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 Εισήγηση/Επισήμανση 
Παράγραφος 

Έκθεσης 

(i) Πολιτική διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων.   

Στα πλαίσια επικαιροποίησης της πολιτικής διαχείρισης των 
ταμειακών διαθεσίμων ανατέθηκε μελέτη σε εξωτερικούς 
συμβούλους με διαδικασία κλειστού διαγωνισμού. 

Παρατηρήθηκε ότι η Διευθύντρια Χρηματοοικονομικής 
Διαχείρισης, η οποία είχε ενεργό και αποφασιστική εμπλοκή 
στην όλη διαδικασία του διαγωνισμού, έχει ιδιάζουσα σχέση με 
τον ελεγκτικό οίκο στον οποίο κατέληξε ο διαγωνισμός.  

5 

(ii) Ωφελήματα προσωπικού.  

(α) Tα παρεμφερή ωφελήματα προσωπικού, όπως εισφορά 
στο Σωματείο Ταμείου Ευημερίας, βοηθήματα και χορηγίες, 
ομαδική ασφάλεια ζωής, Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης, κ.λπ. (€8,8 εκ. το 2016) δεν θα πρέπει να 
επιβαρύνουν την Αρχή, αλλά τους υπαλλήλους. 
(β) Το απόθεμα του Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης στις 31.12.2016 ανήρχετο σε €4,6 εκ. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διεξαγωγή οικονομικής 
μελέτης με στόχο τη ρύθμιση/διασφάλιση της εισφοράς της 
Αρχής προς το Ταμείο. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 
ζήτησαν όπως στα πλαίσια της μελέτης διερευνηθεί η 
πιθανότητα να διαμοιραστεί το απόθεμα κατ΄ αναλογία στις 
μερίδες του προσωπικού. Η Υπηρεσία μας θεωρεί 
απαράδεκτη οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια και το απόθεμα 
θα πρέπει να επιστραφεί στην Αρχή.  

(γ) Από τις 34 προαγωγές που έγιναν κατά το 2016, οι 31 
αφορούσαν επανεξετάσεις προαγωγών που ακυρώθηκαν 
στο Ανώτατο Δικαστήριο και είχαν γίνει κατά την περίοδο 
2007 – 2013. Σε σχέση με τις εν λόγω προαγωγές, σε 20 
υπαλλήλους αποδόθηκαν αναδρομικοί μισθοί  συνολικού 
ποσού €299.860  πλέον εργοδοτικές εισφορές ύψους 
€74.375.  
(δ) Τα επιδόματα που απολαμβάνει το Ανώτερο 
Προσωπικό της Αρχής (φιλοξενίας, τηλεφώνου, και 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών) είναι μεγαλύτερα από αυτά 
που καταβάλλονται σε αντίστοιχες κλίμακες στο δημόσιο.  

6 

(iii) Σχέδιο Συντάξεων. Σύμφωνα με το Νόμο, η διαχείριση των 
αποθεματικών του Σχεδίου Συντάξεων πρέπει να γίνεται με 
σύνεση, ακολουθώντας τους κανόνες χρηστής διοίκησης.   

Από τον έλεγχο των διαδικασιών επιλογής και 
παρακολούθησης των επενδύσεων που έγιναν την περίοδο 
2009-2013, ο οποίος έγινε από τη Διεύθυνση Εσωτερικού 
Ελέγχου, διαφάνηκε ότι δεν προστατεύτηκαν τα συμφέροντα 
του Ταμείου, οι εμπλεκόμενοι Διαχειριστές και λειτουργοί δεν 

10 
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 Εισήγηση/Επισήμανση 
Παράγραφος 

Έκθεσης 
εφάρμοσαν την απαραίτητη σύνεση, γνώση και επιδεξιότητα, 
δεν έδρασαν με την απαραίτητη προσοχή, δεν εκπλήρωσαν 
τις υποχρεώσεις τους έναντι του Ταμείου και της Αρχής ως 
Χρηματοδοτούσας Αρχής, και άφησαν το Ταμείο εκτεθειμένο 
σε σημαντικούς κινδύνους και οικονομική ζημιά η οποία 
υπολογίζεται σε €201,9 εκ. Για αποπληρωμή του ελλείμματος  
η Αρχή θα καταβάλλει ετήσια στο Ταμείο, πέραν των μηνιαίων 
συνεισφορών της, €17 εκ. για 12 χρόνια.   Η Διαχειριστική 
Επιτροπή του Σχεδίου έχει αναθέσει σε νομικούς σύμβουλους 
την αξιολόγηση των συμβάσεων για αγορά ακινήτων και για 
χρηματοδότηση έργων έτσι ώστε να κινηθούν αγωγές εναντίον 
οποιουδήποτε έχει παραβλάψει τα συμφέροντα του Σχεδίου. 

(iv) Συμφωνίες εκχώρησης χωρητικότητας σε καλωδιακά 
συστήματα. (α) Η Αρχή υπέγραψε συμφωνία με το 
Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών του Λιβάνου στις 26.2.2013 για 
εκχώρηση χωρητικότητας έναντι ποσού $37,5 εκ. (€27,97 
εκ.) πληρωτέο με δόσεις μέχρι το 2017. Στις 31.12.2016 
οφειλόταν ποσό €8,6 εκ. το οποίο ήταν εκπρόθεσμο. 
Σύμφωνα με σχετικό όρο της συμφωνίας η Αρχή δεν 
δικαιούται να τερματίσει τη συμφωνία κάτω από 
οποιεσδήποτε συνθήκες.  

(β) Εταιρεία στην οποία εκχωρήθηκε χωρητικότητα σε 
υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα το 2008 δεν κατέβαλε την 
ετήσια χρέωση λειτουργίας και συντήρησης για το 2015, 2016 
και 2017, ύψους €1,6 εκ. Ωστόσο η χωρητικότητα παραμένει 
ενεργοποιημένη.  

11 

(v)   Εταιρεία CytaHellas. Η θυγατρική εταιρεία CytaHellas δεν 
έχει πετύχει τους στόχους της όσον αφορά στην κερδοφορία 
και απεξαρτητοποίηση της από την οικονομική στήριξη της 
Αρχής.  Τα αποτελέσματα της εταιρείας εξακολουθούν να 
είναι αρνητικά, με αποτέλεσμα να αυξάνονται δραματικά οι 
συσσωρευμένες ζημιές. Το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης στις 
31.12.2016 ήταν €63,7 εκ, γεγονός που υποδηλοί ότι η 
εταιρεία αδυνατεί να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της 
χωρίς τη βοήθεια και χρηματοδότηση της Αρχής η οποία 
μέχρι σήμερα ξεπερνά τα €194 εκ.  

13 

(vi) Θυγατρική Εταιρεία CytaGlobal Hellas . 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2003 και διαθέτει ιδιόκτητο 
τηλεπικοινωνιακό κόμβο στην Αθήνα. Από το 2014 η 
εταιρεία έχει επενδύσει στην εταιρεία Synapsecom Telecom 
AE (αγορά μετοχών και δάνειο) ποσό ύψους €483.333. 
Παρατηρήθηκε ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
της εταιρείας και σημερινός Αναπληρωτής Ανώτατος 
Εκτελεστικός Διευθυντής της Αρχής φαίνεται να έχει 
ιδιάζουσα σχέση με τον πρώην και τον νυν Γενικό Διευθυντή 

16 
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 Εισήγηση/Επισήμανση 
Παράγραφος 

Έκθεσης 
της εταιρείας Synapsecom Telecoms AE. 

(vii) Υπηρεσία Cytavision. Η Υπηρεσία Cytavision παρουσιάζει 
ζημιές, αφού τα συνολικά έσοδα από τους συνδρομητές δεν 
καλύπτουν καν τα άμεσα έξοδα για την εξασφάλιση 
περιεχομένου. 

Όσον αφορά στα τηλεοπτικά δικαιώματα και χορηγίες σε 
αθλητικά σωματεία, €10,6 εκ. για την αγωνιστική περίοδο 
2015/2016, άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι ουδεμία 
τέτοια δαπάνη δεν πρέπει να αναλαμβάνεται από την Αρχή 
εάν τεκμηριωμένα αυτή δεν παρέχει οικονομική 
ανταποδοτικότητα (value for money).   

Η Αρχή αγοράζει τηλεοπτικά δικαιώματα διαφόρων ξένων 
πρωταθλημάτων και αθλητικών γεγονότων. Οι αγορές αυτές 
πολλές φορές γίνονται από μεσάζοντες/αντιπροσώπους οι 
οποίοι έχουν τα αποκλειστικά δικαιώματα. Η Υπηρεσία μας 
εισηγείται όπως επιδιώκεται η εξασφάλιση των δικαιωμάτων 
απευθείας από τις ξένες ομοσπονδίες και όπου αυτό δεν 
είναι εφικτό να αιτιολογείται η εξασφάλιση τους από 
μεσάζοντες. 

Η Υπηρεσία Cytavision συνθέτει 8 δικά της κανάλια, μέσα 
από τα οποία μεταδίδει όλες τις διοργανώσεις για τις οποίες 
έχει εξασφαλίσει τηλεοπτικά δικαιώματα. Για τη σύνθεση και 
ροή των καναλιών η Αρχή συνεργάζεται με τρεις εταιρείες. Η 
Υπηρεσία μας επισημαίνει ότι οι ενέργειες της Αρχής με τις 
ανανεώσεις των συμβολαίων με τους υφιστάμενους 
συνεργάτες δεν διασφαλίζουν τα συμφέροντα της Αρχής, 
αλλά φαίνεται να αποσκοπούν μόνο στην ικανοποίηση όλων 
των εταιρειών, σε μια απαράδεκτη λογική διαμοιρασμού της 
«πίτας». Εισηγούμαστε όπως η σχετική υπηρεσία ανατεθεί 
μέσω ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας που θα 
προκηρυχθεί άμεσα, με τρόπο ώστε να διασφαλιστούν τα 
συμφέροντα της Αρχής και μόνο αυτά.  

19 

(viii) Διαχείριση τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού 
(ΤΤΕ). Η Αρχή από το 2000 δραστηριοποιείται στον τομέα 
προμήθειας τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού με 
ένα ευρύ δίκτυο καταστημάτων/Cytashop και συνεργατών.  

Η πρακτική που ακολουθείται από το 2000 για την 
προμήθεια ΤΤΕ είναι η σύναψη συμφωνιών με τους 
αντιπροσώπους, οι οποίοι έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο 
αγοράς. Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως καθοριστούν 
άμεσα διαδικασίες προσφορών για την προμήθεια ΤΤΕ που 
να διασφαλίζουν τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της μη 
διάκρισης και της διαφάνειας, παρέχοντας τη δυνατότητα 
ευρείας συμμετοχής και ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού, 
ώστε να εξασφαλίζονται οι πλέον συμφέρουσες από 

20 
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 Εισήγηση/Επισήμανση 
Παράγραφος 

Έκθεσης 
οικονομικής άποψης προσφορές ή οι χαμηλότερες τιμές για 
την Αρχή. 

(ix) Δαπάνες διαφημίσεων. Οι δαπάνες για σκοπούς 
διαφήμισης και προβολής των υπηρεσιών της Αρχής το 
2016 ανήλθαν σε €8,1 εκ.  Το μεγαλύτερο μέρος των 
δαπανών αφορά διαφημίσεις στα Μέσα Μαζικής 
Επικοινωνίας (30,5%)  και χορηγίες (30,2%). 

Η παραχώρηση χορηγιών οι οποίες κατά 78% αφορούν 
στον αθλητισμό και κυρίως το ποδόσφαιρο, δεν διέπεται 
από επαρκές πλαίσιο πολιτικής και δεν υπάρχει 
ικανοποιητικός μηχανισμός ο οποίος να ελέγχει κατά πόσον 
τα αντισταθμιστικά ανταλλάγματα είναι ανάλογα του 
κόστους που επωμίζεται η Αρχή. 

 
22 

(x) Αγορά υπηρεσιών. Η Αρχή προβαίνει σε αγορά 
υπηρεσιών από διάφορους συμβούλους (εκπρόσωπου 
τύπου, κοινωνικής λειτουργού, κ.λπ.)  

Λόγω της παράτασης των συμβολαίων για περίοδο πέραν 
των 30 μηνών, δημιουργήθηκαν 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). Ενώπιον του 
Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών εκκρεμούν τρεις αιτήσεις 
οι οποίες καταχωρήθηκαν εναντίον της Αρχής από 
συνεργάτες της, τα συμβόλαια των οποίων έχουν διακοπεί. 
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(xi) Αγορά νομικών υπηρεσιών. Δεν υπάρχει απόφαση του 
Συμβουλίου ούτε και σχετική συμφωνία για την αγορά 
υπηρεσιών νομικού συμβούλου οι οποίες παρέχονται εδώ 
και πάρα πολλά χρόνια από τον ίδιο νομικό οίκο. Παρά το 
ότι με βάση το νομικό πλαίσιο (Ν.12(Ι)/2006 και 
Ν.73(Ι)/2016) η ανάθεση των νομικών υπηρεσιών δεν γίνεται 
αναγκαστικά τηρώντας τις αυστηρές διαδικασίες που 
εφαρμόζονται για τις συνήθεις συμβάσεις υπηρεσιών, η 
Υπηρεσία μας συστήνει όπως για την παροχή νομικών 
συμβουλών για θέματα διοικητικού δικαίου συνάπτονται 
συμβάσεις (μέχρι 5 έτη) με νομικό οίκο ακολουθώντας κατά 
το δυνατό ανταγωνιστική διαδικασία. Για την παροχή 
υπηρεσιών σε περιπτώσεις αστικών αγωγών ή διαιτησιών 
να επιλέγεται νομικός οίκος ανά περίπτωση με διαδικασία 
προσφορών (πρόσκληση επίδειξης ενδιαφέροντος). Για την 
παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου για την ετοιμασία 
ειδικών μελετών, ή εγγράφων διαγωνισμού που θα 
προκηρύξει η Αρχή, τότε θα πρέπει να τηρούνται οι 
πρόνοιες της σχετικής περί συμβάσεων νομοθεσίας και οι 
σχετικές αρχές της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών 

26 
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 Εισήγηση/Επισήμανση 
Παράγραφος 

Έκθεσης 
φορέων, της διαφάνειας και της μη διάκρισης και συνεπώς 
θα πρέπει να προκηρύσσονται ανοικτοί διαγωνισμοί. Σχετική 
με το θέμα είναι η Εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου αρ. 
ΓΛ/ΑΑΔΣ 74 ημερομηνίας 27.4.2016. 

(xii) Δημόσια διακυβέρνηση. 

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) 
εξέδωσε το 2011 Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης, ο 
οποίος περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να ακολουθεί 
ένας οργανισμός στα πλαίσια μίας σωστής διακυβέρνησης, 
η οποία να διέπεται από διαφάνεια, ακεραιότητα, λογοδοσία, 
αποτελεσματικότητα και συνοχή. 

Εισηγούμαστε όπως η Αρχή προωθήσει υιοθέτηση του 
Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης του ΣΕΛΚ και των αρχών 
δημόσιας διακυβέρνησης και συμπεριλάβει στην ετήσια 
έκθεσή της αναφορά στον βαθμό υιοθέτησης των υπό 
αναφορά αρχών. Επίσης, πρέπει να εξεταστεί η επάρκεια 
της νομοθεσίας που διέπει τη σύσταση και λειτουργία της 
Αρχής σε θέματα διακυβέρνησης.  
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