2.2006 είχαν εγκριθεί από τη Βουλή µε τη 

ψήφιση δωδεκατηµορίων.  Οι δαπάνες από 1.3.2006 µέχρι 22.3.2006 ήταν µη 

εξουσιοδοτηµένες.  Με βάση απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι δαπάνες 

αυτές αφορούσαν µόνο συµβατικές υποχρεώσεις. 

(β) Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός ύψους £27.99 εκ.  Στις 21.7.2006 

υποβλήθηκε Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός για το 2006 συνολικού ποσού 

£27.990.000, ο οποίος εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 11.10.2006 
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(Αρ. Απόφασης 64.467) και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 23.2.2007.  Το 

πιο πάνω ποσό αφορά (α) αποπληρωµή ελλείµµατος του Σχεδίου Συντάξεων για 

το έτος 2005, ύψους £27,7 εκ., (β) καταβολή οφειλόµενου προστίµου £160.000 

που επέβαλε η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού (ΕΠΑ) στην ΑΤΗΚ µετά από 

αυτεπάγγελτη έρευνα για τη συµφωνία µε την LTV, και (γ) καταβολή διοικητικού 

προστίµου £130.000 που επέβαλε η ΕΠΑ µετά από διερεύνηση καταγγελίας της 

εταιρείας Callsat ηµεροµηνίας 13.3.2003. 

(γ) ∆απάνες Προϋπολογισµού Αναπτύξεως. Οι δαπάνες που προϋπολογίστηκαν 

για το 2006 ήταν £70,5 εκ. και οι πραγµατικές ανήλθαν σε £54,0 εκ. 

Η κατάσταση που ακολουθεί παρουσιάζει την εκτέλεση του Προϋπολογισµού 

Αναπτύξεως, σε σύγκριση µε τα προηγούµενα χρόνια. 

 

Έτος  Προϋπολογισµός  
Πραγµατικές 

δαπάνες 
Αδαπάνητα 

ποσά  
Ποσοστό 

απόκλισης
  £εκ.  £εκ. £εκ.  % 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

 129,8 
103 

98,6 
73,5 
70,5 

 60,5 
57,1 
71,1 
56,4 
54,0 

69,3 
45,9 
27,5 
17,1 
16,5 

 53 
45 
28 
23 
23 

 

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται τα σηµαντικότερα έργα του Προϋπολογισµού 

Αναπτύξεως που παρουσιάζουν χαµηλό ποσοστό υλοποίησης. 

Έργο Προϋπολογισµός ∆απάνη 
 £εκ. £εκ. 
Μεταγωγικό ∆ίκτυο 
Κινητή Τηλεφωνία 
Τεχνολογία Πληροφορικής 
Ηλεκτροµηχανολογικός Εξοπλισµός 
Κινητός Βοηθητικός Εξοπλισµός 

8,0 
26,9 

5,4 
2,8 
0,6 

4,0 
15,6 

2,3 
1,8 
0,2 

 

(δ) Υπερβάσεις.  Κατά το 2006 σηµειώθηκαν υπερβάσεις σε 10 Κονδύλια του 

Τακτικού Προϋπολογισµού, συνολικού ύψους £5.057.000, και σε 5 Κονδύλια του 

Προϋπολογισµού Αναπτύξεως, ύψους £2.529.000.  Στον πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται αναλυτικά οι υπερβάσεις.  Σύµφωνα µε την πρόνοια του περί 
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Προϋπολογισµού της ΑΤΗΚ Νόµου του 2006, έχει εγκριθεί από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο η µεταφορά κονδυλίων από άλλα Άρθρα του ίδιου Κεφαλαίου για κάλυψη 

των υπερβάσεων και έχει κατατεθεί ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον 

Υπουργό Οικονοµικών έκθεση που παρουσιάζει τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε 

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

Τακτικός Προϋπολογισµός   £000 
10/ - Αποδοχές Προσωπικού 
20/100 – Έξοδα λειτουργίας γραφείου 
20/150 – ∆ιαφηµίσεις και έξοδα προώθησης 
20/310 – Ηλεκτρισµός και νερό 
20/220 – Υλικά συντήρησης και συντήρηση εγκαταστάσεων 
20/230 – Ενοίκια εκµισθωµένων κυκλωµάτων 
20/320 – Έξοδα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού 
20/470 – Έξοδα αδειών λειτουργίας 
20/460 – ∆ιασύνδεση  
20/600 – Εταιρικός φόρος 

 247 
520 
263 
649 

1.076 
689 
240 

37 
278 

1.058 
  5.057 
 

Προϋπολογισµός Αναπτύξεως   £000 
30/159 – Τηλεπικοινωνιακά Τερµατικά 
30/149 – ∆ίκτυο Πρόσβασης 
30/179 – Οµαδοποιηµένα Προϊόντα 
30/169 – ∆ορυφορικοί Σταθµοί 
30/260 – Εργαλεία  

 1.350 
1.056 

72 
45 

6 
  2.529 
 

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

Τακτικός Προϋπολογισµός   £000 
275 – ∆απάνες αγοράς τηλεκαρτών κινητής τηλεφωνίας 
270 – ∆ικαιώµατα συνεργατών και συµβούλων 
250 – Συντήρηση υποβρυχίων καλωδίων και κυκλωµάτων 
480 – Εξασφάλιση περιεχοµένου για υπηρεσία mivision 
485 – ∆ικαιώµατα και εξασφάλιση περιεχοµένου κινητών υπηρεσιών 
300 – Συντήρηση κτιρίων 
305 – Φύλαξη κτιρίων 
365 – Προµήθειες σε µεταπωλητές 
350 – Οµαδική ασφάλεια και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη συνταξιούχων. 
410 – Αποζηµίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση 
Κεφάλαιο 50 – Απρόβλεπτες ∆απάνες 

 525 
300 

1.045 
485 

1.000 
300 
265 
145 
135 

90 
767 

  5.057 
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Προϋπολογισµός Αναπτύξεως.   

Έγινε µεταφορά ποσού £2.529.000 από το Κεφάλαιο 30 – Άρθρο 319 Κινητή 

Τηλεπικοινωνιακη Υπηρεσία. 

Αναφέρεται ότι στο άρθρο 20/460 - ∆ιασύνδεση, πέραν της υπέρβασης των £278.000 

που αναφέρεται πιο πάνω, σηµειώθηκε υπέρβαση ύψους περίπου £1.600.000.  

Ετοιµάστηκε προσχέδιο Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού τον Οκτώβριο 2006, το 

οποίο στάληκε στο Υπουργείο Οικονοµικών για έγκριση.  ∆εν έγινε κατορθωτό να 

προωθηθεί έγκαιρα στη Βουλή για ψήφιση και µε οδηγίες του Υπουργείου 

Οικονοµικών συµπεριλήφθηκε στον Προϋπολογισµό για το έτος 2007.  Αναφέρεται 

ότι τα έσοδα από τη διασύνδεση µε άλλους οργανισµούς υπερκαλύπτουν τα έξοδα 

και δεν προκύπτει εκροή µετρητών σχετικά µε το πιο πάνω κονδύλι. 

Επίσης, από το λογιστικό έλεγχο προέκυψε διορθωτική εγγραφή ύψους £216.000 µε 

την οποία αυξήθηκαν οι δαπάνες του Κονδυλίου ∆ιαφηµίσεις και Έξοδα Προώθησης 

(Κεφάλαιο 20 – Άρθρο 150) και προέκυψε αύξηση στην υπέρβαση του Κονδυλίου.  

Ζητήθηκε έγκριση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για µεταφορά κονδυλίων από άλλα 

Άρθρα του ίδιου Κεφαλαίου για κάλυψη της υπέρβασης αυτής. 

4. Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Το καθαρό πλεόνασµα για το 2006, πριν από τη 

φορολογία, ήταν £49,8 εκ., σε σύγκριση µε £27,4 εκ. το προηγούµενο έτος. 

 
 2006  2005 

 £εκ.  £εκ. 
Έσοδα από υπηρεσίες 249,2 230,5 
Άλλα έσοδα 10,9 12,3 
 260,1 242,8 
Έξοδα λειτουργίας (209,9) (213,1) 
Λειτουργικό Πλεόνασµα 50,2 29,7 
Επιβολή προστίµων (0,4) (2,3) 
Πλεόνασµα πριν τη φορολογία 49,8 27,4 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 7.11.2006 ενέκρινε την καταβολή µερίσµατος στο 

Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας ύψους £55 εκ., από τα συσσωρευµένα 

πλεονάσµατα µέχρι το έτος 2005.  Για τον καθορισµό του ποσού του µερίσµατος 

προηγήθηκε διαβούλευση µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµικών  και της ΑΤΗΚ και 

λήφθηκε υπόψη η κατάσταση ρευστότητας και η δυνατότητα της ΑΤΗΚ να 
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καταβάλει το εν λόγω ποσό, η διασφάλιση των µελλοντικών επενδύσεων έχοντας 

υπόψη το αναπτυξιακό πρόγραµµα για την περίοδο 2007-2009, οι συµβατικές 

υποχρεώσεις και οι οφειλές για αναπλήρωση του ελλείµµατος του Σχεδίου Σύνταξης. 

Σύµφωνα µε τον περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικό) Νόµο         

αρ. 117(Ι)/2006, κατατέθηκε Πρόταση από τον Υπουργό Οικονοµικών προς το 

Υπουργικό Συµβούλιο, το οποίο ενέκρινε την καταβολή του µερίσµατος στις 

26.10.2006 µε την απόφαση αρ. 64.548.  Η καταβολή του µερίσµατος έγινε το 

∆εκέµβριο 2006 και συµψηφίστηκε µε το ποσό του προστίµου, ύψους £20 εκ., που 

επιβλήθηκε από την ΕΠΑ και αργότερα ακυρώθηκε από το Ανώτατο ∆ικαστήριο. 

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

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της ΑΤΗΚ: 
 

 2006  2005 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις  2,68  2,98 
Πλεόνασµα πριν από τον Εταιρικό Φόρο προς Απασχολούµενο 
Κεφάλαιο (Σύνολο Αποθεµατικών και Υποχρεώσεων) 

 
8,6% 

  
4,77% 

∆απάνες Προσωπικού (µη συµπεριλαµβανοµένης της χρέωσης 
για το έλλειµµα στο σχέδιο σύνταξης) προς Έσοδα από 
Υπηρεσίες 25,9%  26,9% 
∆απάνες Προσωπικού (µη συµπεριλαµβανοµένης της χρέωσης 
για το έλλειµµα στο σχέδιο σύνταξης) προς Έξοδα Λειτουργίας 

31,1%  31,5% 

 

5. Πρόσθετος Φόρος Εισοδήµατος. 

Λόγω της διαφοροποίησης της πολιτικής για τη διαγραφή του ελλείµµατος του 

Σχεδίου Συντάξεως από 2 σε 5 χρόνια, προέκυψε µείωση στο ποσό που διαγράφηκε 

στο λογαριασµό αποτελεσµάτων για το έτος 2006 της τάξης των £11 εκ., και αύξηση 

στον φόρο εισοδήµατος του έτους κατά περίπου £2,75 εκ.  Ως αποτέλεσµα η 

προσωρινή φορολογία που καταβλήθηκε κατά το 2006 ήταν µικρότερη από το 

75% της τελικής φορολογίας που προέκυψε από τον προσδιορισµό του 

φορολογητέου εισοδήµατος του έτους και δυνάµει του περί Βεβαιώσεως και 

Εισπράξεως Φόρων Νόµου, η ΑΤΗΚ θα πρέπει να πληρώσει επιπρόσθετο φόρο 

για το έτος, ύψους £545.414 (10% της διαφοράς µεταξύ του ποσού της 

προσωρινής φορολογίας και της τελικής φορολογίας). 

 

 



 - 6 -  

6. Μετρητά και κυβερνητικά χρεώγραφα. 

Στις 31.12.2006 υπήρχαν µετρητά και κυβερνητικά χρεώγραφα συνολικού ύψους 

£208,6 εκ., σε σύγκριση µε £205,3 εκ. το 2005.  Τα µετρητά ανέρχονταν σε £135,1 εκ., 

σε σύγκριση µε £130,3 εκ. το 2005, και στο µεγαλύτερο µέρος τους είναι κατατεθειµένα 

σε εµπορικές τράπεζες, σε λογαριασµούς ενός έτους προειδοποίησης και σε γραµµάτια 

µε επιτόκιο 4%. 

Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, τα ταµειακά διαθέσιµα, πέρα 

από τις ετήσιες ανάγκες της ΑΤΗΚ, θα έπρεπε, σύµφωνα µε σχετική απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµικών, δυνάµει του περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

(Επενδύσεις) Νόµου αρ. 100 του 1991, να είχαν επενδυθεί σταδιακά εντός 10 

ετών σε κυβερνητικά χρεώγραφα.  Ο Πρόεδρος της ΑΤΗΚ, σε επιστολή του το 

2005 προς τον Υπουργό Οικονοµικών, ανέφερε ότι τα ταµειακά διαθέσιµα 

επενδύονται, τηρώντας στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό τις πρόνοιες των πιο πάνω 

νοµοθεσιών, χωρίς όµως να παραβλέπονται τα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα της 

αγοράς.  Επίσης παρέθεσε τα στοιχεία της διαχείρισης των ταµειακών διαθέσιµων 

για τα έτη 2000 – 2005 για επικύρωσή τους από τον Υπουργό και ζήτησε όπως 

επιτραπεί στην ΑΤΗΚ να συνεχίσει να τηρεί περίπου την ίδια αναλογία 

επενδύσεων σε κυβερνητικά χρεώγραφα και σε τραπεζικές καταθέσεις. 

Ο Υπουργός Οικονοµικών ζήτησε την υποβολή συγκεκριµένης πρότασης επένδυσης, 

η οποία υποβλήθηκε στις 10.8.2005 και επί της οποίας δεν λήφθηκε απάντηση. 

7. Προσωπικό. 

Η ΑΤΗΚ στις 31.12.2006 εργοδοτούσε 2455 άτοµα ως µόνιµο προσωπικό σε 

σύγκριση µε 2499 το 2005. Οι εγκεκριµένες θέσεις στον Προϋπολογισµό ήταν 

2547 (2560 µείον 13 θέσεις που σηµειώθηκαν µε διπλό σταυρό) σε σύγκριση µε 

2564 για το 2005. Κατά το 2006 υπήρχαν 92 κενές θέσεις. 

Οι δαπάνες για µισθούς, επιδόµατα, υπερωρίες και εργοδοτικές εισφορές ανήλθαν 

σε £66,8 εκ., σε σύγκριση µε £63,6εκ. το 2005 (αύξηση 5%).  

Στο ποσό των £66,8 εκ. περιλαµβάνεται η γενική αύξηση στους  βασικούς µισθούς 

(2%) ύψους £897.588 η οποία παραχωρήθηκε µε τη Συλλογική Σύµβαση 

Εργασίας της περιόδου 2004–2006 η οποία υπογράφτηκε στις 30.3.2007. ∆εν 

περιλαµβάνονται οι αυξήσεις λόγω της επέκτασης των κλιµάκων και της 

αναθεώρησης των επιδοµάτων στη πιο πάνω σύµβαση.  
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Στις Αποδοχές Προσωπικού σηµειώθηκε υπέρβαση £246.766 η οποία καλύφθηκε 

από το Κεφάλαιο 50 Απρόβλεπτες ∆απάνες.  

Οι δαπάνες για τόκους και ελλείµµατα στο Σχέδιο Συντάξεων και στο Ταµείο 

Συντάξεων ήταν £3,9 εκ., σε σύγκριση µε £17,6 εκ. το 2005.   

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, ο ετήσιος µέσος όρος δαπανών για κάθε 

εργοδοτούµενο, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ελλειµµατική εισφορά των £3,9 εκ. στο 

Σχέδιο Συντάξεων, ήταν περίπου £27.210 (2005 £25.448).  Με την ελλειµµατική 

εισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων, ο µέσος όρος δαπανών για κάθε εργοδοτούµενο 

το 2006 ήταν περίπου £28.800 (2005 £32.511). 

Για τη στελέχωση των Κέντρων Τηλεξυπηρέτησης (Υπηρεσίες 11892, CYTANET, 

GSM I-CHOICE/ Mivision) η ΑΤΗΚ εργοδοτεί προσωπικό το οποίο πληρώνεται πάνω 

σε ωροµίσθια βάση. Στις 31.12.2006 εργοδοτούνταν 151 ωροµίσθιοι υπάλληλοι, 146 

έκτακτοι υπάλληλοι και 6 υπάλληλοι, οι οποίοι εργοδοτήθηκαν από τη θυγατρική 

εταιρεία Digimed Communications Ltd. Η σχετική δαπάνη για το έτος ανήλθε στις 

£313.813 για τους ωροµίσθιους και £772.457 για τους έκτακτους υπαλλήλους. 

Άλλα ωφελήµατα προσωπικού. 

Κατά τα έτη 2004-2006 πληρώθηκαν τα πιο κάτω ποσά: 
 

 2006 2005  2004 
 £ £  £ 
Βοηθήµατα και χορηγίες προς το προσωπικό 481.912  500.692  501.692 
Εορταστικές εκδηλώσεις 145.569  115.147  36.722 
Συνδροµές υπαλλήλων και συνταξιούχων στο ΘΟΚ 5.390  10.525  10.980 
Οµαδική ασφάλεια υπαλλήλων και συντάξουχων 353.665  361.391  356.599 
Επιχορήγηση Σωµατείου Ταµείου Ευηµερίας 720.000  828.093  867.886 
Συνεισφορά στο Ταµείο Ιατροφαρµακευτικής 
περίθαλψης για συνταξιούχους υπαλλήλους 

 
662.672 

  
703.049 

  
 

 2.369.208  2.518.897  1.773.919 
 

Οι διάφορες χορηγίες προς το προσωπικό (µηνιαία βοηθήµατα υπαλλήλων που 

αφυπηρέτησαν µε ωφελήµατα Ταµείου Προνοίας, χορηγήµατα τέκνων για σπουδές, 

βοηθήµατα σε δυσπραγούντες υπαλλήλους, χορηγήµατα σε αριστεύσαντα παιδιά 

υπαλλήλων κ.λπ.), διενεργούνται µε βάση σχετική απόφαση του Συµβουλίου. 

Η εισφορά στο Σωµατείο Ταµείου Ευηµερίας και η οµαδική ασφάλεια των 

υπαλλήλων και συνταξιούχων διενεργούνται βάσει της συλλογικής σύµβασης (3% 

επί του εκάστοτε ετήσιου µισθολογίου). Για τη διαχείριση των οικονοµικών του 
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Σωµατείου η ∆ιαχειριστική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από εννέα υπαλλήλους 

της ΑΤΗΚ (ο πρόεδρος ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη από τις 

Συντεχνίες) λογοδοτεί στα µέλη του Σωµατείου και όχι στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

8. Επέκταση του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης. 

Οι υπάλληλοι της ΑΤΗΚ, οι οποίοι λόγω της σταδιακής επέκτασης του ορίου 

αφυπηρέτησης στο 63ο έτος αφυπηρετούν υποχρεωτικά πριν το 63ο έτος της 

ηλικίας τους, βάσει των περί Προσωπικού της ΑΤΗΚ (Τροποποιητικοί) Γενικών 

Κανονισµών του 2005 (Κ.∆.Π 529/2005), ζήτησαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

όπως εγκρίνει παράταση της υπηρεσίας τους µέχρι το 63ο έτος αφού, όπως 

ισχυρίζονται, οι Κανονισµοί εισήγαγαν δυσµενή διάκριση εναντίον τους. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο απέρριψε το αίτηµα και 11 υπάλληλοι προσέφυγαν στο 

∆ικαστήριο διεκδικώντας το δικαίωµα να αφυπηρετήσουν στο 63ο έτος. 

Σύµφωνα µε τον Νοµικό Σύµβουλο της ΑΤΗΚ εάν πετύχουν οι προσφυγές η ΑΤΗΚ 

πιθανόν να υποχρεωθεί να καταβάλει αποζηµιώσεις σε όσους έχουν ήδη 

αφυπηρετήσει, το ύψος των οποίων δεν µπορεί επί του παρόντος να εκτιµηθεί 

διότι θα εξαρτηθεί από το πότε θα εκδοθεί τέτοια απόφαση και το τι θα αποφασίσει 

σαν αποτέλεσµα να πράξει η ΑΤΗΚ. 

9. Αποζηµίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση. 

Σε 21 υπαλλήλους της ATHK, οι οποίοι αφυπηρέτησαν πρόωρα το 2006 καταβλήθηκε 

αποζηµίωση συνολικού ύψους £1.049.391, επιπρόσθετα από τα συνταξιοδοτικά τους 

ωφελήµατα. Σηµειώνεται ότι το ποσό αυτό θα αναθεωρηθεί λόγω της µισθολογικής 

αύξησης 2% που παραχωρήθηκε από 1.1.2006 µε τη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας η 

οποία υπογράφτηκε στις 30.3.2007. Από την εφαρµογή του θεσµού το 1988 έχουν 

αφυπηρετήσει πρόωρα 698 υπάλληλοι της ΑΤΗΚ µε συνολική αποζηµίωση £18,9 εκ. 

Το ποσό της αποζηµίωσης για πρόωρη αφυπηρέτηση καθορίζεται, βάσει του 

αναθεωρηµένου Κανονισµού 10Α ως το µικρότερο ποσό των (i) και (ii) πιο κάτω, 

χωρίς ανώτατο όριο και χωρίς προεξοφλητικό επιτόκιο, σε αντίθεση µε ότι ισχύει 

σε άλλους Οργανισµούς, όπου εφαρµόζεται σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης. 

(i) Μηνιαίος µισθός (βασικός + τιµαριθµικό επίδοµα) επί τα πραγµατικά έτη 

υπηρεσίας.  Ο µηνιαίος µισθός υπολογίζεται µε βάση την ανώτατη βαθµίδα 

της κλίµακας των υπαλλήλων. 
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(ii) Το 85% της διαφοράς µεταξύ του µισθού που θα έπαιρναν µέχρι την 

κανονική ηλικία αφυπηρέτησης τους, µε βάση τη σηµερινή µισθολογική τους 

κλίµακα, και της σύνταξης που θα εισπράξουν µέχρι τότε. 

Οι αποζηµιώσεις του έτους κυµάνθηκαν από £7.056 µέχρι £78.972, µε µέσο όρο 

ανά υπάλληλο £49.971. 

10. Σχέδιο Συντάξεων. 

Η αναλογιστική µελέτη του Σχεδίου Συντάξεων στις 31.12.2006 παρουσίαζε 

έλλειµµα £2,4 εκ. σε σχέση την αναλογιστική µελέτη στις 31.12.2005 που 

παρουσίαζε έλλειµµα £27,7 εκ.  To έλλειµµα παρουσιάζεται µειωµένο σε σχέση 

µε προηγούµενα χρόνια, λόγω της αυξηµένης απόδοσης των επενδύσεων σε 

µετοχές δηµόσιων εταιρειών.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε όπως αυτό διαγραφεί σε 5 χρόνια, ενώ η 

πολιτική µέχρι το 2005 ήταν να γίνεται η διαγραφή  των ελλειµµάτων σε 2 χρόνια.  

Όλες οι  αναλογιστικές µελέτες του Σχεδίου Συντάξεων που έχουν διεξαχθεί τα 

τελευταία χρόνια παρουσιάζουν έλλειµµα, ενώ µε τα υφιστάµενα δεδοµένα 

προβλέπεται ότι θα παρουσιάζουν ελλείµµατα και στα επόµενα χρόνια.   Κατά 

την περίοδο 2001-2006 το συνολικό έλλειµµα ανήλθε στο ποσό των £78,4 εκ.  

Αναφέρεται συναφώς ότι, σύµφωνα µε τον περί της Ίδρυσης, των ∆ραστηριοτήτων 

και της Εποπτείας των Ταµείων Επαγγελµατικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόµο 

του 2006, τα ταµειακά διαθέσιµα θα πρέπει να επενδύονται µε σύνεση και µε τρόπο 

που είναι προς το συµφέρον των µελών του Σχεδίου και θα πρέπει να εφαρµόζεται 

κατάλληλη διασπορά των επενδύσεων, έτσι ώστε να µην υπάρχει υπέρµετρη 

εξάρτηση από κάποιου είδους ή κατηγορίας επένδυση. Στο Νόµο, ο οποίος 

ψηφίστηκε για σκοπούς εναρµόνισης µε το Κοινοτικό Κεκτηµένο, υπάρχουν 

ποικίλες πρόνοιες που σκοπό έχουν τη σωστή διαχείριση των Ταµείων και την 

εφαρµογή αποτελεσµατικών µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου. Το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο έδωσε οδηγίες όπως τροχοδροµηθούν οι αναγκαίες τροποποιήσεις 

στους Κανονισµούς του Σχεδίου Συντάξεων για συµµόρφωση µε το Νόµο. 

11. Υπερωρίες. 

Η δαπάνη για υπερωριακή απασχόληση ανήλθε σε £2,12  εκ., σε σύγκριση µε 

£2,25 εκ. το 2005, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση κατά 5,78%. Οι ώρες υπερωριακής 

απασχόλησης µειώθηκαν κατά 6,3% σε σχέση µε το 2005. 
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 2006 2005 
 Ώρες £εκ. Ώρες  £εκ. 
Υπερωρίες Κυριακής και δηµόσιων αργιών 65842  0,93  68774  1,03 
Επίδοµα βάρδιας   0,40    0,40 
   1,33    1,43 
Υπερωρίες εργάσιµων ηµερών  

72381 
  

0,79 
  

79084 
  

0,82 
   2,12    2,25 

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

οποίες ανέρχονται περίπου στο 13%.  

12. Προσφορές. 

(α) Αγορά Συµβουλευτικών Υπηρεσιών.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στα πλαίσια της 

στρατηγικής για την προώθηση ευρυζωνικών υπηρεσιών και τη δηµιουργία ενός 

ολοκληρωµένου δικτύου σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, αποφάσισε - Συνεδρία 

8/2005, ηµερ. 8.3.2005 – όπως προχωρήσει στην αγορά υπηρεσιών από 

εξειδικευµένους συµβούλους για να βοηθήσουν την ΑΤΗΚ στην υλοποίηση του στόχου 

αυτού.  Το Συµβούλιο αποφάσισε όπως προχωρήσει στην αγορά υπηρεσιών από 

συγκεκριµένο οίκο, µε απευθείας διαπραγµάτευση, χωρίς να προκηρυχθούν 

προσφορές, κατ΄ επίκληση σχετικής πρόνοιας των ∆ιαδικασιών Προσφορών της ΑΤΗΚ 

[Κανόνας 6, εδάφιο (ιε)], σύµφωνα µε την οποία επιτρέπεται η διαδικασία µε 

διαπραγµάτευση µε ένα ή περισσότερους οικονοµικούς φορείς όταν σκοπείται η αγορά 

προϊόντων τεχνολογίας αιχµής και τυχόν αργοπορία θα δώσει πλεονέκτηµα στους 

ανταγωνιστές σε βάρος της ΑΤΗΚ.  

Στις διαπραγµατεύσεις που έγιναν µεταξύ του Συµβούλου και διµελούς 

υπηρεσιακής επιτροπής συµφωνήθηκε η αγορά συµβουλευτικών υπηρεσιών για 

την ανάπτυξη υπηρεσιών σύγκλισης, µε κόστος €215.000. Το έργο διαλάµβανε 

τον καθορισµό ενός οδικού χάρτη ανάπτυξης υπηρεσιών σύγκλισης και την 

προώθηση πέντε υπηρεσιών µε στόχο την ανάπτυξή του κατά το 2006.  Σύµφωνα 

µε την απόφαση του ∆Σ αρ.485/2005, ηµερ. 31.5.05 η συµφωνία ενσωµατώθηκε 

στο συµβόλαιο ΑΤ. 60/2001 – Supply of Networking Equipment and Provision of 

Relevant Services, το οποίο υπογράφηκε µε την εταιρεία η οποία είναι ο τοπικός 

αντιπρόσωπος του Συµβούλου το Μάρτιο 2002 µε περίοδο ισχύος 3 χρόνων, η 

οποία επεκτάθηκε κατά 3 χρόνια.  Επίσης εγκρίθηκε δαπάνη ύψους £1.500.000 

για τις ανάγκες που θα προκύψουν για την µετεξέλιξη του δικτύου ΙΡ ως απόρροια 
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της µελέτης σύγκλισης σταθερών και κινητών τηλεπικοινωνιών από το αδαπάνητο 

ποσό του συµβολαίου ΑΤ.60/2001 που ανερχόταν σε £1.840.000. 

Η µελέτη ολοκληρώθηκε το Σεπτέµβριο 2005 και στη σχετική έκθεση προτάθηκε η 

προώθηση του όλου έργου σε 4 φάσεις – Βασικές επικοινωνίες, Προσωπικές 

Επικοινωνίες, Ψυχαγωγία, Επιχειρηµατικές Επικοινωνίες. Το κόστος υπολογίστηκε σε 

£9-13 εκ. για την προµήθεια όλου του εξοπλισµού και υπηρεσιών που ανατέθηκαν ή 

θα ανατεθούν σε διάφορους προµηθευτές, µε χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και των 

τεσσάρων φάσεων τους 18 µήνες, δηλαδή µέχρι το Μάρτιο 2007. 

Η πρώτη Φάση – µε υπολογιζόµενο κόστος £4-5,5 εκ. – εµπεριέχει την αγορά 

πλατφόρµας IMS (IP Multimedia Subsystem) και άλλων εξειδικευµένων 

πλατφόρµων, την αναβάθµιση των συστηµάτων OSS/BSS (Operational Support 

Systems / Business Support Systems), καθώς και συµβουλευτικές υπηρεσίες για 

την υποστήριξη του έργου. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 30.9.05 αποφάσισε να προχωρήσει, µε κλειστή 

διαδικασία προσφορών, στην αγορά συστήµατος IMS (κόστος £1,6- 2,3 εκ.), στην 

αγορά µικρών πλατφόρµων παραγωγής (κόστος £1 – 1,7 εκ.) και µε απευθείας 

ανάθεση στους Συµβούλους στην παροχή Συµβουλευτικών Υπηρεσιών.  Το έργο 

κρίθηκε εξαιρετικά πολύπλοκο τόσο από τεχνικής όσο και εµπορικής πλευράς.  Στις 

19.12.05 υπογράφηκε συµφωνία πλαίσιο για παροχή Συµβουλευτικών Υπηρεσιών 

και ανάπτυξη λογισµικού για τη Φάση 1 µε αναµενόµενο κόστος £1,23 – 1,575 εκ. 

Ακολούθως, στην πορεία των εργασιών για τη Φάση 1 διαφάνηκε ότι για να 

προχωρήσει το έργο χωρίς καθυστέρηση θα πρέπει να προωθηθούν ταυτόχρονα 

όλες οι Φάσεις και ζητήθηκε από τους· Συµβούλους να υποβάλουν πρόταση για 

προώθηση των Φάσεων 1 και 2 και προετοιµασία των Φάσεων 3 και 4. 

Το Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών στη συζήτηση του θέµατος επεσήµανε ότι µε 

τον τρόπο που εξελίχθηκε το έργο δηµιουργήθηκε κάποιου είδους εξάρτηση από 

τον εργολάβο.  Εντούτοις, αποδέχτηκε το επιχείρηµα της ανάγκης για ταυτόχρονη 

προώθηση όλων των Φάσεων του έργου για να µην προκύψει καθυστέρηση στην 

υλοποίηση του έργου, η οποία θα επιφέρει αυξηµένα κόστα για τις µετέπειτα 

Φάσεις, και εισηγήθηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο την αποδοχή της πρότασης του 

εργολάβου για τις Φάσεις 1 και 2 και προετοιµασία των Φάσεων 3 και 4 µε 

συνολικό κόστος £5.442.000, σε αντικατάσταση της συµφωνίας για τη Φάση 1. 
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενέκρινε την πιο πάνω πρόταση στις 20.6.06 και ζήτησε 

όπως οι κρίσιµες ηµεροµηνίες καθοριστούν δεσµευτικά στο Συµβόλαιο. Η συµφωνία 

υπογράφηκε στις 7.9.06 ως επέκταση του Συµβολαίου ΑΤ.60/2001 µε χρονοδιάγραµµα 

την υλοποίηση των πρώτων υπηρεσιών της Φάσης 1 στα µέσα του 2007.  

Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι το πιο πάνω έργο προωθήθηκε µε συνοπτικές 

διαδικασίες και οι δαπάνες σηµείωσαν σηµαντική αύξηση το 2006.  Επίσης, από 

την κατάσταση των πληρωµών προς τον Εργολάβο φαίνεται ότι υπάρχει καθυστέρηση 

στο έργο, εφόσον εκκρεµούν σηµαντικές εργασίες που αφορούν στις υπηρεσίες της 

Φάσης Ι, όπως Ολοκλήρωση Ανάλυσης Αγοράς και Καθορισµού Προϊόντων για τον 

Καθορισµό Εµπορικής Στρατηγικής, Ολοκλήρωση Ανάλυσης Απαιτήσεων και 

Σχεδιασµού Λειτουργιών για την Ενοποιηµένη Ιστοθήρα Εξυπηρετητών (Unified Portal 

Service Platform) και Ολοκλήρωση Σχεδιασµού Λειτουργιών για το Πλαίσιο 

Προσωπικών Επικοινωνιών (Personal Communication Framework). 

Ο Πρόεδρος της ΑΤΗΚ µε πληροφόρησε ότι µέχρι στιγµής η εξέλιξη του έργου 

βρίσκεται στα αναµενόµενα πλαίσια µε βάση τον οδικό χάρτη που έγινε στην αρχή του 

έργου, και ότι η καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών είναι ελάχιστη, σε αντίθεση 

µε την εικόνα που παρουσιάζει η κατάσταση πληρωµών. 

(β) Προσφορά Α.Τ. 31/2002 – Σύστηµα Ίνας στο ∆ιακλαδωτή.  Η πιο πάνω 

προσφορά προκηρύχθηκε στις 30.8.2002 και κατακυρώθηκε στις 4.3.2003, έναντι 

ποσού €6.225.274.  

Παρατηρήθηκε ότι κατά την τεχνική αξιολόγηση ο επιτυχών προσφοροδότης 

βαθµολογήθηκε µε βάση τις τεχνικές δυνατότητες του Συστήµατος ∆ιαχείρισης ∆ικτύου 

NetMan, ενώ κατά την οικονοµική αξιολόγηση βαθµολογήθηκε µε βάση την ψηλότερη 

τιµή του αναβαθµισµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης ∆ικτύου iNetMan 

(συµπεριλαµβανόταν ως προαιρετικό στον Πίνακα Ποσοτήτων της τεχνικής πρότασης).  

Το σύστηµα αυτό παρουσίασε προβλήµατα στο στάδιο των δοκιµών, όπως αναφέρεται 

πιο κάτω, και όπως φάνηκε δεν ήταν έτοιµο να τεθεί σε εµπορική λειτουργία. 

Επίσης παρατηρήθηκε ότι αν και ο επιτυχών προσφοροδότης δήλωσε 

συµµόρφωση στις απαιτήσεις των προδιαγραφών (Μέρος V – Συµφωνία 

Συντήρησης), εντούτοις δεν υπέβαλε τιµή για υποστήριξη του εξοπλισµού και κατά 

την αξιολόγηση έγινε οµαλοποίηση τιµών και χρησιµοποιήθηκε η πιο ψηλή τιµή 

που προσφέρθηκε από τους υπόλοιπους προσφοροδότες (€120.000 ετησίως).  
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Στην τελική σειρά κατάταξης ο επιτυχών προσφοροδότης κατετάγη πρώτος µε 

ελάχιστη διαφορά από το δεύτερο. 

Η συµφωνία υπογράφηκε στις 30.4.2003, µε χρονοδιάγραµµα υλοποίησης µέχρι 

την 31.12.2004. Στις 26.5.2003 τοποθετήθηκε η πρώτη παραγγελία (αρ. 111/2003) 

για εξοπλισµό αξίας €2.389.451, ο οποίος θα παραδιδόταν σε τρεις φάσεις µέχρι 

την 31.12.2003. Στην εξέλιξη του έργου παρατηρήθηκαν πολλά τεχνικά 

προβλήµατα και ατέρµονες συζητήσεις µε τον εργολάβο, µε αποτέλεσµα µέχρι 

σήµερα να µην έχει ολοκληρωθεί και να καθυστερεί το αναπτυξιακό πρόγραµµα 

της ΑΤΗΚ.  Μέχρι σήµερα έχει ολοκληρωθεί µόνο η πρώτη φάση της παραγγελίας 

και έχει παραληφθεί εξοπλισµός αξίας €483.749, µέρος του οποίου έχει κηρυχθεί 

πεπαλαιωµένος, όπως αναφέρεται πιο κάτω. 

Κατά τον εργοστασιακό έλεγχο που έγινε τον Ιούλιο 2003 στις ΗΠΑ (αντί στην Κίνα 

όπου βρίσκεται η µονάδα παραγωγής) διαπιστώθηκαν διάφορες σοβαρές αποκλίσεις 

από τις προδιαγραφές, οι οποίες, παρά τις επανειληµµένες προσπάθειες του 

προµηθευτή, δεν κατέστη δυνατό να διορθωθούν.  Στις 30.7.2003 το ΚΣΠ αποφάσισε 

όπως ζητήσει από τον εργολάβο να επαναλάβει τον εργοστασιακό έλεγχο στην Κίνα.  

Ακολούθως να δοθεί λογική χρονική περίοδος (4-5 εβδοµάδες) για διόρθωση 

βασικών λειτουργιών που παρουσιάζουν προβλήµατα. 

Ο εργοστασιακός έλεγχος στην Κίνα έγινε το Σεπτέµβριο 2003, χωρίς την 

παρουσία της ΑΤΗΚ.  Με βάση το σχετικό πιστοποιητικό του προµηθευτή, η ΑΤΗΚ 

άναψε το πράσινο φως για τη µεταφορά του εξοπλισµού στην Κύπρο.  

O εξοπλισµός στάληκε µε καθυστέρηση στα τέλη του 2003,  ενώ θα έπρεπε να 

είχε ολοκληρωθεί η πρώτη φάση µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. Κατά τον 

Προκαταρκτικό Έλεγχο Αποδοχής που έγινε το Φεβρουάριο και Μάρτιο 2004, 

παρατηρήθηκαν πολλές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές και ο εξοπλισµός 

απέτυχε σε πολλά σηµεία, ορισµένα από τα οποία ήταν σοβαρά.  Από την 

Υπηρεσιακή Οµάδα Ελέγχου εκφράστηκαν προβληµατισµοί ως προς την 

ικανότητα του εργολάβου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Με οδηγίες του 

ΚΣΠ κλήθηκε ο εργολάβος να προβεί σε διορθωτικά µέτρα εντός 3 µηνών και να 

διεξαχθεί δεύτερος ΠΕΑ.  Κατά το δεύτερο έλεγχο που έγινε τον Ιούλιο και 

Αύγουστο 2004, διαπιστώθηκε ότι εξακολουθούσαν να υπάρχουν πολλές 

αποκλίσεις. Η Υπηρεσιακή Οµάδα Ελέγχου εισηγήθηκε όπως απορριφθεί ο 
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εξοπλισµός και διακοπεί το Συµβόλαιο εφόσον ο εργολάβος αδυνατούσε να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.   

Το ΚΣΠ δεν υιοθέτησε την εισήγηση αυτή και αποφάσισε όπως δοθεί χρόνος στον 

εργολάβο για διόρθωση των αποκλίσεων και όπως επαναληφθεί ο δεύτερος ΠΕΑ το 

Σεπτέµβριο 2004 και ακολούθως δοθεί µια τελευταία ευκαιρία µέχρι το τέλος του 2004 για 

επίλυση όλων των αποκλίσεων, διαφορετικά το Συµβόλαιο να διακοπεί. Ο εργολάβος 

κατέβαλε προσπάθειες για να επιλυθούν τα προβλήµατα, ωστόσο συνεχίστηκαν να 

υφίστανται διάφορες αποκλίσεις, εκ των οποίων µία – όρος 23.2 επίπεδο ασφάλειας 

πρόσβασης στο Κεντρικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης – κρίθηκε ως σοβαρή. 

Στις 23.9.2005 το ΚΣΠ, παρά τις αντίθετες απόψεις της Οµάδας Ελέγχου 

αποφάσισε όπως προχωρήσει στην έκδοση Πιστοποιητικού Προκαταρκτικής 

Αποδοχής µε όρους (απάλειψη της απόκλισης από τον όρο 23.2, αλλαγή 

µπαταριών που υπέστησαν βλάβη λόγω αχρησίας, παροχή δωρεάν εκπαίδευσης). 

Ο εργολάβος, βάση του ΠΠΑ, ζήτησε ακύρωση της Εγγυητικής Προκαταβολής 

(Advance Payment Guarantee), ύψους €220.000, η οποία έγινε στις 26.10.2005 

και ενώ ο εξοπλισµός εξακολουθούσε να παρουσιάζει προβλήµατα και δεν είχε 

τεθεί σε εµπορική λειτουργία, παρά τη γνωµάτευση του Νοµικού Συµβούλου και 

των Νοµικών Υπηρεσιών για µη ακύρωση της εγγυητικής. 

Σηµειώνεται ότι οι όροι 7.1.1 και 11.2.3 των προδιαγραφών αναφέρονται σε 

αποδέσµευση του Advance Payment Guarantee µε την έκδοση του Π.Π.Α., ενώ ο 

όρος 11.2.3 της Συµφωνίας αναφέρεται στην αποδέσµευση µε την πρώτη 

παράδοση εξοπλισµού. 

Τα πιο πάνω προβλήµατα εξακολουθούν µέχρι σήµερα ενώ µέρος του εξοπλισµού 

που παραλήφθηκε, αξίας περίπου €330.000, έχει καταστεί πεπαλαιωµένος λόγω 

της εξέλιξης της τεχνολογίας.  Κατά το 2006 η εταιρεία πρότεινε στην ΑΤΗΚ όπως 

αντικαταστήσει τον πεπαλαιωµένο εξοπλισµό µε εξοπλισµό νέου τύπου 

(βασισµένο στο πρωτόκολλο ΙΡ αντί του ΑΤΜ).  Η ΑΤΗΚ δέχθηκε την πρόταση, 

υπό τον όρο ότι αυτό θα ήταν χωρίς επιπρόσθετο κόστος και θα παραχωρείτο 

εκπαίδευση δωρεάν.  Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου στην πρόταση 

της εταιρείας διαλάµβανε έλεγχο διαλειτουργικότητας το Σεπτέµβριο 2006, 

τοποθέτηση παραγγελίας το Νοέµβριο 2006, διεξαγωγή ΠΕΑ τον Ιανουάριο 2007 

και την εµπορική λειτουργία το Φεβρουάριο 2007. 
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Κατά τον έλεγχο διαλειτουργικότητας τον Οκτώβριο 2006 παρουσιάστηκαν 

προβλήµατα στην παροχή υπηρεσίας τηλεφωνίας VοIP.  Επίσης συνεχίζονταν να 

παρατηρούνται προβλήµατα µε το ΚΣ∆ του εξοπλισµού. Ως αποτέλεσµα 

παρατηρείται και πάλι καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου. 

Όπως φαίνεται από τα πιο πάνω, στην όλη εξέλιξη του έργου τηρήθηκε µια 

ανεκτική στάση έναντι της εταιρείας παρά τα συνεχιζόµενα τεχνικά προβλήµατα 

που παρουσιάζονταν καθ΄ όλη τη διάρκεια των δοκιµών και αναφέρονται στις 

εκθέσεις της Υπηρεσιακής Επιτροπής Ελέγχου. Το Κεντρικό Συµβούλιο 

Προσφορών έδωσε επανειληµµένα οδηγίες όπως συνεχιστούν οι δοκιµές και 

κληθεί η εταιρεία να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες.  

Επίσης, δεν φαίνεται να ενηµερώθηκε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τα προβλήµατα 

και τη σοβαρή καθυστέρηση που παρουσίαζε το έργο, το οποίο είναι σηµαντικό 

για το αναπτυξιακό πρόγραµµα της ΑΤΗΚ.  Κατά την άποψή µου, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο θα πρέπει να τυγχάνει ενηµέρωσης σε τακτά χρονικά διαστήµατα για 

την πρόοδο των σηµαντικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, από τις 

εµπλεκόµενες υπηρεσίες και το ΚΣΠ. 

Ο Πρόεδρος της ΑΤΗΚ µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο παρέπεµψε την Έκθεση 

της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου για το θέµα στην Επιτροπή Ελέγχου του 

Συµβουλίου, η οποία το εξετάζει. 

(γ) Προσφορά ΑΤ.27/2005 – Εκτύπωση, βιβλιοδεσία και παράδοση των 
τηλεφωνικών καταλόγων 2006.  Η προσφορά προκηρύχθηκε µε τη µέθοδο των 

δύο φακέλων (Τεχνική πρόταση και Οικονοµική πρόταση) και πρόνοια για 

κατακύρωση του διαγωνισµού στην πιο οικονοµικά συµφέρουσα προσφορά.  Τα 

κριτήρια και η βαρύτητα τους για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών, αφού 

εγκρίθηκαν στις 22.6.2005 από το Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών (ΚΣΠ) της 

ΑΤΗΚ, περιλήφθηκαν στα έγγραφα του διαγωνισµού.   

Κατά τη συνεδρία του ΚΣΠ που έγινε στις 18.11.2005, ανοίχθηκαν/µονογραφήθηκαν 

και στάληκαν στην επιτροπή αξιολόγησης, οι τεχνικοί φάκελοι των 2 προσφορών 

που υποβλήθηκαν.  

Η επιτροπή αξιολόγησης ετοίµασε την έκθεση αξιολόγησης των τεχνικών 

προτάσεων των 2 προσφοροδοτών και την υπέβαλε στις 21.12.2005 στο ΚΣΠ.  

Σύµφωνα µε  την έκθεση, οι βαθµολογίες των 2 προσφοροδοτών ήσαν οι ακόλουθες: 
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(α) Προσφοροδότης 1 : 97,5/100 

(β) Προσφοροδότης 2 : 72,5/100  

Το ΚΣΠ, στη συνεδρία του ηµερ. 10.1.2006, τροποποίησε τη βαθµολογία του 

προσφοροδότη 2 σε 85,50/100 µονάδες, παραθέτοντας στα πρακτικά της 

συνεδρίας το αιτιολογικό. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΤΗΚ στο οποίο παραπέµφθηκε το θέµα για απόφαση, 

σε συνεδρία του ηµερ. 21.2.2006 (8/2006) αποφάσισε να παραπέµψει την τεχνική 

αξιολόγηση στο ΚΣΠ για επανεξέταση (το ∆.Σ. έκρινε ως ανεπαρκή την τεκµηρίωση 

προβληµάτων ποιότητας εκτύπωσης των τηλεφωνικών καταλόγων 2005 – 2006). 

Το ΚΣΠ σε συνεδρία του ηµερ. 7.3.2006, επανεξέτασε το θέµα σύµφωνα µε την 

απόφαση του ∆.Σ. και αφού θεώρησε τα δείγµατα καταλόγων από παλαιότερες 

δουλειές των δύο προσφοροδοτών που τέθηκαν ενώπιον του από το ∆.Σ., 

αναθεώρησε τις βαθµολογίες των 2 προσφοροδοτών, ως ακολούθως: 

(α) Προσφοροδότης 1 : 96/100 

(β) Προσφοροδότης 2 : 89/100  

Στη συνέχεια, σε συνεδρία του ΚΣΠ ηµερ. 15.3.2006, ανοίχθηκαν οι οικονοµικοί 

φάκελοι των 2 προσφοροδοτών και στάληκαν στην επιτροπή αξιολόγησης για 

ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης του διαγωνισµού. 

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, υπέβαλε στις 7.4.2006 την έκθεση της 

προς το ΚΣΠ, µε εισήγηση για κατακύρωση του διαγωνισµού για περίοδο 3 ετών, 

στον Προσφοροδότη 1. 

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης ήσαν ως ακολούθως: 

 

 
Απόλυτη 
Τιµή (ΛΚ) Βαθµολογία 

Τελική 
Κατάταξη 

Προσφοροδότης 1 1.308.968 100% 1 

Προσφοροδότης 2 1.461.807 92,20% 2 
 

Το ΚΣΠ της Αρχής υιοθέτησε στη συνεδρία του ηµερ. 11.4.2006 την εισήγηση της 

επιτροπής αξιολόγησης και αποφάσισε κατά πλειοψηφία την κατακύρωση της 

προσφοράς στον προσφοροδότη αρ. 1 για περίοδο 3 ετών.    
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Το ∆.Σ. της Αρχής, στο οποίο παραπέµφθηκε για έγκριση η απόφαση του ΚΣΠ, 

αποφάσισε σε συνεδρία του ηµερ. 9.5.2006 τα ακόλουθα: 

Την κατακύρωση του διαγωνισµού στον προσφοροδότη 1 για ένα έτος, έναντι        

ΛΚ 487.269, µε δικαίωµα ανανέωσης εκ µέρους της ΑΤΗΚ για δεύτερο έτος µε τις 

ίδιες τιµές, µε µόνη πιθανή διαφοροποίηση στην αξία του χαρτιού η οποία θα 

βασιστεί στην τρέχουσα τιµή του στις διεθνείς αγορές. 

Το ∆.Σ. αιτιολόγησε την απόφαση του, όπως φαίνεται στα πρακτικά, ως ακολούθως: 

“(α) Η διαφορά ανάµεσα στις τιµές των δύο προσφοροδοτών είναι πολύ µικρή 

(περί τις πενήντα χιλιάδες λίρες ετησίως). 

(β) Η διαφορά στην τεχνική αξιολόγηση δεν είναι ουσιώδης και οι δύο 

προσφορές κρίνονται ικανοποιητικές από τεχνικής απόψεως.  Η µικρή υστέρηση 

του προσφοροδότη 2 οφείλεται σε κριτήρια τάξης µεγέθους”.   

Επιπρόσθετα, το ∆.Σ. παρατήρησε – πέραν των εκθέσεων που υποβλήθηκαν – ότι 

θα υπάρξουν επιπρόσθετα κόστα στην προσφορά του (ξένου) προσφοροδότη 1 

επειδή (i) θα υπάρξει ανάγκη αποθήκευσης των καταλόγων ενώ στην περίπτωση 

του προσφοροδότη 1 οι κατάλογοι παραδίδονται αναλόγως των αναγκών στις 

διάφορες επαρχίες και (ii) είναι επιθυµία του Συµβουλίου και πάγια πρακτική να 

υπάρχει επίβλεψη και παρουσία λειτουργών της ΑΤΗΚ στο χώρο παραγωγής, το 

οποίο εξυπακούει αυξηµένα κόστα µετάβασης και παραµονής στο εξωτερικό.  

Σηµείωσε επίσης ότι ο προσφοροδότης 1 υπερτερεί λόγω απόστασης στη συνεχή 

επαφή µε τον εργολάβο του έργου καθώς και στην ταχεία διόρθωση λαθών. 

Κατά την άποψή µου η απόφαση του ∆.Σ. της ΑΤΗΚ βασίστηκε σε εξωγενή 

κριτήρια και παράγοντες τα οποία δεν περιλαµβάνονταν στα έγγραφα του 

διαγωνισµού, παραβιάζοντας τις αρχές της ίσης µεταχείρισης, της χρηστής 

διοίκησης και της διαφάνειας.  Εφόσον η αποθήκευση των καταλόγων, η επίβλεψη 

στο χώρο παραγωγής και η επαφή µε τον εργολάβο/ταχεία διόρθωση λαθών 

εξυπακούουν κόστα για την ΑΤΗΚ, θα έπρεπε αυτά να προβλεφθούν και να 

περιληφθούν στα έγγραφα του διαγωνισµού, καθορίζοντας ένα αντικειµενικό 

τρόπο µε βάση τον οποίο να ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση των προσφορών. 

Ενώ η επιτροπή αξιολόγησης, το ΚΣΠ και ο Αναπληρωτής Ανώτατος Εκτελεστικός 

∆ιευθυντής της ΑΤΗΚ – µε βάση τους όρους/κριτήρια/βαρύτητες των εγγράφων 

του διαγωνισµού – εισηγήθηκαν την κατακύρωση της προσφοράς στο χαµηλότερο 
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προσφοροδότη ο οποίος είχε λάβει και τη ψηλότερη βαθµολογία, το ∆.Σ. της 

ΑΤΗΚ, λαµβάνοντας υπόψη επιπρόσθετα κριτήρια/παράγοντες τα οποία δεν 

προβλέπονταν  στα έγγραφα/όρους του διαγωνισµού, αποφάσισε την ανάθεση της 

σύµβασης στον ακριβότερο προσφοροδότη, ο οποίος µάλιστα είχε λάβει και τη 

χαµηλότερη βαθµολογία στην τεχνική αξιολόγηση. 

Επιπρόσθετα µε τα πιο πάνω, η προσφορά του προσφοροδότη 1 θα έπρεπε να 

απορριφθεί, επειδή δεν πληρούσε ουσιώδη όρο των εγγράφων του διαγωνισµού. 

Συγκεκριµένα, η εν λόγω εταιρεία παρέλειψε να υποβάλει πίνακα αποδοχής των 

όρων, όπως απαιτείται από την παρ. 12 του Μέρους Α των προδιαγραφών “........ 

Οι προσφοροδότες θα πρέπει να συµπληρώσουν τον πίνακα αποδοχής όρων 

(Παράρτηµα Ι των Προδιαγραφών) για τον κάθε όρο ή παράγραφο του κάθε 

µέρους των Προδιαγραφών .................  Οι πιο πάνω πληροφορίες θα θεωρούνται 

ως ουσιώδεις για την αξιολόγηση της Προσφοράς.  Προσφοροδότες που δε θα 

υποβάλουν ∆ήλωση Αποδοχής όλων των όρων της Προσφοράς, καθώς και όλα τα 

σχετικά στοιχεία και/ή έγγραφα, θα αποκλείονται.” 

Η επιτροπή αξιολόγησης της ΑΤΗΚ παρ’ όλον ότι εντόπισε τη πιο πάνω 

παράλειψη, έκρινε ότι ήταν ικανοποιητική η δήλωση συµµόρφωσης της εταιρείας 

µε τους όρους των προδιαγραφών, που δόθηκε µε τη συνοδευτική επιστολή της. 

Ο Πρόεδρος της ΑΤΗΚ µε πληροφόρησε ότι στην απόφαση για την κατακύρωση 

του διαγωνισµού λήφθηκαν υπόψη παράγοντες που θεωρήθηκαν ουσιώδεις για 

την πλήρη αξιολόγηση του διαγωνισµού και τη διασφάλιση του συµφέροντος του 

Οργανισµού και οι οποίοι θεωρήθηκαν αυτονόητοι, παρόλο που δεν 

περιλαµβάνονται στα έγγραφα του διαγωνισµού. 

(δ) ∆ιαγωνισµός ΑΤ.24/2005 – Επιλογή Συνεργάτη για ∆ιεξαγωγή  
Ερευνών Αγοράς.  Η προσφορά προκηρύχθηκε στις 26 Ιουλίου 2005 µε την 

µέθοδο των δύο φακέλων και µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη ύψους £150.000. 

Υποβλήθηκαν 5 προσφορές. Η Επιτροπή Αξιολόγησης µε επιστολή ηµεροµηνίας 

30.9.2005 ενηµέρωσε το Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών ότι δύο από τους 

προσφοροδότες δεν υπέβαλαν µαζί µε την προσφορά τους τελική έκθεση 

αποτελεσµάτων από πρόσφατη εργασία, µε βάση τον όρο 2 των προδιαγραφών 

«Υποστηρηκτικά Έγγραφα», και ζήτησε την καθοδήγηση του Συµβουλίου κατά πόσο 
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θα έπρεπε να ειδοποιηθούν οι προσφοροδότες για να υποβάλουν τελική έκθεση 

αποτελεσµάτων από πρόσφατη εργασία τους ή να αποκλειστούν από το διαγωνισµό. 

Το Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών ζήτησε γνωµάτευση από τον Νοµικό Σύµβουλο 

της ΑΤΗΚ, ο οποίος συνέστησε τον αποκλεισµό των δύο προσφοροδοτών εφόσον «ο 

όρος είναι ουσιώδης και µη συµµόρφωση οδηγεί σε αποκλεισµό, άλλωστε αυτό 

προνοεί και ο ίδιος ο όρος». 

Το Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών στη συνεδρία 87/2005 ηµεροµηνίας 

11.10.2005 αποφάσισε να συστήσει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΤΗΚ τον 

αποκλεισµό των δύο προσφοροδοτών. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε συνεδρία του ηµερ.18.10.2005 (42/2005) αποφάσισε όπως: 

(i) Εξετάσει κατά πόσο οι προσφοροδότες υπέβαλαν στο παρελθόν τέτοια 

έκθεση για υπηρεσίες που προσέφεραν στην ΑΤΗΚ η οποία να ληφθεί 

υπόψη για σκοπούς αξιολόγησης της προσφοράς.  

(ii) Αν δεν υπάρχει τέτοια έκθεση να ερωτηθούν οι προσφοροδότες για το 

λόγο που δεν υπέβαλαν έκθεση. Αν ο λόγος είναι ότι παρεµποδίστηκαν 

από δεσµεύσεις εµπιστευτικότητας µε πελάτες τους να τους υποδειχθεί 

η δυνατότητα να υποβάλουν έκθεση αφού εξασφαλίσουν την 

εξουσιοδότηση των πελατών τους, διαγράφοντας τα στοιχεία που 

ενδεχοµένως οι πελάτες τους να µην θέλουν να αποκαλυφθούν. 

Με βάση  την πιο πάνω απόφαση αξιολογήθηκαν και οι δύο προσφορές. Ο ένας 

προσφοροδότης δεν εξασφάλισε την ελάχιστη απαιτούµενη βαθµολογία κατά την 

τεχνική αξιολόγηση και αποκλείστηκε. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε συνεδρία ηµερ. 28.12.2005 ενέκρινε τα αποτελέσµατα της 

τεχνικής αξιολόγησης και αποφάσισε όπως µετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής 

αξιολόγησης εξεταστεί η πιθανότητα επιλογής δύο συνεργατών και  κατανοµή των  

εργασιών µε αναλογία 60%-40% ενώ σύµφωνα µε τον όρο 23 των προδιαγραφών η 

προσφορά θα έπρεπε να κατακυρωθεί εξ’ολοκλήρου σε ένα προσφοροδότη.  

Τον Φεβρουάριο 2006 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στη συνεδρίαση 8/06 κατακύρωσε 

το διαγωνισµό στον πρώτο και το δεύτερο σε δείκτη αξιολόγησης προσφοροδότη 

µε αναλογία 60% και 40%. Σηµειώνεται ότι ο δεύτερος προσφοροδότης ήταν ο 

ένας εκ των δύο που δεν πληρούσε τον όρο 2 «Υποστηρικτικά Έγγραφα». 
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Ο Πρόεδρος της ΑΤΗΚ µε πληροφόρησε ότι τα πιο πάνω έγιναν µε σκοπό την 

εξασφάλιση µεγαλύτερου ανταγωνισµού προς το συµφέρον του Οργανισµού. 

(ε) Προσφορά ΑΤ42/2001 – Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού για το 
νέο Κέντρο Ελέγχου Αεροπορικών Πτήσεων Λευκωσίας (έργο LEFCO).  

(i) Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, η πιο πάνω 

προσφορά αρχικά προκηρύχθηκε το 1998 (ΑΤ 14/98), µε υπολογιζόµενη 

δαπάνη £9 εκ.  Λόγω αδυναµιών και προβληµάτων στο στάδιο της 

τεχνικής αξιολόγησης και της καθυστέρησης που σηµειώθηκε, η ΑΤΗΚ 

αποφάσισε στις 24.4.2001 την ακύρωση και επαναπροκήρυξή της. 

  Στις 21.7.2003 υπογράφηκε το συµβόλαιο µε τον επιτυχόντα προφοροδότη 

της νέας προσφοράς έναντι του ποσού των €17.036.880 για την προµήθεια 

του τεχνικού εξοπλισµού και €2.012.149 για εξαετή συντήρησή του. 

  Με βάση το αναθεωρηµένο χρονοδιάγραµµα η παράδοση του έργου 

αναµενόταν να γίνει τον Αύγουστο του 2006 και η τελική αποδοχή του 

τον Αύγουστο του 2007. 

  Κατά τους εργοστασιακούς ελέγχους αποδοχής που έγιναν το 2005, 2006 

και 2007 προέκυψαν τεχνικά προβλήµατα και ο εξοπλισµός µέχρι σήµερα 

δεν έχει παραδοθεί.  Η ΑΤΗΚ προχώρησε στην έκδοση Πιστοποιητικού 

Εργοστασιακού Ελέγχου Αποδοχής το Φεβρουάριο 2007, αφού 

επιλύθηκαν τα σηµαντικά τεχνικά προβλήµατα.  Παραµένουν όµως 

διάφορα µικρότερης σηµασίας προβλήµατα, τα οποία θα επανελεχθούν 

κατά τη διάρκεια του Προκαταρκτικού Ελέγχου Αποδοχής. 

  Μέχρι σήµερα καταβλήθηκε στον προµηθευτή το ποσό των 

€11.949.525, το οποίο αντιπροσωπεύει την προκαταβολή και άλλες 

εργασίες, βάσει των προνοιών του Συµβολαίου. 

(ii) ∆ιαγωνισµός ΜΜ61/2005 – Προσωρινή Στέγαση του Νέου Κέντρου 
Ελέγχου Πτήσεων.  Για την προσωρινή στέγαση του Νέου Κέντρου 

Ελέγχου Πτήσεων, η ΑΤΗΚ υπέγραψε στις 7.7.2005 ενοικιαστήριο έγγραφο 

για περίοδο ενοικίασης δύο χρόνων, από 1.8.2005 – 31.7.2007, και µε 

δικαίωµα ανανέωσης µέχρι δύο χρόνια.  Το µηνιαίο ενοίκιο ανέρχεται σε 

£6.850 (£6.30 το τ.µ. για 1087 τ.µ.).  Ο χώρος παρέµεινε αναξιοποίητος 

µέχρι το Φεβρουάριο 2007 λόγω της καθυστέρησης του έργου LEFCO, 
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ενώ από το Μάρτιο 2007 αξιοποιείται µερικώς για την εκπαίδευση 

Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. 

Για να λειτουργήσει ο πιο πάνω χώρος, έγιναν πρόσθετες δαπάνες για 

αναπροσαρµογή του, µε κόστος £445.000.  Για τη µετακίνηση του εξοπλισµού 

από το κτίριο προσωρινής στέγασης στο νέο κτίριο που θα ανεγερθεί στην 

Κοκκινοτριµιθιά, υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί δαπάνη ύψους £520.000. 

(στ) ∆ιαγωνισµός AT56/2003 – Παγκύπριο Σύστηµα Πυρασφάλειας.  Όπως 

ανέφερα στην προηγούµενη Έκθεσή µου, λόγω των προβληµάτων που προέκυψαν 

κατά την αξιολόγηση των προσφορών, η ΑΤΗΚ αποφάσισε να ακυρώσει τον πιο 

πάνω διαγωνισµό και να προχωρήσει στην επιλογή νέου συµβούλου, εγνωσµένου 

κύρους, από το διεθνή χώρο, µε κλειστή διαδικασία προσφορών για την ετοιµασία 

προδιαγραφών µε σκοπό την επαναπροκήρυξη της προσφοράς. 

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο προσφοροδότης ο οποίος εξασφάλισε την πιο ψηλή 

βαθµολογία καταχώρισε προσφυγή στο Ανώτατο ∆ικαστήριο στις 14.9.2005, 

ζητώντας ακύρωση της απόφασης. 

Ο σύµβουλος καταχώρισε αγωγή στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λεµεσού εναντίον της 

απόφασης για επιλογή νέου συµβούλου, για ισχυριζόµενη παράβαση συµφωνίας και 

για εκτελεσθείσα εργασία, απαιτώντας το ποσό των £174.000.  Η ΑΤΗΚ αναγνωρίζει 

ότι οφείλει ποσό £96.800 πλέον ΦΠΑ για εκτελεσθείσα εργασία. 

13. Θυγατρική εταιρεία Digimed Communications Ltd. 

Η εταιρεία Digimed Communications Ltd ιδρύθηκε µε σκοπό την παροχή διαφόρων 

υπηρεσιών στο εξωτερικό, όπως συµβουλευτικών, εκπαιδευτικών κ.λπ. 

Οι δραστηριότητες της εταιρείας ελέγχονται από ιδιώτη ελεγκτή.  Όπως ανέφερα και 

σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, η ΑΤΗΚ κατέθεσε στο λογαριασµό της εταιρείας 

ποσό £30 εκ., για επενδύσεις στο εξωτερικό, το οποίο κεφαλαιοποιήθηκε το 2004, 

µετά από σχετική απόφαση της ΑΤΗΚ και έγκριση του Υπουργού Συγκοινωνιών και 

Έργων, και έχουν εκδοθεί τίτλοι µετοχών στο όνοµα της ΑΤΗΚ.  Από το ποσό αυτό 

έχει επενδυθεί £7.086.638 σε θυγατρικές εταιρείες.  Το 2006 επενδύθηκαν σε 

θυγατρικές εταιρείες της Digimed συνολικά £2.177.800 (£350.000 Emporion Plaza 

Ltd, £850.000 Cytacom Solutions Ltd, £977.800 Actel Telecommunication Pte Ltd).  
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Το υπόλοιπο ποσό βρίσκεται κατατεθειµένο σε διάφορους τραπεζικούς 

λογαριασµούς και το 2006 απέφερε τόκους £917.906.    

Τα αποτελέσµατα του έτους, όπως παρουσιάζονται στις µη ελεγµένες οικονοµικές 

καταστάσεις της εταιρείας, είναι: 

 2006  2005 
 £  £ 
Έσοδα από υπηρεσίες 316.178 204.245 
Έξοδα λειτουργίας (657.528) (329.565)
Ζηµιά από εργασίες (341.350) (125.320)
Είσπραξη µερίσµατος από Iris  137.114 32.239 
Τόκοι εισπρακτέοι 911.232 1.043.975
Άλλα έσοδα/έξοδα χρηµατοδότησης   101.553 (158.744)
Κέρδος πριν από τη φορολογία 808.549 792.150 
Φορολογία  (112.174) (145.189)
Κέρδος µετά τη φορολογία  696.375 646.961 

 

Η εταιρεία έχει τις πιο κάτω θυγατρικές εταιρείες: 

 
Ποσοστό 

συµµετοχής 
 Ποσό 

επένδυσης 
  

Σκοπός  
 %     

Cytacom Solutions Ltd 100  £1.100.000  Παροχή ολοκληρωµένων λύσεων 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας στον τοµέα 
των ιδιωτικών δικτύων και τερµατικού 
εξοπλισµού. 

Emporion Plaza Ltd 100  £550.000  Παροχή υπηρεσιών και διευκολύνσεων 
ηλεκτρονικού εµπορίου και δηµιουργία 
ηλεκτρονικών καταστηµάτων στο 
διαδίκτυο. 

Bestel Communications Ltd 50  £131.446  Παροχή ολοκληρωµένων 
τηλεπικοινωνιακών λύσεων ψηλού 
επιπέδου και συµβουλευτικών 
υπηρεσιών σε τηλεπικοινωνιακούς 
οργανισµούς για δίκτυα σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας.  

Iris Gateway Satellite 
Services Ltd 

100  £1.266.707  Προσφορά υπηρεσιών δορυφορικής 
µετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών 
προγραµµάτων µεταξύ Ευρώπης και 
Ασίας.  

Cyta UK Ltd 100  £629.265 
(Stg750.000) 

 Παροχή σε συνεργασία µε τη CYTA 
HELLAS και την ΑΤΗΚ διασηµειακών 
διεθνών συνδέσεων σε 
επιχειρηµατικούς πελάτες και 
τηλεπικοινωνιακούς φορείς. Επίσης 
παροχή υπηρεσιών σταθερής 
τηλεφωνίας µέσω προεπιλογής φορέα 
στο ΗΒ. 
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CYTA GLOBAL HELLAS  100  £540.779 
(€940.000) 

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

Actel Telecommunication 
Ltd 

85,714  £2.868.441  Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας, 
διαδικτύου και ψηφιακής τηλεόρασης 
µέσω διαδικτύου. 

Cytasoft Ltd 100  -  Η εταιρεία δεν ενεργοποιήθηκε ακόµα.  
Θα προσφέρει τηλεϋπηρεσίες 
λογισµικού και υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας και πληροφορικής. 

 

Οικονοµικά στοιχεία θυγατρικών εταιρειών (από µη ελεγµένες οικονοµικές 
καταστάσεις). 

Θυγατρική 
εταιρεία 

 

Κύκλος 
εργασιών 

 Κέρδος/(Ζηµιά) 
πριν από τη 
φορολογία 

 
Πάγιο ενεργητικό 
και επενδύσεις 

 
Κεφαλαιουχική 

βάση 
  

CYP£  CYP£ CYP£  CYP£ 
Digimed 1316.178 2808.549 7.086.639 33.490.895 
Iris 389.535 178.726 327.734 1.425.590 
Bestel 0 (3.968) 0 239.731 
Cytacom 1.001.319 54.325 76.890 587.980 
Emporion 50.963 (123.613) 43.983 130.957 
Cyta UK GBP£317.768 

CYP£273.741 
GBP£(274.537) 
CYP£(236.500) 

GBP£157.365 
CYP£135.562 

GBP£(26.093) 
CYP£(22.478) 

Cyta Global 
Hellas  

€326.490 
CYP£188.777 

€187.970 
CYP£108.684 

€202.798 
CYP£117.258 

€845.660 
CYP£488.960 

Actel HUF1.862.727 
CYP£4.268 

HUF(223.519.415) 
CYP£(512.176) 

HUF611.807.283 
CYP£1.401.905 

HUF167.065.929 
CYP£382.818 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφαση του ηµερ. 19.9.2006, ενέκρινε τη συµµετοχή 

της ΑΤΗΚ στο διαγωνισµό που προκηρύχθηκε από την «Κοινωνία της 

Πληροφορίας Α.Ε.» για το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικότητας στην Ελληνική 

Περιφέρεια» µε τη θυγατρική εταιρεία Digimed Communications Ltd. 

Στις 12.3.2007 υπογράφηκε σύµβαση µεταξύ της νέας θυγατρικής εταιρείας CYTA 

HELLAS Τηλεπικοινωνιακή ΑΕ και της ελληνικής εταιρείας µε την επωνυµία «Κοινωνία 

της Πληροφορίας ΑΕ» για την ανάληψη και εκτέλεση του έργου «Ανάπτυξη της 

Ευρυζωνικής πρόσβασης στη γεωγραφική ζώνη του Υποέργου 5 της ∆ράσης 

«Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικής Πρόσβασης στις 

                                                           
1 Τα έσοδα αφορούν µόνο σε υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στις θυγατρικές. 
2 Το κέρδος οφείλεται κυρίως σε τόκους εισπρακτέους. 
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Περιφέρειες της Ελλάδας», µε το συνολικό Προϋπολογισµό του Έργου να ανέρχεται στα 

€27.727.452 και µε ποσοστό ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης 50%. 

Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου, η Σύµβαση πρέπει να 

έχει ολοκληρωθεί µέχρι και τις 31.10.2008. 

14. Αγωγή εναντίον της ΑΤΗΚ. 

Όπως ανέφερα στην προηγούµενη έκθεσή µου, στις 19.7.2004 υπογράφηκε 

µεταξύ της ΑΤΗΚ και ξένης εταιρείας Μνηµόνιο Συναντίληψης για δοκιµαστική 

περίοδο τριών µηνών και µε σκοπό τη σύναψη τριετούς συµφωνίας για 

εξασφάλιση υπηρεσιών δορυφορικής εκποµπής και σύνδεσης µε το διαδίκτυο από 

τις εγκαταστάσεις της ΑΤΗΚ στο δορυφορικό σταθµό. 

Στις 13.9.2004 η ΑΤΗΚ διέκοψε τις υπηρεσίες που πρόσφερε στην εταιρεία, λόγω 

του ότι η τελευταία δεν προσκόµισε την απαιτούµενη τραπεζική εγγύηση και η 

συµφωνία δεν προχώρησε. 

Η εταιρεία κίνησε αγωγή (αρ. 81/2005) στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας 

εναντίον της ΑΤΗΚ για ισχυριζόµενη παράβαση γραπτής συµφωνίας, απαιτώντας 

αποζηµιώσεις $14.173.200 για την υπολογιζόµενη απώλεια κερδών για την τριετή 

συµφωνία που θα υπογραφόταν, καθώς και ποσό $118.807 ως ειδικές 

αποζηµιώσεις για τις ζηµιές που υπέστησαν. 

Σύµφωνα µε το Νοµικό Σύµβουλο της ΑΤΗΚ η αγωγή είναι αβάσιµη.  Υποβλήθηκε 

ανταπαίτηση για οφειλές της εταιρείας προς την ΑΤΗΚ ύψους $53.332 + ΦΠΑ για 

υπηρεσίες πριν τη διακοπή της συνεργασίας. 

15. Αναβάθµιση Αντισεισµικής Προστασίας των Κεντρικών Γραφείων  
της ΑΤΗΚ. 

Σε προηγούµενες εκθέσεις µου ανέφερα ότι, προτού ληφθεί σχετική απόφαση για 

αναβάθµιση της αντισεισµικής προστασίας των Γραφείων, θα πρέπει να δοθεί 

έκθεση/απόψεις από τον αρχικό µελετητή του κτιρίου για την αντισεισµική στατική 

επάρκεια του κτιρίου και, δεδοµένης της µεγάλης δαπάνης που συνεπάγεται το 

έργο, εξέφρασα την άποψη ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα πρέπει να λάβει υπόψη 

του όλα τα δεδοµένα και τις υπαλλακτικές λύσεις, προτού ληφθεί τελική απόφαση.  

Η έκθεση δόθηκε τον Απρίλιο του 2004 και αναφέρει ότι η σεισµική επάρκεια του 

κτιρίου είναι σύµφωνα µε τους τότε ισχύοντες κανονισµούς, και συγκεκριµένα το 
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συντελεστική σεισµικής επιτάχυνσης 0,08g.  Σύµφωνα µε το σηµερινό κανονισµό, 

ο συντελεστής σεισµικής επιτάχυνσης είναι 0,10g.  Η πρόθεση της ΑΤΗΚ είναι η 

αναβάθµιση του κτιρίου µε συντελεστή σεισµικής επιτάχυνσης 0,25g. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στη συνεδρία του αρ. 45/2004, ηµερ. 7.12.2004, 

αποφάσισε όπως προχωρήσει στην αντισεισµική ενίσχυση του κτιρίου, καθώς και 

την ανακαίνιση διαφόρων χώρων (υφιστάµενο υπόγειο, χώρους υγιεινής, 

µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αµφιθέατρο και είσοδο), µε 

αρχικό προϋπολογισµό £4,2 εκ.  Αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος δεσµεύτηκε στη Βουλή 

ότι το συνολικό ποσό δεν θα υπερβαίνει τα £6 εκ και επαναβεβαίωσε πρόσφατα τη 

δέσµευσή του (επιστολή του ηµερ. 12.6.2007), αναφέροντας ότι όλες οι αποφάσεις που 

έχουν ληφθεί µέχρι τώρα συνάδουν µε την πιο πάνω δέσµευση.  Σηµειώνεται ότι έχουν 

ήδη εκτελεστεί εργασίες για κατασκευή υπόγειου µηχανοστασίου και χώρου στάθµευσης, 

µε δαπάνες ύψους περίπου £984.000. 

Όπως πληροφορούµαι η ετοιµασία των εγγράφων και προδιαγραφών βρίσκεται σε 

τελικό στάδιο και αναµένεται ότι θα αρχίσει η διαδικασία σταδιακής προκήρυξης 

προσφορών για τα διάφορα µέρη του έργου. 

16. Αποθήκες. 

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

και συντήρησης στις 31.12.2006 ήταν αξίας £3,2 εκ., σε σύγκριση µε £2,4  εκ. το 2005 

(αύξηση 33%).  

Η αύξηση των αποθεµάτων οφείλεται κυρίως στην παραλαβή µεγάλης ποσότητας 

εξοπλισµού (set top boxes) αξίας περίπου £600.000 για την  υπηρεσία miVision.  

Στις 31.12.2005 υλικά και εξοπλισµός αξίας £448.084 βρίσκονταν σε προµηθευτές 

στο εξωτερικό για επιδιόρθωση. 

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

εκτέλεση, τα οποία παρουσιάζονται στο πάγιο ενεργητικό της ΑΤΗΚ, στις 

31.12.2006 ήταν αξίας £8,3 εκ., σε σύγκριση µε £8,9  εκ. το 2005 (µείωση 6,7%), 

όπως αναλύονται πιο κάτω: 
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  2006  2005 
    £εκ.  £εκ. 
Μεταγωγικό ∆ίκτυο  0,83  0,82 
Κινητές Τηλ. Υπηρεσίες  2,98  5,58 
Σταθερές Τηλ. Υπηρεσίες  0,15  0,25 
Ηλεκτροµηχανολογικές Υπηρεσίες  0,09  0,03 
∆ίκτυο Πρόσβασης  4,28  2,22 
  8,33  8,90 

 

Η µείωση (46%) που παρουσιάζεται στις αποθήκες των Κινητών Τηλεπικοινωνιακών 

Υπηρεσιών οφείλεται στην ανάπτυξη του δικτύου 3ης γενεάς και στη χρησιµοποίηση 

µεγάλου µέρους του εξοπλισµού που παραλήφθηκε το 2005, ενώ η αύξηση (185%) 

που παρουσιάζεται στις αποθήκες των Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών οφείλεται 

στην αγορά συστηµάτων UPS τα οποία δεν έχουν ακόµη εγκατασταθεί και 

παραµένουν στις αποθήκες. 

(γ) Σύστηµα ∆ιαχείρισης Αποθηκών. Όπως ανέφερα και στην προηγούµενη έκθεσή 

µου, η διαχείριση των αποθηκών υποστηρίζεται από το λογισµικό σύστηµα διαχείρισης 

αποθεµάτων ∆ΑΚΑ, το οποίο παρουσιάζει διάφορες αδυναµίες, µε αποτέλεσµα να µην 

ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Υλικού. 

Όπως αναφέρεται σε επιστολή του ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού 

Ελέγχου ηµεροµηνίας 9 Φεβρουαρίου 2007 κατά τη φυσική καταµέτρηση των 

αποθεµάτων στο τέλος του έτους προέκυψαν διαφορές επειδή τα 

υλικά/εξοπλισµός δεν είχαν καταχωριστεί στο σύστηµα ∆ΑΚΑ λόγω του ότι δεν 

είχαν παραληφθεί τα σχετικά τιµολόγια από τους προµηθευτές. 

Όπως πληροφορούµαι το 2007 ορίστηκε οµάδα για µελέτη του θέµατος για 

αντικατάσταση του συστήµατος. 

17. Αξιοποίηση κτιρίου Παλουριώτισσας. 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη Έκθεσή µου, µετά τη µετακίνηση του 

∆ικτύου Πρόσβασης από το πιο πάνω κτίριο σε άλλο ιδιόκτητο κτίριο στην 

∆ασούπολη, που έγινε από το 2000, αυτό χρησιµοποιείται για τη στέγαση µικρού 

αριθµού υπαλλήλων (7 άτοµα) της θυγατρικής εταιρείας Emporion Plaza, και 

έκτοτε οι υπόλοιποι γραφειακοί χώροι παραµένουν αναξιοποίητοι. 
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Ενόψει του γεγονότος ότι η ΑΤΗΚ καταβάλλει σηµαντικά ποσά για ενοίκια 

γραφειακών χώρων, εισηγήθηκα όπως µελετηθεί η αξιοποίηση του κτιρίου, µε 

σκοπό τη µείωση της δαπάνης για ενοίκια. 

Ο Πρόεδρος της ΑΤΗΚ µε πληροφόρησε ότι έχει ληφθεί απόφαση για µεταστέγαση 

προσεχώς στο κτίριο του Τµήµατος Καταστροφής Εγγράφων και Ανακύκλωσης Χαρτιού. 

18. ∆ιαφηµίσεις και έξοδα προώθησης. 

Οι δαπάνες για σκοπούς διαφηµίσεων και προβολής των υπηρεσιών της ΑΤΗΚ το 

2006 ανήλθαν σε £4,98 εκ., σε σύγκριση µε £6,8 εκ. το 2005 (µείωση κατά 27%).  

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

Έτος  
Προϋπολογισθείσες 

δαπάνες 
Πραγµατικές 

δαπάνες 
Αύξηση/ 
(Μείωση) 

  £ £ £ 
2004 
2005 
2006 

 5.500.000 
6.000.000 
4.500.000 

5.096.120 
6.811.314 
4.978.962 

 1.376.233 
1.715.194 

(1.832.352) 
 

Η δαπάνη για το 2006 αφορά κατά 96% σε άµεση διαφήµιση και περιλαµβάνει 

δαπάνες για διαφηµιστικές εκστρατείες, οι οποίες ετοιµάζονται από τέσσερα 

διαφηµιστικά γραφεία µε τα οποία συνεργάζεται η ΑΤΗΚ.  Η συµφωνία µε τα 

διαφηµιστικά γραφεία έληξε τον Ιούλιο του 2006.  Την 1.11.2006 προκηρύχθηκε 

νέα προσφορά για επιλογή τριών διαφηµιστικών γραφείων για συνεργασία µε την 

ΑΤΗΚ για περίοδο τριών χρόνων, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης. 

Η δαπάνη για την έµµεση διαφήµιση ανήλθε σε £188.550, σε σύγκριση µε £499.911 το 

2005 (µείωση 62,3%). Η έµµεση διαφήµιση γίνεται µέσω επιχορηγήσεων διαχρονικών 

έργων και αναλώσιµων έργων. Το πιο πάνω ποσό δαπανήθηκε εξ ολοκλήρου σε 

αναλώσιµα έργα. Τα ποσά των χορηγιών κυµαίνονται από £200 µέχρι £13.000. 

19. Κίνητρα και αµοιβές. 

Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, το σχέδιο κινήτρων και 

αµοιβών εισάχθηκε το 2001, αλλά στη συνέχεια αναστάληκε λόγω διαφόρων 

προβληµάτων και αδυναµιών στην εφαρµογή του.  Το σχέδιο εφαρµόστηκε 

πιλοτικά το 2005 στις Υπηρεσίες Πελατών και αποφασίστηκε όπως καταβληθεί σε 

650 υπαλλήλους το 2006 ποσό περίπου £224.000. 
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Στον Προϋπολογισµό του 2006 έγινε πρόνοια για δαπάνη ύψους £1.200.000 

(£650.000 δαπάνη για το 2006 και £550.000 για προηγούµενα χρόνια). 

Η πραγµατική δαπάνη κατά το 2006 ήταν µόνο £54.385 (£30.723 στους υπαλλήλους 

της Μονάδας Καταλόγων και £23.662 στους πωλητές τερµατικού εξοπλισµού). 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στη συνεδρία του 48/2006, ηµερ. 19.12.2006, ενέκρινε την 

πληρωµή ποσού £157.155 στις Υπηρεσίες Πελατών, αντί του ποσού των £224.000 

που εγκρίθηκε προκαταρκτικά το 2005.  Επίσης στην ίδια συνεδρία ενέκρινε την 

απόδοση πρόσθετων αµοιβών στα διευθυντικά στελέχη για το 2005 και 2006, 

συνολικού ποσού £153.434.  Τα πιο πάνω ποσά πληρώθηκαν τον Ιανουάριο 2007. 

Η απόδοση πρόσθετης αµοιβής στο ανώτατο προσωπικό έγινε µε βάση κριτήρια 

που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στη συνεδρίαση 28/05, ηµερ. 

19.5.2005 και αφορούν στην επίτευξη των εταιρικών στόχων (οικονοµικά 

αποτελέσµατα και βαθµός ικανοποίησης των πελατών από τα προϊόντα και την 

εξυπηρέτησή τους από την ΑΤΗΚ µε βάση έρευνες αγοράς) σε ικανοποιητικό 

βαθµό και τον καταρτισµό συστήµατος στοχοθέτησης και στοχοµέτρησης για 

τουλάχιστον το 85% του προσωπικού κάθε Υπηρεσίας, έτσι ώστε η παραχώρηση 

αµοιβών στα διευθυντικά στελέχη να είναι άµεσα συνυφασµένη µε τον καθορισµό 

στόχων και δεικτών µέτρησης για το προσωπικό τους. 

Αρµόδιο όργανο για να αποφασίσει εάν πληρούνταν τα κριτήρια για τους 

εταιρικούς στόχους ήταν η Επιτροπή Αµοιβών και Κινήτρων, η οποία εξέτασε το 

θέµα και τον ∆εκέµβριο 2006 κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι οικονοµικοί στόχοι 

επιτεύχθηκαν κατά 80% και η ικανοποίηση των πελατών από τα προϊόντα και την 

εξυπηρέτηση κατά 85%.  Οι οικονοµικοί στόχοι κρίθηκαν στη βάση των 

οικονοµικών αποτελεσµάτων (πλεόνασµα πριν τη φορολογία) για το 2005 και 

2006 και η ικανοποίηση των πελατών στη βάση ερευνών αγοράς για το 2005 για 

τη Σταθερή Τηλεφωνία, την Κινητή Τηλεφωνία και το ∆ιαδίκτυο. 

20. Χρεώστες. 

Το υπόλοιπο στις 31.12.2006, µετά από την πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες, 

ανέρχεται σε £45,6 εκ. σε σύγκριση µε £61,7  εκ. για το 2005. 
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 2006  2005 
 £εκ.  £εκ. 
Συνδροµητές    
 Οφειλές ∆εκεµβρίου  17,5 16,5 
 Οφειλές προηγούµενων περιόδων  20,1 19,0 

 37,6 35,5 
Μείον πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες  (11,5) (10,6) 

 26,1 24,9 
Χρεωστικές σηµειώσεις  6,6 3,2 
Μείον πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες  (1,6) (1,1) 

 5,0 2,1 
Χρεώστες εξωτερικού 1,5 2,3 
Μείον πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες (0,1) (0,2) 

 1,4 2,1 
Άλλοι χρεώστες 10,4 8,3 

Μείον πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες (0,1) (0,1) 

 10,3 8,2 
Θυγατρικές εταιρείες 0,2 1,5 
Εναλλακτικοί Παροχείς 2,9 2,9 
Πρόστιµο Επιτρ.Προστασίας Ανταγωνισµού - 20,0 
Σύνολο χρεωστών 45,9 61,7 
 

Επισφαλείς Χρεώστες. Η πρόβλεψη του έτους στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 

για επισφαλείς χρεώστες ανέρχεται σε £1,2 εκ., σε σύγκριση µε £1,5 εκ.  το 

προηγούµενο έτος.  Στις 31.12.2006 η συσσωρευµένη πρόβλεψη για επισφαλείς 

χρεώστες ήταν £13,3 εκ., σε σύγκριση µε £12,1 εκ.  το 2005.   

Επιστροφή του ακυρωθέντος προστίµου £20 εκ. από την ΕΠΑ.  Το Ανώτατο 

∆ικαστήριο, µε απόφαση του ηµεροµηνίας 26 Ιανουαρίου 2004, ακύρωσε την 

απόφαση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού η οποία το 2002 επέβαλε 

πρόστιµο ύψους £20 εκ., για καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης 

από την ΑΤΗΚ.  Το ποσό αυτό συµψηφίστηκε µε το ποσό των £55 εκ. που 

κατέβαλε η ΑΤΗΚ ως µέρισµα προς το κράτος τον ∆εκέµβριο του 2006, µετά από 

απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου ηµεροµηνίας 26.10.2006. 
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Οφειλές από Κυβερνητικά Τµήµατα και Τοπικές Αρχές.  Στους χρεώστες 

περιλαµβάνεται ποσό £1,93 εκ., το οποίο οφείλεται από διάφορα Κυβερνητικά 

Τµήµατα. Για το ποσό αυτό έχει γίνει πρόβλεψη ύψους £335,564 κυρίως για 

τιµολόγια που εκδόθηκαν από το 1990 µέχρι το 2001.  Επίσης περιλαµβάνεται 

ποσό £290,262 που οφείλεται από Τοπικές Αρχές, για το οποίο έχει γίνει 

πρόβλεψη ύψους £225,699. 

21. Χρεωστικές Σηµειώσεις. 

Καταχώριση αγωγών για εκκρεµή τιµολόγια.  Σύµφωνα µε τον περί 

Παραγραφής Νόµο, Κεφάλαιο 15, ο οποίος έχει τεθεί σε εφαρµογή την 1η Ιουνίου 

2005 µε τον Νόµο Αρ. 110(Ι)/2002, καµιά αγωγή δεν δύναται να κινηθεί για οφειλές 

που δηµιουργήθηκαν µετά την πάροδο δύο ετών από το χρόνο που 

δηµιουργήθηκε η αιτία αγωγής.  Η ΑΤΗΚ έχει προχωρήσει σε διαδικασίες για να 

κινηθούν αγωγές µέχρι την 31η Μαΐου 2007 για όλες τις οφειλές που 

δηµιουργήθηκαν πριν την 1η Ιουνίου 2005, για να αποφευχθεί το ενδεχόµενο 

παραγραφής των οφειλών και έχουν κατατεθεί αγωγές για χρεωστικές σηµειώσεις 

αξίας περίπου £1,9 εκ., στις οποίες περιλαµβάνονται αγωγές εναντίον διαφόρων 

Κυβερνητικών Τµηµάτων (για οφειλές ύψους £1,2 εκ.) και εναντίον Τοπικών 

Αρχών (για οφειλές ύψους £288,710).  Επίσης, έχει προχωρήσει σε κατάθεση 

αγωγών για οφειλές από συνδροµητές. 

22. Παρακολούθηση συµβάσεων και τιµολόγηση για υπηρεσίες. 

Παρατηρήθηκε ότι σε ορισµένες περιπτώσεις συµβάσεων σηµειώνεται µεγάλη 

καθυστέρηση στην τιµολόγηση των υπηρεσιών µε αποτέλεσµα τον αυξηµένο 

κίνδυνο απώλειας εσόδων. 

Το 1999 οι ∆ιεθνείς Εµπορικές Υπηρεσίες υπέγραψαν συµφωνία µε ξένη εταιρεία για 

πώληση χωρητικότητας σε καλώδιο, η οποία διαλάµβανε ετήσιες χρεώσεις λειτουργίας, 

συντήρησης και αποκατάστασης.  Η ΑΤΗΚ τιµολόγησε την εταιρεία για πρώτη φορά το 

2001, αλλά αυτή αµφισβήτησε τη µεθοδολογία υπολογισµού της χρέωσης και 

αρνήθηκε να αποπληρώσει το τιµολόγιο.  Οι επακόλουθες διαβουλεύσεις µεταξύ των 

µερών δεν έχουν καταλήξει και παρόλο που η ΑΤΗΚ συνεχίζει να παρέχει την 

υπηρεσία µέχρι σήµερα δεν έχουν εκδοθεί τιµολόγια για τις υπηρεσίες που παρέχονται 

και δεν έχει γίνει πρόνοια στους λογαριασµούς.  Κατά το 2006, εκδόθηκαν τιµολόγια που 
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αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών για τα έτη 2000-2005, ύψους περίπου £1,1 εκ.  Για 

τα τιµολόγια αυτά έγινε γενική πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες σε ποσοστό 50%. 

Θα πρέπει να δοθούν οδηγίες όπως οι Οικονοµικές Υπηρεσίες σε συνεργασία µε 

τις εµπλεκόµενες Υπηρεσίες παρακολουθούν τέτοιες περιπτώσεις παροχής 

υπηρεσιών σε τρίτους, (Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιακής Υποδοµής για τις 

ανυψώσεις φρεατίων και τις οφειλές του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων, Υπηρεσίες 

∆ικτύου Αεροναυσιπλοΐας για τις οφειλές του Τµήµατος Πολιτικής Αεροπορίας και 

∆ιεθνείς Εµπορικές Υπηρεσίες για τις οφειλές από διεθνείς συµφωνίες) και 

ενεργούν ανάλογα για τη διασφάλιση των εσόδων της ΑΤΗΚ.    

Ενόψει της προγραµµατιζόµενης αναβάθµισης του λογιστικού συστήµατος, θα 

µπορούσε να δηµιουργηθεί µηχανογραφηµένο µητρώο συµφωνιών, το οποίο να 

ενηµερώνεται από τις ενδιαφερόµενες Υπηρεσίες όταν υπογράφονται νέες 

συµφωνίες και αυτόµατα να ενηµερώνονται οι Οικονοµικές Υπηρεσίες για τους 

οικονοµικούς όρους των συµφωνιών.  Επίσης για πιο αποτελεσµατική 

παρακολούθηση των συµφωνιών, το µητρώο θα µπορούσε να ενηµερώνεται 

αυτόµατα µε την έκδοση και την εξόφληση των τιµολογίων.    

23. ∆ίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας. 

(α) Εγκατάσταση Σταθµών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας.  Η ΑΤΗΚ, µε βάση 

τον περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών 

Νόµο αρ. 112(Ι)/2004, πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σε 

οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι όλα τα απαραίτητα 

δικαιώµατα και άδειες έχουν εξασφαλιστεί από κάθε αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή. 

H ΑΤΗΚ συνεχίζει να αντιµετωπίζει προβλήµατα στην εξασφάλιση πολεοδοµικών 

και οικοδοµικών αδειών από τις Αρµόδιες Αρχές, µε αποτέλεσµα να 

επιβραδύνεται η ανάπτυξη δικτύου της κινητής τηλεφωνίας, µε επιπτώσεις στην 

ποιότητα της προσφερόµενης υπηρεσίας.  Αυτό οφείλεται στην µη ολοκλήρωση 

της χωροθετικής πολιτικής σταθµών ραδιοεπικοινωνίας, παρόλο που το 

Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε στις 14.12.2005 το πλαίσιο πολιτικής και 

διαδικασιών για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθµών Ραδιοεπικοινωνίας µε 

δυνατότητα εκποµπής, στο οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες που θα διέπουν 

την αδειοδότηση των σταθµών και παρόλο που το Υπουργείο Εσωτερικών 

προχώρησε σε κάποιες κανονιστικές ρυθµίσεις.  
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Η ΑΤΗΚ για να προχωρήσει στην ανάπτυξη του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, 

προχωρεί σε εγκαταστάσεις σταθµών µετά την κατάθεση της απαιτούµενης 

αίτησης για πολεοδοµική και/ή οικοδοµική άδεια, ενώ έχει σκοπό να καταθέσει 

αιτήσεις για όλους του σταθµούς του δικτύου της, ακόµα και για σταθµούς που 

έχουν εγκατασταθεί παλαιότερα µε βάση τον περί Τηλεγράφων Νόµο, πράγµα 

το οποίο είναι χρονοβόρο.  Κατά την ηµεροµηνία του ελέγχου, για τους περίπου 

470 σταθµούς που είναι εγκαταστηµένοι, υποβλήθηκαν 47 αιτήσεις για 

πολεοδοµική άδεια, από τις οποίες 6 εκδόθηκαν και 6 απορρίφθηκαν, και 56 

αιτήσεις για οικοδοµική άδεια, από τις οποίες 1 εκδόθηκε και 3 απορρίφθηκαν, 

ενώ οι υπόλοιπες εκκρεµούν. 

Αναφέρεται ότι πληρώνονται ενοίκια £12.050 ετησίως σε ιδιοκτήτες γης/κτιρίων 

για εγκατάσταση Σταθµών Βάσης, χωρίς να µπορεί η ΑΤΗΚ να αξιοποιήσει τους 

ενοικιασµένους χώρους.  

Σηµειώνεται ότι έχουν αχθεί στα Επαρχιακά ∆ικαστήρια σειρά υποθέσεων 

εναντίον της ΑΤΗΚ, για τοποθέτηση Σταθµών Βάσης χωρίς την έκδοση 

οικοδοµικής άδειας, από τους ∆ήµους. Μια τέτοια αγωγή έχει πετύχει µε 

καταδικαστική απόφαση εναντίον της ΑΤΗΚ και σε έφεση του οργανισµού, το 

∆ικαστήριο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση και διέταξε την αποµάκρυνση 

του Σταθµού Βάσης από τον συγκεκριµένο ∆ήµο.  Μετά από αυτή την εξέλιξη, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε όπως η ΑΤΗΚ παραδεχθεί ενοχή σε άλλες 5 

παρόµοιες υποθέσεις και αφαιρέσει ισάριθµους Σταθµούς Βάσης.     

(β) Μετρήσεις ακτινοβολίας σταθµών βάσης και αναµετάδοσης κινητής 
τηλεφωνίας. Βάσει των όρων εξουσιοδότησης του Ατοµικού ∆ικαιώµατος 

Χρήσης Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων από Ποµποδέκτες Σταθµών Βάσης και 

Σταθµών Αναµετάδοσης Σήµατος Κινητής Τηλεφωνίας που χορηγήθηκε από το 

∆ιευθυντή του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η ΑΤΗΚ υποχρεούται 

όπως διεξάγει αντιπροσωπευτικές µετρήσεις των επιπέδων ηλεκτροµαγνητικής 

ακτινοβολίας που προκύπτουν από τις εκποµπές κάθε σταθµού, κάθε 6 µήνες. 

Η ΑΤΗΚ έχει συνάψει σύµβαση µε το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο για 4 

µετρήσεις, για όλους τους σταθµούς που βρίσκονται σε λειτουργία (γύρω στις 

1800 µετρήσεις), µε κόστος €888.000.  Σε όλες τις µετρήσεις που έχουν διεξαχθεί 

τα επίπεδα των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων είναι πολύ πιο χαµηλά από τα 
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ανώτατα επιτρεπτά όρια που θέτει η Κυπριακή Νοµοθεσία και η σχετική οδηγία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η ΑΤΗΚ έχει υποβάλει τις εκθέσεις των µετρήσεων στο 

Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.   

Αναφέρεται ότι και το Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών διεξάγει δικές του 

µετρήσεις ηλεκτροµαγνητικών πεδίων.  Εν όψει των θετικών αποτελεσµάτων των 

µετρήσεων που έχουν γίνει µέχρι σήµερα εισηγήθηκα όπως η ΑΤΗΚ διαβουλευθεί 

µε το Τµήµα κατά πόσο οι µετρήσεις µπορούν να µειωθούν ή το Τµήµα να 

αναλάβει τη διεξαγωγή των απαραίτητων µετρήσεων, µε την καταβολή σχετικού 

τέλους από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, έτσι ώστε να εξοικονοµούνται 

πόροι, να αποφεύγονται οι διπλές µετρήσεις και να θεωρούνται οι µετρήσεις 

ανεξάρτητες και αξιόπιστες. 

Σηµειώνεται ότι η ΑΤΗΚ δεν δηµοσιοποίησε επαρκώς στο κοινό, τα αποτελέσµατα 

των µετρήσεων, έτσι ώστε να µειωθούν οι αντιδράσεις του κοινού, οι οποίες 

εµµέσως επηρεάζουν δυσµενώς την ανάπτυξη του δικτύου της.  

24. Επιτροπή Ελέγχου. 

Σύµφωνα µε τους όρους εντολής, η Επιτροπή Ελέγχου, µεταξύ άλλων, έχει ευθύνη 

για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονοµικών εκθέσεων, την επίβλεψη 

επιλογής λογιστικών αρχών, την εξέταση της αποτελεσµατικότητας συστηµάτων 

εσωτερικού ελέγχου και του συστήµατος παρακολούθησης της συµµόρφωσης µε 

τους Νόµους και Κανονισµούς. 

Κατά το 2006 έγιναν 6 συνεδρίες της Επιτροπής Ελέγχου, στις οποίες 

µελετήθηκαν εκθέσεις της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και διάφορα θέµατα 

σχετικά µε τη βελτίωση των συστηµάτων και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.  Τα 

σηµαντικότερα θέµατα που απασχόλησαν την Επιτροπή ήταν: 

- Εξέταση ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. Όλοι οι δείκτες για το 2006 

παρουσιάζονται αρνητικοί σε σχέση µε το 2005. Ζητήθηκε από την Ανώτατη 

Εκτελεστική ∆ιεύθυνση όπως προβεί στη µίσθωση εµπειρογνωµόνων για τη 

µείωση των εξόδων. Επίσης ζητήθηκε από την ΑΕ∆ όπως υποβάλει στο Συµβούλιο 

συγκεκριµένους εταιρικούς και οικονοµικούς στόχους για περίοδο 3 ετών. 

- Οδηγία για εκπόνηση τεχνοοικονοµικών µελετών για έργα πέραν των £250.000.  

Η οδηγία θα πρέπει να εφαρµόζεται σε όλες τις περιπτώσεις και να γίνεται 

αναφορά στο σηµείωµα του Γενικού ∆ιευθυντή προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
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- ∆ιεξαγωγή µελέτης για καθορισµό οικονοµικών δεικτών και για τρόπους 

µείωσης του κόστους. 

- Βελτίωση της διαδικασίας ελέγχου των εξόδων έναντι του Προϋπολογισµού και 

έγκρισης των υπερβάσεων. 

- Εσωτερικός Έλεγχος Σχεδίου Συντάξεων, ενόψει της νέας νοµοθεσίας για την 

εποπτεία και λειτουργία των ταµείων επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών. 

- Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν σε συγκεκριµένη συνεδρία του ΚΣΠ 

σχετικά µε προσφορά για τη δηµιουργία δικτύου νέας γενιάς (παρουσία 

πιθανού προµηθευτή στη συνεδρία). 

- Αυτοαξιολόγηση των υφιστάµενων µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου µε τη 

µέθοδο COSO. 

25. ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. 

Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες και 

υπηρεσίες διασφάλισης στη ∆ιοίκηση και τη ∆ιεύθυνση του Οργανισµού αναφορικά 

µε την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης των 

κινδύνων και των διαδικασιών και διακυβέρνησης του Οργανισµού. 

Σύµφωνα µε τη βέλτιστη πρακτική, οι εκθέσεις του Εσωτερικού Ελεγκτή θα πρέπει 

να υποβάλλονται στην Επιτροπή Ελέγχου και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και όχι 

στην Εκτελεστική ∆ιεύθυνση της ΑΤΗΚ.  Όπως ανέφερα και στην προηγούµενη 

Έκθεσή µου, σχετική εισήγηση έγινε και στην Έκθεση Αξιολόγησης της Ποιότητας 

της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου που ετοιµάστηκε από το Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών το 2005.  Στην ίδια Έκθεση έγιναν οι ακόλουθες εισηγήσεις 

για βελτίωση της λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, οι οποίες δεν 

έχουν ακόµη υλοποιηθεί. 

- Ετοιµασία Εγγράφου σχετικά µε την πολιτική στα θέµατα Εσωτερικού 

Ελέγχου.  Το Έγγραφο υποβλήθηκε για έγκριση στη ∆ιεύθυνση και το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

- Ετοιµασία Καταστατικού Λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.  

Το Καταστατικό επίσης υποβλήθηκε για έγκριση. 

- Αναβάθµιση της διαδικασίας για παρακολούθηση της εφαρµογής των 

εισηγήσεων του Εσώτερου Ελέγχου. 



 - 35 -  

- Επέκταση του ελέγχου των µηχανογραφικών συστηµάτων της ΑΤΗΚ, µε 

παράλληλη ενδυνάµωση της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου µε 

εξειδικευµένο προσωπικό για χρήση εξειδικευµένου λογισµικού CAATS για 

διευκόλυνση του ελέγχου. 

26. Συνεργασία ΑΤΗΚ-LTV. 

(α) Συµφωνία ∆ηµιουργίας, Σύνθεσης και Παροχής Τηλεοπτικού 
Περιεχοµένου.  Τον Φεβρουάριο 2006, η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού 

(ΕΠΑ) διεξήγαγε αυτεπάγγελτη έρευνα µε σκοπό την διερεύνηση της συνεργασίας 

µεταξύ της ΑΤΗΚ και της LTV, στους τοµείς της συνδροµητικής τηλεόρασης των 

ευρυζωνικών υπηρεσιών και άλλων συναφών υπηρεσιών, ως προς την 

πιθανότητα αυτή να αντιβαίνει στις πρόνοιες του περί Προστασίας του 

Ανταγωνισµού Νόµου.  Στα πλαίσια της έρευνας, εξετάστηκαν δύο συµφωνίες.  Η 

πρώτη αφορούσε την ετοιµασία/σύνθεση νέων καναλιών, τα οποία θα 

µεταδίδονταν από τη πλατφόρµα της mi-Vision αποκλειστικά.  Η δεύτερη, που 

αποτελούσε συνέχεια της πρώτης, αφορούσε το δικαίωµα της ΑΤΗΚ για 

συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της LTV.  Στις 4.8.2006, η ΕΠΑ αποφάσισε ότι 

οι συµφωνίες, περιορίζουν παρακωλύουν και νοθεύουν τον ανταγωνισµό κατά 

παράβαση του άρθρου 4(1)(β) και (γ) του Νόµου και γι΄ αυτό κρίθηκαν 

απαγορευµένες και µη εφαρµοστέες. Επίσης, αποφάσισε όπως για τις 

διαπιστωθείσες παραβάσεις επιβληθεί πρόστιµο £80.000 στην ΑΤΗΚ και £65.000 

στην LTV. Η ΑΤΗΚ έχει καταχωρήσει προσφυγή εναντίον της πιο πάνω 

απόφασης, µετά από σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.   

Σε σχέση µε την έρευνα, η ΕΠΑ επίσης επέβαλε πρόστιµο £25.000 στην ΑΤΗΚ το 

Μάρτιο του 2006 για παράβαση του άρθρου 25 του περί Προστασίας του 

Ανταγωνισµού Νόµου και για την άρνηση συµµόρφωσης στις υποχρεώσεις της να 

παράσχει όλες τις ζητηθείσες πληροφορίες και στοιχεία στην ΕΠΑ, κατά την 

διεξαγωγή της αιφνίδιας επί τόπου έρευνας στα γραφεία της ΑΤΗΚ.  Επί πλέον 

επέβαλε πρόστιµο £5.000 για κάθε µέρα, από την επίδοση της απόφασης στην 

ΑΤΗΚ, µέχρι την πλήρη συµµόρφωση της.  Συγκεκριµένα, η ΕΠΑ ζητούσε από την 

ΑΤΗΚ να συµµορφωθεί µε τις εκ του νόµου υποχρεώσεις της και να παράσχει 

πρόσβαση στους εντεταλµένους λειτουργούς της Υπηρεσίας της ΕΠΑ στον 

υπηρεσιακό/επαγγελµατικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, περιουσιακό στοιχείο της 

ΑΤΗΚ, που βρισκόταν στο γραφείο του Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή.  Στις 
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10.4.2006, η ΕΠΑ αποφάσισε όπως τερµατίσει το ηµερήσιο πρόστιµο, µετά την 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΤΗΚ να θέσει στην διάθεση των 

λειτουργών της Υπηρεσίας της ΕΠΑ τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.  Το συνολικό 

πρόστιµο ανήλθε σε £160.000 το οποίο η ΑΤΗΚ έχει καταβάλει, ενώ έχει 

καταχωρήσει προσφυγή στο Ανώτατο ∆ικαστήριο εναντίον της απόφασης.   

Στο µεταξύ στις 23.6.2006 η ΑΤΗΚ υπέβαλε στην ΕΠΑ αναθεωρηµένη 

προτεινόµενη συµφωνία ∆ηµιουργίας, Σύνθεσης και Παροχής Τηλεοπτικού 

Περιεχοµένου, που συνιστούσε την κατάληξη των διαπραγµατεύσεων µεταξύ 

ΑΤΗΚ και LTV, µε αίτηµα για χορήγηση ατοµικής αρνητικής πιστοποίησης και/ή 

ατοµικής εξαίρεσης, ότι δηλαδή δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων του 

άρθρου 4 και 6 του Νόµου.  Η ΕΠΑ αποφάσισε και σε αυτή την περίπτωση ότι 

τόσο το αντικείµενο, όσο και το ενδεχόµενο αποτέλεσµα της συµφωνίας, στην 

περίπτωση εφαρµογής της, προκαλούν περιορισµό, νόθευση και παρακώλυση του 

ανταγωνισµού κατά παράβαση του Νόµου και ως εκ τούτου δεν χορήγησε ατοµική 

αρνητική πιστοποίηση ή ατοµική εξαίρεση.  

Αναφέρεται ότι σε σχέση µε αυτή την συµφωνία η ΑΤΗΚ έχει καταβάλει 

προκαταβολικά στην LTV £1 εκ., έναντι εγγυητικής, έτσι ώστε σε περίπτωση 

έγκρισης της συµφωνίας από την ΕΠΑ, η LTV να έχει τους πόρους για τις 

επενδύσεις που χρειάζονται για την εκτέλεση της συµφωνίας.  

(β) Συµφωνία διανοµής του Καναλιού LTV.  Η εµπορική συµφωνία µετάδοσης 

του Καναλιού LTV από την πλατφόρµα της     mi-Vision εφαρµόστηκε τον Ιούνιο 

2006 και καλύπτει την περίοδο 1.7.2006 µέχρι 3.7.2010, µε την δυνατότητα 

αυτόµατης ανανέωσης ανά τριετία. 

Η ΑΤΗΚ κατέθεσε αίτηση για χορήγηση ατοµικής αρνητικής πιστοποίησης και/ή 

ατοµικής εξαίρεσης αναφορικά µε την συµφωνία, η οποία έγινε αποδεκτή, και η 

ΕΠΑ στις 3/4/2007 χορήγησε ατοµική αρνητική πιστοποίηση.     

Σχετικά µε την εν λόγω συµφωνία, σηµειώνονται τα εξής: 

(i)  Σύµφωνα µε πρόνοια της Συµφωνίας η ΑΤΗΚ εγγυάται ελάχιστο αριθµό 

συνδροµητών ανά µήνα (5000 για το 1ο 12µηνο, 7000 για το 2ο 12µηνο και 

10000 για το 3ο 12µηνο και για κάθε επόµενο 12µηνο της συµφωνίας).  

Κατά τον πρώτο µήνα της συµφωνίας (Αύγουστος 2006) ο αριθµός των 

συνδροµητών ήταν µικρότερος από τον ελάχιστο αριθµό εγγυηµένων 
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συνδροµητών και καταβλήθηκε επιπρόσθετο ποσό £10,590 για κάλυψη 

του ελάχιστου εγγυηµένου ποσού.   

(ii)  Σύµφωνα µε τον όρο 24.2 η LTV δικαιούται να παρέχει το κανάλι LTV 

για διανοµή µέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου µετάδοσης νοουµένου 

ότι  οι συµβατικοί, εµπορικοί και οικονοµικοί όροι της παροχής του δεν 

είναι ευνοϊκότεροι για τον αντισυµβαλλόµενο της LTV από ότι προβλέπει 

η συµφωνία µε την ΑΤΗΚ.  Ο όρος αυτός δεν τηρήθηκε από την LTV, η 

οποία, µε απόφαση της ΕΠΑ, προσέφερε ευνοϊκότερους όρους σε 

ανταγωνιστές µε το σκεπτικό ότι αυτοί είναι νεοεισερχοµένοι στην αγορά.  

Ο Πρόεδρος της ΑΤΗΚ µε πληροφόρησε ότι η διαφοροποίηση αφορά σε χαµηλότερο 

αριθµό εγγυηµένων συνδροµητών στην αρχή και ψηλότερο στη συνέχεια και ότι στην 

τριετή διάρκεια της συµφωνίας το σύνολο των εγγυηµένων πληρωµών είναι το ίδιο για 

την ΑΤΗΚ και τους ανταγωνιστές της. 

27. Υπηρεσία Vodafone Live! 

Σύµφωνα µε έκθεση της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (∆ΕΕ) κατά τη λήψη 

απόφασης για την εισαγωγή της υπηρεσίας Vodafone Live!, δεν τέθηκαν ενώπιον 

των αρµόδιων οργάνων επαρκείς πληροφορίες για τις πιθανές εναλλακτικές 

λύσεις, καθώς και για το κόστος/όφελος της καθεµιάς.  Η απόφαση λήφθηκε µε την 

αιτιολόγηση ότι η εισαγωγή της υπηρεσίας είναι στρατηγικής σηµασίας για τις 

Κινητές Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες.  Η µελέτη βιωσιµότητας έγινε µετά την 

εισαγωγή της υπηρεσίας και ήταν ελλιπής αφού περιέλαβε µόνο τα αναµενόµενα 

έσοδα και όχι τα έξοδα.  Η ∆ΕΕ επισηµαίνει ότι συνεχίζεται η πρακτική της 

έγκρισης για εισαγωγή υπηρεσιών, χωρίς προηγουµένως να ετοιµάζονται 

τεχνοοικονοµικές µελέτες και µε αποτέλεσµα να γίνονται επενδύσεις χωρίς την 

επίγνωση του συνολικού κέρδους ή ζηµιάς για τον Οργανισµό.  

Το σηµαντικό κόστος για την υπηρεσία αποτελείται από την άδεια χρήσης που 

καταβάλλεται στην εταιρεία Vodafone, το οποίο ανέρχεται σε 0,5% των εσόδων 

της κινητής τηλεφωνίας (περίπου £473.000 για το 2006), καθώς και από το κόστος 

φιλοξενίας (hosting cost) από την Vodafone Ελλάδας, που ανέρχεται σε περίπου 

£704.000 (€1.2 εκ.) ετησίως και φαίνεται να είναι σηµαντικά δυσανάλογο σε σχέση 

µε τα έσοδα της υπηρεσίας.  
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Αναφέρεται ότι για την προώθηση/διαφήµιση της υπηρεσίας έχουν δαπανηθεί 

£450.000 κατά το 2005 και £238.602 κατά το 2006.  

Εισηγήθηκα όπως εξεταστεί το ενδεχόµενο επαναδιαπραγµάτευσης του τέλους 

άδειας χρήσης που καταβάλλεται στην Vodafone, αφού ετοιµαστεί εµπεριστατωµένη 

τεχνοοικονοµική µελέτη που να δείχνει την απόδοση της υπηρεσίας, έτσι ώστε να 

µπορεί η ΑΤΗΚ να διεκδικήσει καλύτερους οικονοµικούς όρους.  Θα µπορούσε η 

άδεια χρήσης να µην καταβάλλεται βάσει του συνόλου των εσόδων της κινητής 

τηλεφωνίας, αλλά να συσχετιστεί µόνο µε τα έσοδα της υπηρεσίας. 

Ο Πρόεδρος της ΑΤΗΚ µε πληροφόρησε ότι γίνεται διαπραγµάτευση του τέλους 

άδειας χρήσης που καταβάλλεται στη Vodafone και ότι ο απολογισµός της 

συνεργασίας µε τη Vodafone είναι θετικός και αναθεωρείται περιοδικά, καθώς τα 

δεδοµένα του τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών συνεχώς µεταβάλλονται. 

28. Πρόστιµα από Ρυθµιστικές Αρχές. 

Εκτός από την επιβολή προστίµων από την ΕΠΑ, που αφορούσαν τις συµφωνίες 

ΑΤΗΚ-LTV, έχουν επιβληθεί πρόστιµα και στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Τον Απρίλιο του 2007, η ΕΠΑ επέβαλε στην ΑΤΗΚ πρόστιµο ύψους 

£22.000, για καταχρηστική συµπεριφορά της ΑΤΗΚ κατά παράβαση των 

διατάξεων του Νόµου περί Προστασίας του Ανταγωνισµού.  Η υπόθεση ξεκίνησε 

µετά από καταγγελία για άρνηση της ΑΤΗΚ να παρέχει σε εταιρεία πρόσβαση και 

σύνδεση στο Κέντρο Γραπτών Μηνυµάτων της (SMS Center) για την ανάπτυξη 

του ανταγωνισµού στις λιανικές υπηρεσίες premium sms.  Η ΕΠΑ στην απόφασή 

της αποδέχθηκε την υπεράσπιση της ΑΤΗΚ ότι αρχικά αντιµετώπισε τεχνικές 

δυσκολίες στην παροχή πρόσβασης στο SMS Center, αλλά δεν πείστηκε ότι η 

ΑΤΗΚ µε την ιδιαίτερη ευθύνη που βαραίνεται, λόγω της δεσπόζουσας θέσης που 

κατέχει σε σχέση µε το δίκτυο και την υποδοµή της, προέβη σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για να προσφέρει κάποιου είδους εναλλακτική λύση στην 

εταιρεία για την ανάπτυξη ενός ελάχιστου ανταγωνισµού.  Η ΑΤΗΚ κατέθεσε 

προσφυγή στο Ανώτατο ∆ικαστήριο εναντίον της πιο πάνω απόφασης. 

(β) Στις 28.4.2006 η ΕΠΑ επέβαλε στην ΑΤΗΚ πρόστιµο £130.000, σε σχέση 

µε καταγγελία για παράβαση του άρθρου 6 του Νόµου περί Προστασίας του 

Ανταγωνισµού, λόγω του ότι η ΑΤΗΚ: 
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 (i) αρνήθηκε να προσφέρει / εκµισθώσει την αιτηθείσα χωρητικότητα σε 

εταιρεία, σύµφωνα µε τους όρους µε τους οποίους διέπονταν για µακρύ 

χρονικό διάστηµα οι µεταξύ τους σχέσεις, πράγµα που συνιστά 

κατάχρηση της µονοπωλιακής θέσης εκ µέρους της ΑΤΗΚ, 

 (ii) απέτυχε στον ουσιώδη χρόνο να ανταποκριθεί στην υποχρέωσή της να 

παράσχει πρόσβαση, σε υποδοµή που χαρακτηρίζεται ως βασική 

(essential facilities), υπό δίκαιους όρους και σε δίκαιη τιµή, 

(iii) µε τις ενέργειες και/ ή τις παραλείψεις, παρεµπόδισε κατά τον ουσιώδη 

χρόνο την εµφάνιση ή έστω την εξάπλωση ενός νέου προϊόντος/ υπηρεσίας, 

περιορίζοντας την εξέλιξη µίας νέας αγοράς, δηλαδή την πώληση διεθνούς 

χωρητικότητας προς Παρόχους Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (ΠΥ∆) και τη χρήση 

της τεχνολογίας προς όφελος του καταναλωτή. 

(iv) παρακράτησε για τον εαυτό της τη χονδρική εκµίσθωση χωρητικότητας, 

πράγµα που αξιολογήθηκε από την Επιτροπή ως καταχρηστική εκµετάλλευση 

της δεσπόζουσας της θέσης, καθότι την δραστηριότητα αυτή θα µπορούσε να 

ασκήσει µία τρίτη επιχείρηση, όπως η καταγγέλλουσα εταιρεία.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε την προσβολή της πιο πάνω απόφασης στο 

Ανώτατο ∆ικαστήριο.  

Σηµειώνεται ότι εκκρεµούν προσφυγές/εφέσεις στο Ανώτατο ∆ικαστήριο, για τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

 (i) Πρόστιµο £2,2 εκ., που επιβλήθηκε από την ΕΠΑ για καταχρηστική 

συµπεριφορά ως επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην 

αγορά της κινητής τηλεφωνίας. 

 (ii) Πρόστιµο £50.000, που επιβλήθηκε από την ΕΠΑ για κατάχρηση της 

δεσπόζουσας θέσης της λόγω εφαρµογής συµπίεσης τιµών στην αγορά 

παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. 

 (iii) Πρόστιµο £500 που επιβλήθηκε από τον Επίτροπο Ρύθµισης 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΡΗΕΤ), για 

παραβίαση των προνοιών του περί Αριθµοδότησης (Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών) ∆ιατάγµατος. 
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 (iν) Πρόστιµο £50.000 που επιβλήθηκε από τον Επίτροπο Ρύθµισης 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΡΗΕΤ), για παράβαση 

της Απόφασης περί Καθορισµού του Πεδίου Καθολικής Υπηρεσίας.  

29. Παροχή καθολικής υπηρεσίας από την ΑΤΗΚ 

Η ΑΤΗΚ, µε την Απόφαση 258/2005 του ΕΡΗΕΤ, έχει καθοριστεί για 3 χρόνια ως 

παροχέας καθολικής υπηρεσίας. 

Καθολική υπηρεσία σηµαίνει ένα στοιχειώδες σύνολο υπηρεσιών µε συγκεκριµένη 

ποιότητα, διαθέσιµο σε κάθε χρήστη ανεξάρτητα από την γεωγραφική του θέση και 

σε προσιτή τιµή.  

Το βασικό περιεχόµενο της καθολικής υπηρεσίας είναι: 

• σύνδεση σε σταθερή θέση µε το δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και πρόσβαση 

σε τηλεφωνικές υπηρεσίες διαθέσιµες στο κοινό σε σταθερή θέση, υπό την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα είναι εύλογο 

• παροχή υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων σε έντυπη 

ή/και ηλεκτρονική µορφή 

• παροχή κοινόχρηστων τηλεφώνων 

• βοηθητικές υπηρεσίες παροχέα 

• παροχή δωρεάν πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτων αναγκών, µε τη χρήση 

του αριθµού «112» ή µε άλλους αριθµούς για έκτακτες ανάγκες 

Σύµφωνα µε το άρθρο 117 του περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου η ΑΤΗΚ, ως παροχέας καθολικής υπηρεσίας, 

δύναται να υποβάλει γραπτό αίτηµα στον ΕΡΗΕΤ για να λάβει χρηµατοδότηση για 

το καθαρό κόστος στο οποίο θα υποβληθεί προκειµένου να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις της. 

Η ΑΤΗΚ δεν έχει διαχωρίσει το κόστος παροχής της καθολικής υπηρεσίας και δεν έχει 

υποβάλει αίτηµα στον ΕΡΗΕΤ για χρηµατοδότηση του καθαρού κόστους. Όπως 

πληροφορούµαι στις αρχές του 2007 συστάθηκε οµάδα εργασίας µε στόχο την 

εξεύρεση µεθόδων για υπολογισµό του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής 

υπηρεσίας.  Σηµειώνεται ότι το καθαρό όφελος της ΑΤΗΚ δεν αναµένεται να είναι 

σηµαντικό εφόσον, ως ο µεγαλύτερος πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών θα 
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είναι και ο µεγαλύτερος εισφορέας στο ειδικό ταµείο που δύναται ο Επίτροπος να 

ιδρύσει για το σκοπό αυτό.    

Σηµειώνεται ότι η ΑΤΗΚ είχε προσφύγει στο Ανώτατο ∆ικαστήριο σχετικά µε την 

Απόφαση «περί Καθορισµού Ειδικών Τιµολογιακών Πακέτων για Άτοµα µε 

Χαµηλό Εισόδηµα ή Ειδικές Κοινωνικές Ανάγκες» (Α∆Π3/2005) που έκδωσε ο 

ΕΡΗΕΤ, µέσα στα πλαίσια καθορισµού του πεδίου της καθολικής υπηρεσίας.  Το 

Ανώτατο ∆ικαστήριο απέρριψε την προσφυγή αναφέροντας, ανάµεσα σ’ άλλα, ότι 

ο Επίτροπος συµµορφώθηκε µε την υποχρέωση του να προτείνει µεθόδους 

απάµβλυνσης του κόστους που θα επωµιστεί η ΑΤΗΚ από την παροχή της εν 

λόγω υπηρεσίας, µε την έκδοση του «περί Χρηµατοδότησης της Καθολικής 

Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας» ∆ιατάγµατος του 2005, το οποίο δίνει το δικαίωµα 

στην ΑΤΗΚ να αποζηµιωθεί από το Ταµείο της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής 

Υπηρεσίας υποβάλλοντας υπολογισµό για το καθαρό κόστος παροχής της 

Υπηρεσίας, χωρίς να το έχει πράξει ακόµη.        

30. Ευρυφασµατικές Υπηρεσίες. 

Οι Ευρυφασµατικές Υπηρεσίες περιλαµβάνουν την υπηρεσία mi-Vision (µετάδοση 

εικόνας και ήχου µέσω τηλεφωνικής γραµµής) και i-choice (γρήγορο διαδίκτυο).  Η 

υπηρεσία mi-Vision διανύει το τρίτο έτος της εµπορικής της λειτουργίας.  Σύµφωνα 

µε τους διοικητικούς λογαριασµούς της ΑΤΗΚ η υπηρεσία εξακολουθεί να 

παρουσιάζει ζηµιές παρά την αύξηση των συνδροµητών κατά το 2006.  

31. Εκκρεµή θέµατα. 

Τα πιο κάτω θέµατα, τα οποία έχουν εγερθεί σε προηγούµενες εκθέσεις µου, δεν 

έχουν ακόµη διευθετηθεί. 

(α) Ακίνητη ιδιοκτησία που αγοράστηκε, χωρίς να εκδοθούν τίτλοι 
ιδιοκτησίας. Ακίνητη ιδιοκτησία αξίας £84.705, η οποία  αγοράστηκε/ απαλλοτριώθηκε 

από την ΑΤΗΚ, δεν έχει ακόµη µεταβιβαστεί στην ΑΤΗΚ, ούτε εκδόθηκαν οι σχετικοί 

τίτλοι ιδιοκτησίας, λόγω προβληµάτων στους διαχωρισµούς οικοπέδων. 

(β) 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 
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περιέπεσαν σε αχρηστία και οι πειθαρχικές υποθέσεις τυγχάνουν χειρισµού από 

το Συµβούλιο της ΑΤΗΚ.  Η νοµοτεχνική επεξεργασία συµπληρώθηκε το 2004 

από το Γενικό Εισαγγελέα και στάληκαν στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και 

Έργων για έγκρισή τους και προώθησή τους στη Βουλή για ψήφιση. 

(γ) Επενδύσεις – ∆ορυφορικό πρόγραµµα EAST.  Στους λογαριασµούς του 

έτους 2000 έγινε πρόβλεψη ύψους £1.292.000 για ολόκληρο το ποσό της επένδυσης 

στο πιο πάνω δορυφορικό πρόγραµµα, η οποία έγινε µέσω της θυγατρικής εταιρείας 

Digimed Communications Ltd, λόγω του ότι το πρόγραµµα δεν υλοποιήθηκε. 

Η ΑΤΗΚ προχώρησε σε διαβουλεύσεις, µέσω της Digimed, µε τους συνεταίρους 

της στο πρόγραµµα (εταιρεία Ηνωµένου Βασιλείου), για διεκδίκηση των 

δικαιωµάτων της βάσει της σχετικής συµφωνίας, οι οποίες όµως δεν 

καρποφόρησαν.  Η ΑΤΗΚ ανέθεσε διαδοχικά σε δύο ∆ικηγορικά Γραφεία του 

εξωτερικού τη λήψη µέτρων εναντίον των συνεταίρων της.  Το κόστος των 

δικηγορικών µέχρι τις 31.12.2004 ανήλθε σε £367.017. 

Το Μάρτιο του 2004 η εταιρεία EAST Ltd τέθηκε σε αναγκαστική εκκαθάριση, 

µετά από αίτηση του εταίρου της ΑΤΗΚ. Μετά την πιο πάνω εξέλιξη 

αποφασίστηκε η προώθηση της απαίτησης στην Κύπρο και καταχωρίστηκε η 

αγωγή 916/2005 στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας µε την οποία απαιτείται 

το ποσό των $13.626.000. 

H εταιρεία και άλλοι εναγόµενοι ζητούν τη διαγραφή της αγωγής της ΑΤΗΚ, 

λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας. 

(δ) Προσφορά ΑΤ 71/95 για την ανέγερση νέου Κεντρικού Τηλεφωνικού 
Κέντρου Λεµεσού – Απαιτήσεις αποζηµιώσεων.  Σε προηγούµενες εκθέσεις 

µου ανέφερα ότι, λόγω των καθυστερήσεων από µέρους του εργολάβου, η 

ΑΤΗΚ έχει υποστεί ζηµιές ύψους £222.734.  Ύστερα από εισηγήσεις µου, η 

ΑΤΗΚ άσκησε το δικαίωµα της για επιβολή χρηµατικών αποζηµιώσεων, µε την 

κατακράτηση/εξαργύρωση της εγγυητικής, καθώς και την οικειοποίηση ποσών 

κράτησης του συµβολαίου.  Εξακολουθεί να παραµένει ποσό ύψους £75.424, το 

οποίο θα πρέπει να απαιτηθεί/εισπραχθεί από τον εργολάβο.   Ακολούθως 

συµφωνήθηκε να παραπεµφθούν οι διαφορές των δύο µερών σε διαιτησία.  

Λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν µε τη διαδικασία διαιτησίας, η ΑΤΗΚ 
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προχώρησε στη λήψη δικαστικών µέτρων µε την αγωγή αρ. 12034/2004 στο 

Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας για απαίτηση του πιο πάνω ποσού. 

Από την ΑΤΗΚ καταχωρίστηκε λεπτοµερής έκθεση απαιτήσεων, ενώ ο εργολάβος 

ζητά όπως ανασταλεί η διαδικασία και παραπεµφθούν οι διαφορές σε διαιτησία.  
 

 
 
 
 

(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 
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