
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010. 

 
1. Γενικά. 

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

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 έως 2007, 

για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις της Αρχής δεν υποβλήθηκαν έγκαιρα και 

σύμφωνα με τις πρόνοιες της πιο πάνω νομοθεσίας.  Όπως προβλέπεται στη 

νομοθεσία, οι ελεγμένες από τον ιδιώτη ελεγκτή οικονομικές καταστάσεις μαζί με την 

Έκθεσή του έπρεπε να υποβληθούν στην Υπηρεσία μας μέχρι τις 30.4.2011.  

Σημειώνεται ότι δεν είχαν υποβληθεί ούτε μέχρι τις 31.5.2011, ημερομηνία που ο 

Γενικός Ελεγκτής όφειλε να τις υποβάλει ελεγμένες μαζί με την Έκθεσή του στο 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ούτε μέχρι το μεσημέρι της 15.6.2011.  Ως 

αποτέλεσμα, δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονομικών 

καταστάσεων από την Υπηρεσία μας, ούτε και η κατάθεση αυτών στη Βουλή στα 

χρονικά πλαίσια που προνοεί η νομοθεσία (15.6.2011). 

2. Οικονομική κατάσταση. 

Τα πιο κάτω οικονομικά αποτελέσματα έχουν εξαχθεί από τις μη τελικές και μη 

υπογραμμένες οικονομικές καταστάσεις της Αρχής. 

(α)  Αποτελέσματα έτους. Το καθαρό πλεόνασμα για το 2010, πριν από τη 

φορολογία, ήταν €82,73 εκ., σε σύγκριση με €94,39 εκ. το προηγούμενο έτος. 

 2010  2009 
 € 000  € 000 
Έσοδα από υπηρεσίες 466.470  463.036 
Άλλα έσοδα 51.878  60.989 
 518.348  524.025 
Έξοδα λειτουργίας 393.151  388.616 
Λειτουργικό Πλεόνασμα 125.197  135.407 
Έξοδα χρηματοδότησης (39.133)  (41.187) 
Ακύρωση προστίμων 0  174 
Επιβολή προστίμων (3.329)  0 
Πλεόνασμα πριν από τη φορολογία 82.735  94.396 
Φορολογία  (10.289)  (27.744) 
Καθαρό Πλεόνασμα 72.446  66.652 
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Η φορολογία είναι μειωμένη σε σχέση με το 2009 λόγω της διαγραφής 

επιστρεπτέου φόρου προηγούμενων ετών ύψους €27,1 εκ. κατά το 2009, κατόπιν 

διακανονισμού με το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων. 

(β) Αποθεματικά.   Τα αποθεματικά της Αρχής στις 31.12.2010 ήταν €864,4 εκ.   

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

εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Αρχής: 

  2010  2009 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις   3,8   3,8 
Πλεόνασμα πριν από τον Εταιρικό Φόρο προς Απασχολούμενο 
Κεφάλαιο (Σύνολο Αποθεματικών και Υποχρεώσεων) 8,5% 

 
9,7% 

Δαπάνες Προσωπικού (μη συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης για 
το έλλειμμα στο Σχέδιο Σύνταξης) προς Έσοδα από Υπηρεσίες 26,56% 

 
26,9% 

Δαπάνες Προσωπικού (μη συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης για 
το έλλειμμα στο Σχέδιο Σύνταξης) προς Έξοδα Λειτουργίας 31,52% 

 
32,1% 

(δ) Μέρισμα στην Κυπριακή Δημοκρατία.  Σύμφωνα με τον Νόμο η Αρχή 

καταθέτει κατ΄ έτος στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας (α) ποσό που αποτελεί μέρος 

των πλεονασμάτων που είχε πραγματοποιήσει, μετά τη φορολογία, κατά το 

προηγούμενο οικονομικό έτος και (β) 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 Διοικητικό 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. 

Ο Υπουργός Οικονομικών κατέθεσε πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 21.7.2010 μετά 

από διαβουλεύσεις με το Διοικητικό Συμβούλιο, για καταβολή μερίσματος  ύψους €80 εκ., 

λαμβάνοντας υπόψη το καθαρό πλεόνασμα του 2009 που ήταν €66,6 εκ. και τα 

συσσωρευμένα αποθεματικά στις 31.12.2008 που ήταν €803,2 εκ.  Το Υπουργικό 

Συμβούλιο με την απόφασή του αρ. 70.852, ημερομηνίας 27.7.2010 ενέκρινε την κατάθεση 

του ποσού  των €80 εκ. στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 
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Το σύνολο των μερισμάτων προς τη Δημοκρατία από το 2002 ανήλθε σε €520 εκ. 

3. Προϋπολογισμός. 

Έγκριση Προϋπολογισμού. 

Ο Προϋπολογισμός για το έτος 2010 εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 

27.10.2009 και στάληκε στο Υπουργείο Οικονομικών στις 10.11.2009. Το Υπουργείο 

Οικονομικών υπέβαλε σχόλια στις 7.12.2009 για διαγραφή της πρόνοιας ύψους €8 εκ. 

για το Εναλλακτικό Σχέδιο Αφυπηρέτησης του Προσωπικού και δέσμευσε την πρόνοια 

για επένδυση στη θυγατρική εταιρεία Digimed Communications Ltd. Ετοιμάστηκε 

αναθεωρημένος Προϋπολογισμός ο οποίος υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών 

στις 16.12.2009 και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο  στις 7.1.2010. Στις 

21.1.2010 κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από την οποία εγκρίθηκε στις 

24.3.2010 και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 31.3.2010 και προνοούσε 

συνολικές δαπάνες ύψους €424,8 εκ. 

Σύμφωνα με τους περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση 

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

Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο μέχρι τις 30.9.2009.  

Οι δαπάνες για την περίοδο 1.1.2010 μέχρι 28.2.2010 εγκρίθηκαν από τη Βουλή 

με τη ψήφιση δωδεκατημορίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

(συνεδρ.103/2010 ημερ.2.3.2010) δεν έγιναν δαπάνες από την 1.3.2010 μέχρι τις 

31.3.2010 εκτός από την εξόφληση ανειλημμένων συμβατικών υποχρεώσεων. 

Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός. 

Την 1.12.2010 υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών Συμπληρωματικός 

Προϋπολογισμός ύψους €3.329.452 για πληρωμή δύο διοικητικών προστίμων που 

επιβλήθηκαν από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού. Ο Προϋπολογισμός 

εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις   3.2.2011 για ποσό €1.968.745 

αφού το ένα πρόστιμο καταβλήθηκε, κατόπιν προτροπής του Υπουργείου 

Οικονομικών, από το Κονδύλι της Αρχής για Απρόβλεπτες Δαπάνες.  

Υπερβάσεις. 

Κατά το 2010 σημειώθηκαν υπερβάσεις σε 8 Κονδύλια των Τρεχουσών Δαπανών, συνολικού 

ύψους €6.407.000 και σε 4 Κονδύλια των Κεφαλαιουχικών Δαπανών, ύψους  € 9.243.000.     
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Σύμφωνα με τον περί  Προϋπολογισμό της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 

Νόμο, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η μεταφορά Κονδυλίων από άλλα 

άρθρα του ίδιου Κεφαλαίου για κάλυψη των υπερβάσεων και έχει κατατεθεί 

ενώπιον τις 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. 

Τρέχουσες Δαπάνες. 
Υπερβάσεις €000 
20/310 – Ηλεκτρισμός και νερό 1.953 
20/260 -  Δικαιώματα εκκαθαριστικών οίκων διεθνούς περιαγωγής 17 
20/510 – Τόκοι και Τραπεζικά δικαιώματα 356 
20/230 – Ενοίκια εκμισθωμένων κυκλωμάτων 753 
20/150 – Διαφημίσεις και έξοδα προώθησης 1.246 
20/350 – Ομαδική ασφάλεια και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
συνταξιούχων 210 
20/365 – Προμήθεια σε Μεταπωλητές 250 
20/410 – Αποζημίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση 1.622 
 6.407 

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

Κονδύλια από τα οποία καλύφθηκαν €000 
20/470 – Έξοδα αδειών λειτουργίας 1.985 
20/320 - Έξοδα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού 830 
20/270 – Δικαιώματα συνεργατών και συμβούλων 655 
20/485 – Εξασφάλιση περιεχομένου κινητών υπηρεσιών 400 
20/190 - Ταχυδρομικά 337 
20/275 – Δαπάνες αγοράς τηλεκαρτών και καρτών cytamobile/soeasy 200 
20/250 – Συντήρηση υποβρυχίων καλωδίων και κυκλωμάτων 1.000 
20/300 – Συντήρηση κτιρίων και δρόμοι πρόσβασης 1.000 

 6.407 

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες. 

Υπερβάσεις €000 
30/319 – Ασύρματο Δίκτυο  Πρόσβασης 1.512 
30/109 – Δίκτυο Πυρήνα 1.091 
30/171 – Διεθνή Υποβρύχια και Επίγεια Καλωδιακά Συστήματα 6.451 
30/250 – Όργανα Μετρήσεως 189 

 9.243 
Για την κάλυψη των υπερβάσεων έγινε μεταφορά από τα ακόλουθα Κονδύλια: 

Κονδύλια από τα οποία καλύφθηκαν €000 
30/129 Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός 5.000 
30/139 Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας και Ανάπτυξης Λογισμικού 4.243 
  9.243 
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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".  

Προτού το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τη μεταφορά Κονδυλίων, θα πρέπει να 

βεβαιώνεται κατά πόσο οι εξοικονομήσεις που μεταφέρονται για κάλυψη των 

υπερβάσεων, πληρούν την πιο πάνω πρόνοια του Νόμου, και να γίνεται σχετική 

αναφορά στα πρακτικά. 

4. Μετρητά και κυβερνητικά χρεόγραφα. 

Στις 31.12.2010 υπήρχαν μετρητά και κυβερνητικά χρεόγραφα συνολικού ύψους 

€286,8 εκ., σε σύγκριση με €325,1 εκ. το 2009. Τα μετρητά ανέρχονταν σε €242,1 εκ., 

(€256,2 εκ. το 2009), και στο μεγαλύτερο μέρος τους ήταν κατατεθειμένα σε εμπορικές 

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

κατά μέσο όρο 4,25%. Τα κυβερνητικά χρεόγραφα ήταν €41,2 εκ., σε σύγκριση με 

€63,1 εκ. το 2009. Χρεόγραφα αξίας €21,2 εκ. έληξαν κατά το 2010 και δεν 

ανανεώθηκαν αφού, στη μοναδική έκδοση Κρατικών Ονομαστικών Χρεογράφων 

Αναπτύξεως 2ετούς διάρκειας που έγινε από την Κεντρική Τράπεζα εντός του 2010, η 

Αρχή δεν υπέβαλε προσφορά.   

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

λαμβάνονται από Υπηρεσιακή Επιτροπή.  Σύμφωνα με έκθεση της Διεύθυνσης 

Εσωτερικού Ελέγχου σχετικά με την αξιολόγηση της διαχείρισης των ταμειακών 

διαθεσίμων, δεν υπάρχει επαρκής γραπτή τεκμηρίωση των αποφάσεων της 

Επιτροπής καθώς και των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης με τις τράπεζες 

για τη λήψη όσο το δυνατό ψηλότερων επιτοκίων.   

Ο Πρόεδρος της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι δόθηκαν οδηγίες για διορθωτικές 

ενέργειες αλλά ότι, ανεξάρτητα τούτου, θεωρούν τον μέσο όρο απόδοσης των 

ταμειακών διαθεσίμων πολύ ικανοποιητικό. 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, όλα τα ταμειακά διαθέσιμα, 

πέραν από τις ετήσιες ανάγκες της Αρχής, θα έπρεπε, σύμφωνα με οδηγία του 

Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκε, δυνάμει του περί Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου (Επενδύσεις) Νόμου αρ. 100 του 1991, 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.  
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Δηλαδή θα έπρεπε, με βάση την πιο πάνω οδηγία, όλα τα διαθέσιμα της Αρχής να 

ήταν επενδυμένα προ πολλού (από το 2002), σε κυβερνητικά χρεόγραφα. Ύστερα 

από συνεχείς επισημάνσεις της Υπηρεσίας μας ότι η Αρχή δεν τηρούσε την πιο 

πάνω οδηγία, ο Πρόεδρος της Αρχής, με επιστολή του το 2005 προς τον Υπουργό 

Οικονομικών, αφού υποστήριξε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα επενδύονται, τηρώντας 

στο 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, μέσα στα πλαίσια των προνοιών του πιο πάνω Νόμου, 

επεξεργάζεται νέο πλαίσιο επενδυτικής πολιτικής για τα χρηματικά πλεονάσματα των 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 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. 

 2010  2009 
Αριθμός υπαλλήλων 2289  2341 
Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές  €148,02εκ.  €150,46εκ. 
Μέσος όρος αποδοχών €64.667  €64.270 
Μέσος όρος αποδοχών χωρίς την ελλειμματική εισφορά στο 
Σχέδιο Συντάξεων €60.322  €60.209 

Οι δαπάνες προσωπικού παρουσιάζονται μειωμένες κατά €2,44 εκ. ή 1,62%, σε 

σύγκριση με το 2009 επειδή στις δαπάνες του 2009 περιλαμβάνονται οι 

αναδρομικές αυξήσεις, 2% για το 2008 και 1,5% για το 2009, που παραχωρήθηκαν με 

βάση τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τα έτη 2007-2009. 
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Ωρομίσθιο προσωπικό. 

 2010  2009 
Αριθμός προσωπικού 596  533 
Δαπάνες για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές €7,37 εκ.  €6,54 εκ. 
Μέσος όρος αποδοχών €12.370  €12.266 

Η αύξηση στις δαπάνες οφείλεται στην πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού για τα 

Κέντρα Τηλεξυπηρέτησης  και στη συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας Ωρομίσθιου 

Προσωπικού το οποίο ιδρύθηκε στις 14.10.2008. 

Στις 31.12.2010 εργοδοτούνταν 415 ωρομίσθιοι στα Κέντρα Τηλεξυπηρέτησης,  73 

καθαρίστριες, 4 κηπουροί, 6 κλητήρες, 88 βοηθοί καταστημάτων, 6 φακελωτές, και 4 

αναρριχητές.  

Άλλα ωφελήματα προσωπικού. 

 2010  2009 
 €  € 

Βοηθήματα και χορηγίες προς το προσωπικό 990.119  1.127.083 
Εορταστικές εκδηλώσεις 198.074  177.207 
Επιχορήγηση Σωματείου Ταμείου Ευημερίας 1.860.214  2.118.086 
Συνδρομές υπαλλήλων και συνταξιούχων στο ΘΟΚ 10.675  10.925 
Ομαδική ασφάλεια υπαλλήλων και συνταξιούχων 799.510  443.234 
Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης για συνταξιούχους υπαλλήλους 1.590.178  1.668.907 
 5.448.770  5.545.442 

Τα βοηθήματα και χορηγίες προς το προσωπικό παραχωρούνται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  Ποσό €535.722 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 (€264.557), βραβεία σε αριστεύσαντα παιδιά (€61.900), βοήθεια σε 

δυσπραγούντες υπαλλήλους (€58.190) και δωροκουπόνια (€43.218). 

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 Δεκεμβρίου του 

προηγούμενου έτους). Για τη διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου, η 

Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από εννέα υπαλλήλους της Αρχής (ο 

Πρόεδρος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη από τις Συντεχνίες), 

λογοδοτεί στα μέλη του Σωματείου και όχι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σημειώνεται 
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ότι το 2007, το Συμβούλιο της Αρχής ζήτησε γνωμάτευση από το 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 δυνατότητα όταν χορηγεί κάποιο ποσό να θέτει 

όρους ενημέρωσης ή τρόπους χρήσης του χορηγούμενου ποσού και ελέγχου 

συμμόρφωσης με τους όρους χορηγίας. Διαπιστώθηκε ότι 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.  Μάς πληροφόρησε επίσης ότι ο Πρόεδρος του Σωματείου θα 

καλείται να ενημερώνει το Συμβούλιο της Αρχής σε τακτά χρονικά διαστήματα και 

όποτε κρίνεται αναγκαίο. 

Κανονισμοί Προσωπικού - Διαδικασία προαγωγών. 

(α) Παρατηρήθηκε ότι οι προαγωγές που γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε 

πάρα πολλές περιπτώσεις ακυρώνονται από το Ανώτατο Δικαστήριο.  Αυτό εγείρει 

αφενός θέμα αξιοπιστίας του συστήματος προαγωγών με αρνητικό αντίκτυπο στην 

εικόνα του Οργανισμού και αφετέρου συνεπάγεται σημαντικό κόστος για την Αρχή 

(διοικητικά έξοδα, πληρωμή αναδρομικών μισθών, δικηγορικά έξοδα, κ.λπ).  Ένα τέτοιο 

παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση προαγωγής Διευθυντή σε Ανώτερο Διευθυντή, στις 

25.5.2009, ο οποίος μάλιστα αφυπηρέτησε πρόωρα 6 ημέρες μετά την προαγωγή του 

και επωφελήθηκε με την καταβολή αυξημένων ωφελημάτων (συνταξιοδοτικά 

ωφελήματα και αποζημίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση)  τα οποία υπολογίστηκαν 

βάσει της μισθοδοσίας της θέσης στην οποία προήχθηκε, δηλαδή του Ανώτερου 

Διευθυντή.   Στη συνέχεια η προαγωγή ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο στις 

26.11.2010, με αποτέλεσμα να επανέλθει στην προηγούμενη του θέση.  Το Δικαστήριο 

έκρινε ότι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,  η οποία διέφερε από την σύσταση 

του προϊσταμένου, δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη. Κατά την επανεξέταση της 

υπόθεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την προαγωγή στη θέση Ανώτερου 

Διευθυντή άλλου προσώπου, δηλαδή δεν επαναδιόρισε τον αφυπηρετήσαντα.   Ως 

αποτέλεσμα η Αρχή επωμίστηκε αναπόφευκτα, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις 

ακύρωσης προαγωγής και μη επαναπροαγωγής του ιδίου προσώπου,  σημαντικά 

έξοδα υπό τη μορφή αναδρομικών μισθών του ενάγοντα, αυξημένων συνταξιοδοτικών 
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ωφελημάτων του αφυπηρετήσαντα και δικηγορικών εξόδων.  Αυτό όμως που είναι 

ανεπίτρεπτο είναι το γεγονός ότι το Συμβούλιο αποφάσισε όπως τα συνταξιοδοτικά 

ωφελήματα του αφυπηρετήσαντα συνεχίσουν και στο μέλλον  να καταβάλλονται στη 

βάση της μισθοδοσίας του Ανώτερου Διευθυντή.  Η εν λόγω απόφαση δεν βρίσκει 

έρεισμα στον Νόμο ή στη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου.  Συγκεκριμένα, σε 

περίπτωση που ακυρούται η προαγωγή υπαλλήλου μετά την αφυπηρέτησή του και, 

κατά την επανεξέταση της πλήρωσης της θέσης από το αρμόδιο όργανο, αυτός δεν 

επαναπροάγεται στην ίδια θέση, τυχόν καταβληθέν εφάπαξ ποσό όπως και οι μέχρι 

την ακύρωση της προαγωγής καταβληθείσες μηνιαίες συντάξεις δεν επιστρέφονται, 

επειδή θεωρείται ότι εισπράχθηκαν καλή τη πίστει. Ωστόσο από της ακύρωσης της 

προαγωγής, το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που καταβάλλεται πλέον στον 

αφυπηρετήσαντα υπάλληλο υπολογίζεται με βάση την κλίμακα και τον μισθό τον οποίο 

ελάμβανε αμέσως πριν την ακυρωθείσα προαγωγή. Επομένως, στη συγκεκριμένη 

περίπτωση η σύνταξη του εν λόγω υπαλλήλου, θα έπρεπε να αναπροσαρμοστεί με 

βάση την κλίμακα και τον μισθό τον οποίο ελάμβανε αμέσως πριν την ακυρωθείσα 

προαγωγή, αφού η σύνταξη που καταβάλλεται τώρα αντιστοιχεί σε μισθό θέσης 

ανώτερης από αυτή που κατείχε νόμιμα ο υπάλληλος.  Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι, το 

Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να προβεί αμέσως σε διόρθωση της απόφασής του 

τόσο στην παρούσα περίπτωση όσο και σε τυχόν άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.  

Ο Πρόεδρος της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι το θέμα θα εξεταστεί από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

(β) Ο Νομικός Σύμβουλος σε διάφορες κατά καιρούς επιστολές του προς την Αρχή 

ανέφερε ότι επιβάλλεται ο εκσυγχρονισμός των Κανονισμών Προσωπικού προκειμένου 

να επιλυθεί το πρόβλημα της κατ΄ επανάληψη ακύρωσης των προαγωγών από το 

Δικαστήριο. Από τη Γραμματεία και Διοικητικές Υπηρεσίες της Αρχής ετοιμάστηκαν 

Τροποποιημένοι Κανονισμοί (περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 

Γενικοί Κανονισμοί), οι οποίοι περιλαμβάνουν τροποποιήσεις στις διαδικασίες 

προαγωγών και ενσωματώνουν κριτήρια για προαγωγή όπως διαμορφώθηκαν μέσα 

από τη νομολογία, οι οποίοι υποβλήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο τον Ιανουάριο 

2008.  Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως εξετάσει το θέμα μετά την κατάληξη των 

διαβουλεύσεων με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για το νέο σύστημα προαγωγών.   
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6. Σχέδιο Συντάξεων. 

(α) Η αναλογιστική μελέτη του Σχεδίου Συντάξεων στις 31.12.2010 παρουσιάζει 

έλλειμμα €5,7 εκ. (2009: έλλειμμα €4,2 εκ.). Η διαγραφή του ελλείμματος στο 

λογαριασμό κερδοζημιών θα γίνει σύμφωνα με την αναμενόμενη μέση 

εναπομένουσα εργασιακή ζωή των μελών του Σχεδίου, η οποία σύμφωνα με την 

αναλογιστική μελέτη είναι 19 χρόνια, ενώ θα καταβληθεί εντός του επόμενου 

έτους, ως η πάγια πολιτική της Aρχής. Το έλλειμμα του 2009 καταβλήθηκε στο 

Ταμείο Συντάξεων στις 26.3.2011. 

Αναφέρεται ότι, μέσα στα πλαίσια εξεύρεσης ρυθμίσεων για διασφάλιση της 

βιωσιμότητας του Σχεδίου και σύμφωνα με πρόνοια της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 

ημερομηνίας 30.3.2007, εξετάζεται η αλλαγή όρων εργοδότησης του νεοεισερχόμενου 

προσωπικού ώστε αντί να εντάσσεται στο υφιστάμενο Σχέδιο Σύνταξης, που είναι σχέδιο 

καθορισμένων ωφελημάτων, να εντάσσεται σε σχέδιο που θα στηρίζεται σε 

καθορισμένες εισφορές τόσο από τον εργοδότη όσο και από το προσωπικό.  

(β) Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες Eκθέσεις μας, τα ελλείμματα από τις 

αναλογιστικές μελέτες που έγιναν για το Σχέδιο Σύνταξης της Αρχής τα τελευταία 10 

χρόνια ξεπερνούν τα €185 εκ.  Είναι γενικά αποδεκτό ότι το ψηλό κόστος των 

συνταξιοδοτικών ωφελημάτων του προσωπικού επηρεάζει αρνητικά την 

ανταγωνιστικότητα της Αρχής και γίνονται διαβουλεύσεις μεταξύ της Αρχής, των 

Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και του Υπουργείου Οικονομικών για αντιμετώπιση του 

θέματος.  Η Αρχή προχώρησε στην ετοιμασία προσχεδίου Κανονισμών για εισαγωγή 

νέου Σχεδίου Σύνταξης, με καθορισμένες εισφορές όπως αναφέρεται πιο πάνω το 

οποίο υπέβαλε στον Υπουργό Οικονομικών τον Απρίλιο 2009, για συζήτηση και 

περαιτέρω προώθηση, χωρίς όμως να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος μέχρι σήμερα.  

Ο Πρόεδρος της Αρχής, σε επιστολή του τον Ιανουάριο 2010 προς τον Υπουργό 

Οικονομικών, ανέφερε ότι το υφιστάμενο Σχέδιο Συνταξιοδότησης θέτει σε κίνδυνο τη 

βιωσιμότητα της Αρχής μακροχρόνια και επαναλαμβάνει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να 

εγκριθεί το νέο Σχέδιο από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

7. Κίνητρα και αμοιβές. 

Το σχέδιο κινήτρων και αμοιβών  εφαρμόζεται σε συστηματική βάση από το 2005 για 

το προσωπικό πρώτης γραμμής, δηλαδή το προσωπικό που απασχολείται με τις 
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πωλήσεις και την εξυπηρέτηση του πελάτη. Τα κίνητρα που αφορούν το προσωπικό 

αυτό βασίζονται σε συγκεκριμένους μετρήσιμους ατομικούς/ομαδικούς δείκτες.  

Για τα ανώτατα στελέχη και το υπόλοιπο προσωπικό εφαρμόστηκε σχέδιο το 2007 

το οποίο βασίστηκε σε συνδυασμό των εταιρικών και ατομικών στόχων. Για το 

2008 και για το 2009, μετά από έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών, η κατανομή 

των κινήτρων έγινε με βάση τα εταιρικά αποτελέσματα. Για το 2008 καταβλήθηκε 

ποσό  €1.637.980.  Για το 2009 και 2010 έγινε πρόνοια για ποσό €1.700.000 και 

€1.300.000, αντίστοιχα, το οποίο δεν έχει καταβληθεί.  Τα κίνητρα για το 2010 θα 

καταβληθούν, για μεν το προσωπικό πρώτης γραμμής σύμφωνα με το υφιστάμενο 

σύστημα, για δε το υπόλοιπο προσωπικό πάνω σε νέα βάση που θα καθοριστεί 

βάσει της μελέτης εξωτερικών Συμβούλων που έγινε το 2010. 

Όπως αναφέρθηκε στις προηγούμενες Εκθέσεις μας, η τακτική που ακολουθείται 

έχει ως αποτέλεσμα την παραχώρηση κινήτρων και αμοιβών σε πολύ μεγάλο 

ποσοστό του προσωπικού (πέραν του 95%).   

Ο Πρόεδρος της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι ένας από τους στόχους του 

συστήματος κινήτρων και αμοιβών είναι να ωθεί το σύνολο του προσωπικού σε 

στοχοθέτηση και στοχομέτρηση.  Επίσης, με εξαίρεση το προσωπικό των 

Υπηρεσιών Πελατών, τα κίνητρα και αμοιβές δίδονται με βάση μόνο τα εταιρικά 

αποτελέσματα, μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα που διαμορφώνεται 

βάσει της μελέτης εξωτερικών συμβούλων το οποίο δεν έχει τεθεί ακόμη στο 

Συμβούλιο της Αρχής για έγκριση. 

8. Αποζημίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση. 

Σε 38 υπαλλήλους της Αρχής, οι οποίοι αφυπηρέτησαν πρόωρα το 2010 καταβλήθηκε 

αποζημίωση συνολικού ύψους €3,52 εκ., επιπρόσθετα από τα συνταξιοδοτικά τους 

ωφελήματα.  Από την εφαρμογή του θεσμού, το 1988, έχουν αφυπηρετήσει πρόωρα 

801 υπάλληλοι της Αρχής, με συνολική αποζημίωση €42 εκ.  Οι αποζημιώσεις του 

έτους κυμάνθηκαν από €13.899 μέχρι €145.127, με μέσο όρο ανά υπάλληλο €92.632. 

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

Προσωπικού της Αρχής Γενικούς Κανονισμούς του 1982-1990 (Κανονισμός 

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

Δεν έχουμε υπόψη οποιοδήποτε άλλο Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου όπου να 

εφαρμόζεται τέτοιο σχέδιο χωρίς να προβλέπονται οποιαδήποτε κριτήρια ως προς την 

ικανότητα των αιτητών να συνεχίσουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους (π.χ. υγεία, 

μόρφωση), τα οποία οι αιτητές πρέπει να πληρούν, και να μην είναι στοχευμένο.  

Επίσης, σε άλλους Οργανισμούς όπου εφαρμόζεται σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης, 

εφαρμόζεται ανώτατο ποσό αποζημίωσης και προεξοφλητικό επιτόκιο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση αρ. 350/2002 διαφοροποίησε την 
αποζημίωση για πρόωρη ευδόκιμη αφυπηρέτηση, η οποία καθορίστηκε ως το 

μικρότερο ποσό των (i) και (ii) πιο κάτω: 

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

υπηρεσίας.  Ο μηνιαίος μισθός υπολογίζεται με βάση την ανώτατη βαθμίδα 

της κλίμακας των υπαλλήλων. 

(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. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο με νέα απόφαση του αρ. 410/2010, ημερομηνίας 5.10.2010 

διαφοροποίησε την αποζημίωση ως το μικρότερο ποσό των πιο κάτω: 
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(i) Μηνιαίος μισθός επί τα πραγματικά έτη υπηρεσίας μείον 10% για ποσό μέχρι 

€100.000 και 15% για τυχόν υπόλοιπο πέραν των €100.000. 

(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. 

Η πρακτική που ακολουθείται είναι η αποζημίωση να υπολογίζεται βάσει των 

αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (και όχι του Κανονισμού).  Σημειώνεται ότι η 

απόφαση 350/2002 κρίθηκε στο Δικαστήριο νόμιμη.  

Ο Πρόεδρος της Αρχής, αφού σημείωσε την περαιτέρω μείωση των συντελεστών 

αποζημίωσης, επανέλαβε τη θέση ότι η ευδόκιμη αφυπηρέτηση αποδείχθηκε διαχρονικά 

πολύ χρήσιμος θεσμός για την Αρχή, αφού καθιστά δυνατή την έγκαιρη 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 αυτός συνέβαλε επίσης σημαντικά στη 

συγκράτηση του συνολικού αριθμού προσωπικού της Αρχής σε σταθερό επίπεδο εδώ και 

πολλά χρόνια, παρά την εκρηκτική αύξηση του εύρους και της πολυπλοκότητας των 

υπηρεσιών της Αρχής.  Για τους πιο πάνω λόγους, η Αρχή κρίνει τη συνέχιση του θεσμού 

της ευδόκιμης αφυπηρέτησης απαραίτητη. 

9. Εναλλακτικό Σχέδιο Αφυπηρέτησης του Προσωπικού. 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, το Συμβούλιο της Αρχής στη 

συνεδρία αρ. 7/2008 ημερ. 18.3.2008, υιοθέτησε το προτεινόμενο Εναλλακτικό 

Σχέδιο Αφυπηρέτησης. Στόχος του Σχεδίου είναι η στοχευόμενη αποχώρηση 

υπαλλήλων οι οποίοι παρουσιάζουν χαρακτηριστικά «γήρανσης». 

Το προτεινόμενο Εναλλακτικό Σχέδιο Αφυπηρέτησης βασίζεται στην καταβολή 

στον υπάλληλο, της αποζημίωσης που θα λάμβανε, με βάση τους Κανονισμούς 

του ισχύοντος σχεδίου ευδόκιμης Αφυπηρέτησης, αλλά και μιας επιπρόσθετης 

αποζημίωσης η οποία υπολογίζεται με βάση την ηλικία του υπαλλήλου κατά την 

αφυπηρέτηση και τους υπολειπόμενους μήνες υπηρεσίας που έχει να 

συμπληρώσει μέχρι την κανονική αφυπηρέτησή του.  

Το Υπουργείο Οικονομικών δεν ενέκρινε τη σχετική πρόνοια στον Προϋπολογισμό 

του 2010, ύψους € 8 εκ., αλλά ούτε και κατά το 2009. 
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10. Υπερωριακή Απασχόληση. 

Η δαπάνη για υπερωριακή απασχόληση σύμφωνα με τους λογαριασμούς ανήλθε σε 

€5,64εκ. το 2010 σε σύγκριση με €5,75εκ. το 2009, δηλαδή σημειώθηκε μείωση κατά 2%. 

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

οποίες ανέρχονται περίπου στο 14%. 

Τα μεγαλύτερα ποσά για υπερωριακή απασχόληση καταβλήθηκαν στo Κέντρο 

Διαχείρισης Δικτύων και Υπηρεσιών (€417.876), στην Τεχνική Εξυπηρέτηση Πελατών – 

Λευκωσίας (€357.666) και στο Ενσύρματο Δίκτυο Πρόσβασης – Λευκωσίας (€408.160).  

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 24ώρο και 24 ωρών ανά εβδομάδα, και στο 

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

11. Θυγατρική Εταιρεία Digimed Communications Ltd. 

Η εταιρεία Digimed Communications Ltd ιδρύθηκε το 1996 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 31.12.2010 η 

επένδυση στις θυγατρικές/συνδεδεμένες εταιρείες ανέρχετο σε €86 εκ.  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.  Τα στοιχεία που αναφέρονται στις πιο κάτω παραγράφους που αφορούν στις 

θυγατρικές εταιρείες, προκύπτουν από αναφορές στα πρακτικά του Διοικητικού 

Συμβουλίου και από άλλα έγγραφα της Αρχής, καθώς και από θεώρηση των πρακτικών 

των Συμβουλίων των εταιρειών και των οικονομικών τους καταστάσεων.   

 

 2010  2009 
 Ώρες  € εκ.  Ώρες  € εκ. 
Υπερωρίες Κυριακής και δημόσιων αργιών 70.516  2,48  72.825  2,79 
Επίδομα Βάρδιας   0,87    0,83 
   3,35    3,62 
Υπερωρίες εργάσιμων ημερών 90.818  2,29  80.196  2,13 
   5,64    5,75 
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Θυγατρικές Εταιρείες της Digimed Communications Ltd: 

 
Ποσοστό 

συμμετοχής  

Ποσό 
επένδυσης  

το 2010  

Συνολικό 
ποσό 

επένδυσης  

Απομείωση 
επένδυσης 

στους 
λογαριασμούς 

της Digined  

Δάνεια 
από 

Digimed 

 

 
Σκοπός – Δραστηριότητες 

 %  €  €  €  €   
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. 

94,62  24.500.000  76.718.377  -  3.100.000  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. 

   24.500.000  84.139.725  2.880.820  3.100.000   

Συνδεδεμένες Εταιρείες της Digimed Communications Ltd: 

 
Ποσοστό 

συμμετοχής 

 Συνολικό 
ποσό 

επένδυσης 

 Δάνεια 
από 

Digimed 

  
Σκοπός  

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

   1.840.988  910.000   

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 2010. 
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Digimed Communications Ltd: 
  2010  2009 
  €  € 
Έσοδα από υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στις θυγατρικές  116.989  100.411 
Είσπραξη μερίσματος από Iris Gateway Satellite Services Ltd  285.684  258.443 
Είσπραξη μερίσματος από Cytaglobal  150.000   
Άλλα εισοδήματα από εργασίες  14.244  60.824 
Έξοδα λειτουργίας  (323.860)  (373.806) 
Απομείωση στην αξία των επενδύσεων σε:  Emporion Plaza  -  (111.652) 
    Cytacom  -  (939.886) 
Κέρδος / (Ζημιά) από εργασίες  243.057  (1.005.666) 
Τόκοι εισπρακτέοι από εμπορικές τράπεζες  121.984  208.956 
Τόκοι εισπρακτέοι από δάνεια σε θυγατρικές/συνδεδεμένες  148.364  140.768 
Άλλα (έξοδα) χρηματοδότησης  (87.869)  (3.728) 
Κέρδος/(Ζημιά) πριν από τη φορολογία  425.536  (659.670) 
Φορολογία  (17.695)  (19.589) 
Κέρδος/(Ζημιά) μετά τη φορολογία  407.841  (679.259) 

Θυγατρικές/συνδεδεμένες εταιρείες: 

Εταιρεία  
Κύκλος 

Εργασιών 
 
 

Κέρδος/(Ζημιά) 
πριν από τη 
φορολογία  

Πάγιο 
ενεργητικό 

και επενδύσεις  
Κεφάλαιο 
κίνησης 

 
 

Καθαρό 
ενεργητικό 

  €  €  €  €  € 
Cyta Hellas  28.976.143  (27.197.453)  66.772.535  7.604.499  27.344.692 
Iris Gateway Satellite 
Services 

 
836.878  244.508  672.138  1.973.210  2.639.419 

Bestel Communications  0  11.1121   0  448.727  448.727 
Emporiοn Plaza  666.116  (69.386)  12.435  (132.572)  (120.739) 
Cytacom Solutions  1.878.819  (243.420)  90.2422   838.9792  939.5762 
Cyta UK  1.669.858  

(GBP 1.437.327) 
 333.836 

(GBP 287.349) 

 
 

279.661  
(GBP 240.718)  

 1.013.942  
(GBP 872.749)  

 1.102.381  
(GBP 948.872)  

Cyta Global Hellas  791.040  218.483  164.233  1.138.206  1.327.657 

Αξία επένδυσης στην Digimed. 

H αξία της επένδυσης στην Digimed στις 31.12.2010 στους Λογαριασμούς της 

Αρχής ανέρχεται σε €95.059.577, ενώ το καθαρό ενεργητικό της εταιρείας 

σύμφωνα με τους μη ελεγμένους λογαριασμούς της Digimed κατά την ίδια 

ημερομηνία είναι €90.867.935.  Οι λόγοι της διαφοράς είναι κυρίως η απομείωση 

στην αξία των επενδύσεων στις θυγατρικές Cytacom Solutions (€939.886), 

Emporiοn Plaza (€939.730) και Cyta UK (€1.001.204), λόγω των αρνητικών 

αποτελεσμάτων που είχαν οι εν λόγω εταιρείες, καθώς και η ζημιά από την 

                                                 
1 Το κέρδος οφείλεται στα έσοδα από τόκους 
2 Μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου της Αρχής. δεν είχε ετοιμαστεί ο ισολογισμός της εταιρείας 
Cytacom. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν την κατάσταση της εταιρείας στις 31.12.2009 
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επένδυση στην Ουγγαρία (€4.756.214) που πραγματοποιήθηκε το 2008. Η 

απομείωση καταχωρίστηκε στους λογαριασμούς της Digimed κατά τα έτη 2008 και 

2009. Επιπρόσθετα, κατά το 2009, ζημιές ύψους €20.788.839 είχε και η Cyta 

Hellas, για την οποία όμως δεν έγινε απομείωση στους λογαριασμούς της Digimed 

αφού οι ζημιές θεωρήθηκαν αναμενόμενες για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της 

εταιρείας και αναμένεται ότι η εταιρεία θα ανακάμψει στο άμεσο μέλλον.  Αναλυτική 

αναφορά για τις εν λόγω εταιρείες γίνεται πιο κάτω. 

12. Θυγατρική Εταιρεία Cyta Hellas A.E.  

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2007 και το μετοχικό της κεφάλαιο στις 31.12.2010 ήταν 

€78,4 εκ. (2009: €53,9 εκ.) και ανήκει κατά 95% στην Digimed Communications 

Ltd και 5% στην Αρχή. 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών τηλεφωνίας και 

διαδικτύου στην Ελλάδα.  Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρείας, το ποσό 

που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της πανελλαδικής δραστηριοποίησης της 

υπολογίζεται σε €40,6 εκ. και αναμένεται να προέλθει από δάνεια που θα συνάψει η 

Cyta Hellas από εμπορικές τράπεζες (€20,6 εκ. κατά τα έτη 2011 - 2013) και από 

περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (€20 εκ. κατά τα έτη 2011 - 2012). 

Σύμφωνα πάντα με το επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρείας, από το 2014 αναμένεται ότι 

θα μπορεί να λειτουργεί  χωρίς επιπλέον ανάγκες χρηματοδότησης.   

Αναφέρεται ότι εντός του 2010, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε δανεισμό από εμπορικές 

τράπεζες συνολικού ύψους €34,5 εκ.  Για την παραχώρηση των δανείων, η Αρχή έστειλε 

επιστολές υποστήριξης (letters of comfort) προς τις εμπορικές τράπεζες στις οποίες 

αναφέρει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου, η ίδια η Αρχή θα έχει καταθέσεις ποσού 

ύψους τουλάχιστον ίσου με το ποσό που θα εκκρεμεί ως δάνειο της Cyta Hellas. 

H εταιρεία εργοδοτεί σήμερα 528 υπαλλήλους και έχει ενεργοποιημένα 309 

τηλεφωνικά κέντρα.  Μέχρι την 31.12.2010 έχει προβεί σε επενδύσεις ύψους €78,3 εκ. 

(2009: €45,4) και έχει εγκαταστήσει 2.200 χλμ ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών.  

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 της Ελλάδας την επικαιροποίηση του επιχειρησιακού της 

σχεδίου.  Σύμφωνα με το σχέδιο που επικαιροποιήθηκε τον Ιανουάριο 2011, η 

εταιρεία αναμένεται να καταστεί κερδοφόρα το 2013 και να μπορεί να λειτουργεί 



 18 

αυτόνομα το 2014. Η καθαρή παρούσα αξία της εταιρείας στις 31.12.2010 

υπολογίστηκε σε €110,6 εκ. 

Οικονομικά αποτελέσματα 2010. Παρουσιάζονται τα σημαντικότερα μη ελεγμένα 

οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010: 

  2010  2009 
  €  € 
Κύκλος εργασιών  28.976.143  13.830.679 
Καθαρή ζημιά πριν τη φορολογία  (27.197.453)  (20.788.839) 
Συσσωρευμένες ζημιές  (51.055.308)  (26.617.595) 
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία 
ενεργητικού 

 
66.772.535  40.986.697 

Κεφάλαιο κίνησης  (7.604.499)  (244.157) 

Επισημαίνεται ότι, παρά τη σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, εντούτοις η ζημιά 

πριν τη φορολογία αυξήθηκε κυρίως λόγω των αποσβέσεων πάγιου ενεργητικού.  

13. Θυγατρική Εταιρεία Cyta UK. 

(α) Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2000.  Είναι ιδιοκτήτης τηλεπικοινωνιακού κόμβου 

που βρίσκεται στο Λονδίνο και αποτελεί μέρος του διεθνούς δικτύου της Αρχής.  

Πέραν των άλλων δραστηριοτήτων της από το 2005, η εταιρεία δραστηριοποιείται 

επίσης στον τομέα των υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στη λιανική αγορά του 

Ηνωμένου Βασιλείου, με ιδιαίτερο στόχο την πελατοψηφίδα της ελληνόφωνης 

παροικίας.  Από το 2009, η εταιρεία παρέχει επίσης οικιακά και επιχειρηματικά 

ευρυζωνικά προϊόντα διαδικτύου.  

(β) O αριθμός των πελατών της εταιρείας παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα και με την έκθεση αξιολόγησης των θυγατρικών 

εταιρειών της Αρχής που διεξήγαγε ομάδα λειτουργών της Αρχής τον Ιούνιο 2010, η 

δραστηριοποίηση της εταιρείας στη λιανική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου είναι 

ζημιογόνα και δε διαφαίνονται προοπτικές ανάκαμψης σε κερδοφόρα δραστηριότητα, 

αντιθέτως εκτιμάται περαιτέρω συρρίκνωση της συγκεκριμένης πελατοψηφίδας.  

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Αρχής, τα αποτελέσματα των τελευταίων τεσσάρων 

ετών δείχνουν σταθερή τάση ανάκαμψης και λαμβάνοντας υπόψη τις αντίξοες 

συνθήκες της αγοράς τα αποτελέσματα για το 2010 (κέρδη προ φόρων GBP 287.349) 

κρίνονται ικανοποιητικά.  
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(γ) Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες εκθέσεις μας, κατά το 2004 το Διοικητικό 

Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να αναθέσει απευθείας σε τοπικό οίκο διάφορες 

υπηρεσίες αναφορικά με τη λειτουργία της εταιρείας. Ο ορισμός του οίκου ως 

εξωτερικού ελεγκτή, σε συνδυασμό με την εμπλοκή του σε άλλες υπηρεσίες της 

εταιρείας, όπως οι λογιστικές υπηρεσίες, εμπερικλείει κίνδυνο επηρεασμού της 

ανεξαρτησίας του. 

14. Θυγατρική Εταιρεία Cytacom Solutions Ltd. 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001 με μοναδικό μέτοχο την Digimed Communications Ltd, με 

μετοχικό κεφάλαιο ύψους €1.881.000. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή 

ολοκληρωμένων λύσεων ηλεκτρονικής επικοινωνίας στον τομέα των ιδιωτικών δικτύων 

και τερματικού εξοπλισμού. 

Η εταιρεία ως επί το πλείστον πραγματοποιεί ζημιές και το 2009 έγινε πρόνοια 

στους λογαριασμούς της Digimed ύψους €939.886  για απομείωση της επένδυσης 

στη Cytacom Solutions.  Κατά το 2010, σύμφωνα με τον μη ελεγμένο λογαριασμό 

συνολικών εσόδων πραγματοποιήθηκε ζημιά ύψους €243.420. 

Τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει να τύχουν αξιολόγησης και να ληφθούν μέτρα για 

να αναχαιτιστεί η ζημιογόνα πορεία της εταιρείας. 

15. Θυγατρική Εταιρεία Emporion Plaza Ltd. 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001 με μοναδικό μέτοχο την Digimed Communications Ltd.  

Στις 31.12.2010 το μετοχικό της κεφάλαιο ήταν €940.500. Η εταιρεία δραστηριοποιείται 

στην ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού πολυκαταστήματος καθώς και στο 

σχεδιασμό ιστοσελίδων και άλλων εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Η δραστηριότητα της εταιρείας στην ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού 

πολυκαταστήματος δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα με συνεπακόλουθο 

οι οικονομικές προοπτικές να μην είναι ενθαρρυντικές.  Λόγω των συνεχών 

αρνητικών αποτελεσμάτων που είχε η εταιρεία, έγινε πρόνοια στους λογαριασμούς 

της Digimed ύψους €828.078 το 2008 και €111.652 το 2009 και η επένδυση 

παρουσιάζεται με το συμβολικό ποσό του €1. 

16. Συνδεδεμένη Εταιρεία Enternet Invest. 

Μετά τη συγχώνευση της Actel Telecommunication Ltd με την εταιρεία Enternet Invest, η 

οποία δραστηριοποιείται στην Ουγγαρία, η Digimed απέκτησε το 19,98% του κεφαλαίου της 
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Enternet Invest. Τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας όπως παρουσιάζονται στους 

λογαριασμούς, δείχνουν σοβαρή οικονομική αδυναμία και ο κίνδυνος χρεοκοπίας είναι 

ορατός αφού υπάρχει αδυναμία κάλυψης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.  Ως εκ 

τούτου, η Enternet Invest αδυνατεί να αποπληρώσει δάνειο ύψους €910.000  που δόθηκε 

στην Actel Telecommunication από την Digimed. 

17. Έργο σύγκλισης σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.   

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, το Διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια της 

στρατηγικής για την προώθηση ευρυζωνικών υπηρεσιών και τη σύγκλιση σταθερής και κινητής 

τηλεφωνίας, αποφάσισε το 2005 να αγοράσει συμβουλευτικές υπηρεσίες από συγκεκριμένο 

οίκο Συμβούλων, με απευθείας διαπραγμάτευση, χωρίς να προκηρυχθούν προσφορές, κατ  ́

επίκληση σχετικής πρόνοιας των διαδικασιών προσφορών για περιπτώσεις επείγουσας αγοράς 

προϊόντων τεχνολογίας αιχμής.  Το έργο διαλάμβανε τον καθορισμό οδικού χάρτη ανάπτυξης 

υπηρεσιών σύγκλισης και προώθησης πέντε υπηρεσιών μέσα στο 2006.  Η μελέτη 

ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο 2005 και προτάθηκε η προώθηση του έργου σε 4 Φάσεις 

(βασικές επικοινωνίες, προσωπικές επικοινωνίες, ψυχαγωγία, επιχειρηματικές επικοινωνίες) με 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους 18 μήνες, δηλαδή μέχρι τον  Μάρτιο 2007. 

Η υλοποίηση του έργου προχώρησε με μεγάλη καθυστέρηση και τα προϊόντα/υπηρεσίες 

που αναπτύχθηκαν και προωθήθηκαν στην αγορά δεν είχαν την αναμενόμενη επιτυχία, με 

αποτέλεσμα τα έσοδα να είναι πολύ περιορισμένα.  Οι δαπάνες του έργου μέχρι σήμερα 

ανέρχονται σε  €20,4 εκ. περιλαμβανομένης της αμοιβής των Συμβούλων ύψους €9,2 εκ. 

Οι εργασίες για την εισαγωγή των υπηρεσιών της Φάσης 2 (Unified Personal 

Information Management, Unified Message Box και Integrated Instant Messaging) 

ολοκληρώθηκαν το 2009 και τα προϊόντα  εισήχθηκαν εμπορικά τον Φεβρουάριο του 

2010.  Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία, τον Δεκέμβριο 2010 ολοκληρώθηκε το έργο 

με την εμπορική εισαγωγή των προϊόντων ΒΒΤ-Business.  Δεν υπάρχουν στοιχεία για 

τα αποτελέσματα της εμπορικής εισαγωγής των εν λόγω προϊόντων μέχρι σήμερα. 

Η συμφωνία συνεργασίας με τους Συμβούλους για υποστήριξη των υπηρεσιών έληξε 

τον Ιούνιο 2009 και άρχισαν διαβουλεύσεις με τους ίδιους για ανανέωση της συνεργασίας 

αφού μόνο αυτοί γνώριζαν τα συστήματα.  Οι διαβουλεύσεις κατέληξαν σε συμφωνία για 

περίοδο τριών χρόνων (1.7.2009 - 30.6.2012), έναντι συνολικού ποσού €851.175, πλέον 

Φ.Π.Α. (Απόφαση ΔΣ 229/2010 ημερ. 8.6.2010). 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρία του 10/2010, ημερομηνίας 4.5.2010, ζήτησε να 

ενημερωθεί  για το πλάνο της Υπηρεσίας με το οποίο προσεγγίζονται οι πελάτες με 

στόχο την προώθηση των προϊόντων σύγκλισης, για τα νέα προϊόντα σύγκλισης που 

προγραμματίζει η Υπηρεσία και  πότε προβλέπεται το λανσάρισμα τους με συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα, για τις δυνατότητες της πλατφόρμας να φιλοξενήσει νέα προϊόντα και 

για το αν και πότε αναμένεται να χρειαστεί αναβάθμισή της.  Επίσης αποφάσισε όπως 

πριν την εισαγωγή νέων προϊόντων προηγείται τεχνοοικονομική μελέτη. 

Από την απάντηση που δόθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία, συνάγεται ότι δεν υπάρχουν 

πολλά περιθώρια για προώθηση άλλων προϊόντων/υπηρεσιών και δεν προβλέπεται 

περαιτέρω αξιοποίηση της πλατφόρμας στο εγγύς μέλλον. 

Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι πολύ δύσκολα θα ανακτηθούν οι σημαντικές δαπάνες που 

έχουν γίνει για το έργο μέχρι σήμερα. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι η υποδομή που 

δημιουργήθηκε για το έργο αξιοποιείται ταυτόχρονα για την παροχή υπηρεσιών της Cyta 

Hellas και παράλληλα, προετοιμάζεται η εισαγωγή της νέας υπηρεσίας ΒΒΤ on the go 

που παρέχει τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας ΒΒΤ εκτός Κύπρου ενώ 

προγραμματίζονται και άλλες υπηρεσίες. 

18. Θεώρηση της Στρατηγικής Πληροφορικής - Σχεδιασμός και Υλοποίηση 
νέας Αρχιτεκτονικής Συστημάτων Πληροφορικής. 

Η Αρχή αποφάσισε το 2008 τη διεξαγωγή έργου για ολική θεώρηση της στρατηγικής 

πληροφορικής και της αρχιτεκτονικής συστημάτων πληροφορικής ώστε να μπορεί να 

ανταποκριθεί στις νέες και συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.  Το έργο 

χωρίστηκε σε δύο φάσεις.  Η πρώτη φάση (μελέτη) αποσκοπούσε στη θεώρηση της 

υφιστάμενης στρατηγικής πληροφορικής και της υφιστάμενης αρχιτεκτονικής 

συστημάτων πληροφορικής και η δεύτερη φάση στην υλοποίηση της νέας 

αρχιτεκτονικής πληροφορικής που θα σχεδιαστεί στην πρώτη φάση. 

Για την υλοποίηση της πρώτης φάσης, η Αρχή ζήτησε στις 9.1.2009 προσφορές 

από 6 προεπιλεγμένους οίκους του εξωτερικού, με εκτιμημένη δαπάνη €100.000 - 

€150.000 (ΜΜ 122/2008), με την προϋπόθεση όπως η αποτύπωση της 

υφιστάμενης Αρχιτεκτονικής γίνει από την Αρχή. Λήφθηκαν δύο εμπρόθεσμες 

προσφορές από δύο οίκους Συμβούλων (τρίτος οίκος είχε αποκλειστεί από το 

διαγωνισμό λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της προσφοράς του).  Το Κεντρικό 
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Συμβούλιο Προσφορών της Αρχής με την απόφαση του αρ. 58/2009, ημερ. 

10.2.2009, κατακύρωσε την προσφορά στον χαμηλότερο προσφοροδότη  έναντι 

ποσού €294.000, υιοθετώντας την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, χωρίς 

να σχολιάζεται η μεγάλη διαφορά μεταξύ της εκτίμησης και του ποσού 

κατακύρωσης. 

Οι Σύμβουλοι ολοκλήρωσαν τη μελέτη και υπέβαλαν σχετική έκθεση τον Απρίλιο 

2009, στην οποία περιλαμβάνεται η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, η 

προτεινόμενη στρατηγική και αρχιτεκτονική, ο οδικός χάρτης υλοποίησης της νέας 

αρχιτεκτονικής καθώς και οι κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία της υλοποίησης 

νέας αρχιτεκτονικής (π.χ. έγκαιρη ολοκλήρωση μέσα στο χρονοδιάγραμμα που 

τίθεται στον οδικό χάρτη, στήριξη του έργου από την ιεραρχία, δημιουργία 

γραφείου  διαχείρισης έργου κ.α.). 

Η έκθεση των Συμβούλων αξιολογήθηκε από το Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης 

(ΣΓΔ) τον Μάιο 2009.  Το ΣΔΓ ζήτησε από την Ομάδα Εργασίας και τους 

Συμβούλους περαιτέρω ανάλυση του πορίσματος ως προς τη διαδικασία επιλογής 

του προμηθευτή πακέτων λογισμικού και η Ομάδα Εργασίας υπέβαλε σχετικό 

υπόμνημα την 1.6.2009 με τις ακόλουθες εισηγήσεις:  

• επικύρωση των ευρημάτων της μελέτης των Συμβούλων  

• έγκριση της στρατηγικής πληροφορικής και της αρχιτεκτονικής πληροφορικής 

που διαμόρφωσαν οι Σύμβουλοι και η Ομάδα Εργασίας 

• άμεση προώθηση της δεύτερης φάσης με βάση τον οδικό χάρτη 

• συνέχιση των υπηρεσιών των Συμβούλων μέχρι την επιλογή του προμηθευτή 

• διαπραγμάτευση με τους Συμβούλους για διασαφήνιση της πρότασης τους 

για τη δεύτερη φάση για συνομολόγηση συμφωνίας έναντι συνολικού ποσού 

που δεν θα υπερβαίνει τα €1,36 εκ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο υποβλήθηκε υπόμνημα για λήψη απόφασης 

στις 5.6.2009, παρέπεμψε το θέμα για μελέτη σε  ad-hoc επιτροπή (αποτελούμενη 

από τον Πρόεδρο και 4 Μέλη του Συμβουλίου), η οποία ζήτησε στις 27.7.2010 

(δηλαδή μετά από ένα χρόνο) την υποβολή αναθεωρημένης εισήγησης από την 

Ομάδα Εργασίας.  Η αναθεωρημένη έκθεση υποβλήθηκε στις 10.9.2010 με 

παρόμοιες εισηγήσεις όπως και η αρχική έκθεση. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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αποφάσισε στις 7.12.2010 να γίνει δεκτή η πρόταση των Συμβούλων για τη 

δεύτερη φάση του έργου με κόστος €1,36 εκ. περίπου, συν 10% προνοητικό ποσό 

για απρόβλεπτες εργασίες.  Το ακριβές ποσό να καθοριστεί με διαπραγμάτευση, 

αφού ληφθούν υπόψη όλα τα επί μέρους θέματα τα οποία πιθανό να 

αυξομειώσουν τον χρόνο εμπλοκής των Συμβούλων. 

Από την όλη πιο πάνω διαδικασία παρατηρούνται τα ακόλουθα: 

(i) Η απευθείας αγορά υπηρεσιών για τη δεύτερη φάση του έργου από τους 

Συμβούλους έγινε στη βάση σχετικής πρόνοιας του συμβολαίου που 

υπογράφηκε μαζί τους για την πρώτη φάση η οποία αναφέρει ότι, μετά την 

ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης φάσης, η Αρχή θα έχει το δικαίωμα 

να ζητήσει επιπρόσθετες υπηρεσίες για περίοδο ενός έτους από την 

ημερομηνία αυτή.  Η ανάθεση της δεύτερης φάσης έγινε τον Δεκέμβριο 

2010, δηλαδή μετά από 18 μήνες από την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης. 

Σημειώνεται ότι στα έγγραφα του αρχικού διαγωνισμού είχε περιληφθεί σχετική 

πρόνοια ότι η Αρχή έχει το δικαίωμα εντός 2 χρόνων από την ανάθεση της 

σύμβασης να αναθέσει επιπλέον υπηρεσίες στους Συμβούλους.  Η πρόνοια 

αυτή ωστόσο, όπως διατυπώθηκε στα έγγραφα του διαγωνισμού, δεν παρείχε 

σαφή εικόνα για την έκταση/αξία/είδος των επιπρόσθετων υπηρεσιών που 

ενδέχετο να ανατεθούν, όπως έγινε στη συνέχεια.  Δηλαδή για ένα διαγωνισμό 

με εκτίμηση δαπάνης €100.000 - €150.000 υπήρχε ενδεχόμενο, όπως και τελικά 

έγινε,  να ανατεθούν επιπρόσθετες εργασίες αξίας €1,36 εκ. 

(ii) Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, το γεγονός ότι τρεις από τους έξι 

οικονομικούς φορείς που προεπιλέγηκαν δεν υπέβαλαν προσφορά, 

δημιουργεί ερωτηματικά ως προς τα κριτήρια προεπιλογής τους.  

(iii) Οι Σύμβουλοι, στην πρότασή τους για  την παροχή υπηρεσιών για τη δεύτερη 

φάση αναφέρουν ότι η αμοιβή τους (€1,36 εκ.) μπορεί να μειωθεί αν γίνουν 

ορισμένες εργασίες εσωτερικά από λειτουργούς της Αρχής.  Επίσης, στην έκθεση 

της Ομάδας Εργασίας αναφέρεται ότι η οικονομική πρόταση των Συμβούλων 

ανέρχεται γύρω στα €1,195 εκ. - €1,36 εκ. ανάλογα με το σενάριο που θα 

ακολουθηθεί και ότι μπορεί να τύχει περαιτέρω διαπραγμάτευσης.  Εν τούτοις δεν 

φαίνεται να μελετήθηκαν τα σενάρια και ούτε έγινε διαπραγμάτευση, με 

αποτέλεσμα το έργο να ανατεθεί στους Συμβούλους στην τιμή των €1,36 εκ.  
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Επίσης, δεν φαίνεται να έγινε ανάλυση των επί μέρους εργασιών και λεπτομερής 

αξιολόγηση της πρότασης των Συμβούλων για να υπολογιστεί ο χρόνος που 

απαιτείται για τις υπηρεσίες τους. 

(iv) Η συμφωνία που υπογράφηκε δεν διασφαλίζει κατά την άποψή μας τα 

συμφέροντα της Αρχής, επειδή σ  ́αυτή: 

(α) Δεν καθορίστηκε ονομαστικά η ομάδα του έργου, καθώς και οι ανθρωποημέρες 

απασχόλησης και το μέρος των υπηρεσιών (ρόλος) που θα παρέχει το κάθε μέλος 

της ομάδας.  Δόθηκαν μόνο τα βιογραφικά 10 ατόμων. 

(β) Δεν καθορίστηκαν οι τιμές μονάδος (κόστος ανά ανθρωποημέρα) για κάθε 

ειδικότητα, για σκοπούς αξιολόγησης της λογικότητας της τιμής που συμφωνήθηκε, 

καθώς και για προσθαφαιρέσεις υπηρεσιών.  Ωστόσο, καθορίστηκε αποζημίωση 

για επιπλέον υπηρεσίες ύψους €3.350 ανά ανθρωποημέρα συμβούλου και €5.800 

ανά ανθρωποημέρα υπεύθυνου ομάδας ή/και συνεταίρου, συμπεριλαμβανομένων 

των εξόδων.  Οι τιμές αυτές είναι υπερβολικά ψηλές συγκρινόμενες με τις τιμές 

παρόμοιων συμβάσεων του δημοσίου. 

 Σημειώνεται ότι στις συμβάσεις παροχής παρόμοιας φύσης υπηρεσιών του 

δημοσίου, καθορίζονται ως ουσιώδεις απαιτήσεις η σύνθεση, τα προσόντα και ο 

ρόλος των βασικών εμπειρογνωμόνων του έργου, ώστε να διασφαλίζεται η 

ποιότητα των υπηρεσιών. 

 Στη νέα σύμβαση, περιλήφθηκε εκ νέου η πρόνοια για επέκταση της κατά 1 χρόνο, 

για επιπρόσθετες υπηρεσίες, με τους ίδιους όρους, σε τιμές που θα συμφωνηθούν.  

Επίσης, στη σύμβαση περιλήφθηκε ανάλυση των εργασιών, μέρος των οποίων θα 

εκτελεστεί από ομάδα λειτουργών της Αρχής, χωρίς αυτό να φαίνεται πώς λήφθηκε 

υπόψη για τον καθορισμό της τελικής τιμής των €1.36 εκ. 

(v) Υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στην προώθηση της δεύτερης φάσης του 

έργου, παρά την επισήμανση στην έκθεση των Συμβούλων (Απρίλιος 

2009), στην οποία τονίζεται η σημασία της έγκαιρης προώθησης του έργου.  

Ο Πρόεδρος της Αρχής μας πληροφόρησε ότι για τη συμφωνία που 

υπογράφηκε με τους Συμβούλους για τη δεύτερη φάση του έργου, 

σημαντικό στοιχείο που λήφθηκε υπόψη ήταν η πολύ καλή εμπειρία που 

αποκτήθηκε από την πρώτη φάση του έργου, η σχέση εμπιστοσύνης που 

δημιουργήθηκε και οι μηχανισμοί συνεργασίας που αναπτύχθηκαν ώστε τα 
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στελέχη της Αρχής και των Συμβούλων να εργάζονται ως ομάδα και ότι η 

πρόοδος του έργου μέχρι σήμερα είναι στα αναμενόμενα πλαίσια. 

19.   Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για το νέο Κέντρο Ελέγχου 
Αεροπορικών Πτήσεων Λευκωσίας (έργο LEFCO). 

Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε το 2003 έναντι του ποσού των €17.036.880 για την 

προμήθεια του τεχνικού εξοπλισμού και €2.012.149 για εξαετή συντήρησή του.   

Το έργο παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση και τεχνικά προβλήματα.  Κατά το 2005, 

2006 και 2007 έγιναν οι εργοστασιακοί έλεγχοι από τους οποίους προέκυψαν πολλά 

τεχνικά προβλήματα. Η Αρχή προχώρησε στην έκδοση Πιστοποιητικού 

Εργοστασιακού Ελέγχου Αποδοχής τον Φεβρουάριο 2007, αφού επιλύθηκαν τα πιο 

σημαντικά προβλήματα και ολοκληρώθηκε η προσωρινή εγκατάσταση του εξοπλισμού 

τον Φεβρουάριο 2007 σε κτίριο το οποίο είχε ενοικιαστεί από τον Ιούλιο του 2005 έναντι 

ποσού €11.650 τον μήνα, μαζί με το αναγκαίο λογισμικό, για το οποίο έγιναν 

δοκιμαστικοί έλεγχοι από τον Εργολάβο.  

Ο Προκαταρκτικός Έλεγχος Αποδοχής, ο οποίος άρχισε  με καθυστέρηση τον 

Οκτώβριο του 2008 και διακόπηκε λόγω προβλημάτων, διεξήχθη μεταξύ Απριλίου 

και Ιουνίου 2009.  Από τον έλεγχο προέκυψαν σωρεία σημαντικών προβλημάτων 

με αποτέλεσμα να μην παραληφθεί το σύστημα.  

Ζητήθηκε από τον Εργολάβο να επιλύσει τα προβλήματα που εντοπίστηκαν και να 

παραδώσει το έργο μέχρι το τέλος του 2009 για να καταστεί δυνατή η μετακίνηση του 

συστήματος στο νέο Κέντρο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας στην Κοκκινοτριμιθιά.  

Λόγω του ότι ο Εργολάβος δήλωσε αδυναμία να επιλύσει σημαντικά προβλήματα και 

να ανταποκριθεί στα χρονικά πλαίσια που του δόθηκαν, με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου,  η οποία εγκρίθηκε από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, τον 

Μάρτιο 2010 υπογράφηκε τροποποίηση του συμβολαίου η οποία περιλαμβάνει μεταξύ 

άλλων: τη μη εκτέλεση της αναβάθμισης του υποσυστήματος FDP (Flight Data 

Processor) αξίας €500.000, τη μείωση του συνολικού ποσού του συμβολαίου στο ποσό 

των €18.940.515, καθώς και την επανάληψη του Προκαταρκτικού Ελέγχου Αποδοχής 

και ολοκλήρωσή του μέχρι τις 16.7.2010. 

Κατά τη διεξαγωγή του νέου Προκαταρκτικού Ελέγχου Αποδοχής τον Ιούνιο και 

Ιούλιο 2010 στην Κοκκινοτριμιθιά, εντοπίστηκαν 646 αποκλίσεις (357 σημαντικές 

και 289 λιγότερο σημαντικές) από τις προδιαγραφές και συμφωνήθηκε, με τη 
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συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών (Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, 

ΤΠΑ, προμηθεύτρια εταιρεία και Αρχή), το πιο κάτω χρονοδιάγραμμα: 

• Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2010 να εγκατασταθεί αναβάθμιση λογισμικού 

που θα λύσει τα σημαντικά προβλήματα του εξομοιωτή για να γίνει δυνατή η 

έναρξη της εκπαίδευσης των ελεγκτών στις αρχές Οκτωβρίου. 

• Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου να επιλυθούν όλα τα σημαντικά προβλήματα που 

εντοπίστηκαν στον έλεγχο. 

Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε, η εταιρεία δεν κατάφερε να επιλύσει όλες τις 

σημαντικές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, 

ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκε ο προ-έλεγχος του συστήματος και 

έπρεπε να ακολουθήσει ο επίσημος έλεγχος για αποδοχή του συστήματος.  Για 

τον λόγο αυτό, εισηγήθηκε εναλλακτική διαδικασία ελέγχου η οποία προνοεί τον 

έλεγχο του συστήματος σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας (Operational 

Evaluation) διάρκειας 2 μηνών. 

Το θέμα συζητήθηκε σε κοινή συνεδρίαση με το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, τον 

Οργανισμό Eurocontrol, την εταιρεία και την Αρχή και συμφωνήθηκε νέο 

χρονοδιάγραμμα παράδοσης του έργου για να καταστεί το σύστημα έτοιμο για 

λειτουργία τον Φεβρουάριο 2011.  Ο επανέλεγχος του συστήματος που άρχισε τον 

Ιανουάριο 2011 και περιλάμβανε έλεγχο αντοχής (Endurance Test) διακόπηκε δύο 

φορές αφού παρουσιάστηκαν διακοπές σε υποσυστήματα. 

Μετά την πιο πάνω εξέλιξη έχει ζητηθεί από την εταιρεία σχέδιο επίλυσης των 

προβλημάτων και έχει καθοριστεί καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του 

έργου, στη βάση των οδηγιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ως η 

31.7.2011. 

Μέχρι τις 20.4.2011 καταβλήθηκε στον προμηθευτή το ποσό των €16.880.431 

βάσει των προνοιών του συμβολαίου για το οποίο κατατέθηκε τραπεζική εγγύηση 

με ημερομηνία λήξης 30.6.2011. 

20. Ευρυφασματικές Υπηρεσίες. 

Οι Ευρυφασματικές Υπηρεσίες περιλαμβάνουν την υπηρεσία DSL-Access και την 

υπηρεσία Cytavision.   
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Η υπηρεσία DSL-Access προσφέρεται μέσω του δικτύου DSL και προσφέρει 

υπηρεσίες γρήγορου διαδικτύου, βίντεο και προγραμμάτων κατά ζήτηση και άλλων 

διαδραστικών υπηρεσιών με τη χρήση πολυμέσων.  Με βάση τα προϋπολογισθέντα 

στοιχεία του 2010 (δεν υπάρχουν τα πραγματικά στοιχεία για τα έξοδα της 

υπηρεσίας για το 2010) και τα πραγματικά στοιχεία για το 2009, η υπηρεσία DSL-

Access, με βάση την μεθοδολογία του πλήρως κατανεμημένου κόστους, παρουσιάζει 

πλεόνασμα.   

Η υπηρεσία Cytavision προσφέρει ψηφιακή μετάδοση εικόνας και ήχου μέσω της 

τηλεφωνικής γραμμής.  Η υπηρεσία αρχικά λειτούργησε πιλοτικά τον Οκτώβριο του 

2002 και εισήχθηκε εμπορικά τον Σεπτέμβριο του 2004.  Για την αγορά του αναγκαίου 

εξοπλισμού και λογισμικού, δαπανήθηκε μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2010 ποσό €12 εκ.  Για 

την εξασφάλιση περιεχομένου, για το οποίο δαπανήθηκε το 2010 ποσό €20,1 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.   

Λόγω του ότι υπάρχει έντονος ανταγωνισμός για την εξασφάλιση κατ’ αποκλειστικότητα 

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 επόμενες αγωνιστικές περιόδους. 

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 σημειωτέον περιλαμβάνονται περισσότερες ομάδες.  Αναφέρεται ότι το ποσό 

που θα καταβληθεί σε 11 ομάδες κατά την αγωνιστική περίοδο 2013-2014, με βάση τα 

συμβόλαια που υπογράφηκαν, αναμένεται να είναι πολύ περισσότερο από το ποσό που 

καταβλήθηκε σε 23 ομάδες κατά την αγωνιστική περίοδο 2010-2011. Το ακριβές ποσό 

που θα καταβληθεί δεν μπορεί να υπολογιστεί αφού εξαρτάται από την  κατηγορία στην 

οποία θα αγωνίζεται η κάθε ομάδα. Επιπλέον, εφόσον η Αρχή αποκτήσει τα δικαιώματα 

και άλλων ποδοσφαιρικών και μη ομάδων για τα επόμενα χρόνια, το κόστος αποκλειστικής 

προβολής των αγώνων πιθανόν να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.  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 την Κυβέρνηση όσο και από την Βουλή των Αντιπροσώπων, των 
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απαιτούμενων Κονδυλίων που αναμένεται να περιληφθούν στους μελλοντικούς 

Προϋπολογισμούς της Αρχής για το 2013-2016. 

Με βάση τα προϋπολογισθέντα στοιχεία του 2010 και τα πραγματικά στοιχεία για το 

2009, η υπηρεσία Cytavision, με βάση την μεθοδολογία του πλήρως κατανεμημένου 

κόστους, παρουσιάζει έλλειμμα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Αρχής, η υπηρεσία θα 

καταστεί κερδοφόρα το 2016. Αναφέρεται ότι εξειδικευμένη μελέτη κοστολόγησης με τη 

μεθοδολογία του μέσου μεταβλητού/αποφεύξιμου κόστους που ετοιμάστηκε από οίκο 

Συμβούλων το 2008,  κατέδειξε ότι οι υπηρεσίες Cytavision και  DSL-Access 

καλύπτουν το μέσο μεταβλητό ή αποφεύξιμο κόστος. 

21. Διαφημίσεις και έξοδα προώθησης.   

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

Αρχής το 2010 ανήλθαν σε €12,25εκ., σε σύγκριση με €10,05εκ. το 2009, δηλαδή 

σημειώθηκε αύξηση κατά 21,78%. 

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

Έτος  
Προϋπολογισθείσες 

δαπάνες  
Πραγματικές 

δαπάνες 
  €  € 

2008 
2009 
2010 

 10.088.706 
10.700.000 
11.000.000 

     10.073.917 
10.055.623 
12.245.379 

Η σχετική πρόνοια στον Προϋπολογισμό του Κεφαλαίου 20/150 – Διαφημίσεις και 

έξοδα προώθησης ήταν €11,0 εκ. Σημειώνεται ότι, ουδεμία δαπάνη διενεργείται 

από το άρθρο αυτό χωρίς προηγουμένως να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η συγκατάθεση 

της. Η αποδέσμευση ολόκληρου του Κονδυλίου από την Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού δόθηκε στις 11.5.2010. 

Η υπέρβαση που σημειώθηκε, ύψους €1.245.379, σύμφωνα με σχετικό μνημόνιο 

της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, οφείλεται στις επιπρόσθετες προωθητικές 

ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στο τέλος του 2010, σχετικά με την εισαγωγή 

των νέων πακέτων της Cytavision, τον πολλαπλασιασμό ταχυτήτων των ευρυζωνικών 

προϊόντων, τις χριστουγεννιάτικες προσφορές έναντι αντίστοιχων προσφορών των 

ανταγωνιστών καθώς επίσης και στο αυξημένο ποσό που διατέθηκε σε διάφορες 

χορηγίες. 
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(β) Όπως αναφέρεται στο Επεξηγηματικό Μνημόνιο για τον Προϋπολογισμό, η 

πρόνοια για διαφήμιση και προβολή αποτελεί το 2,2% του Προϋπολογισμού 

εσόδων, ποσοστό που υπολείπεται σε σχέση με τις πρακτικές Ευρωπαϊκών 

εταιρειών παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας που ανέρχεται γύρω 

στο 4%.  Όπως παρατηρήθηκε, η πραγματική δαπάνη για διαφήμιση και προβολή 

ανήλθε σε 2,36% των πραγματικών εσόδων του έτους. 

(γ) Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Εταιρικής Επικοινωνίας και Δημοσίων 

Σχέσεων, ποσοστό πέραν του 90% αφορά σε άμεση διαφήμιση και περιλαμβάνει 

δαπάνες για διαφημιστικές εκστρατείες, οι οποίες ετοιμάζονται από τέσσερα 

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

διαφημιστικά γραφεία έληξε τον Ιανουάριο του 2011.  Το Συμβούλιο σε συνεδρία του 

στις 11.1.2011, με βάση πρόνοια στα συμβόλαια, αποφάσισε όπως ανανεωθούν τα 

συμβόλαια των διαφημιστικών γραφείων για ακόμη έξι μήνες, έτσι ώστε να δοθεί ο 

απαραίτητος χρόνος για ολοκλήρωση των διαδικασιών προκήρυξης και αξιολόγησης 

προσφορών για σύναψη νέων συμβολαίων.  

(δ) Όπως παρατηρήθηκε, η δαπάνη για άμεση διαφήμιση η οποία δόθηκε στον  

αθλητισμό ανήλθε περίπου σε €4,0 εκ (€2,1 εκ το 2009), και αφορούσε στην  

προβολή των υπηρεσιών/προϊόντων της Αρχής 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. 

Παρόλο ότι δεν αμφισβητείται η στρατηγική της διαφήμισης και προώθησης των 

προϊόντων της Αρχής μέσω του αθλητισμού και ειδικά του ποδοσφαίρου, έχοντας 

υπόψη τη μεγάλη απήχηση του αθλήματος στο ευρύτερο κοινό, εντούτοις 

παρατηρείται ότι καταβάλλονται μεγάλα ποσά χωρίς να τεκμηριώνονται επαρκώς 

τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για την Αρχή. 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Αρχής, δεν είναι πάντοτε εύκολο να τεκμηριώνεται 

το όφελος για κάθε επιμέρους ενέργεια, όμως οι έρευνες αγοράς που γίνονται κατά 

καιρούς μετρούν την απήχηση του συνόλου των προωθητικών ενεργειών μιας 

συγκεκριμένης περιόδου στο αγοραστικό κοινό.  Περαιτέρω, το πιο ασφαλές 

κριτήριο είναι τα αποτελέσματα πωλήσεων που δείχνουν τον βαθμό συγκράτησης 
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υφιστάμενων πελατών και προσέλκυσης νέων, τα οποία στα πλείστα χαρτοφυλάκια 

υπηρεσιών υπερτερούν έναντι αντίστοιχων ευρωπαϊκών οργανισμών. 

(ε) Η δαπάνη για την έμμεση διαφήμιση ανήλθε σε €741.108, σε σύγκριση με €570.155 

το 2009. Η έμμεση διαφήμιση γίνεται μέσω στήριξης διαχρονικών και αναλώσιμων έργων. 

Σύμφωνα με το Επεξηγηματικό Μνημόνιο του Προϋπολογισμού ποσό ύψους €500.000 

αναμενόταν να διατεθεί σε διαχρονικά έργα υποδομής στους τομείς της δημόσιας υγείας, 

της παιδείας, της έρευνας & τεχνολογίας και του περιβάλλοντος στα πλαίσια της πολιτικής 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Οργανισμού.  

Διαπιστώθηκε ότι από το ποσό των  €741.108 δαπανήθηκαν για διαχρονικά έργα μόνο 

€43.038  και το υπόλοιπο ποσό δαπανήθηκε για αναλώσιμα έργα. Η χαμηλή υλοποίηση 

του Προϋπολογισμού σε διαχρονικά έργα οφείλεται κυρίως, στην καθυστέρηση από το 

Δήμο Λεμεσού για έναρξη των εργασιών σχετικά με τη κατασκευή της Υπέργειας 

Διάβασης Πεζών στο ΓΣΟ. 

Τα ποσά των χορηγιών για αναλώσιμα έργα κυμαίνονται από €500 μέχρι €50.000. 

22. Επέκταση του δικτύου καταστημάτων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρία 20/2010, ημερομηνίας 18.5.2010, αποφάσισε, 

κατά πλειοψηφία (5 προς 4), τη συνομολόγηση συμφωνίας με εταιρεία, στο εφεξής 

αναφερόμενης ως αναδόχου εταιρείας, για πενταετή περίοδο συνεργασίας με σκοπό 

την κατ’ αποκλειστικότητα προώθηση των προϊόντων της Αρχής από τα καταστήματα 

της εν λόγω εταιρείας, παγκύπρια, με κόστος ύψους €4 εκ. περίπου για 5 χρόνια 

(περιλαμβάνει υπολογιζόμενο μέγιστο κόστος διαμόρφωσης καταστημάτων ύψους 

€740.000 για 37 καταστήματα). 

Η απόφαση επέκτασης του δικτύου καταστημάτων, μέσω συνεργασίας με αλυσίδα 

καταστημάτων, λήφθηκε το 2008, από το τότε Διοικητικό Συμβούλιο, με σκοπό την 

προσέλκυση/συγκράτηση πελατών και επειδή κρίθηκε ότι η Αρχή υστερούσε στον 

τομέα αυτό συγκριτικά με τον ανταγωνισμό. 

Για τη σύναψη της πιο πάνω συμφωνίας προηγήθηκε η μελέτη του θέματος από 

τρεις επιτροπές: 

(α) Η Διευθυντική Επιτροπή διεξήγαγε διαβουλεύσεις με δύο πιθανούς 

συνεργάτες και υπέβαλε έκθεση στις 27.4.2009 στην οποία εισηγήθηκε 

συνεργασία με άλλη εταιρεία η οποία διαθέτει καταστήματα, της οποίας η πρόταση 
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κρίθηκε πιο συμφέρουσα για την Αρχή γιατί υπερτερούσε και στην επιχειρησιακή 

και στην οικονομική ανάλυση (συνολικό κόστος για τρία χρόνια €1.792.500, σε 

σύγκριση με €4.765.000). Η εισήγηση υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Γενικής 

Διεύθυνσης και στις 11.5.2009 υποβλήθηκε στο Συμβούλιο για έγκριση. 

(β) Από ad hoc Επιτροπή την οποία διόρισε το Συμβούλιο, στις 30.6.2009, με 

σκοπό τη μελέτη του θέματος και υποβολή εισήγησης στο Συμβούλιο. Το 

Συμβούλιο στη συνεδρία αρ. 20/2009 στις 28.7.2009 υιοθέτησε την εισήγηση της 

Επιτροπής και αποφάσισε τα ακόλουθα: 

1. Να γίνουν διαβουλεύσεις με την (εν τέλει) ανάδοχο εταιρεία για το ενδεχόμενο 

συνομολόγησης συμφωνίας.  Οι διαβουλεύσεις να αφορούν, μεταξύ άλλων, 

τη βελτίωση της οικονομικής προσφοράς της και τη διερεύνηση διαφόρων 

ανησυχιών που είχε διατυπώσει η ad hoc Επιτροπή. 

2. Να μην δοθεί αρνητική απάντηση στην άλλη  εταιρεία για διατήρηση των 

επιλογών της Αρχής.  

3. Σε περίπτωση που αποφασιστεί υπογραφή τελικής συμφωνίας να 

προηγηθεί έλεγχος των οικονομικών στοιχείων του συνεργάτη. 

(γ) Από δεύτερη ad hoc Επιτροπή στην οποία το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 

(διορίστηκε την 1.8.2009) ανέθεσε στις 8.9.2009 την υλοποίηση της πιο πάνω 

απόφασης και υποβολής εισήγησης στο Συμβούλιο. Τα μέλη της Επιτροπής 

υπέβαλαν τις εισηγήσεις τους στο Συμβούλιο στις 27.10.2009. Τρία μέλη τάχθηκαν 

υπέρ της συνομολόγησης συμφωνίας με την ανάδοχο εταιρεία και δύο τάχθηκαν 

εναντίον.  Το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία (5 προς 4) να υιοθετήσει την 

εισήγηση της Επιτροπής.  Σημειώνεται ότι στην ίδια συνεδρία αποφασίστηκε όπως 

προστεθούν πέντε ή έξι Cytashop (ΓΕΠ) για καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. 

Αφού ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις, εγκρίθηκε η συμφωνία στις 18.5.2010 

με τους όρους που αναφέρονται πιο πάνω. Η συμφωνία υπογράφτηκε στις 

27.5.2010. 

Διαπιστώθηκε ότι το Συμβούλιο δεν φαίνεται να τεκμηριώνει στην απόφαση του 

τους λόγους για τους οποίους προτιμήθηκε η ανάδοχος αντί η άλλη  εταιρεία της 

οποίας η πρόταση, όπως αναφέρεται πιο πάνω, αρχικά κρίθηκε πιο συμφέρουσα. 

Σημειώνεται ότι ούτε στα πρακτικά/σημειώματα των ad hoc Επιτροπών υπάρχει 

τεκμηρίωση. 



 32 

Επιπρόσθετα, δεν φαίνεται να έγινε εμπεριστατωμένη τεχνοοικονομική μελέτη για 

αξιολόγηση της επένδυσης. Επίσης στη συνεδρία του Συμβουλίου ημερομηνίας 

18.5.2010, κατά την οποία λήφθηκε απόφαση για υπογραφή της συμφωνίας, 

αναφέρθηκε από τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή, μετά από σχετική ερώτηση,  

ότι για την ανάδοχο εταιρεία δεν έγινε ενδελεχής νομικός έλεγχος.   Αναφέρθηκε 

επίσης από τον Αναπληρωτή Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή ότι η εταιρεία 

στηρίζεται σε μεγάλο παρατράβηγμα που έχει από τις τράπεζες.  

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Αρχής η απόφαση για προτίμηση της αναδόχου 

εταιρείας έναντι της άλλης, είχε ληφθεί από το προηγούμενο Συμβούλιο στις 

28.7.2009, μετά από εισήγηση της πρώτης ad hoc επιτροπής στην έκθεση της 

οποίας περιγράφονται ξεκάθαρα και αναλυτικά οι λόγοι για την εισήγηση που 

έγινε.  Ως προς την αναφορά ότι δεν έγινε ενδελεχής νομικός έλεγχος, ο Πρόεδρος 

της Αρχής ανέφερε ότι ο λόγος είναι επειδή η παρούσα περίπτωση αφορά σε 

εμπορική συνεργασία με περιορισμένο αντικείμενο και διάρκεια, ενώ τέτοια 

πρακτική εφαρμόζεται σε περιπτώσεις εξαγορών/συγχωνεύσεων.   

Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι στην έκθεση της ad hoc επιτροπής καταγράφονται τα 

θετικά και αρνητικά στοιχεία των προτάσεων των δύο εταιρειών και γίνεται 

εισήγηση για περαιτέρω διαβουλεύσεις με την ανάδοχο εταιρεία για βελτίωση της 

πρότασής της και εισήγηση για μη αποκλεισμό της δεύτερης εταιρείας έτσι ώστε 

να διατηρηθούν οι επιλογές της Αρχής. Η απόφαση για συνομολόγηση της 

συμφωνίας λήφθηκε από το νυν Συμβούλιο στις 18.5.2010, μετά τις διαβουλεύσεις 

που έγιναν από τη δεύτερη ad hoc επιτροπή, χωρίς να αναφέρει τους λόγους 

προτίμησης της αναδόχου εταιρείας. Επειδή μάλιστα, κατά την ημερομηνία λήψης 

της τελικής απόφασης από το Συμβούλιο, η οικονομική πρόταση της άλλης 

εταιρείας (€1.792.500 για τρία έτη) εξακολουθούσε να ήταν χαμηλότερη από την 

τελική οικονομική πρόταση της αναδόχου εταιρείας, οι λόγοι προτίμησης θα 

έπρεπε να είχαν καταγραφεί.  

23. Ενοικίαση διατηρητέου κτιρίου στην  παλιά Λευκωσία. 

Στα πλαίσια απόφασης του Συμβουλίου Γενικής Διεύθυνσης (ΣΓΔ) για εξεύρεση χώρων 

για άνοιγμα καταστήματος στην παλιά Λευκωσία, ανατέθηκε σε Ομάδα Εργασίας η 

διεξαγωγή σχετικής έρευνας και υποβολή εισηγήσεων.  Η Ομάδα Εργασίας στην έκθεσή 

της ημερομηνίας 26.5.2008 αναφέρει ότι δόθηκε έμφαση στην αναζήτηση καταστημάτων 
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στην οδό Λήδρας η οποία υπερτερεί σημαντικά των άλλων οδών από άποψη 

εμπορικότητας και παρέθεσε τέσσερα άμεσα διαθέσιμα καταστήματα στην εν λόγω οδό 

για μια αρχική αξιολόγηση. 

Με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν για ιεράρχηση των επιλογών για ενοικίαση 

(εμπορικότητα, εμβαδόν, κόστος ενοικίου ή εξαγοράς εμπορικής εύνοιας), έγινε 

αξιολόγηση των καταστημάτων και εισήγηση για ενοικίαση του καταστήματος που 

κατατάγηκε πρώτο, και είχε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. 

Εμβαδον (τ.μ.)  Ισόγειο  95 
  ανώγειο  150 
Εμπορική Εύνοια    €512.580 
Μηνιαίο Ενοίκιο    €2.477 

Στη συνέχεια, όπως αναφέρεται σε υπόμνημα του Αναπληρωτή ΑΕΔ προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο ημερομηνίας 15.7.2008, περιήλθε σε γνώση του Συμβουλίου Γενικής Διεύθυνσης 

άλλο κατάστημα στην οδό Ονασαγόρου (η οποία κρίθηκε από την Ομάδα Εργασίας ότι 

υστερεί της οδού Λήδρας όσον αφορά στην εμπορικότητα) το οποίο αξιολογήθηκε από το 

Συμβουλίου Γενικής Διεύθυνσης ως κατάλληλο για τις ανάγκες της Αρχής και η ενοικίαση του 

κρίθηκε συμφέρουσα σε σύγκριση με τις άλλες επιλογές. Το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθέτησε 

την εισήγηση αυτή και έγιναν διαπραγματεύσεις με τον υφιστάμενο ενοικιαστή και υπογράφηκε 

ενοικιαστήριο έγγραφο στις 16.12.2008. 

Χαρακτηριστικά καταστήματος: 

Εμβαδόν (τ.μ.)  Ισόγειο 98 
 Ανώγειο 175 
Αποζημίωση Ενοικιαστή  €155.000 
Μηνιαίο ενοίκιο  €2.050 
Κόστος ανάπλασης/αναπαλαίωσης  €278.000 
Μηχανολογικά  €70.000 
Αμοιβή Συμβούλων  €28.000 
Δικηγόρος ιδιοκτήτη  €8.500 

Οι εργασίες αναπαλαίωσης και η διαμόρφωση του καταστήματος ως Γραφείο 

Εξυπηρέτησης Πελατών ολοκληρώθηκαν μετά από δύο χρόνια και το ΓΕΠ άρχισε τη 

λειτουργία του την 1.12.2010.  Οι πραγματικές δαπάνες αναπαλαίωσης ανήλθαν σε 

€535.543, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Αναφέρεται ότι οι εργασίες αναπαλαίωσης 

ανατέθηκαν χωρίς προσφορές στον υφιστάμενο ενοικιαστή (ο οποίος είναι εργοληπτική 

εταιρεία). 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, με την αύξηση των δαπανών για την αναπαλαίωση όπως 

εξελίχθηκε, η ενοικίαση καταστήματος στην οδό Λήδρας θα ήταν πιο συμφέρουσα για την 

Αρχή.  

Ο Πρόεδρος της Αρχής ανέφερε ότι η αύξηση στο κόστος αναπαλαίωσης κατά 30% κρίνεται 

λογική και ότι αναμένεται να επιχορηγηθεί από το κράτος με €90.000 περίπου.  Περαιτέρω 

σημείωσε ότι και για την επιλογή στην οδό Λήδρας επίσης θα απαιτούνταν δαπάνες για 

διαμόρφωσή του σε Cyta Shop.  

24. Ενοικίαση καταστήματος στη Λακατάμια. 

Για τη στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών και τη λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης 

Πελατών στη Λακατάμια έγινε δημόσια πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος και 

λήφθηκαν 12 προτάσεις οι οποίες αξιολογήθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία. Η 

προσφορά κατακυρώθηκε από το Ειδικό Συμβούλιο Προσφορών στις 16.2.2009 για 

περίοδο τριών χρόνων.  Το ενοικιαστήριο έγγραφο καθορίζει μηνιαίο ενοίκιο €2.100, 

πλέον Φ.Π.Α. για συνολικό εμβαδόν 382 τ.μ. (€6,30 το τ.μ.). 

Για να λειτουργήσει το Γραφείο απαιτήθηκαν πρόσθετες δαπάνες για αναπροσαρμογή 

του χώρου με κόστος €84.940 (στο οποίο περιλαμβάνεται εξοπλισμός αξίας €40.340). 

Η λειτουργία του Γραφείου άρχισε  τον Ιούνιο 2010, δηλαδή καταβλήθηκαν ενοίκια για 

13 μήνες χωρίς να αξιοποιείται ο ενοικιαζόμενος χώρος.   

25. Αξιοποίηση κτιρίου Παλλουριώτισσας. 

Η Αρχή είναι ιδιοκτήτρια κτιρίου στην Παλλουριώτισσα, το οποίο αποτελείται από 

ισόγειο και δύο ορόφους και διαθέτει πέραν των 25 γραφειακών χώρων. Στον δεύτερο 

όροφο λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο. 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες εκθέσεις μας το κτίριο χρησιμοποιείται για τη 

στέγαση μικρού αριθμού υπαλλήλων (10 άτομα) της θυγατρικής εταιρείας Emporion 

Plaza και αρκετοί γραφειακοί χώροι παραμένουν αναξιοποίητοι. 

Αναφέρεται ότι η Αρχή κατέβαλε τα τελευταία χρόνια ποσό πέραν των €51.000 για 

βελτιώσεις, έργα συντήρησης και διαμόρφωση χώρων του κτιρίου, καθώς και ποσό 

€41.553 για κατασκευή σκιάστρων για 34 χώρους στάθμευσης. 

Έχοντας υπόψη ότι η Αρχή καταβάλλει σημαντικά ποσά (περίπου €1,7 εκ. τον χρόνο) 

για ενοικίαση γραφειακών χώρων, εισηγούμαστε να μελετηθεί η αξιοποίηση του 

ιδιόκτητου κτιρίου, ώστε να μειωθεί η δαπάνη για ενοίκια. 
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Ο Πρόεδρος της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι, παρόλο που οι αναξιοποίητοι γραφειακοί 

χώροι στο κτίριο είναι ελάχιστοι, μελετούνται τρόποι αξιοποίησής τους.  Παράλληλα, με την 

ολοκλήρωση άλλων ενεργειών που έχουν δρομολογηθεί, αναμένεται ότι εντός του 2011 θα  

καταστεί δυνατή η  αποδέσμευση ενοικιαζόμενων γραφειακών χώρων με σημαντική 

εξοικονόμηση δαπανών για ενοίκια. 

26.  Αποθήκες. 

Αποθέματα έργων υπό εκτέλεση.  Τα αποθέματα υλικών για τα έργα υπό 

εκτέλεση,τα οποία παρουσιάζονται στο πάγιο ενεργητικό, ανέρχονταν στις 

31.12.2010 σε €15,65 εκ.  σε σύγκριση με €18,69 εκ.  το 2009.  

  2010  2009 
       € εκ  € εκ 
Δίκτυο Μεταφοράς  0,77  0,90 
Ασύρματο Δίκτυο Πρόσβασης  3,86  4,06 
Δίκτυα Πυρήνα  0,37  0,52 
Ηλεκτρομηχανολογικές Υπηρεσίες  0,29  0,40 
Ενσύρματο Δίκτυο Πρόσβασης  10,36  12,81 
  15,65  18,69 

Η μείωση (19%) που παρουσιάζεται στα αποθέματα Ενσύρματου Δικτύου Πρόσβασης 

οφείλεται κυρίως, σύμφωνα με την αρμόδια Υπηρεσία, στην υλοποίηση του έργου 

«Επέκταση του ευρυζωνικού δικτύου στις αγροτικές περιοχές με τη μέθοδο των 

Μικροσκαμμάτων», όπου χρησιμοποιήθηκαν υλικά αξίας περίπου €1 εκ. κατά το 2010 

και στην  υλοποίηση στρατηγικών έργων όπως η εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού 

αξίας περίπου €0,5 εκ.  σε απομακρυσμένες περιοχές.  

Πεπαλαιωμένα υλικά/εξοπλισμός.  

Παρατηρήθηκε ότι στις αποθήκες εξακολουθεί να  υπάρχουν τα πιο κάτω υλικά τα 

οποία είναι πεπαλαιωμένα και θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για τον τρόπο 

χειρισμού τους.  

• Υλικά που αγοράστηκαν από την εταιρεία U.T.Starcom το 2002 συνολικής 

αξίας €631.056 τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί καθόλου. 

• Αποδιαμορφωτές της υπηρεσίας i-choice συνολικής αξίας €681.382 οι οποίοι 

δεν χρησιμοποιούνται λόγω παραλαβής νέων αποδιαμορφωτών οι οποίοι 

παρέχουν τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης. 



 36 

Δεν έχει ετοιμαστεί κατάσταση των βραδυκίνητων υλικών στις 31.12.2010 τα 

οποία, σύμφωνα με την έκθεση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου που 

αναφέρεται πιο κάτω, υπάρχουν στις αποθήκες σε μεγάλες ποσότητες. 

Πυρασφάλεια κεντρικών αποθηκών.  Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες 

εκθέσεις μας τα μέτρα πυρασφάλειας των αποθηκών δεν είναι ικανοποιητικά. 

Στους χώρους αποθηκών υπάρχουν μόνο πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα 

χωρίς να υπάρχει σύστημα πυρόσβεσης και οι έξοδοι κινδύνου δεν διαθέτουν 

ειδικές πόρτες εξόδου για γρήγορη εκκένωση σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

Αποθέματα Γραφείων Εξυπηρέτησης Πελατών. To σύστημα για τη διαχείριση 

των πωλήσεων και των αποθεμάτων τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού από τα 

Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών   λειτουργεί αυτόνομα και ανεξάρτητα από το 

λογιστικό σύστημα των Οικονομικών Υπηρεσιών και παρατηρούνται διαφορές στα 

αποθέματα που παρουσιάζουν τα δύο συστήματα. Στις 31.12.2010  

παρατηρήθηκε  διαφορά ύψους €165.236,η οποία πρέπει  να διερευνηθεί. 

Σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 

(α) Σε πρόσφατη έκθεση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (Μάρτιος 2011), 

σχετικά με την απογραφή των αποθεμάτων για το 2010, αναφέρονται πολλές 

αδυναμίες όσον αφορά στον έλεγχο και τη φύλαξη των αποθεμάτων όπως: 

• ελλιπής έλεγχος κατά την παραλαβή των υλικών 

• μη ικανοποιητικός έλεγχος καθ’  όλη τη διάρκεια του έτους (σε τακτά χρονικά 

διαστήματα) με βάση την κίνηση ή/και την αξία των υλικών 

• μη ικανοποιητική εποπτεία της καταμέτρησης των αποθεμάτων από τη 

μονάδα Διαχείρισης Υλικού 

• μη ικανοποιητικός διαχωρισμός καθηκόντων του κύκλου εργασιών των 

αποθηκών και της έκδοσης, χρέωσης και καταχώρισης των σχετικών 

εντύπων διακίνησης των υλικών 

• μη ικανοποιητική φύλαξη και ασφάλεια των υλικών ειδικά όσον αφορά στο 

ενδεχόμενο καταστροφής από φωτιά 

Στην έκθεση γίνονται εισηγήσεις για διορθωτικές ενέργειες όπως: 

• έλεγχος κατά την παραλαβή υλικών από τον αρμόδιο μηχανικό 
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• καθορισμός διαδικασίας ελέγχου των αποθεμάτων και καταμέτρησης σε 

τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με το είδος και την κίνηση των 

αποθεμάτων 

• παρακολούθηση των ελέγχων στις αποθήκες από την μονάδα Διαχείρισης 

Υλικού 

• βελτίωση της πυρασφάλειας των αποθηκών μέχρι την εγκατάσταση 

εξειδικευμένων συστημάτων πυρασφάλειας. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι αδυναμίες που 

καταγράφονται μελετούνται για να υλοποιηθούν βελτιώσεις, οι οποίες θα 

προέλθουν από το έργο εισαγωγής συστήματος διαχείρισης εταιρικών πόρων 

(ERP), του οποίου η πρώτη φάση υλοποιήθηκε και επίκειται η υλοποίηση της 

δεύτερης φάσης, όπως και από την ορθότερη στελέχωση. 

(β)   Πρόσφατα έχει αποκαλυφθεί η  υπεξαίρεση μεγάλης ποσότητας καλωδίων από την 

αποθήκη Παραλιμνίου αξίας πέραν του €1εκ., η οποία διερευνάται από την Αστυνομία.  Ο 

υπεύθυνος της μονάδας Διαχείρισης Υλικού στα σχόλιά του για την πιο πάνω έκθεση της 

Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρει ότι η τήρηση ή όχι των διαδικασιών που 

περιγράφονται στην έκθεση δεν θα μπορούσαν να αποτρέψουν την υπεξαίρεση 

(προφανώς επειδή ο φερόμενος ως δράστης (αποθηκάριος) πλαστογραφούσε τα έντυπα 

έκδοσης/χρέωσης των υλικών στα διάφορα έργα).  Θα έπρεπε όμως, κατά την άποψή 

μας, να υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας για εντοπισμό τέτοιων περιστατικών πιο έγκαιρα 

(π.χ. αναφορά ασύνηθους  κίνησης αποθεμάτων (exception report) είτε σε ποσότητα είτε 

σε αξία).  Επίσης από τον έλεγχο της Υπηρεσίας μας παρατηρήθηκε ότι δεν τηρούνται οι 

διαδικασίες ISO για τη διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου στα διάφορα έντυπα 

διακίνησης των ειδών αποθήκης. 

Αναφέρεται συναφώς ότι, στην έκθεση των Συμβούλων, στους οποίους ανατέθηκε 

η μελέτη της αναδιοργάνωσης των αποθηκών το 2008, αναφέρεται ότι δεν υπάρχει 

συγκεκριμένη πολιτική και διαδικασία ανατροφοδοσίας των περιφερειακών 

αποθηκών. 

27. Αγορά υπηρεσιών. 

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

αθλητικά θέματα, νοσηλεύτριας, κοινωνικής λειτουργού κλπ. Η δαπάνη το 2010 

ανήλθε σε €288.766 ( €226.087 το 2009).  
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Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη έκθεση 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 Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου 

του 2003 Ν.98(Ι)/2003. 

Συναφώς αναφέρεται ότι η Αρχή, μετά από καταγγελία που υπέβαλαν οι 

αυτοεργοδοτούμενες καθαρίστριες στην Επίτροπο Διοικήσεως για το καθεστώς 

εργοδότησης τους, το οποίο όπως διαπιστώθηκε υποδήλωνε σχέση εξαρτημένης 

εργασίας μεταξύ εργοδότη και εργοδοτούμενου, αποφάσισε την ένταξη τους στην 

κατηγορία του ωρομίσθιου προσωπικού και η εργοδότηση τους θα διέπεται από 

τους Κανονισμούς εργοδότησης του ωρομίσθιου προσωπικού της Αρχής.   

Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι το συμβόλαιο του συμβούλου για αθλητικά 

θέματα το οποίο είχε λήξει στις 31.3.2010, ανανεώθηκε για περίοδο ενός έτους 

μέχρι τις 31.3.2011  με απόφαση της Επιτροπής Cytavision στη συνεδρία της στις 

30.4.2010, χωρίς να ενημερωθεί το Συμβούλιο. Επισημαίνεται ότι, με απόφαση 

του Συμβουλίου στις 8.9.2009 τα πρακτικά των διαφόρων επιτροπών θα πρέπει 

να υποβάλλονται στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη, για ενημέρωση ή για 

λήψη απόφασης.  

28. Απαλλοτρίωση ακίνητης ιδιοκτησίας - Προσφυγή αρ. 1408/2008. 

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

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 
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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 της καταχώρισαν την προσφυγή αρ. 1408/2008, με την οποία 

ζητούν από το Δικαστήριο 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 Δικαστήριο 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 Διατάγματος Απαλλοτρίωσης. 

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

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

29. Αγωγή εναντίον της Αρχής. 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες εκθέσεις μας, στις 19.7.2004 υπογράφηκε 

μεταξύ της Αρχής και της 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 Αρχής στο δορυφορικό σταθμό. 

Στις 13.9.2004 η Αρχή 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 Δικαστήριο Λευκωσίας 

εναντίον της Αρχής για ισχυριζόμενη παράβαση γραπτής συμφωνίας, απαιτώντας 

αποζημιώσεις $14.292.007 για την υπολογιζόμενη απώλεια κερδών για την τριετή 
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συμφωνία που θα υπογραφόταν, καθώς και ποσό $118.807 ως ειδικές 

αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστησαν. 

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

ανταπαίτηση για οφειλές της εταιρείας προς την Αρχή ύψους $43.000 + ΦΠΑ για 

υπηρεσίες πριν τη διακοπή της συνεργασίας. 

Στις 25.1.2010 η εταιρεία πρότεινε απόσυρση των απαιτήσεών της και ανανέωση 

της συνεργασίας με την Αρχή. Οι διαβουλεύσεις που έγιναν όμως δεν κατέληξαν 

σε συμφωνία και το θέμα παραμένει ως είχε.  

Ο Πρόεδρος της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι η εν λόγω εταιρεία επανήλθε με νέα 

πρόταση για από κοινού απόσυρση των εκατέρωθεν απαιτήσεων, η οποία 

μελετάται. 

30. Ανέγερση Κεντρικού Τηλεφωνικού Κέντρου Λεμεσού.   

Σε προηγούμενες εκθέσεις μας αναφέρθηκε ότι, λόγω καθυστερήσεων από 

μέρους του εργολάβου, η Αρχή έχει υποστεί ζημιές ύψους €380.560 (£222.734).  

Ύστερα από εισηγήσεις μας, η Αρχή άσκησε το δικαίωμα  για επιβολή χρηματικών 

αποζημιώσεων, με την εξαργύρωση της εγγυητικής και την κατακράτηση των 

ποσών κράτησης του συμβολαίου.  Εξακολουθεί να παραμένει ποσό ύψους 

€128.870 (£75.424).  Ακολούθως συμφωνήθηκε να παραπεμφθούν οι διαφορές 

των δύο μερών σε διαιτησία.  Λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν με τη 

διαδικασία διαιτησίας, η Αρχή προχώρησε στη λήψη δικαστικών μέτρων με την 

αγωγή αρ. 12034/2004 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για απαίτηση του 

πιο πάνω ποσού.  Η Αρχή καταχώρισε λεπτομερή έκθεση απαιτήσεων, ενώ ο 

εργολάβος υπέβαλε ανταπαίτηση ύψους €3.034.280 (£1.775.886).   

Τον Οκτώβριο του 2008 ο εργολάβος ζήτησε να παραπεμφθούν οι διαφορές σε 

διαιτησία ή να συζητηθεί εξώδικος διακανονισμός.  Η Αρχή απέρριψε το αίτημα.  

Στις 29.3.2011 ο εργολάβος κατέθεσε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας 

αίτηση για διορισμό διαιτητή. 

31. Επιβολή προστίμων από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού. 

Κατά το 2010 επιβλήθηκαν στην Αρχή πρόστιμα από την Επιτροπή Προστασίας 

Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) συνολικού ποσού €3.329.452. 
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(α) Τον Νοέμβριο του 2010 η ΕΠΑ επέβαλε πρόστιμο €1.360.707 για 

παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6(1) (β) και (γ) του περί Προστασίας του 

Ανταγωνισμού Νόμου, εμποδίζοντας την ανάπτυξη του ανταγωνισμού προς 

ζημιά των καταναλωτών. 

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από καταγγελία εταιρείας ημερομηνίας 6.12.2007,  

αναφορικά με κατ’ ισχυρισμό άρνηση της Αρχής, να δώσει στην Netsmart 

πρόσβαση στην παροχή υπηρεσιών υπερτιμημένων γραπτών μηνυμάτων με τη 

χρέωση να γίνεται κατά τον τερματισμό του μηνύματος στους χρήστες κινητής 

τηλεφωνίας της Αρχής.  

Το ποσό πληρώθηκε στις 29.12.2010 από το Κονδύλι για Απρόβλεπτες Δαπάνες. 

Η Αρχή κατέθεσε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο εναντίον της πιο πάνω απόφασης. 

(β) Στις 2.11.2010 η ΕΠΑ επέβαλε πρόστιμο €1.968.745 για παράβαση των 

διατάξεων του άρθρου 6(1) (β) και (γ) του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου, 

εμποδίζοντας την ανάπτυξη του ανταγωνισμού προς ζημιά των καταναλωτών. 

Η υπόθεση αφορά σε καταγγελία εταιρείας ημερομηνίας 11.10.2005 αναφορικά 

με κατ’ ισχυρισμό άρνηση της Αρχής, να δώσει στην Thunderworx πρόσβαση 

στη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών υπερτιμημένων γραπτών μηνυμάτων με τη 

χρέωση να γίνεται κατά τον τερματισμό του μηνύματος (Premium SMS – Mobile 

Termination) στους χρήστες κινητής τηλεφωνίας της Αρχής. Το ποσό 

πληρώθηκε στις 28.2.2011.  

Η Αρχή καταχώρισε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο εναντίον της απόφασης. 

32. 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.  Δεν 

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 
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ανθρώπινου δυναμικού, την ταχύτητα στη λήψη και υλοποίηση των αποφάσεων 

και την προσφορά βέλτιστης εμπειρίας στον πελάτη. 

(β) Επενδύσεις – Δορυφορικό 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 Digimed 

Communications Ltd, λόγω του ότι το πρόγραμμα δεν υλοποιήθηκε. 

Η Αρχή προχώρησε σε διαβουλεύσεις, μέσω της Digimed, με τους συνεταίρους της στο 

πρόγραμμα Matra Marconi Space (UK) Ltd, για διεκδίκηση των δικαιωμάτων της βάσει 

της σχετικής συμφωνίας, οι οποίες όμως δεν καρποφόρησαν. Η Αρχή ανέθεσε διαδοχικά 

σε δύο Δικηγορικά Γραφεία του εξωτερικού τη λήψη μέτρων εναντίον των συνεταίρων 

της.  Το κόστος των δικηγορικών μέχρι τις 31.12.2004 ανήλθε σε  €627.000 (£367.017) . 

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

μετά από αίτηση της Matra Marconi Space (UK) Ltd.  Μετά την πιο πάνω εξέλιξη 

αποφασίστηκε η προώθηση της απαίτησης στην Κύπρο και καταχωρίστηκε η 

αγωγή 916/2005 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας με την οποία απαιτείται το 

ποσό των $13.626.000. 

H Matra Marconi Space (UK) Ltd και άλλοι εναγόμενοι ζήτησαν τη διαγραφή της 

αγωγής της Αρχής, λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας.  Το Επαρχιακό Δικαστήριο έκρινε 

ότι δεν έχει δικαιοδοσία να εκδικάσει την αγωγή εναντίον αριθμού των 

εναγομένων. Η Digimed εφεσίβαλε την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου και 

το Ανώτατο Δικαστήριο, με απόφαση του τον Μάιο 2010 αποδέχτηκε την ένσταση 

της Digimed και η αγωγή θα εκδικαστεί από το Επαρχιακό Δικαστήριο. 

(γ) 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. 
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(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). 

(δ) Πειθαρχικοί Κανονισμοί.  Με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου 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 το Γενικό Εισαγγελέα και στάληκε στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και 

Έργων για προώθησή στο Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων για 

ψήφιση πράγμα που μέχρι σήμερα δεν έγινε.  

 
 
 
 
 
 
 
 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της Δημοκρατίας 
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