
    

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004. 

 

1. Γενικά. 

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

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

1984,  στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Οι λογαριασµοί της Αρχής για το 2003 έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή που 

διόρισε η Αρχή, ύστερα από έγκριση µου, µε βάση το άρθρο 3(1) των πιο πάνω  

Νόµων. Με βάση το ίδιο άρθρο,  η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει διενεργήσει 

επιπρόσθετο οικονοµικό και διαχειριστικό έλεγχο. 

2. Νοµοσχέδιο για αλλαγή του νοµικού καθεστώτος της Αρχής. 

Το νοµοσχέδιο µε τίτλο «Ο περί Λειτουργίας της ΑΤΗΚ Νόµος του 2005», το 

οποίο κωδικοποιεί και ενσωµατώνει τους περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών 

Νόµους, βρίσκεται για νοµοτεχνικό έλεγχο στη Νοµική Υπηρεσία. 

Σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο ο έλεγχος των λογαριασµών της Αρχής θα γίνεται από 

ελεγκτή που έχει τα προσόντα να είναι ελεγκτής δηµόσιας εταιρείας στη 

∆ηµοκρατία.  Επίσης έχει περιληφθεί πρόνοια που εξαιρεί την Αρχή  από το πεδίο 

εφαρµογής του περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος 

Λογαριασµών) Νόµου, µε φανερή πρόθεση  όπως ο  Γενικός Ελεγκτής παύσει να 

έχει αρµοδιότητα στον οικονοµικό και διαχειριστικό έλεγχο της Αρχής. 

Εξέφρασα την άποψη ότι, οι γενικώς αποδεκτοί κανόνες χρηστής διοίκησης 

επιβάλλουν όπως τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου υπόκεινται σε έλεγχο 

από το Γενικό Ελεγκτή και η Αρχή, παρά την ιδιαιτερότητα του επιχειρησιακού της 

περιβάλλοντος, δεν πρέπει να αποτελέσει εξαίρεση. 

Η αναγκαιότητα του ελέγχου της Αρχής από το Γενικό Ελεγκτή και η συµβολή των 

παρατηρήσεων του στη λειτουργικότητα της Αρχής επισηµάνθηκε και από τον 

Πρόεδρο της Αρχής ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως 

Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου ∆ηµοσίων ∆απανών  στις 2.2.2005, στα 

πλαίσια της εξέτασης των οικονοµικών καταστάσεων της ΑΤΗΚ για το 2003, και 

διατυπώθηκε η πρόθεση όπως στο νέο θεσµικό πλαίσιο συνεχίσει να προσφέρει 

τις υπηρεσίες του ο Γενικός Ελεγκτής. 
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Ο Πρόεδρος επανέλαβε τη θέση ότι η ΑΤΗΚ θεωρεί τον έλεγχο από το Γενικό 

Ελεγκτή αποτελεσµατικό και εποικοδοµητικό, διατύπωσε όµως την άποψη ότι η 

µελλοντική µορφή του ελέγχου και η ενσωµάτωση σχετικής ρητής πρόνοιας στο 

νέο νοµοσχέδιο είναι θέµα απόφασης της Κυβέρνησης και της Βουλής. 

3. Προϋπολογισµός. 

(α) ΄Εγκριση Προϋπολογισµού.  Ο Προϋπολογισµός της Αρχής για το έτος 
2004 εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 1.7.2003 και στάληκε στο 
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων στις 9.7.2003.  Εγκρίθηκε από το Υπουργικό 
Συµβούλιο στις 14.1.2004 και κατατέθηκε στη Βουλή στις 15.1.2004, από την 
οποία εγκρίθηκε στις 12.2.2004.  Σύµφωνα µε τους περί Νοµικών Προσώπων 
∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισµών) Νόµους, ο Προϋπολογισµός 
έπρεπε να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο µέχρι τις 
30.9.2003.  Οι δαπάνες από την 1.1.2004 µέχρι τις 12.2.2004 είχαν εγκριθεί από 
τη Βουλή µε την ψήφιση δωδεκατηµορίων.  

(β) ∆απάνες Προϋπολογισµού Αναπτύξεως.  Οι δαπάνες που 
προϋπολογίστηκαν για το 2004 ήταν £98,6 εκ. και οι πραγµατικές ανήλθαν σε 
£69,6  εκ. 

Η κατάσταση που ακολουθεί παρουσιάζει την εκτέλεση του Προϋπολογισµού 
Αναπτύξεως συγκριτικά µε τα προηγούµενα χρόνια: 

Έτος  Προϋπολογισµός Πραγµατικές 
δαπάνες 

Αδαπάνητα 
ποσά 

 Ποσοστό 
απόκλισης 

  £εκ. £εκ. £εκ  % 
2001  68,3 59,5 8,8  13 
2002  129,8 60,5 69,3  53 
2003  103 57,1 45,9  45 
2004  98,6 71,1 27,5  28 

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται τα σηµαντικότερα έργα του Προϋπολογισµού 

Αναπτύξεως που παρουσιάζουν χαµηλό ποσοστό υλοποίησης. 

Έργο Προϋπολογισµός  ∆απάνη 
 £εκ.  £εκ. 

∆ιεθνή Υποβρύχια Καλώδια 11,3  3,7 
∆ίκτυο Μετάδοσης  4,8  1,1 
Κτίρια 3,5  1,5 
Τεχνολογία Πληροφορικής 8,3  2,6 
Παγκύπριο Σύστηµα Ασφάλειας Κτηρίων 2,0  0,4 
Ηλεκτροµηχανολογικός Εξοπλισµός 2,7  1,5 
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Οι αποκλίσεις αυτές οφείλονται, σύµφωνα µε την Αρχή, στη διαφοροποίηση των 

αναγκών.  Η µείωση των επενδύσεων σε ∆ιεθνή Υποβρύχια Καλώδια οφείλεται 

στις αρνητικές διεθνείς συνθήκες.  Η ανάπτυξη του ∆ικτύου Μετάδοσης 

περιορίστηκε λόγω της ύφεσης που παρατηρήθηκε στη ζήτηση νέων µισθωµένων 

συνδέσεων.  Η µεγάλη απόκλιση στην Τεχνολογία Πληροφορικής οφείλεται στην 

απόφαση για µη αγορά έτοιµων συστηµάτων και στο γεγονός ότι οι δαπάνες για 

το κέντρο τηλεξυπηρέτησης πραγµατοποιήθηκαν το 2003. 

4. Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Το καθαρό πλεόνασµα για το 2004, πριν από τη 

φορολογία και τη χορηγία στο Κράτος, ήταν £50,2 εκ., σε σύγκριση µε £64,8  εκ. 

το προηγούµενο έτος. 
 
 2004 2003 
 £εκ. £εκ. 
Έσοδα από υπηρεσίες 231,6 223,1 
Άλλα έσοδα 9,0 17,2 
 240,6 240,3 
Έξοδα λειτουργίας (190,4) (175,5) 
Λειτουργικό Πλεόνασµα 50,2 64,8 
Πρόστιµο ΕΠΑ επιστρεπτέο 20,0 - 
Χορηγία στο Κράτος (35,0) (35,7) 
Πλεόνασµα πριν από τη φορολογία  35,2 29,1 

Τα έσοδα από τη σταθερή τηλεφωνική υπηρεσία σηµείωσαν µείωση, κυρίως λόγω 

της µείωσης των τελών στη διεθνή σταθερή τηλεφωνική υπηρεσία, ενώ τα έσοδα 

από την κινητή τηλεφωνική υπηρεσία σηµείωσαν αύξηση, κυρίως λόγω της 

αύξησης στη ζήτηση της προπληρωµένης υπηρεσίας. 

Τα τέλη για τις διάφορες υπηρεσίες καθορίζονται από την Αρχή µε βάση τον περί 

Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικό) Νόµο του 2004 και για τις 

ρυθµιζόµενες υπηρεσίες εγκρίνονται από το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθµίσεως 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων. 

Τα έξοδα λειτουργίας αυξήθηκαν κατά £14,3 εκ.  Οι σηµαντικότερες αυξήσεις 

σηµειώθηκαν στις δαπάνες  προσωπικού κατά  £1,3 εκ., στις αποσβέσεις κατά 

£5,6 εκ. και στις δαπάνες πωλήσεων και διαχείρισης κατά £1,6 εκ. 
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Μετά την απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, ηµεροµηνίας 26 Ιανουαρίου 2004, 

για ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού, εκκρεµεί  

η επιστροφή του προστίµου των £20 εκ. που επιβλήθηκε στην Αρχή το 2002. 

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

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της Αρχής: 

  2004  2003 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις  2,83  4,3 
Πλεόνασµα πριν από τον Εταιρικό Φόρο προς 
Απασχολούµενο Κεφάλαιο (Σύνολο Αποθεµατικών 
και Υποχρεώσεων) 

  
 

8,9% 

  
 

13,3% 
Αποδοχές Προσωπικού προς Έσοδα από Υπηρεσίες  30%  30% 

5. Μετρητά και κυβερνητικά χρεώγραφα. 

Στις 31.12.2004 υπήρχαν µετρητά και κυβερνητικά χρεώγραφα συνολικού ύψους 

£192,7 εκ., σε σύγκριση µε £165 εκ. το 2003.  Τα µετρητά ανέρχονταν σε 

£128,2 εκ., σε σύγκριση µε £101,1 εκ. το 2003, και το µεγαλύτερο µέρος τους είναι 

κατατεθειµένο σε εµπορικές τράπεζες, σε λογαριασµούς ενός έτους 

προειδοποίησης  και γραµµάτια.  Στις 31.12.2004 υπήρχαν τραπεζικοί 

λογαριασµοί σε ξένο νόµισµα (δολάρια ΗΠΑ και ευρώ), ύψους £10.402.102, ποσό 

το οποίο προήλθε από εκποίηση επενδύσεων στο εξωτερικό κατά το 2003 και 

παρέµεινε σε ξένο νόµισµα για σκοπούς επανεπένδυσης.  Λόγω της µείωσης της 

τιµής του δολαρίου  στους πιο πάνω λογαριασµούς προέκυψε το 2004 µη 

πραγµατοποιηθείσα συναλλαγµατική ζηµιά ύψους £984.519. 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη έκθεσή µου, τα ταµειακά διαθέσιµα, 

πέρα από τις ετήσιες ανάγκες της Αρχής, θα έπρεπε, σύµφωνα µε σχετική 

απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, δυνάµει του περί Νοµικών Προσώπων 

∆ηµοσίου ∆ικαίου (Επενδύσεις) Νόµου αρ. 100 του 1991,  να είχαν επενδυθεί 

σταδιακά εντός 10   ετών σε κυβερνητικά χρεώγραφα.  Ο Πρόεδρος της Αρχής µε 

πληροφόρησε ότι στάληκε σχετική επιστολή στον Υπουργό µε την οποία 

επεξηγούσε την πολιτική επενδύσεων που ακολουθούσε.   Ο Υπουργός ζήτησε 

την υποβολή λεπτοµερούς πρότασης επενδύσεων. 
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6. Χορηγία στο Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής στη συνεδρία του αρ. 45/2004, ηµεροµηνίας 

7.12.2004, αποφάσισε όπως ποσό ύψους £35 εκ. µεταφερθεί από τα 

αποθεµατικά της Αρχής στο Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας.  Το Υπουργικό 

Συµβούλιο, µε την απόφαση του αρ. 61.304 ηµεροµηνίας 9.12.2004, αποδέχθηκε 

την προσφορά αυτή.  Για το σκοπό αυτό ψηφίστηκε από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων στις 23.12.2004 Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός για τη 

χρήση του έτους 2004, ύψους £35 εκ.  Το συνολικό ποσό της χορηγίας από το 

2002 µέχρι σήµερα ανήλθε σε £110,7 εκ. 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενες εκθέσεις µου, η  µεταφορά των 

πλεονασµάτων στο Πάγιο Ταµείο δεν προνοείται στο Νόµο που διέπει τη 

λειτουργία της ΑΤΗΚ και ουσιαστικά ισοδυναµεί µε έµµεση φορολογία των 

καταναλωτών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

7. Προσωπικό. 

(α) Η Αρχή στις 31.12.2004 εργοδοτούσε 2 506 µόνιµο προσωπικό, σε 

σύγκριση µε 2 410 το 2003.  Οι εγκεκριµένες θέσεις στον Προϋπολογισµό ήταν για 

το 2004 2 564, σε σύγκριση µε  2 571 για το 2003.  Κατά το 2004 υπήρχαν 58 

κενές θέσεις. 

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

σε  £59 εκ., σε σύγκριση µε £57 εκ. το 2003. 

Οι δαπάνες για τόκους και ελλείµµατα στο Σχέδιο Συντάξεων ήταν £9,6 εκ..  Η 

αναλογιστική µελέτη του σχεδίου συντάξεων στις 31.12.2004 παρουσίαζε 

έλλειµµα £7,6 εκ., το οποίο προέκυψε από τις αυξήσεις στους µισθούς και τη 

µειωµένη απόδοση  των επενδύσεων. 

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

εργοδοτούµενο, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ελλειµµατική εισφορά των £9,6 εκ. στο 

Σχέδιο Συντάξεων, ήταν £23.482 (2003 £23.635). Με την ελλειµµατική εισφορά 

στο Σχέδιο Συντάξεων, ο µέσος όρος δαπανών για κάθε εργοδοτούµενο το 2004 

ήταν £27.319 (2003 £27.800). 

Από το 2000 η Αρχή εργοδοτεί έκτακτο προσωπικό, το οποίο πληρώνεται πάνω 

σε ωροµίσθια βάση.  Στις 31.12.2004 εργοδοτούνταν 243 έκτακτοι υπάλληλοι, για 
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στελέχωση των Κέντρων Τηλεξυπηρέτησης (Υπηρεσίες 191/192, CYTANET, 

GSM, I-CHOICE) και η σχετική δαπάνη για το έτος ανήλθε στις £843.607. 

(β) Άλλα ωφελήµατα προσωπικού.  Κατά τα έτη 2002-2004 πληρώθηκαν τα 

πιο κάτω ποσά: 

 2004 2003  2002 

 £ £  £ 

Βοηθήµατα και  χορηγίες προς το προσωπικό 501.692 507.503  450.742 

Εορταστικές εκδηλώσεις 36.772 43.871  39.565 

Επιχορήγηση Σωµατείου Ταµείου Ευηµερίας 867.886 678.332  655.696 

Συνδροµές υπαλλήλων και συνταξιούχων στο 

ΘΟΚ 

10.980 7.400  8.120 

Οµαδική ασφάλεια υπαλλήλων και 

συνταξιούχων 

 

356.599 

 

377.952 

  

299.122 

 1.773.919 1.615.058  1.453.245 

Οι διάφορες χορηγίες προς το προσωπικό (µηνιαία βοηθήµατα υπαλλήλων 

Ταµείου Προνοίας, χορηγήµατα τέκνων για σπουδές, βοηθήµατα σε 

δυσπραγούντες υπαλλήλους, χορηγήµατα σε αριστεύσαντα παιδιά υπαλλήλων 

κ.λπ.) γίνονται µε βάση σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

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).  Σηµειώνεται ότι, πέραν της πιο πάνω 

εισφοράς, για το 2004 µε την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αρχής 

αρ. συνεδρίας 45/2004, ηµερ. 7.12.2004, εγκρίθηκε η διάθεση επιπρόσθετου 

ποσού £100.000.  Για τη διαχείριση των οικονοµικών του Σωµατείου η 

∆ιαχειριστική Επιτροπή λογοδοτεί στα µέλη του Σωµατείου και όχι στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. 

(γ) ∆άνεια για αγορά αυτοκινήτου.  Σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου αρ.14/87, το προσωπικό της Αρχής µε βαθµό τοµεάρχη και άνω, 

ανεξάρτητα από ειδικότητα και απολαβές, δικαιούται όπως του παραχωρηθεί 

άτοκο δάνειο µέχρι ποσού £10.000 για την αγορά αυτοκινήτου.  Η απόφαση 

βασίστηκε στο γεγονός ότι η πλειονότητα του προσωπικού αυτού προΐσταται 

υπηρεσιών µε σοβαρές ευθύνες και σηµαντική προσφορά στο έργο της Αρχής. 
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Με την απόφαση του Συµβουλίου αρ. 550/2001 αναθεωρήθηκε το ποσό του 

δανείου ανάλογα µε τη µισθολογική κλίµακα και, µε τη συλλογική σύµβαση του 

2001, επεκτάθηκε το δικαίωµα στο προσωπικό που βρίσκεται στην κλίµακα Α12 

και Α13.  Το ανώτατο ποσό του δανείου έχει διαµορφωθεί ως εξής: 

  £ 
Γενικός ∆ιευθυντής  Ετήσιος µισθός (Πάγιος) 
Αναπληρ. Γενικός ∆ιευθυντής  Ετήσιος µισθός (Πάγιος) 
Βοηθός Γενικός ∆ιευθυντής  Ετήσιος µισθός (Πάγιος) 
∆ιευθυντής (Α16+1)  Ετήσιος µισθός 
Υποδιευθυντής (Α15+2)  20.000 
Τµηµατάρχης (Α14+2)  15.000 
Υποτµηµατάρχης (Α13)  10.000 
Λειτουργός (Α12)  10.000 

Αναφέρεται ότι ο Γενικός ∆ιευθυντής, ο Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής και ο 

Βοηθός Γενικός ∆ιευθυντής δικαιούνται και χρήση υπηρεσιακού αυτοκινήτου.  

Αναφέρεται επίσης ότι στους πιο πάνω δεν παραχωρείται αποζηµίωση για 

υπερωριακή εργασία. 

Στις 31.12.2004 εκκρεµούσαν 91 δάνεια συνολικού ποσού £795.536. 

Αναφέρεται συγκριτικά ότι στη ∆ηµόσια Υπηρεσία παραχωρείται δάνειο για αγορά 

αυτοκινήτου µέχρι ποσού £13.100 για την κλίµακα Α14 και πάνω και £9.100 για 

τις πιο χαµηλές κλίµακες, σε περιοδεύοντες υπαλλήλους, µετά από σύσταση του 

οικείου προϊσταµένου και έγκριση του Γενικού Λογιστή. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής ανέφερε πως έχοντας υπόψη ότι η Αρχή λειτουργεί σε 

ανταγωνιστικό περιβάλλον δεν µπορεί να γίνεται σύγκριση των ισχυόντων στην 

ΑΤΗΚ και στη ∆ηµόσια Υπηρεσία και το δάνειο θεωρείται ένα κίνητρο  ή/και 

αποζηµίωση για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι υπάλληλοι χωρίς να 

αµείβονται. 

(δ) Αποζηµίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση.  Σε 14 υπαλλήλους της Αρχής, 

οι οποίοι αφυπηρέτησαν πρόωρα το 2004, καταβλήθηκε αποζηµίωση συνολικού 

ύψους £608.944, επιπρόσθετα από τα συνταξιοδοτικά τους ωφελήµατα.  Από την 

εφαρµογή του θεσµού το 1988 µέχρι το 2004, η Αρχή έχει δαπανήσει για πρόωρη 

αφυπηρέτηση 657 υπαλλήλων συνολικό ποσό £17.058.150. 
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Παρατηρήθηκε ότι σε 4 περιπτώσεις εγκρίθηκε ευδόκιµη αφυπηρέτηση, ενώ τα 
ενδιαφερόµενα άτοµα θα αφυπηρετούσαν κανονικά σε σύντοµο χρονικό διάστηµα 
(από 5 µήνες µέχρι 2 χρόνια). 

Το ποσό της αποζηµίωσης για πρόωρη αφυπηρέτηση, βάσει του σχετικού 
Κανονισµού και της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 350/02, 
ηµερ. 23.7.2002, καθορίζεται ως εξής: 

(i) Μηνιαίος µισθός (βασικός + τιµάριθµος) επί τα πραγµατικά έτη υπηρεσίας.  
Ο µηνιαίος µισθός υπολογίζεται µε βάση την ανώτατη βαθµίδα της κλίµακας, 
ή 

(ii) το 85% της διαφοράς µεταξύ του µισθού µέχρι την κανονική ηλικία 
αφυπηρέτησης, µε βάση την τρέχουσα µισθολογική κλίµακα, και της 
σύνταξης που θα καταβληθεί µέχρι τότε, αν είναι µικρότερο από το (i) πιο 
πάνω. 

∆εν εφαρµόζεται ανώτατο ποσό αποζηµίωσης, ούτε προεξοφλητικό επιτόκιο. 
Οι αποζηµιώσεις του έτους κυµάνθηκαν από £6.297 µέχρι £87.112, µε µέσο όρο 

ανά υπάλληλο £43.496. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής διατύπωσε τη θέση ότι όλες οι περιπτώσεις πρόωρης 

αφυπηρέτησης στοχεύουν στο γενικότερο συµφέρον της ΑΤΗΚ. 

(ε) Υπερωρίες.  Η δαπάνη για υπερωριακή απασχόληση, όπως φαίνεται στον 

πίνακα που ακολουθεί, ανήλθε σε £2,20 εκ., σε σύγκριση µε £2,33 εκ. το 2003, 

δηλαδή σηµειώθηκε µείωση κατά 5,1%.  Οι ώρες υπερωριακής εργασίας 

σηµείωσαν µείωση περίπου 10%, σε σύγκριση µε τον προηγούµενο χρόνο.  

Αναφέρεται ότι σύµφωνα µε την καθιερωµένη πρακτική οι λειτουργοί στην κλίµακα 

Α8 και άνω δεν δικαιούνται αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία. 

 2004 2003 
 Ώρες £εκ. Ώρες £εκ. 

Υπερωρίες Κυριακής και 
δηµόσιων αργιών 

 
75 528

 
1,08 

 
83 237 

 
1,15 

Επίδοµα βάρδιας  0,39  0,38 
  1,47  1,53 
Υπερωρίες εργάσιµων 
ηµερών 

 
73 305

 
0,73 

 
82 217 

 
0,80 

  2,20  2,33 

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

οποίες ανέρχονται περίπου στο 13%. 
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8. Επενδύσεις – ∆ορυφορικό πρόγραµµα EAST. 

Στους λογαριασµούς του έτους 2000 έγινε πρόβλεψη ύψους £1.292.000 για 

ολόκληρο το ποσό της επένδυσης στο πιο πάνω δορυφορικό πρόγραµµα, η 

οποία έγινε µέσω της θυγατρικής εταιρείας Digimed Communications Ltd, λόγω 

του ότι το πρόγραµµα δεν υλοποιήθηκε. 

Η 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 ∆ικηγορικά Γραφεία του 

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

δικηγορικών µέχρι τις 31.12.2004 ανήλθε σε £367.017. 

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

από αίτηση 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 ∆ικαστήριο Λευκωσίας, µε την οποία απαιτείται 

το ποσό των $13.626.000. 

9. Θυγατρική εταιρεία Digimed Communications Ltd. 

Οι δραστηριότητες της εταιρείας, η οποία δεν ελέγχεται από την Ελεγκτική 

Υπηρεσία,  συνεχίζουν να είναι περιορισµένες. 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενες εκθέσεις µου, η Αρχή κατέθεσε στο 

λογαριασµό της εταιρείας ποσό £30 εκ. για επενδύσεις στο εξωτερικό, ενώ µέχρι 

σήµερα δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµιά επένδυση.  Το ποσό αυτό κατατέθηκε σε 

διάφορους τραπεζικούς λογαριασµούς και το 2004 απέφερε τόκους £1.129.507.  

Το ποσό των £30 εκ. κεφαλαιοποιήθηκε το 2004, µετά από έγκριση του Υπουργού 

Συγκοινωνιών και Έργων και σχετική απόφαση του Συµβουλίου, και έχουν εκδοθεί 

τίτλοι µετοχών στο όνοµα της Αρχής. 

Τα αποτελέσµατα του έτους, σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις της 

εταιρείας, είναι: 

 

 



 10

 2004 2003 
 £ £ 

Έσοδα από υπηρεσίες 151.619  97.601 
Έξοδα λειτουργίας (545.384)  (305.696) 
Ζηµιά από εργασίες (393.765)  (208.095) 
Τόκοι εισπρακτέοι 1.126.615  1.110.760 
Συναλλαγµατικό κέρδος/ζηµιά (169.418)  260.591 
Μερίδιο ζηµιάς σε συνδεδεµένη εταιρεία (2.207)  (8.246) 
Κέρδος/ζηµιά πριν από τη φορολογία 561.225  1.155.010 
Φορολογία (129.865)  (111.156) 
Κέρδος µετά τη φορολογία 431.360  1.043.854 

 
Η εταιρεία έχει τις πιο κάτω θυγατρικές και συνδεδεµένες εταιρείες: 

 Ποσοστό 
συµµετοχής Ποσό επένδυσης 

 %  
Cytacom Solutions Ltd 100   £250.000 
Emporion Plaza Ltd 100   £150.000 
Cyta UK Ltd (στο Ηνωµένο 
Βασίλειο) 

100   Stg250.000 

Bestel Communications Ltd 50   £131.445 
Iris Gateway Satellite Services Ltd 100   £1.500.000 
CYTA (HELLAS) 100   €340.000 
ACTEL Telecom Ltd 50   £3.612 

10. Αποθήκες. 

(α) Αποθέµατα λειτουργίας και συντήρησης.  Τα αποθέµατα υλικών 

λειτουργίας και συντήρησης στις 31.12.2004 ήταν αξίας £4,15 εκ., σε σύγκριση µε 

£2,9 εκ. το 2003.  Τα αποθέµατα υποστηρίζουν εξοπλισµό αξίας, σε τιµή κόστους, 

£470 εκ.  Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αγορά νέων καρτών κινητής 

τηλεφωνίας Cytamobile-Vodafone και την αγορά υλικών για τις υπηρεσίες 

miVision και  i-choice, καθώς και στη µεταφορά υλικών αξίας £463.282 από την 

αποθήκη υλικών έργων υπό εκτέλεση.  Η πρόβλεψη για πεπαλαιωµένα υλικά στις 

31.12.2004 ήταν £1.565.185.  Η διαγραφή πεπαλαιωµένων υλικών στο 

λογαριασµό κερδοζηµιών ανέρχεται σε £1.139.882.  Στο συνολικό ποσό της 

πρόβλεψης περιλαµβάνονται υλικά αξίας £410.682 που παραµένουν στις 

κατεχόµενες περιοχές. 



 11

Στις 31.12.2004 υλικά και εξοπλισµός αξίας £257.539 βρίσκονταν σε προµηθευτές 

στο εξωτερικό για επιδιόρθωση. 

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

υπό εκτέλεση, τα οποία παρουσιάζονται στο πάγιο ενεργητικό της Αρχής, στις 

31.12.2004 ήταν αξίας £6,7 εκ., σε σύγκριση µε £7,45 εκ. το 2003, όπως 

αναλύονται πιο κάτω: 

  2004 2003 
    £εκ. £εκ. 
Μεταγωγικό ∆ίκτυο  1,02 1,85 
Κινητές Τηλ. Υπηρεσίες  2,73 1,64 
Σταθερές Τηλ. Υπηρεσίες  0,34 0,73 
Ηλεκτροµηχανολογικές Υπηρεσίες  0,01 0,02 
∆ίκτυο Πρόσβασης  2,60 3,21 
  6,70 7,45 

Κατά το 2004 υλικά/εξοπλισµός αξίας £463.282 που αγοράστηκαν µεταξύ των 

ετών  1996-1999 µεταφέρθηκαν στην αποθήκη λειτουργίας και συντήρησης, µε 

σκοπό τη διαγραφή τους, αφού κρίθηκαν πεπαλαιωµένα, µετά από µελέτη που 

έγινε από τους υπεύθυνους διαχειριστές των υλικών. 

  £ 
Υπηρεσίες ∆ικτύου –Σταθερές Τηλ. Υπηρεσίες 226.934 
Υπηρεσίες ∆ικτύου –Κινητές Τηλ. Υπηρεσίες  109.339 
Τηλεπικοινωνιακή Υποδοµή – Συστήµατα Μετάδοσης 127.009 
 463.282 

Αναφέρεται ότι, σύµφωνα µε στοιχεία της Αρχής, υλικά και εξοπλισµός αξίας 

£1,2 εκ. παραµένουν στις αποθήκες για διάστηµα πέραν των 24 µηνών.  Αυτό 

σύµφωνα µε την Αρχή οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην καθυστέρηση εργασιών 

από τρίτους. 

11. Προσφορές. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 10(1)(γ) του περί Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα 

και Υπηρεσίες) στους τοµείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των 

Τηλεπικοινωνιών Νόµου του 2003 αρ. 100(Ι)/2003, η Αρχή  εξαιρείται από το 

πεδίο εφαρµογής του Νόµου.   Με απόφαση του Συµβουλίου, η Αρχή έχει 

ετοιµάσει εσωτερικές ∆ιαδικασίες Προσφορών, οι οποίες τέθηκαν σε εφαρµογή 

από 1.4.2004. 
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(α) Προσφορά ΑΤ33/2002 – Προµήθεια και εγκατάσταση παγκύπριου 

συστήµατος παρακολούθησης και ελέγχου ηλεκτροµηχανολογικού 

εξοπλισµού.  Η Αρχή προκήρυξε δηµόσιο διαγωνισµό για το πιο πάνω έργο στις 

30.12.2002 µε τη µέθοδο των δύο φακέλων, µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη 

£2,5 εκ.  Υποβλήθηκαν εντός της καθορισµένης προθεσµίας 5 συνολικά 

προσφορές.  Κατά την τεχνική αξιολόγηση τους (αρχική και αναθεωρηµένη) η 

Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε ότι 3 προσφορές ήταν τεχνικά αποδεκτές και  

εισηγήθηκε όπως ανοιχθούν οι οικονοµικοί φάκελοι.  Ο προσφοροδότης αρ. 2 

εξασφάλισε την ψηλότερη τεχνική βαθµολογία. 

Η οικονοµική αξιολόγηση ολοκληρώθηκε στις 20.11.2003 και υποβλήθηκε έκθεση 

στο Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών, µε εισήγηση όπως η προσφορά 

κατακυρωθεί στον προσφοροδότη αρ. 1, ο οποίος συγκέντρωσε τον ψηλότερο 

Τελικό ∆είκτη Αξιολόγησης, µε καθαρή παρούσα αξία (κόστος) £2.419.654, σε 

σύγκριση µε τον προσφοροδότη αρ. 2, του οποίου η καθαρή παρούσα αξία ήταν 

£2.991.361. 

Στη συνέχεια το Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών ζήτησε την ετοιµασία 

συµπληρωµατικής οικονοµικής αξιολόγησης, µε αναλυτικούς συγκριτικούς πίνακες 

για τα βασικά συστατικά του συστήµατος και των υπηρεσιών που προβλέπονταν 

στις προδιαγραφές και επεξήγηση των µεγάλων διαφορών τιµής, µε τρόπο που να 

διαφανεί κατά πόσο οι τρεις προσφορές ήταν συγκρίσιµες µεταξύ τους.  Η 

συµπληρωµατική αξιολόγηση υποβλήθηκε στις 9.1.2004 και διαπιστώθηκε ότι οι 

τρεις προσφορές επιδέχονταν µειώσεις και αφαιρέσεις εξοπλισµού γενικής χρήσης 

µε παράλληλη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υφιστάµενου δικτύου 

πληροφορικής της ΑΤΗΚ. Το Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών αποφάσισε να 

συστήσει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο όπως κληθούν οι προσφοροδότες σε 

διαβουλεύσεις για να συµφωνηθούν οι µειώσεις, αρχίζοντας από τον 

προσφοροδότη  αρ. 2, ο οποίος είχε εξασφαλίσει την πιο ψηλή τεχνική 

βαθµολογία. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στη συνεδρίαση αρ. 2/2004, ηµερ. 20.1.2004, 

αποφάσισε όπως γίνουν διαβουλεύσεις για να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των 

υποθέσεων στις οποίες βασίστηκε η αξιολόγηση και να διακριβωθεί η 

οµαλοποιηµένη τιµή των προσφορών και η συνεπαγόµενη σειρά κατάταξης. 
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Μετά  από τις πιο πάνω αλλαγές διαφοροποιήθηκε η σειρά κατάταξης των 

προσφοροδοτών, µε αποτέλεσµα η προσφορά να κατακυρωθεί στον 

προσφοροδότη αρ. 2, αντί στον προσφοροδότη αρ. 1. 

Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι προέκυψαν αδυναµίες στη διαδικασία αξιολόγησης 

των προσφορών, µε αποτέλεσµα να µην εντοπιστούν έγκαιρα οι διαφοροποιήσεις 

που χρειάστηκε να γίνουν για να καταστούν συγκρίσιµες οι προσφορές. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι λαµβάνονται µέτρα για αξιολόγηση 

των συµπερασµάτων και αποφυγή παρόµοιων αδυναµιών στο µέλλον. 

(β) Προµήθεια εξοπλισµού/συστηµάτων σταθµών βάσης για το δίκτυο 

κινητής τηλεφωνίας GSM.  Το Συµβούλιο της Αρχής κατακύρωσε την 1.2.1994 

την προσφορά ΑΤ45/93 για την προµήθεια συστήµατος σταθµών βάσης για το 

δίκτυο κινητής τηλεφωνίας GSM, έναντι του ποσού των £7.189.980.  Μετά τη λήξη 

του συµβολαίου προκηρύχθηκε νέα προσφορά (ΑΤ91/96) για αγορά πρόσθετου 

εξοπλισµού, η οποία κατακυρώθηκε στις 8.9.1997 στην ίδια εταιρεία, έναντι του 

ποσού των £11.389.644, µε χρονική διάρκεια 5 ετών (µέχρι τις 17.11.2002).  Οι 

δαπάνες την περίοδο αυτή ήταν πολλαπλάσιες του ποσού της προσφοράς και 

εγκρίθηκαν µε αποφάσεις του Συµβουλίου. 

Το Συµβούλιο µε νέα απόφαση στις 23.5.2002 (συνεδρία 244/2002) ενέκρινε 

παράταση του συµβολαίου µέχρι τις 17.11.2004.  Μέχρι σήµερα οι δαπάνες για το 

πιο πάνω συµβόλαιο ανήλθαν σε £129.172.174.  Οι επιπρόσθετες δαπάνες 

αφορούν είτε σε νέο εξοπλισµό και έργα που δεν προνοούνταν στο αρχικό 

συµβόλαιο, είτε  σε επέκταση των έργων και εξοπλισµού που προνοούνται στο 

συµβόλαιο. 

Εξέφρασα την άποψη ότι, µε την πρακτική των συνεχών επεκτάσεων του 

συµβολαίου για την προµήθεια εξοπλισµού και για µεγάλο χρονικό διάστηµα, 

χωρίς προσφορές, από την ίδια εταιρεία, η Αρχή προβαίνει σε αγορές µε τιµές 

που δεν αποτελούν προϊόν υγιούς ανταγωνισµού. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι, λόγω της πολυπλοκότητας του 

εξοπλισµού, οι συµπληρωµατικές παραδόσεις γίνονται από τον αρχικό 

προµηθευτή για λόγους συµβατότητας των προϊόντων.  Κατά τη διαπραγµάτευση 

µε τον προµηθευτή επανεξετάζεται και επιβεβαιώνεται η λογικότητα των τιµών σε 

σχέση µε τα δεδοµένα της αγοράς. 
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(γ) Αναβάθµιση Αντισεισµικής Προστασίας των Κεντρικών Γραφείων της 

Αρχής.  Σε προηγούµενες εκθέσεις µου αναφέρθηκε ότι, προτού ληφθεί σχετική 

απόφαση για αναβάθµιση της αντισεισµικής προστασίας των Γραφείων, θα 

πρέπει να δοθεί έκθεση/απόψεις από τον αρχικό µελετητή του κτηρίου για την 

αντισεισµική στατική επάρκειά του και, δεδοµένης της µεγάλης δαπάνης που 

συνεπάγεται το έργο, εξέφρασα την άποψη ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα πρέπει 

να λάβει υπόψη του όλα τα δεδοµένα και τις υπαλλακτικές λύσεις προτού ληφθεί 

τελική απόφαση.  Η έκθεση δόθηκε τον Απρίλιο του 2004, στην οποία  αναφέρεται 

ότι η σεισµική επάρκεια του κτηρίου είναι σύµφωνη µε τους τότε ισχύοντες 

κανονισµούς και συγκεκριµένα το συντελεστή σεισµικής επιτάχυνσης 0,08g.  

Σύµφωνα µε το σηµερινό κανονισµό, ο συντελεστής σεισµικής επιτάχυνσης είναι 

0,10g.  Η πρόθεση της ΑΤΗΚ είναι η αναβάθµιση του κτηρίου µε συντελεστή 

σεισµικής επιτάχυνσης 0,25g. 

Στην τεχνοοικονοµική µελέτη (cost benefit analysis) που έγινε για λογαριασµό της 

Αρχής από Γραφείο Εκτιµητών Ακινήτων, η αξία του αναβαθµισµένου κτηρίου 

υπολογίζεται να είναι γύρω στα £23,1 εκ. (αξία υφιστάµενου κτηρίου £8,8 εκ., 

δαπάνες για την ανακαίνιση/αναβάθµιση και προσθήκες £14,3  εκ.), ενώ το 

κόστος ανέγερσης νέου σύγχρονου κτηρίου υπολογίζεται σε £22,9  εκ. 

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

αποφάσισε όπως προχωρήσει στην αντισεισµική ενίσχυση του κτηρίου, καθώς και 

την ανακαίνιση διαφόρων χώρων (υφιστάµενο υπόγειο, χώρους υγιεινής, 

µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αµφιθέατρο και είσοδο) µε 

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

Βουλή ότι το συνολικό ποσό δεν θα υπερβεί τα £6 εκ. 

(δ) Προσφορά ΑΤ 42/2001 – Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού για το 

νέο Κέντρο Ελέγχου Αεροπορικών Πτήσεων Λευκωσίας (έργο LEFCO).  

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενες εκθέσεις µου, η πιο πάνω προσφορά αρχικά 

προκηρύχθηκε το 1998 (ΑΤ 14/98) µε υπολογιζόµενη δαπάνη £9 εκ.  Λόγω 

διάφορων αδυναµιών και προβληµάτων που προέκυψαν στο στάδιο της τεχνικής 

αξιολόγησης, και της καθυστέρησης που σηµειώθηκε, η Αρχή αποφάσισε στις 

24.4.2001 την ακύρωση και επαναπροκήρυξη της.  Υποβλήθηκαν τέσσερεις 
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προσφορές και από την τεχνική αξιολόγηση προέκυψε ότι δύο από αυτές 

ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. 

Στη συνεδρία του Συµβουλίου αρ. 5/2003 ηµερ. 25.2.2003 εγκρίθηκε εισήγηση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης και του Κεντρικού Συµβουλίου Προσφορών όπως γίνουν 

διαβουλεύσεις µε τον πρώτο κατά σειρά κατάταξης προσφοροδότη, µε στόχο την 

υπογραφή συµβολαίου. 

Με νέα απόφαση του Συµβουλίου, αρ. συνεδρίας 11/2003, ηµερ. 15.4.2003, 

εγκρίθηκε παράταση της ισχύος των προσφορών µέχρι 22.7.2003 για 

ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων. 

Η υπογραφή του σχετικού συµβολαίου µε τον επιτυχόντα προσφοροδότη (Alenia 

Marconi Systems) έγινε στις 21.7.2003 έναντι του ποσού των €17.036.880 για την 

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

Κατά τη διάρκεια του 2004 ολοκληρώθηκε ο σχεδιασµός του συστήµατος.  Επίσης 

συµφωνήθηκε µε τους προµηθευτές τροποποίηση του Συµβολαίου για αγορά 

επιπρόσθετων λειτουργιών ύψους €290.300 και για παραχώρηση εξάµηνης 

παράτασης για την παράδοση του έργου. 

Σύµφωνα µε το νέο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, το έργο αναµένεται να 

ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2006. 

(ε) Προσφορά ΑΤ 71/95 για την ανέγερση νέου Κεντρικού Τηλεφωνικού 

Κέντρου Λεµεσού – Απαιτήσεις αποζηµιώσεων.  Σε προηγούµενες εκθέσεις  

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

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

άσκησε το δικαίωµα της για επιβολή χρηµατικών αποζηµιώσεων, µε την 

κατακράτηση/εξαργύρωση της εγγυητικής, καθώς και την οικειοποίηση ποσών 

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

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

συµφωνήθηκε να παραπεµφθούν οι διαφορές των δύο µερών σε διαιτησία.  Λόγω 

καθυστερήσεων που προέκυψαν µε τη διαδικασία διαιτησίας, η Αρχή προχώρησε 

στη λήψη δικαστικών µέτρων µε την αγωγή αρ. 12034/2004 στο Επαρχιακό 

∆ικαστήριο Λευκωσίας για απαίτηση του πιο πάνω ποσού. 
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12. Κίνητρα και αµοιβές. 

Η Αρχή εφάρµοσε για τα έτη 2001 και 2002 σχέδιο κινήτρων και αµοιβών µε 

στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας.  Επειδή παρουσιάστηκαν διάφορες 

αδυναµίες, οι οποίες καθιστούσαν αµφίβολη την επίτευξη του στόχου αυτού, η 

εφαρµογή του σχεδίου αναστάληκε το 2003 και 2004 και αναµένεται να 

επανεξεταστεί και τεθεί σε πιλοτική εφαρµογή το 2005. 

13. ∆ιαφηµίσεις και προβολή υπηρεσιών και προϊόντων της Αρχής. 

Οι δαπάνες για σκοπούς διαφηµίσεων και προβολής των υπηρεσιών της Αρχής 

ανήλθαν σε £5,3 εκ., σε σύγκριση µε £3,7 εκ. το 2003. Οι αντίστοιχες δαπάνες για 

τα τελευταία τρία χρόνια φαίνονται πιο κάτω: 

 
Έτος 

 Προϋπολογισθείσες 
δαπάνες 

Πραγµατικές 
δαπάνες 

 
Αύξηση 

  £ £ £ % 
2002  3.700.000 3.337.497 200.321 6,39 
2003  4.000.000 3.719.887 382.390 11,45 
2004  5.500.000 5.356.768 1.636.881 44,00 

Από το ποσό των £5,3 εκ.,  ποσό ύψους £4,4 εκ. αφορά σε άµεση διαφήµιση και 

ποσό ύψους £0,9 εκ. αφορά στην έµµεση προώθηση των υπηρεσιών και 

προϊόντων της Αρχής (τα αντίστοιχα ποσά το 2003 ήταν £2,1 εκ. και £1,6 εκ.).  

Παρατηρείται ότι κατά το 2004 έγινε σηµαντική µεταστροφή από την έµµεση στην 

άµεση διαφήµιση, ενώ η πολιτική του Συµβουλίου τα τελευταία χρόνια, η οποία 

βασιζόταν και σε µελέτες συµβούλων, ήταν η προώθηση της έµµεσης διαφήµισης. 

Η έµµεση διαφήµιση γίνεται µέσω επιχορηγήσεων διαφόρων εκδηλώσεων, µε 

αντιστάθµισµα την ανάληψη από τους διοργανωτές της προβολής της εταιρικής 

εικόνας και συγκεκριµένων προϊόντων ή υπηρεσιών της Αρχής, ή µε τη 

χρηµατοδότηση διαφόρων έργων.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής µε την 

απόφαση 59/2004 καθόρισε τις διαδικασίες για την έγκριση των προτεινόµενων 

έργων (αναλώσιµων ή διαχρονικών) για σκοπούς διαφήµισης.  Επίσης µε την 

απόφαση 61/2004 διόρισε δύο επιτροπές, µε ευθύνη την εφαρµογή της 

καθορισµένης µεθοδολογίας της έµµεσης διαφήµισης (Επιτροπή ∆ιαχρονικών 

Έργων και Επιτροπή Αναλώσιµων Έργων), και καθόρισε το µέγιστο ποσό που 

µπορεί να εγκρίνεται από το Γενικό ∆ιευθυντή, τον Πρόεδρο, την Επιτροπή 

Επικοινωνίας και το Συµβούλιο της Αρχής. 
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Στις άµεσες διαφηµίσεις περιλαµβάνονται δαπάνες για διαφηµιστικές εκστρατείες 

οι οποίες ετοιµάζονται από τα τέσσερα διαφηµιστικά γραφεία µε τα οποία 

συνεργάζεται η Αρχή.  Η επιλογή των διαφηµιστικών  γραφείων έγινε µετά από 

ανοικτή διαδικασία προσφορών (ΑΤ. 40/2001) και η περίοδος συνεργασίας είναι 

για τρία χρόνια (Ιούλιο 2002- Ιούλιο 2005) µε πρόνοια για ανανέωση της 

συµφωνίας για περίοδο ενός έτους. 

14. Χρεώστες. 

Το υπόλοιπο στις 31.12.2004, µετά από την πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες, 

ανέρχεται σε £49 εκ., σε σύγκριση µε £45,4 εκ. για το 2003. 

H αύξηση στους άλλους χρεώστες  οφείλεται σε πιστωτική σηµείωση ύψους 

£2,4 εκ. που παραχωρήθηκε από την εταιρεία Ericsson ως έκπτωση και στην 

αύξηση των χρεωστικών υπολοίπων των παροχέων κατά περίπου £1 εκ., λόγω 

της ανάπτυξης των εργασιών τους.  

Στις χρεωστικές σηµειώσεις περιλαµβάνεται ποσό £2.56 εκ., το οποίο οφείλεται 

από διάφορα Κυβερνητικά Τµήµατα. Έχει γίνει πρόβλεψη ύψους £0,3 εκ. για 

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

ποσό £238.640, το οποίο οφείλεται από διάφορους ∆ήµους. 

Η συνολική πρόβλεψη του έτους για επισφαλείς χρεώστες ανέρχεται σε £1,12 εκ., 

σε σύγκριση µε £1,28 εκ.  το προηγούµενο έτος, και η συσσωρευµένη πρόβλεψη 

στις 31.12.2004 ήταν £13,9 εκ., σε σύγκριση µε £12,4 εκ.  το 2003. 

Επισφαλείς Συνδροµητές  

Τον Ιανουάριο 2004, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει νέο κύκλο 

τιµολόγησης και πληρωµών των συνδροµητών, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του 

άρθρου 76 του περί Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδροµικών 

Υπηρεσιών Νόµου, σύµφωνα µε το οποίο η Αρχή είναι υποχρεωµένη να 

ακολουθεί µια συγκεκριµένη διαδικασία πριν προβεί σε αποσύνδεση ή και 

αποκοπή της υπηρεσίας του συνδροµητή.  Ο νέος κύκλος τιµολόγησης 

εφαρµόστηκε το Νοέµβριο 2004.  Με τη νέα αυτή διαδικασία αυξάνεται το χρονικό 

διάστηµα, µεταξύ της ηµεροµηνίας που πρέπει ο συνδροµητής να εξοφλήσει το 

λογαριασµό του και της ηµεροµηνίας που αποσυνδέονται οι χρεώσιµες κλήσεις, 

κατά ένα µήνα για τη σταθερή τηλεφωνία και κατά 15 µέρες για την κινητή 
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τηλεφωνία.  Επίσης δεν αποσυνδέονται «συγγενικά κυκλώµατα» σε περίπτωση 

απλήρωτης υπηρεσίας. 

Για να αντιµετωπιστεί η αρνητική αυτή εξέλιξη, η Αρχή προχώρησε µε 

ενδυνάµωση των προληπτικών µέτρων όπως για παράδειγµα εισαγωγή ορίων 

κατά πελάτη, νέα πολιτική για εγγυήσεις, και ανάθεση της είσπραξης σε τρίτους. 

15. Επιτροπή Ελέγχου. 

Κατά το 2004 συστάθηκε από το Συµβούλιο της Αρχής Επιτροπή Ελέγχου (Audit 

Committee) στα πλαίσια της αναβάθµισης της εταιρικής διακυβέρνησης και της 

βελτίωσης των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου της Αρχής.  

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

για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των Οικονοµικών Εκθέσεων, την επίβλεψη 

επιλογής λογιστικών αρχών, την εξέταση της αποτελεσµατικότητας συστηµάτων 

εσωτερικού ελέγχου και την εξέταση του συστήµατος παρακολούθησης της 

συµµόρφωσης µε τους Νόµους και Κανονισµούς. 

Όπως πληροφορήθηκα, η Επιτροπή κατά το 2004 συνεδρίασε αρκετές φορές και 

εξέτασε διάφορα θέµατα σύµφωνα µε τους όρους εντολής. 

16. Εκκρεµή θέµατα. 

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

έχουν ακόµη διευθετηθεί. 

(α) Ακίνητη ιδιοκτησία που αγοράστηκε, χωρίς να εκδοθούν τίτλοι 

ιδιοκτησίας.  Ακίνητη ιδιοκτησία αξίας £4.680.062, η οποία  αγοράστηκε/ 

απαλλοτριώθηκε από την Αρχή, δεν έχει ακόµη µεταβιβαστεί στην Αρχή, ούτε 

εκδόθηκαν οι σχετικοί τίτλοι ιδιοκτησίας, λόγω προβληµάτων στους διαχωρισµούς 

οικοπέδων.  Αναφέρεται ότι στο πιο πάνω ποσό περιλαµβάνεται η αγορά του 

τεµαχίου των Κεντρικών Γραφείων Λευκωσίας, που έγινε στις 18.12.2003 έναντι 

του ποσού των £4,3 εκ. και ο τίτλος ιδιοκτησίας εκδόθηκε στις 21.1.2005. 

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

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

Κανονισµοί που αφορούν στη συγκρότηση των πειθαρχικών οργάνων 

κηρύχθηκαν ως γενόµενοι καθ’ υπέρβαση εξουσίας.  Έκτοτε ατόνησαν και 
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περιέπεσαν σε αχρηστία και οι πειθαρχικές υποθέσεις τυγχάνουν χειρισµού από 

το Συµβούλιο της Αρχής. 

Η νοµοτεχνική επεξεργασία έχει συµπληρωθεί το 2004 από το Γενικό Εισαγγελέα 

και στάληκαν στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων για έγκριση και προώθηση 

τους στη Βουλή για ψήφιση. 
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Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 

 

 

Λευκωσία, 14 Ιουνίου 2005 
 
 
 
 
 
 

REF.: HOREPR/RE050614.Α01 
 


