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Γενική ∆ιευθύντρια 
Βουλής των Αντιπροσώπων, 
 
 

Οικονομικές Καταστάσεις της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2013. 

Εσωκλείω την Έκθεσή μου επί των οικονομικών καταστάσεων της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2013, η οποία 
υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3(5) των περί Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου 
∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 έως 2007. Σας αποστέλλω επίσης 
100 αντίτυπα της Έκθεσης, από τα οποία τα τριάντα (30) αντίτυπα προορίζονται για 
διανομή στα Μ.Μ.Ε. 

Tα θέματα που αναφέρονται στην Έκθεση συζητήθηκαν με το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και 
τη ∆ιεύθυνση της Αρχής στις 20.5.2014. Υποβλήθηκαν με επιστολή στις 23.5.2014 
στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για τα σχόλια/απόψεις της Αρχής πριν την 
υποβολή της Έκθεσης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της Έκθεσης (13.6.2014) δεν έχει ληφθεί απάντηση από την Αρχή.  

Σύμφωνα με τον περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό 
Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας Νόμο του 2002 έως 2014, με την κατάθεση στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων του Κρατικού Προϋπολογισμού ή των Προϋπολογισμών των νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου, κατατίθεται, από τους κατά νόμο αρμοδίους για την 
ετοιμασία των Προϋπολογισμών αυτών, στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στον 
Γενικό Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας, λεπτομερής έκθεση συμμόρφωσης και εφαρμογής 
των παρατηρήσεων του Γενικού Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας που περιέχονται στην 
τελευταία εκδοθείσα Ετήσια Έκθεσή του και αφορούν στις αρμοδιότητες και 
δραστηριότητες των υπηρεσιών που αφορά ο υπό έγκριση Προϋπολογισμός. 

Για διευκόλυνση της παρακολούθησης της πιο πάνω διάταξης της νομοθεσίας, οι 
κυριότερες επισημάνσεις/εισηγήσεις μας, αναφορικά με την Αρχή Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου, που θα περιληφθούν στην Ετήσια Έκθεσή του 2013, αναφέρονται 
συνοπτικά στον πιο κάτω πίνακα: 

 

 

Γραφείο Γενικού Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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Εισήγηση/Επισήμανση Παράγραφος 
Έκθεσης 

(i)  Tα παρεμφερή ωφελήματα προσωπικού, όπως εισφορά 
στο Σωματείο Ταμείου Ευημερίας, βοηθήματα και χορηγίες, 
ασφάλεια ζωής, Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, κ.λπ. 
(€5,16 εκ. το 2013) δεν θα πρέπει πλέον να επιβαρύνουν την 
Αρχή, αλλά τους υπαλλήλους. 

6 

(ii) Η διαχείριση των αποθεματικών του Σχεδίου Συντάξεων 
πρέπει να γίνεται με σύνεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Νόμου (Ν.208(Ι)/2012) και τους Κανόνες χρηστής διοίκησης.  Οι 
επενδύσεις σε ακίνητα του Σχεδίου ενδέχεται να μην έγιναν με 
γνώμονα τα συμφέροντα του Σχεδίου και κατ΄ επέκταση της 
Αρχής εφόσον τυχόν ελλείμματα του Σχεδίου καλύπτονται από 
την Αρχή.   
Έχει ανατεθεί στη ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου η διερεύνηση 
των επενδύσεων η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα. 

7 

(iii)  Η θυγατρική εταιρεία CytaHellas δεν έχει πετύχει τους 
στόχους της όσον αφορά στην κερδοφορία και 
απεξαρτητοποίηση της από την οικονομική στήριξη της Αρχής. 
Σύμφωνα με τη διεύθυνση της εταιρείας αυτό οφείλεται στον οξύ 
ανταγωνισμό με ραγδαία μείωση των τιμών στην αγορά της 
σταθερής τηλεφωνίας και μείωση των εσόδων.  Αυτό, κατά την 
άποψή μας, δείχνει το υψηλό επιχειρηματικό ρίσκο της αγοράς 
στην οποία έχει εμπλακεί η Αρχή και πρέπει να ληφθεί πολύ 
σοβαρά υπόψη στις αποφάσεις για το μέλλον της θυγατρικής 
(όπως επέκταση σε κινητή τηλεφωνία ως Εικονικός Πάροχος 
(MVNO). Ειδικά λόγω της απόφασης της κυβέρνησης για 
αποκρατικοποίηση της Αρχής τα όποια επιχειρησιακά σχέδια θα 
πρέπει να τυγχάνουν διαβούλευσης με τη Μονάδα 
Αποκρατικοποιήσεων και τη ∆ιϋπουργική Επιτροπή βάσει του 
περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης Νόμου του 
2014. 

11(β) 

(ιv) Θα πρέπει να γίνει άμεσα επανασχεδιασμός της στρατηγικής 
γύρω από την Υπηρεσία Cytavision η οποία πραγματοποιεί 
ζημιές. Θα πρέπει να γίνει επαναδιαπραγμάτευση των 
συμβολαίων αγοράς αθλητικού περιεχομένου για μείωση των 
δικαιωμάτων, τα οποία θεωρούνται πολύ ψηλά.  Στο μέλλον οι 
διαπραγματεύσεις για τέτοια συμβόλαια θα πρέπει να γίνονται με 
διαφάνεια και να τεκμηριώνεται η οικονομική ανταποδοτικότητα 
(value for money) για την Αρχή.  Για μακροπρόθεσμα πολυετή 
συμβόλαια θα πρέπει να γίνεται διαβούλευση με τη Μονάδα 
Αποκρατικοποιήσεων και τη ∆ιϋπουργική Επιτροπή. 

Για την απόκτηση τηλεοπτικών δικαιωμάτων ξένων αθλητικών 
γεγονότων και πρωταθλημάτων θα πρέπει να γίνεται ανάλυση 
του κόστους/οφέλους (κάτι που δεν γίνεται μέχρι σήμερα) και να 
τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα/χρησιμότητα απόκτησης του 
συγκεκριμένου περιεχομένου. 

 

14(β) 
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(v) Τον ∆εκέμβριο 2013 ανατέθηκε απευθείας κατόπιν 
διαπραγμάτευσης, με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, σε 
οίκο η μελέτη των παραμέτρων εκσυγχρονισμού της Αρχής, εν 
όψει της αποκρατικοποίησης της Αρχής.  Η όλη διαδικασία για 
την εξεύρεση κατάλληλου οίκου για το εν λόγω έργο παρουσιάζει 
σοβαρές αδυναμίες και κενά και υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση 
στην ανάθεση του έργου το οποίο κρίθηκε από την Αρχή ως 
επείγον.   

 
16 

(vi)  Συνεργάτης διανομέας προϊόντων soeasy οφείλει στην Αρχή 
ποσό περίπου €1 εκ. Η συμφωνία που έγινε τον Μάιο 2013 για 
αποπληρωμή με δόσεις δεν τηρήθηκε από τον συνεργάτη.  Για 
τις οφειλές δεν υπάρχει εγγυητική (έληξε στις 31.5.2013 χωρίς να 
ανανεωθεί). Παρατηρήθηκε ότι η Αρχή πλήρωσε σε συγγενική 
εταιρεία του συνεργάτη, κατά το 2013, ποσό €358.406 για 
προσφορά που της κατακυρώθηκε χωρίς να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο συμψηφισμού με τις οφειλές του προς την Αρχή. 

17(δ) 

(vii)  Η κατανομή των κονδυλίων διαφήμισης (€11,5 εκ. το 2013) 
δεν γίνεται με ενδεδειγμένο τρόπο και με την απαιτούμενη 
διαφάνεια.  ∆εν υπάρχει έλεγχος στην κατανομή των δαπανών 
(άμεση vs έμμεση διαφήμιση) ούτε κριτήρια για την αξιολόγηση 
των οφελών που προκύπτουν για την Αρχή. 

20 

(viii)  Η Αρχή προβαίνει σε αγορά υπηρεσιών από διάφορους 
συμβούλους (εκπρόσωπου τύπου, συμβούλου για αθλητικά 
θέματα, κ.λπ) με δυσανάλογα ψηλές αμοιβές σε σύγκριση με τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες.  Εισήγησή μας είναι όπως 
αναθεωρηθούν οι συμβάσεις και όπου ενδείκνυται να διακοπούν 
με τον καλύτερο, για τα συμφέροντα της Αρχής, τρόπο. 

23 

Σημειώνεται ότι στην Έκθεσή μας, εκφράσαμε την άποψη ότι ο τρόπος με τον 
οποίο ενήργησε κατά το υπό αναφορά έτος (αλλά και προηγουμένως) το διοικητικό 
συμβούλιο δεν ήταν ο ενδεδειγμένος. Οι ενέργειες του προηγούμενου ∆ιοικητικού 
Συμβουλίου φαίνεται ότι ενδεχομένως να ήταν πολλές φορές παράνομες ή/και να 
λήφθηκαν καθ’ υπέρβαση εξουσίας ή/και να συνιστούσαν κατάχρηση εξουσίας ή/και 
να οδήγησαν σε απώλεια περιουσίας της Αρχής. Η απώλεια χρημάτων από το Ταμείο 
Συντάξεων της Αρχής (στο οποίο το προηγούμενο ∆Σ μετείχε), η οποία βαραίνει την 
ίδια την Αρχή, η επένδυση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στην Υπηρεσία Cytavision 
με αδιαφανείς διαδικασίες, φαίνεται να οφείλονται σε ενέργειες του προηγούμενου και 
προηγούμενων διοικητικών συμβουλίων. Σημειώνουμε ότι με βάση τον περί 
Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμο (Κεφ. 302) τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 
θεωρούνται ότι εργοδοτούνται στη δημόσια υπηρεσία με την έννοια του Ποινικού 
Κώδικα. Στο σύγγραμμα του κ. Μιλτιάδη Μιλτιάδους «Οι ασκούντες επιχείρηση 
οργανισμοί δημοσίου δικαίου» αναφέρεται ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
ενός ημικρατικού οργανισμού έχουν ευθύνη για τις πράξεις τους κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους και η ευθύνη τους μπορεί να είναι ποινική ή αστική. Όπως 
αναφέρεται, τα μέλη μπορεί να υπέχουν ποινική ευθύνη για τη διάπραξη ορισμένων 
αδικημάτων του Μέρους ΙΙΙ του Ποινικού Κώδικα («Αδικήματα εναντίον της άσκησης 
νόμιμης εξουσίας») όπως είναι η κατάχρηση εξουσίας. Όσον αφορά στην αστική 
ευθύνη, στο σύγγραμμα εξηγείται ότι αυτή μπορεί να προκύπτει από ευθύνες των 
μελών έναντι του ίδιου του Οργανισμού, όπως το καθήκον για επίδειξη δεξιότητας και 
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επιμέλειας για το οποίο τα παραδείγματα που παρατίθενται περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, τις άφρονες επενδύσεις, την παραγνώριση επαγγελματικών συμβουλών, τις 
μη εξουσιοδοτημένες πληρωμές, τη συσσώρευση επισφαλών χρεών κλπ. Όπως 
εξηγείται, σε τέτοιες περιπτώσεις αστικής ευθύνης, ο Οργανισμός έχει δικαίωμα να 
καταχωρήσει αγωγή εναντίον του αμελούς μέλους του διοικητικού συμβουλίου για να 
επιδιώξει αποζημίωση.  Είναι συνεπώς εισήγηση μας ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο θα 
πρέπει να εξετάσει το θέμα και να υποβάλει σχετική εισήγηση στον Υπουργό 
Οικονομικών για το ενδεχόμενο παραπομπής του θέματος στον Γενικό Εισαγγελέα 
για το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων ή για το ενδεχόμενο να 
αναζητηθούν από τα πρόσωπα αυτά αστικές ευθύνες για τυχόν ζημιά που υπέστη η 
Αρχή εξ αιτίας των πράξεων ή παραλείψεων τους.  

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 
(∆ρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ημοκρατίας 
 
Κοιν.:  Γενικό Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας 
 Υπουργό Οικονομικών 
  Γενική Λογίστρια της ∆ημοκρατίας  
  Πρόεδρο ∆ιοικητικού Συμβουλίου Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 
 Ανώτατο Εκτελεστικό ∆ιευθυντή Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 
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