
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 

 

1.  Γενικά. 

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

Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (΄Ελεγχος Λογαριασµών) Νόµων του 1983 και 

1984,  για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Οι λογαριασµοί της Αρχής για το 2001 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. Προϋπολογισµός. 

(α) ΄Εγκριση Προϋπολογισµού.  Ο Προϋπολογισµός της Αρχής για το έτος 

2001 εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 24.10.2000 και από το 

Υπουργικό Συµβούλιο στις 20.12.2000.  Σύµφωνα µε τους περί Νοµικών 

Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισµών) Νόµους, ο 

Προϋπολογισµός έπρεπε να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο 

µέχρι τις 30.9.2000, ενώ κατατέθηκε στις 21.12.2000.  Εγκρίθηκε από τη Βουλή 

στις 15.2.2001.  Οι δαπάνες από την 1.1.2001 µέχρι τις 15.2.2001 είχαν εγκριθεί 

από τη Βουλή µε την ψήφιση δωδεκατηµορίων. 

(β) ∆απάνες Προϋπολογισµού Αναπτύξεως.  Οι δαπάνες που 

προϋπολογίστηκαν για το 2001 ήταν £68,3 εκ. και οι πραγµατικές ανήλθαν σε 

£59,5 εκ.  Σε διάφορα Κονδύλια σηµειώθηκαν υπερβάσεις, οι οποίες καλύφθηκαν 

από εξοικονοµήσεις σε άλλα Κονδύλια, κάτω από το ίδιο Κεφάλαιο, και εγκρίθηκαν 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 26.3.2002.  Οι σηµαντικότερες υπερβάσεις 

σηµειώθηκαν στα ΄Αρθρα Κινητή Τηλεπικοινωνία GSM (£3,3 εκ.) και ∆ίκτυο 

Πρόσβασης (£2,4 εκ.).  Επανέλαβα προηγούµενη εισήγηση µου όπως, για 

σκοπούς έγκαιρης ενηµέρωσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υποβάλλεται, κατά την 

υποβολή της πρότασης για έγκριση διενέργειας δαπάνης, σχετική βεβαίωση ότι 

υπάρχουν οι απαιτούµενες πιστώσεις στο σχετικό Κονδύλι του Προϋπολογισµού ή 
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ότι θα προκύψει υπέρβαση.  ΄Οπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Αρχής, η εισήγηση 

µου θα υιοθετηθεί. 

Η κατάσταση που ακολουθεί παρουσιάζει την εκτέλεση του Προϋπολογισµού 

Αναπτύξεως κατά τα τελευταία χρόνια: 
       

Έτος  Προϋπολογισµός  Πραγµατικές 
δαπάνες  Αδαπάνητα ποσά 

  £εκ.  £εκ.  £εκ % 
1997  51  34  17 33 
1998  58  46  12 20 
1999  55  49  6 12 
2000  61,3  62,7  - - 
2001  68,3  59,5  8,8 13 

        

3. Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Το καθαρό πλεόνασµα για το 2001, πριν από τη 

φορολογία, ήταν £78,1 εκ., σε σύγκριση µε £91,4 εκ. το προηγούµενο έτος. 

Τα αποτελέσµατα των τελευταίων δύο ετών συνοψίζονται ως ακολούθως: 
       

  2001  2000  Αύξηση/ 
(Μείωση) 

  £000  £000  % 
Έσοδα από υπηρεσίες  215.692  184.710  16,8 
Έσοδα από επενδύσεις  13.074  11.990  9,0 
Συναλλαγµατικό κέρδος   607  254   
Κέρδος από εκποίηση και επανεκτίµηση 
επενδύσεων 

  
-

  
12.008 

  
 

  229.373  208.962  9,8 
Έξοδα λειτουργίας  136.887  110.906  23,4 
Έξοδα χρηµατοδότησης/άλλα έξοδα   1.666  3.767   
Τόκοι και ελλείµµατα Ταµείου Συντάξεων  12.700  2.862   
  151.253  117.535  28,7 
Πλεόνασµα πριν από την αφαίρεση 
εταιρικού φόρου 

  
78.120 

  
91.427 

  
(14,6) 

Όπως προκύπτει, το πλεόνασµα µειώθηκε κατά £13,3 εκ., παρόλο ότι τα έσοδα 

από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά £31 εκ.  Αυτό οφείλεται στη σηµαντική αύξηση των 

εξόδων κατά £33,7 εκ., στα οποία συµπεριλαµβάνεται αυξηµένη πρόνοια για 

απόσβεση πάγιου ενεργητικού, σε σύγκριση µε το έτος 2000, κατά £14,9 εκ.  Η 

αυξηµένη αυτή πρόνοια προέκυψε από την αναθεώρηση των συντελεστών 
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απόσβεσης διαφόρων κατηγοριών πάγιου ενεργητικού (µείωση της ωφέλιµης 

διάρκειας χρήσης τους).   Η αύξηση στα έξοδα οφείλεται επίσης και στο 

επιπρόσθετο έλλειµµα του Σχεδίου Συντάξεων και του Ταµείου Συντάξεων, ύψους 

£10,9 εκ., η οποία προέκυψε από την αναλογιστική εκτίµηση που έγινε στις 

31.12.2001.  Η µείωση στο πλεόνασµα, σε σύγκριση µε το 2000, οφείλεται επίσης 

στο γεγονός ότι τα έσοδα του 2000 ήταν αυξηµένα κατά £12 εκ., λόγω του έκτακτου 

κέρδους από την εκποίηση/επανεκτίµηση επενδύσεων.  Στα έσοδα από υπηρεσίες 

σηµειώθηκαν διάφορες αυξήσεις, σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος, οι 

σηµαντικότερες από τις οποίες είναι: 

• Αύξηση στα ενοίκια της τηλεφωνικής υπηρεσίας κατά £10,1 εκ. (39,2%), σε 

σύγκριση µε £3,1 εκ. (13,4%) το 2000. 

• Αύξηση στα έσοδα από συνδιαλέξεις εσωτερικού κατά £14,4 εκ. (22,4%), σε 

σύγκριση µε £13 εκ. (24,5%) το 2000. 

• Αύξηση στα έσοδα από ψηφιακό δίκτυο ενοποιηµένων υπηρεσιών κατά £4,8 εκ. 

(77,7%), σε σύγκριση µε £4 εκ. το 2000. 

Αντίθετα, τα έσοδα από διεθνείς συνδιαλέξεις µειώθηκαν κατά £3,3 εκ. (σε 

σύγκριση µε µείωση £7,1 εκ. το 2000), λόγω µείωσης των τελών. 

΄Οπως έχω αναφέρει και σε προηγούµενες εκθέσεις µου,  µε βάση το άρθρο 19 του 

περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόµου, Κεφ. 302, οι χρεώσεις της Αρχής για 

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες θα πρέπει να είναι καθορισµένες σε τέτοιο ύψος, 

ώστε τα έσοδα της Αρχής να καλύπτουν απλώς τα λειτουργικά της έξοδα, την 

αποπληρωµή του κεφαλαίου και των τόκων των δανείων, καθώς και τέτοιο 

απόθεµα, το οποίο η Αρχή ήθελε κρίνει ικανοποιητικό για αποσβέσεις, επεκτάσεις, 

ανακαινίσεις κ.τ.λ.  Ως αποτέλεσµα των πλεονασµάτων που πραγµατοποιούνται 

ετήσια, τα συσσωρευµένα αποθέµατα αυξάνονται συνεχώς και η πιο πάνω 

πρόνοια του Νόµου, κατά την άποψη µου, δεν φαίνεται να τυγχάνει εφαρµογής.  

΄Οπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Αρχής, τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Αρχής 

παρακολουθούνται συστηµατικά και γίνονται ανάλογες αναθεωρήσεις των τελών, 

εκτός από τα βασικά τέλη, τα οποία είναι καθορισµένα µε νοµοθεσία.  ΄Οσον αφορά 

στα ταµειακά διαθέσιµα, αυτά είναι αναγκαία για τη χρηµατοδότηση των 

µεσοπρόθεσµων αναπτυξιακών προγραµµάτων της Αρχής. 
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(β) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική 

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της Αρχής: 

  2001  2000 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις  3,5  3,7 
Πλεόνασµα πριν από τον Εταιρικό Φόρο και το κέρδος 
από εκποίηση επενδύσεων προς Απασχολούµενο 
Κεφάλαιο (Αποθεµατικό και Μακροπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις) 

  
 

18,3% 

  
 

20,7% 
     
4. Μετρητά και κυβερνητικά χρεόγραφα. 

Στις 31.12.2001 υπήρχαν µετρητά και κυβερνητικά χρεόγραφα συνολικού ύψους 

£218 εκ., σε σύγκριση µε £178,9 εκ. το 2000.  Τα µετρητά ανέρχονταν σε 

£157,4 εκ., σε σύγκριση µε £121,8 εκ. το 2000, και το µεγαλύτερο µέρος τους είναι 

καταθεµένο σε τρεις εµπορικές τράπεζες, σε λογαριασµούς ενός έτους 

προειδοποίησης, µε επιτόκιο 5,25%.   

Στο λογαριασµό τραπεζικών καταθέσεων µε δωδεκάµηνη προειδοποίηση και 

άλλων σταθερών καταθέσεων περιλαµβάνεται ποσό £850.000, το οποίο 

επενδύθηκε από το 2000 µε εγγυηµένο κεφάλαιο, αλλά µε κυµαινόµενη απόδοση, 

η οποία εξαρτάται από τις αποδόσεις χρηµατιστηρίων του εξωτερικού.  Η απόδοση 

από τις επενδύσεις αυτές µέχρι σήµερα είναι µηδενική.  ΄Οπως ανέφερα και στην 

προηγούµενη έκθεση µου, τα ταµειακά διαθέσιµα, πέρα από τις ετήσιες ανάγκες 

της Αρχής, θα πρέπει, σύµφωνα µε σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, 

δυνάµει του περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Επενδύσεις) Νόµου 

αρ. 100 του 1991,  σταδιακά να επενδυθούν σε κυβερνητικά χρεόγραφα.  Ο 

Πρόεδρος της Αρχής ανέφερε ότι γίνονται προσπάθειες για αγορά µεγαλύτερου 

ποσοστού χρεογράφων µέσω της διαδικασίας της δηµοπρασίας και ότι γενικά η 

διαχείριση των ταµειακών διαθεσίµων στο νέο χρηµατοπιστωτικό περιβάλλον, µε 

κυµαινόµενα επιτόκια, γίνεται µε στόχο τις ψηλότερες δυνατές αποδόσεις, σε 

αποδεκτά επίπεδα κινδύνων. 

5. Προσωπικό. 

(α) Η Αρχή στις 31.12.2001 εργοδοτούσε 2 426 πρόσωπα.  Οι δαπάνες για 

µισθούς, επιδόµατα, υπερωρίες και εργοδοτικές εισφορές ανήλθαν σε £47,6 εκ., σε 

σύγκριση µε £45,3 εκ. το 2000.  Οι δαπάνες για τόκους και ελλείµµατα στο Σχέδιο 
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Συντάξεων και στο Ταµείο Συντάξεων ήταν £12,7 εκ., σε σύγκριση µε £2,9 εκ. το  

2000.  Σηµειώνεται ότι στο τέλος του 2001 υπήρχαν 47 κενές οργανικές θέσεις. 

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

εργοδοτούµενο, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ελλειµµατική εισφορά των £12,7 εκ. στο 

Σχέδιο Συντάξεων, ήταν περίπου £19.605 (2000 £18.875). 

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

ωροµίσθια βάση.   Στις 31.12.2001 εργοδοτούνταν 124 έκτακτοι υπάλληλοι, για 

στελέχωση των Υπηρεσιών 191/192 και CYTANET, και η σχετική δαπάνη για το 

έτος ανήλθε στις £378.295 

(β) Άλλα ωφελήµατα προσωπικού.  Κατά τα έτη 1999-2001 πληρώθηκαν τα 

πιο κάτω ποσά: 

 2001  2000  1999 
 £  £  £ 
∆ιάφορες χορηγίες προς το προσωπικό 420.640  332.396  347.644 
Εορταστικές εκδηλώσεις 206.856  27.256  33.841 
Επιχορήγηση Σωµατείου Ταµείου Ευηµερίας 567.148  534.630  674.945 
Συνδροµές υπαλλήλων στο ΘΟΚ 7.600  7.800   
Οµαδική ασφάλεια υπαλλήλων και 
συνταξιούχων 

 
335.864 

  
288.163 

  
229.822 

 1.358.108  1.190.245  1.286.252 

 
Η εισφορά στο Σωµατείο Ταµείου Ευηµερίας και η οµαδική ασφάλεια των 

υπαλλήλων και συνταξιούχων γίνονται βάσει της συλλογικής σύµβασης.  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.τ.λ.) γίνονται µε 

βάση σχετική απόφαση του Συµβουλίου. 

(γ) Αποζηµίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση - Αφυπηρετήσεις του έτους.  Ο 

θεσµός της πρόωρης αφυπηρέτησης προσωπικού συνεχίστηκε και το 2001.  Σε 73 

υπαλλήλους της Αρχής, οι οποίοι αφυπηρέτησαν πρόωρα, καταβλήθηκε 

αποζηµίωση συνολικού ύψους £2.455.000, επιπρόσθετα από τα συνταξιοδοτικά 

τους ωφελήµατα.  Από την εφαρµογή του θεσµού το 1988 µέχρι το 2001, η Αρχή 

έχει δαπανήσει για αποζηµιώσεις για πρόωρη αφυπηρέτηση 608 υπαλλήλων 

συνολικό ποσό £15.104.939.  Κατά την ίδια περίοδο έχουν αφυπηρετήσει κανονικά 

467 υπάλληλοι, ενώ οι νέες προσλήψεις ανήλθαν σε 1 442, αυξάνοντας έτσι το 
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προσωπικό κατά 367 υπαλλήλους και φθάνοντας στις 31.12.2001 στα 2 426 

άτοµα. 

(δ) Υπερωρίες.  Η δαπάνη για υπερωριακή απασχόληση ανήλθε σε £2,19 εκ., σε 

σύγκριση µε £2,4 εκ. το 2000, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση κατά 8,7%.  Το ποσό 

αυτό αποτελείται από £0,34 εκ. για επιδόµατα βάρδιας και £1,85 εκ. για 

υπερωριακή απασχόληση.  Από το ποσό των £1,85 εκ., ποσό ύψους £1 εκ. ή 54% 

αφορά υπερωριακή εργασία που διεξάγεται κατά τις Κυριακές και δηµόσιες αργίες 

(88 560 ώρες το 2001, σε σύγκριση µε 92 594 το 2000) και το υπόλοιπο ποσό 

αφορά υπερωριακή εργασία τις καθηµερινές (100 955 ώρες το 2001, σε σύγκριση 

µε 108 688 το 2000). 

6. Επενδύσεις � Συµµετοχή της Αρχής στο δορυφορικό πρόγραµµα EAST. 

Στους λογαριασµούς του έτους 2000, έγινε πρόβλεψη ύψους £1.292.000 για 

ολόκληρη την επένδυση στο πιο πάνω δορυφορικό πρόγραµµα (η οποία έγινε 

µέσω της θυγατρικής εταιρείας Digimed Communications Ltd). 

Μέσα στο 2001 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 Συµφωνίας, οι οποίες όµως δεν καρποφόρησαν.  Η 

Αρχή µελέτησε, σε συνεργασία µε τους νοµικούς της συµβούλους, το ενδεχόµενο 

λήψης δικαστικών µέτρων εναντίον των συνεταίρων της.  Αποφασίστηκε όπως 

ληφθούν νοµικά µέτρα στο Ηνωµένο Βασίλειο, το κόστος των οποίων υπολογίζεται 

να ανέλθει σε £500.000. 

7. Θυγατρική εταιρεία Digimed Communications Ltd. 

(α) ∆ραστηριότητες εταιρείας.  Μετά την αποτυχία του δορυφορικού 

προγράµµατος EAST που αναφέρεται πιο πάνω, οι δραστηριότητες της εταιρείας 

έχουν περιοριστεί σηµαντικά.  ΄Οπως φαίνεται από τις οικονοµικές καταστάσεις του 

2001, δεν υπάρχουν έσοδα για το έτος. 

Μέσα στο 2001 η εταιρεία προχώρησε στην ίδρυση των πιο κάτω νέων θυγατρικών 

και συνδεδεµένων εταιρειών: 

 

 

 Ποσοστό  Ποσό  
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συµµετοχής επένδυσης 
 %  £  

Cytacom Solutions Ltd 100  100.000  
Emporion Plaza Ltd 100  150.000  
Cyta UK Ltd (στο Ηνωµένο 
Βασίλειο 

100  1  

Bestel Communications Ltd 50  32.500 (50% ανήκει στην 
Κινεζική εταιρεία 
ZTE 

   282.501  

Οι  επενδύσεις έγιναν µετά από την αποδέσµευση του σχετικού Κονδυλίου ύψους 

£1 εκ. από τον προϋπολογισµό της Αρχής για το 2000, το οποίο κατατέθηκε στο 

λογαριασµό της εταιρείας τον Οκτώβριο του 2000.  Η αποδέσµευση έγινε για 

µικρές επενδύσεις και µε τον όρο ότι, για δαπάνες πέραν των £200.000, θα πρέπει 

να εξασφαλίζεται η έγκριση των Υπουργών Συγκοινωνιών και ΄Εργων και 

Οικονοµικών, µέσω του Συµβουλίου της Αρχής. 

(β) Αποζηµιώσεις στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας για διακοπή 
Συµβολαίου.  Το Συµβούλιο της εταιρείας αποφάσισε στις 3.9.1999 τη διακοπή 

του τετραετούς Συµβολαίου (9.1.98 �21.6.2002) του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου, 

λόγω της µη έγκρισης από τη Βουλή της παραχώρησης ποσού, υπό µορφή 

κεφαλαίου, από την Αρχή στην Digimed,  για λειτουργικά έξοδα, και λόγω του ότι η 

δραστηριότητα της εταιρείας δεν δικαιολογούσε την εργοδότηση ψηλόβαθµου 

υπαλλήλου, δεδοµένου ότι τόσο το EAST όσο και άλλα έργα, για τα οποία 

ενδιαφέρθηκε η εταιρεία, τελούσαν σε αδράνεια. 

Από το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο κινήθηκε αγωγή, η οποία αποσύρθηκε µετά από 

εξώδικο συµβιβασµό (ηµερ. 26.1.2001) µεταξύ των δύο µερών και την καταβολή 

αποζηµίωσης προς αυτόν για ποσό £99.500 (£27.500 για συνταξιοδοτικά 

δικαιώµατα και £72.000 ως αποζηµίωση). 

8. Αποθήκες. 

(α) Αποθέµατα εξοπλισµού/υλικών.  Τα αποθέµατα υλικών λειτουργίας και 

συντήρησης στις 31.12.2001 ήταν £3,4 εκ., σε σύγκριση µε £4,3 εκ. το 2000. 

Τα αποθέµατα υλικών για έργα υπό εκτέλεση στις 31.12.2001 ήταν £10,5 εκ., σε 

σύγκριση µε £8,07 εκ. το 2000.   Τα αποθέµατα αυτά αναλύονται όπως πιο κάτω: 

  £ 
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Μεταγωγικό ∆ίκτυο  1,68 
Κινητές Τηλ. Υπηρεσίες  2,03 
Σταθερές Τηλ. Υπηρεσίες  2,00 
Ηλεκτροµηχανολογικές Υπηρεσίες  0,21 
∆ίκτυο Πρόσβασης  4,60 

  10,52 

Παρατηρήθηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα αποθέµατα παραµένουν στις 

αποθήκες για αρκετό χρονικό διάστηµα, προτού εγκατασταθούν στα έργα. 

 (β) Επιτόπιος έλεγχος.  Από επιτόπιο έλεγχο σε διάφορες αποθήκες υλικών 

έχουν διαπιστωθεί τα πιο κάτω: 

(i) Απόθεµα λογισµικού για την αναβάθµιση των Τηλεφωνικών Κέντρων 
ΑΧΕ CY2.  ΄Οπως είχα αναφέρει και σε προηγούµενες εκθέσεις µου, το πιο 

πάνω λογισµικό, αξίας £109.283, το οποίο αγοράστηκε στις 22.7.98 για 

σκοπούς αναβάθµισης τηλεφωνικών κέντρων, εξακολουθεί να παραµένει 

αναξιοπoίητο. 

(ii) Υπηρεσίες Κινητής Τηλεπικοινωνίας.  Στα αποθέµατα της πιο πάνω 

Υπηρεσίας εξακολουθούν να περιλαµβάνονται, κάτω από τα έργα υπό 

εκτέλεση, αντένες παλαιάς τεχνολογίας, αξίας £88.159, οι οποίες 

αγοράστηκαν από το 1997. ΄Οπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος, ορισµένα 

είδη προβλέπεται να επανεγκατασταθούν, ενώ τα υπόλοιπα θα κηρυχθούν 

«απαξιωµένα» και θα πωληθούν. 

(iii) Τηλεφωνικοί πάσσαλοι.  Στα αποθέµατα υλικών λειτουργίας και 

συντήρησης του ∆ικτύου Πρόσβασης περιλαµβάνεται απόθεµα 2 744 

τηλεφωνικών πασσάλων, συνολικής αξίας £159.648.  ∆εδοµένης της 

πολιτικής για σταδιακή υπογειοποίηση του δικτύου της Αρχής, η οποία 

εφαρµόζεται από το 2000, επανέλαβα την εισήγηση µου όπως διερευνηθεί η 

πιθανότητα εκποίησης του αποθέµατος σε ενδιαφεροµένους αγοραστές, είτε 

στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό.  ΄Οπως πληροφορούµαι, προγραµµατίζεται η 

πώληση τους µε προσφορές κατά το 2002. 

(iv) Εξοπλισµός/υλικά που έχουν επιστραφεί στην αποθήκη.  Στην Κεντρική 

Αποθήκη υπάρχει µεταχειρισµένος εξοπλισµός κινητής τηλεφωνίας αξίας 

περίπου £290.000 (Κώδικας 25777 � Cabinet ESM, Mstand, Κώδικας 27385 
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� Radio Cabinet GRN), ο οποίος επιστράφηκε από τα Τηλεφωνικά Κέντρα 

λόγω τεχνολογικών εξελίξεων. Εκκρεµεί η διεξαγωγή έρευνας για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο ο εξοπλισµός αυτός είναι πεπαλαιωµένος.  Επίσης, 

από επιτόπιο έλεγχο στο Κέντρο Κινητής Τηλεφωνίας στην Αγλαντζιά, 

διαπιστώθηκε ότι εξοπλισµός αξίας περίπου £1.684.283 (Ελεγκτής Σταθµού 

Βάσης, εξοπλισµός Μεταγωγικού Κέντρου) τέθηκε εκτός λειτουργίας από το 

Νοέµβριο του 2001, λόγω του ότι δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις 

αυξανόµενες απαιτήσεις του δικτύου.  Με την απόφαση του το Κεντρικό 

Συµβούλιο Προσφορών αρ. 84/2001, ηµερ. 17.12.2001, εισηγήθηκε όπως 

διερευνηθεί η πιθανότητα να πωληθεί ως µεταχειρισµένος εξοπλισµός.  Μέχρι 

σήµερα δεν έχουν καρποφορήσει οι προσπάθειες για εξεύρεση αγοραστή.  

(γ) Μηχανογραφηµένο σύστηµα αποθηκών.  Παρατηρήθηκε ότι οι αδυναµίες 

στο σύστηµα όσον αφορά στην ετοιµασία διαφόρων καταστάσεων (βραδυκίνητα 

υλικά, µέγιστο και ελάχιστο όριο αποθέµατος, εκτίµηση κόστους, αναλυτική 

κατάσταση κατά ηµεροµηνία αγοράς) εξακολουθούν να υφίστανται.  ΄Οπως 

ανέφερα και σε προηγούµενες εκθέσεις µου, θα πρέπει να γίνουν οι απαιτούµενες 

βελτιώσεις στο πρόγραµµα, έτσι ώστε οι καταστάσεις αυτές να ετοιµάζονται 

έγκαιρα και µε σωστά στοιχεία. 

(δ) Λογισµικό σύστηµα «EPOS».  Το πιο πάνω λογισµικό χρησιµοποιείται για 

τη διαχείριση πωλήσεων και αποθεµάτων τηλεπικοινωνιακού τερµατικού 

εξοπλισµού (τερµατικών, σταθερών και κινητών, κάρτες ανανέωσης χρόνου κ.τ.λ.) 

από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών.  Στο σύστηµα έχουν πρόσβαση όλα τα 

ΓΕΠ.  

∆ιαπιστώθηκε ότι το σύστηµα παρουσιάζει διάφορα λειτουργικά προβλήµατα. 

9. Προσφορές. 

(α) Προσφορά ΑΤ 10/2001 � Σύστηµα ΄Ινας στο ∆ιακλαδωτή (Fiber to the 
Cabinet System) � Ακύρωση προσφοράς.  Η Αρχή ζήτησε στις 12.6.2001 

προσφορές για την προµήθεια συστήµατος ΄Ινας στο ∆ιακλαδωτή για χρήση σε 

διάφορα Τηλεφωνικά Κέντρα, µε τη µέθοδο των δύο φακέλων, µε 

προϋπολογιζόµενη δαπάνη £2,8 εκ.  Η συµφωνία προµήθειας θα ήταν διάρκειας 

δύο ετών και η συµφωνία συντήρησης/υποστήριξης διάρκειας δέκα ετών.  

Υποβλήθηκαν εντός της καθορισµένης προθεσµίας έντεκα συνολικά προσφορές.  
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Κατά την τεχνική αξιολόγηση τους, η Επιτροπή Αξιολόγησης ζήτησε διάφορες 

διευκρινίσεις από τους προσφοροδότες.  Αφού έλαβε τις σχετικές απαντήσεις, 

προχώρησε στη βαθµολόγηση των κριτηρίων για όλες τις προσφορές και 

αποφάσισε ότι τέσσερις προσφορές ήταν τεχνικά αποδεκτές.  Εισηγήθηκε στις 

9.1.2002 όπως ανοιχθούν οι οικονοµικοί φάκελοι και γίνει η οικονοµική αξιολόγηση 

τους και παράλληλα όπως δοθεί παράταση ισχύος της προσφοράς για ένα µήνα, 

µέχρι τις 15.3.2002. 

Το Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών, στη συνεδρία του αρ. 4/2002, ηµερ. 

16.1.2002, αποφάσισε την περαιτέρω εξέταση του θέµατος από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης και ενέκρινε την προτεινόµενη παράταση ισχύος της προσφοράς. Στη 

συνέχεια, µε νέα απόφαση του στις 22.1.2002, αποφάσισε την ακύρωση της 

προσφοράς, λόγω του ότι οι προδιαγραφές ήταν απόλυτες αναφορικά µε κάποιο, 

µη ουσιώδες, κριτήριο, µε αποτέλεσµα κάποιες προσφορές, που παρουσίαζαν 

µεταξύ τους ασήµαντες διαφορές, να αποκλείονται.  Παράλληλα το Συµβούλιο 

Προσφορών αποφάσισε την προκήρυξη νέου διαγωνισµού, µε βελτιωµένες 

προδιαγραφές. 

Από την όλη διαδικασία που προηγήθηκε και ακολούθησε την έκθεση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης, καθώς και από τη σχετική αλληλογραφία, 

παρατηρήθηκαν τα πιο κάτω: 

(i) Η µέθοδος αξιολόγησης και τα κριτήρια αξιολόγησης είχαν εγκριθεί από το 

Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών µε την απόφαση του 457/2001, ηµερ. 

1.8.2001, όπως είχαν υποβληθεί προς αυτό, χωρίς οποιαδήποτε 

παρατήρηση/επιφύλαξη. 

(ii) Οι προσφοροδότες υπέβαλαν τις προσφορές τους χωρίς να υποβληθεί 

οποιαδήποτε παρατήρηση/επιφύλαξη σχετικά µε τους όρους/κριτήρια. 

(iii) Κανένα µέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης δεν είχε εκφράσει οποιαδήποτε 

επιφύλαξη για τους όρους/κριτήρια της προσφοράς. 

(iv) Οι προσφοροδότες είχαν την ευχέρεια και ζήτησαν διευκρινίσεις/εξηγήσεις σε 

διάφορα σηµεία των προδιαγραφών, οι οποίες απαντήθηκαν, σύµφωνα µε 

τον όρο 36 (Μέρος Ι) των τεχνικών προδιαγραφών. 
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(v) Στην απόφαση του Κεντρικού Συµβουλίου Προσφορών δεν αναφέρεται ποιο 

κριτήριο ήταν απόλυτο και µη ουσιώδες. 

(vi) Η πιο πάνω απόφαση του Κεντρικού Συµβουλίου Προσφορών δεν έχει 

υποβληθεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής, το οποίο, σύµφωνα µε την 

καθορισµένη ∆ιαδικασία Αγοράς  Αγαθών και Υπηρεσιών, «....διατηρεί και θα 

ασκεί την εξουσία προκήρυξης, εξέτασης και κατακύρωσης ή ακύρωσης 

προσφορών για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών αξίας πέραν των £500.000, που 

θα ασκεί µετά από συµβουλή του Κεντρικού Συµβουλίου Προσφορών». 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι το Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών 

εντόπισε την αυστηρή προδιαγραφή για µη ουσιώδες κριτήριο πριν από την 

ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης και αποφάσισε την ακύρωση και την 

προκήρυξη νέου διαγωνισµού. 

(β) Προσφορά ΑΤ 49/99 (Μηχανοκίνητα Οχήµατα) � Προσφυγή αποτυχόντα 
προσφοροδότη.  Με την απόφαση του Συµβουλίου της Αρχής αρ. 308/99 

(Συνεδρίαση 26/99 ηµερ. 23.11.99) η πιο πάνω προσφορά, η οποία αφορά την 

αγορά 23 οχηµάτων τύπου 4WD,  κατακυρώθηκε έναντι του συνολικού ποσού των 

£205.344 και του ποσού των £25.070 για τη συντήρηση τους για περίοδο 7 ετών. 

Η πιο πάνω απόφαση προσβλήθηκε από αποτυχόντα προσφοροδότη, ο οποίος 

υπέβαλε χαµηλότερη προσφορά, µε την προσφυγή 409/2000. 

Με την απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου ηµερ. 15.5.2001, η πράξη της Αρχής 

ακυρώθηκε λόγω έλλειψης αιτιολογίας στον αποκλεισµό του αποτυχόντα 

προσφοροδότη (απορρίφθηκε µε το δικαιολογητικό της έλλειψης σταθεροποιητικής 

ράβδου).  Στην αξιολόγηση των προσφορών αναφέρεται ότι «ορισµένες 

αναρτήσεις, για να εγγυηθούν σταθερότητα του οχήµατος σε περίπτωση 

µεταφοράς φορτίου ή και κίνηση σε στροφές, χρειάζονται την εφαρµογή 

σταθεροποιητικής ράβδου στην ανάρτηση ...».  Στην απόφαση του ∆ικαστηρίου 

αναφέρεται ότι δεν είναι όλα τα συστήµατα ανάρτησης που χρειάζονται τη 

σταθεροποιητική  ράβδο, παρά µόνο ορισµένα, ούτε και υπάρχει αναφορά από την 

ΑΤΗΚ σε στοιχεία που να δικαιολογούν την άποψη ότι το σύστηµα ανάρτησης του 

οχήµατος του αποτυχόντα προσφοροδότη ήταν ένα από εκείνα τα συστήµατα που 

χρειάζονται τη σταθεροποιητική ράβδο.  Αναφέρεται ότι ο σχετικός όρος στις 

τεχνικές προδιαγραφές προβλέπει ότι τα οχήµατα πρέπει να έχουν 
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«antiroll/stabilizer bar or equivalent or better».  Σύµφωνα µε την απόφαση του 

∆ικαστηρίου, το σύστηµα της σταθεροποιητικής ράβδου δεν ήταν το µόνο που θα 

µπορούσε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Αρχής και ότι οποιοδήποτε άλλο 

σύστηµα, το οποίο θα είχε την ίδια ή καλύτερη αποτελεσµατικότητα, σε σχέση µε 

εκείνη της σταθεροποιητικής ράβδου, θα ήταν εντός των προδιαγραφών. 

Εξέφρασα την άποψη  ότι τόσο οι προδιαγραφές όσο και η διαδικασία αξιολόγησης 

παρουσιάζουν αδυναµίες, οι οποίες αναφέρονται και στην απόφαση του 

δικαστηρίου, και εισηγήθηκα όπως οι διαδικασίες ακολουθούνται µε µεγαλύτερη 

προσοχή, για αποφυγή παρόµοιων περιπτώσεων στο µέλλον. 

(γ) Προσφορά ΑΤ21/2000 � ∆ιαφορά µε προσφοροδότη σχετικά µε την 
έκδοση των Τηλεφωνικών Καταλόγων.  Με βάση την απόφαση του Κεντρικού 

Συµβουλίου Προσφορών αρ. 65/2001, ηµερ. 10.10.2001, κατακρατήθηκε ποσό 

ύψους £164.580 από το οφειλόµενο προς την εταιρεία στην οποία κατακυρώθηκε η 

εκτύπωση των τηλεφωνικών καταλόγων, για παράβαση όρων της προσφοράς 

(σελίδωση, εκτύπωση και καθυστέρηση στην παράδοση). 

Μετά από συµβιβασµό, η Αρχή κατέβαλε στην εταιρεία το ποσό των £129.994 και 

κατακρατήθηκε το υπόλοιπο ποσό των £34.586, ως αποζηµίωση για τις ζηµιές που 

υπέστη από τις αποκλίσεις των προδιαγραφών. 

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν έχει ετοιµαστεί/υπογραφεί συµβόλαιο, σε 

αντίθεση µε τον όρο αρ. 4 των προδιαγραφών.   

(δ) Προσφορά ΑΤ 15/95 � ∆ίκτυο Σύγχρονης Ψηφιακής Ιεραρχίας (SDH) � 
Παράταση Συµβολαίου.  Το Συµβούλιο της Αρχής κατακύρωσε στις 15.2.1996 

(Συν. 5/96) στην εταιρεία Marconi SPA Ιταλίας την προσφορά για την προµήθεια 

εξοπλισµού σύγχρονης ψηφιακής ιεραρχίας (SDH), έναντι του ποσού των 

£3.500.000, µε χρονική διάρκεια από 8.3.96 � 31.12.99.  Με νέα απόφαση του στις 

16.3.99 το Συµβούλιο ενέκρινε παράταση της ισχύος της υφιστάµενης σύµβασης 

µέχρι το τέλος του 2002. 

Μέχρι τον Ιανουάριο του 2002 οι δαπάνες για το πιο πάνω συµβόλαιο ανήλθαν στο 

συνολικό ποσό των £8.095.616, δηλαδή παρουσιάζουν αύξηση κατά 131%, σε 

σύγκριση µε το αρχικό ποσό του συµβολαίου.  Μέρος της δαπάνης αφορά νέο 

εξοπλισµό και έργα, τα οποία δεν προνοούνται στο συµβόλαιο, ενώ ορισµένες από 

τις τιµές του νέου εξοπλισµού συµφωνήθηκαν µετά από διαπραγµατεύσεις.  
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Σηµειώνεται ότι οι πιο πάνω δαπάνες είχαν εγκριθεί µέσω του ετήσιου 

Προϋπολογισµού.  Το Συµβούλιο, µε την απόφαση του αρ. 2/2001, ηµερ. 

25.1.2001, ενέκρινε την αύξηση της συνολικής δαπάνης για το συµβόλαιο αυτό σε 

£9 εκ. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι η τοποθέτηση παραγγελιών, στα 

πλαίσια των συµφωνιών διάρκειας, µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες της ΑΤΗΚ, 

όπως διαµορφώνονται από τη ζήτηση υπηρεσιών και προϊόντων, είναι µια πολύ 

επιτυχηµένη πρακτική, η οποία ακολουθείται από χρόνια.  Οι σχετικές δαπάνες 

είναι µέσα στα πλαίσια του προϋπολογισµού και τυγχάνουν της έγκρισης του 

Συµβουλίου της ΑΤΗΚ. 

(ε) Προσφορά για την ανέγερση νέου Κεντρικού Τηλεφωνικού Κέντρου 
Λεµεσού ΑΤ 71/95 � Απαιτήσεις αποζηµιώσεων.  Στις εκθέσεις µου για τον 

έλεγχο των λογαριασµών του 1998, 1999 και 2000 ανέφερα ότι, λόγω των 

καθυστερήσεων από µέρους του εργολάβου, η Αρχή έχει υποστεί ζηµιές ύψους 

£222.734.  ΄Υστερα 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. 

Η Αρχή δεν προχώρησε στη λήψη δικαστικών µέτρων µέχρι σήµερα, λόγω της 

συνεχιζόµενης καθυστέρησης του εργολάβου να υποβάλει τις ανταπαιτήσεις του 

και, σύµφωνα µε νοµική συµβουλή, θα κάνει επίκληση των όρων του συµβολαίου 

για κοινά αποδεκτό διαιτητή. 

(στ) Προσφορά ΑΤ 42/2001 � Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού για το 
νέο Κέντρο Ελέγχου Αεροπορικών Πτήσεων Λευκωσίας (έργο LEFCO).  Λόγω 

διαφόρων αδυναµιών και προβληµάτων που προέκυψαν κατά τη διαδικασία της 

προσφοράς και της καθυστέρησης που σηµειώθηκε, και ενόψει των 

διαφοροποιηµένων αναγκών του Τµήµατος Πολιτικής Αεροπορίας, η Αρχή 

αποφάσισε στις 24.4.2001 την ακύρωση της διαδικασίας και την επαναπροκήρυξη 

της προσφοράς. 
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Η προσφορά προκηρύχθηκε στις 10.8.2001 µε τροποποιηµένες προδιαγραφές και 

όρους, αφού συµφώνησαν όλα τα εµπλεκόµενα µέρη (Τµήµα Πολιτικής 

Αεροπορίας, EUROCONTROL, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ΑΤΗΚ). 

Η προσφορά βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης και, όπως πληροφορούµαι,  

ζητήθηκαν διευκρινίσεις από τους προσφοροδότες και αναµένονται οι σχετικές 

απαντήσεις. 

11. Αναβάθµιση Αντισεισµικής Προστασίας των Κεντρικών Γραφείων της 
 ΑΤΗΚ. 

Από σχετική αλληλογραφία µε το Επιστηµονικό Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου 

(ΕΤΕΚ), φαίνεται ότι οι πρώτες σκέψεις για την αναβάθµιση των Κεντρικών 

Γραφείων της Αρχής έγιναν το 1997.  Με απόφαση του Κεντρικού Συµβουλίου 

Προσφορών (αρ.συνεδρίας 28/2000) εγκρίθηκε η πληρωµή ποσού £14.500 προς 

το ΕΤΕΚ, για συµβουλές για την αναγκαιότητα της αντισεισµικής αναβάθµισης, 

τόσο των Κεντρικών Γραφείων όσο και άλλων 13 κτιρίων της ΑΤΗΚ. 

Στην τελική έκθεση του ΕΤΕΚ, η οποία υποβλήθηκε στις 28.6.2001, δεν γίνονται 

σαφείς εισηγήσεις για την αναγκαιότητα της αναβάθµισης και σε ποιο βαθµό 

πρέπει να γίνει.  Ωστόσο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής, στη συνεδρίαση 

4/2001, ηµερ. 27.2.2001 (πριν από την υποβολή της έκθεσης του ΕΤΕΚ), 

αποφάσισε να αναθέσει σε Αρχιτεκτονικό Γραφείο την προµελέτη και την 

ολοκλήρωση της αντισεισµικής αναβάθµισης έναντι του ποσού των £70.100 και 

£26.000, αντίστοιχα. 

Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε όπως πραγµατοποιηθεί εκπαιδευτικό ταξίδι στις 

ΗΠΑ (Σαν Φρανσίσκο), για να µελετηθούν σύγχρονες µέθοδοι αντισεισµικής 

προστασίας «µε σεισµική µόνωση».  Επίσης ανατέθηκε µέσω του ΕΤΕΚ σε 

καθηγητή του Μετσόβειου Πολυτεχνείου η γεωτεχνική ανάλυση σεισµικής 

συµπεριφοράς, για να καθορίσει το σεισµικό κίνδυνο για σκοπούς σχεδιασµού.  Για 

τις πιο πάνω µελέτες δεν έχουν υπογραφεί συµφωνίες (καθήκοντα, υποχρεώσεις 

κ.τ.λ). 

΄Οπως πληροφορούµαι, στο παρόν στάδιο µελετάται σεισµική αναβάθµιση, µε 

συντελεστή σεισµικής επιτάχυνσης 0,25, µε τη λύση σεισµικής µόνωσης και τη 

χρήση εφεδράνων.  Το κόστος της αντισεισµικής προστασίας θα είναι £0,9 εκ. Το 
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συνολικό κόστος, σε συνδυασµό µε τις αλλαγές, προσθήκες, ανακαινίσεις και 

συντήρηση, αναµένεται να είναι της τάξης των £8,5 εκ.  

Λαµβάνοντας υπόψη τη µελετώµενη αναβάθµιση της σεισµικής προστασίας και την 

προγραµµατιζόµενη εκτεταµένη ανακαίνιση και επεκτάσεις των κεντρικών κτιρίων, 

καθώς και το ότι το αρχικό κόστος ανέγερσης των κτιρίων ήταν £5 εκ., ότι τα κτίρια 

είναι πολύ καλά  συντηρηµένα (για την περίοδο  1997-2001 έγιναν δαπάνες ύψους 

περίπου £650.000) και η τοποθεσία των κτιρίων δεν βρίσκεται σε περιοχή ψηλού 

κινδύνου, εισηγήθηκα τα πιο κάτω: 

(i) Να δοθεί έκθεση από τον αρχικό µελετητή του κτιρίου για την ικανότητα του 

για αντιµετώπιση σεισµού (µέχρι ποια σεισµική επιτάχυνση µπορεί να 

αντέχει). 

(ii) Να ετοιµαστεί τεχνοοικονοµική µελέτη (cost benefit analysis) που να 

δικαιολογεί την αντισεισµική αναβάθµιση και επεκτάσεις/ανακαινίσεις του 

υφιστάµενου κτιρίου, σε σύγκριση µε το κόστος ανέγερσης νέου κτιρίου. 

(iii) Να µελετηθούν υπαλλακτικές λύσεις, λαµβάνοντας υπόψη ότι το κόστος 

ανέγερσης νέου κτιρίου, εµβαδού 16 000 τ.µ. (όπως θα γίνει το κτίριο µε τις 

προτεινόµενες αλλαγές), µε σηµερινές τιµές (£500 το τ.µ.) υπολογίζεται στα 

£8 εκ. 

(iv) Να εξεταστεί κατά πόσο η σπουδαιότητα των Κεντρικών Γραφείων της Αρχής 

είναι τόσο µεγάλη, ώστε να δικαιολογεί την προτεινόµενη αύξηση του 

συντελεστή σεισµικής επιτάχυνσης.  Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η 

αναγκαιότητα προσθήκης νέου εµβαδού, ενόψει της αναµενόµενης αλλαγής 

του καθεστώτος της Αρχής. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι τα πιο πάνω θα ληφθούν υπόψη στην 

ολοκληρωµένη έκθεση που ετοιµάζεται για λήψη τελικής απόφασης για το έργο και 

τις συνεπακόλουθες δαπάνες.  ΄Οσον αφορά στην ανάθεση της µελέτης πριν από 

την υποβολή της σχετικής έκθεσης από το ΕΤΕΚ, µε πληροφόρησε ότι αυτή έγινε 

βάσει σχετικής υπηρεσιακής έκθεσης που περιλάµβανε επιστολή του ΕΤΕΚ, στην 

οποία καταγράφεται η σαφής άποψη για την ανάγκη αντισεισµικής αναβάθµισης 

του κτιρίου µε βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις και κανονιστικές διατάξεις. 

12. Επισφαλείς χρεώστες. 
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Η χρέωση του έτους για επισφαλείς χρεώστες ανέρχεται σε £1,3 εκ., σε σύγκριση 

µε £0,89 εκ.  το προηγούµενο έτος.  Στις 31.12.2001 η συσσωρευµένη πρόβλεψη 

για επισφαλείς χρεώστες ήταν £10,43 εκ., σε σύγκριση µε £10,25 εκ.  το 2000. 

Κατά το 2001 έγιναν διαγραφές επισφαλών χρεωστών ύψους £1.173.675.  Ποσό 

£491.664 αφορά τη διαγραφή παλαιού χρέους χώρας µέλους της Κοινοπολιτείας. 

Στα πλαίσια των προσπαθειών άσκησης πιο αποτελεσµατικού ελέγχου στους 

οφειλέτες, λήφθηκαν κατά το έτος νοµικά µέτρα σε 84 περιπτώσεις 

καθυστερηµένων οφειλών, συνολικού ύψους £59.820. 

13. Αναϊσορρόπηση τελών. 

Κατά το 2001 η Αρχή προχώρησε στην εφαρµογή της αναϊσορρόπησης των τελών, 

στα πλαίσια της νέας τιµολογιακής της πολιτικής, υπό το φως των διεθνών 

εξελίξεων στις τηλεπικοινωνίες και της εναρµόνισης µε το κοινοτικό κεκτηµένο.  Η 

αναϊσορρόπηση αφορά τα βασικά τέλη (τέλη σύνδεσης και συνδροµής σταθερής 

τηλεφωνίας, τέλη κλήσεων εσωτερικού σταθερής τηλεφωνίας και τέλη υπηρεσίας 

πληροφοριών καταλόγου), τα οποία αυξήθηκαν, και τα τέλη κλήσεων διεθνούς 

σταθερής τηλεφωνίας, τα οποία µειώθηκαν.  Η αναϊσορρόπηση κρίθηκε αναγκαία, 

λόγω του εντεινόµενου ανταγωνισµού στις διεθνείς τηλεπικοινωνίες και της 

«επιχορήγησης» της εθνικής από τη διεθνή τηλεφωνία, η οποία είναι αντίθετη µε το 

κοινοτικό κεκτηµένο. 

Σύµφωνα µε µελέτη της Αρχής για την επικερδότητα του 2000, η εθνική σταθερή 

τηλεφωνία παρουσίασε έλλειµµα £22,05 εκ. κατά το έτος αυτό (έσοδα £38,10 εκ., 

κόστος £60,15 εκ.).  Το κόστος αποτελείται από τα λειτουργικά έξοδα του έτους και 

το κόστος κεφαλαίου.  Για τον υπολογισµό του κόστους κεφαλαίου εκπονήθηκε 

µελέτη το 1998, µε την υποστήριξη ειδικών συµβούλων, και αυτό καθορίστηκε σε 

16,2%.  Το κόστος κεφαλαίου στο πιο πάνω συνολικό κόστος της σταθερής 

τηλεφωνίας υπολογίζεται γύρω στα £15,0 εκ.  Σηµειώνεται ότι το κόστος κεφαλαίου 

δεν αντιπροσωπεύει πραγµατικά έξοδα, αλλά είναι ένα θεωρητικό κόστος που 

αντιπροσωπεύει την αναµενόµενη από τους επενδυτές απόδοση, για να 

επενδύσουν σε έναν οργανισµό, όπως η ΑΤΗΚ.  Παρόλο ότι αυτό είναι αποδεκτό 

κόστος στην περίπτωση εταιρειών ιδιωτικού δικαίου που λειτουργούν σε συνθήκες 

ανταγωνισµού, στην περίπτωση της Αρχής ενδεχοµένως να αντίκειται στο Νόµο, 
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σύµφωνα µε τον οποίο µόνο τα πραγµατικά λειτουργικά έξοδα µπορούν να 

λαµβάνονται υπόψη κατά τον καθορισµό των τελών. 

Για την αναϊσορρόπηση ψηφίστηκε από τη Βουλή η Κανονιστική ∆ιοικητική Πράξη 

355/2000 το ∆εκέµβριο 2000.  Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Κανονισµού, τέθηκε 

σε εφαρµογή η πρώτη φάση αναϊσορρόπησης την 1.1.2001, η δεύτερη φάση την 

1.8.2001 και η τρίτη φάση την 1.3.2002. 

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

Οι δαπάνες για σκοπούς διαφηµίσεων και προβολής των υπηρεσιών της Αρχής 

αυξήθηκαν σηµαντικά το 2001 και ανήλθαν σε £3,13 εκ., σε σύγκριση µε £0,77 εκ. 

το 2000.  Οι αντίστοιχες δαπάνες για τα τελευταία πέντε χρόνια φαίνονται πιο κάτω: 
       

Έτος  Προϋπολογισθείσες 
δαπάνες  Πραγµατικές 

δαπάνες  Αύξηση 

  £  £  £ % 
1997  400.000  221.502    
1998  400.000  317.206  95.704 43 
1999  400.000  349.465  32.259 10 
2000  1.000.000  770.527  421.062 120 
2001  3.700.000  3.137.176  2.366.649 307 

        

Οι λόγοι για τη µεγάλη αύξηση των δαπανών, σύµφωνα µε το επεξηγηµατικό 

µνηµόνιο του προϋπολογισµού, είναι η αύξηση στα έξοδα προώθησης νέων 

υπηρεσιών, η εκστρατεία για ενηµέρωση του κοινού για το νέο εθνικό σχέδιο 

αριθµοδότησης και επανατοποθέτησης της εικόνας της ΑΤΗΚ και οι εορτασµοί για 

τα 40χρονα της ΑΤΗΚ. 

Στις δαπάνες του έτους περιλαµβάνονται τα πιο κάτω: 

• Χορηγίες (£445.489).  Αφορά διάφορες χορηγίες σε διάφορες πολιτιστικές 

εκδηλώσεις (συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, χορευτικά µπαλέτα, όπερες), 

χορηγίες σε συνέδρια, ενοικίαση θεωρείου σε γήπεδο ποδοσφαίρου κ.τ.λ.  Τα 

ποσά των πιο πάνω χορηγιών κυµαίνονται από £100 µέχρι £45.000.  

Παρατηρήθηκε ότι δεν ακολουθείται οµοιόµορφη διαδικασία για την 

αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης και την έγκριση της δαπάνης.  Εισηγήθηκα 

όπως καθοριστεί διαδικασία έγκρισης µε συγκεκριµένα κριτήρια και να 
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καθοριστεί το αρµόδιο πρόσωπο για την τελική έγκριση, ανάλογα µε το ύψος 

της δαπάνης για την κάθε περίπτωση. 

• ∆ιαφηµίσεις για τα σαραντάχρονα της Αρχής (£147.135).  Αφορά 

διάφορες χορηγίες συνολικού ύψους £92.109 για θεατρικές παραστάσεις και 

µπαλέτα και £55.026 για διαφηµίσεις, εκδηλώσεις και διαφηµιστικά δώρα.  

Αναφέρεται ότι, επιπρόσθετα, για τον εορτασµό των σαραντάχρονων της 

Αρχής δαπανήθηκε ποσό £176.282 για διάφορες εκδηλώσεις και δεξιώσεις 

από ξεχωριστό Κονδύλι. 

• ∆ιαφηµίσεις για τη νέα αριθµοδότηση (£170.700).  Αφορά δαπάνες της 

διαφηµιστικής εκστρατείας για ενηµέρωση του κοινού για τη νέα 

αριθµοδότηση. 

• ∆ιαφηµίσεις υπηρεσίας soeasy (£521.438).  Αφορά αξία ελεύθερου χρόνου 

τηλεφωνικής επικοινωνίας που παραχωρήθηκε στις προπληρωµένες κάρτες 

soeasy της κινητής τηλεφωνίας, σε διάφορες περιόδους, µέσα στα πλαίσια 

της τιµολογιακής πολιτικής της Αρχής (Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

337/2000). 

• ∆ιαφηµίσεις στο ∆ιεθνές Ράλι Κύπρος (£28.160).  Αφορά διάφορες 

διαφηµίσεις, συµπεριλαµβανοµένων και δωρεάν τηλεφωνηµάτων αξίας 

£13.976. 

• Τοπιοτέχνηση/δενδροφύτευση δηµόσιων κήπων (£12.470).  Αφορά 

τοπιοτέχνηση πάρκων (περιλαµβανοµένων £8.070 για µελέτες συµβούλων).  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόφαση του (αρ.απόφασης 67/2001) στις 

13.2.2001, ενέκρινε τη διάθεση των εσόδων από την πώληση των 

τηλεφωνικών καταλόγων (που προϋπολογίστηκαν σε £200.000) για 

τοπιοτέχνηση και δενδροφύτευση δηµόσιων κήπων.  Μετά τη γνωµάτευση 

των Νοµικών Συµβούλων της Αρχής, ότι δεν είναι δυνατή η δηµιουργία 

ξεχωριστού ταµείου, όπου να κατατεθούν οι εισπράξεις από την πώληση του 

καταλόγου, για να χρησιµοποιηθούν για ειδικό σκοπό και, λόγω του ότι τελικά 

οι συνολικές εισπράξεις από την πώληση καταλόγων ήταν µόνο £4.375, η 

Αρχή προχώρησε στη διενέργεια πληρωµών για το σκοπό αυτό από το 

Κονδύλι των διαφηµίσεων. 
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Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι οι δαπάνες για σκοπούς διαφήµισης 

εγκρίνονται από το Γενικό ∆ιευθυντή ή το Συµβούλιο της Αρχής, ανάλογα µε το 

ύψος της δαπάνης.  Η προώθηση των προϊόντων µέσα στο νέο περιβάλλον είναι 

αναγκαία και η Αρχή ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις και πρακτικές.  Αναµένεται δε 

ότι σε ανταγωνιστικό περιβάλλον τα Κονδύλια αυτά θα αυξηθούν. 

15. Τηλεφωνικοί κατάλογοι. 

Για την εκτύπωση των καταλόγων του 2000/2001 δαπανήθηκε ποσό ύψους 

£943.445 (έξοδα εκτύπωσης £799.782 και έξοδα διανοµής £143.663).  ∆ιάφορα 

άλλα έξοδα σχετικά µε την εκτύπωση των καταλόγων, όπως µισθοί προσωπικού, 

κίνητρα και αµοιβές, έξοδα εκπαίδευσης, έξοδα προώθησης, διοικητικά και 

λειτουργικά έξοδα, δεν περιλαµβάνονται στο πιο πάνω ποσό. 

Κατά το 2001 εφαρµόστηκε για πρώτη φορά κατ�οίκον διανοµή των τηλεφωνικών 

καταλόγων.  Η διανοµή έγινε από ιδιωτική εταιρεία, έναντι αµοιβής ύψους 

£120.000.  Στην εφαρµογή του νέου αυτού θεσµού παρουσιάστηκαν διάφορα 

προβλήµατα, όπως: 

− Παράδοση τηλεφωνικών καταλόγων σε ακατοίκητα υποστατικά και σε άτοµα 

που δεν ενδιαφέρονταν για καταλόγους, πράγµα που συνιστά σπατάλη. 

− ∆υσκολίες στην παράδοση µε το χέρι των καταλόγων στους επιχειρηµατίες 

πελάτες, όπως προνοούσαν οι όροι του συµβολαίου, αφού η διανοµή δεν 

γινόταν πάντα κατά τις εργάσιµες ώρες. 

− Πρακτικά προβλήµατα στη διανοµή της αγγλικής έκδοσης των καταλόγων, µε 

αποτέλεσµα στις 31.12.2001 να παραµένει αδιάθετο το 89,23% της 

εκδοθείσας ποσότητας. 

Τα αποθέµατα των τηλεφωνικών καταλόγων που παραµένουν στις αποθήκες του 

τυπογραφείου και στα γραφεία εξυπηρέτησης πελατών φαίνονται στον πιο κάτω 

πίνακα.  Το ψηλό ποσοστό των καταλόγων της αγγλικής έκδοσης οφείλεται στα 

προβλήµατα διανοµής τους, καθώς και στην καθυστέρηση στην εκτύπωση τους. 

 Απόθεµα καταλόγων στις 

 

Ποσότητα 
σύµφωνα 

µε την 
προσφορά 
ΑΤ21/2000 

Πραγµατική 
ποσότητα 31.12.2001 22.4.2002 
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    %  % 
Ονοµαστικός κατάλογος και 
χρυσός οδηγός � Ελληνική 
έκδοση 

 
 
813.000 

 
 
690.740 

 
 
115.495 

 
 
16,72 

 
 
104.970 

 
 
15,20 

Ονοµαστικός κατάλογος και 
χρυσός οδηγός � Αγγλική 
έκδοση 

 
 
154.000 

 
 
152.700 

 
 
136.248 

 
 
89,23 

 
 
127.283 

 
 
83,35 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου αρ.129/2000,  

ηµεροµηνίας 9.5.2000, οι τηλεφωνικοί κατάλογοι, πέρα από εκείνους της οικείας 

περιφέρειας, θα πωλούνται στους ενδιαφερόµενους προς £1 τον ένα.  Τα 

προβλεπόµενα έσοδα από την πώληση το 2001 ήταν £200.000, ενώ οι 

πραγµατικές πωλήσεις ανήλθαν µόνο στις £4.735. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι η νέα διαδικασία που ακολουθήθηκε 

και ο αριθµός των καταλόγων που εκδόθηκαν βασίστηκαν σε έρευνα αγοράς, η 

οποία στην πράξη δεν επαληθεύτηκε. 

16. Εκκρεµή θέµατα. 

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

έχουν ακόµη διευθετηθεί. 

(α) Κανονισµοί Προσφορών.  Οι Κανονισµοί Προσφορών της Αρχής 

εξακολουθούν να παρουσιάζουν ορισµένες ελλείψεις και αδυναµίες, όπως η µη 

ζήτηση κατάθεσης της εγγύησης συµµετοχής για ποσά κάτω των £100.000.  Στις 

προηγούµενες εκθέσεις µου εισηγήθηκα όπως στους νέους Κανονισµούς 

Προσφορών περιληφθούν νέες κατάλληλες πρόνοιες. 

΄Οπως πληροφορούµαι, προχωρεί η ολοκλήρωση του νοµοτυπικού ελέγχου 

βελτιωµένης διαδικασίας προσφορών, η οποία θα προσαρµοστεί και µε τις 

πρόνοιες του Νόµου 29(Ι)/02. 

(β) Ακίνητη ιδιοκτησία που αγοράστηκε, χωρίς να εκδοθούν τίτλοι 
ιδιοκτησίας. Ακίνητη ιδιοκτησία αξίας £154.900, η οποία  

αγοράστηκε/απαλλοτριώθηκε από την Αρχή πριν από αρκετό καιρό, δεν έχει 

µεταβιβαστεί στην Αρχή, ούτε εκδόθηκαν οι σχετικοί τίτλοι ιδιοκτησίας, λόγω 

προβληµάτων στους διαχωρισµούς οικοπέδων. 

΄Οπως πληροφορούµαι, ένα µέρος της πιο πάνω ιδιοκτησίας έχει τιτλοποιηθεί 

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

προσφυγές µε αρ. 502/87 και 584/87, η οποία εκδόθηκε στις 15.7.88, οι 

Κανονισµοί που αφορούν τη 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 θέµα έχει παραπεµφθεί στο Γενικό Εισαγγελέα για νοµοτεχνική επεξεργασία και 

βρίσκεται ακόµα σε εκκρεµότητα. 

(δ) Συµφωνία για το ∆ορυφορικό Σταθµό SIRIUS II.  Ο πιο πάνω δορυφορικός 

σταθµός εγκαταστάθηκε µε έξοδα της Αρχής για λογαριασµό της Κυβέρνησης 

(Υπουργείο Συγκοινωνιών και ΄Εργων).  ∆εν έχει ακόµα υπογραφεί η σχετική 

Συµφωνία µεταξύ της Αρχής και της Κυβέρνησης.  Τα έξοδα της Αρχής µέχρι 

σήµερα ανέρχονται σε £920.000. 

 

 

 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 
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