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Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή διενεργεί 

επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων ελεγχόμενων οργανισμών 

ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους τομείς αυτού ή τα αποτελέσματα 

ελέγχων ιδιωτών ελεγκτών στους οποίους η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει αναθέσει τον έλεγχο λογαριασμών 

οποιουδήποτε ελεγχόμενου υπ’ αυτής οργανισμού, δυνάμει του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και 

Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(I)/2002). Η Ελεγκτική Υπηρεσία επιλέγει και 

σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά τρόπον ώστε αυτές να αποφέρουν τον μέγιστο 

αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη συμμόρφωση, του επιπέδου των 

σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του δημόσιου συμφέροντος.  

Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων έχουν 

τεθεί ενώπιόν της από την ελεγχόμενη οντότητα.  

Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν στο 

αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα 

αδυναμιών ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής δεν 

αναμένεται ότι μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των παρατηρήσεων και 

ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι συστάσεις αυτές επηρεάζουν την 

ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται συμμετοχή της Υπηρεσίας στη λήψη 

οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, η οποία εξακολουθεί να φέρει 

αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη απόφασης, ως προς τον τρόπο χειρισμού των 

ευρημάτων ελέγχου και συστάσεων. 

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει ή θα πρέπει να εκληφθεί, ότι με αυτή διατυπώνουμε 

κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη 

ποινικών ή άλλων αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, μόνο 

δε τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε αδικήματος. 

Τονίζουμε επίσης ότι οι συστάσεις και τα ευρήματά μας αφορούν στους ελεγχόμενους φορείς και οποιαδήποτε 

αναφορά σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ουδόλως εξυπακούει ότι αυτά έχουν προβεί κατ’ ανάγκη σε 

οτιδήποτε μεμπτό, αφού κάτι τέτοιο εκφεύγει του πεδίου ελέγχου της παρούσας Έκθεσης.  
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1. Σύνοψη 

Η Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή A.E. (CytaHellas) ιδρύθηκε το 2007 και ήταν θυγατρική εταιρεία 

της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ). Η CytaHellas δραστηριοποιείτο στην παροχή 

ευρυζωνικών υπηρεσιών τηλεφωνίας, διαδικτύου και συνδρομητικής τηλεόρασης, καθώς και σε 

υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Το μετοχικό κεφάλαιό της στις 31.12.2017 

ανερχόταν σε €165,5 εκ., ενώ το πραγματικό ύψος της επένδυσης ήταν πολύ μεγαλύτερο, αφού 

πέραν του κεφαλαίου, παραχωρήθηκαν στην CytaHellas επιπλέον ποσά, υπό μορφή δανείων και 

άλλων εμπορικών υπηρεσιών, τα οποία, όπως μας ενημέρωσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΑΤΗΚ, κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της πώλησης στις 10.7.2018, 

ανέρχονταν σε €60,17 εκ.  

Η CytaHellas, αν και είχε τη διαχρονική οικονομική στήριξη της ATHK, διέγραφε επανειλημμένα 

αρνητική πορεία, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για πώληση των μετοχών της. Η πώληση 

πραγματοποιήθηκε στις 23.1.2018, με την υπογραφή της συμφωνίας πώλησης της CytaHellas 

στην εταιρεία Vodafone-Panafon Hellenic Telecommunications S.A., έναντι ποσού ύψους €38,56 

εκ. Επιπλέον, με βάση τη συμφωνία, ο αγοραστής κατέβαλε επιπρόσθετο ποσό €57,56 εκ. για την 

εξόφληση δανείων της ΑΤΗΚ και άλλων θυγατρικών εταιρειών της προς την CytaHellas, καθώς και 

€3,53 εκ. για άδειες IPv4 (Internet Protocol Version 4) που ανήκαν στην ΑΤΗΚ και ήταν 

απαραίτητες για συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών της προς την CytaHellas. Παράλληλα, ο 

αγοραστής ανέλαβε την εξόφληση υποχρεώσεων της CytaHellas προς τρίτους, ύψους €18,45 εκ. 

Τα πιο πάνω είχαν ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση μιας τεράστιας ζημιάς για την ΑΤΗΚ και 

συνεπώς οδήγησαν σε σοβαρή απώλεια δημόσιου χρήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συνολικό 

κόστος για την ΑΤΗΚ δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αφού εκκρεμούν σημαντικές δικαστικές 

διαδικασίες με τρίτους, από το αποτέλεσμα των οποίων η ΑΤΗΚ ενδέχεται να καταβάλει 

σημαντικά ποσά στη Vodafone. Επιπρόσθετη ζημιά για την ΑΤΗΚ προέκυψε και από την 

εξόφληση δανειακών υποχρεώσεων της CytaHellas, από την ΑΤΗΚ, σε τραπεζικό ίδρυμα, ύψους 

€21 εκ., το οποίο όμως, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΗΚ, 

ενδέχεται να ανακτηθεί, σε περίπτωση επιτυχίας σχετικών αγωγών που εκκρεμούν. Επίσης, η 

ΑΤΗΚ και η θυγατρική της Digimed Communications Ltd έχουν ήδη καταβάλει ποσό ύψους 

€350.000, στη βάση συμπληρωματικής συμφωνίας με τη Vodafone, για άδειες του προσωπικού, 

φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας και δημοτικά τέλη της περιόδου πριν τη πώληση της εταιρείας. 

Ο παρών έλεγχος αφορά στην αξιολόγηση των αποφάσεων που λαμβάνονταν από τους εκάστοτε 

εμπλεκόμενους στη διαχείριση της CytaHellas, οι οποίοι θα έπρεπε να ενεργούσαν εντός του 

ισχύοντος νομικού πλαισίου και να ασκούσαν τα καθήκοντά τους με τη δέουσα επιμέλεια,  με 

γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων της CytaHellas και κατ’ επέκταση της επένδυσης της 

ΑΤΗΚ, που αποτελεί δημόσιο χρήμα.  Αντί αυτού, οι αποφάσεις που λαμβάνονταν οδήγησαν στην 

τεράστια ζημιά που αναφέρουμε πιο πάνω. 
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Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου αναφέρονται συνοπτικά πιο κάτω: 

α. Προχειρότητα με την οποία λαμβάνονταν οι σχετικές αποφάσεις. 

Πολύ σημαντικές αποφάσεις, που άπτονταν του επιχειρησιακού σχεδιασμού, της βιωσιμότητας και 

του καθορισμού των κεφαλαιουχικών αναγκών της CytaHellas λαμβάνονταν με μεγάλη 

προχειρότητα, σε βαθμό που, κατά την άποψή μας, συνιστά αποτυχία της Διεύθυνσης για επίδειξη 

της δέουσας επιμέλειας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα πιο κάτω: 

 Η επιλογή του συμβούλου, στον οποίο ανατέθηκε απευθείας η εκπόνηση της μελέτης 

βιωσιμότητας και του στρατηγικού σχεδίου για την επένδυση στην Ελλάδα, βασίστηκε σε 

αναφορές για προηγούμενη, επιτυχημένη του συνεργασία με την ΑΤΗΚ, οι οποίες μπορούν να 

χαρακτηριστούν έως παραπλανητικές, αφού η επικαλούμενη συνεργασία αφορούσε σε 

συμβουλευτικές υπηρεσίες, που παρασχέθηκαν σε σχέση με θυγατρική της ΑΤΗΚ στην 

Ουγγαρία, η οποία ήδη διαφαινόταν ότι θα αποτύγχανε. 

 Η μελέτη βιωσιμότητας καταδείκνυε θετικές χρηματοροές μεσοπρόθεσμα και υψηλό 

εσωτερικό συντελεστή απόδοσης, που όπως διαφάνηκε ήταν υπεραισιόδοξα και βασίζονταν σε 

στοιχεία, που δεν είχαν αξιολογηθεί από την ΑΤΗΚ, ως προς τη σχετικότητα, πληρότητα και 

ακρίβειά τους, καθώς και σε παραδοχές, που επίσης δεν έτυχαν αξιολόγησης ως προς τη 

σχετικότητα και λογικότητά τους. 

 Τα αποτελέσματα της μελέτης τέθηκαν ενώπιον του Υπουργού Οικονομικών στις 21.9.2006, με 

αίτημα τη λήψη απάντησης μέχρι τις 28.9.2006, δηλαδή σε υπερβολικά στενά χρονικά 

περιθώρια. 

 Οι ανάγκες κεφαλαίου της CytaHellas είχαν υποτιμηθεί σημαντικά και μεταβάλλονταν συνεχώς, 

με αποτέλεσμα η επένδυση να είχε ξεκινήσει το 2007 με μετοχικό κεφάλαιο ύψους €15 εκ. και 

να καταλήξει, δέκα χρόνια αργότερα, σε μετοχικό κεφάλαιο ύψους €165,5 εκ.  Ενδεικτικό των 

πρόχειρων και βεβιασμένων σχεδιασμών αποτελεί το γεγονός ότι, σε λιγότερο από ένα χρόνο 

από τη σύσταση της εταιρείας, προέκυψαν ανάγκες πρόσθετης χρηματοδότησης ύψους €72 

εκ., λόγω τροποποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου, για πανελλαδική επέκταση.  

Σημειώνουμε ότι είχε αποφασιστεί η επικαιροποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου της 

CytaHellas, πριν καν εξασφαλιστεί η έγκριση της πολιτείας για την πανελλαδική επέκταση. 

 Ανατέθηκε σε άλλο συμβουλευτικό οίκο και πάλι με διαδικασίες που εμπεριείχαν σημαντικές 

αδυναμίες, η επικαιροποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων της εταιρείας.  

 Τα επιχειρησιακά σχέδια της CytaHellas τροποποιούνταν διαρκώς, σε ορισμένες περιπτώσεις σε 

διάστημα μηνών ή και ημερών. Κοινό στοιχείο όλων των σχεδίων, ήταν η παρουσίαση συνεχών 

σημαντικών αρνητικών αποκλίσεων, σε σχέση με τα πραγματικά αποτελέσματα.  Η ανάγκη για 

διαρκή τροποποίηση, οι υπεραισιόδοξες προβλέψεις που χρησιμοποιούνταν για τη λήψη 

αποφάσεων για περαιτέρω συνεχείς επεκτάσεις και η σημαντική απόκλιση των πραγματικών 

αποτελεσμάτων από τους στόχους, η επίτευξη των οποίων μετατίθετο διαρκώς από τον ένα 

χρόνο στον άλλο, καταδεικνύουν την προχειρότητα με την οποία τα επιχειρησιακά σχέδια 

συντάσσονταν, παρακολουθούνταν και αναθεωρούνταν. Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
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CytaHellas έκανε αναφορές σε ευθύνες της Διευθυντικής Ομάδας, οι οποίες ωστόσο δεν 

αποδόθηκαν ποτέ. 

 Η ετοιμασία των επιχειρησιακών σχεδίων βασιζόταν σε εσωτερικές εκτιμήσεις και υποθέσεις 

που η CytaHellas έθετε στη διάθεση των συμβούλων. Ωστόσο, σε όλα τα σχέδια που 

αναθεώρησαν, οι σύμβουλοι περιείχαν ρήτρα μη ευθύνης, στην οποία γινόταν ρητή αναφορά 

στη μη επαλήθευση ή ανεξάρτητη επιβεβαίωση αυτών των στοιχείων και πληροφοριών.  Από 

επισκόπηση των σχεδίων αυτών, που αποτέλεσαν τη βάση για τη λήψη σημαντικών 

στρατηγικών αποφάσεων, διαπιστώσαμε λανθασμένες εκτιμήσεις, υπεραισιόδοξες και μη 

ρεαλιστικές προβλέψεις και ανεπαρκή ανάλυση κινδύνου. 

 Παρά το γεγονός ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τύγχανε διαρκούς ενημέρωσης για 

την ανεπιτυχή πορεία του επιχειρησιακού σχεδίου, απέτυχε παταγωδώς στο να λάβει έγκαιρα 

και κατάλληλα μέτρα, ώστε να αποφευχθεί η επιδείνωση της κατάστασης και να μετριαστεί, 

όσο γινόταν, η ζημιά προς την ΑΤΗΚ. 

 Από ενδελεχή φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε το 2017 από ελεγκτικό οίκο, προέκυψαν 

πολύ σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν αντικατοπτρίζονταν στις οικονομικές 

καταστάσεις της CytaHellas. 

 Διαπιστώσαμε την αδικαιολόγητη αναταξινόμηση εξόδων που αφορούσαν στο κόστος 

πωλήσεων, ως λειτουργικές δαπάνες, που δημιούργησε πλασματική βελτίωση της εικόνας της 

εταιρείας. 

 Εντοπίσαμε συνεχείς καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων υποδομής, κυρίως του δικτύου της 

CytaHellas, που οδήγησαν, τόσο στην καταβολή σημαντικών επιπρόσθετων ποσών, για 

εξασφάλιση δικτύου από άλλους παρόχους, όσο και στην καθυστέρηση της επιχειρησιακής της 

ανάπτυξης, με τη συνεπαγόμενη απώλεια εσόδων.  Από σειρά αναφορών προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο, διαφαίνεται κακός προγραμματισμός, ελλιπής παρακολούθηση και εποπτεία των 

έργων, καθώς και η αποτυχία στη λήψη μέτρων για διασφάλιση των συμφερόντων της 

εταιρείας.  

 Κακός προγραμματισμός στην υλοποίηση ορισμένων έργων, με πιο χαρακτηριστικό εκείνο που 

αφορούσε στο οπτικό δίκτυο της διαδρομής Αθήνα-Θεσσαλονίκη, όπου το Διοικητικό 

Συμβούλιο ανέθεσε σε ιδιωτική εταιρεία την εκσκαφή του, έναντι €5,3 εκ. και παράλληλα, 

περίπου δύο μήνες αργότερα, προέβη στην ενοικίαση, για 15 χρόνια, χωρητικότητας, για την 

ίδια διαδρομή, από το υφιστάμενο δίκτυο άλλης εταιρείας.  Στη συνέχεια και ενώ το έργο 

εκσκαφής βρισκόταν σε εξέλιξη, αποφάσισε την ακύρωση της σχετικής σύμβασης, με 

αποτέλεσμα ο εργολάβος του έργου να προσφύγει στη δικαιοσύνη, διεκδικώντας 

αποζημιώσεις της τάξης των €4,75 εκ. 

 Με παραδοχή της CytaHellas, προκύπτει ότι, δίκτυο αξίας τουλάχιστον ύψους €3,5 - €4 εκ. 

παρέμενε σε αδράνεια. 

 Προωθήθηκαν ενέργειες, όπως παραχώρηση στην ΑΤΗΚ  χωρητικότητας στο δίκτυο της 

CytaHellas, που δεν βασίζονταν σε επιχειρησιακούς παράγοντες, αλλά παρά μόνο 
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αποσκοπούσαν στη διευθέτηση, με αυτό τον τρόπο, οφειλών της εταιρείας προς την ΑΤΗΚ, 

ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να θεωρηθούν ως μη εξυπηρετούμενες και να οδηγήσουν στην 

ανάγκη δημιουργίας πρόνοιας για επισφάλεια.    

 Στην προσπάθεια συγκράτησης των πελατών της, η CytaHellas αποφάσισε να εντάξει στις 

υπηρεσίες της την Cytavision, όπου και πάλι, λόγω αβάσιμων εκτιμήσεων και μη ετοιμότητας, 

το εγχείρημα απέτυχε. 

 Καθυστερήσεις και λανθασμένες εκτιμήσεις παρατηρήθηκαν και κατά την εμπλοκή της 

εταιρείας στην κινητή τηλεφωνία, που οδήγησαν σε περαιτέρω ζημιές. 

 Έγκριση, από το Διοικητικό Συμβούλιο, δαπανών που υποβάλλονταν ως κατεπείγουσες, χωρίς 

να παρέχεται ο απαραίτητος χρόνος για μελέτη του θέματος. 

β. Υπέρβαση εξουσίας και λήψη αποφάσεων εκτός του καθορισμένου νομικού πλαισίου. 

Πολλές φορές λαμβάνονταν αποφάσεις από τη Διεύθυνση της CytaHellas ή το Διοικητικό Συμβούλιο 

της ΑΤΗΚ που δεν καλύπτονταν, κατά τη λήψη τους, από τις απαραίτητες, από τη νομοθεσία, 

εγκρίσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις αυτές δίνονταν εκ των υστέρων και αφού η πολιτεία βρισκόταν 

προ τετελεσμένων γεγονότων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα πιο κάτω: 

 Η ΑΤΗΚ δεν εξασφάλισε εκ των προτέρων την απαιτούμενη εκ του Νόμου έγκριση του 

Υπουργικού Συμβουλίου για τη δημιουργία και συμμετοχή στην CytaHellas, κάνοντας μάλιστα 

αναφορά εκ των υστέρων στην ανάγκη λήψης τυπικής έγκρισης. 

 Πολύ σημαντικά ποσά καταβάλλονταν, από την ΑΤΗΚ, στην CytaHellas, υπό τη μορφή 

προσωρινών διευκολύνσεων, πριν την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων και 

αποδεσμεύσεων του σχετικού Κονδυλιού, τα οποία μεταγενέστερα, όταν εξασφαλιζόταν η 

έγκριση, κεφαλαιοποιούνταν. 

 Κατά παράβαση σχετικής συνεννόησης της ΑΤΗΚ με τον Υπουργό Οικονομικών, 

παραχωρήθηκαν, από την ΑΤΗΚ, εγγυήσεις σε τραπεζικά ιδρύματα, για εξασφάλιση δανείων 

από την CytaHellas.  

 Υπογράφηκε σύμβαση για σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους €55 εκ., πριν την εξασφάλιση 

της απαραίτητης έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία παραχωρήθηκε ενάμιση 

χρόνο αργότερα και αφού είχε ήδη εκταμιευθεί ποσό ύψους €38,5 εκ.  Από το ποσό αυτό, που 

θα χρησιμοποιείτο για εξόφληση δανείων της CytaHellas προς ιδιωτικές τράπεζες, τα €18 εκ.  

χρησιμοποιήθηκαν τελικά για άλλους σκοπούς. 

 Παραχωρήθηκαν, σε πολλές περιπτώσεις, εγγυήσεις σε τρίτους, από την ΑΤΗΚ, προς όφελος 

της CytaHellas, για τις περισσότερες από τις οποίες και πάλι δεν είχε εξασφαλιστεί η 

νενομισμένη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas ενέκρινε, σε αρκετές περιπτώσεις, τη διενέργεια 

μεγάλου ύψους δαπανών εκ των υστέρων, με αναδρομική ισχύ.  Παρόλο που σε ορισμένες 

περιπτώσεις καταγράφεται η δυσφορία του Διοικητικού Συμβουλίου και πάλι δεν αποδόθηκαν, 

σε καμία περίπτωση, ευθύνες. 
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 Οι κατά καιρούς ενημερώσεις της ΑΤΗΚ, τόσο προς τον Υπουργό Οικονομικών, όσο και προς τη 

Βουλή των Αντιπροσώπων, δεν ήταν αντικειμενικές αλλά τουναντίον, διαφαίνεται προσπάθεια 

ωραιοποίησης της κατάστασης και απόκρυψης των προβλημάτων.  

γ. Μη τήρηση των αρχών της διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και οικονομικότητας κατά την 

εξασφάλιση υπηρεσιών, αγαθών και έργων. 

Εντοπίσαμε αρκετές περιπτώσεις, όπου συνάφθηκαν συμβάσεις πολύ μεγάλης αξίας, χωρίς να 

τηρηθούν, ούτε κατ’ ελάχιστον, οι βασικές αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και 

οικονομικότητας, με αποτέλεσμα να μη διασφαλίζεται η εξασφάλιση των σχετικών υπηρεσιών, 

αγαθών και έργων με τον πιο οικονομικά συμφέροντα τρόπο. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τις πιο κάτω 

περιπτώσεις: 

 Διορισμοί συμβούλων, τόσο για την κατάρτιση της αρχικής μελέτης, όσο και για την 

επικαιροποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων της CytaHellas, οι οποίοι μάλιστα, κατά την 

παροχή των υπηρεσιών τους, δεν βασίστηκαν σε ορθολογιστικά δεδομένα και δεν έλαβαν 

υπόψη όλους τους παράγοντες επικινδυνότητας. 

 Ανάθεση δύο πολύ σημαντικών έργων κατασκευής υποδομής οπτικού δικτύου, συνολικής 

αξίας ύψους €12,1 εκ., σε κυπριακή εταιρεία, με διαδικασίες αμφίβολης νομιμότητας.  Στη μία 

μάλιστα περίπτωση, παρά το ότι καταγράφονται στα πρακτικά αναφορές του Γενικού 

Διευθυντή ότι υπήρχε εντύπωση για προσυνεννόηση μεταξύ των προσφοροδοτών και ότι οι 

τιμές ήταν σημαντικά υψηλότερες από εκείνες άλλων ανάλογων έργων της CytaHellas, ο ίδιος 

εισηγήθηκε κατακύρωση της προσφοράς στην εν λόγω εταιρεία, εισήγηση που υιοθετήθηκε 

από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Επίσης, για το ένα εκ των δύο έργων, συνολικής αξίας €8,5 εκ., 

παρά την αρχική εισήγηση για κατακύρωση σε δύο προσφοροδότες, ώστε να καταστεί δυνατή 

η ολοκλήρωσή του το συντομότερο, τελικά το Διοικητικό Συμβούλιο το κατακύρωσε μόνο σε 

ένα προσφοροδότη.  Για μέρος του έργου αυτού, αξίας €5,3 εκ., προωθήθηκαν παράλληλα 

ενέργειες για ενοικίαση χωρητικότητας οπτικού δικτύου, που αναφέρουμε πιο πάνω ως 

ένδειξη κακού προγραμματισμού, ενώ ο εργολάβος του έργου διεκδικεί δικαστικώς 

αποζημιώσεις ύψους €4,75 εκ., σε σχέση με τη διακοπή της σύμβασης. 

 Επιλογή στρατηγικού συνεργάτη για κινητή τηλεφωνία, με διαδικασία που καταστρατηγούσε 

τις αποφάσεις της ίδιας της CytaHellas και που παρέπεμπε σε ειλημμένες αποφάσεις και τη 

λήψη προσφορών μόνο για τυπικούς λόγους. 

 Τροποποιήσεις στο αντικείμενο της σύμβασης για ανάπτυξη συστήματος τιμολόγησης της 

σταθερής τηλεφωνίας, που οδήγησαν στον τετραπλασιασμό της αρχικής αξίας της σύμβασης, 

χωρίς μάλιστα να ληφθεί σχετική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas.  Η 

αύξηση στο κόστος υπερέβαινε, συνολικά, σημαντικά τα εγκριτικά όρια των Διευθυντών της 

εταιρείας, που κατένειμαν το κόστος σε μικρότερες εργασίες, εντός των ορίων εξουσιοδότησής 

τους. Και αυτό το έργο υλοποιήθηκε με πολύ σημαντική καθυστέρηση, πέραν των δύο ετών.  

 Οι δαπάνες που κρίθηκαν αναγκαίες για τη διαμόρφωση ιδιόκτητου κτηρίου στην Αθήνα 

εκτόξευσαν το κόστος του, από €3,7 εκ. σε €7,5 εκ. 
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 Η προθεσμία που δόθηκε για την υποβολή προσφορών για δημιουργία κέντρου δεδομένων 

στη Θεσσαλονίκη ήταν μόλις 15 μέρες, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έτυχε ενημέρωσης για 

μεταγενέστερες τροποποιήσεις στην εν λόγω σύμβαση. 

 Απευθείας ανάθεση διαγωνισμού, από την ΑΤΗΚ, για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης 

στρατηγικής εμπορικής επωνυμίας, έναντι ποσού ύψους €230.000. 

 Αγορά 3.000 φορητών υπολογιστών απευθείας από συγκεκριμένο προμηθευτή, με την 

επίκληση της πίεσης του χρόνου, έναντι ποσού ύψους €933.000. 

 Τοποθέτηση παραγγελίας, για δημιουργία κυκλώματος χωρητικότητας, προς εξυπηρέτηση 

συγκεκριμένου πιθανού πελάτη, με κόστος €441.396, χωρίς να δοθεί έγκριση από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

 Προμήθεια συστήματος κανόνων και ελέγχου χρέωσης υπηρεσιών δεδομένων κινητών 

επικοινωνιών, με απευθείας ανάθεση, έναντι ποσού ύψους €797.783. 

 Εξασφάλιση εξοπλισμού πολυπλεξίας πυκνού τμήματος μήκους κύματος με απευθείας 

ανάθεση, έναντι δαπάνης ύψους €1,5 εκ. Η ιδιωτική εταιρεία υποτίθεται προσέφερε 

εξωπραγματική έκπτωση, ύψους σχεδόν 80%, γεγονός που δημιουργεί ερωτηματικά για το εάν 

αυτή ήταν πραγματική και, εάν ναι, κατά πόσο θα έπρεπε να κριθεί ως ασυνήθιστα χαμηλή 

προσφορά και να απορριφθεί. Από την ίδια εταιρεία εξασφαλίστηκε, με απευθείας ανάθεση, 

και εξοπλισμός πακετομεταγωγής, συνολικής αξίας €980.000. 

 Για την προμήθεια εξοπλισμού, για την τηλεπικοινωνιακή ζεύξη Ρίου-Αντίρριου, συγκρίθηκαν 

δύο εντελώς ανόμοιες προσφορές, για διαφορετικές υπηρεσίες. 

δ. Άλλα θέματα: 

Πέραν των πιο πάνω, διαπιστώσαμε επίσης ότι: 

 Παρά το μέγεθος της CytaHellas και τους κινδύνους στο περιβάλλον λειτουργίας της, δεν 

σχεδιάστηκε μονάδα εσωτερικού ελέγχου, ώστε να διασφαλίζει την ύπαρξη ενός κατάλληλου 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης.  Αντί αυτού, ανατέθηκε, 

περιοδικά, η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου σε συμβούλους και στη Διεύθυνση Εσωτερικού 

Ελέγχου της ΑΤΗΚ, αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση τα ευρήματα δεν έτυχαν 

αξιοποίησης. 

 Ο διορισμός του αρχικού προσωπικού διενεργήθηκε απευθείας από τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο της εταιρείας, στον οποίο δόθηκε η ευχέρεια να καθορίζει το ύψος των αμοιβών.   

Λίγο μετά την πρόσληψή τους, οι μισθοί του προσωπικού έτυχαν αυξήσεων, που σε ορισμένες 

περιπτώσεις έφθαναν το 50%.   

 Παραχωρήθηκαν, σε στελέχη της CytaHellas, φιλοδωρήματα, λίγο πριν την πώλησή της και 

παρά τη δεινή της οικονομική θέση. 

Η παρούσα Έκθεση, παράλληλα με τη δημοσιοποίησή της, θα σταλθεί στον Γενικό Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας, για διερεύνηση του ενδεχόμενου ύπαρξης αστικών ευθυνών ή διάπραξης ποινικών 

αδικημάτων από οποιοδήποτε πρόσωπο.  
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2. Εισαγωγή 

Το 2006, η ΑΤΗΚ αποφάσισε τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό «Ανάπτυξη Ευρυζωνικότητας 

στην Ελληνική Περιφέρεια» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ), για διεκδίκηση των Ζωνών 

4 και 5. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, η ΚτΠ με απόφασή της κατακύρωσε στην ένωση 

εταιρειών ΑΤΗΚ – Digimed Communications Ltd (100% θυγατρική εταιρεία της ΑΤΗΚ), τη Ζώνη 5 

του Έργου, η οποία περιλάμβανε διάφορους Νομούς στη Βόρεια Ελλάδα, στην Ανατολική Κρήτη 

και κοντά στην Αθήνα. Για υλοποίηση της δραστηριοποίησης στην Ελλάδα, το 2007 συστάθηκε η 

εταιρεία Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή A.E. (CytaHellas). Το μετοχικό της κεφάλαιο στις 

31.12.2007 ανερχόταν στα €15 εκ.  

Πριν καν αρχίσει η εμπορική δραστηριότητα της CytaHellas στις περιοχές της Ζώνης 5, το 

Διοικητικό Συμβούλιο ξεκίνησε τη μελέτη για πανελλαδική επέκτασή της, η οποία υλοποιήθηκε 

σε μεγάλο βαθμό μέχρι το 2012. Παράλληλα, πέραν της παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών 

τηλεφωνίας και διαδικτύου, από τον Δεκέμβριο του 2013 η CytaHellas παρείχε υπηρεσίες 

συνδρομητικής τηλεόρασης και, από τον Αύγουστο του 2014, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.  

Το μετοχικό κεφάλαιο της CytaHellas αυξανόταν διαχρονικά, αφού, όπως αναλύουμε στην 

Έκθεσή μας, προέκυπταν διαρκώς νέες κεφαλαιουχικές ανάγκες και στις 31.12.2017 το μετοχικό 

κεφάλαιο ανερχόταν σε €165,5 εκ. Ο τελικός μέτοχός της κατά την ημερομηνία αυτή, ήταν η 

ATHK, η οποία κατείχε απευθείας το 11,71% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και το 

υπόλοιπο 88,29% δια μέσου της θυγατρικής της Digimed Communications Ltd. Το πραγματικό 

ύψος της επένδυσης της ΑΤΗΚ στην CytaHellas ήταν σημαντικά μεγαλύτερο, αφού πέραν των 

ποσών που καταβλήθηκαν για την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου, παραχωρήθηκαν στην 

CytaHellas επιπλέον ποσά υπό μορφή δανείου, ενώ  πρόσθετο ποσό πέραν των €15 εκ.  

αντιπροσώπευε οφειλές της εταιρείας προς την ΑΤΗΚ, για εμπορικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 

προσωπικού.  
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Η CytaHellas, παρά τη διαχρονική οικονομική στήριξη της ΑΤΗΚ, διέγραφε επανειλημμένα 

αρνητική πορεία, γεγονός που οδήγησε τελικά την ΑΤΗΚ στην απόφαση για πώληση των μετοχών 

της. Μετά από διαγωνισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΗΚ, σε συνεδρία του, ημερ. 16.1.2018, 

αποφάσισε την πώληση του συνόλου των μετοχών της CytaHellas στην εταιρεία Vodafone – 

Panafon Hellenic Telecommunications S.A. και προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας, στις 

23.1.2018, για ποσό ύψους €38,6 εκ.  
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3. Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία 

3.1 Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο των συνταγματικών δραστηριοτήτων του Γενικού Ελεγκτή 

της Δημοκρατίας και των προνοιών του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 

Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν. 20(Ι)/2014).  

Το άρθρο 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει 

εν ονόματι της Δημοκρατίας όλες τις εισπράξεις και πληρωμές και όλους τους λογαριασμούς 

χρηματικών διαθεσίμων και άλλου ενεργητικού ή άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η 

Δημοκρατία ή που δημιουργούνται για λογαριασμό της. Για τον σκοπό αυτό, ο Γενικός Ελεγκτής 

έχει δικαίωμα να επιθεωρεί και να ελέγχει όλα τα σχετικά βιβλία, αρχεία και καταστάσεις, καθώς 

και τους χώρους όπου φυλάγεται το πιο πάνω ενεργητικό. Επίσης, ο Γενικός Ελεγκτής ασκεί κάθε 

άλλη εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του 

αναθέτονται διά Νόμου.  

Σύμφωνα με το άρθρο 109 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 

Πλαισίου Νόμου (Ν.20(Ι)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο των 

λογαριασμών κάθε οντότητας Γενικής Κυβέρνησης, Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κρατικού 

οργανισμού και κρατικής επιχείρησης. 

Σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του 

Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο(Ν.38(Ι)/2014), ο ελέγχων λειτουργός κάθε 

κονδυλίου οφείλει να διασφαλίσει την ορθότητα και νομιμότητα των εισπράξεων και πληρωμών 

και την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία της υλοποίησης τού οικείου 

προϋπολογισμού στη βάση των αρχών της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης (άρθρα 7(1) 

και 8). 

Για τον σκοπό αυτό, η Ελεγκτική Υπηρεσία προχωρεί σε οικονομικούς και διαχειριστικούς 

ελέγχους, όπως ελέγχους συμμόρφωσης Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών της Δημόσιας 

Υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Επιπλέον, ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της 

Δημοκρατίας Νόμος (Ν.113(Ι)/2002) παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή να ζητά 

στοιχεία σε οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις 

και πληροφορίες, γραπτές ή προφορικές, που κατά την κρίση του μπορούν να τον υποβοηθήσουν 

στην εκτέλεση του έργου του. 

3.2 Σκοπός του ελέγχου 

Βασικός σκοπός του ελέγχου ήταν η αξιολόγηση των αποφάσεων που λαμβάνονταν από τους 

εκάστοτε εμπλεκόμενους στη διαχείριση της CytaHellas, οι οποίοι θα έπρεπε να ενεργούσαν με 

γνώμονα το συμφέρον της CytaHellas και κατ’ επέκταση της ΑΤΗΚ, στο πλαίσιο της νομικής τους 

υποχρέωσης για άσκηση δέουσας επιμέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, για 

βελτιστοποίηση της επένδυσης στην CytaHellas.  Σημαντική, ως προς αυτό, είναι η αξιολόγηση της 
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προώθησης ενεργειών, από τη Διεύθυνση και τα Διοικητικά Συμβούλια, με τον πιο οικονομικό, 

αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.  

3.3 Ερωτήματα ελέγχου 

Διαχωρίσαμε τον έλεγχο σε τρείς βασικές ενότητες, για τις οποίες έχουν τεθεί συγκεκριμένα 

ερωτήματα ελέγχου, τα οποία παρατίθενται πιο κάτω: 

Ενότητα 1 - Αξιολόγηση της στρατηγικής απόφασης της ΑΤΗΚ για επένδυση/είσοδο στην 

Ελληνική αγορά. 

Εξετάσαμε κατά πόσο οι αποφάσεις της Διεύθυνσης, για επένδυση στην Ελληνική αγορά, 

λήφθηκαν στη βάση αξιόπιστων, τεκμηριωμένων δεδομένων, όπως μελέτη βιωσιμότητας και 

ανάλυση κινδύνου από κατάλληλους συμβούλους, με κύρος και επαρκή εμπειρία στην αγορά των 

τηλεπικοινωνιών. Ελέγξαμε επίσης κατά πόσο καθορίστηκαν ρεαλιστικοί, συγκεκριμένοι, 

μετρήσιμοι μακροπρόθεσμοι στόχοι, με χρονοδιαγράμματα, οι οποίοι αξιολογούνταν ως προς την 

επίτευξή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

Ενότητα 2 - Αξιολόγηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων. 

Αξιολογήσαμε κατά πόσο οι αποφάσεις λαμβάνονταν με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, στη 

βάση αξιόπιστων στοιχείων και δεδομένων και εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου. 

Συγκεκριμένα, εξετάσαμε τα ακόλουθα: 

 Κατά πόσο, πριν τη λήψη σημαντικών αποφάσεων, όπως περαιτέρω επεκτάσεις, σημαντικές 

επενδύσεις, εισαγωγή νέων προϊόντων κ.λπ., ετοιμάζονταν επαρκείς μελέτες ως προς το 

υπολογιζόμενο κόστος και το πιθανόν όφελος, λαμβάνοντας υπόψη πιθανούς κίνδυνους. 

 Κατά πόσο, οι αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων, αλλά και της Διεύθυνσης, 

λαμβάνονταν στο πλαίσιο του ισχύοντος νομικού πλαισίου, ιδιαίτερα όσον αφορά στην 

εξουσιοδότηση σημαντικών δαπανών.  

Ενότητα 3 - Αξιολόγηση εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου και μέτρων που λήφθηκαν για 

συμμόρφωση με τις εισηγήσεις. 

Αξιολογήσαμε κατά πόσο υπήρχε κατάλληλο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, αν είχαν διενεργηθεί 

επαρκείς και σε βάθος έλεγχοι από τον όμιλο ΑΤΗΚ και αν τα σχετικά αποτελέσματα και 

συστάσεις τύγχαναν κατάλληλης αξιοποίησης. 

3.4 Μεθοδολογία  

 3.4.1 Πρότυπα ελέγχου 

Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου 

Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο στη βάση διεθνών 

αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο ίδιος αποφασίζει. 
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Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό Ελεγκτή, οι 

έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) 

που εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs) που εκδίδει ο Διεθνής Οργανισμός Ανώτατων 

Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο οποίος είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-

πολιτικοποιημένος Οργανισμός, με ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και 

Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.   

Τα ISSAIs διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα σε 

τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial audit”), τους ελέγχους συμμόρφωσης 

(“compliance audit”) και τους διαχειριστικούς ελέγχους (“performance audit”). Για τους ελέγχους 

αυτούς υπάρχει αριθμός ελεγκτικών προτύπων που είναι κοινά και αριθμός ελεγκτικών 

προτύπων που αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία ελέγχου.   

Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω Προτύπων: 

 ISSAI 100 – Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου για τον Δημόσιο Τομέα. 

 ISSAI 300 – Αρχές Διαχειριστικού Ελέγχου. 

Το ISSAI 100 παρουσιάζει τον ορισμό του ελέγχου του δημόσιου τομέα και παρέχει τις βασικές 

έννοιες, στοιχεία και αρχές (τόσο τις γενικές αρχές που σχετίζονται με τον έλεγχο όσο και τις 

αρχές που σχετίζονται με τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ελέγχου) που ισχύουν για όλους 

τους ελέγχους του δημοσίου τομέα. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ISSAI 300, οι διαχειριστικοί έλεγχοι των Ανώτατων 

Ελεγκτικών Ιδρυμάτων περιλαμβάνουν την εξέταση προγραμμάτων, πράξεων, συστημάτων και 

διαδικασιών διαχείρισης, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον οι πόροι που διατίθενται 

χρησιμοποιούνται κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό. Η αρχή της 

οικονομίας εξετάζει την ελαχιστοποίηση του κόστους των πόρων, η αρχή της αποδοτικότητας 

εξετάζει την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού αποτελέσματος από τους διαθέσιμους πόρους 

και η αρχή της αποτελεσματικότητας εξετάζει την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου.   
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 3.4.2 Ελεγκτική προσέγγιση 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε μεγάλο 

βαθμό στην ανασκόπηση, έλεγχο και 

αξιολόγηση του “Ιστορικού Αρχείου 

Πληροφοριών της CytaHellas”, το οποίο 

παραλήφθηκε από την ATHK. Το Αρχείο 

περιλαμβάνει τις εκθέσεις, υπομνήματα, 

πρακτικά και αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου και των Γενικών 

Συνελεύσεων της CytaHellas και άλλων 

Υπηρεσιακών Συμβουλίων, τις συμβάσεις 

και συμφωνίες μεταξύ CytaHellas και 

τρίτων μερών, τα πρακτικά και 

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

της μητρικής ΑΤΗΚ και της Digimed που αφορούν στην CytaHellas και άλλα έγγραφα και μελέτες 

που εκπονήθηκαν εκ μέρους ή/και για λογαριασμό των μετόχων Digimed και ΑΤΗΚ για την 

ίδρυση της CytaHellas και την είσοδό της στην Ελληνική αγορά. 

Διενεργήσαμε επίσης ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και σύγκρισή τους με τα 

επιχειρησιακά σχέδια που καταρτίζονταν.  

Τα ευρήματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΑΤΗΚ με επιστολή μας, ημερ. 16.2.2022 και οι απόψεις του, οι οποίες διαβιβάστηκαν 

στην Υπηρεσία μας στις 24.3.2022, ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυται, στην παρούσα Έκθεση. 

 3.4.3 Περιορισμοί του ελέγχου 

 Κατά τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι, από το  «Ιστορικό Αρχείο Πληροφοριών της CytaHellas», το οποίο 

δημιουργήθηκε από την ΑΤΗΚ, απουσιάζουν σημαντικά έγγραφα, τα οποία θα έπρεπε να 

περιλαμβάνονται, όπως πρακτικά ορισμένων συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της 

CytaHellas, υπομνήματα του Διευθύνοντος Συμβούλου, οικονομικές καταστάσεις και επιχειρησιακά 

σχέδια. Αρκετά από αυτά, ζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου και μας υποβλήθηκαν με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εάν τέθηκαν ενώπιόν μας όλα 

τα απαραίτητα σημαντικά έγγραφα που θα επηρέαζαν τα συμπεράσματα του ελέγχου μας και που 

θα αναμενόταν ότι θα περιλαμβάνονταν στο Αρχείο Πληροφοριών. 

Διαπιστώσαμε επίσης ότι ορισμένες σημαντικές πολυσέλιδες συμφωνίες/μελέτες, περιλαμβάνονταν 

στο Αρχείο Πληροφοριών πέραν της μίας φοράς, χωρίς να είναι γνωστό εκ των προτέρων ότι 

αποτελούν αντίγραφα του ίδιου εγγράφου, καθώς και πληθώρα εγγράφων τα οποία δεν προσέδιδαν 

αξία, γεγονός που προκάλεσε δυσχέρεια στην αξιολόγηση και μελέτη του Αρχείου. 

Επιπρόσθετα, διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχαν αναφορές, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ως προς τον 

αριθμό πελατών της CytaHellas, είτε συνολικά είτε ανά κατηγορία, στοιχεία απαραίτητα για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων για την πορεία της CytaHellas. Σχετική πληροφόρηση υπήρχε σκόρπια, 

κατά διαστήματα, σε διάφορα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Επιπλέον, από την πώληση της CytaHellas σε ιδιωτική εταιρεία, προκύπτει περιορισμός στη 

δυνατότητα λήψης ακόμη και απλών διευκρινίσεων από τον ελεγχόμενο, αφού, πέραν του τέως 

Διευθύνοντα Συμβούλου της CytaHellas, του τέως Γενικού Διευθυντή της και άλλων 3-4 υπαλλήλων 

της ΑΤΗΚ που ήταν αποσπασμένοι παλαιότερα στην CytaHellas, το υπόλοιπο προσωπικό ανήκει 

πλέον στη νέα μητρική εταιρεία.  

 3.4.4 Κριτήρια ελέγχου 

Για σκοπούς του παρόντος ελέγχου, ως κριτήρια ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα:  

Ενότητα 1 - Αξιολόγηση της στρατηγικής απόφασης της ΑΤΗΚ για επένδυση/είσοδο στην 

Ελληνική αγορά. 

1. Μελέτη βιωσιμότητας 

2. Επιχειρησιακά σχέδια 

3. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου ΑΤΗΚ 

Ενότητα 2 - Αξιολόγηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων. 

1. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου ΑΤΗΚ, Digimed και CytaHellas 

2. Μελέτες ιδιωτών συμβούλων της CytaHellas ή/και ΑΤΗΚ 

3. Εσωτερικές μελέτες από τεχνοκράτες της CytaHellas ή/και ΑΤΗΚ 

4. Οικονομικές καταστάσεις CytaHellas 

5. Συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) των προβλέψεων και των αποτελεσμάτων της 

εταιρείας 

6. Οι περί του Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμοι των ετών 2009 – 

2017 

7. Συμβάσεις CytaHellas με εταιρείες του Ομίλου και με τρίτα μέρη 

Ενότητα 3 - Αξιολόγηση εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου και μέτρων που λήφθηκαν για 

συμμόρφωση με τις εισηγήσεις. 

1. Εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου ιδιωτών ελεγκτικών οίκων 

2. Εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου ΑΤΗΚ και CytaHellas 
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4. Ευρήματα  

4.1 Απόφαση ΑΤΗΚ για είσοδο στην  Ελληνική αγορά 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΑΤΗΚ για την επέκταση στο εξωτερικό, εξετάστηκαν, κατά 

καιρούς, διάφορες εναλλακτικές επιλογές για δραστηριοποίηση στην Ελλάδα και τελικά το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΗΚ αποφάσισε να προχωρήσει, για τον σκοπό αυτό, με τη σύσταση 

νέας εταιρείας (CytaHellas). Η νεοσυσταθείσα εταιρεία θα συμμετείχε σε διαγωνισμό της ΚτΠ για 

την επιδότηση ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων στην Ελλάδα, που παρουσιάστηκε ως μοναδική 

ευκαιρία για εμπλοκή στην Ελληνική αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών. 

4.1.1 Εξασφάλιση συμβουλευτικών υπηρεσιών 

Για καλύτερη προετοιμασία της εισαγωγής στην Ελληνική αγορά, αποφασίστηκε η εξασφάλιση 

συμβουλευτικών υπηρεσιών,  για  την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας. Από την αξιολόγηση της 

διαδικασίας επιλογής συμβούλου και της εργασίας τους, διαπιστώσαμε τα πιο κάτω: 

α.  Ο Αν. Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της ΑΤΗΚ, στη συνεδρία του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ημερ. 2.5.2006, πρότεινε την εξασφάλιση συμβουλευτικών υπηρεσιών από δύο 

συγκεκριμένες εταιρείες (Εταιρεία A και Εταιρεία B), με την αιτιολογία ότι η ΑΤΗΚ είχε 

συνεργαστεί και στο παρελθόν με τον εκπρόσωπο της Εταιρείας Α, με πολύ καλά αποτελέσματα. 

Μετά από σχετική παρουσίαση του θέματος από τις δύο εταιρείες, το Διοικητικό Συμβούλιο, στις 

16.5.2006, αποφάσισε να  υιοθετήσει την εισήγηση του Αν. Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή. 

Επισημαίνουμε ότι, η προηγούμενη συνεργασία του εκπροσώπου της Εταιρείας Α με την ΑΤΗΚ, 

που αποτέλεσε αιτιολογία για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, 

αφορούσε σε συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρείχε τρίτη εταιρεία (Εταιρεία Γ) (στην οποία ο 

εν λόγω εκπρόσωπος ήταν εταίρος) στην εταιρεία Actel, θυγατρική της ΑΤΗΚ, στην οποία η 

Εταιρεία Γ συμμετείχε σε ποσοστό 10%. Η έναρξη των πωλήσεων της Actel, η οποία 

δραστηριοποιείτο στην Ουγγαρία και θα ξεκινούσε από το 2005, έγινε με πολλή καθυστέρηση και 

δεν παρουσίαζε τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την εκεί δραστηριοποίησή της, με 

αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές εκατομμυρίων για την ΑΤΗΚ. 

Διαπίστωση: Οι πολύ θετικές απόψεις που εκφράστηκαν από τον Αν. Ανώτατο Εκτελεστικό 

Διευθυντή για τον εκπρόσωπο της Εταιρείας Α, κατά τη λήψη της απόφασης για την ανάθεση 

της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, αφού 

υπήρχαν ενδείξεις ότι το επιχειρησιακό σχέδιο που παρουσιάστηκε από τους συμβούλους 

(Εταιρεία Γ), σε σχέση με τη δραστηριοποίηση του Ομίλου στην Ουγγαρία, δεν θα 

επαληθευόταν, γεγονός που διαπιστώθηκε οριστικά τον Σεπτέμβριο του 2006.   

β. Πριν την υπογραφή των συμβολαίων ανάθεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του, 

ημερ. 30.5.2006, ενημερώθηκε για προβλήματα στις σχέσεις των εταιρειών Α και Β, τα οποία θα 

μπορούσαν να φέρουν αρνητικά αποτελέσματα στην ποιότητα και την έγκαιρη παράδοση του 

έργου. Η Εταιρεία Β, ενημέρωσε γραπτώς την ΑΤΗΚ ότι, για τη συμβολή της στην παρουσίαση 

που έγινε στις 15.6.2006, χρειάστηκε πολύμηνη προσπάθεια και κατηγόρησε την Εταιρεία Α για 

μεταφορά ψευδών ειδήσεων ή απόκρυψη πληροφοριών σχετικά με τον χειρισμό του έργου από 
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την ΑΤΗΚ. Παρά τις πιο πάνω εξελίξεις, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΗΚ αποφάσισε την 

ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης βιωσιμότητας και λεπτομερούς επιχειρησιακού σχεδίου 

για δύο εκ των επτά ζωνών του διαγωνισμού που προκήρυξε η ΚτΠ, στις οποίες είχε διαιρεθεί η 

ελληνική επικράτεια για τους σκοπούς του διαγωνισμού, στην Εταιρεία Α, χωρίς συνεργάτη. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με την πιο πάνω απόφαση διαφώνησε ένα μέλος του Συμβουλίου, 

θεωρώντας τα χρονικά πλαίσια ετοιμασίας της μελέτης πολύ στενά, που θα καθιστούσαν 

αδύνατη την υλοποίησή της με την απαιτούμενη ποιότητα. 

Διαπιστώσεις:  

 Η απευθείας ανάθεση των συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Εταιρεία Α αντίκειται στις 

πρόνοιες των άρθρων 26 και 28 του περί Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου Νόμου 

(Ν.158(Ι)/1999), σύμφωνα με τις οποίες οι διοικητικές πράξεις που εκδίδονται έπειτα από 

άσκηση διακριτικής εξουσίας, πρέπει να είναι επαρκώς και δεόντως αιτιολογημένες και 

να μην αφήνουν αμφιβολίες ως προς το ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος που οδήγησε το 

διοικητικό όργανο στη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης. Επίσης, αντίκειται στο άρθρο 

46 του πιο πάνω Νόμου, σύμφωνα με το οποίο αν η διοίκηση, κατά την άσκηση της 

διακριτικής της εξουσίας, παραλείπει να λάβει υπόψη της πραγματικά γεγονότα, ενεργεί 

με πλάνη περί τα πράγματα και, αν η πλάνη έχει επηρεάσει την απόφαση του 

διοικητικού οργάνου, είναι ουσιώδης και καθιστά την πράξη παράνομη. 

  Παρά το γεγονός ότι, από τις καταγγελίες που υπέβαλε η Εταιρεία Β εναντίον της 

Εταιρείας Α, προέκυπταν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το κύρος και την αξιοπιστία του 

συμβούλου, οι απόψεις του οποίου θα είχαν πολύ σημαντικό ρόλο στη λήψη σχετικής 

απόφασης από την ΑΤΗΚ, εντούτοις αυτές δεν φαίνεται να διερευνήθηκαν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο, ως θα αναμενόταν να πράξει, στο πλαίσιο άσκησης της 

νενομισμένης δέουσας επιμέλειας, πριν καταλήξει στην τελική επιλογή συμβούλου.  

  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα του όλου εγχειρήματος για δραστηριοποίηση 

στην Ελλάδα, θεωρούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΗΚ, στο πλαίσιο της χρηστής 

διοίκησης και διαφάνειας, όπως ορίζεται από τον Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης και 

με βάση τις Γενικές Αρχές Διοικητικού Δικαίου, θα έπρεπε να είχε λάβει προσφορές και 

από άλλους συμβουλευτικούς οίκους για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, ώστε να 

διασφαλιστεί η εξασφάλιση της πιο οικονομικά συμφέρουσας προσφοράς, αφού η μη 

λήψη άλλης προσφοράς αφήνει σκιές στο κατά πόσο η συναλλαγή διενεργήθηκε σε 

καθαρά εμπορική βάση. Περαιτέρω, το γεγονός ότι η ΑΤΗΚ, ακόμα και μετά τη ρήξη στις 

σχέσεις των συμβούλων στους οποίους αρχικά  έγινε η ανάθεση, δεν ζήτησε προσφορές 

από άλλους οίκους, δημιουργεί πρόσθετα ερωτηματικά.  

γ. Τα αποτελέσματα της μελέτης, τα οποία αναφέρονται σε επιστολή του Προέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΗΚ προς τον Υπουργό Οικονομικών, ημερ. 21.9.2006, 

καταδείκνυαν θετικές χρηματοροές μεσοπρόθεσμα και εσωτερικό συντελεστή απόδοσης (IRR), 

συμπεριλαμβανομένης της τελικής αξίας, της τάξης του 30%. Στην επιστολή αναφέρεται επίσης 

ότι, οι συνολικές οικονομικές ανάγκες, για τις ζώνες που θα διεκδικούσε η CytaHellas, για 

ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών στην Ελλάδα, μέσω συμμετοχής στον 
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διαγωνισμό της ΚτΠ, θα ανέρχονταν σε περίπου €22 εκ., από τα οποία το 50%  περίπου (€10 εκ.) 

θα επιστρεφόταν, ως επιχορήγηση, από την ΚτΠ. 

Επίσης, όπως αναφέρθηκε από την Εταιρεία Α κατά την παρουσίαση της μελέτης, από οικονομικής 

πλευράς η επένδυση παρουσιαζόταν μεν βιώσιμη αλλά ίσως όχι και πολύ ελκυστική, εάν ο στόχος θα 

ήταν η βραχυπρόθεσμη ανάκτηση της επένδυσης και η γρήγορη κερδοφορία. 

Διαπιστώσεις:  

  Το πολύ υψηλό ποσοστό εσωτερικής απόδοσης (IRR), το οποίο προέκυψε ως συμπέρασμα 

της μελέτης βιωσιμότητας/σκοπιμότητας, διαφάνηκε ότι ήταν υπεραισιόδοξο και μη 

λελογισμένο.  

  Φαίνεται ότι η διοίκηση δεν εκτέλεσε τα καθήκοντά της με την αναμενόμενη δέουσα 

επιμέλεια, αφού δεν προχώρησε στην αξιολόγηση των πιο κάτω, με σκοπό τη διαφύλαξη του 

δημόσιου χρήματος:  

➢ Τη σχετικότητα και λογική των σημαντικών παραδοχών και μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν για εκπόνηση της μελέτης βιωσιμότητας.   

➢ Τη σχετικότητα, πληρότητα και ακρίβεια των σημαντικότερων πρωτογενών δεδομένων 

που χρησιμοποιήθηκαν. 

4.1.2 Έγκριση επένδυσης από Κυπριακές Αρχές 

α. Ο Πρόεδρος της ΑΤΗΚ, με επιστολή, ημερ. 21.9.2006, ενημέρωσε τον Υπουργό Οικονομικών για 

τα αποτελέσματα της μελέτης και τις προοπτικές της επένδυσης και ζήτησε τις απόψεις του για το 

θέμα εντός των επόμενων λίγων ημερών, αφού στις 29.9.2006 έληγε η προθεσμία υποβολής 

πρότασης στο πλαίσιο του διαγωνισμού. Ο Υπουργός, σε απάντησή του, ημερ. 28.9.2006, αφού 

σημείωσε τα πολύ στενά χρονικά πλαίσια που είχε στη διάθεσή του, ανέφερε ότι η θέση του είναι 

θετική, αφού θεώρησε ότι έγινε σε βάθος αξιολόγηση του όλου θέματος από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΑΤΗΚ και ορθή εκτίμηση των κινδύνων που διέπουν την επένδυση αυτή. 

Διαπίστωση: Θεωρούμε ότι το χρονικό διάστημα που δόθηκε στον Υπουργό, για μελέτη της πιο 

πάνω πρότασης, ήταν πολύ μικρό, γεγονός που σημείωσε και ο ίδιος. 

β. Η ΑΤΗΚ, με επιστολή της, ημερ. 9.1.2007, ενημέρωσε τον Υπουργό Οικονομικών για την 

επιτυχία της στον διαγωνισμό της ΚτΠ, αναφέροντας ότι χρειαζόταν «τυπικά την έγκριση του 

Υπουργικού Συμβουλίου, με βάση το άρθρο 18 του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου». Η 

έγκριση δόθηκε με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 31.1.2007, στην οποία το Υπουργικό 

Συμβούλιο παρατηρεί ότι η ΑΤΗΚ είχε δεσμευτεί να συμμετάσχει χωρίς την προηγούμενη έγκρισή 

του, φέρνοντας το προ τετελεσμένων, το οποίο αντίκειται στις πρόνοιες του άρθρο 18 του περί 

Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου. 

Σε σχετική απαντητική επιστολή της ΑΤΗΚ προς τον Υπουργό Οικονομικών, ημερ. 5.6.2007, 

αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι το κράτος είχε εγκρίνει, στο παρελθόν, τη μεταφορά ποσού ΛΚ 30 εκ. 

(€51,3 εκ.) για επενδύσεις στο εξωτερικό, το οποίο κεφαλαιοποιήθηκε στη θυγατρική Digimed, μέσω 

της οποίας γίνονται οι επενδύσεις, καθώς και ότι η ΑΤΗΚ θα αποκτούσε το 10% των μετοχών της 



   ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ATHK/01/2022 

 
 

17 

CytaHellas, χωρίς να καταβάλει άμεσα οποιοδήποτε ποσό, αλλά έμμεσα, με την προσφορά 

υπηρεσιών (τεχνογνωσία και εργασία από το προσωπικό της).  

Διαπιστώσεις:  

 Η προσφορά υπηρεσιών, ως αντίτιμο για εξασφάλιση του 10% των μετοχών της CytaHellas, 

συνιστά έμμεσο τρόπο απόκτησης του μετοχικού κεφαλαίου και δεν αποτελεί ικανοποιητική 

δικαιολογία για το ότι η ΑΤΗΚ δεν εξασφάλισε, ως όφειλε, την εκ των προτέρων 

απαιτούμενη έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

 Θεωρούμε ότι η έγκριση για μεταφορά των ΛΚ 30 εκ. (€51,3 εκ.) στην Digimed, είναι άσχετη 

με το θέμα και δεν απάλλασσε το Διοικητικό Συμβούλιο από την υποχρέωσή του, για 

εξασφάλιση έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο για συμμετοχή στην CytaHellas. 

 Η ΑΤΗΚ θα έπρεπε να εξασφαλίσει εκ των προτέρων την έγκριση του Υπουργικού 

Συμβουλίου, για συμμετοχή στον διαγωνισμό της ΚτΠ και όχι εκ των υστέρων, μετά την 

κατακύρωση. Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 19 του περί των 

Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου, πράξεις της διοίκησης νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου που απαιτούν έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο δεν είναι έγκυρες 

πριν από την έγκρισή τους.   

 Η αναφορά σε «τυπική έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου» συνιστά προσβολή στο 

Υπουργικό Συμβούλιο ως σώμα. 

4.1.3 Πρώτα βήματα της CytaHellas 

Στην επιστολή της ΑΤΗΚ προς τον Υπουργό Οικονομικών, ημερ. 5.6.2007, γίνεται μια πρώτη 

ενημέρωση για τις εξελίξεις της επένδυσης στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στη 

σύσταση της CytaHellas με μετοχικό κεφάλαιο ύψους €15 εκ., 10% του οποίου θα κατείχε η  ΑΤΗΚ και 

90% η Digimed, στην υπογραφή της σύμβασης μεταξύ CytaHellas και της ΚτΠ και στην έναρξη των 

δραστηριοτήτων της CytaHellas, για υλοποίηση του σχεδίου δράσης της. 

Περί τις αρχές του 2008, η CytaHellas χρειάστηκε πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους €14,1 εκ., σε 

σχέση με το προηγούμενο επιχειρησιακό σχέδιο, η οποία προέκυψε, αφενός λόγω της υστέρησης 

των εσόδων της CytaHellas, σε σχέση με τις προβλέψεις και αφετέρου λόγω απόφασης για επέκταση, 

με ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, όπως καταγράφεται σε επιστολή του 

Προέδρου της Digimed προς τον Υπουργό Οικονομικών, ημερ. 22.10.2007, το αρχικό πλάνο για 

είσοδο στην Ελληνική αγορά προέβλεπε κεφάλαια ύψους €27,7 εκ., από τα οποία το 50% θα 

επιστρεφόταν, ως επιδότηση, από την ΚτΠ. Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση της 

ΑΤΗΚ προς τον Υπουργό Οικονομικών, με επιστολή, ημερ. 21.9.2006, η συνολική επένδυση θα 

ανερχόταν σε €22 εκ., με επιδότηση του 50% από την ΚτΠ. 

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2008, ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε καταρχήν, από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της εταιρείας, το επιχειρησιακό σχέδιο για την πανελλαδική δραστηριοποίηση, σύμφωνα 

με το οποίο προβλεπόταν ανάγκη πολύ σημαντικής χρηματοδότησης, της τάξης των €101 εκ. 

(περιλαμβανομένης της αρχικής επένδυσης). Η καθαρή επιπρόσθετη ανάγκη χρηματοδότησης 

ανερχόταν σε €71,9 εκ. 
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Διαπιστώσεις:  

  Το Υπουργικό Συμβούλιο, στην Απόφασή του, ημερ. 31.1.2007, που αναφέρουμε πιο 

πάνω, είχε επισημάνει  ότι “για θέματα ευρύτερης πολιτικής, η Αρχή πρέπει να ζητά την 

εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου”. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός 

ότι, η μέχρι τότε ενημέρωση προς τον Υπουργό Οικονομικών αφορούσε στον διαγωνισμό 

της ΚτΠ για ανάπτυξη δικτύου σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας, θεωρούμε ότι η 

πανελλαδική δραστηριοποίηση της CytaHellas και κατ’ επέκταση της ΑΤΗΚ, αφορά σε 

θέμα ευρύτερης πολιτικής και θα έπρεπε να εξασφαλιστεί η έγκριση του Υπουργικού 

Συμβουλίου, πριν την υλοποίησή της. Αντί αυτού και παρόλο που σε συνεδρίαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΗΚ, ημερ. 17.7.2008, ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος 

ήταν παρευρισκόμενος, ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε εκφράσει 

επιφυλάξεις σε ότι αφορά στην πανελλαδική δραστηριοποίηση της CytaHellas, το 

Διοικητικό Συμβούλιο επέμενε στην επεκτατική πολιτική, προβαίνοντας σε επενδύσεις 

που είχαν πολύ σημαντικό επιπλέον κόστος. 

  Σε ότι αφορά στην έγκριση για πανελλαδική δραστηριοποίηση από το Διοικητικό 

Συμβούλιο, άποψή μας είναι ότι πριν ληφθεί μια τέτοια σοβαρή απόφαση, που 

προϋπέθετε την πολύ σημαντική αύξηση του κόστους επένδυσης, θα έπρεπε να 

μεσολαβήσει εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να εκτιμηθεί επαρκώς η απόδοση της 

αρχικής επένδυσης. Αντί αυτού, παρά το γεγονός ότι δεν είχε ωριμάσει η αρχική 

επένδυση στη Ελλάδα, αφού παρήλθε μόλις ένα έτος από την αρχική δραστηριοποίησή 

της και παρά την επίγνωση του αυξημένου ανταγωνισμού, όπως και των κινδύνων στην 

ελληνική αγορά, αφού οι δυσκολίες στο οικονομικό περιβάλλον ήταν εμφανείς λόγω της 

οικονομικής κρίσης που είχε ξεσπάσει, λήφθηκε η απόφαση για περαιτέρω επέκταση, 

που θα απαιτούσε επένδυση ποσού ύψους €101 εκ., το οποίο αναλογούσε στο σχεδόν 

εξαπλάσιο (573%) της αρχικής επένδυσης. 

4.2 Επιχειρησιακά σχέδια 

4.2.1 Τροποποίηση επιχειρησιακού σχεδίου λίγους μήνες μετά τη δημιουργία της 

CytaHellas 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas, στη συνεδρίασή του, ημερ. 3.7.2007, αποφάσισε την 

τροποποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου και του Προϋπολογισμού της, διαθέτοντας πρόσθετα 

κεφάλαια ύψους €9,3 εκ., μόλις λίγους μήνες μετά την έγκριση του αρχικού σχεδιασμού, με την 

αιτιολογία ότι οι εξοικονομήσεις που θα προέκυπταν θα απόσβεναν την επιπλέον επένδυση σε 

διάστημα μικρότερο των τριών ετών. Η ανάγκη για διάθεση πρόσθετων κεφαλαίων αφορούσε 

στην ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών και το 50% του κόστους θα επιδοτείτο από την ΚτΠ.   

Διαπίστωση: Η ανάγκη για τροποποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου σε τόσο σύντομο χρονικό 

διάστημα, λόγω αξιολόγησης που διενεργήθηκε μετά από συναντήσεις με την ΚτΠ και  τον ΟΤΕ, 

καθώς και της μελέτης των τιμολογιακών πακέτων που προσφέρονταν στην ελληνική αγορά, 

καταδεικνύει τη μη ορθή αξιολόγηση των δεδομένων που έγινε αρχικά και τον κακό 

σχεδιασμό. 
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4.2.2 Επιλογή συμβουλευτικού οίκου για την αναθεώρηση του Επιχειρησιακού 

Σχεδίου  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas αποφάσισε να εξασφαλίσει υπηρεσίες από συμβουλευτικό 

οίκο, σχετικά με τη στρατηγική για την οργανική ανάπτυξη της CytaHellas και τον έλεγχο και την 

αναθεώρηση του επιχειρησιακού σχεδίου.  Αφού αξιολογήθηκαν διάφορες προσφορές, το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Digimed, στη συνεδρία του, ημερ. 23.12.2008, αποφάσισε τη διαπραγμάτευση με την 

Εταιρεία Δ αναφορικά με το κόστος της πρότασής της και, σε περίπτωση που δεν τελεσφορούσε, να 

ζητούνταν διευκρινίσεις από την Εταιρεία Ε σχετικά με το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών και το 

ολικό κόστος για τις υπηρεσίες της, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας.  

Σύμφωνα με υπηρεσιακή έκθεση, ημερ. 22.1.2009, το κόστος της διεκπεραίωσης της εργασίας 

από τους δύο πιο πάνω οίκους δεν διαφοροποιείτο σημαντικά, αφού η χρέωση της Εταιρείας Δ 

ανερχόταν σε €50.000, για έλεγχο και αναθεώρηση του επιχειρησιακού σχεδίου, ενώ της 

Εταιρείας Ε σε €60.000, για πλήρη αναθεώρηση του επιχειρησιακού σχεδίου ή ετοιμασία νέου 

μοντέλου. 

Στις 27.1.2009, το Διοικητικό Συμβούλιο της Digimed ανέθεσε την εκπόνηση στρατηγικής για την 

οργανωτική ανάπτυξη της CytaHellas και τον έλεγχο και αναθεώρηση του υφιστάμενου 

πανελλαδικού επιχειρησιακού σχεδίου στην Εταιρεία Δ. Η ανάθεση βασίστηκε στην εκτίμηση ότι 

η προσφορά της εν λόγω εταιρείας υπερείχε τόσο ποιοτικά, όσο και οικονομικά. 

Διαπιστώσεις:  

 Κατά την αξιολόγηση για την επιλογή του συμβουλευτικού οίκου, δεν φαίνεται να 

λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι, όπως ανέφερε η ίδια η Εταιρεία Δ, αυτή παρείχε 

συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ανταγωνιστές της CytaHellas που είχαν δεσπόζουσα θέση 

στην Ελληνική αγορά και ως εκ τούτου, δεν λήφθηκε υπόψη ο κίνδυνος για μη 

ανεξαρτησία του συμβούλου ή/και η έκθεση σε κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων.   

  Η προσφορά της Εταιρείας Δ αφορούσε στον έλεγχο και αναθεώρηση του υφιστάμενου 

επιχειρησιακού σχεδίου, ενώ της Εταιρείας Ε αφορούσε στην πλήρη αναθεώρηση του 

υφιστάμενου επιχειρησιακού σχεδίου ή την ετοιμασία νέου μοντέλου, δηλαδή οι 

προσφερόμενες τιμές δεν ήταν συγκρίσιμες. Αυτό δημιουργεί ερωτηματικά ως προς τη 

σαφήνεια και ακρίβεια με την οποία καθορίστηκαν οι ζητούμενες υπηρεσίες στους όρους 

του διαγωνισμού. 

4.2.3 Αξιολόγηση αποφάσεων που αφορούν ή/και επηρεάζονται από τα επιχειρησιακά 

σχέδια 

Από μελέτη των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της CytaHellas και της 

Digimed, εντοπίστηκαν τα πιο κάτω θέματα, που αφορούν ή/και επηρεάζονται από τα επιχειρησιακά 

σχέδια: 

α.  Στις 30.9.2008, το Διοικητικό Συμβούλιο της Digimed αποφάσισε όπως προχωρήσει στην 

ανάθεση, σε εξωτερικό οίκο, της θεώρησης των επιχειρησιακών σχεδίων της Ζώνης 5 και της 

πανελλαδικής δραστηριοποίησης, παρόλο που για την υλοποίηση της πανελλαδικής 
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δραστηριοποίησης δεν είχε εξασφαλιστεί έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών και το 

Υπουργικό Συμβούλιο. 

Επιπρόσθετα, κατά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της CytaHellas, ημερ. 23.12.2008, ο 

Διευθύνων Σύμβουλος πρότεινε επεκτάσεις του δικτύου της εταιρείας, συνολικού κόστους €7,3 εκ., 

χωρίς να υπάρχει επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο να υποστηρίζει αυτή την εισήγηση, γεγονός που 

έθιξαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επεκτάσεις του 

οπτικού δικτύου έναντι συνολικού κόστους €4,1 εκ. και ζήτησε την ετοιμασία ολοκληρωμένου 

επιχειρησιακού σχεδίου, που θα ενσωμάτωνε τις επεκτάσεις αυτές και θα αποδείκνυε ότι δεν θα 

προέκυπτε υπέρβαση των συνολικών αναγκών χρηματοδότησης, ύψους €50 εκ. συν 10%, που είχε 

τεθεί ως όριο από το Διοικητικό Συμβούλιο σε προηγούμενη συνεδρία του. 

Διαπίστωση: Η απόφαση για ανάθεση, σε εξωτερικό οίκο συμβούλων, της θεώρησης των 

επιχειρησιακών σχεδίων της πανελλαδικής δραστηριοποίησης, πριν εξασφαλιστεί η απαραίτητη 

έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών και το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς και η υποβολή 

προτάσεων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, για επεκτάσεις κόστους €7,3 εκ., χωρίς να υπάρχει 

επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο να υποστηρίζει την εισήγηση, καταδεικνύει την προχειρότητα και 

το βεβιασμένο με το οποίο λαμβάνονταν κρίσιμες αποφάσεις.  

β. Επιπρόσθετα των αναγκών χρηματοδότησης ύψους €14 εκ., που προέκυψαν κατά την 

αναθεώρηση του επιχειρησιακού σχεδίου κατά το 2009, ο Γενικός Διευθυντής της CytaHellas 

πρότεινε, περί τα τέλη του 2010, την εκ νέου αναθεώρηση του σχεδίου, για επιπλέον επέκταση, η 

οποία θα απαιτούσε πρόσθετη χρηματοδότηση, για το 2011 και 2012, συνολικού ύψους €20 εκ. 

Όπως αναφέρθηκε, η προτεινόμενη τροποποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου αναμενόταν να 

οδηγήσει σε υψηλότερα θετικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2012 (€13,8 

εκ. έναντι €7,8 εκ. του ισχύοντος επιχειρησιακού σχεδίου) και σε μεγαλύτερη κερδοφορία, από το 

2012 και για όλα τα επόμενα χρόνια.  

Διαπίστωση: Καμία από τις εκτιμήσεις για τα θετικά αποτελέσματα, που θα επέφεραν οι 

πρόσθετες επενδύσεις ύψους €14 εκ. και €20 εκ., δεν επαληθεύτηκε. Η σημαντική απόκλιση από 

τις εκτιμήσεις φαίνεται να βαρύνει τη Διοίκηση της CytaHellas, αφού, σύμφωνα με τη Ρήτρα Μη 

Ευθύνης που περιλαμβανόταν στο εκάστοτε επιχειρησιακό σχέδιο, η επικαιροποίηση του 

επιχειρησιακού σχεδίου, από τους συμβούλους, βασιζόταν σε στοιχεία και πληροφορίες που είχαν 

παρασχεθεί από τη Διοίκηση της CytaHellas (βλέπε σχετική παράγραφο 4.2.5). 

γ. Ενώ τον Ιανουάριο του 2011 είχε παρουσιαστεί ο επικαιροποιημένος επιχειρησιακός 

σχεδιασμός από τους συμβούλους, μετά από την παρέλευση μόλις λίγων ημερών, το Διοικητικό 

Συμβούλιο της CytaHellas ενέκρινε νέα αναθεώρηση του επιχειρησιακού σχεδίου, για περαιτέρω 

επέκταση του δικτύου και κατασκευή 250 χιλιομέτρων δικτύου οπτικών ινών στην Αττική. 

Διαπίστωση: Η έγκριση για νέα αναθεώρηση του επιχειρησιακού σχεδίου για περαιτέρω 

επέκταση, μετά την πάροδο μόλις λίγων ημερών αφότου είχε εγκριθεί το προηγούμενο, είναι 

ακόμα ένα παράδειγμα του βεβιασμένου τρόπου με το οποίο λαμβάνονταν σημαντικότατες 

αποφάσεις. Επιπλέον, η απόφαση για περαιτέρω επέκταση σχεδόν αμέσως μετά την 

παρουσίαση του επικαιροποιημένου επιχειρησιακού σχεδίου, δεικνύει την έλλειψη 
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επικοινωνίας με τους συμβούλους, αφού το Διοικητικό Συμβούλιο θα αναμενόταν να είχε 

πρώτα εγκρίνει και προϋπολογίσει το έργο και να το είχε κοινοποιήσει στους συμβούλους, 

ώστε να το λάβουν υπόψη κατά την αναθεώρηση του επιχειρησιακού σχεδίου. 

δ. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που 

έληξε στις 31.12.2010, αναφέρεται ότι «Η εξέλιξη του υφιστάμενου Επιχειρησιακού Σχεδίου της 

εταιρείας, από το οποίο δεν σημειώνονται σημαντικές αποκλίσεις, δείχνει ότι αυτή βρίσκεται σε 

πορεία προς λειτουργική κερδοφορία έως το τέλος του 2012 και προς συνολική κερδοφορία έως 

το τέλος του 2013». 

Διαπιστώσεις:  

  Το γεγονός ότι, στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών 

καταστάσεων του έτους που έληξε στις 31.12.2010, παραβλέπεται το γεγονός ότι το 

αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχέδιο είχε καταρτιστεί περί τα τέλη του 2010, όταν 

δηλαδή για το μεγαλύτερο μέρος του έτους υπήρχε διαθέσιμη επαρκής πραγματική 

πληροφόρηση και εκ των πραγμάτων δεν θα αναμενόταν σημαντική απόκλιση, προκαλεί 

έκπληξη. Αυτή η αναφορά μπορεί να χαρακτηριστεί έως και παραπλανητική, αφού εάν 

τα πραγματικά αποτελέσματα για το 2010, συγκρίνονταν με τις εκτιμήσεις του αρχικού 

επιχειρησιακού σχεδιασμού (δηλαδή πριν την αναθεώρησή του περί τα τέλη  του 2010), 

θα διαπιστώνονταν ουσιαστικές διαφορές, όπως για παράδειγμα η μείωση στις 

πωλήσεις, που άγγιξε το 30% και η μείωση στο μεικτό κέρδος, που άγγιξε το 129%, αφού 

δεν επιτεύχθηκε η συγκράτηση του κόστους πωλήσεων σε ανάλογο βαθμό με την πτώση 

στις πωλήσεις.  

  Η αναφορά στο ότι η εταιρεία έδειχνε να βρισκόταν σε πορεία προς λειτουργική 

κερδοφορία έως το τέλος του 2012 και προς συνολική κερδοφορία έως το τέλος του 2013, 

δεν μπορούσε να στηριχτεί επαρκώς με βάση τα προηγούμενα επιχειρησιακά σχέδια, 

αφού πάντα παρουσίαζαν σημαντικές αποκλίσεις από τα πραγματικά αποτελέσματα και 

ουσιαστικά η επίτευξη του στόχου μετατοπιζόταν από έτος σε έτος. 

ε. Λόγω της συνεχιζόμενης δυσμενούς οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας, το Διοικητικό 

Συμβούλιο ζήτησε ενημέρωση σχετικά με το κατά πόσο θα ήταν εφικτή η υλοποίηση του 

επιχειρησιακού σχεδίου της CytaHellas και η δραστηριοποίηση πέντε εναλλακτικών παρόχων 

στην Ελλάδα ή θα ήταν απαραίτητη η στρατηγική συνεργασία μεταξύ κάποιων από αυτούς 

και κατά πόσο, εφόσον εγκρινόταν η κεφαλαιοποίηση πρόσθετου ποσού ύψους €30 εκ., αυτό 

θα ήταν το τελευταίο ποσό που θα χρειαζόταν η CytaHellas από τους μετόχους της. Ο 

Διευθύνων Σύμβουλος, ο Γενικός Διευθυντής και ο Αν. Γενικός Διευθυντής, ενημέρωσαν το 

Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του, ημερ. 3.4.2012, ότι η υλοποίηση του επιχειρησιακού 

σχεδίου της CytaHellas αναμενόταν ότι θα πραγματοποιείτο με αποκλίσεις στα συνολικά 

έσοδα και στο κεφάλαιο κίνησης, όμως οι στόχοι για επίτευξη θετικού EBITDA κατά το τέλος 

του 2012 και θετικών κερδών προ τόκων και φόρων (ΕΒIΤ) κατά το τέλος του 2013 θα 

επιτυγχάνονταν. Ενημέρωσαν επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η 

Ελληνική αγορά δεν θα μπορούσε να στηρίξει μακροπρόθεσμα τη λειτουργία πέντε 

εναλλακτικών παρόχων, ο αριθμός των οποίων αναμενόταν να μειωθεί σε τρεις, όταν η αγορά 
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θα ωρίμαζε και ότι δεν θα έπρεπε να προβούν σε βεβιασμένες κινήσεις, ούτε να 

καθυστερήσουν την ανάπτυξη της CytaHellas, με εμπλοκή σε συνομιλίες αμφιβόλου 

αποτελέσματος, για επίτευξη στρατηγικών συνεργασιών. Όσον αφορά στην κεφαλαιοποίηση 

ύψους €30 εκ., ανέφεραν ότι για το 2013 θα χρειαζόταν επιπρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 

€10 εκ., η οποία θα ήταν η τελευταία.  

Διαπίστωση: Η Διεύθυνση και το Διοικητικό Συμβούλιο όφειλαν να προσεγγίζουν με 

επιφύλαξη τις εκτιμήσεις για θετικό EBITDA στο τέλος του 2012 και για θετικό EBIT στο 

τέλος του 2013, αφού η προηγούμενη εμπειρία των τεσσάρων αναθεωρήσεων του 

επιχειρησιακού σχεδιασμού, κατέδειξαν ότι οι εκτιμήσεις/προβλέψεις δεν επαληθεύονταν. 

Αντί αυτού, οι εκτιμήσεις για επίτευξη των στόχων, ενδέχεται να επηρέασαν την κρίση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, στη λήψη απόφασης για την έγκριση κεφαλαιοποίησης του 

πρόσθετου ποσού των €30 εκ. Επισημαίνουμε ότι τελικά οι εκτιμήσεις δεν επαληθεύτηκαν, 

αφού η CytaHellas παρουσίασε για πρώτη φορά θετικό EBITDA το 2014 και δεν κατέστη 

ποτέ κερδοφόρα. 

στ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, με υπόμνημά του, ημερ. 7.3.2014, σε σχέση με τις 

συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρείχε η Εταιρεία Δ για τις στρατηγικές επιλογές της 

CytaHellas, ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων, ότι οι υπηρεσίες της εν λόγω 

εταιρείας, με την οποία συνεργάζονται από το 2010, ήταν ικανοποιητικές. Παρόλα αυτά, επτά 

μήνες αργότερα, στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της CytaHellas, ημερ 2.10.2014, 

μέλη του Συμβουλίου επέρριψαν ευθύνη και στους συμβούλους για τις αποκλίσεις των 

αποτελεσμάτων από το επιχειρησιακό σχέδιο, θεωρώντας ότι θα έπρεπε να έλεγχαν κατά 

πόσο τα στοιχεία που υπολογίζονταν από την εταιρεία ήταν ρεαλιστικά. 

Διαπιστώσεις:  

  Ενώ οι σύμβουλοι παρείχαν υπηρεσίες επικαιροποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου 

από το 2009 και το Διοικητικό Συμβούλιο τύγχανε σχετικής ενημέρωσης, περί τα τέλη 

του 2014 και αφού η CytaHellas υπέστη ζημίες αρκετών εκατομμυρίων, υπήρξε 

παραδοχή στο  Διοικητικό Συμβούλιο ότι σημαντικές πληροφορίες, όπως το μέσο 

έσοδο ανά πελάτη (ARPU), υπολογιζόταν από την CytaHellas και δεν ελεγχόταν από 

τους συμβούλους, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν επισημάνει εάν η πρόβλεψη της 

Διεύθυνσης ήταν ορθή ή όχι. Αυτό ουσιαστικά καταδεικνύει ότι οι λανθασμένες 

εκτιμήσεις της Διοίκησης για σημαντικά δεδομένα, όπως τα έσοδα, το EBITDA και η 

κερδοφορία, οδήγησαν στη λήψη αποφάσεων, από το Διοικητικό Συμβούλιο, για 

περαιτέρω επεκτάσεις και εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων, που τελικά αποδείχτηκαν 

καταστροφικές.  

  Η τοποθέτηση του Διευθύνοντος Σύμβουλου, ότι οι υπηρεσίες των Συμβούλων κρίνονταν 

ως ικανοποιητικές, παρά τις αποκλίσεις που παρουσιάζονταν σε κάθε επιχειρησιακό 

σχέδιο, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. 
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ζ. Στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβούλιου, ημερ. 24.2.2015, το Διοικητικό Συμβούλιο 

ενέκρινε το βασικό σενάριο του επιχειρησιακού σχεδίου του 2015, το οποίο προέβλεπε 

χρηματοδότηση ύψους €5 εκ. από την ΑΤΗΚ, με βασικά σημεία επιτυχίας του τη μείωση της 

αποσκίρτησης πελατών στο 17% και τη μη καταβολή οφειλόμενων χρημάτων στην ΑΤΗΚ μέχρι το 

2020. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο έθεσε ως στόχο την προώθηση ενεργειών για επίτευξη 

του “βελτιωμένου σεναρίου”, το οποίο προνοούσε μηδενική χρηματοδότηση.  

Διαπίστωση: Κατά τη λήψη της απόφασης, το ποσοστό αποσκίρτησης πελατών κυμαινόταν 

πάνω από 22%. Συνεπώς, ο στόχος μείωσης του στο 17%, όπως αναφέρεται και στα πρακτικά 

του Διοικητικού Συμβουλίου, ήταν αισιόδοξος και τελικά δεν επιτεύχθηκε. Αυτό συνέτεινε 

αρνητικά και στην επίτευξη του στόχου για μηδενική χρηματοδότηση που έθεσε το Διοικητικό 

Συμβούλιο, αφού αντί αυτού, καταβλήθηκαν, εντός του έτους, €6 εκ. από την ΑΤΗΚ, δηλαδή 

δεν επιτεύχθηκε ούτε καν το βασικό σενάριο, που προνοούσε χρηματοδότηση ύψους €5 εκ. 

η. Σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, ημερ. 8.12.2015, ο Διευθύνων Σύμβουλος 

σημείωσε ότι υπήρχαν σημαντικές αποκλίσεις στα βασικά οικονομικά μεγέθη, σε σχέση με αυτά 

που παρουσιάστηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο δύο μήνες πριν, αναφέροντας, ως παράδειγμα, 

ότι η καθαρή θέση ιδίων κεφαλαίων, η οποία σύμφωνα με την παρουσίαση αναμενόταν ότι θα 

ήταν θετική, ύψους €11,6 εκ., υπολογιζόταν να ήταν αρνητική, ύψους €1,2 εκ. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η κύρια ευθύνη για την εξέλιξη αυτή βαραίνει κυρίως τη 

Διευθυντική Ομάδα της CytaHellas και ότι οι ευθύνες αυτές θα έπρεπε να αποδοθούν. 

Διαπίστωση: Ενώ οι εκτιμήσεις του 2015, στις οποίες βασίστηκαν τα επόμενα επιχειρησιακά 

σχέδια, συνέχιζαν να γίνονται χωρίς σύνεση, αφού οι προβλέψεις παρουσίασαν ξανά 

αρνητικές αποκλίσεις, εντούτοις δεν αποδόθηκαν ευθύνες όπου αναλογούσαν. 

θ. Στη συνεδρία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της CytaHellas, ημερ. 13.9.2016, 

επισημάνθηκε ότι οι στόχοι που τέθηκαν τον Ιούνιο του 2016, δηλαδή λίγους μήνες ενωρίτερα, 

αναθεωρήθηκαν σημαντικά προς τα κάτω. Ως παράδειγμα, αναφέρθηκε ότι οι πελάτες 

καρτοκινητής υπολογίστηκαν, τον Ιούνιο, στις 25.000 και μειώθηκαν, τον Σεπτέμβριο, στις 12.000. 

Επί τούτου, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σημείωσε ότι είναι πολύ ανησυχητικό να 

βρίσκεται η CytaHellas τόσο εκτός των προβλέψεών της, καθώς και ότι ανησυχητική είναι και η 

συνεχής αναθεώρηση των στόχων που τίθεντο. 

Διαπίστωση: Η προχειρότητα και η έλλειψη επαγγελματισμού με την οποία διενεργούνταν οι 

εκτιμήσεις, καταδεικνύεται και από την πιο πάνω αναφορά της Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Η μεγάλη απόκλιση στον αριθμό των πελατών, ουσιαστικά απεικονίζει τις 

εσφαλμένες και μη λελογισμένες υποθέσεις  και εκτιμήσεις που χρησιμοποιούνταν.  

ι. Στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της CytaHellas, ημερ. 23.5.2017, σχετικά με τις 

εκτιμήσεις του επιχειρησιακού σχεδίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ανέφερε ότι τα μέτρα που 

λήφθηκαν έβαιναν καλώς και ότι συνεχίζονταν οι προσπάθειες για πλήρη επίτευξη του στόχου 

της μηδενικής χρηματοδότησης για το 2017.  

Διαπίστωση: Παρά τις προσπάθειες, που θεωρητικά έγιναν, για μηδενική χρηματοδότηση το 

2017, διαφάνηκε ότι τα μέτρα που λήφθηκαν από τη Διοίκηση δεν ήταν αποτελεσματικά, αφού 
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ο στόχος δεν επιτεύχθηκε. Αντίθετα, το 2017 ζητήθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου κατά €15,6 εκ. 

Ως γενική διαπίστωση, αναφέρουμε το γεγονός ότι, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο τύγχανε 

ενημέρωσης σε συνεχή βάση, σχετικά με την πορεία του επιχειρησιακού σχεδίου και ενώ 

υπήρχαν ενδείξεις για μη επιτυχή κατάληξή του, δεν είχαν παρθεί ικανοποιητικές αποφάσεις 

για λήψη των κατάλληλων μέτρων, προς αποφυγή της επιδείνωσης των αποτελεσμάτων και 

μετριασμό του κόστους της επένδυσης.  

4.2.4 Αξιολόγηση Επιχειρησιακών Σχεδίων από την Υπηρεσία μας 

Η Υπηρεσία μας προχώρησε σε αξιολόγηση των επιχειρησιακών σχεδίων που καταρτίστηκαν κατά 

καιρούς. Στα Παραρτήματα 1 και 2 παρουσιάζονται οι μεταβολές στα αναμενόμενα λειτουργικά 

αποτελέσματα και στις αναμενόμενες πωλήσεις, αντίστοιχα, μετά από κάθε επικαιροποίηση του 

επιχειρησιακού σχεδίου. Στα Παραρτήματα 3 και 4 παρουσιάζονται οι αποκλίσεις μεταξύ 

προβλεπόμενων και πραγματικών πωλήσεων και λειτουργικών αποτελεσμάτων, αντίστοιχα. 

Τέλος, στο Παράρτημα 5 παρουσιάζονται τα υπολογιζόμενα έσοδα έναντι των πραγματικών. 

Παρά την καλή εικόνα που παρουσιάζουν τα πλείστα από τα επιχειρησιακά σχέδια, ως προς τη 

μελλοντική πορεία της CytaHellas, προκύπτουν τα πιο κάτω, τα οποία, κατά την άποψή μας, 

έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου και θα έπρεπε να προβληματίσουν τη Διεύθυνση και το 

Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas ως προς την αξιοπιστία των επιχειρησιακών αυτών σχεδίων.  

α. Όλα τα επιχειρησιακά σχέδια παρουσίαζαν προβλεπόμενη αύξηση των πωλήσεων μεταξύ 

των ετών, που για κάποια έτη ήταν σημαντική έως υπερβολική. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι σε 

μία περίπτωση, το ποσοστό αύξησης των πωλήσεων, από έτος σε έτος, φτάνει μέχρι το 207% 

(Παράρτημα 2). Η εικόνα αυτή των εξωπραγματικών προσδοκιών, ως προς την επιτυχή κατάληξη 

της επένδυσης, θα έπρεπε να προβληματίσει.  

β. Από τη σύγκριση των επιχειρησιακών σχεδίων με τα πραγματικά αποτελέσματα, προκύπτει 

σημαντική αρνητική απόκλιση στην εκτίμηση των πωλήσεων, όπως προκύπτουν από το βέλτιστο 

σενάριο των επιχειρησιακών σχεδίων ανά έτος (Παράρτημα 3). 

γ. Οι λάθος εκτιμήσεις φαίνονται εντονότερα από τη σύγκριση των υπολογιζόμενων εσόδων, 

για όλα τα επιχειρησιακά σχέδια, έναντι των πραγματικών. Ουσιαστικά, οι εκτιμώμενες πωλήσεις 

σε κάθε επιχειρησιακό σχέδιο είναι πάντοτε υψηλότερες από τις πραγματικές και, παρά τις 

συνεχόμενες αναθεωρήσεις των επιχειρησιακών σχεδίων, οι εκτιμώμενες πωλήσεις δεν 

προσέγγιζαν ποτέ τις πραγματικές πωλήσεις (Παράρτημα 3). 
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δ. Παρατηρείται συνεχιζόμενη μη επίτευξη του στόχου EBΙDTA, με βάση τα επιχειρησιακά 

πλάνα (Παράρτημα 4). 

ε. Μετά από κάθε επικαιροποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου, παρατηρείται μείωση στο 

EBITDA, που προσεγγίζει μέχρι και το 500%, καθώς και αύξηση στις συνολικές ζημιές, που 

προσεγγίζει μέχρι και το 1.600%. Αυτά προκύπτουν, είτε από μείωση στις εκτιμήσεις των 

πωλήσεων, είτε από αύξηση στις εκτιμήσεις των λειτουργικών και άλλων δαπανών που 

παρουσιάζονται στα επιχειρησιακά σχέδια, σε σχέση με την προηγούμενη έκδοσή τους 

(Παράρτημα 1).   

στ. Παρά την αρνητική απόκλιση των πραγματικών πωλήσεων, σε σχέση με τις αναμενόμενες, 

ο στόχος των μελλοντικών πωλήσεων, σύμφωνα με τα επόμενα επιχειρησιακά σχέδια, 

εμφανιζόταν ότι δήθεν θα επιτυγχανόταν. Για παράδειγμα, από την αναθεώρηση του 

επιχειρησιακού σχεδίου τον Ιανουάριο του 2011, προκύπτει ότι, παρά τη σημαντική μείωση, σε 

σχέση με τα προβλεπόμενα έσοδα του 2010, η οποία ανερχόταν σε 18%, αυτά παρουσιάζονταν 

στην επόμενη πρόβλεψη να ανακάμπτουν τα επόμενα έτη, προσεγγίζοντας τα υπολογιζόμενα 

έσοδα που αναφέρονταν στο επιχειρησιακό σχέδιο του Μαΐου του 2010 (Παράρτημα 2).  

Παρομοίως, από την παρουσίαση του επιχειρησιακού σχεδίου του Νοέμβρη του 2011, 

παρατηρήσαμε ότι τα εκτιμώμενα αποτελέσματα του 2011 απέκλιναν σημαντικά από τα 
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αναμενόμενα που προβλέφθηκαν στο επιχειρησιακό σχέδιο του Ιανουαρίου του 2011 

(Παράρτημα 1). Παρόλα αυτά, για τα επόμενα τρία έτη, τα προβλεπόμενα έσοδα και στα δύο 

επιχειρησιακά σχέδια κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ερωτηματικά, 

σε σχέση με το κατά πόσο οι εκτιμήσεις και υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν εύλογες 

(Παράρτημα 2).  

ζ. Από τις αναθεωρήσεις των επιχειρησιακών σχεδίων, προκύπτουν σημαντικές αποκλίσεις, 

τόσο στις λειτουργικές ταμειακές ροές, κυρίως λόγω των σημαντικών αυξήσεων/μειώσεων στις 

λειτουργικές ζημίες, όσο και στις επενδυτικές ταμειακές ροές, που οφείλονται κυρίως στις 

αποφάσεις για επεκτάσεις. 

η. Με βάση το πρώτο επιχειρησιακό σχέδιο, το νεκρό σημείο (break even) θα επιτυγχανόταν 

στους 140.000 πελάτες. Με βάση την επικαιροποίηση του Απριλίου του 2013, παρόλο που οι 

πελάτες ανέρχονταν στις 300.000, εντούτοις το νεκρό σημείο, σε επίπεδο έτους, δεν είχε μέχρι 

τότε επιτευχθεί.  

θ. Στο επιχειρησιακό σχέδιο που επικαιροποιήθηκε τον Απρίλιο του 2013, παρατηρούνται 

αποκλίσεις, σε σχέση με τα πραγματικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2013, γεγονός που 

δημιουργεί ερωτηματικά ως προς την επιμέλεια με την οποία καταρτίζονταν τα επιχειρησιακά 

σχέδια. 

Διαπιστώσεις: 

  Οι εκτιμήσεις και προβλέψεις για το ύψος των πωλήσεων της εταιρείας ήταν 

υπεραισιόδοξες και μη ρεαλιστικές. Ως αποτέλεσμα, οι στρατηγικές αποφάσεις 

λαμβάνονταν στη βάση λανθασμένων εκτιμήσεων. 

  Παρά τις προσπάθειες της εταιρείας, από ένα σημείο και μετά, για περιορισμό των 

λειτουργικών εξόδων, αυτό δεν επιτεύχθηκε επαρκώς ή υπήρξε καθυστέρηση στον 

περιορισμό τους, αφού επιδιωκόταν συνεχής επέκταση.  

4.2.5 Ρήτρα μη Ευθύνης.  

Στα  επιχειρησιακά σχέδια που υπέβαλαν οι σύμβουλοι περιλαμβανόταν Ρήτρα μη Ευθύνης, η 

οποία ανέφερε ότι «ο Σύμβουλος για την παροχή των συμβουλών του, βασίστηκε σε στοιχεία και 

πληροφορίες, που του παρασχέθηκαν από τη Διοίκηση της εταιρείας. Ο Σύμβουλος δεν προέβη 

σε ανεξάρτητη επιβεβαίωση των στοιχείων και πληροφοριών αυτών. Περαιτέρω, ο Σύμβουλος 

βασίστηκε σε πληροφορίες που παρέχονται από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες αλλά δεν 

έχουν επαληθευτεί από τον Σύμβουλο. Καμία δήλωση ή διαβεβαίωση (ρητή ή σιωπηρή) δεν 

δίδεται όσον αφορά την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα ή χρονική καταλληλότητα των 

πληροφοριών ή απόψεων που περιέχονται». 

Διαπίστωση: Όπως προκύπτει από τη Ρήτρα Μη ευθύνης, που περιλαμβάνεται στα επιχειρησιακά 

σχέδια, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από τη Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas 

για τη χάραξη στρατηγικής και για τη λήψη πολύ σημαντικών αποφάσεων, η κατάρτιση και οι 

αναθεωρήσεις τους βασίζονταν αποκλειστικά σε εσωτερικές εκτιμήσεις και υποθέσεις και όχι σε 

ανεξάρτητη πληροφόρηση. Η μη επίτευξη των στόχων καταδεικνύει ότι οι εσωτερικές εκτιμήσεις 
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και υποθέσεις δεν ήταν ρεαλιστικές και δημιούργησαν υπεραισιόδοξες προβλέψεις, σχετικά με τα 

αποτελέσματα για το μεσοπρόθεσμο μέλλον, που οδήγησαν, τόσο στην έγκριση των 

προτεινόμενων μελετών για επεκτάσεις οπτικού δικτύου στην Αττική και πανελλαδικά, όσο και σε 

αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και λήψη εξωτερικού και ενδοομιλικου δανεισμού. 

4.2.6  Συνεχείς αναθεωρήσεις Επιχειρησιακών Σχεδίων.  

Τα επιχειρησιακά σχέδια αναθεωρούνταν σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Συγκεκριμένα, η 

Εταιρεία Δ παρουσίασε αναθεωρημένα  επιχειρησιακά σχέδια τον Μάιο του 2010, τον Ιανουάριο 

και Νοέμβριο του 2011, τον Νοέμβριο του 2012, τον Απρίλη του 2013, τον Δεκέμβριο του 2013 

και τον Ιανουάριο του 2014. Εντός του 2015 και 2016, οι αναθεωρήσεις των επιχειρησιακών 

σχεδίων πραγματοποιήθηκαν από άλλη εταιρεία, μετά από απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της CytaHellas για αλλαγή στους Συμβούλους, ενώ το 2017 δεν υπήρξε αναθεώρηση 

του επιχειρησιακού σχεδίου. Σε αρκετές περιπτώσεις, η επικαιροποίηση των επιχειρησιακών 

σχεδίων συνοδευόταν με νέες στρατηγικές. 

Διαπίστωση: Οι συνεχείς αλλαγές δεν παρείχαν το απαιτούμενο εύλογο χρονικό διάστημα για 

αξιολόγηση της απόδοσης της επένδυσης και είχαν ως αποτέλεσμα τη μη έγκαιρη διαπίστωση 

της καταστροφικής πορείας του όλου εγχειρήματος. Ουσιαστικά, αντί τα επιχειρησιακά σχέδια 

να αποτελούν εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού, όπως θα έπρεπε, κατάντησαν εργαλείο 

συγκάλυψης των συνεχών αποτυχιών στην επίτευξη όλων των επιχειρησιακών στόχων που 

τίθονταν κάθε φορά.  

4.3 Ρευστότητα και χρηματοδότηση 

4.3.1 Ανάλυση κύριων αριθμοδεικτών ρευστότητας 

Για την ανάλυση της ρευστότητας της εταιρείας, χρησιμοποιήθηκαν οι αριθμοδείκτες 

Κυκλοφοριακής Ρευστότητας (Current ratio), Ταμειακής Ρευστότητας (Cash ratio) και 

Πραγματικής Ρευστότητας (Acid-Test ratio/Quick ratio). Προχωρήσαμε σε εξαγωγή των πιο πάνω 

αριθμοδεικτών για την CytaHellas για τα έτη 2007/2008 – 2017, τους οποίους συγκρίναμε με τους 

αντίστοιχους αριθμοδείκτες ανταγωνιστικής εταιρείας και τα ιδανικά σημεία αναφοράς 

(Benchmark). Η απεικόνιση των δεδομένων παρουσιάζεται στα γραφήματα του Παραρτήματος 6. 

Διαπίστωση: Από την επισκόπηση των αριθμοδεικτών ρευστότητας, προκύπτει ότι η CytaHellas 

αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ρευστότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της. 

Από τις συγκρίσεις των δεικτών της για όλα τα έτη, τόσο με τα ιδανικά σημεία αναφοράς των 

πιο πάνω αριθμοδεικτών, όσο και με τους αντίστοιχους αριθμοδείκτες ανταγωνιστικής 

εταιρείας για χάρη σύγκρισης, φαίνεται ότι η CytaHellas υστερούσε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

η εταιρεία να μην μπορεί να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις της, χωρίς τη χρηματοοικονομική 

υποστήριξη της ΑΤΗΚ. 

4.3.2 Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου 

Όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, η CytaHellas αντιμετώπιζε πρόβλημα στη 

διαχείριση κεφαλαίου κίνησης από τα αρχικά στάδια της λειτουργίας της, αφού χρειαζόταν 

χρηματοδοτικές πιστώσεις από την ΑΤΗΚ και την Digimed, ούτως ώστε να μπορεί να ικανοποιεί 
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τις τρέχουσες ταμειακές ανάγκες της. Η επεκτατική πολιτική που ακολούθησε η CytaHellas δεν 

επέτρεψε τη συνετή διαχείριση των διαθέσιμων αποθεμάτων της μητρικής εταιρείας Digimed Ltd, 

τα οποία ήταν διαθέσιμα από το 2004, αφού το διαθέσιμο ποσό ύψους €29 εκ. ουσιαστικά 

κεφαλαιοποιήθηκε και δαπανήθηκε σε διάστημα 14 μηνών. Το μετοχικό κεφάλαιο της CytaHellas 

ανήλθε από €15 εκ. το 2007 σε €165,5 εκ. το 2017. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου προήλθαν, κυρίως, 

από την παραχώρηση χρημάτων μέσω του Προϋπολογισμού της ΑΤΗΚ, η οποία ήταν η κυριότερη 

πηγή χρηματοδότησης της CytaHellas. 

Λόγω της σημαντικότητας του όλου εγχειρήματος, από το 2009 και έπειτα, για την αποδέσμευση 

του κονδυλιού του Προϋπολογισμού της ΑΤΗΚ για την επένδυση στην Digimed και κατ’ επέκταση 

στην CytaHellas, χρειαζόταν η γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων ή/και του Υπουργού 

Οικονομικών. Όπως φαίνεται στο γραφικό “Μεταφορές χρημάτων από Προϋπολογισμό ΑΤΗΚ”, σε 

αρκετές περιπτώσεις η ΑΤΗΚ 

κατέβαλε σημαντικά ποσά πριν 

τις απαραίτητες εγκρίσεις, υπό 

τη μορφή προσωρινής 

διευκόλυνσης, τα οποία 

κεφαλαιοποιούνταν όταν η 

ΑΤΗΚ εξασφάλιζε τη σχετική 

αποδέσμευση του κονδυλίου. 

Συνήθως, οι προσωρινές 

διευκολύνσεις καταβάλλονταν 

μετά από σχετικές αποφάσεις 

του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΑΤΗΚ, ενώ σε λίγες 

περιπτώσεις λήφθηκε έγκριση 

και από το Υπουργείο 

Οικονομικών. 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα εξής γεγονότα:  

 Στις 30.8.2011, η ΑΤΗΚ, με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομικών, ζήτησε εσπευσμένα 

την έγκριση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού για το 2011, ύψους €20 εκ., για την αύξηση 

του κεφαλαίου της CytaHellas. Το αίτημα απορρίφθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών στις 

13.9.2011, αφού, όπως αναφέρει στην επιστολή του, το αίτημα δεν αφορούσε σε άμεση 

ανάγκη για διενέργεια απρόβλεπτων δαπανών, για τις οποίες δεν υπήρχε δυνατότητα 

αναμονής και συμπερίληψής τους στον ετήσιο Προϋπολογισμό. Επομένως, η σχετική πρόνοια 

θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στον Προϋπολογισμό της ΑΤΗΚ για το 2012 και οποιαδήποτε 

δαπάνη να γίνει μόνο μετά από έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. Παρόλα αυτά, το δεύτερο 

εξάμηνο του 2011, η ΑΤΗΚ κατέβαλε επιπρόσθετο χρηματικό ποσό €5,5 εκ. στην CytaHellas, 

ενώ το σχετικό κονδύλι του Προϋπολογισμού του έτους (€10 εκ.) είχε ήδη εξαντληθεί. Το ποσό 
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κεφαλαιοποιήθηκε στις 27.4.2012, με την αποδέσμευση αντίστοιχου ποσού από τον 

Προϋπολογισμό της ΑΤΗΚ για το 2012. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas, στη συνεδρία του, ημερ. 14.7.2015, αποφάσισε 

όπως εισηγηθεί στην ΑΤΗΚ να υποβάλει αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών για 

αποδέσμευση ποσού €2,5 εκ. από το σχετικό κονδύλι του Προϋπολογισμού του 2015 της 

ΑΤΗΚ και όπως εισηγηθεί στην ΑΤΗΚ να παράσχει την έκτακτη χρηματοδότηση στην 

CytaHellas, έστω και χωρίς την πιο πάνω αποδέσμευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΗΚ, 

σε συνεδρίες του τον Ιούλιο του 2015, ενέκρινε τις πιο πάνω εισηγήσεις. Το ποσό των €2,5 

εκ. κεφαλαιοποιήθηκε μετέπειτα, με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας. 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αποδέσμευση χρηματικών ποσών από τον Προϋπολογισμό της 

ΑΤΗΚ συνοδευόταν με προϋποθέσεις που έθεταν οι βουλευτές ή το Υπουργείο 

Οικονομικών. Στις περιπτώσεις που τα χρήματα καταβάλλονταν πριν τη σχετική 

αποδέσμευση, οι προϋποθέσεις ήταν άνευ σημασίας.  

Διαπιστώσεις: 

 Η παροχή χρηματικών ποσών υπό μορφή προσωρινών διευκολύνσεων, χωρίς την ύπαρξη 

εγκεκριμένου Προϋπολογισμού, είναι παράνομη και δεν θα έπρεπε να γίνεται αποδεκτή 

από το Υπουργείο Οικονομικών.  

 Εμπαιγμό, ιδιαίτερα, αποτελεί η παροχή χρηματικών ποσών το 2011 ως προσωρινή 

διευκόλυνση, παρά τη μη έγκριση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού από το Υπουργείο 

Οικονομικών, που χρεώθηκαν στον ετήσιο Προϋπολογισμό του 2012.  

 Η ΑΤΗΚ παραβίαζε επανειλημμένα την προβλεπόμενη διαδικασία για εξασφάλιση 

έγκρισης, σε σχέση με την παραχώρηση χρηματικών ποσών στην CytaHellas.  

4.3.3 Δανεισμός από τραπεζικά ιδρύματα  

α. Μετά από συνεννόηση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΑΤΗΚ εντός του 2009, συμφωνήθηκε όπως η CytaHellas προχωρήσει σε δανεισμό από εμπορικές 

τράπεζες, για ποσό ύψους €50 εκ. Σύμφωνα με τη σχετική αλληλογραφία, ο δανεισμός θα 

γινόταν με βάση τον ισολογισμό της εταιρείας στην Ελλάδα, χωρίς καμία εγγύηση από την ΑΤΗΚ. 

Με βάση τα πιο πάνω, η εταιρεία προχώρησε στον πιο κάτω δανεισμό: 

 €4,5 εκ. από την Εμπορική Τράπεζα Α, με παροχή Επιστολής Υποστήριξης (Letter of Comfort) 

από την ΑΤΗΚ, σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων, η ΑΤΗΚ θα παρείχε πλήρη υποστήριξη 

(full support in all aspects) στην CytaHellas και θα διατηρούσε καταθέσεις ύψους 150% του 

υπολοίπου του δανείου.  

 €15 εκ. από την Εμπορική Τράπεζα Β, με παροχή Επιστολής Υποστήριξης από την ΑΤΗΚ, 

σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων, η ΑΤΗΚ θα παρείχε πλήρη υποστήριξη στην 

CytaHellas και θα διατηρούσε καταθέσεις ύψους 100% του υπολοίπου του δανείου. 
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 €15 εκ. από Εμπορική Τράπεζα Γ, με παροχή Επιστολής Υποστήριξης από την ΑΤΗΚ, 

σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων, η ΑΤΗΚ θα παρείχε πλήρη υποστήριξη στην 

CytaHellas και θα διατηρούσε καταθέσεις ύψους 133% του υπολοίπου του δανείου. 

 €15 εκ. από Εμπορική Τράπεζα Δ, με παροχή Επιστολής Υποστήριξης από την ΑΤΗΚ και 

ταυτόχρονη δέσμευση της για αύξηση των καταθέσεων που διατηρούσε με το τραπεζικό 

ίδρυμα κατά τουλάχιστον το ποσό του δανείου, πλέον ποσό €22 εκ. που είχε αποσυρθεί 

λίγο καιρό πριν.  

Διαπιστώσεις: 

 Η παροχή Επιστολών Υποστήριξης από την ΑΤΗΚ προς τις τράπεζες, οι οποίες 

αποτελούσαν προϋπόθεση για τη σύναψη των συμβάσεων χρηματοδότησης, 

καταδεικνύει το πρόβλημα φερεγγυότητας το οποίο αντιμετώπιζε η CytaHellas.  

 Η απαίτηση των εμπορικών τραπεζών για δέσμευση καταθέσεων της ΑΤΗΚ σε κάθε 

τράπεζα, δύναται να εκληφθεί ως έμμεση χρηματική εγγύηση για τα δάνεια, γεγονός που 

αντίκειται στη συνεννόηση που προηγήθηκε με τον Υπουργό Οικονομικών. 

 Εάν ένας από τους στόχους του δανεισμού από εμπορικές τράπεζες ήταν να «δοθεί η 

ευκαιρία στην επένδυση να περάσει από μια πραγματική αξιολόγηση της αγοράς», όπως 

χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΗΚ προς τον 

Υπουργό Οικονομικών σε επιστολή του, ημερ. 7.8.2009, τότε θεωρούμε ότι η εταιρεία 

απέτυχε και σε αυτή την αξιολόγηση, χωρίς να προκύπτει ότι αυτό αξιολογήθηκε από το 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

β.  Εντός του 2014, η ΑΤΗΚ βρισκόταν σε συζητήσεις για αναδιάρθρωση των δανείων της 

CytaHellas από τις Εμπορικές Τράπεζες Γ και Δ, το υπόλοιπο των οποίων ανερχόταν σε €28,5 εκ. 

Όπως αναφέρουμε πιο πάνω, η παραχώρηση των δανείων είχε γίνει με την προϋπόθεση ότι, καθ' 

όλη τη διάρκεια των δανείων, η ΑΤΗΚ θα είχε καταθέσεις ποσού τουλάχιστον ίσου με το ποσό 

που θα εκκρεμούσε ως δάνειο της CytaHellas. Μετά από γνωμάτευση του Νομικού Σύμβουλου, 

είχε αποφασιστεί όπως διεκδικηθεί δικαστικά ο συμψηφισμός των δανείων με τις καταθέσεις της 

ΑΤΗΚ και του Ταμείου Συντάξεων. Επίσης, μετά από σύσταση του Νομικού Συμβούλου, το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΗΚ αποφάσισε όπως ανοιχθεί λογαριασμός με άλλη τράπεζα, στον 

οποίο η CytaHellas να καταθέτει τις δόσεις που θα κατέβαλλε (€0,18 εκ. τον μήνα), ούτως ώστε, 

σε περίπτωση αποτυχίας της αγωγής, να υπάρχουν τα αναγκαία κεφάλαια. 

Μετά τις πιο πάνω εξελίξεις, η Εμπορική Τράπεζα Δ αποτάθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο 

Αθηνών για να διαταχθεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, η εγγραφή προσημείωσης επί ακίνητης 

ιδιοκτησίας της CytaHellas και τον Απρίλιο του 2016 εγγράφηκε προσημείωση υποθήκης υπέρ 

της Τράπεζας για δύο ακίνητα συνολικής αξίας €10 εκ. Για διευθέτηση του θέματος, η ΑΤΗΚ 

προχώρησε σε διαπραγμάτευση με την Εμπορική Τράπεζα Δ, η οποία κατέληξε στην υπογραφή 

τριμερούς συμφωνίας μεταξύ της Τράπεζας, της CytaHellas και της ΑΤΗΚ. Η συμφωνία, η οποία 

υπογράφτηκε στις 28.9.2017, διαλάμβανε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

 



   ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ATHK/01/2022 

 
 

31 

(i) η ΑΤΗΚ θα πληρώσει στην Τράπεζα το ποσό των €21 εκ. (που αφορούσε στην οφειλή του 

κεφαλαίου δανεισμού που είχε η CytaHellas προς το Τραπεζικό Ίδρυμα) για πλήρη 

εξόφληση των οφειλόμενων ποσών, δυνάμει των συμβάσεων δανείων της CytaHellas,  

(ii) η ΑΤΗΚ και η CytaHellas θα διατηρήσουν τις αγωγές εναντίον της Τράπεζας,  

(iii) η Τράπεζα θα άρει τις προσημειώσεις επί της ακίνητης ιδιοκτησίας της CytaHellas. 

Διαπίστωση: Η απόφαση για προληπτική αποταμίευση από την CytaHellas, των δόσεων που θα 

κατέβαλλε στην Τράπεζα, δεν υλοποιήθηκε ποτέ, γεγονός αναμενόμενο, έχοντας υπόψη το 

πρόβλημα ρευστότητας της εταιρείας. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι λήφθηκε μια απόφαση, η 

οποία ουσιαστικά εν τη γενέσει της δεν μπορούσε να υλοποιηθεί, είναι κάτι που 

προβληματίζει.   

γ. Δάνειο που έλαβε η CytaHellas από Εμπορική Τράπεζα έτυχε αλλαγής της βάσης 

τιμολόγησής του από την Τράπεζα. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα, μονομερώς, αποφάσισε στις 

5.3.2012 να μετατρέψει το επιτόκιο δανεισμού από 3 μηνών Euribor συν 4,816%  (κατά την 

ημερομηνία της μετατροπής το συνολικό επιτόκιο ανερχόταν σε 6,4%) σε βασικό επιτόκιο 

επιχειρήσεων, δηλαδή κατά τον ουσιώδη χρόνο σε 4,75% συν 1,65% (6,4% συνολικό επιτόκιο). 

Ενώ αρχικά η CytaHellas απέρριψε την πιο πάνω αλλαγή, στη συνέχεια και κατόπιν μελέτης των 

πιο πάνω ενεργειών της Εμπορικής Τράπεζας, τόσο η CytaHellas, όσο και η Digimed αποδέχθηκαν 

τη αλλαγή που επέβαλε η Τράπεζα. 

Διαπίστωση: Θεωρούμε ότι η αποδοχή της αλλαγής της βάσης τιμολόγησης δανείου δεν ήταν 

ενδεδειγμένη, καθώς θα έπρεπε να είχαν ληφθεί υπόψη οι ενδείξεις που υπήρχαν σχετικά με 

την πτωτική τάση στα επιτόκια δανεισμού Euribor, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. 

Με την αποδοχή της αλλαγής, η CytaHellas δεσμεύτηκε να καταβάλλει υψηλότερο επιτόκιο 

συγκριτικά με τα επιτόκια τα οποία επικρατούσαν στην αγορά (3 μηνών Euribor) κατά την 

ημερομηνία αποδοχής της αλλαγής του επιτοκίου, στις 25.6.2012. Συγκεκριμένα, για το δάνειο 

με την τράπεζα ύψους €15 εκ., η CytaHellas επιβαρύνθηκε με υψηλότερο επιτόκιο δανεισμού 

το 2012 περίπου κατά 1,4%, γεγονός που συνέβαλε στην αύξηση του κόστους δανεισμού. Για 

τα μετέπειτα χρόνια η CytaHellas συνέχιζε να επιβαρύνεται με επιπρόσθετο κόστος δανεισμού, 

αφού το Euribor είχε πτωτική πορεία που προσέγγιζε το μηδέν. 

4.3.4 Δανεισμός από εταιρείες του Ομίλου 

α. Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο. Στις 9.7.2012, με βάση σχετική οδηγία του Υπουργείου 

Οικονομικών, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΗΚ αποφάσισε όπως η ΑΤΗΚ συμμετάσχει στην 

έκδοση Γραμματίων του Δημοσίου. Αφού σταθμίστηκαν οι χρηματοδοτικές ανάγκες της ΑΤΗΚ, 

κρίθηκε ότι το ποσό με το οποίο θα μπορούσε να συμμετάσχει η ΑΤΗΚ ανερχόταν σε €101,1 εκ. 

Μέρος του ποσού, αποφασίστηκε όπως καλυφθεί από την αποδέσμευση των καταθέσεων της 

ΑΤΗΚ, οι οποίες είχαν δοθεί ως εξασφαλίσεις για τα δάνεια της CytaHellas. Η αποδέσμευση των 

καταθέσεων, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούσαν το ποσό του δανείου για το οποίο 

γινόταν η δέσμευση, θα επιτυγχανόταν με την εξόφληση των δανείων της CytaHellas, μέσω των 

κεφαλαίων που θα εισπράττονταν από την έκδοση αξιόγραφου (ομολογιακό δάνειο) από την 



   ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ATHK/01/2022 

 
 

32 

CytaHellas, το οποίο θα αγόραζε η ΑΤΗΚ και η Digimed, κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού 

Συμβουλίου. 

Η σύμβαση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου υπογράφηκε στις 4.12.2012, μεταξύ της 

ΑΤΗΚ, της Digimed και της CytaHellas, για ποσό €55 εκ., με τη μορφή 50, μετατρέψιμων σε 

μετοχές, ονομαστικών ομολογιών, ανά δανειστή. Σύμφωνα με τη σύμβαση, το ποσό θα 

χρησιμοποιείτο για την εξόφληση του δανείου της Εμπορικής Τράπεζας Β (€24,2 εκ), της 

Εμπορικής Τράπεζας Γ (€15,4 εκ.) και της Εμπορικής Τράπεζας Δ (€15,4 εκ.) και η αποπληρωμή 

του θα άρχιζε στις 30.6.2015. Για τα δύο πρώτα έτη από την ημερομηνία εκταμίευσης του 

δανείου, ο τόκος θα καταβαλλόταν ανά ημερολογιακό τρίμηνο. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πιο πάνω σύμβαση στις 23.5.2014, δηλαδή 1,5 χρόνο μετά 

την υπογραφή της και αφού είχε ήδη εκταμιευτεί συνολικό ποσό ύψους €38,5 εκ. Επισημαίνουμε 

επίσης ότι, λόγω και των προβλημάτων που προέκυψαν με τις Εμπορικές Τράπεζες Γ και Δ, για τα 

οποία γίνεται αναφορά στην παράγραφο 4.3.3(β) της Έκθεσής μας, τελικά δεν εκταμιεύτηκε το 

υπόλοιπο ποσό. Παράλληλα, το ποσό των €38,5 εκ. δεν χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για την 

αποπληρωμή δανείων, αλλά €15 εκ. κατατέθηκαν ως δέσμευση έναντι δανείου που διατηρούσε 

η CytaHellas σε εμπορική τράπεζα και €3,1 εκ. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών της. 

Διαπιστώσεις:   

 Το ομολογιακό δάνειο δεν χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς για τους οποίους 

συνάφθηκε και εγκρίθηκε. 

 Μετά τα προβλήματα που προέκυψαν με τις Εμπορικές Τράπεζες Γ και Δ, το ποσό θα 

έπρεπε να επιστραφεί στην ΑΤΗΚ. Παρόλα αυτά, η εταιρεία επέλεξε να χρησιμοποιήσει 

το 47% από αυτό για άλλους σκοπούς, με αποτέλεσμα την αποτυχία αποπληρωμής των 

δανειακών υποχρεώσεων σε τραπεζικά ιδρύματα. 

 Η έκδοση του ομολόγου, πριν την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο, το καθιστά 

παράνομο και καταδεικνύει και πάλι την τάση περιφρόνησης του ισχύοντος νομικού 

πλαισίου και μη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες διαδικασίες για χρηστή 

χρηματοοικονομική διαχείριση.  

 Σύμφωνα με ηλεκτρονικό μήνυμα του Γενικού Διευθυντή της CytaHellas, δεν υπήρχε 

δυνατότητα εξόφλησης των τόκων για το δεύτερο τρίμηνο, ύψους €409.000. 

β. Άλλα δάνεια από εταιρείες του Ομίλου. Πέραν του ομολογιακού δανείου, λόγω των 

αναγκών χρηματοδότησης, η CytaHellas προχώρησε κατά καιρούς σε δανεισμό από εταιρείες του 

Ομίλου. Συγκεκριμένα, προχώρησε στους πιο κάτω δανεισμούς: 

 €3,1 εκ. τον Δεκέμβριο του 2009 από την Digimed, με επιτόκιο Euribor + 2%. Τελικά το 

δάνειο κεφαλαιοποιήθηκε το 2014.  

 €4,51 εκ. τον Ιούλιο του 2012 από την ΑΤΗΚ, με επιτόκιο Euribor τριμήνου + 4%, πληρωτέο 

μέχρι το τέλος του έτους, για αποπληρωμή δανεισμού σε εμπορική τράπεζα. 
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 €0,8 εκ. το 2016, με αναδρομική ισχύ, από την IRIS Gateway Satellite Services Ltd, σε σχέση 

με ισόποση ταμειακή διευκόλυνση, την οποία είχε λάβει τον Δεκέμβριο του 2013 . 

Διαπιστώσεις:  

 Σχετικά με το δάνειο από την IRIS Gateway Satellite Services Ltd, παρατηρήσαμε 

καθυστέρηση τριών ετών στην υπογραφή σχετικής σύμβασης. Αυτό καταδεικνύει τις 

ελλιπείς διαδικασίες ή/και τη μη εφαρμογή των ενδεδειγμένων διαδικασιών 

αναγνώρισης δανειακών υποχρεώσεων. Επιπρόσθετα, από λογιστικής άποψης, η μη 

αναγνώριση και κατηγοριοποίηση του ποσού των €0,8 εκ. ως μακροπρόθεσμο δάνειο για 

τα έτη 2013-2015, όπως τελικά κατηγοριοποιήθηκε το 2016, αλλά ως βραχυπρόθεσμη 

υποχρέωση, διαφοροποιούσε τη θέση καθαρής βραχυπρόθεσμης υποχρέωσης και 

καθαρής υποχρέωσης της CytaHellas. 

 Άξιο αναφοράς επίσης είναι το γεγονός ότι, τα χρήματα που καταβλήθηκαν από άλλες 

θυγατρικές της ΑΤΗΚ προς την CytaHellas, προέκυπταν από κέρδη που είχαν οι εταιρείες, 

τα οποία δεν κατέληξαν ποτέ στην ΑΤΗΚ και επομένως δεν περιλήφθηκαν στον 

Προϋπολογισμό της ΑΤΗΚ. Συνεπώς, ούτε ο Υπουργός Οικονομικών, ούτε η Βουλή των 

Αντιπροσώπων φαίνεται να ήταν ενήμεροι για αυτά. 

4.3.5 Άλλες συναλλαγές με εταιρείες του Ομίλου 

Λόγω του ότι η εταιρεία δεν είχε τη δυνατότητα εξόφλησης των συναλλαγών που προέκυπταν με 

άλλες εταιρείες του Ομίλου, τα οφειλόμενα ποσά, στις 31.12.2017, προς την ΑΤΗΚ, ανέρχονταν σε 

€14,4 εκ. και προς άλλες εταιρείες του Ομίλου σε €2,4 εκ. Για τις οφειλές αυτές, αναφέρουμε τα 

πιο κάτω: 

 Τον Μάιο του 2013, οι εμπορικές οφειλές της CytaHellas προς την ΑΤΗΚ ανέρχονταν σε €7,5 

εκ. Παρά το γεγονός ότι το ποσό αυτό είχε κριθεί ως ανακτήσιμο από την ΑΤΗΚ, εντούτοις 

έγινε εισήγηση για κεφαλαιοποίησή του, με την αιτιολογία, αφενός, ότι η ανάκτησή του δεν 

αναμενόταν σε σύντομο χρονικό διάστημα και αφετέρου, για να στηριχθεί η CytaHellas. 

Διαπίστωση: Η αιτιολογία για την κεφαλαιοποίηση της οφειλής ύψους €7,5 εκ. από την 

CytaHellas προς την ΑΤΗΚ κρίνεται ανεπαρκής και καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη 

αδυναμία της εταιρείας στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών της. Επιπρόσθετα, η 

λογιστική επίδραση της μετατροπής του πιο πάνω ποσού, από υποχρέωση σε ίδια 

κεφάλαια, είχε ως αντίκτυπο τη βελτίωση του αριθμοδείκτη Βαθμού Εξάρτησης Κοινού 

Μετοχικού Κεφαλαίου (Capital Gearing Ratio) αλλά και βελτίωση στην καθαρή θέση της 

CytaHellas. 

 Το 2015, η ΑΤΗΚ κατέβαλε έξοδα ύψους €0,1 εκ. περίπου, που αφορούσαν στην CytaHellas, 

σχετικά με χρεώσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως το κόστος ετοιμασίας επιχειρησιακού 

σχεδίου.  

Διαπίστωση: Η αποπληρωμή των εξόδων της CytaHellas από την ΑΤΗΚ δεικνύει το 

συνεχές πρόβλημα ρευστότητας της CytaHellas και την οικονομική της δυσχέρεια στο να 

ικανοποιήσει τις τρέχουσες ταμειακές ανάγκες της. 
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 Η CytaHellas εξέδιδε, προς την ΑΤΗΚ, τιμολόγια για τέλη εγκατάστασης, λειτουργίας και 

συντήρησης για την ενεργοποίηση καλωδιακής χωρητικότητας για τις ανάγκες της ΑΤΗΚ, 

που αφορούσαν σε σημαντικά ποσά. Παράλληλα, η CytaHellas όφειλε ακόμα πιο σημαντικά 

ποσά προς την ΑΤΗΚ, που υπερέβαιναν τα ποσά των τιμολογήσεων. Παρά το γεγονός αυτό, 

αντί τα ποσά των τιμολογίων να λογίζονται έναντι της οφειλής, σε ορισμένες περιπτώσεις η 

ΑΤΗΚ τα εξοφλούσε με μεταφορά χρημάτων.  

Διαπίστωση: Δεν ακολουθήθηκε η βέλτιστη χρηματοοικονομική πρακτική του 

συμψηφισμού, την οποία εφαρμόζει η ΑΤΗΚ σε άλλες περιπτώσεις, αφού παρά τις 

οφειλές της CytaHellas προς την ΑΤΗΚ, σε κάποιες περιπτώσεις προχωρούσε στην 

εξόφληση των τιμολογίων που η δεύτερη της έκδιδε, αντί να τα συμψηφίζει με τα 

οφειλόμενα ποσά. 

4.3.6 Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, καλής πληρωμής, καλής εκτέλεσης και 

Επιστολές Υποστήριξης από την ΑΤΗΚ προς τρίτους 

Σε αρκετές περιπτώσεις, η ΑΤΗΚ παρείχε εγγυητικές επιστολές και Επιστολές Υποστήριξης προς 

τρίτους για την CytaHellas. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι πιο κάτω περιπτώσεις: 

 Εγγυητική Καλής Πληρωμής για λογαριασμό του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας 

(ΟΤΕ) για ποσό €5.161.417, το οποίο αφορά στην παροχή, προς την CytaHellas, υπηρεσιών 

αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και σχετικές υπηρεσίες. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο της CytaHellas αποφάσισε, στις 27.3.2012, να συστήσει στη μέτοχο ΑΤΗΚ όπως 

εκδώσει, εκ μέρους της, την υπό αναφορά εγγυητική και δεν λήφθηκε οποιαδήποτε 

απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΗΚ. 

 Επιστολή Υποστήριξης για χρήση της διευκόλυνσης παρατραβήγματος, που πρόσφερε 

εμπορική τράπεζα, ύψους €500.000, για πληρωμή του ΟΤΕ. Σχετική απόφαση από τo 

Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas λήφθηκε στις 16.7.2013, ενώ ούτε σε αυτή την 

περίπτωση λήφθηκε οποιαδήποτε απόφαση από την ΑΤΗΚ. 

 Εγγυητικές συμμετοχής, συνολικού ύψους €4 εκ., για σκοπούς συμμετοχής της CytaHellas 

στους διαγωνισμούς του έργου “Σύζευξις II”, μετά από σχετική έγκριση του Υπουργικού 

Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas αποφάσισε, στις 13.1.2015, να ζητήσει 

από την ΑΤΗΚ τη μετατροπή τους σε εγγυητικές καλής εκτέλεσης, ως η αναφορά στην 

Πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΑΤΗΚ ενέκρινε το αίτημα στις 21.4.2015. 

 Τo Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas ενέκρινε, στις 2.4.2014, τη σύναψη σύμβασης 

χρηματοδότησης με εταιρεία χρηματοδότησης για ποσό €1,7 εκ. και αποφάσισε να 

εισηγηθεί στην ΑΤΗΚ να εγγυηθεί την CytaHellas. Η εισήγηση εγκρίθηκε από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΑΤΗΚ στις 2.4.2014. Τον Ιούλιο του 2014, το όριο χρηματοδότησης αυξήθηκε 

σε €3,4 εκ., με ανάλογη αύξηση της εγγύησης της ΑΤΗΚ, η οποία ενημέρωσε σχετικά τον 

Υπουργό Οικονομικών. 

 Τον Απρίλιο του 2015, τo Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas αποφάσισε να εισηγηθεί 

στην ΑΤΗΚ να αποδεχθεί όπως η CytaHellas ζητήσει από εμπορική τράπεζα να δεσμεύσει 
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ποσό ύψους €384.283 από τις καταθέσεις της ΑΤΗΚ, για εξασφάλιση ισόποσης εγγυητικής 

συμμετοχής που έκδωσε η ίδια η CytaHellas, για συμμετοχή της σε διαγωνισμό που 

αφορούσε σε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και να αποδεσμεύσει ισόποσα τη 

διευκόλυνση παρατραβήγματος (overdraft) της CytaHellas. Το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΑΤΗΚ αποφάσισε, στις 21.7.2015, την έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ύψους 

€384.283, με ισχύ μέχρι την 31.1.2016, ώστε να αντικατασταθεί η ισόποση εγγυητική που 

εξέδωσε η εταιρεία. 

Διαπιστώσεις: 

 Σύμφωνα με το άρθρο 103 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 

Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(Ι)/2014), κανένας κρατικός οργανισμός, δεν 

δύναται να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτους, χωρίς την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. 

Από τα στοιχεία που είχαμε ενώπιόν μας, σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, 

πλην του έργου “Σύζευξις II”, οι εγγυήσεις που παρείχε η ΑΤΗΚ για την CytaHellas, δεν 

είχαν εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών. 

 Τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η CytaHellas, δεν της επέτρεπαν να 

εκδώσει η ίδια εγγυητικές συμμετοχής, καλής πληρωμής και καλής εκτέλεσης για τη  

συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, ούτε και να κάνει χρήση παρατραβήγματος, χωρίς την 

παροχή εγγύησης από την ΑΤΗΚ. 

4.4 Οικονομικές Καταστάσεις 

4.4.1 Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 

Το EBITDA αποτελεί εργαλείο μέτρησης της λειτουργικής απόδοσης μιας εταιρείας, με το οποίο 

αξιολογείται η απόδοσή της, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη χρηματοδοτικές αποφάσεις, 

λογιστικές εκτιμήσεις και φορολογικοί συντελεστές. Ο υπολογισμός του περιθωρίου EBITDA είναι 

χρήσιμος στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών μείωσης του κόστους μιας 

εταιρείας. Όσο υψηλότερο είναι το περιθώριο EBITDA μιας εταιρείας, τόσο χαμηλότερα είναι τα 

λειτουργικά της έξοδα, σε σχέση με τα συνολικά της έσοδα. Επιπρόσθετα, το EBITDA σε μια 

εταιρεία είναι πηγή επανεπένδυσης, όσο και απόδοσης μερίσματος. Συνεπώς, όταν το EBITDA 

δεν είναι επαρκές, καταδεικνύεται ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει λειτουργικές δυσκολίες και ότι 

δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ούτε καν το χρέος της. Για αυτό τον λόγο, το EBITDA πρέπει να 

συγκρίνεται με τις ταμειακές ροές για να διασφαλίζεται ότι μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε 

μετρητά. Η Υπηρεσία μας προχώρησε στην αξιολόγηση του EBITDA στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις της CytaHellas, σε σχέση με το EBITDA των επιχειρησιακών σχεδίων (Παράρτημα 4). 

Διαπιστώσεις: 

 Οι συνεχόμενες λειτουργικές ζημίες (EBITDA) που αντιμετώπιζε η CytaHellas, με εξαίρεση 

τις χρονιές 2014 και 2015, κατά τις οποίες καταγράφηκαν οριακά κέρδη, αποτελούν μία 

πολύ σοβαρή ένδειξη του προβλήματος ρευστότητας και της γενικά αρνητικής πορείας 

της εταιρείας, που οδηγείτο προς κατάρρευση.   
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 H αύξηση/μείωση του περιθωρίου λειτουργικής (ζημίας)/κέρδους (EBITDA Margin), 

αντίστοιχα, καταδεικνύει ότι οι προσπάθειες για μείωση του κόστους της εταιρείας δεν 

ήταν αποτελεσματικές, αφού όσο πιο μεγάλο/μικρό είναι το περιθώριο λειτουργικής 

ζημίας/κέρδους, τόσο υψηλότερα είναι τα λειτουργικά έξοδα, σε σχέση με τα συνολικά 

έσοδα. 

 Λόγω της απόκλισης του EBITDA από τις προβλέψεις και της άμεσης επίπτωσης στις 

προβλεπόμενες ταμειακές ροές, προκύπτει ότι η εταιρεία δεν είχε άλλη διέξοδο 

χρηματοδότησης, παρά μόνο τον δανεισμό ή/και την αύξηση κεφαλαίου. 

4.4.2 Μέσο έσοδο ανά πελάτη 

Από επισκόπηση των επιχειρησιακών σχεδίων, αλλά και σχετικών αναφορών στα πρακτικά του 

Διοικητικού Συμβουλίου, όπου, μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκε σύγκριση της τιμολογιακής 

πολιτικής της CytaHellas με εκείνες ανταγωνιστών της για συγκρίσιμα προϊόντα, προκύπτει ότι η 

CytaHellas παρουσίαζε συστηματικά χαμηλότερο μέσο έσοδο ανά πελάτη (ARPU), τόσο σε σχέση 

με τις προβλέψεις, όσο και σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Το γεγονός προβλημάτιζε 

διαχρονικά το Διοικητικό Συμβούλιο και η αύξησή του αποτελούσε πάγιο στόχο.  

Διαπίστωση: Το χαμηλό ARPU, που ήταν αποτέλεσμα της τιμολογιακής πολιτικής που 

ακολουθείτο και οι συνεχόμενες αρνητικές αποκλίσεις του από τα προβλεπόμενα, επέφερε 

συσσωρευτικό αρνητικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα της CytaHellas. Οι κινήσεις της Διοίκησης 

για βελτίωσή του ήταν ελλιπείς, αφού δεν πάρθηκαν εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα. 

4.4.3 Αποτίμηση των κύριων στοιχείων ενεργητικού στις οικονομικές καταστάσεις 

της CytaHellas 

Στις 28.4.2015, το Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas αποφάσισε να προχωρήσει στην 

αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού (δίκτυο) από εξωτερικούς συμβούλους, στο πλαίσιο της 

διεξαγωγής ελέγχου απομείωσης (impairment test) από τους εξωτερικούς ελεγκτές για τις 

οικονομικές καταστάσεις του 2014. 

Σύμφωνα με την έκθεση των εξωτερικών συμβούλων, ημερ. 15.5.2015, δεν προέκυπτε ανάγκη για 

απομείωση της αξίας των περιουσιακών της στοιχείων. Όπως αναφέρεται στην εν λόγω έκθεση, η 

εκτίμηση βασίστηκε στις προβλέψεις των ταμειακών ροών, οι οποίες περιλήφθηκαν στο 

επιχειρησιακό σχέδιο για τα έτη 2015 – 2019, χωρίς ωστόσο να αξιολογηθούν οι υποθέσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της 

CytaHellas ενέκρινε, στις 15.5.2015, την τροποποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου 2015-2019, 

ώστε να προβλεφθούν σε αυτό πρόσθετα έσοδα ύψους €3 εκ. για την περίοδο 2016-2019 

(σύνολο €12 εκ.), με τη σημείωση όπως η υπό αναφορά απόφαση κοινοποιηθεί στους 

συμβούλους, στους οποίους ανατέθηκε η εκτίμηση της αξίας των παγίων. Η εκτίμηση των 

συμβούλων, που φέρει την ίδια ημερομηνία με τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, έλαβε 

υπόψη τις πρόσθετες  αυτές προβλέψεις.   

Διαπίστωση: Η εσπευσμένη τροποποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου της CytaHellas για 

αύξηση των προβλεπόμενων εσόδων, που επηρέασαν σημαντικά τις εκτιμήσεις των 

συμβούλων, όπως περιλήφθηκαν στην έκθεση που εκδόθηκε την ίδια μέρα με την έγκριση της 
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τροποποίησης, καταδεικνύει την πρόθεση της Διεύθυνσης και του Διοικητικού Συμβουλίου να 

επηρεάσουν το αποτέλεσμα, έτσι ώστε να αποφευχθεί εκτίμηση που θα οδηγούσε σε 

απομείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της CytaHellas. 

4.4.4 Ευρήματα ενδελεχούς φορολογικού ελέγχου (tax due diligence) 

Το 2017, στο πλαίσιο των εργασιών της ΑΤΗΚ για εξεύρεση επενδυτή για την CytaHellas, 

διενεργήθηκε ενδελεχής φορολογικός έλεγχος στις οικονομικές καταστάσεις της CytaHellas μέχρι 

το 2016, από ελεγκτικό οίκο, ο οποίος εντόπισε τις ακόλουθες φορολογικές οφειλές της 

CytaHellas, που δεν αντικατοπτρίζονταν στις εν λόγω οικονομικές καταστάσεις: 

 Εισφορά 0,6% επί του ανοιχτού υπολοίπου κάθε έτους από τη λήψη των δανείων που 

έλαβε η CytaHellas από τραπεζικά κυπριακά πιστωτικά ιδρύματα, η οποία είχε υπολογιστεί 

στα €3,3 εκ., πλέον τόκους.  

 Εισφορά σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου σε υπέρ το άρτιο, η οποία αφορά σε ποσό 

€434.600. 

 Το ομολογιακό δάνειο για το οποίο γίνεται αναφορά στην παράγραφο 4.3.4(α), μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως συνηθισμένο δάνειο, το οποίο υπόκειται σε χαρτοσήμανση ύψους 2,4%, 

που υπολογίστηκε στα €3 εκ., πλέον τόκους. 

 Πιθανή φορολογική υποχρέωση ύψους €1,1 εκ., από τον φορολογικό χειρισμό της 

αποπληρωμής δανείου ύψους €21 εκ., από την ΑΤΗΚ προς την Εμπορική Τράπεζα Δ, εκ 

μέρους της CytaHellas. 

Διαπιστώσεις:  

 Για μια εταιρεία του μεγέθους της CytaHellas, θα αναμενόταν ότι η Διεύθυνση θα 

μεριμνούσε για λήψη ικανοποιητικών και επαρκών συμβουλών, σχετικά με φορολογικά 

ζητήματα, πριν τη λήψη αποφάσεων που θα επηρεάζονταν από αυτά. Αν, για 

παράδειγμα, το Συμβούλιο γνώριζε ότι, σε σχέση με το ομολογιακό δάνειο, πιθανόν να 

προέκυπτε υποχρέωση καταβολής χαρτοσήμων ύψους €3 εκ., πλέον τόκους, πιθανόν να 

διαφοροποιούσε την απόφαση για έκδοσή του.  

 Το γεγονός ότι μέχρι το 2016, τα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνονταν στις υποχρεώσεις και 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις της CytaHellas, όπως παρουσιάζονταν στις οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρείας, ενδέχεται να είχε επίπτωση στην αληθινή και δίκαιη εικόνα 

που παρουσιαζόταν. 

 Οι οικονομικές καταστάσεις του 2017, θα έπρεπε να περιλαμβάνουν και γνωστοποιούν 

τα πιο πάνω ποσά, αφού πλέον η Διεύθυνση της CytaHellas είχε γνώση των 

υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων της εταιρείας. Οι ελεγμένες οικονομικές 

καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31.12.2017, οι οποίες ετοιμάστηκαν και 

εγκρίθηκαν μετά την εξαγορά της Cytahellas από τη νέα ιθύνουσα εταιρεία, δεν φαίνεται 

να περιλαμβάνουν αλλά ούτε και να γνωστοποιούν τις πιο πάνω φορολογικές 

υποχρεώσεις.  
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4.4.5 Αναταξινόμηση εξόδων στις Οικονομικές Καταστάσεις της CytaHellas 

Το περιθώριο Μικτού Κέρδους, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για σκοπούς τιμολόγησης, 

επηρεάζεται σημαντικά από τα έξοδα που θεωρούνται ως άμεσα σχετιζόμενα με τις πωλήσεις και 

θα περιληφθούν στο κόστος πωλήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas, στη συνεδρία 

του, ημερ. 11.11.2010, αποφάσισε την αναταξινόμηση διάφορων εξόδων, που αφορούσαν στις 

πωλήσεις, σε λειτουργικές δαπάνες, που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους πωλήσεων 

κατά περίπου €1,9 εκ. και ανάλογη βελτίωση του μεικτού κέρδους. 

Διαπίστωση: Η πιο πάνω ενέργεια παρουσίασε μια πλασματική βελτίωση της εικόνας της 

CytaHellas, αφού οδήγησε στη μείωση της μεικτής ζημιάς. Ως αποτέλεσμα, κατά την 

κοστολόγηση των προϊόντων, ενδεχομένως μόνο μέρος των σχετικών εξόδων να 

περιλαμβανόταν στο κόστος πωλήσεων, γεγονός που ίσως να οδήγησε σε λανθασμένες 

αποφάσεις για την τιμολόγηση προϊόντων. Κατανοούμε ότι, στα αρχικά στάδια, όταν ο στόχος 

ήταν η διείσδυση στην αγορά και η απόκτηση σημαντικού μεριδίου πελατών, η τιμολογιακή 

πολιτική της CytaHellas βασίστηκε στην κατανομή, στα προϊόντα της, μόνο μέρους του 

κόστους, ωστόσο σε δεύτερο στάδιο θα έπρεπε να γίνεται πλήρης κατανομή του κόστους ανά 

προϊόν. Επιπρόσθετα, στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρθηκε ότι, στα οικιακά πακέτα 24mbps, 

τα μόνα για τα οποία υπήρχε συγκρίσιμη πληροφόρηση, η CytaHellas πρόσφερε τη δεύτερη 

πιο χαμηλή τιμή στην αγορά και είχε απόκλιση 30% από την τιμή του ΟΤΕ, η οποία ήταν και η 

υψηλότερη. Καταληκτικά, το αποτέλεσμα της πιο πάνω πολιτικής τιμολόγησης ήταν να μην 

διασφαλίζεται η ανάκτηση του κόστους και συνεπώς η βιωσιμότητα της CytaHellas. Επιπλέον, 

αυτή συνέτεινε στη διαχρονικά μη επίτευξη του στόχου για το ARPU, δείκτης ο οποίος 

συνδέεται άμεσα με τα έσοδα. 

4.4.6 Απομείωση της επένδυσης στην CytaHellas στις Οικονομικές Καταστάσεις της 

ΑΤΗΚ και της Digimed 

Όπως αναφέρουμε πιο πάνω, η επένδυση κεφαλαίου της ΑΤΗΚ στην CytaHellas ανήλθε στο 

συνολικό ποσό των €165,5 εκ, το οποίο απομειώθηκε κατά περίπου  80%. 

Το ενδεχόμενο απομείωσης της επένδυσης εξετάστηκε για πρώτη φορά κατά την ετοιμασία των 

οικονομικών καταστάσεων της Digimed για το 2011, αφού το καθαρό ενεργητικό της CytaHellas 

υστερούσε, σε σχέση με το ποσό επένδυσης στην εταιρεία, κατά €88,8 εκ. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΑΤΗΚ υιοθέτησε την εισήγηση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή για μη 

διενέργεια απομείωσης, με την αιτιολογία ότι η εταιρεία ακολουθούσε συγκεκριμένο 

επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο προέβλεπε θετικό EBITDA στο τέλος του 2012 και θετικό ΕΒΙΤ στο 

τέλος του 2013. 

Διαπίστωση: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΗΚ θα έπρεπε, πριν λάβει την πιο πάνω απόφαση, 

να ζητήσει ενημέρωση ως προς το εάν τα πραγματικά αποτελέσματα της CytaHellas 

προσέγγιζαν τις προβλέψεις του επιχειρησιακού σχεδίου, πριν εξαγάγει το συμπέρασμα για 

επίτευξη λειτουργικής κερδοφορίας. 
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Εάν γινόταν ορθολογιστική αποτίμηση της επένδυσης από το 2011, αυτό κατά πάσα λογική 

πιθανότητα θα επηρέαζε τις αποφάσεις του κράτους, σε σχέση με τους Προϋπολογισμούς της 

ΑΤΗΚ που ακολούθησαν, καθώς και τις εγκρίσεις για αύξηση του κεφαλαίου. 

4.5 Ανάπτυξη οπτικού δικτύου 

4.5.1 Ιδιόκτητο οπτικό Μητροπολιτικό δίκτυο Αττικής 

Μετά από προκήρυξη κλειστού διαγωνισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas ανέθεσε, 

στις 17.5.2011, την κατασκευή 250 χλμ δικτύου οπτικών ινών στην Αττική σε Κυπριακή 

κατασκευαστική εταιρεία (Εταιρεία Στ), η οποία ήταν η μόνη που υπέβαλε πρόταση για 

αποπληρωμή με ή χωρίς χρηματοδότηση, ως οι προδιαγραφές. Η ύπαρξη μίας μόνο προσφοράς, 

ειδικά σε μία χώρα του μεγέθους της Ελλάδας, με τόσο μεγάλο κατασκευαστικό τομέα, εξ 

ορισμού σημαίνει μη ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού και φωτογραφικούς όρους.  

Σύμφωνα με την προσφορά, το συνολικό κόστος με χρηματοδότηση ανερχόταν σε €3.606.365 και 

η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 17.6.2011. Η υλοποίηση του έργου αναμενόταν να 

ολοκληρωθεί εντός 30 εβδομάδων από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών, δηλαδή εντός του 

Μαΐου του 2012. Περαιτέρω, η αποπληρωμή θα γινόταν με έλεγχο παραστατικών και σταδιακή 

αποπληρωμή των τιμολογίων, που θα εκδίδονταν από τον εργολάβο. Στη συνεδρία του 

Διοικητικού Συμβουλίου, ημερ. 20.3.2012, ο Γενικός Διευθυντής πληροφόρησε το Συμβούλιο ότι 

η υλοποίηση του έργου προχωρούσε κανονικά και υπολογιζόταν ότι θα ολοκληρωνόταν εντός 

των συμβατικών χρονοδιαγραμμάτων. 

Στις 17.5.2012, την περίοδο δηλαδή που αναμενόταν η ολοκλήρωση του έργου, ο εργολάβος 

έθεσε θέμα καθυστερημένων πληρωμών και ζήτησε να του καταβληθεί ποσό ύψους €600.000, 

ως μέρος των πιστοποιημένων τιμολογίων ύψους €696.471. Παρά το γεγονός ότι η θέση του 

εργολάβου δεν έγινε αποδεκτή από την CytaHellas, έγιναν διάφορες προσπάθειες για 

διαφοροποίηση του τρόπου αποπληρωμής του, με την αιτιολογία ότι, παρόλο που αυτό δεν 

αποτελούσε συμβατική υποχρέωση της CytaHellas, γινόταν με στόχο τη γρηγορότερη δυνατή 

ολοκλήρωση του έργου. 

Μετά την παρέλευση αρκετών μηνών, στις 23.4.2013 τα δύο μέρη αναθεώρησαν την αρχική τους 

συμφωνία. Με βάση την αναθεωρημένη συμφωνία, η εξόφληση θα γινόταν με μηνιαίες δόσεις 

και με καταληκτικό μήνα εξόφλησης τον Δεκέμβριο του 2013, υπό τον όρο ότι θα έχει γίνει η 

προσωρινή παραλαβή όλων των υποέργων.  

Διαπιστώσεις:  

  Παρά το ότι καταγράφονται στα πρακτικά αναφορές του Γενικού Διευθυντή, ότι υπήρχε 

εντύπωση για προσυνεννόηση μεταξύ των προσφοροδοτών και ότι οι τιμές ήταν 

σημαντικά υψηλότερες από εκείνες άλλων ανάλογων έργων της CytaHellas, ο ίδιος 

εισηγήθηκε την κατακύρωση της προσφοράς στην εν λόγω εταιρεία, εισήγηση που 

υιοθετήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.   

  Δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά, ως προς την κατάλληλη παρακολούθηση του 

έργου και ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου από πλευράς της Διεύθυνσης, αφού 
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μόλις δύο μήνες πριν την αναμενόμενη ολοκλήρωσή του και εμφάνιση των 

προβλημάτων, διαβεβαίωνε το Συμβούλιο ότι όλα έβαιναν καλώς.  

  Η καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου κόστισε στην CytaHellas πέραν των €2,5 εκ., 

που αφορούν σε ποσά που κατέβαλλε στον ΟΤΕ για μισθωμένα κυκλώματα (€130 χιλ. - 

€150 χιλ. ανά μήνα για 19 μήνες καθυστέρηση).   

  Η CytaHellas επέδειξε ευνοϊκή μεταχείριση στον εργολάβο και αδυναμία και έλλειψη 

αποφασιστικότητας για τη λήψη πιο δραστικών μέτρων και διεκδίκηση αποζημιώσεων, σε 

σχέση με τις ζημίες που προκλήθηκαν από τη μέχρι τότε καθυστέρηση. 

4.5.2 Μελέτη ολοκλήρωσης πανελλαδικού οπτικού δικτύου 

Λόγω της ανάγκης μείωσης, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, των χρηματοδοτικών αναγκών της 

CytaHellas, τον Νοέμβριο του 2011 η Υποστήριξη Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ετοίμασε μελέτη, 

στην οποία αναπτύσσονταν δύο εναλλακτικές μέθοδοι ανάπτυξης, δηλαδή ολοκλήρωση του 

έργου με εκσκαφή και τοποθέτηση ολόκληρου του απαραίτητου δικτύου ή ολοκλήρωση μέρους 

του δικτύου με μακροχρόνια μίσθωση υποδομών (IRU1). Σύμφωνα με τη μελέτη, η ολοκλήρωση 

του οπτικού δικτύου με μερική αξιοποίηση μακροχρόνιας μίσθωσης υποδομών, θα είχε συνολικό 

όφελος €7,25 εκ. για την CytaHellas και ισόποση μείωση των αναγκών χρηματοδότησης. 

Η μελέτη παρουσιάστηκε και συζητήθηκε σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, ημερ. 

29.11.2011. Κατά τη συζήτηση, ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε ότι με βάση 

δικούς του υπολογισμούς, τους οποίους δεν παρουσίασε, το όφελος για την CytaHellas θα ήταν 

πολύ μικρότερο από αυτό που υπολογίστηκε από τους τεχνοκράτες της εταιρείας. Έχοντας 

υπόψη και τα πλεονεκτήματα της απόκτησης ιδιόκτητου δικτύου για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής 

του και όχι μόνο για ορισμένα χρόνια, το Συμβούλιο τελικά ζήτησε να μελετηθεί η πιθανότητα 

ολοκλήρωσης της ανάπτυξης της CytaHellas με αύξηση του δικτύου με εκσκαφή και τοποθέτηση 

και αντίστοιχη μείωση του δικτύου με συμφωνίες IRU. 

Διαπίστωση: Οι αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων πρέπει να είναι πάντοτε 

αιτιολογημένες και να τεκμηριώνουν αντίθετες απόψεις σε σχέση με τις εισηγήσεις που 

υποβάλλονται κατόπιν μελέτης από τους τεχνοκράτες. Στα πρακτικά της πιο πάνω συνεδρίας, η 

απόφαση βασίστηκε σε γενικές αναφορές και υπολογισμούς κόστους-οφέλους που δεν 

τεκμηριώνονταν. 

4.5.3 Οπτικό δίκτυο Αθήνας - Θεσσαλονίκης με IRU 

Στη συνέχεια, στις 13.12.2011, η Υπηρεσία παρουσίασε στο Διοικητικό Συμβούλιο, ως καλύτερη 

λύση, την εκσκαφή ολόκληρης της διαδρομής Άρτα - Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη, με την άμεση 

εκσκαφή του πρώτου μέρους (Άρτα - Πάτρα – Αθήνα) και την εκσκαφή του δεύτερου μέρους 

                                                 
1
 Indefeasible Rights of Use (IRU) είναι ένας τύπος σύμβασης μίσθωσης τηλεπικοινωνιών, που δεν μπορεί να 

αναιρεθεί, μεταξύ των ιδιοκτητών ενός συστήματος επικοινωνιών και ενός πελάτη αυτού του συστήματος. Ο 
πελάτης αγοράζει το δικαίωμα χρήσης ενός συγκεκριμένου μέρους της χωρητικότητας του συστήματος, για 
καθορισμένο αριθμό ετών και μπορεί να χρησιμοποιεί άνευ όρων και αποκλειστικά τη σχετική χωρητικότητα του 
δικτύου για την καθορισμένη χρονική περίοδο. Οι συμβάσεις αυτές είναι σχεδόν πάντα μακροπρόθεσμες. 
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(Αθήνα – Θεσσαλονίκη) να ξεκινά το δεύτερο τρίμηνο του 2013. Για ικανοποίηση των άμεσων 

αναγκών της CytaHellas για δίκτυο στη διαδρομή Αθήνα - Θεσσαλονίκη, η εισήγηση ήταν να 

ζητηθεί από την Εταιρεία Ζ η σύνδεση με IRU, για 15 χρόνια. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού 

επανέλαβε τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Ελλάδα, που επέβαλλαν 

όπως το κάθε επόμενο βήμα ήταν πολύ μελετημένο, ενέκρινε την πιο πάνω εισήγηση και το 

επικαιροποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο. 

Σε συνέχεια της πιο πάνω απόφασης, η CytaHellas προχώρησε σε διαβουλεύσεις με την Εταιρεία Ζ, οι 

οποίες κατέληξαν σε ανταλλαγές υποδομών για περίοδο 15 χρόνων, στις οποίες περιλαμβανόταν η 

παραχώρηση από την υπό αναφορά εταιρεία, οπτικών ινών στη διαδρομή Αθήνα - Θεσσαλονίκη. 

Παράλληλα, προκηρύχθηκαν προσφορές για την εκσκαφή του πρώτου μέρους. 

Διαπιστώσεις: 

 Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 13.12.2011, προωθήθηκαν παράλληλα  

ενέργειες για δημιουργία ιδιόκτητου δικτύου, καθώς και ενοικίαση ζεύγους οπτικών ινών, 

υπό τη μορφή IRU από την Εταιρεία Ζ, για 15 χρόνια, στη διαδρομή Αθήνα - Θεσσαλονίκη. Η 

απόφαση αυτή στερείται λογικής, λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίκληση κάλυψης άμεσων 

αναγκών αναιρείται από τη χρονική διάρκεια των 15 χρόνων του IRU, αφού το ιδιόκτητο 

δίκτυο αναμενόταν να ολοκληρωθεί πολύ πιο σύντομα. Για κάλυψη των άμεσων αναγκών 

της, η CytaHellas θα μπορούσε, είτε να ενοικιάσει χωρητικότητα υπό τη μορφή IRU για 

μικρότερη χρονική διάρκεια, είτε να αναβάλει τη κατασκευή του ιδιόκτητου δικτύου, μετά τη 

λήξη των 15 χρόνων.  

 Δεν αναφέρεται η αξία των υποδομών δικτύου που θα ανταλλασσόταν με την Εταιρεία Στ 

και δεν έγινε επιβεβαίωση της ισόποσης αξίας των υποδομών που ανταλλάχθηκαν από 

ανεξάρτητο εκτιμητή, ως θα έπρεπε για σκοπούς διαφάνειας και διασφάλισης ότι η 

συναλλαγή διεξήχθη σε εμπορική βάση. 

4.5.4 Ιδιόκτητο Πανελλαδικό οπτικό δίκτυο 

α. Μετά την απόφαση για εκσκαφή του πιο πάνω έργου, κρίθηκε ότι ο καταμερισμός του σε 

διαφορετικά υποέργα και η ανάθεσή τους σε άνω των δύο προσφοροδοτών, θα μείωνε σημαντικά 

την πιθανότητα καθυστέρησης ή μη υλοποίησής τους. Κλήθηκαν για διαπραγμάτευση δύο εταιρείες 

που είχαν μειοδοτήσει σε ένα ή περισσότερα υποέργα του διαγωνισμού (μεταξύ των οποίων η 

Εταιρεία Στ, στην οποία είχε ήδη ανατεθεί το Μητροπολιτικό οπτικό δίκτυο Αττικής για το οποίο 

γίνεται αναφορά στην παράγραφο 4.5.1) και μετά από διαβούλευση αποδέχτηκαν και οι δύο τις 

χαμηλότερες τιμές που είχε θέσει η εταιρεία και παράλληλα υπέβαλαν προσφορά για ένα νέο 

υποέργο του δικτύου, που προέκυψε από τη διαφοροποιημένη Πανελλαδική επέκταση του 

επικαιροποιημένου επιχειρησιακού σχεδίου. 

Στις 24.1.2012, το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθέτησε τους προβληματισμούς του Προέδρου σχετικά με 

τη μεγάλη έκπτωση που πρόσφερε ο ένας από τους δύο προσφοροδότες και παρά την εισήγηση που 

έγινε από την Επιτροπή Αξιολόγησης, για κατακύρωση του έργου σε δύο εταιρείες, αποφάσισε την 

κατακύρωση ολόκληρου του έργου στην Εταιρεία Στ έναντι ποσού ύψους €8.517.297, η οποία είχε 

δώσει την καλύτερη προσφορά για το νέο υποέργο. 
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Διαπίστωση: Κατά παράβαση των αρχών της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης, αντί να 

προκηρυχθεί ανοικτός διαγωνισμός για την εξεύρεση της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, 

καταχρηστικά έγινε απευθείας ανάθεση σε μία μόνο εταιρεία. Επισύρουμε την προσοχή ότι για 

την Εταιρεία Στ γίνεται επίσης αναφορά στην παράγραφο 4.5.1 της Έκθεσής μας, σε σχέση με το 

οπτικό Μητροπολιτικό δίκτυο Αττικής. 

Το πρόβλημα γίνεται σοβαρότερο, αν ληφθεί υπόψη ότι, ένα τόσο μεγάλο έργο σε γεωγραφικά 

διαφορετικές περιοχές, θα ήταν εύλογο να προωθηθεί με δύο ξεχωριστές συμβάσεις, αφού τούτο 

αφενός δεν θα επέφερε αύξηση στο κόστος του έργου και αφετέρου θα μειώνονταν οι κίνδυνοι 

εκτροχιασμού των χρονοδιαγραμμάτων, σε σχέση με την επιλογή της κατακύρωσης όλου του 

έργου σε ένα μόνο εργολάβο.  

Τα γεγονότα που ακολούθησαν, για τα οποία γίνεται αναφορά πιο κάτω, κατέδειξαν ότι η 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν διασφάλισε τα συμφέροντα της εταιρείας, αφού το 

έργο τελικά δεν υλοποιήθηκε ποτέ και επέφερε επιπλέον σημαντικό κόστος για την CytaHellas. 

β. Μετά την πάροδο αρκετών μηνών, στις 23.10.2012 το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι 

οι κατασκευαστικές εργασίες για δύο υποέργα, που σύμφωνα με τη σύμβαση θα έπρεπε να 

παραδοθούν  τον Νοέμβριο του 2012, δεν είχαν καν ξεκινήσει. 

Ο εργολάβος, με επιστολή του, ημερ. 16.10.2012, επέρριψε ευθύνες για τη μη έναρξη των δύο 

υποέργων στην CytaHellas και συγκεκριμένα στην καθυστέρησή της να τον ενημερώσει σχετικά με 

τον χειρισμό των απαιτήσεων που είχε θέσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ως προϋποθέσεις για 

υλοποίηση του έργου και στη μη υπογραφή, από την εταιρεία, του απαραίτητου συμφωνητικού με 

την εν λόγω Περιφέρεια, προκειμένου να εκδοθεί άδεια εκτέλεσης των εργασιών. Παράλληλα, ο 

εργολάβος εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με την πρόθεση της CytaHellas ως προς την εκτέλεση 

των υπόλοιπων υποέργων, αφού δεν είχε λάβει οποιανδήποτε εντολή για την έναρξή τους, καθώς και 

για τη συνολική διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

Στην υπό αναφορά συνεδρία, το Συμβούλιο ενημερώθηκε επίσης ότι, σε συνάντηση της Διεύθυνσης 

της εταιρείας με εκπρόσωπο του εργολάβου, ενωρίτερα την ίδια μέρα, συμφωνήθηκε ότι οι εργασίες 

θα άρχιζαν εντός δύο εβδομάδων, με στόχο την υλοποίηση έργου 100 χλμ ανά μήνα. Επιπλέον, 

συμφωνήθηκε η τιμολόγηση των εργασιών κάθε μήνα και, αφού επιβεβαιωνόταν η υλοποίησή τους, 

το 50% του τιμολογίου θα εξοφλείτο σε διάστημα 30 ημερών. 

Μετά την πάροδο ενός περίπου μηνός, ο εργολάβος αιτήθηκε την αλλαγή των όρων πληρωμής του 

συμβολαίου και το Διοικητικό Συμβούλιο, στις 20.11.2012, αποφάσισε να προχωρήσει σε νέα 

διαπραγμάτευση με την κατασκευαστική εταιρεία, με σκοπό τη βελτίωση των όρων πληρωμής, 

νοουμένου ότι αυτή θα αποδεχόταν ακύρωση των υποέργων του δεύτερου μέρους, που θα 

καλύπτονταν πλέον από τη συμφωνία με την Εταιρεία Ζ, όπως επεξηγούμε πιο πάνω και δεν θα είχε 

απαιτήσεις για έκδοση εγγυητικών από την CytaHellas. 

Διαπιστώσεις:  

 Η ενημέρωση, με μεγάλη αργοπορία, του Διοικητικού Συμβουλίου, από τη Διεύθυνση, για τη 

καθυστέρηση του έργου, καταδεικνύει τη μη αποτελεσματική παρακολούθηση και 

διαχείριση του έργου από πλευράς Διοίκησης. Λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη 
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εμπειρία με την Εταιρεία Στ, σε σχέση με προβλήματα που προέκυψαν από την υλοποίηση 

παρόμοιου έργου, θα έπρεπε να είχαν τεθεί οι κατάλληλες ασφαλιστικές δικλίδες για 

αποφυγή επανάληψης παρόμοιων προβλημάτων. 

 Η καθυστέρηση στην αποπεράτωση των υποέργων επιβάρυνε την CytaHellas με επιπλέον 

κόστος για μισθώσεις κυκλωμάτων.  

 Το γεγονός ότι συμφωνήθηκε η τιμολόγηση και αποπληρωμή των τιμολογίων με 

δυσμενέστερους όρους από αυτούς που είχαν περιληφθεί στην αρχική σύμβαση, 

παραπέμπει σε ευνοϊκή μεταχείριση του εργολάβου.  

γ. Ο σχεδιασμός για τα δύο υποέργα του Πανελλαδικού δικτύου, προέβλεπε και την 

κατασκευή συγκεκριμένου δικτύου μήκους 24 χλμ. Σύμφωνα με τις αρχικές προδιαγραφές του 

έργου και τη συμφωνία με την κατασκευαστική εταιρεία, το κόστος υπολογίστηκε στις €291.203, 

ενώ με βάση τους όρους που έθεσε επηρεαζόμενος Δήμος, το έργο εκτοξεύτηκε στις €942.977. 

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του, ημερ. 19.2.2013, αποφάσισε την 

κάλυψη των αναγκών για τα 11 χλμ, μέσω ανταλλαγής δικτύου με άλλη εταιρεία και ζήτησε 

εισήγηση για κάλυψη του υπόλοιπου αναγκαίου δικτύου των 13 χλμ. 

Διαπιστώσεις: 

  Η δραματική αύξηση στο τελικό κόστος για την κατασκευή του έργου, δημιουργεί 

ερωτηματικά ως προς την ορθότητα των προδιαγραφών του και τη διαδικασία που 

ακολουθήθηκε για τον καθορισμό τους, αλλά και για τη λογικότητα του ποσού που 

τελικά καταβλήθηκε στον εργολάβο.  

  Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ούτε η CytaHellas, ούτε ο εργολάβος διερεύνησαν τις απαιτήσεις 

του Δήμου, ώστε να τις λάβουν υπόψη τους, προτού προχωρήσουν στον καθορισμό των 

προδιαγραφών. 

  Τα πιο πάνω καταδεικνύουν κακό σχεδιασμό, με αρνητική επίδραση στους υπολογισμούς 

και στα σχέδια της εταιρείας, με αποτέλεσμα την αποτυχία επίτευξης των στόχων και τα 

έργα να καθίστανται μη βιώσιμα, καταφεύγοντας σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες 

απαιτούσαν επιπλέον χρηματοδότηση. 

δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ζήτησε έκθεση, τόσο από τον εσωτερικό νομικό σύμβουλο,  όσο 

και από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε σχέση με την εξέλιξη και τις καθυστερήσεις 

που παρουσιάστηκαν στην υλοποίηση του Μητροπολιτικού και του Πανελλαδικού δικτύου 

οπτικών ινών, τα οποία είχαν ανατεθεί στην Εταιρεία Στ. Στις 19.2.2013, παραδόθηκαν στο 

Διοικητικό Συμβούλιο οι δύο εκθέσεις, οι αναφορές των οποίων διαφέρουν ως προς τις ευθύνες 

της CytaHellas και του εργολάβου, για το κάθε έργο ξεχωριστά. Και οι δύο εκθέσεις κατέληγαν 

στο συμπέρασμα ότι θα ήταν προτιμότερο να επιδιωχθεί συμβιβασμός με τον εργολάβο, αφού 

θεωρείτο αβέβαιο το αποτέλεσμα ενδεχόμενης δικαστικής διαμάχης. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

ενέκρινε τις προτάσεις που θα γίνονταν στον εργολάβο, για οριστική διευθέτηση των διαφορών 

που προέκυψαν. 

Μετά από διαπραγματεύσεις, συμφωνήθηκε τροποποίηση της συμφωνίας. Οι τροποποιήσεις, 
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μεταξύ άλλων, αφορούσαν στα ακόλουθα: 

 Παράταση στην υλοποίηση του έργου, με τις εργασίες κάποιων υποέργων να ξεκινούν το 

αργότερο τον Απρίλιο του 2014.  

 Η CytaHellas είχε το δικαίωμα να αναθέτει στον εργολάβο άλλα ισοδύναμα έργα, ως 

αντικατάσταση υποέργων της σύμβασης για τον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη.  

 Για κάθε έτος καθυστέρησης έκδοσης εντολής από πλευράς της CytaHellas, οι τιμές του 

έργου θα αναπροσαρμόζονταν προς τα πάνω κατά 5,2%, με ανώτατο ύψος 10,4% συνολικά, 

με μέγιστο τα δύο χρόνια. 

 Τα δύο μέρη θα παραιτούνταν από οποιαδήποτε αξίωση είχε εγερθεί εκατέρωθεν, για 

τυχόν αποζημιώσεις μέχρι τη στιγμή της υπογραφής της τροποποιητικής συμφωνίας.  

Στις 10.3.2014, στάλθηκε στον εργολάβο πρόταση και για δεύτερη τροποποίηση της συμφωνίας. 

Η πρόταση αφορούσε σε μικρότερα έργα που θα υλοποιούνταν τα επόμενα έτη, χωρίς δέσμευση 

χρόνου, μέχρι να καλυφθεί ολόκληρο το ποσό του συμβολαίου. Ο εργολάβος δεν αποδέχτηκε την 

πρόταση και πρότεινε την έναρξη υλοποίησης των υποέργων που είχαν προγραμματιστεί ή την 

αποζημίωσή του. 

Αφού οι προσπάθειες προς εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης δεν έφεραν αποτέλεσμα, στις 

10.3.2015 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μονομερή διακοπή της σύμβασης με την 

κατασκευαστική εταιρεία, η οποία κατέθεσε αγωγή για διεκδίκηση αποζημίωσης ύψους €4,75 εκ. 

Οι εσωτερικοί νομικοί σύμβουλοι της CytaHellas, στην έκθεσή τους, ημερ. 22.3.2017, ανέφεραν 

ότι η υπόθεση ήταν αρκετά σύνθετη και ότι εκ πρώτης όψεως, έτεινε θετικά περισσότερο προς 

την πλευρά του εργολάβου.  

Διαπιστώσεις:  

  Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της αρχικής σύμβασης, το συνολικό έργο θα 

ολοκληρωνόταν σε διάστημα 15 μηνών, δηλαδή περί τα μέσα Μαΐου του 2013, ενώ με 

βάση την τροποποιητική συμφωνία, ορισμένα υποέργα θα ξεκινούσαν τον Απρίλιο του 

2014. Ως αποτέλεσμα του κακού σχεδιασμού και της ελλιπούς παρακολούθησης του 

έργου, η εταιρεία επωμίστηκε επιπλέον κόστος για μίσθωση γραμμών, που επιβάρυναν 

τόσο τη ρευστότητα, όσο και την κεφαλαιουχική της επάρκεια.  

  Η διαχείριση του έργου δεν διασφάλισε τα συμφέροντα της εταιρείας, αφού επιδείχθηκε 

ανοχή στον εργολάβο και στις όποιες καθυστερήσεις οφείλονταν σε δική του 

υπαιτιότητα. 

  Η αύξηση στο κόστος υλοποίησης του έργου (επιπρόσθετο κόστος μίσθωσης δικτύων από 

άλλους παρόχους, επιπρόσθετο κόστος από την αναπροσαρμογή των τιμών μέχρι και 

10,4%, λόγω καθυστέρησης υλοποίησης του έργου, απαιτήσεις Δημοτικής Αρχής), 

δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με την οικονομική βιωσιμότητά του, αφού το 

κόστος υλοποίησης ήταν μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους που λήφθηκαν υπόψη 

για την ανάθεση στον συγκεκριμένο εργολάβο. 
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  Εάν η πρόταση της CytaHellas, για παραχώρηση μικρότερων έργων στον εργολάβο, προς 

αντικατάσταση των υφιστάμενων υποέργων της σύμβασης, γινόταν αποδεκτή, τότε η 

CytaHellas δεν θα προκήρυσσε διαγωνισμό ούτε για  αυτά τα έργα. 

 

  Έχουμε την άποψη ότι, λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης αλλά και του μεγάλου 

ύψους της αποζημίωσης που αξιώνει ο εργολάβος, η εταιρεία θα έπρεπε να ζητήσει εξ 

αρχής τη συμβουλή εξωτερικού νομικού συμβούλου για τον χειρισμό της όλης υπόθεσης, 

πριν τη λήψη οριστικών αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

4.5.5 Οπτικό Δίκτυο Νομών Ημαθίας, Καστοριάς, Κοζάνης, Πέλλας, Φλωρίνης και 

Γρεβενών 

Λόγω της διασποράς των αστικών κέντρων και της απόστασής τους από τους κεντρικούς οδικούς 

άξονες, στους οποίους οδεύει το Οπτικό Δίκτυο, στο επιχειρησιακό σχέδιο προβλέφθηκε ότι η 

σύνδεση για 60 συνεγκαταστάσεις θα γινόταν με μισθωμένες γραμμές και με μικροκυματικές 

ζεύξεις. Στην πορεία, διαπιστώθηκε πλήρης αδυναμία παροχής μισθωμένων γραμμών από τον 

ΟΤΕ για 27 συνεγκαταστάσεις, καθώς και αδυναμία παροχής κυκλωμάτων με μεγάλη  

χωρητικότητα, η οποία ήταν απαραίτητη για τις υπόλοιπες. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η 

σύνδεση με μικροκυματικές ζεύξεις διέπετο από πολύπλοκο και χρονοβόρο πλαίσιο 

αδειοδότησης της εγκατάστασης και αυξημένο κόστος συντήρησης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνεδρία του, ημερ. 23.9.2008, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, την 

ανάπτυξη ιδιόκτητου οπτικού δικτύου. Στην εν λόγω συνεδρία, εκφράστηκε για ακόμα μια φορά 

δυσφορία από το Συμβούλιο για το γεγονός ότι ετίθεντο συχνά ενώπιον του εισηγήσεις, οι οποίες 

διαφοροποιούσαν το επιχειρησιακό πλάνο και συνεπακόλουθα τον Προϋπολογισμό υλοποίησης 

του έργου. Παράλληλα, όμως, σημειώθηκε ότι ήταν λογικό και αναμενόμενο το επιχειρησιακό 

σχέδιο κάθε έργου να αλλάζει, αφού αλλάζουν τα δεδομένα και ζήτησε επικαιροποίησή του. 

Διαπίστωση: Όπως προκύπτει και σε αυτή την περίπτωση, δεν έγινε σωστή μελέτη και 

αξιολόγηση των δυσκολιών, αναφορικά με τη σύνδεση στο οπτικό δίκτυο στους πιο πάνω 

Νομούς. Θεωρούμε ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην αλλαγή του επιχειρησιακού πλάνου ήταν 

προβλέψιμοι και θα έπρεπε να εντοπιστούν και να ληφθούν υπόψη κατά τον αρχικό 

καταρτισμό του. Οι πολυάριθμες και τακτικές αλλαγές στο επιχειρησιακό πλάνο, οι οποίες 

συχνά υποβάλλονταν στο Διοικητικό Συμβούλιο επιτακτικά, χωρίς να δοθεί χρόνος για μελέτη 

όλων των στοιχείων, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ένα Μέλος κατά τη συνεδρία, 

υποδήλωναν κακό προγραμματισμό και αύξαναν τον κίνδυνο μη επίτευξης του στόχου. 

4.5.6 Αδρανές Οπτικό Δίκτυο 

Το 2014, είχε αποφασιστεί η συμμετοχή της CytaHellas σε σύμπραξη εταιρειών, με στόχο τη 

συμμετοχή στον διαγωνισμό “Rural Broadband” του Ελληνικού Δημοσίου. Ως ένα από τα οφέλη 

που παρατέθηκαν για υποστήριξη της ανάγκης συμμετοχής της CytaHellas, ήταν η αξιοποίηση 

υποδομών της που βρίσκονταν σε αδράνεια, που σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή, στη βάση 

μίας πρώτης εκτίμησης, η αγοραία αξία τους ανερχόταν σε €3,5-€4 εκ. Επιπλέον, στη συνεδρία 

του Διοικητικού Συμβουλίου, ημερ. 11.2.2014, ο Γενικός Διευθυντής σημείωσε τη σημασία του 
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έργου για τη CytaHellas, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε 

να διατεθεί μέρος του δικτύου της CytaHellas που παρέμενε ανεκμετάλλευτο. Τελικά, η 

σύμπραξη των εταιρειών δεν επιτεύχθηκε, με αποτέλεσμα η CytaHellas να μην συμμετάσχει στον 

διαγωνισμό. 

Διαπίστωση: Θεωρούμε αδιανόητο το γεγονός ότι μία σχετικά νεοσύστατη εταιρεία, όπως ήταν 

η CytaHellas, είχε αδρανείς υποδομές τόσο μεγάλης αξίας, που η αξιοποίησή τους βασιζόταν σε 

εξωγενείς παράγοντες. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει και πάλι έλλειψη προγραμματισμού και 

προχειρότητα.   

4.6 Εκχωρήσεις καλωδιακής χωρητικότητας 

4.6.1 Ανταλλαγή καλωδιακών υποδομών μεταξύ CytaHellas και ιδιωτικής εταιρείας, 

αξίας €5,7 εκ. 

Στις 22.12.2014, η CytaHellas προχώρησε σε ανταλλαγή καλωδιακών υποδομών αξίας €5,7 εκ. με 

ιδιωτική εταιρεία για 22 χρόνια. Συγκεκριμένα, παραχώρησε ένα επίγειο ζεύγος οπτικών ινών 

από την Αθήνα μέχρι τη Σόφια, με δύο διακλαδώσεις προς Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία, με 

αντάλλαγμα ένα υποβρύχιο ζεύγος οπτικών ινών από τα Χανιά μέχρι την Αθήνα. Με την πρακτικά 

απεριόριστη, όπως χαρακτηρίστηκε, υποδομή που απέκτησε η CytaHellas στη διαδρομή Χανιά – 

Αθήνα, η εταιρεία είχε τα πιο κάτω οφέλη:  

 Είχε καταστεί αχρείαστη η χωρητικότητα που λάμβανε για την ίδια διαδρομή από την ΑΤΗΚ. 

Η χωρητικότητα 10 Gbps είχε αποκτηθεί από την ΑΤΗΚ για 13 χρόνια, έναντι συνολικού 

ποσού €870.000 και στις 25.11.2014, το Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas αποφάσισε 

την επιστροφή της. Στη συνεδρία, ημερ. 13.1.2015, η επιστραφείσα χωρητικότητα 

κοστολογήθηκε σε €770.000. Σύμφωνα με το σχετικό μνημόνιο του Γενικού Διευθυντή, με 

την επιστροφή θα εξοφλούνταν διάφορες οικονομικές υποχρεώσεις που είχε η CytaHellas 

προς την ΑΤΗΚ και αδυνατούσε να εκπληρώσει διαφορετικά. 

 Δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις αποδέσμευσης της εφεδρικής χωρητικότητας που η 

CytaHellas μίσθωνε από τον ΟΤΕ, με ετήσιο όφελος της τάξης των €400.000. 

 Έγινε εφικτή η εκχώρηση χωρητικότητας 180 Gbps προς την ΑΤΗΚ (βλέπε σχετική 

παράγραφο 4.6.2). 

Διαπιστώσεις:  

 Παρά την πολύ σημαντική αξία της ανταλλαγής υποδομών (€5,7 εκ.), δεν εκπονήθηκε 

μελέτη για επιβεβαίωσή της από ανεξάρτητο εκτιμητή, ούτε προηγήθηκε  σχετική μελέτη 

κόστους/οφέλους. 

 Το κύριο όφελος για την CytaHellas από τη διαδρομή Αθήνα – Χανιά, αφορά στην 

εκχώρηση και στην επιστροφή χωρητικότητας στην ΑΤΗΚ.  Αν δεν λαμβάνονταν υπόψη οι 

συναλλαγές μεταξύ ΑΤΗΚ και CytaHellas, τότε η απόκτηση της υποδομής δεν φαίνεται να 

ήταν συμφέρουσα, αφού ο Όμιλος ήδη διέθετε χωρητικότητα στην πιο πάνω διαδρομή. 
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4.6.2 Εκχώρηση καλωδιακής χωρητικότητας 180 Gbps της CytaHellas προς την ΑΤΗΚ 

στη διαδρομή Χανιά - Σόφια 

α.  Στις 31.12.2013 και 31.12.2014, οι εκπρόθεσμες υποχρεώσεις της CytaHellas προς την ΑΤΗΚ 

(τόκοι ομολογιακού δανείου και τρεχούμενος λογαριασμός) ανέρχονταν σε €12,1 εκ. και €18,3 

εκ., αντίστοιχα. Η αδυναμία της CytaHellas να εκπληρώσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις, 

οδήγησε τη Διεύθυνση της ΑΤΗΚ στην εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων τακτοποίησής τους. Στη 

συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της CytaHellas, ημερ. 13.5.2014, παρουσιάστηκε 

υπόμνημα του Γενικού Διευθυντή, στο οποίο αναφέρονταν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα από την 

ενδεχόμενη μεταφορά στοιχείων δικτύου, από την CytaHellas στην ΑΤΗΚ.  

Προβαλλόμενο πλεονέκτημα Σχόλιο Ελεγκτικής Υπηρεσίας 

Επέκταση του υποβρύχιου δικτύου της μητρικής 

εταιρείας προς όλα τα Βαλκάνια, χωρίς 

οποιαδήποτε δαπάνη εκτός Ομίλου. 

Η CytaHellas (με τη χρηματοδότηση της ΑΤΗΚ) είχε 

ήδη δαπανήσει σημαντικά ποσά για την απόκτηση 

του δικτύου. Βλέπε ενδεικτικά παράγραφο 4.6.1 

Η πράξη αυτή προσθέτει μια μεγάλη αξία στο 

υποβρύχιο δίκτυο της ΑΤΗΚ, χωρίς να προκαλεί 

μείωση της αξίας του δικτύου της CytaHellas. Αυτό 

συνεπάγεται μια αύξηση αξίας σε επίπεδο 

Ομίλου. 

Λογιστικά και οικονομικά αυτό δεν ισχύει. Όταν 

ένα κεφαλαιουχικό στοιχείο μίας θυγατρικής 

μεταφέρεται στη μητρική, έναντι της πραγματικής 

του αξίας, η αξία του Ομίλου δεν μεταβάλλεται. 

Η συναλλαγή συνάδει με τη λογική ότι η διεθνής 

δραστηριότητα του Ομίλου γίνεται από τη 

μητρική εταιρεία 

Δεν έχει αναφερθεί αυτή η πολιτική 

προηγουμένως. Με αυτή τη λογική, η CytaHellas 

δεν θα έπρεπε να αποκτήσει το δίκτυο ευθύς 

εξαρχής 

β. Σύμφωνα με την απόφαση, με το αντίτιμο της παραχώρησης θα καλύπτονταν οι 

ληξιπρόθεσμες οφειλές της CytaHellas που προέκυπταν από τους τόκους του Ομολογιακού 

Δανείου, οι δύο δόσεις του Ομολογιακού Δανείου που θα καθίσταντο πληρωτέες το 2015 και 

μέρος του τρεχούμενου λογαριασμού μεταξύ των δύο εταιρειών, με κύριο στόχο να αποφευχθεί 

ο κίνδυνος να αναθεωρηθεί το ομολογιακό δάνειο προς την CytaHellas ως μη εξυπηρετούμενο, 

που θα οδηγούσε τους εξωτερικούς ελεγκτές της ΑΤΗΚ στην έκφραση γνώμης με επιφύλαξη, στις 

οικονομικές καταστάσεις της. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΗΚ αποδέχθηκε, στις 24.2.2015, την 

προσφορά της CytaHellas για παραχώρηση χωρητικότητας, με τη μορφή IRU, για χρονική 

διάρκεια μέχρι τις 30.6.2037 στη διαδρομή Χανίων – Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Σόφιας, συνολικής 

αξίας €15,34 εκ.  

Η αξία της υποδομής για €15,34 εκ. υπολογίστηκε από την CytaHellas και στη συνέχεια 

ανατέθηκε σε ιδιωτικό οίκο η διεξαγωγή μελέτης για επιβεβαίωσή της. Σύμφωνα με το 

αποτέλεσμα της μελέτης, για να διατηρηθεί η συνολική αξία στο ποσό που συμφωνήθηκε, θα 

έπρεπε να τροποποιηθεί η υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ ΑΤΗΚ και CytaHellas, έτσι ώστε να 

μειωθεί η χωρητικότητα που θα παραχωρείτο. Ως αντιστάθμισμα της μείωσης αυτής, 
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αποφασίστηκε να παραχωρηθεί πρόσθετη χωρητικότητα στη διαδρομή Χανιά-Αθήνα-

Θεσσαλονίκη–Σόφια, αξίας €5,35 εκ., με σκοπό να διατηρηθεί η εκχωρηθείσα χωρητικότητα 

περίπου στα ίδια επίπεδα, όπως προηγουμένως, ανεβάζοντας τη συνολική αξία της 

εκχωρηθείσας χωρητικότητας στα €20,7 εκ.  Επιπρόσθετα, συμφωνήθηκε όπως με το αντίτιμο 

των €5,35 εκ., καλυφθούν άλλες οφειλές της CytaHellas προς την ΑΤΗΚ. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι, για να μπορέσει η ΑΤΗΚ να αξιοποιήσει την πιο πάνω χωρητικότητα, 

χρειάστηκε να καταβάλει επιπλέον σημαντικά ποσά στην CytaHellas και σε άλλους προμηθευτές. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε την αγορά του εξοπλισμού DWDM, έναντι $981.603 και υπηρεσιών για 

τον σχεδιασμό/αναβάθμιση/υλοποίηση του έργου, έναντι €30.720, τα οποία ήταν αναγκαία για 

να καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση μέρους της χωρητικότητας που παραχωρήθηκε στην ΑΤΗΚ 

από την CytaHellas. Ο εξοπλισμός αυτός αποκτήθηκε από την CytaHellas και χρεώθηκε στην ΑΤΗΚ 

με ποσοστό κέρδους 10%, συνεπώς οι χρεώσεις προς την ΑΤΗΚ ανήλθαν  σε $1.079.763 και 

€33.792, αντίστοιχα. Επίσης, διενεργήθηκε πρόσθετη δαπάνη ύψους €4,15 εκ. για την 

εξασφάλιση χωρητικότητας οπτικής ίνας (μαζί με πλήρη εξοπλισμό) μεταξύ Πεντάσχοινου–

Χανιών, από ιδιωτική εταιρεία, έτσι ώστε να μπορεί να επιτευχθεί πλήρης πρόσβαση και 

αξιοποίηση της εκχωρηθείσας χωρητικότητας στην ΑΤΗΚ, μεταξύ Χανίων-Αθήνας-Θεσσαλονίκης-

Σόφιας. 

Στις 2.6.2015, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΗΚ ζήτησε έκθεση αξιοποίησης της καλωδιακής 

χωρητικότητας. Από τα πρακτικά συνεδριάσεων της ΑΤΗΚ, προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο 

έλαβε γνώση για τον βαθμό αξιοποίησης στις 24.1.2017, ενάμιση χρόνο μετά, κατά τη συζήτηση 

ερωτημάτων που τέθηκαν από την Υπηρεσία μας για το θέμα. Επισημαίνουμε επίσης ότι, 

σύμφωνα με απαντητική επιστολή της ΑΤΗΚ προς την Υπηρεσία μας, ημερ. 20.1.2017, η 

χωρητικότητα αγοράστηκε πρωτίστως για να αποφευχθεί η ανάγκη για δημιουργία πρόνοιας για 

επισφάλεια, σε σχέση με τις οφειλές της  CytaHellas που αναφέρουμε πιο πάνω και όχι ως 

αναγκαιότητα που προέκυψε για τεχνικούς ή εμπορικούς λόγους. Επομένως, δεν υποβλήθηκε 

οποιαδήποτε υποστηρικτική τεχνοοικονομική μελέτη αξιολόγησης της δαπάνης, στο πλαίσιο 

επιχειρησιακής αναγκαιότητας ή/και επένδυσης σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές, ούτε πριν ούτε 

μετά την επένδυση.  

Όπως φαίνεται στο Παράρτημα 7, ο βαθμός αξιοποίησης της αγορασθείσας χωρητικότητας, είτε 

για σκοπούς ίδιας χρήσης, είτε για υπεκχώρηση σε τρίτους, παραμένει πολύ χαμηλή. 

Συγκεκριμένα, ο βαθμός αξιοποίησης των δύο διαδρομών κατά το 2020 ανερχόταν σε μόλις 33%, 

ενώ οι άλλες δύο διαδρομές παρέμεναν εντελώς αναξιοποίητες.  

Διαπιστώσεις: 

 Η πιο πάνω πράξη θα ήταν συμφέρουσα για την ΑΤΗΚ και τον Όμιλο μόνο εάν η ίδια η 

ΑΤΗΚ είχε ανάγκη/πλάνο αξιοποίησης της καλωδιακής χωρητικότητας. Παρόλα αυτά, δεν 

εκπονήθηκε οποιαδήποτε τεχνοοικονομική μελέτη αξιολόγησης πριν τη λήψη της 

σχετικής απόφασης.  
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 Ο βαθμός αξιοποίησης της αγορασθείσας χωρητικότητας από το 2015 μέχρι το 2020, 

είναι πολύ χαμηλός και αποδεικνύει ότι η αγορά της χωρητικότητας δεν βασίστηκε σε 

επιχειρησιακές ανάγκες της ΑΤΗΚ. 

 Το γεγονός ότι η ίδια η ΑΤΗΚ παραχωρούσε χωρητικότητα στην CytaHellas στη διαδρομή 

Αθήνα-Χανιά (παράγραφος 4.6.1), που αποτελεί μέρος της διαδρομής Χανιά-Σόφια, είναι 

άλλη μια ένδειξη ότι η όλη εκχώρηση αποτελούσε μόνο έμμεση χρηματοδότηση της 

CytaHellas και δεν βασίστηκε στις ανάγκες της ΑΤΗΚ. 

 Αντιλαμβανόμαστε ότι, λόγω των προβλημάτων ρευστότητας που παρουσίαζε η 

CytaHellas, η Διεύθυνση αναζητούσε εναλλακτικούς τρόπους εξόφλησης των 

υποχρεώσεών της προς την ΑΤΗΚ και η εκχώρηση καλωδιακής χωρητικότητας με τη 

μέθοδο IRU θεωρήθηκε ως μια καλή ευκαιρία εξόφλησης αρκετών εκκρεμοτήτων, 

ιδιαίτερα των εκπρόθεσμων. Αυτό θα μπορούσε πράγματι να ήταν μία καλή λύση, 

νοουμένου ότι υπήρχε ανάγκη και πλάνο αξιοποίησης της  χωρητικότητας αυτής από την 

ΑΤΗΚ, είτε με ίδια χρήση είτε με υπεκχώρηση προς τρίτους, αν και το δεύτερο θα 

μπορούσε να το πράξει και η ίδια η CytaHellas. Αν δεν ισχύει αυτό, θεωρούμε ότι θα ήταν 

προτιμότερο η υποδομή να παρέμενε στην CytaHellas και να λαμβανόταν υπόψη (όπως 

και οι οφειλές της προς την ΑΤΗΚ) στον υπολογισμό του τιμήματος πώλησής της. 

Υπενθυμίζουμε ότι το IRU έχει ημερομηνία λήξης την 30.6.2037, ημερομηνία κατά την 

οποία οι υποδομές θα εισέλθουν στην κυριότητα της Vodafone. 

 Παρά τις αρχικές αποφάσεις όπως το αντίτιμο από την παραχώρηση της καλωδιακής 

χωρητικότητας συμψηφιστεί με οφειλές της CytaHellas προς την ΑΤΗΚ, εντούτοις στις 

2.6.2015, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΗΚ αποφάσισε όπως, μέρος του ποσού, που δεν 

θα ξεπερνούσε τα €2,7 εκ., εξαιρεθεί του συμψηφισμού και χρησιμοποιηθεί για 

ικανοποίηση των αναγκών της CytaHellas. 

 Η αγορά χωρητικότητας απέφερε στην ΑΤΗΚ, κατά τα έτη 2015-2020, συνολικά έσοδα 

€572.500, εκ των οποίων τα €550.000 ήταν εφάπαξ το 2016. Παρόλο που στα έσοδα αυτά 

δεν περιλαμβάνεται το όφελος που προκύπτει από την εσωτερική χρήση της 

χωρητικότητας, εντούτοις παραμένει το γεγονός ότι το κόστος απόκτησης που 

αναφέρουμε πιο πάνω και ανήλθε συνολικά στα €20,7 εκ. ήταν πολλαπλάσιο του 

οφέλους. 

γ. Για σκοπούς ολοκληρωμένης εικόνας, αναφέρουμε τις ιδιότητες του προσωπικού που είχε 

βαρύνουσα σημασία στην υλοποίηση της πιο πάνω πράξης:  

 Ο Διευθυντής Εθνικής & Διεθνούς Χονδρικής Αγοράς της ΑΤΗΚ ασκούσε παράλληλα 

καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου στην CytaHellas. 

 Ο Αν. Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της ΑΤΗΚ ήταν πρώην Γενικός Διευθυντής της 

CytaHellas. 
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 Το πρόσωπο που ήταν Γενικός Διευθυντής της CytaHellas, κατά τον χρόνο της εν λόγω 

συναλλαγής, ανάλαβε τη Διεύθυνση Εθνικής & Διεθνούς Χονδρικής Αγοράς της ΑΤΗΚ λίγους 

μήνες μετά τη συναλλαγή. 

Διαπίστωση: Το γεγονός ότι το προσωπικό που είχε βαρύνουσα σημασία στην υλοποίηση της 

πιο πάνω πράξης είχε διπλό ρόλο, δεν είναι απαραίτητα μεμπτό, όταν πρόκειται για 

ενδοομιλικές πράξεις, αλλά καθιστά ακόμα πιο αναγκαία τη δέουσα τεκμηρίωση για 

δικαιολόγηση της πώλησης. 

δ. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι, στις 7.6.2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΗΚ 

υιοθέτησε την εκτίμηση του Αναπληρωτή ΑΕΔ ότι, στο πλαίσιο στρατηγικής για αξιοποίηση των 

προοπτικών ανάπτυξης σε συγκεκριμένες περιοχές, αναμενόταν ότι η ΑΤΗΚ θα χρειαζόταν να 

εξασφαλίσει από την CytaHellas πρόσθετες υποδομές/χωρητικότητα της τάξης των €25 εκ., σε 

βάθος πενταετίας. Παράλληλα, ζητήθηκε όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas λάβει 

γνώση της πιο πάνω απόφασης, έτσι ώστε να ληφθεί υπόψιν στο αναθεωρημένο επιχειρησιακό 

της σχέδιο. Μόλις έξι μήνες μετά την πιο πάνω απόφαση, κατά τη συζήτηση της έκθεσης της 

Υπηρεσίας μας για τις οικονομικές καταστάσεις της ΑΤΗΚ, για το έτος που έληξε στις 31.12.2015, 

ο Ανώτερος Διευθυντής Εμπορικών Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ, με υπόμνημά του προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο, ημερ. 20.12.2016, ανέφερε ότι, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής αναγκαιότητας της 

ΑΤΗΚ, δεν δικαιολογείτο επιπρόσθετη αγορά χωρητικότητας.  

Διαπίστωση: Το πιο πάνω γεγονός υποδηλώνει ότι, είτε η αρχική τοποθέτηση έγινε με στόχο 

την ωραιοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου της CytaHellas, το οποίο θα παρουσίαζε 

αυξημένα έσοδα για την επόμενη πενταετία, είτε την έμμεση χρηματοδότηση της εταιρείας 

από την ΑΤΗΚ, αποκτώντας στοιχεία που δεν ήταν επιχειρησιακά αναγκαία για την ίδια. Όποιο 

από τα δύο ενδεχόμενα ισχύει, καταδεικνύεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονταν δεν 

βασίζονταν σε επιχειρησιακά δεδομένα και δεν ήταν πάντοτε προς το συμφέρον της ίδιας της 

ΑΤΗΚ. 

4.6.3 Ενοικίαση δύο ζευγών οπτικών ινών (IRU) από ιδιωτική εταιρεία για τη 

διαδρομή Θεσσαλονίκη - Σόφια 

Στις 19.7.2011, το Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas αποφάσισε όπως η εταιρεία προχωρήσει 

στην ενοικίαση δύο ζευγών οπτικών ινών για 15 χρόνια με συνολικό κόστος €1,3 εκ., πλέον 2,7% 

ετήσιο κόστος συντήρησης, για τη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Σόφια. Μετά την εκχώρηση 

καλωδιακής χωρητικότητας 180 Gbps της CytaHellas προς την ΑΤΗΚ στη διαδρομή Χανιά - Σόφια 

(βλέπε παράγραφο 4.6.2), το Διοικητικό Συμβούλιο στις 26.5.2015, προχώρησε σε επέκταση της 

χρονικής διάρκειας της σύμβασης για 10 επιπλέον χρόνια, έναντι συνολικού ποσού ύψους 

€240.000, έτσι ώστε να μπορεί να τηρήσει τις υποχρεώσεις της προς την ΑΤΗΚ που απορρέουν 

από την πιο πάνω εκχώρηση χωρητικότητας. 

Διαπίστωση: Δεν διεξήχθηκε μελέτη για αποτίμηση της αξίας της εκχώρησης από ανεξάρτητο 

εκτιμητή. Το γεγονός ότι το ετήσιο κόστος που προέκυψε από την επέκταση της ενοικίασης 

ήταν σημαντικά χαμηλότερο (€24.000/χρόνο, σε σχέση με €86.667/χρόνο), καταδεικνύει ότι η 

αρχική ενοικίαση των οπτικών ινών πιθανόν να ήταν υπερτιμημένη. 
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4.6.4 Προσπάθεια για ανταλλαγή και εκχώρηση καλωδιακής χωρητικότητας και 

υποδομών μεταξύ Εταιρείας Ζ – CytaHellas 

Με σκοπό τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της CytaHellas, στα τέλη του 2015 έγιναν 

διαπραγματεύσεις για στρατηγική συμφωνία με την Εταιρεία Ζ, η οποία διαλάμβανε ανταλλαγές 

και εκχωρήσεις καλωδιακής χωρητικότητας και υποδομών, έναντι οφειλών της CytaHellas για 

παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (MVNO) από την Εταιρεία Ζ. 

Στην ηλεκτρονική αλληλογραφία του Διευθύνοντα Συμβούλου της CytaHellas, με τον ομότιτλό του 

της Εταιρείας Ζ, ημερ. 26.11.2015 και 27.11.2015, αναφέρεται ότι οι προτάσεις ίσχυαν μόνο υπό 

την προϋπόθεση ότι θα συμψηφίζονταν με οφειλές που αναμένονταν να ανέλθουν σε περίπου 

€1,5 εκ. Οποιαδήποτε υπόλοιπα, θα έπρεπε να καταβληθούν το αργότερο μέχρι το τέλος του 

έτους, με σκοπό να ληφθούν υπόψη στους ετήσιους λογαριασμούς 2015 της CytaHellas, για 

προφανείς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο υπόμνημά του, ημερ. 27.11.2015, λόγους. Στην 

πιο πάνω ηλεκτρονική αλληλογραφία αναφέρει επίσης ότι, εάν δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί η 

συμφωνία εντός του έτους, τότε το θέμα θα πρέπει να τεθεί εκ νέου στο μέλλον και να εξεταστεί 

στη βάση αποκλειστικά εμπορικών όρων, που θα ίσχυαν τη δεδομένη στιγμή.  Στην προσπάθεια 

να πειστεί η Εταιρεία Ζ, υπάρχουν αναφορές ότι η προσφορά ήταν ιδιαίτερα ελκυστική, καθώς οι 

τιμές ενσωμάτωναν εκπτώσεις της τάξης του 40% για την αξία του IRU και πέραν του 50% επί της 

αξίας του κόστους λειτουργίας και συντήρησης. 

Διαπίστωση: Η πιο πάνω διαπραγμάτευση τελικά δεν τελεσφόρησε, ωστόσο καταδεικνύει με 

χαρακτηριστικό τρόπο τη δεινή οικονομική θέση της CytaHellas, η οποία οδήγησε τη Διεύθυνση 

σε κινήσεις που παραπέμπουν σε ξεπούλημα των περιουσιακών της στοιχείων. Φαίνεται 

επίσης η προσπάθεια ωραιοποίησης των οικονομικών της καταστάσεων, με συναλλαγές που 

μπορεί να απέβαιναν σε βάρος της μεσοπρόθεσμα. 

4.7 Υπηρεσία Cytavision 

4.7.1 Εισαγωγή της υπηρεσίας Cytavision στην Ελλάδα 

Για συγκράτηση της αποσκίρτησης των πελατών της, η CytaHellas αποφάσισε να εμπλουτίσει το 

πακέτο των προσφερόμενων υπηρεσιών της, με την είσοδο στον χώρο της συνδρομητικής 

τηλεόρασης με τεχνολογία ΙΡ, μέσω της μετάδοσης της υπηρεσίας Cytavision στην Ελλάδα. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΗΚ, στη συνεδρία του, ημερ. 5.11.2013, αποφάσισε ότι η CytaHellas 

θα επωμιζόταν μόνο το επιπρόσθετο κόστος που θα προέκυπτε από την υλοποίηση του έργου.  

Με βάση την πιο πάνω απόφαση της ΑΤΗΚ, αναπτύχθηκε επιχειρησιακό σχέδιο για την εισαγωγή 

της υπηρεσίας Cytavision στην Ελλάδα. Σύμφωνα με αυτό, το έργο κρίθηκε βιώσιμο, νοουμένου 

ότι θα επιτυγχανόταν η μείωση στην αποσκίρτηση των πελατών της CytaHellas. Σύμφωνα με τις 

προβλέψεις της CytaHellas, η εισαγωγή της συνδρομητικής τηλεόρασης θα μείωνε το ποσοστό 

αποσκίρτησης κατά 8% το 2014, το οποίο θα αυξανόταν σταδιακά μέχρι 14% το 2017. Η μη 

αποσκίρτηση πελάτη μεταφράστηκε σε όφελος ύψους €120 ανά πελάτη για την CytaHellas. 

Σημειώνουμε ότι, αν δεν λαμβανόταν υπόψη το όφελος της μη αποσκίρτησης, η υπηρεσία 

Cytavision, όπως είχε υπολογιστεί, θα ήταν ζημιογόνα για όλα τα έτη.  
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Διαπίστωση: Από τα στοιχεία που είχαμε ενώπιόν μας, δεν κατέστη δυνατόν να αξιολογηθεί η 

λογικότητα του ποσού των €120, το οποίο υπολογίστηκε ως το όφελος της μη αποσκίρτησης 

ανά πελάτη. Το εν λόγω ποσό θεωρείται ως η πιο σημαντική παράμετρος στη λήψη της 

απόφασης για εισαγωγή της υπηρεσίας Cytavision στην Ελλάδα. Στο επιχειρησιακό σχέδιο, το 

εν λόγω ποσό παρουσιάζεται ως δεδομένο, χωρίς να δίδεται περαιτέρω ανάλυση. 

4.7.2 Πορεία της υπηρεσίας Cytavision 

Οι πρώτοι μήνες λειτουργίας της υπηρεσίας Cytavision ξεπέρασαν τις προσδοκίες της CytaHellas, 

όσον αφορά στον αριθμό συνδρομητών, με αποτέλεσμα, μέχρι τον Ιούνιο του 2014, να έχει 

σχεδόν καλυφθεί ο αρχικός στόχος που τέθηκε για ολόκληρο το έτος. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή 

τελικά λειτούργησε αρνητικά στη μετέπειτα πορεία της υπηρεσίας Cytavision, αφού η CytaHellas 

αντιμετώπισε έλλειψη τερματικών (STBs - Set Top Boxes) και προκειμένου να περιορίσει τη 

ζήτηση, εισήγαγε τέλος ενεργοποίησης, ύψους €50. Το τέλος ενεργοποίησης αφαιρέθηκε 

σταδιακά και υπό προϋποθέσεις, αλλά λόγω χαμηλής διαθεσιμότητας τερματικών, 

ακολουθήθηκε συντηρητική πορεία. Το γεγονός αυτό επέφερε σταδιακή μείωση στους 

συνδρομητές της Cytavision, με αποτέλεσμα να μην επιτευχθούν ούτε οι αρχικοί στόχοι που 

τέθηκαν, ούτε βεβαίως οι μετέπειτα αυξημένες προβλέψεις που βασίζονταν στη θετική 

συνεισφορά της υπηρεσίας Cytavision. Σημειώνουμε ότι δεν είχαμε διαθέσιμα στοιχεία για τον 

αριθμό συνδρομητών της υπηρεσίας Cytavision μετά το 2016, ούτε για το ποσοστό αποσκίρτησης 

πελατών μετά το 2014. 

Σύμφωνα με υπολογισμούς της ΑΤΗΚ, η μείωση του ποσοστού αποσκίρτησης για το 2014 ανήλθε 

σε 3%, σε σχέση με 8% που είχε προβλεφθεί. 

Όπως αναφέρουμε και πιο πάνω, εάν δεν λαμβανόταν υπόψη το όφελος της μη αποσκίρτησης, η 

υπηρεσία Cytavision αναμενόταν να είναι ζημιογόνα. Την άποψη αυτή εκφράσαμε και σε 

επιστολή της Υπηρεσίας μας, ημερ. 29.5.2015, σχετικά με τον έλεγχο της ΑΤΗΚ για το 2014, αλλά 

ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΗΚ, μας ανέφερε ότι η υπηρεσία σχεδιάστηκε ως 

μέσο διακράτησης πελατών και ως εκ τούτου, για τον υπολογισμό της κερδοφορίας της, πρέπει 

να λαμβάνεται υπόψη και το όφελος της μη αποσκίρτησης πελατών. Η θέση της Υπηρεσίας μας 

επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι, δύο χρόνια μετά την εισαγωγή της Cytavision, το κόστος της 

υπηρεσίας προβλημάτισε την CytaHellas και το Διοικητικό Συμβούλιο εξέταζε διάφορες 

εναλλακτικές λύσεις, περιλαμβανομένου και του τερματισμού της υπηρεσίας αυτής, για μείωση 

των εξόδων της. 

Διαπιστώσεις: 

 Η εταιρεία αποδείχθηκε ανέτοιμη στην εισαγωγή της συνδρομητικής τηλεόρασης και δεν 

επέδειξε τα κατάλληλα αντανακλαστικά για να αντιμετωπίσει την αρχικά μεγάλη ζήτηση, 

με αποτέλεσμα να βάλει η ίδια φραγμό στην ανάπτυξη της υπηρεσίας. Ενδεικτικό είναι 

το γεγονός ότι για το 2014 προβλέφθηκαν 16.000 συνδρομητές, ενώ σύμφωνα με τα 

στοιχεία της ΑΤΗΚ, δεν υπήρχε ικανοποιητικός αριθμός τερματικών για να ικανοποιήσει 

την προβλεπόμενη ζήτηση. Το γεγονός της μη έγκαιρης εξασφάλισης ικανοποιητικής 

ποσότητας τερματικών, σε σχέση με τις προβλεπόμενες ανάγκες, αλλά και οι μετέπειτα 
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ακυρώσεις συνδρομών, επέφεραν μείωση στον αριθμό συνδρομητών και διατήρηση του 

σε χαμηλά επίπεδα, με συνεπακόλουθο την αποτυχία της επίτευξης του στόχου της 

διακράτησης των πελατών.  

 Η κακή διαχείριση της υπηρεσίας Cytavision, η οποία οδήγησε στη μη επίτευξη των 

στόχων που είχαν τεθεί, οδήγησε το Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas, το οποίο 

αρχικά παρουσιαζόταν έτοιμο να διατηρήσει μία ζημιογόνα υπηρεσία, με την 

προϋπόθεση ότι θα είχε θετικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα της CytaHellas, μέσω της 

μείωσης της αποσκίρτησης, να αναζητά λύσεις για μείωση του κόστους. 

4.7.3 Επιστροφές τερματικών από ακυρωμένα συμβόλαια 

Όπως αναφέραμε πιο πάνω, λόγω έλλειψης τερματικών, εισάχθηκε τέλος εγκατάστασης, το 

οποίο περιόρισε τη ζήτηση. Στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της CytaHellas, ημερ. 

20.12.2016, αναφέρθηκε ότι μέχρι το 2016 υπήρξε χαμηλή διαθεσιμότητα τερματικών, οπότε η 

υπηρεσία Cytavision ακολούθησε συντηρητική πορεία. 

Παρά την καταγεγραμμένη έλλειψη τερματικών, παρατηρήσαμε ότι η CytaHellas δεν έδειχνε το 

απαραίτητο ενδιαφέρον για συλλογή των τερματικών από συνδρομητές που ακύρωναν τα 

συμβόλαιά τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, λόγω μη διενέργειας συλλογής τερματικών για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, τον Ιούνιο του 2015 εκκρεμούσαν περίπου 3.500 συσκευές προς συλλογή. 

Σύμφωνα με στοιχεία της CytaHellas, προκύπτει ότι, για 1.332 περιπτώσεις που ελέγχθηκαν, πέραν 

του 50% των τερματικών βρίσκονταν στην κατοχή ατόμων με τα οποία δεν κατέστη δυνατή η 

επικοινωνία, συνεπώς δεν κατέστη δυνατή η συλλογή των τερματικών, ενώ ιστορικά, από αυτά που 

επιστρέφονταν, το 23% ήταν κατεστραμμένα ή σε μη λειτουργήσιμη κατάσταση. 

Διαπίστωση: Υπήρξε κωλυσιεργία από την CytaHellas στη συλλογή των τερματικών από άτομα 

που είχαν ακυρώσει τη συνδρομή τους. Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό κόστος αγοράς τους 

από την CytaHellas (περίπου €70), το γεγονός ότι, στις πλείστες περιπτώσεις, η εγκατάσταση 

είχε γίνει χωρίς χρέωση τέλους ενεργοποίησης, καθώς και την έλλειψη που κυριαρχούσε για 

κάλυψη νέων αναγκών, θεωρούμε ότι η CytaHellas θα έπρεπε να είχε επιδείξει μεγαλύτερη 

σημασία σε αυτό τον τομέα. 

4.8 Κινητή τηλεφωνία 

4.8.1 Επιλογή συνεργάτη 

Με στόχο τη συγκράτηση πελατών και τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της, το 

Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas αποφάσισε, στις 8.11.2011, την επέκταση των 

δραστηριοτήτων της σε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, ως εικονικού παρόχου (Mobile Virtual 

Network Operator – MVNO). Για την επιλογή συνεργάτη, το 2012 η CytaHellas ζήτησε προσφορές 

από τρεις εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα και τελικά λήφθηκαν δύο, από τις 

Εταιρείες Ζ και Η. 

H Εταιρεία Η, πριν υποβάλει την προσφορά της, ζήτησε να ενημερωθεί για τη διαδικασία 

ανάλυσης των προσφορών. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του, ημερ. 20.11.2012, κατά 

την οποία συζητήθηκε η εν λόγω επιστολή, αποφάσισε να σταλθεί απάντηση στην Εταιρεία Η, με 
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την οποία θα τη βεβαίωναν για την αντικειμενική και δίκαιη αξιολόγηση των προσφορών, με 

βάση τη διαδικασία προσφορών της CytaHellas, χωρίς να γίνεται ξεκάθαρη αναφορά σε κριτήρια, 

αλλά μόνο στο γεγονός ότι οι όροι που θα λαμβάνονταν υπόψη ήταν τεχνικοί, οικονομικοί, 

εμπορικοί και ποιοτικοί. Στην ίδια συνεδρία, αναφορικά με τη διαδικασία που θα ακολουθείτο 

για επιλογή του προσφοροδότη, ο Γενικός Διευθυντής ανέφερε ότι, κατά την άποψή του, το 

ορθότερο θα ήταν να προχωρήσουν σε διαπραγμάτευση με τις δύο καλύτερες προτάσεις. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο, ωστόσο, υιοθέτησε την άποψη του Διευθύνοντος Συμβούλου για 

απευθείας διαπραγμάτευση μόνο με τον επικρατέστερο, έτσι ώστε, όπως αναφέρθηκε, να 

αποφευχθεί ένα αχρείαστο στάδιο πολυπλοκότητας.  

Από τα εμπορικά κριτήρια του τεχνικού σκέλους, που καθορίστηκαν για την αξιολόγηση των 

προσφορών, τη μεγαλύτερη βαρύτητα είχε το Κριτήριο 2.1, που αφορούσε “Συνέργειες με Όμιλο 

Cyta” και που έδιδε, εκ των πραγμάτων, προβάδισμα στην Εταιρεία Ζ έναντι οποιασδήποτε άλλης 

εταιρείας, λόγω της συνεργασίας της με την ΑΤΗΚ στην Κύπρο. Σύμφωνα με την Έκθεση 

Αξιολόγησης των προσφορών, η Εταιρεία Ζ υπερτερούσε στο τεχνικό σκέλος, με τη διαφορά να 

οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στο πιο πάνω κριτήριο. Στην αξιολόγηση των οικονομικών 

προτάσεων, η οικονομική πρόταση της Εταιρείας Η ήταν πολύ πιο συμφέρουσα, με αποτέλεσμα 

να υπερτερεί συνολικά, σε σχέση με την προσφορά της Εταιρείας Ζ και ως εκ τούτου, η Επιτροπή 

Αξιολόγησης εισηγήθηκε προς το Συμβούλιο Προμηθειών την κατακύρωση της προσφοράς στη 

Εταιρεία Η. 

Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα, ημερ. 19.2.2013, το Συμβούλιο Προμηθειών, ο Γενικός 

Διευθυντής και ο Διευθύνων Σύμβουλος της CytaHellas, θεώρησαν ότι η απόφαση είναι 

στρατηγική και ότι θα έπρεπε να ληφθεί σε επίπεδο Ομίλου. Ως εκ τούτου, οι σχετικές εκθέσεις 

κοινοποιήθηκαν άμεσα στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της ΑΤΗΚ, ο οποίος προχώρησε σε 

διαβουλεύσεις με την Εταιρεία Ζ. Αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων, οι οποίες διήρκησαν 2-3 

μέρες, ήταν η υποβολή βελτιωμένης πρότασης από την εταιρεία, η οποία υπερείχε οριακά στη 

συνολική βαθμολογία έναντι της προσφοράς της Εταιρείας Η. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η 

οικονομική προσφορά της Εταιρείας Η εξακολουθούσε να παραμένει πιο συμφέρουσα, αφού 

παρουσίαζε υψηλότερη καθαρή παρούσα αξία (NPV) και χαμηλότερη ανάγκη χρηματοδότησης, 

ενώ όπως αναφέρουμε πιο πάνω, η συνολική υπεροχή της Εταιρείας Ζ οφειλόταν στη 

βαθμολογία της στο κριτήριο 2.1 «συνέργειες με Όμιλο Cyta», το οποίο, εκ του αποτελέσματος, 

φαίνεται να είχε καταλυτικό ρόλο στην τελική απόφαση.  

Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με τη μη δεσμευτική συμφωνία βασικών όρων (Head of Terms 

Agreement) που υπογράφτηκε μεταξύ της CytaHellas και της Εταιρείας Ζ στις 30.4.2013, η 

εμπορική διάθεση πλήρους κινητής τηλεφωνίας αναμενόταν να επιτευχθεί το πρώτο τρίμηνο του 

2014. 

Διαπιστώσεις:  

 Για μια τόσο σημαντική απόφαση, όπως είναι η επιλογή στρατηγικού συνεργάτη για 

εμπλοκή της CytaHellas στην κινητή τηλεφωνία, θεωρούμε ότι η απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, για απευθείας διαπραγμάτευση μόνο με τον επικρατέστερο 

προσφοροδότη, δεν ήταν η ενδεικνυόμενη. 
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 Ενώ είχαν καθοριστεί κριτήρια αξιολόγησης, με βάση τα οποία υπερτερούσε η προσφορά 

της Εταιρείας Η και το Διοικητικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει ότι διαπραγμάτευση θα 

γινόταν με τον επικρατέστερο προσφοροδότη, η διαπραγμάτευση έγινε με την Εταιρείας 

Ζ, γεγονός που συνιστά καταστρατήγηση της διαδικασίας που είχε καθοριστεί και 

δημιουργεί υποψίες για προειλημμένη απόφαση και για το ότι η υποβολή προσφοράς 

από τρεις εταιρείες ζητήθηκε μόνο για τυπικούς λόγους. Σημειώνουμε ότι η απόφαση για 

απευθείας διαπραγμάτευση με την Εταιρεία Ζ, λήφθηκε σε επίπεδο Διευθυντών και όχι 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΗΚ. 

4.8.2 Ενδιάμεση λύση 

Για την υλοποίηση του έργου MVNO στην πλήρη του ανάπτυξη, υπολογιζόταν ότι θα χρειάζονταν 

12 έως 14 μήνες και για αυτό, προκειμένου να επιταχυνθεί η δραστηριοποίηση στον τομέα εντός 

του 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 25.6.2013, την εφαρμογή ενδιάμεσης λύσης 

μεταπώλησης, ώστε η CytaHellas να μεταπωλεί προϊόντα της Εταιρείας Ζ, αφού αυτά σημανθούν 

με την επωνυμία “Cyta”. Στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, ημερ. 2.4.2013, είχε 

καθοριστεί, ως αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, το 

τέλος Ιουνίου του 2013, ενώ στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, ημερ. 25.6.2013, ο 

στόχος μετατέθηκε για το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της 

ενδιάμεσης λύσης, που παρουσιάστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο στις 25.6.2013, η μέγιστη 

απαιτούμενη χρηματοδότηση υπολογίστηκε σε €233.000, περίπου. 

Τρεις μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης και ενώ οι ομάδες εργασίας της CytaHellas και της 

Εταιρείας Ζ εργάζονταν για την οριστικοποίηση του έργου και τη συνομολόγηση Μνημονίου 

Συναντίληψης, η Εταιρεία Ζ υπαναχώρησε στην εφαρμογή της ενδιάμεσης λύσης, λόγω νομικού 

κωλύματος που είχε με άλλη εταιρεία. 

Για να επιταχυνθεί η δραστηριοποίηση εντός του 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, στις 

29.10.2013, αναθεωρημένη ενδιάμεση λύση, η οποία προνοούσε την εγκατάσταση των 

ελάχιστων δυνατών κόμβων δικτύου. Το συνολικό κόστος αυτής της λύσης ανερχόταν σε 

€1.340.000 και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και στην υλοποίηση 

της τελικής λύσης. 

Μετά από συνεχείς αναβολές, η CytaHellas εισήλθε στην αγορά κινητής τηλεφωνίας στις 

30.7.2014, με σημαντικές εκκρεμότητες ως προς την ετοιμότητά της. Συγκεκριμένα: 

 Η λειτουργία διεθνούς περιαγωγής (international roaming) με σημαντικούς προορισμούς, 

θα ήταν έτοιμη το αργότερο μέχρι τις 12.9.2014. Εν τέλει, η CytaHellas με επιστολή της προς 

την Εταιρεία Ζ, ημερ. 17.10.2014, ζήτησε τροποποίηση της μεταξύ τους συμφωνίας, λόγω 

μη υλοποίησης, από μέρους της Εταιρείας Ζ, της παροχής της υπηρεσίας διεθνούς 

περιαγωγής, ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει αυτή την υπηρεσία και από εναλλακτικούς 

προμηθευτές. Όπως μας πληροφόρησε ο τέως Διευθύνων Σύμβουλος της CytaHellas, με 

επιστολή του, ημερ. 21.4.2015, το πρόβλημα λύθηκε σταδιακά και μέχρι την ημερομηνία 

της πιο πάνω επιστολής, η κάλυψη ανερχόταν στο 85% των προορισμών που επισκέπτονταν 

οι πελάτες της CytaHellas. 
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 Το σύστημα τιμολόγησης, το οποίο ήταν εσωτερικό θέμα της CytaHellas, αναμενόταν να 

τεθεί σε εφαρμογή περί τα τέλη Αυγούστου (βλέπε σχετική παράγραφο 4.9.3). 

Διαπιστώσαμε επίσης ότι το κόστος χρήσης δεδομένων από την Εταιρεία Ζ ήταν αρχικά πολύ 

υψηλό, γεγονός που ανάγκασε την CytaHellas να ζητήσει την τροποποίηση της μεταξύ τους 

συμφωνίας. Όπως μας πληροφόρησε ο τέως Διευθύνων Σύμβουλος της CytaHellas, το κόστος 

μειώθηκε σταδιακά κατά 40%, λόγω αύξησης της χρήσης δεδομένων από τους πελάτες. 

 

Διαπιστώσεις:  

 Θεωρούμε ότι η CytaHellas, θα έπρεπε να επιμείνει στην αρχική ενδιάμεση λύση 

μεταπώλησης προϊόντων άλλης εταιρείας, η οποία προνοούσε ελάχιστη χρηματοδότηση, 

έτσι ώστε, αφενός να δοκιμαστεί η ετοιμότητά της στην παροχή επιπλέον υπηρεσιών 

(εξυπηρέτηση πελατών, σύστημα τιμολόγησης κ.ά.) και αφετέρου να ελεγχθεί η 

εγκυρότητα των προβλέψεων, πριν ληφθούν επιπλέον αποφάσεις, που συνεπάγονταν  

σημαντικό κόστος, για την περαιτέρω εμπλοκή της CytaHellas στην κινητή τηλεφωνία. 

 Δεδομένου ότι, λόγω συμβατικών υποχρεώσεων, η Εταιρεία Ζ δεν μπορούσε να 

υλοποιήσει την αρχική ενδιάμεση λύση, η CytaHellas θα έπρεπε, έστω και την υστάτη, να 

εξετάσει το ενδεχόμενο να στραφεί στη δεύτερη εταιρεία, η οποία επέδειξε ενδιαφέρον 

για συνεργασία. 

 Διαπιστώσαμε επίσης ότι το επιπρόσθετο κόστος που προέκυψε, λόγω των προβλημάτων 

που αναφέρθηκαν πιο πάνω, είτε λόγω αλλαγής της ενδιάμεσης λύσης που επιλέγηκε, 

είτε η απώλεια εσόδων, λόγω μετάθεσης της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας της 

παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, επιβάρυνε αποκλειστικά την CytaHellas, χωρίς 

να επιρρίπτεται οποιαδήποτε ευθύνη στην Εταιρεία Ζ. 

4.8.3 Τελική λύση 

Για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas αποφάσισε, στις 

28.4.2015, την είσοδο της CytaHellas στην αγορά προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας, με χρήση 

της πλατφόρμας της ΑΤΗΚ, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2016. Για να μπορέσει η 

πλατφόρμα της ΑΤΗΚ να υποστηρίξει την παροχή προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας από την 

CytaHellas, κατέστη αναγκαία η αναβάθμισή της, έναντι κόστους ύψους €345.070.  

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίστηκε, η CytaHellas αναμενόταν να έχει 13.033 

και 38.764 πελάτες τον πρώτο και δεύτερο χρόνο λειτουργίας, αντίστοιχα.  

Διαπίστωση: Στις βασικές αρχές του επιχειρησιακού σχεδίου 2015, που καταρτίστηκε το 2014, 

περιλαμβανόταν η ανάπτυξη υπηρεσιών προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας εντός του 

πρώτου εξαμήνου του 2015. Η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε είχε ως αποτέλεσμα τη μη 

επίτευξη των προβλεπόμενων εσόδων. 
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4.8.4 Συνολική αξιολόγηση της εμπλοκής της εταιρείας στην κινητή τηλεφωνία.  

Όπως αναφέρουμε πιο πάνω, η εταιρεία αποφάσισε την επέκταση των δραστηριοτήτων της σε 

υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, ευελπιστώντας σε συγκράτηση πελατών και βελτίωση των 

οικονομικών της αποτελεσμάτων. Από τη συνολική αξιολόγηση της εμπλοκής της CytaHellas σε 

αυτό τον τομέα, η Υπηρεσία μας εξήγαγε τα πιο κάτω συμπεράσματα. 

Διαπιστώσεις:  

 Έχουμε την άποψη ότι, για μία εταιρεία του μεγέθους της CytaHellas, η οποία 

ταλανιζόταν από σοβαρά οικονομικά προβλήματα, η απόφαση για εμπλοκή στην κινητή 

τηλεφωνία ήταν βεβιασμένη και εκ των πραγμάτων, βασίστηκε σε μη ρεαλιστικές 

προβλέψεις.  

Όπως φαίνεται στο πιο κάτω γραφικό, ο πραγματικός αριθμός των συνδρομητών της 

κινητής τηλεφωνίας ήταν σταθερά χαμηλότερος από όλα τα σενάρια προβλέψεων, 

γεγονός που είχε άμεσο αντίκτυπο στους υπολογισμούς της καθαρής παρούσας αξίας και 

των αριθμοδεικτών ARPU/ACPU, που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη λήψη αποφάσεων. 

Εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι, παρά το ότι οι προβλέψεις που έγιναν το 

2014, αποδείχθηκαν εξωπραγματικές, το πρόβλημα δεν διορθώθηκε, αφού οι 

μεταγενέστερες προβλέψεις, αν και βελτιωμένες, απείχαν και πάλι αρκετά από τους 

πραγματικούς αριθμούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, όπως καταγράφεται στα πρακτικά 

του Διοικητικού Συμβουλίου της CytaHellas, ημερ. 8.9.2015, σύμφωνα με το 

αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχέδιο του 2015, οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας θα 

ανέρχονταν σε 56.000 και η επικερδότητά της σε 42%, ενώ στην πραγματικότητα ανήλθαν 

σε 36.000 και 16%, αντίστοιχα. 
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 Ακόμα και αν θεωρήσουμε ορθή την απόφαση για εμπλοκή της CytaHellas στην κινητή 

τηλεφωνία, παρατηρούμε μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίησή της, η οποία χρειάστηκε 

πέντε χρόνια, ενώ, σύμφωνα με τις προβλέψεις της CytaHellas, το έργο MVNO χρειαζόταν 

12 έως 14 μήνες για να αναπτυχθεί πλήρως. 

 

 Τα πιο πάνω, καθώς και η μη επαλήθευση των προβλέψεων για διακράτηση/απόκτηση 

πελατών και για συμμετοχή των διαφόρων καναλιών πώλησης στο συνολικό μείγμα 

πωλήσεων, είχαν σημαντική επίδραση στη μη επίτευξη των στόχων που τέθηκαν για την 
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κινητή τηλεφωνία και κατ’ επέκταση στον υπολογισμό των μελλοντικών 

χρηματοοικονομικών αναγκών της CytaHellas. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με 

το επιχειρησιακό σχέδιο που επικαιροποιήθηκε στις 31.8.2015, η επικερδότητα της 

κινητής τηλεφωνίας ανερχόταν σε 16%, το οποίο ήταν πολύ χαμηλότερο από το 

επιδιωκόμενο (42%). Η μειωμένη κερδοφορία της κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με τους 

υπολογισμούς της CytaHellas, θα επηρέαζε κατά €2,2 εκ. τις ανάγκες χρηματοδότησης για 

το 2015. 

4.9 Σύστημα τιμολόγησης 

4.9.1 Ανάθεση του έργου συστήματος τιμολόγησης σταθερής τηλεφωνίας 

Μετά από διενέργεια διαγωνισμού, τον Ιανουάριο του 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο της 

CytaHellas ανέθεσε σε ιδιωτική εταιρεία την προμήθεια συστήματος τιμολόγησης, έναντι 

€531.405 για το πρώτο έτος, για 350.000 συνδρομητές, μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους 

υποστήριξης. Σημειώνουμε ότι, τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, η συγκεκριμένη εταιρεία 

εξαγοράστηκε από την εταιρεία που είχε καταταγεί δεύτερη στη διαδικασία αξιολόγησης και 

επιλογής προμηθευτή για το έργο. 

Σύμφωνα με έκθεση του τότε Διευθυντή Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, που 

παρουσιάστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο στις 6.10.2015, το αρχικό πλάνο του έργου προέβλεπε 

την ολοκλήρωσή του τον Φεβρουάριο του 2013. 

Διαπίστωση: Δεν φαίνεται να υπογράφτηκε συμβόλαιο με τον επιτυχόντα προσφοροδότη του 

διαγωνισμού. Οι όποιες αναφορές σε χρονοδιαγράμματα γίνονται μόνο σε εσωτερικά 

έγγραφα της CytaHellas, χωρίς να δεσμεύουν τον προμηθευτή. 

4.9.2 Τροποποίηση του αντικειμένου και υλοποίηση του έργου 

Τον Ιούλιο του 2012, αφού ο προμηθευτής ολοκλήρωσε το εγχειρίδιο των επιχειρησιακών 

απαιτήσεων και απαιτήσεων συστήματος και θα ξεκινούσε την υλοποίησή του, η Διεύθυνση της 

CytaHellas αποφάσισε, κατόπιν συζητήσεων με τον προμηθευτή, την προμήθεια του συστήματος 

Application Integration Architecture – AIA. Αυτό μετέτρεψε το συνολικό έργο, από έργο 

υλοποίησης ενός συστήματος τιμολόγησης, σε έργο μετασχηματισμού των BSS συστημάτων της 

CytaHellas σε σύγχρονη αρχιτεκτονική, δημιουργώντας παράλληλα νέα έργα, τα οποία δεν 

περιλαμβάνονταν στο αρχικό αντικείμενο του έργου.  

Οι προμήθειες και εργασίες για τα νέα έργα ανατέθηκαν στον προμηθευτή του έργου, με την 

επίκληση του ότι ο προμηθευτής ήδη εργαζόταν για την ανάπτυξη του συστήματος και ήταν 

αδύνατη η εμπλοκή άλλου προμηθευτή. Μέχρι τον Ιούνιο του 2015, το επιπλέον ποσό που 

καταβλήθηκε, ανερχόταν σε €742.9632, ενώ άλλα €758.5003 είχαν συστηθεί για πληρωμή μέχρι 

τον Δεκέμβριο του 2017 (το μεγαλύτερο ποσό αφορά σε υποστήριξη του συστήματος). Ως 

αποτέλεσμα, το συνολικό κόστος για το σύστημα τιμολόγησης ανήλθε σε περίπου €2 εκ., δηλαδή 

περίπου ποσό τετραπλάσιο από ότι είχε αρχικά υπολογιστεί. 

                                                 
2
 Σύμφωνα με έκθεση του τότε Διευθυντή Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης ημερ. 22.6.2015 

3
 Σύμφωνα με το Αρχείο Παρακολούθησης Αποφάσεων του Συμβουλίου Προμηθειών 
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Τον Νοέμβριο του 2014, ενώ η ομάδα εργασίας εργαζόταν με στόχο να επιλύσει τα πολλά 

προβλήματα, που παρουσιάστηκαν κατά τις πρώτες αποστολές λογαριασμών από το νέο 

σύστημα τιμολόγησης στους πελάτες, οι οποίοι παρουσίαζαν λανθασμένα προηγούμενα 

υπόλοιπα, με αποτέλεσμα να προκύπτει λανθασμένο πληρωτέο ποσό, διαπιστώθηκε ανεπάρκεια 

των υποδομών αποθήκευσης, γεγονός που επέφερε πολύμηνη μετάθεση στον χρόνο 

παραγωγικής εκμετάλλευσης. Τελικά, η πρώτη μαζική αποστολή λογαριασμών, με το νέο 

σύστημα τιμολόγησης, πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2015, ενώ τουλάχιστον μέχρι και τον 

Οκτώβριο του ίδιου έτους, το σύστημα παρουσίαζε προβλήματα. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για την πορεία του έργου στις συνεδρίες, ημερ. 

2.10.2014, 16.6.2015 και 6.10.2015, στις οποίες εξέφραζε τη δυσφορία του για την καθυστέρηση 

και μη έγκαιρη ενημέρωσή του και θεώρησε ότι υπάρχουν ευθύνες, οι οποίες έπρεπε να 

αποδοθούν. 

Διαπιστώσεις:  

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas δεν ενημερώθηκε και δεν επικύρωσε την 

τροποποίηση του αντικειμένου του έργου. Εφόσον η τροποποίηση αφορούσε σε έργο το 

οποίο είχε εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα έπρεπε να υπάρξει νέα απόφαση 

από το Διοικητικό Συμβούλιο για τροποποίησή του.  

 Η ανάγκη έγκρισης των τροποποιήσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο ενισχύεται από το 

γεγονός ότι επήλθε σημαντική αύξηση στο εγκριθέν κόστος, το οποίο στο σύνολό του 

υπερέβαινε τα εγκριτικά όρια των Διευθυντών. Το γεγονός ότι, το ποσό που καταβλήθηκε 

είχε κατατμηθεί σε μικρότερες εργασίες, το κόστος των οποίων ήταν εντός των ορίων 

έγκρισης των Διευθυντών, δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία, αφού όλες οι εργασίες 

αφορούσαν στην υλοποίηση ενός έργου. Αξίζει να σημειώσουμε ότι και ο ίδιος ο Γενικός 

Διευθυντής της CytaHellas, με ηλεκτρονικό του μήνυμα, ημερ. 3.9.2014, εξέφρασε την 

ανησυχία του για τη συνεχή ανάθεση μικρών έργων στον ίδιο προμηθευτή. 



   ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ATHK/01/2022 

 
 

61 

 Το συμβόλαιο που υπογράφτηκε με την εξαγοράστρια εταιρεία την 1.7.2013, καλύπτει 

μόνο το ποσό και την εργασία που κατακυρώθηκε αρχικά στην εξαγορασθείσα εταιρεία, 

χωρίς να γίνεται αναφορά στην υλοποίηση των επιπλέον έργων, τα οποία ήδη 

συμφωνήθηκαν, αφού προφανώς θεωρήθηκε ότι αποτελούσαν ξεχωριστά έργα.  

 Παρατηρήσαμε πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου, η οποία 

υπερέβηκε τα δύο χρόνια. Το αρχικό πλάνο προέβλεπε ολοκλήρωσή του μέχρι τον 

Φεβρουάριο του 2013, ενώ η πρώτη μαζική αποστολή λογαριασμών πραγματοποιήθηκε 

τον Ιούνιο του 2015. 

 Πέραν της καθυστέρησης, το νέο σύστημα τιμολόγησης παρουσίαζε πολλά προβλήματα, 

με αποτέλεσμα να αποσταλούν αρκετοί λογαριασμοί με λανθασμένο πληρωτέο ποσό, 

γεγονός που επηρέασε αρνητικά την αξιοπιστία της CytaHellas. 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε εκ των υστέρων δαπάνες 

για υπηρεσίες που είχαν ήδη υλοποιηθεί. Παρά το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο 

εξέφρασε τη δυσφορία του και επέδειξε θέληση για αναζήτηση και απόδοση ευθυνών, 

τελικά το θέμα δεν εξετάστηκε. 

4.9.3 Σύστημα τιμολόγησης κινητής τηλεφωνίας 

Σύμφωνα με τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της CytaHellas, ημερ. 11.2.2014, το 

σύστημα τιμολόγησης της σταθερής τηλεφωνίας θα λειτουργούσε πιλοτικά τον Μάρτιο του 2014. 

Ενόψει της έναρξης παροχής υπηρεσιών MVNO, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην 

περιληφθεί επιπλέον λειτουργικότητα για την κάλυψη της κινητής τηλεφωνίας στο εν εξελίξει 

έργο, για να μην προκληθεί καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του νέου συστήματος τιμολόγησης 

και του έργου MVNO. Ως εκ τούτου, ενέκρινε την απευθείας ανάθεση του έργου στην εταιρεία Θ 

έναντι ποσού €254.000. Σημειώνουμε ότι, η απευθείας ανάθεση αποφασίστηκε λόγω των στενών 

χρονικών ορίων, αφού επίκειτο η έναρξη παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Η εταιρεία 

που επιλέγηκε ήταν αυτή που ανέπτυξε το σύστημα τιμολόγησης της Εταιρείας Ζ. Σύμφωνα με το 

Αρχείο Παρακολούθησης Αποφάσεων του Συμβουλίου Προμηθειών, για το εν λόγω σύστημα 

συστήθηκαν επιπρόσθετες πληρωμές ύψους €112.000, για πρόσθετες αναβαθμίσεις και 

€155.450, για υπηρεσίες υποστήριξης. 

Δεν εντοπίσαμε οποιαδήποτε μετέπειτα αξιολόγηση του συστήματος τιμολόγησης της κινητής 

τηλεφωνίας, πέραν ορισμένων σποραδικών αναφορών σε πρακτικά συνεδριάσεων, που 

ανέφεραν ότι αναμενόταν να λειτουργήσει περί τα τέλη Αυγούστου4 (υπενθυμίζουμε ότι η 

CytaHellas εισήλθε στην αγορά κινητής τηλεφωνίας στις 30.7.2014), καθώς και ότι λόγω 

προβλημάτων του συστήματος, για 3-4 μήνες δεν αποστέλλονταν λογαριασμοί5.  

Διαπιστώσεις:  

                                                 
4
 Πρακτικά συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου CytaHellas ημερ. 17.6.2014 και ΑΤΗΚ ημερ. 24.6.2014 

5
 Πρακτικά συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου CytaHellas ημερ. 20.10.2015 
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 Σύμφωνα με υπόμνημα του Διευθύνοντος Συμβούλου, το οποίο υποβλήθηκε στη 

συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, ημερ. 10.1.2012, ένας από τους λόγους που 

οδήγησαν την CytaHellas στην απόφαση για αναζήτηση νέου συστήματος τιμολόγησης το 

2011, ήταν το γεγονός ότι το υφιστάμενο σύστημα είχε υπερβεί  τα όριά του, τόσο σε 

τεχνικές δυνατότητες, όσο και σε χωρητικότητα και ως εκ τούτου είχε καταστεί πολύ αργό 

και δεν μπορούσε να υποστηρίξει μελλοντικές υπηρεσιακές ανάγκες της CytaHellas (όπως 

νέοι πελάτες, το MVNO). Όπως προκύπτει, ούτε το νέο σύστημα μπορούσε να 

υποστηρίξει το MVNO, χωρίς τις αναγκαίες αναβαθμίσεις, οι οποίες προϋπόθεταν χρόνο 

και χρήμα, με αποτέλεσμα, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που παρατηρήθηκε στην 

υλοποίηση του νέου συστήματος, η CytaHellas να αποκτήσει ξεχωριστό σύστημα 

τιμολόγησης για την κινητή τηλεφωνία. Σημειώνουμε παράλληλα ότι, σύμφωνα με 

υπηρεσιακό σημείωμα του Βοηθού Γενικού Διευθυντή προς τον Γενικό Διευθυντή, ημερ. 

7.2.2014, ήταν τελικά εφικτό να υλοποιηθούν οι ανάγκες τιμολόγησης των υπηρεσιών 

κινητής τηλεφωνίας, μέσω αναβάθμισης του παλιού συστήματος, αλλά αυτή η λύση 

απορρίφθηκε λόγω έλλειψης προσωπικού, καθώς επίσης και λόγω του ότι η εργασία δεν 

θα μπορούσε να μεταφερθεί στο νέο σύστημα. 

 Το γεγονός των στενών χρονικών ορίων, που οδήγησε σε μη προκήρυξη προσφορών, 

παραπέμπει σε κακό προγραμματισμό και κατ’ επέκταση σε επιλογή λύσης, η οποία 

ενδεχομένως να μην ήταν η οικονομικότερη.  

 Χωρίς να έχουμε περαιτέρω στοιχεία, από τις αναφορές στα πιο πάνω πρακτικά του 

Διοικητικού Συμβουλίου, είναι φανερό ότι και σε αυτή την περίπτωση παρουσιάστηκαν 

προβλήματα που επηρέασαν αρνητικά την εικόνα και αξιοπιστία της CytaHellas. 
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4.10 Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 

4.10.1 Έγκριση δαπανών με αναδρομική ισχύ 

Σε αρκετές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε προ τετελεσμένων και επικύρωσε 

αποφάσεις που λήφθηκαν από τη Διεύθυνση ή ενέκρινε δαπάνες που ήδη είχαν καταβληθεί. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι πιο κάτω περιπτώσεις: 

 Στις 27.7.2010 ενέκρινε, με αναδρομική ισχύ από 8.6.2010, την κάλυψη των αναγκών της 

CytaHellas για επέκταση του συστήματος IMS, με την καταβολή εφάπαξ ποσού €2.302.403 και 

ετήσιου ποσού ύψους €127.477, για τεχνική υποστήριξη του συστήματος. 

 Στις 27.7.2010, ενέκρινε επίσης, με αναδρομική ισχύ από 8.6.2010, την προμήθεια 

ευρυζωνικών θυρών από δύο εταιρείες, έναντι συνολικού ποσού €738.985. 

 Στις 4.2.2013, ενέκρινε τη λύση της μίσθωσης υποστατικού, από την 1.12.2012. Αξίζει να 

σημειώσουμε ότι, στον ιδιοκτήτη του υποστατικού, δόθηκε τρίμηνη προειδοποίηση από τον 

Σεπτέμβριο του  2012. 

 Στις 16.6.2015, ενέκρινε την καταβολή ποσού €117.225, για υπηρεσίες που είχαν ήδη ληφθεί 

για την υλοποίηση του συστήματος τιμολόγησης σταθερής τηλεφωνίας. 

 Στις 8.9.2015, επικύρωσε την απόφαση του Γενικού Διευθυντή, για παράταση της συμφωνίας 

λήψης υπηρεσιών υποστήριξης του κεντρικού αποθηκευτικού χώρου δεδομένων και 

εφαρμογών της CytaHellas με ιδιωτική εταιρεία, που έληξε στις 10.7.2015 και παράλληλα 

ενέκρινε την ανανέωσή της, μέχρι τις 10.7.2016. 

 Στην ίδια συνεδρία εγκρίθηκε εκ των υστέρων, δαπάνη για προμήθεια υπηρεσιών τηλεφωνικής 

υποστήριξης για τον Αύγουστο του 2015. 

 Στις 10.11.2015, ενέκρινε αναδρομικά την επιπρόσθετη δαπάνη για προμήθεια υπηρεσιών 

τηλεφωνικής υποστήριξης, για την περίοδο 1.10.2015 - 10.11.2015. 

 Στις 16.1.2018, επικύρωσε την απόφαση για δίμηνη παράταση (1.12.2017 – 31.1.2018) του 

συμβολαίου για την ομαδική ασφάλιση του προσωπικού της CytaHellas. 

Διαπίστωση: Αν και σε μεμονωμένες περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε τη δυσφορία 

του για το γεγονός ότι καλείτο να εγκρίνει δαπάνες εκ των υστέρων, για υπηρεσίες που είχαν ήδη 

ληφθεί, εντούτοις δεν λήφθηκαν οποιαδήποτε μέτρα για τερματισμό του φαινομένου διενέργειας 

δαπανών, που στην ουσία δεν ήταν νομικά καλυμμένες, ούτε εξετάστηκαν οι ευθύνες των ατόμων 

που προέβηκαν σε αυτές τις μη εξουσιοδοτημένες δαπάνες. 

4.10.2 Έγκριση δαπανών με τη μορφή του κατεπείγοντος 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο κλήθηκε να λάβει αποφάσεις, χωρίς να έχει τον 

εύλογο/απαιτούμενο χρόνο για μελέτη των στοιχείων που υποβάλλονταν ενώπιόν του. Αναφέρουμε 

ενδεικτικά τις πιο κάτω περιπτώσεις: 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρία του, ημερ. 23.9.2008, κλήθηκε να εγκρίνει την ανάπτυξη 

ιδιόκτητου οπτικού δικτύου σε συγκεκριμένο Νομό. Στην εν λόγω συνεδρία, ένα Μέλος 
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διαφώνησε με την απόφαση και δήλωσε ότι ανησυχούσε για τις πολυάριθμες και τακτικές 

αλλαγές και αυξήσεις στο ποσό της επένδυσης, οι οποίες έρχονταν στο Διοικητικό Συμβούλιο 

επιτακτικά, χωρίς να δοθεί χρόνος για μελέτη όλων των στοιχείων και ως εκ τούτου, το 

Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορούσε να εκφέρει άποψη ή/και να ταχθεί υπέρ συγκεκριμένων 

εισηγήσεων. Το Μέλος αναφέρθηκε ειδικότερα στην απευθείας ανάθεση σε προμηθευτές, 

χωρίς τη διαδικασία ζήτησης προσφορών, πριν τεθεί ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου 

σχετική έκθεση. Εν τέλει, η εισήγηση της Διεύθυνσης εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο των 

υπόλοιπων Μελών. 

 Στις 7.1.2013, η ώρα 14:38, ο Γενικός Διευθυντής απέστειλε στα Μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την απόφαση του Συμβουλίου Προμηθειών 

για προμήθεια καλωδίων οπτικών ινών για δύο υποέργα του Πανελλαδικού δικτύου, συνολικής 

αξίας €558.500, καθώς και τη σχετική έγκριση του Διευθύνοντος Συμβούλου, με την 

παράκληση όπως εγκριθεί, για να μην προκύψει οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση 

του έργου. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε στις 15:00 της ίδιας μέρας, δηλαδή μετά από 

20 λεπτά και ενέκρινε την πρόταση. Όπως φαίνεται από τα πρακτικά, παρά την έλλειψη χρόνου 

για προετοιμασία, η συζήτηση του θέματος διήρκησε μόνο 20 λεπτά, αφού στις 15:20 ξεκίνησε 

η συζήτηση άλλου θέματος. 

 Για την αναβάθμιση του συστήματος ΙΜS, έναντι ποσού ύψους €942.839, έπρεπε να υποβληθεί 

παραγγελία μέχρι τις 30.6.2017. Παρόλο που το σχετικό Υπόμνημα από τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο φέρει ημερομηνία 1.6.2017, εντούτοις εξετάστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 

27.6.2017, μόλις τρεις μέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας. 

Διαπίστωση: Και σε αυτή την περίπτωση θεωρούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα έπρεπε να 

ανέχεται την υποβολή αιτημάτων που συνεπάγονταν σημαντικές δαπάνες, για έγκριση, χωρίς να 

παρέχεται χρόνος για μελέτη τους. 

4.10.3 Πρακτικά Digimed Communications Ltd 

Εντοπίσαμε περίπτωση όπου τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Digimed, με τα οποία 

επικύρωσε αποφάσεις που λήφθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas ή/και της ΑΤΗΚ 

που την αφορούσαν, έφεραν ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας των πρακτικών της 

CytaHellas ή/και της ΑΤΗΚ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Digimed, ημερ. 24.5.2016, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση και συμφώνησε με το περιεχόμενο 

των αποφάσεων της ΑΤΗΚ, σε σχέση με την CytaHellas, που λήφθηκαν τον Ιούνιο του 2016, δηλαδή 

μεταγενέστερα. Η επικύρωση έγινε για τυπικούς/νομικούς κυρίως λόγους, αφού η μεγάλη 

πλειοψηφία των ατόμων που απάρτιζαν τα δύο Συμβούλια ήταν τα ίδια. Παρά το τυπικό της όλης 

διαδικασίας, αυτή έπρεπε να γίνεται με τη δέουσα σημασία και προσοχή, διαφορετικά ορισμένες 

αποφάσεις που λαμβάνονταν ενδεχομένως να μην θεωρούνται σύννομες.  

Διαπίστωση: Δεν δινόταν πάντοτε η απαραίτητη σημασία και προσοχή στην ετοιμασία των 

πρακτικών. 
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4.11 Κτηριακές εγκαταστάσεις 

4.11.1 Ενοικίαση διοικητικών γραφείων 

Μέχρι το 2011, η CytaHellas ενοικίαζε δύο κτήρια για στέγαση των διοικητικών γραφείων της. Στο 

πλαίσιο εξεύρεσης κτηρίου για αγορά ή ενοικίαση για στέγαση των διοικητικών γραφείων σε 

ενιαίο κτήριο, το Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas, μετά από διαδικασία προσφορών, 

αποφάσισε, στις 21.5.2013, την ενοικίαση νεόδμητου κτηρίου, με ετήσιο ενοίκιο ύψους 

€815.000. Το Συμβούλιο ενημερώθηκε, στις 25.6.2013, ότι το συμβόλαιο υπογράφτηκε στις 

29.5.2013 και ότι πριν την υπογραφή του, ζητήθηκε η εκτίμηση της λογικότητας της τιμής 

ενοικίασης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η εκτίμηση λήφθηκε την ίδια ημέρα με την 

υπογραφή των συμβολαίων και, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, η εκτίμηση της ετήσιας 

μισθωτικής αξίας ήταν χαμηλότερη από τη συμφωνηθείσα. 

Διαπίστωση: Για ένα τόσο μεγάλο κόστος ενοικίασης, η εκτίμηση του ανεξάρτητου εκτιμητή θα 

έπρεπε να είχε ληφθεί και παρουσιαστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο πριν τη λήψη απόφασης 

για ενοικίασή του. 

4.11.2 Κέντρο δεδομένων (Data Centre) Αθήνας 

Εντός του 2010, η CytaHellas προχώρησε στην αγορά κτηρίου έναντι ποσού ύψους €3.320.000, 

πλέον περίπου €374.000 για μεταβιβαστικά έξοδα και €64.000 για συμβολαιογραφικά και νομικά 

έξοδα, με σκοπό τη διαμόρφωσή του σε κέντρο δεδομένων, αποθηκευτικού χώρου και άλλων 

διοικητικών χώρων. Για τη διαμόρφωσή του, χρειάστηκαν επιπλέον €3.746.231, που ανέβασαν το 

συνολικό κόστος σε €7.504.231, ενώ το συνολικό ποσό που είχε προϋπολογιστεί για τις 

αντίστοιχες δαπάνες, ανερχόταν σε €6.880.000.  

Διαπιστώσεις:  

 Το συνολικό κόστος, το οποίο δαπανήθηκε για τη διαμόρφωση του κτηρίου, ήταν 

υπερβολικά υψηλό και θεωρούμε ότι η CytaHellas θα έπρεπε να επιδιώξει την απόκτηση 

κτηρίου που θα χρειαζόταν χαμηλότερο κόστος διαμόρφωσης.  

 Το πραγματικό κόστος του έργου υπερέβη το προϋπολογισθέν ποσό κατά €624.121. Το 

επιπλέον ποσό καλύφθηκε από άλλες πρόνοιες του Προϋπολογισμού γενικής χρήσης και 

για να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου δεν εκτελέστηκαν άλλα αναπτυξιακά 

έργα που είχαν προϋπολογιστεί. 

4.11.3 Κέντρο δεδομένων (data centre) Θεσσαλονίκης 

Εντός του 2013, με στόχο τη δημιουργία ενός κέντρου δεδομένων στις κτηριακές εγκαταστάσεις 

της CytaHellas στη Θεσσαλονίκη, προκηρύχτηκε διαγωνισμός για τις οικοδομικές και 

ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. Συγκεκριμένα, στις 21.1.2013 ζητήθηκε προσφορά από εννέα 

εταιρείες, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 4.2.2013 και υποβλήθηκαν 

επτά προσφορές. Στις 13.3.2013, υπογράφτηκε η σύμβαση για ποσό ύψους €445.289 πλέον ΦΠΑ, 

με ημερομηνία ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου την 30.8.2013. Στη συνέχεια 

υπογράφτηκαν οι πιο κάτω τροποποιήσεις: 
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 Στις 28.3.2013, (δηλαδή λίγες μέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης), για μετάθεση της 

ημερομηνίας έναρξης και λήξης των εργασιών κατά δύο μήνες.  

 Στις 24.6.2014, για μετάθεση στην ημερομηνία έναρξης την 1.9.2014, με δυνατότητα 

παράτασής της κατά ένα μήνα. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου παρέμεινε στους τρεις 

μήνες. Σε περίπτωση που οι εργασίες δεν ξεκινούσαν την 1.10.2014, τότε οι όροι πληρωμής 

θα συζητούνταν εκ νέου.  

 Στις 17.2.2017, έγινε επανασχεδιασμός του έργου, διαφοροποιώντας το κόστος του στις 

€159.332 πλέον ΦΠΑ (περιλαμβανομένης της προκαταβολής ύψους €120.000 που ήδη 

καταβλήθηκε). Η ημερομηνία έναρξης των εργασιών μετατέθηκε στην 1.3.2017 και της 

ολοκλήρωσης στις 30.6.2017.  

Διαπιστώσεις:  

 Η προθεσμία των 15 ημερών που έδωσε η CytaHellas, για την υποβολή των σχετικών 

προσφορών, ήταν πολύ μικρή. Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τη διαδικασία 

προσφορών που εφαρμόζεται στην ΑΤΗΚ, η προθεσμία δεν πρέπει να είναι μικρότερη 

των 52 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης, εκτός σε 

επείγουσες περιπτώσεις, όπου μπορεί να εγκριθεί σύντμηση της προθεσμίας αυτής 

μέχρι ελάχιστο όριο 36 ημερών.  

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas δεν έτυχε ενημέρωσης για τις τροποποιήσεις της 

σύμβασης, παρόλο που αυτές αφορούσαν σε επανασχεδιασμό του έργου, διαφοροποίηση 

του κόστους και καθυστερήσεις. 

 Από τα στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας, δεν μπορέσαμε να πληροφορηθούμε κατά 

πόσο εκτελέστηκε το έργο και αν όχι, κατά πόσο ανακτήθηκε η προκαταβολή. 

4.11.4 Μισθώσεις κτηρίων 

Κατά την περίοδο 2010 - 2013, η CytaHellas προχώρησε στην ενοικίαση υποστατικών σε διάφορες 

πόλεις/περιοχές, για να χρησιμοποιηθούν είτε ως καταστήματα, είτε ως χώροι εγκατάστασης 

μηχανημάτων της CytaHellas. 

Διαπίστωση: Από τα στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας, δεν φαίνεται να είχε διενεργηθεί 

επαρκής έρευνα κατά πόσο το μίσθωμα των πιο πάνω ενοικιάσεων ήταν ανάλογο των 

αγοραίων ενοικίων κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, ώστε να διασφαλιστεί ότι η CytaHellas δεν 

θα κατέβαλλε μεγαλύτερα ποσά. 

4.12 Άλλες αγορές εξοπλισμού, προμηθειών και υπηρεσιών 

Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της, η CytaHellas προέβαινε, τόσο σε αγορές προμηθειών και 

υπηρεσιών από τρίτα μέρη, όσο και σε διάφορες απευθείας αναθέσεις και συνεργασίες. 

4.12.1 Στρατηγική εμπορική επωνυμία 

Παρόλο που είχαν ετοιμαστεί προδιαγραφές για δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση 

διαμόρφωσης ολοκληρωμένης στρατηγικής εμπορικής επωνυμίας (μάρκας) της ΑΤΗΚ και της 
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CytaHellas, εντούτοις αυτός κρίθηκε αχρείαστος από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΗΚ, αφού 

στις 19.6.2007 αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της εργασίας σε συγκεκριμένο οίκο, έναντι 

ποσού ύψους €230.000 (περίπου Λ.Κ. 135.000). Η αιτιολογία ήταν ότι ο οίκος θα έφερνε εις 

πέρας το έργο σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα (μέχρι τον Νοέμβριο του 2007) και με μικρότερο 

κόστος, σε σχέση με εκείνο που θα προέκυπτε κατόπιν προκήρυξης δημόσιου διαγωνισμού, για 

τον οποίο το εκτιμώμενο κόστος ήταν €410.000 (περίπου Λ.Κ. 240.000), με προβλεπόμενη 

ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου μετά από ένα χρόνο. 

Διαπίστωση: Η λήψη της απόφασης για τη μη προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού, απέκλεισε το 

ενδεχόμενο να ληφθεί καλύτερη προσφορά ή τουλάχιστον εξίσου συμφέρουσα. Ως εκ τούτου, 

η οικονομικότητα της ανάθεσης στον συγκεκριμένο οίκο είναι αμφισβητήσιμη.  Περαιτέρω, το 

γεγονός ότι ο δημόσιος διαγωνισμός κρίθηκε ως αχρείαστος, εγείρει ερωτήματα ως προς τη 

διαφάνεια και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την ανάθεση. Επίσης, η μεγάλη 

διαφορά στο εκτιμημένο κόστος του διαγωνισμού, από το ποσό της απευθείας ανάθεσης, η 

οποία ήταν ένας από τους λόγους που επικαλέστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για να 

προχωρήσει με απευθείαςανάθεση, ενδεχομένως οφείλεται σε λανθασμένη εκτίμηση του 

κόστους και όχι σε πραγματική διαφορά. 

4.12.2 Αγορά φορητών υπολογιστών και υπολογιστών τσέπης 

Στις 29.9.2009, υποβλήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas εισήγηση για αγορά 3.000 

φορητών υπολογιστών (laptops) από συγκεκριμένο προμηθευτή, χωρίς την προκήρυξη 

προσφορών, με την επίκληση της πίεσης χρόνου. Επισημάνθηκε παράλληλα ότι ο υπό αναφορά 

προμηθευτής είχε επιλεγεί σε δύο προηγούμενες περιπτώσεις, μετά από διαδικασία προσφορών. 

Παράλληλα, υποβλήθηκε εισήγηση για αγορά 1.000 φορητών υπολογιστών τσέπης (notebooks), 

για τους οποίους, παρά την πίεση του χρόνου, ζητήθηκαν προσφορές από τρεις προμηθευτές, 

γεγονός που σχολιάστηκε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με 

την προϋπόθεση ότι θα εγκρινόταν από την ΚτΠ η αύξηση της δημόσιας διαθέσιμης δαπάνης του 

Άξονα II, ενέκρινε την αγορά των laptops και notebooks, αξίας €933.000 και €262.000, αντίστοιχα. 

Περαιτέρω, ενέκρινε τη διάθεση συνολικού ποσού μέχρι €2 εκ. πλέον ΦΠΑ, περιλαμβανομένων 

και των πιο πάνω ποσών, για την αγορά πρόσθετων συσκευών από τον ίδιο προμηθευτή. 

Διαπίστωση: Η αγορά συσκευών laptops ή/και notebooks, χωρίς να ληφθούν προσφορές από 

διάφορους προμηθευτές, δεν διασφάλισε την εξασφάλιση της  καλύτερης τιμής και αποτελεί 

ακόμα ένα παράδειγμα καταστρατήγησης των αρχών της διαφάνειας, χρηστής διοίκησης και 

ίσης μεταχείρισης και δεν συνάδει με τις βέλτιστες πρακτικές. 

4.12.3 Αγορά Εξοπλισμού για Φυσική Συνεγκατάσταση με τηλεφωνικά κέντρα ΟΤΕ 

Για τη φυσική συνεγκατάσταση της CytaHellas σε 18 τηλεφωνικά κέντρα του ΟΤΕ στην Αττική, το 

Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, στις 27.7.2010, την αγορά 30 DSLAM Alcatel (65.000 πόρτες 

περίπου) από συγκεκριμένο προμηθευτή, με υπολογιζόμενο κόστος στις €850.000 - €900.00. Στη 

συνεδρία σχολιάστηκε το γεγονός ότι δεν είχε γίνει εισήγηση για εξεύρεση και άλλου 

προμηθευτή για κατάθεση προσφοράς. Η αιτιολογία του Γενικού Διευθυντή ήταν ότι η 

διαδικασία υποβολής νέων προσφορών θα ήταν χρονοβόρα, θα χρειαζόταν χρόνος ώστε να 



   ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ATHK/01/2022 

 
 

68 

επιτυγχανόταν η συμβατότητα του εξοπλισμού και ότι ο εξοπλισμός του συγκεκριμένου 

προμηθευτή ήταν ελεγμένος και ικανοποιούσε την CytaHellas. 

Διαπίστωση: Θεωρούμε ότι θα έπρεπε να προωθηθούν έγκαιρα οι διεργασίες για λήψη 

προσφορών από διαφορετικούς προμηθευτές, ούτως ώστε να λαμβάνονταν οι προσφορές και 

να υπήρχε η επιλογή της πιο συμφέρουσας προσφοράς. 

4.12.4 Προμήθεια Πυλών Μέσων (Media Gateways) 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas ενέκρινε, στις 21.6.2011, την προμήθεια πυλών μέσων 

και την ενεργοποίηση νέων διασυνδέσεων, για υποστήριξη των πωλήσεων του προϊόντος 

«Τηλεφωνία για μεγάλες επιχειρήσεις», με κόστος ύψους €378.000 περίπου, το οποίο δεν είχε 

συμπεριληφθεί στον Προϋπολογισμό της CytaHellas.  

Διαπίστωση: Η μη συμπερίληψη του σχετικού κόστους στον Προϋπολογισμό, ήταν αποτέλεσμα 

ελλιπούς σχεδιασμού από το αρμόδιο Τμήμα και τη Διεύθυνση της CytaHellas, αφού ήταν σε 

γνώση της Διεύθυνσης ότι οι επιχειρηματικοί πελάτες ήταν βαρύνουσας σημασίας για την 

επίτευξη των στόχων της. 

4.12.5 Παραγγελία εξοπλισμού πολυπλεξίας μήκους κύματος (DWDM) προς 

εξυπηρέτηση πιθανού πελάτη 

Στις 2.9.2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΗΚ αποφάσισε την ανανέωση των συμβολαίων για 

προμήθεια και συντήρηση του πιο πάνω εξοπλισμού από ιδιωτική εταιρεία και αξιοποίησή του 

από την CytaHellas για τις ανάγκες της. Σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της CytaHellas, 

ημερ. 30.9.2011, ο Διευθύνων Σύμβουλος σημείωσε ότι, εκ παραδρομής, η εν λόγω απόφαση της 

ΑΤΗΚ δεν υποβλήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas για επικύρωση. Λόγω σοβαρής 

πιθανότητας εξυπηρέτησης πελάτη της, που είχε προκύψει εκείνες τις ημέρες, ο Διευθύνων 

Σύμβουλος προχώρησε αυτοβούλως στην έγκριση τοποθέτησης της παραγγελίας για τη 

δημιουργία κυκλώματος χωρητικότητας στο δίκτυο κορμού της CytaHellas, με κόστος €441.396, 

πλέον ετήσιο κόστος συντήρησης ύψους €46.800. Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος 

εισηγήθηκε την υιοθέτηση της απόφασης της ΑΤΗΚ για αξιοποίηση του συμβολαίου που 

υφίστατο με ιδιωτική εταιρεία και από την CytaHellas, ενώ παράλληλα ζήτησε επικύρωση της 

απόφασής του για την τοποθέτηση της προαναφερθείσας παραγγελίας στην ιδιωτική εταιρεία. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas, αφού καυτηρίασε την τοποθέτηση παραγγελίας, χωρίς 

την απαιτούμενη έγκριση, ανέβαλε τη συζήτηση του θέματος σε μεταγενέστερο στάδιο, έτσι 

ώστε να υπάρξει κατάλληλος χρόνος για να απαντηθούν σημαντικά ερωτήματα, σε σχέση με το 

θέμα. Τελικά, στην επόμενη συνεδρία, ημερ. 18.10.2011, αφού ενημερώθηκε για τα ερωτήματα 

που έθεσε, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ζητηθεί ανάκληση της απόφασης της ΑΤΗΚ 

για αξιοποίηση του συμβολαίου της με ιδιωτική εταιρεία, να ακυρωθεί η πιο πάνω παραγγελία 

και να ζητηθούν νέες προσφορές, από πέντε συγκεκριμένες εταιρείες, για την προμήθεια του 

σχετικού εξοπλισμού.  
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Διαπιστώσεις: 

 Η τοποθέτηση παραγγελίας, στη βάση εξασφάλισης έγκρισης μόνο από τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, υποδηλώνει αδυναμία των εσωτερικών δικλίδων, όσον αφορά στις 

διαδικασίες που ακολουθούνταν για τοποθέτηση παραγγελιών (σχετική είναι και η 

παράγραφος 4.10.1).  

 Προφανώς, η εισήγηση του ιδιωτικού οίκου, από τον οποίο λήφθηκαν υπηρεσίες 

εσωτερικού ελέγχου για την καταγραφή και εφαρμογή επίσημης και εγκεκριμένης 

διαδικασίας για τη διεκπεραίωση αγορών για προμήθειες και υπηρεσίες, (βλέπε 

παράγραφο 4.13.2) δεν λήφθηκε υπόψη από τους αρμόδιους.  

 Η πιο πάνω τοποθέτηση παραγγελίας για ποσό €500.000 περίπου, εγείρει ερωτηματικά 

ως προς το άμεσο της ανάγκης, αφού ο πιθανός πελάτης που θα εξυπηρετείτο, δεν είχε 

καν υπογράψει δεσμευτικό συμβόλαιο με την CytaHellas. 

4.12.6 Σύστημα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas, στη συνεδρία του, ημερ. 30.9.2011, ενημερώθηκε για 

την προκήρυξη διαγωνισμού, για εξασφάλιση συστήματος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, αφού το 

σύστημα που υφίστατο δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τις επιχειρησιακές απαιτήσεις όλων των 

Διευθύνσεων της CytaHellas. 

Το Συμβούλιο, αφού επανέλαβε την πάγια θέση του για αξιοποίηση συμβολαίων της μετόχου 

ΑΤΗΚ, όπου αυτό ήταν δυνατό και οικονομικά συμφέρον και αφού σημείωσε τις πολλές 

συνέργειες από την ύπαρξη των ίδιων συστημάτων στην CytaHellas και στην ΑΤΗΚ, ανέβαλε τη 

συζήτηση του θέματος και ζήτησε όπως υποβληθούν ενώπιόν του, εναλλακτικές προτάσεις 

αντίστοιχης λειτουργικότητας, είτε με επέκταση του συστήματος της ΑΤΗΚ  στην Ελλάδα, είτε με 

προμήθεια παρόμοιου συστήματος με αυτό της ΑΤΗΚ.  

Διαπιστώσεις: 

 Θεωρούμε  ότι το θέμα επίτευξης συνεργειών, μέσω της αξιοποίησης συστημάτων της 

ΑΤΗΚ από την CytaHellas, θα έπρεπε να τύχει αξιολόγησης κατά την προμήθεια του 

αρχικού συστήματος της CytaHellas και όχι μόνο κατά την εξέταση ανάγκης 

αντικατάστασής του. Εάν αυτό γινόταν από την αρχή, ίσως να μην καθίστατο αναγκαία η 

αντικατάστασή του.   

 Δεν φαίνεται να προηγήθηκε η κατάλληλη αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος, 

αφού αυτό παρουσίαζε συνεχώς προβλήματα ανεπάρκειας και δυσλειτουργίας. 

Επιπλέον, το γεγονός ότι το σύστημα δεν μπορούσε να ικανοποιήσει όλες τις 

επιχειρησιακές απαιτήσεις, καταδεικνύει τον ελλιπή σχεδιασμό, από την CytaHellas, που 

είχε ως αποτέλεσμα την ανάγκη επιπρόσθετης επένδυσης, για απόκτηση νέου 

συστήματος, σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
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4.12.7 Ολοκληρωμένο σύστημα κανόνων και ελέγχου χρέωσης υπηρεσιών 

δεδομένων κινητών επικοινωνιών (PCRF) 

Για την προμήθεια του πιο πάνω συστήματος, έναντι μέγιστου ποσού €797.783, η αρμόδια 

υπηρεσία της CytaHellas προχώρησε στη λήψη προσφοράς μόνο από μια εταιρεία.  

Διαπίστωση: Η λήψη προσφορών από μόνο μια εταιρεία δεν διασφαλίζει την εξασφάλιση της 

πιο οικονομικά συμφέρουσας λύσης. 

4.12.8 Προμήθεια εξοπλισμού από ιδιωτική εταιρεία  

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas ενέκρινε, στις 13.3.2012, την κατακύρωση του 

διαγωνισμού σε ιδιωτική εταιρεία, για προμήθεια εξοπλισμού πολυπλεξίας πυκνού τμήματος 

μήκους κύματος (DWDM), έναντι του ποσού των €1,5 εκ. περίπου, το οποίο αποτελούσε την 

πραγματική δαπάνη δεκαετίας και η οποία θα αποπληρωνόταν σε 36 μηνιαίες δόσεις, με 

επιτόκιο που, σύμφωνα με τα τότε δεδομένα, δεν θα υπερέβαινε το 7,8%. Στο ποσό είχε 

παραχωρηθεί συνολική έκπτωση 79,3%.  

β. Από την ίδια εταιρεία αποκτήθηκε και εξοπλισμός πακετομεταγωγής (BRAS), ο οποίος είχε 

ομαδοποιηθεί σε τρεις κατηγορίες. Ο εξοπλισμός κατηγορίας 1 αφορούσε στις επεκτάσεις σε 

υφιστάμενο εξοπλισμό, ο εξοπλισμός κατηγορίας 2 αφορούσε στις προσθήκες νέων κόμβων, που 

θα εκτελούσαν την ίδια λειτουργικότητα με άλλους υφιστάμενους κόμβους, για επέκταση 

υφιστάμενου δικτύου και ο εξοπλισμός κατηγορίας 3 αφορούσε σε εξοπλισμό με νέα 

λειτουργικότητα ή/και δημιουργία ανεξάρτητου δικτύου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΗΚ, σε συνεδρίασή του, ημερ. 19.7.2011, αποφάσισε όπως ο 

εξοπλισμός για τις κατηγορίες 1 και 2 εξασφαλιζόταν μέσω υφιστάμενου συμβολαίου από τη 

συγκεκριμένη εταιρεία. Αναφορικά με τον εξοπλισμό κατηγορίας 3, αποφάσισε ότι η κάθε 

περίπτωση θα εξεταζόταν ξεχωριστά και θα επιλεγόταν η επιβαλλόμενη λύση, στη βάση   

τεχνοοικονομικών κριτηρίων, κατόπιν υποβολής σχετικής εισήγησης και λήψης απόφασης από τα 

αρμόδια σώματα. 

Σε σχέση με την επιλογή προμηθευτή για την προμήθεια νέου εξοπλισμού BRAS, το Διοικητικό 

Συμβούλιο της CytaHellas, σε συνεδρίασή του, ημερ. 22.5.2012, αποφάσισε όπως η προμήθεια, 

αξίας €130.000, γίνει μέσω της υφιστάμενης σύμβασης, ως η εισήγηση του Διευθύνοντος 

Συμβούλου, με την επίκληση της αποφυγής του κινδύνου ασυμβατότητας, παρά το γεγονός ότι ο 

Διευθυντής Δικτύου Κορμού της μετόχου ΑΤΗΚ επισήμανε ότι ο εξοπλισμός αυτός ανήκει στην 

Κατηγορία 3 και σημείωσε ότι η προμήθειά του θα έπρεπε  να γίνει μέσω προσφορών.  

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΗΚ, σε συνεδρία του, ημερ. 

6.11.2012, αποφάσισε όπως προμηθευτεί νέο εξοπλισμό BRAS για τις ανάγκες της CytaHellas,  με  

προϋπολογιζόμενη δαπάνη ύψους €850.000, μέσω της υφιστάμενης σύμβασης με τον 

συγκεκριμένο προμηθευτή, παρά το γεγονός ότι, σε αυτή την περίπτωση, ο Διευθύνοντας 

Σύμβουλος εισηγήθηκε την υιοθέτηση της άποψης του Κεντρικού Συμβουλίου Προσφορών, για 

προκήρυξη κλειστού διαγωνισμού με το σύστημα του ενός φακέλου, αφού, βάσει των 

υπηρεσιακών εκθέσεων, ο εξοπλισμός κατατασσόταν στην κατηγορία 3. Παρά ταύτα, το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΗΚ δεν πείστηκε ότι ο εν λόγω εξοπλισμός εντασσόταν στην 
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κατηγορία 3, αφού από τις περιγραφές θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ανήκε στην κατηγορία 2, 

ενώ έστω και αν θεωρείτο ότι ο εξοπλισμός εντάσσεται στην κατηγορία 3, προβλεπόταν ότι η 

κάθε περίπτωση θα εξεταζόταν ξεχωριστά.  

Επιπλέον, σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ημερ. 18.10.2011, η 

προμήθεια του εξοπλισμού ενέπιπτε στην κατηγορία ανάπτυξης υποδομής, όπου είχαν ήδη γίνει 

επενδύσεις, έτσι θα έπρεπε να επιδιωκόταν ομοιομορφία με την αξιοποίηση συμβολαίου 

προμήθειας και η αξιοποίηση στρατηγικών συνεργασιών με τους προμηθευτές. Περαιτέρω, 

σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση, τονίστηκε ότι για τις προμήθειες που σχετίζονταν με τα 

υπόλοιπα δίκτυα και υποδομές, θα έπρεπε να επιδιωκόταν επιλογή ενός στρατηγικού συνεργάτη, 

ώστε να αποφεύγεται η περιπλοκότητα και το κόστος διαχείρισης. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο 

θεώρησε επιβαλλόμενη λύση την αγορά του εξοπλισμού, μέσω του υφιστάμενου συμβολαίου με 

τη συγκεκριμένη εταιρεία. 

Διαπιστώσεις:   

  Η προμήθεια του εξοπλισμού DWDM από ιδιωτική εταιρεία και η πολύ σημαντική 

συνολική έκπτωση που παραχωρήθηκε, ύψους 79,3%, δημιουργεί ερωτηματικά για το 

εάν αυτή ήταν πραγματική και, εάν ναι, κατά πόσο θα έπρεπε να κριθεί ως ασυνήθιστα 

χαμηλή προσφορά και να απορριφθεί. Επιπλέον, το γεγονός ότι το επιτόκιο για την 

αποπληρωμή του σχετικού ποσού θα ήταν μεταβλητό, άφηνε εκτεθειμένη την CytaHellas 

σε κίνδυνο επιτοκίου. 

  Όσον αφορά στην προμήθεια του εξοπλισμού BRAS, προκύπτει ανομοιομορφία στις 

αποφάσεις που λαμβάνονταν, οι οποίες, παρά την επίκληση διαφορετικών λόγων, για μη 

εφαρμογή των εισηγήσεων των τεχνοκρατών της ΑΤΗΚ, κατέληγαν στην ανάθεση της 

προμήθειας σε συγκεκριμένο προμηθευτή. Το γεγονός ότι δεν ζητήθηκαν άλλες 

προσφορές, για προμήθεια του εξοπλισμού, αποστέρησε την CytaHellas από τη 

δυνατότητα λήψης  πιο οικονομικά συμφερουσών προτάσεων. Επιπρόσθετα, το γεγονός 

ότι αποφασίστηκε η αγορά του εξοπλισμού, μέσω του υφιστάμενου συμβολαίου με 

συγκεκριμένη εταιρεία, αύξανε τον βαθμό εξάρτησης της CytaHellas από τον 

συγκεκριμένο προμηθευτή, με όλες τις συνεπαγόμενες συνέπειες. 

4.12.9 Εξοπλισμός  για την τηλεπικοινωνιακή ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου 

Στο πλαίσιο των ενεργειών που έγιναν για τη ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου, η CytaHellas έλαβε, το 2012, 

προσφορά από ιδιωτική εταιρεία, για τοποθέτηση καλωδίου επί της γέφυρας. Παράλληλα ζήτησε 

προσφορές για πόντιση υποβρυχίου καλωδίου από επτά διαφορετικές εταιρείες, εκ των οποίων 

ανταποκρίθηκε μόνο μία. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του, ημερ. 23.10.2012, 

υιοθέτησε την άποψη της Διεύθυνσης για συνεργασία με την ιδιωτική εταιρεία, για εγκατάσταση 

καλωδίου 72 ινών στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, ως την πλέον συμφέρουσα, με αρχικό 

υπολογιζόμενο κόστος προμήθειας/εγκατάστασης €10.000, πλέον ετήσιο ενοίκιο ύψους €50.000, 

το οποίο θα αναπροσαρμοζόταν ετησίως, με βάση τον εκάστοτε πληθωρισμό.  

Διαπίστωση: Για την επιλογή της πιο συμφέρουσας προσφοράς, έγινε σύγκριση δύο 

ανομοιόμορφων προσφορών, αφού η καθεμιά αφορούσε σε διαφορετικό αντικείμενο. Η 
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CytaHellas θα έπρεπε να είχε ζητήσει επιπλέον προσφορές για τοποθέτηση καλωδίου επί της 

γέφυρας, ώστε να μπορεί να γίνει σύγκρισή τους και να διασφαλίσει ότι έκανε την πιο 

συμφέρουσα επιλογή. 

4.13 Εσωτερικός Έλεγχος 

4.13.1 Διενέργεια εσωτερικών ελέγχων 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική  και συμβουλευτική δραστηριότητα, 

σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθά τον 

οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας μια συστηματική και 

επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής 

διακυβέρνησης.  

Κατά καιρούς ανατέθηκαν συγκεκριμένοι εσωτερικοί έλεγχοι τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και 

στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΤΗΚ. 

Διαπιστώσεις:  

 Δεν δημιουργήθηκε Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου στην CytaHellas, η οποία θα 

διεξήγαγε συστηματικά και καθημερινά ελέγχους, ως θα αναμενόταν για ένα οργανισμό 

του μεγέθους της CytaHellas. 

 Δεν διενεργούνταν εσωτερικοί έλεγχοι καθόλη την περίοδο λειτουργίας της CytaHellas. 

4.13.2 Διενέργεια εσωτερικού ελέγχου από ελεγκτικό οίκο  

Ιδιωτικός ελεγκτικός οίκος διεξήγαγε εσωτερικό έλεγχο στις λειτουργίες και αποτελέσματα της 

CytaHellas κατά την περίοδο 26.1.2007 - 31.5.2009 και υπέβαλε “Έκθεση αδυναμιών και 

βελτιωτικών εισηγήσεων”. Σύμφωνα με την έκθεση, υπήρξαν σημαντικοί περιορισμοί στη 

διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι δεν παραδόθηκε στους 

ελεγκτές ο Προϋπολογισμός και το επιχειρησιακό πλάνο  για το 2009. Επίσης, δεν υπήρχε 

επαρκώς αναλυτικός Προϋπολογισμός και επιχειρησιακό πλάνο για τα έτη 2007 και 2008, με 

αποτέλεσμα να ήταν ανέφικτος ο συγκριτικός έλεγχος, βάσει των πραγματικών αποτελεσμάτων, 

για εντοπισμό πιθανών αποκλίσεων. 

Παρά τους περιορισμούς, στην έκθεση κατεγράφησαν σημαντικές διαπιστώσεις και ουσιαστικοί 

κίνδυνοι. Ενδεικτικά, παραθέτουμε τα πιο κάτω: 

 Μη ύπαρξη επίσημης κατάστασης και σχετικών κριτηρίων, για την αξιολόγηση των 

προμηθευτών, που δυνατόν να οδηγούσε την CytaHellas σε αγορά υπηρεσιών, προμηθειών 

και πάγιων στοιχείων από προμηθευτές, οι οποίοι δεν πληρούσαν τα απαραίτητα κριτήρια 

ποιότητας και εξυπηρέτησης.  

 Απουσία επίσημης και εγκεκριμένης διαδικασίας, για τη διεκπεραίωση αγορών 

προμηθειών, υπηρεσιών και πάγιων στοιχείων, που δυνατόν να οδηγούσε την CytaHellas σε 

αγορές χωρίς να ακολουθεί μία ομοιόμορφη πολιτική, δίδοντας την ευχέρεια σε 

λειτουργούς να μην ακολουθούν όλα τα προβλεπόμενα βήματα, καθώς επίσης και σε 
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αγορές προμηθειών, υπηρεσιών και πάγιων στοιχείων, οι οποίες να μην ήταν συμβατές με 

τις ανάγκες της CytaHellas. 

 Καθυστέρηση στην έγκριση της αποδέσμευσης των ποσών από τον Προϋπολογισμό της 

ΑΤΗΚ για την επέκταση της CytaHellas, γεγονός που προκαλούσε καθυστέρηση στην 

επέκταση της εταιρείας και στην κάλυψη των αναγκών χρηματοδότησης που προέκυπταν 

για την επέκταση αυτή. Ως αποτέλεσμα, η CytaHellas πιθανώς να διεκπεραίωνε εργασίες 

ή/και να δημιουργούσε κονδύλια, χωρίς να έχει επίσημα αποδεσμευτεί το ποσό 

χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της.  

 Μη ύπαρξη συγκεντρωτικής διαδικασίας ετοιμασίας και συστηματικής επισκόπησης των 

μηνιαίων/τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (Management Accounts), που δυνατόν να 

παρεμπόδιζε την CytaHellas στην έγκαιρη λήψη διορθωτικών μέτρων, στην επαρκή 

παρακολούθηση και αξιολόγηση των εσόδων και εξόδων της και στον ορθό 

προγραμματισμό των δαπανών της, προς αποφυγή πιθανών προβλημάτων ρευστότητας. 

Επίσης, ενείχε τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τους κανόνες/βέλτιστες πρακτικές 

διακυβέρνησης. 

Διαπιστώσεις:  

 Προέκυπτε κίνδυνος ανεξαρτησίας του ελεγκτικού οίκου, ο οποίος παρείχε υπηρεσίες 

τόσο ως εσωτερικός, όσο και ως εξωτερικός ελεγκτής, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι 

αυτό επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, από τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 

 Υπήρξαν σημαντικοί περιορισμοί στον σκοπό και την έκταση του εσωτερικού ελέγχου, 

γεγονός που δεν επέτρεψε την αποκόμιση του πλήρους οφέλους από το εγχείρημα. 

 Όπως προκύπτει, η ΑΤΗΚ εμπλάκηκε σε μία επένδυση εκατομμύριων, χωρίς να θέσει 

βασικές και ολιστικές καταγεγραμμένες ασφαλιστικές δικλίδες, για την παρακολούθηση και 

έλεγχό της. 

 Παρά τις σοβαρές επισημάνσεις, δεν φαίνεται να λήφθηκαν έγκαιρα και αποτελεσματικά 

μέτρα αντιμετώπισης των σχετικών κινδύνων. 

4.14 Θέματα προσωπικού 

4.14.1 Διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού 

Στα πρώτα στάδια λειτουργίας της CytaHellas, δεν είχαν τεθεί οποιεσδήποτε διαδικασίες που θα 

διασφάλιζαν την πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού, το οποίο θα αμειβόταν ανάλογα με την 

αξία του. Ενδεικτικά, παραθέτουμε τις πιο κάτω αναφορές από πρακτικά του Διοικητικού 

Συμβουλίου: 

 Στις 29.5.2007, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της 

CytaHellas να προβεί σε συνεντεύξεις υποψηφίων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις που είχαν 

τεθεί και να προσφέρει διορισμό σε κατάλληλους υποψήφιους, οι οποίοι εκ των πραγμάτων θα 

αποτελούσαν το αρχικό προσωπικό της CytaHellas, αποφασίζοντας, κατά τη διακριτική του 

ευχέρεια, το επίπεδο των αμοιβών τους.  
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 Στις 11.11.2008, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για την 

αναπροσαρμογή μισθών του προσωπικού, που έγιναν με έγκρισή του. Δύο από τα Μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου αντέδρασαν, σημειώνοντας ότι, εάν το θέμα ερχόταν ενώπιον του 

Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση, αυτοί θα διαφωνούσαν. Δικαιολογώντας τη στάση τους, 

αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, στην οικονομική ύφεση που υπήρχε στην αγορά 

τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, στο γεγονός ότι οι πρώτοι μισθοί που δόθηκαν ήταν ήδη υψηλοί 

και στο γεγονός ότι οι αυξήσεις, που έφθαναν το 50%, ήταν αδικαιολόγητες, άκαιρες και σε 

μερικές περιπτώσεις προκλητικές. Έγινε επίσης αναφορά στο ότι οι αυξήσεις που δόθηκαν δεν 

ήταν βάσει αποτελεσμάτων, αφού η εταιρεία είχε αρχίσει την εμπορική της δραστηριότητα 

μόνο λίγες μέρες πριν και ότι θα είχαν επιπτώσεις στο κόστος της και στο επιχειρησιακό πλάνο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως περιπτώσεις σημαντικών αυξήσεων και κινήτρων 

τίθενται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου για απόφαση. 

Διαπιστώσεις:  

 Οι διαδικασίες τις οποίες ακολουθούσε η CytaHellas, για την πρόσληψη και μισθοδοσία 

προσωπικού, ήταν ανεπαρκείς. Σε αντίστοιχου μεγέθους οργανισμούς, η πρόσληψη και ο 

καθορισμός της μισθοδοσίας καθορίζεται από μια ομάδα ατόμων, ώστε να διασφαλίζεται η 

διαφάνεια, αμεροληψία και αντικειμενικότητα των αποφάσεων.  

 Η πιο πάνω αδυναμία είναι ενδεικτική της προχειρότητας με την οποία κτίστηκε η CytaHellas 

κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της. 

 Το υψηλό κόστος μισθοδοσίας είχε αρνητικό αντίκτυπο στην κερδοφορία της εταιρείας. 

4.14.2 Παροχή έκτακτης αμοιβής σε στελέχη της CytaHellas 

Στις 22.5.2018, λίγο πριν την οριστικοποίηση της πώλησης της CytaHellas, το Διοικητικό 

Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε την καταβολή έκτακτου φιλοδωρήματος, ίσου με ένα 

μηνιαίο μισθό, σε τρεις υπαλλήλους της CytaHellas, οι οποίοι είχαν οριστεί ως ομάδα εργασίας 

για το έργο της δημιουργίας ιστορικού πληροφοριών. Επισημαίνουμε ότι, η αρχική εισήγηση του 

Γενικού Διευθυντή και του Διευθύνοντος Συμβούλου της CytaHellas, ήταν η καταβολή έκτακτου 

φιλοδωρήματος σε 11 υπαλλήλους, με διαφορετικό ποσοστό, ως αναγνώριση της προσπάθειάς 

τους να φέρουν εις πέρας την παρουσίαση που έγινε σε ενδιαφερόμενους επενδυτές.  

Διαπίστωση: Θεωρούμε ότι η παροχή έκτακτου φιλοδωρήματος σε υπαλλήλους, λίγο πριν την 

πώληση της εταιρείας λόγω της δυσμενούς οικονομικής της κατάστασης, δεν δικαιολογείται.  

Επισημαίνουμε ότι, όπως αναφέρουμε και στην παράγραφο 3.4.3 της έκθεσής μας, το Ιστορικό 

Αρχείο Πληροφοριών παρουσίαζε πολλές ελλείψεις. 

4.14.3 Προσωπικό της Αρχής που απασχολείται στην CytaHellas. 

Μέχρι τις 29.6.2012, χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου ασκούσε ο τότε Ανώτατος Εκτελεστικός 

Διευθυντής της Αρχής, ενώ στη συνέχεια, τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου τα 

ασκούσαν άλλα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της ΑΤΗΚ, παράλληλα με τα καθήκοντα που είχαν 

στην ΑΤΗΚ. 
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Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 17.7.2007, καταβαλλόταν στον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο της CytaHellas, επιπρόσθετα της αμοιβής που λάμβανε από την ΑΤΗΚ, μηνιαία αμοιβή 

ύψους €2.300 για τις υπηρεσίες του. Μετά από νέα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στις 

23.12.2014, η αμοιβή αυτή μειώθηκε σε €1.150, από 1.1.2015.  

Στον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή της CytaHellas, ο οποίος από τις 16.10.2007 και έπειτα προερχόταν 

από προσωπικό της ΑΤΗΚ, καταβαλλόταν, επιπρόσθετα της αμοιβής που λάμβανε από την ΑΤΗΚ, και 

μηνιαίο επίδομα συντήρησης (στη βάση των επιδομάτων που ισχύουν για τους κρατικούς 

λειτουργούς), μηνιαίο ποσό για κάλυψη αεροπορικών εισιτήριων μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας ύψους 

€1.000, επίδομα ενοικίου ύψους €600 και σε κάποιες περιπτώσεις, έξοδα εγκατάστασης. Επιπλέον, 

παραχωρείτο υπηρεσιακό αυτοκίνητο, το κόστος καυσίμων του οποίου κάλυπτε η CytaHellas. 

Σε άλλο προσωπικό της ΑΤΗΚ που εργαζόταν στην CytaHellas σε μόνιμη βάση, καταβαλλόταν μηνιαίο 

επίδομα συντήρησης, όπως πιο πάνω, μηνιαίο ποσό για κάλυψη αεροπορικών εισιτήριων μεταξύ 

Κύπρου και Ελλάδας ύψους €500 και επίδομα ενοικίου ύψους €600. Σε περίπτωση που 

αποφασιζόταν η απόσπαση υπαλλήλου μετά από δικό του αίτημα, καταβαλλόταν μόνο επίδομα 

ενοικίου. 

Διαπιστώσεις:  

 Θεωρούμε ότι το επίδομα που καταβαλλόταν στους εκάστοτε Διευθύνοντες Συμβούλους 

ήταν υπερβολικά υψηλό. Ιδιαίτερα για τον τότε Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της ΑΤΗΚ, 

σημειώνουμε ότι, τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τους όρους εργοδότησής του από την 

ΑΤΗΚ, περιλάμβαναν “συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια των Συνδεδεμένων Εταιρειών 

ή/και η συμβολή στην ομαλή λειτουργία τους σε συνεργασία με τα Διοικητικά Συμβούλια 

τους και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων τους με τις δραστηριότητες της ΑΤΗΚ”. 

 Αναφορικά με το υπόλοιπο προσωπικό, σε επιστολές της Υπηρεσίας μας αναφέραμε ότι 

θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν επιβαλλόταν φόρος στα ωφελήματα που 

λάμβανε, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμο. Στην 

απάντησή της η ΑΤΗΚ αναφέρθηκε μόνο στο ποσό που λάμβανε ο Γενικός Διευθυντής, 

ισχυριζόμενη ότι αυτό ήταν επίδομα εξωτερικού και εξαιρείτο του φόρου εισοδήματος. 

Η Υπηρεσία μας είχε επισημάνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8(6) του περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος Νόμου (Ν.118(Ι)/2002), απαλλάσσεται από τον φόρο το επίδομα που 

χορηγείται σε μέλη της Δημόσιας Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ή σε υπάλληλο οποιουδήποτε 

Οργανισμού Δημόσιου Δικαίου για υπηρεσία στο εξωτερικό, νοουμένου ότι ο Υπουργός 

Οικονομικών θα πιστοποιήσει ότι το επίδομα αυτό χορηγείται στα εν λόγω άτομα, ως 

αποζημίωση για την έκτακτη δαπάνη την οποίαν αυτά αναγκάζονται να υποστούν, λόγω του 

ότι υποχρεούνται να διαμένουν μακριά από την Κύπρο, προς εκτέλεση των καθηκόντων 

τους. Επίσης, σύμφωνα με την επιφύλαξη του πιο πάνω άρθρου, το ύψος του επιδόματος σε 

υπάλληλο Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου, δεν υπερβαίνει το ύψος του αντίστοιχου 

επιδόματος σε μέλος της Δημόσιας Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία 

μας παρέπεμψε το θέμα στο Τμήμα Φορολογίας. 
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4.15 Άλλα θέματα 

4.15.1 Συνέργειες με ΑΤΗΚ για παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 

Ένα επιχείρημα το οποίο προβαλλόταν κατά διαστήματα από τους ιθύνοντες της CytaHellas, ως 

παράγοντας επιτυχούς έκβασης της επένδυσης στην Ελλάδα, ήταν οι συνέργειες οι οποίες θα 

επιτυγχάνονταν με τη μητρική ΑΤΗΚ. Μια τέτοια συνέργεια ήταν και η λήψη υπηρεσιών 

τηλεφωνικής εξυπηρέτησης της CytaHellas από το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (ΚΤΕ) 

Λεμεσού. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas, στη συνεδρία του, ημερ. 2.10.2014, αποφάσισε όπως 

γίνει διαβούλευση με την ΑΤΗΚ, προκειμένου να υποβαλλόταν κοινή πρόταση σχετικά με τη 

συνέχιση της λήψης υπηρεσιών από το ΚΤΕ Λεμεσού. Μέχρι την υποβολή της σχετική κοινής 

πρότασης, η CytaHellas εκμίσθωνε τις εν λόγω υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα.  

Μετά από την πάροδο 15 μηνών και συνεχών αναβολών, για αδιευκρίνιστους λόγους, στις 

19.1.2016, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αγορά υπηρεσιών από την ΑΤΗΚ, μετά που 

θα τύγχαναν εκπαίδευσης οι λειτουργοί του ΚΤΕ Λεμεσού και νοουμένου ότι θα εγκρινόταν το 

επιθυμητό κόστος χρέωσης από την ΑΤΗΚ.  

Όπως αναφέρεται στα πρακτικά της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της CytaHellas, ημερ. 

12.4.2016, η ΑΤΗΚ δήλωσε αδυναμία να παράσχει τις αιτούμενες υπηρεσίες, λόγω σημαντικής 

αύξησης των υποχρεώσεων της αρμόδιας Διεύθυνσής της. Επίσης, δήλωσε έτοιμη να συζητήσει 

εκ νέου το θέμα, μετά την πάροδο έξι μηνών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas, αποφάσισε 

όπως αυτό επανεξεταστεί σε έξι μήνες, ώστε να διαφανεί η δυνατότητα κάλυψης αναγκών για το 

έτος 2017.  

Το θέμα της κάλυψης της ανάγκης από την ΑΤΗΚ δεν φαίνεται να επανήλθε για επανεξέταση στο 

Διοικητικό Συμβούλιο. Αντιθέτως, στις 7.3.2017, ένα από τα μέτρα τα οποία λήφθηκαν για  

βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της CytaHellas και μηδενική χρηματοδότηση από τη 

μητρική ΑΤΗΚ, ήταν το κλείσιμο των τηλεφωνικών κέντρων, η απόλυση του προσωπικού τους και 

η εξασφάλιση των σχετικών υπηρεσιών από τρίτους, που επέφερε όφελος ύψους €0,65 εκ.  

Διαπίστωση: Η παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης από την Κύπρο, δεν λειτούργησε 

όπως αναμενόταν και δεν επιτεύχθηκαν οποιεσδήποτε συνέργειες. Το γεγονός αυτό είχε 

αναγνωριστεί και από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της CytaHellas, η οποία, στη 

συνεδρία, ημερ. 14.3.2017, είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι η CytaHellas λειτουργούσε 

οργανικά ως εντελώς ανεξάρτητη από τη μέτοχο ΑΤΗΚ. 

4.15.2 Απώλεια Υπηρεσίας Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας 

Τον Ιούνιο του 2012, λόγω τεχνικού προβλήματος, σημειώθηκε διακοπή στην παροχή της 

υπηρεσίας ευρυζωνικής τηλεφωνίας της CytaHellas. Σύμφωνα με τα πρακτικά του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ημερ. 25.9.2012, το πρόβλημα προέκυψε λόγω του ότι οι εξυπηρετητές DHCP στο 

Πλατύ στη Λευκωσία δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν μαζικά αιτήματα εγγραφής από 

αποκωδικοποιητές. Ως αποτέλεσμα, το 50% των πελατών της εταιρείας δεν εξυπηρετούνταν  για 

πέραν των τριών ημερών, ενώ 490 επιχειρηματικοί πελάτες επηρεάστηκαν μέχρι και επιπλέον 12 
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ώρες. Η εκτιμώμενη ζημία, που υπολογίστηκε στα €4 εκ., χωρίς να ληφθεί υπόψη η ζημιά που 

προκλήθηκε στην καλή εικόνα και στο όνομα της CytaHellas και της ΑΤΗΚ, οφειλόταν κυρίως στην 

αποσκίρτηση δυσαρεστημένων πελατών αλλά και στην ανατροπή του ρυθμού απόκτησης νέων 

πελατών για χρονική περίοδο 2 μηνών.  

Για αποφυγή παρόμοιου περιστατικού στο μέλλον, προωθήθηκαν διάφορες ενέργειες και 

ζητήθηκε από την προμηθεύτρια εταιρεία να δημιουργήσει εργαλεία παρακολούθησης της 

απόδοσης του δικτύου, για πρόληψη βλαβών τέτοιας έκτασης. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο 

έρευνας που διενεργήθηκε, έγινε εισήγηση για εγκατάσταση εφεδρικών συστημάτων σε Ελλάδα 

και Κύπρο σε συγκεκριμένα συστήματα, με  εκτιμώμενο κόστος €0,5 εκ. Παράλληλα, αναφέρθηκε 

ότι υπήρχαν δύο εφεδρικοί εξυπηρετητές, οι οποίοι αναμενόταν ότι θα τίθονταν σε λειτουργία το 

συντομότερο, για την υποστήριξη των εξυπηρετητών που παρουσίασαν τη βλάβη, όμως στην 

πράξη αυτό δεν επιτεύχθηκε. 

Καταληκτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ως ανεπαρκή την απόδοση του προμηθευτή, αφού 

καθυστέρησε αδικαιολόγητα στο να επαναφέρει την υπηρεσία αλλά και να δώσει τη δική του 

ερμηνεία για τα αίτια του προβλήματος. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποφάσισε όπως διερευνηθεί, από νομικής πλευράς, η στάση και ευθύνη του παροχέα των 

εξυπηρετητών. 

Διαπιστώσεις:   

 Η CytaHellas δεν είχε εφοδιαστεί έγκαιρα με τα απαραίτητα εργαλεία, για 

παρακολούθηση της απόδοσης του δικτύου, τόσο σε επίπεδο κόμβων, όσο και σε 

επίπεδο πελατών. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι η Διοίκηση δεν ενεργούσε με σύνεση 

και δεν λάμβανε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, για αποτροπή κινδύνων που θα είχαν 

αρνητικό αντίκτυπο για την CytaHellas.  

 Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία είχε παραλάβει, οκτώ μήνες πριν το συμβάν, 

εξυπηρετητές DHCP, στην Ελλάδα, οι οποίοι θεωρητικά είχαν μεγαλύτερη υπολογιστική 

ισχύ και ο σκοπός των οποίων ήταν η εξυπηρέτηση των πελατών της CytaHellas, αυτοί 

δεν είχαν τεθεί σε λειτουργία, με αποτέλεσμα η εξυπηρέτηση των πελατών να γινόταν 

από τους αντίστοιχους στη Λευκωσία. Η αμέλεια και η κωλυσιεργία που επιδείχθηκε από 

πλευράς της CytaHellas, όσον αφορά στην αξιοποίηση των εξυπηρετητών στην Ελλάδα, 

προκάλεσε στην εταιρεία ζημιές εκατομμυρίων ευρώ.  

 Η Διοίκηση δεν ενήργησε με τη δέουσα επιμέλεια, αφού, όπως διαφάνηκε, δεν προνόησε 

για τον σχεδιασμό και υλοποίηση ενός αποτελεσματικού και δοκιμασμένου σχεδίου 

επιχειρησιακής ανάκτησης, το οποίο θα απέτρεπε ζημιές εκατομμυρίων. 

4.15.3 Ενημέρωση για την πορεία της CytaHellas προς το Υπουργείο Οικονομικών 

και τη Βουλή των Αντιπροσώπων 

Παρά το γεγονός ότι υπήρχε κατά καιρούς ενημέρωση των πιο πάνω για την πορεία της 

CytaHellas στην Ελλάδα, εντούτοις διαπιστώσαμε ότι υπήρξε μια προσπάθεια ωραιοποίησης της 

κατάστασης, από πλευράς της ΑΤΗΚ. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα πιο κάτω: 
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 Στην επιστολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΗΚ προς τον Υπουργό 

Οικονομικών, ημερ. 10.2.2011, επιβεβαιώνεται ότι το Συμβούλιο και η Διεύθυνση της ΑΤΗΚ 

είχαν μελετήσει σε βάθος τις προοπτικές της επένδυσης. Αναφέρεται επίσης ότι η σε βάθος 

μελέτη, δεν έγινε μόνο στο αρχικό στάδιο αλλά αποτελούσε μια συνεχή διεργασία. Εκ του 

αποτελέσματος, προκύπτει ότι η μελέτη της επένδυσης, τόσο στο αρχικό στάδιο όσο και 

στη συνέχεια, δεν ήταν επαρκής. 

 Στην επιστολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΗΚ προς τον Υπουργό 

Οικονομικών, ημερ. 30.8.2011, αναφέρεται ότι είχε αποδειχθεί η βιωσιμότητα του έργου 

της CytaHellas, παραβλέποντας τα συνεχή αρνητικά αποτελέσματα.  

 Στην πιο πάνω επιστολή αναφέρεται επίσης ότι η επένδυση της CytaHellas πέρασε με 

επιτυχία από εξωτερική αξιολόγηση της αγοράς, αφού έλαβε δανεισμό από τραπεζικά 

ιδρύματα και ότι το επικαιροποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο παρουσίασε σταθεροποίηση 

προβλέψεων, παρουσιάζοντας θετικό EBITDA το 2012 και θετικό EBIT το 2013. Αυτό βέβαια 

δεν ευσταθεί, αφού ο δανεισμός από τα τραπεζικά ιδρύματα δόθηκε μόνο στη βάση 

εξασφαλίσεων από την ΑΤΗΚ, με  ενεχυρίαση καταθέσεών της, για ποσό ίσο και 

μεγαλύτερο του δανείου. Επιπλέον, οι εκτιμήσεις στο επιχειρησιακό σχέδιο 

αναθεωρούνταν διαρκώς και ιστορικά οι στόχοι ποτέ δεν επιτυγχάνονταν. Ενδεικτικά, 

αναφέρουμε ότι το επιχειρησιακό σχέδιο έτυχε επικαιροποίησης τέσσερις φορές μέχρι το 

τέλος του 2011 και πάντοτε παρατηρούνταν αρνητικές αποκλίσεις στις προβλέψεις.        

 Στο επεξηγηματικό Μνημόνιο του Προϋπολογισμού της ΑΤΗΚ για το 2013, αναφέρεται ότι η 

CytaHellas έχει εδραιωθεί στη συνείδηση του πληθυσμού ως αξιόπιστος πάροχος 

υπηρεσιών επικοινωνίας και πρόσβασης στο διαδίκτυο, ενώ λίγους μήνες πριν είχε 

σημειωθεί μεγάλη βλάβη στο δίκτυό της, που είχε ως αποτέλεσμα η CytaHellas να υποστεί 

ζημιά περί τα €4 εκ. και μεγάλο πλήγμα στην εικόνα της.  

 Στην επιστολή της ΑΤΗΚ προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, ημερ. 

2.7.2013, με την οποία ζητούσε αποδέσμευση ποσού ύψους €7 εκ. από τον Προϋπολογισμό 

της ΑΤΗΚ (για τα €3,5 εκ. είχε εξασφαλιστεί ήδη η συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού), αναφέρεται ότι το ποσό αποτελούσε το 

καταληκτικό ποσό που θα διασφαλίσει την όλη επένδυση. Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια 

χρειάστηκαν πολλά εκατομμύρια ακόμη και η επένδυση δεν διασφαλίστηκε ποτέ. 

 Σε επιστολή της ΑΤΗΚ προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, ημερ. 

29.11.2013, με την οποία ζητούσε αποδέσμευση και του υπόλοιπου ποσού ύψους €3,5 εκ. 

από τον Προϋπολογισμό της ΑΤΗΚ (αφού η αποδέσμευση που ζητήθηκε με την επιστολή 

της ημερ. 2.7.2013 δόθηκε για ποσό €3,5 εκ.), αναφέρεται ότι η CytaHellas είχε πλέον 

ολοκληρώσει τα έργα ανάπτυξης των υποδομών της. Δεν αναφέρεται, ωστόσο, ότι υπήρχαν 

πολύ σημαντικές εκκρεμείς συμβατικές υποχρεώσεις αρκετών εκατομμυρίων, που 

προέκυπταν από συμβόλαια που είχαν υπογραφεί με ιδιωτική εταιρεία, για την ανάπτυξη 

του δικτύου της εταιρείας. 
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Διαπίστωση: Θεωρούμε ανεπίτρεπτες τις πιο πάνω αναφορές, είτε αυτές οφείλονται σε 

λανθασμένη πληροφόρηση ή εκτίμηση, είτε αφορούν σε σκόπιμη προσπάθεια παραπλάνησης 

του Υπουργείου Οικονομικών και της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

4.15.4 Ρύθμιση θεμάτων αποκρατικοποίησης 

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης Νόμου του 2014 

(Ν.28(Ι)/2014), ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 4.3.2014 και ίσχυε μέχρι το 2017, «το Διοικητικό 

Συμβούλιο φορέα υποκείμενου σε αποκρατικοποίηση, στις περιπτώσεις που απαιτείται η λήψη 

σημαντικών αποφάσεων, περιλαμβανόμενων των επενδύσεων κεφαλαίου, των υποχρεώσεων 

που δεν προκύπτουν από συνήθεις δραστηριότητες που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την αξία 

ενός φορέα υποκείμενου σε αποκρατικοποίηση, διαβουλεύεται με τη Μονάδα και τη 

Διυπουργική Επιτροπή πριν την υλοποίηση των εν λόγω αποφάσεων». 

Η ΑΤΗΚ κηρύχτηκε ως φορέας υποκείμενος σε αποκρατικοποίηση με το Διάταγμα του 

Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 

28.3.2014 (ΚΔΠ 175/2014). Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι δεν εφαρμοζόταν η πιο πάνω 

πρόνοια της νομοθεσίας, αναφορικά με σημαντικές αποφάσεις που λαμβάνονταν για την 

CytaHellas. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις πιο κάτω περιπτώσεις: 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas, κατά τη συνεδρία του, ημερ. 29.7.2014, ενέκρινε τη 

διάθεση ποσού €934.584 για τη μετεξέλιξη του συστήματος IMS, νοουμένου ότι θα 

ενημερωνόταν διά ζώσης εκ των προτέρων ο Έφορος Αποκρατικοποιήσεων (Έφορος). Σε 

μεταγενέστερη συνεδρία του Συμβουλίου, ημερ. 18.11.2014, αναφέρθηκε ότι η CytaHellas 

δεν μπορούσε να προχωρήσει σε αναβάθμιση του δικού της συστήματος IMS, αφού ακόμα 

δεν είχε ενημερώσει τον Έφορο και ότι η ενημέρωση του Εφόρου μπορεί να προκαλούσε 

μεγάλη καθυστέρηση, με καταστροφικές συνέπειες για την CytaHellas, αφού ακόμα δεν 

είχε στελεχωθεί η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο 

της CytaHellas ενέκρινε όπως η μετεξέλιξη προχωρήσει και όπως ενημερωθεί σχετικά ο 

Υπουργός Οικονομικών. 

 Παρά το γεγονός ότι στην επιστολή μας για τον έλεγχο της ΑΤΗΚ για το 2013, είχαμε 

αναφέρει ότι η Υπηρεσία μας θεωρούσε ότι η CytaHellas σε καμία περίπτωση δεν θα 

έπρεπε να προχωρήσει στην επέκταση των δραστηριοτήτων της σε υπηρεσίες κινητής 

τηλεφωνίας ως εικονικός πάροχος (MVNO), χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση με την 

αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή, όπως προβλέπεται στο πιο πάνω άρθρο του Ν.28(Ι)/2014, 

εντούτοις το Διοικητικό Συμβούλιο, στις 20.5.2014, αποφάσισε την ολοκλήρωση των 

διαβουλεύσεων με την εταιρεία Ζ και είσοδο στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας, τον 

Αύγουστο του 2014. 

Διαπίστωση: Η CytaHellas και η ΑΤΗΚ, δεν εφάρμοσαν τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. 

Το γεγονός ότι η ΑΤΗΚ ενημέρωνε τον Υπουργό Οικονομικών ή/και οποιοδήποτε άλλο κρατικό 

αξιωματούχο, δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για τη μη τήρηση των προνοιών της 

νομοθεσίας. 
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Όπως μας ανέφερε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΗΚ, για την περίοδο από τη 

δημοσίευση του Διατάγματος, με το οποίο η ΑΤΗΚ, περιλαμβανομένων και των θυγατρικών της, 

κηρύχθηκε ως φορέας υποκείμενος σε αποκρατικοποίηση στις 28.3.2014, μέχρι την κατάργησή 

του στις 20.1.2017, αποφάσεις αποεπένδυσης (divestment) δεν εναπόκειντο στην ΑΤΗΚ. Με την 

κατάργηση του εν λόγω Διατάγματος, η ΑΤΗΚ έλαβε και υλοποίησε τις αναγκαίες αποφάσεις που 

οδήγησαν στην ολοκλήρωση της πώλησης της CytaHellas στις 10.7.2018. 

4.15.5 Αίτηση για υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 

Το 2010, η CytaHellas υπέβαλε αίτηση για να υπαχθεί στον Νόμο 3299/04 της Ελληνικής 

Δημοκρατίας, αναφορικά με την υλοποίηση επένδυσης ανάπτυξης υποδομών ευρυζωνικού 

δικτύου στις περιοχές Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης και Νομού Αττικής. Σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Νόμου, η CytaHellas θα λάμβανε ποσό επιδότησης ύψους €5.479.928, το οποίο 

αντιστοιχούσε στο 20% του συνολικού κόστους επένδυσης, που ανερχόταν στα €27.399.643.  

Λόγω της καθυστέρησης της έγκρισης της επιδότησης από το Ελληνικό Δημόσιο, η ΑΤΗΚ παρείχε 

χρηματικά ποσά στην CytaHellas κατά τα έτη 2013 και 2014, υπό τη μορφή προσωρινών 

διευκολύνσεων, οι οποίες αντιστοιχούσαν στο προαναφερθέν ποσό της επιδότησης και η οποία 

είχε ενεχυριασθεί έναντι του ποσού των προσωρινών διευκολύνσεων. Το 2014, το εν λόγω ποσό 

μετατράπηκε σε μετοχικό κεφάλαιο της CytaHellas. Σημειώνουμε ότι ο Προϋπολογισμός της 

CytaHellas για το 2013 περιελάμβανε έσοδα €2,7 εκ., τα οποία αντιστοιχούσαν σε μέρος της 

αναμενόμενης επιδότησης από τον Αναπτυξιακό Νόμο.  

Τελικά, εντός του 2014, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με επιστολή του 

ενημέρωσε την CytaHellas ότι η αίτησή της για ένταξή της στον Νόμο 3299/04 απορρίφθηκε. Ως 

εκ τούτου, η CytaHellas διεκδίκησε την ένταξή της στον πιο πάνω Νόμο δικαστικά. Το 2017, η 

προσφυγή απορρίφθηκε από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, το οποίο αποφάσισε την 

παραπομπή της υπόθεσης στο Συμβούλιο της Επικράτειας.  

Διαπιστώσεις: 

 Οι προσωρινές διευκολύνσεις από την ΑΤΗΚ στην CytaHellas αντίκεινται στις διατάξεις 

του άρθρου 18 του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου (Κεφ. 302), λόγω του ότι, 

σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, όλα τα χρήματα της ΑΤΗΚ, τα οποία δεν απαιτείται όπως 

δαπανηθούν αμέσως για την εξόφληση των υποχρεώσεων ή για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων της ΑΤΗΚ, δύνανται να επενδυθούν σε αξιόγραφα, όπως ήθελε εγκριθεί από 

το Υπουργικό Συμβούλιο. 

 Θεωρούμε ότι το ποσό της επιδότησης ύψους €2,7 εκ. δεν θα έπρεπε να περιληφθεί ως 

έσοδο στον Προϋπολογισμό της CytaHellas για το 2013, αφού δεν υπήρχε βάσιμη 

βεβαιότητα για είσπραξή του αφού κατά τη διάρκεια του 2014, ο Διευθύνων Σύμβουλος 

της CytaHellas είχε δηλώσει ότι η απόρριψη της αίτησής της, για ένταξη στον 

Αναπτυξιακό Νόμο, ήταν ένα γεγονός απογοητευτικό αλλά σε μεγάλο βαθμό 

αναμενόμενο. Ωστόσο, στις πλείστες χρηματοοικονομικές αναφορές της εταιρείας (π.χ. 

επιχειρησιακά σχέδια, οικονομικές καταστάσεις) γίνονταν αναφορές για τη σίγουρη 

θετική κατάληξη της επιδότησης, μέσω της ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο. 
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4.15.6 Συνεργασία με την Εταιρεία Θ 

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ημερ. 13.9.2013, στο πλαίσιο διερεύνησης για 

στρατηγική συνεργασία, εξετάστηκε ενδεχόμενη συνεργασία με την Εταιρεία Θ, η οποία 

αφορούσε κυρίως σε εξαγορά πελατών και άλλων στοιχείων της Εταιρείας Θ. Ο Διευθύνων 

Σύμβουλος σημείωσε ότι ο στόχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου της CytaHellas για 325.000 

πελάτες δεν φαινόταν να επιτυγχάνεται και ότι οι 20.000 πελάτες της Εταιρείας Θ θα βοηθούσαν 

προς αυτή την κατεύθυνση. 

Διαπίστωση: Το γεγονός ότι η εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά της Εταιρείας Θ, ούτως ώστε 

να βοηθηθεί η επίτευξη του στόχου πελατών που τέθηκε στο Επιχειρησιακό Σχέδιο για 325.000 

πελάτες, δείχνει προχειρότητα και έλλειψη σωστού σχεδιασμού, καθώς και αδυναμία 

απόκτησης πελατών κατευθείαν από την αγορά. 
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5. Γενικά συμπεράσματα 

Με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν μας και τον έλεγχο που διεξαγάγαμε, συμπεραίνουμε 

ότι για την επένδυση στην Ελλάδα, μέσω της CytaHellas, δεν ασκήθηκε, από το Διοικητικό 

Συμβούλιο και τη Διεύθυνση της CytaHellas, η δέουσα επιμέλεια και επαγγελματισμός που θα 

αναμένονταν, ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα της ΑΤΗΚ και, κατ’ επέκταση, του Κράτους.  

Οι πρόχειροι, λανθασμένοι και σε αρκετές περιπτώσεις παράτυποι χειρισμοί οδήγησαν τελικά 

στην υλοποίηση μιας τεράστιας ζημιάς από το όλο εγχείρημα, που υπολογίζεται σε πέραν των 

€150 εκ.  

Η παρούσα Έκθεση, παράλληλα με τη δημοσιοποίησή της, θα σταλεί στον Γενικό Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας για διερεύνηση του ενδεχόμενου ύπαρξης αστικών ευθυνών ή διάπραξης ποινικών 

αδικημάτων από οποιοδήποτε πρόσωπο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – Μεταβολές Λειτουργικών ζημιών/κερδών από αναθεωρήσεις 

Επιχειρησιακών Σχεδίων (ΕΣ) 

  2010 2011 2012 2013 

ΕΣ 9/2009: Λειτουργική (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) -16.563  1.627  17.784  28.823  

ΕΣ 5/2010: Λειτουργική (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) -19.647  -6.694  7.795  23.087  

Ποσοστό διαφοροποίησης (%) -19% 511% 56% 20% 

       

ΕΣ 9/2009: (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) -23.029  -7.290  7.761  18.827  

ΕΣ 5/2010: (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) -27.968  -19.236  -4.755  10.632  

Ποσοστό διαφοροποίησης (%) -21% -164% 161% 44% 

       

       

  2011 2012 2013 2014 

ΕΣ 5/2010: Λειτουργική (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) -6.694  7.795  23.087  26.780  

ΕΣ 1/2011: Λειτουργική (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) -12.993  8.115  22.382  36.136  

Ποσοστό διαφοροποίησης (%) -94% -4% 3% -35% 

       

ΕΣ 5/2010: (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) -19.236  -4.755  10.632  15.867  

ΕΣ 1/2011: (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) -24.312  -7.208  6.025  18.885  

Ποσοστό διαφοροποίησης (%) -26% -52% 43% -19% 

       

       

  2011 2012 2013 2014 

ΕΣ 1/2011: Λειτουργική (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) -12.993  8.115  22.382  36.136  

ΕΣ 11/2011: Λειτουργική (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) -14.582  4.164  23.325  38.003  

Ποσοστό διαφοροποίησης (%) -12% 49% -4% -5% 

       

ΕΣ 1/2011: (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) -24.312  -7.208  6.025  18.885  
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ΕΣ 11/2011: (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) -30.122  -13.742  4.332  19.969  

Ποσοστό διαφοροποίησης (%) -24% -91% 28% -6% 

       

       

  2012 2013 2014 2015 

ΕΣ 11/2011: Λειτουργική (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) 4.164  23.325  38.003  51.051  

ΕΣ 11/2012: Λειτουργική (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) 583  13.989  24.694  32.903  

Ποσοστό διαφοροποίησης (%) 86% 40% 35% 36% 

       

ΕΣ 11/2011: (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) -13.742  4.332  19.969  34.633  

ΕΣ 11/2012: (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) -16.826  -3.874  8.572  17.085  

Ποσοστό διαφοροποίησης (%) -22% 189% 57% 51% 

       

  2013 2014 2015 2016 

ΕΣ 11/2012: Λειτουργική (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) 13.989  24.694  32.903  40.116  

ΕΣ 4/2013: Λειτουργική (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) 4.098  8.561  13.596  17.205  

Ποσοστό διαφοροποίησης (%) 71% 65% 59% 57% 

       

ΕΣ 11/2012: (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) -3.874  8.572  17.085  24.573  

ΕΣ 4/2013: (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) -13.150  -7.882  -3.683  285  

Ποσοστό διαφοροποίησης (%) -239% 192% 122% 99% 

       

       

  2013 2014 2015 2016 

ΕΣ 4/2013: Λειτουργική (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) 4.098  8.561  13.596  17.205  

ΕΣ 12/2013: Λειτουργική (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) -842  4.090  6.861  11.073  

Ποσοστό διαφοροποίησης (%) 121% 52% 50% 36% 

       

ΕΣ 4/2013: (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) -13.150  -7.882  -3.683  285  
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ΕΣ 12/2013: (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) -19.045  -11.124  -9.124  -4.228  

Ποσοστό διαφοροποίησης (%) -45% -41% -148% 1584% 

       

       

  2014 2015 2016 2017 

ΕΣ 12/2013: Λειτουργική (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) 4.090  6.861  11.073  13.606  

ΕΣ 1/2014: Λειτουργική (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) 5.942  10.172  13.488  16.035  

Ποσοστό διαφοροποίησης (%) -45% -48% -22% -18% 

       

ΕΣ 12/2013: (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) -11.124  -9.124  -4.228  -1.590  

ΕΣ 1/2014: (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) -9.897  -6.135  -1.822  1.112  

Ποσοστό διαφοροποίησης (%) 11% 33% 57% 170% 

       

       

  2015 2016 2017 2018 

ΕΣ 1/2014: Λειτουργική (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) 10.172  13.488  16.035  17.886  

ΕΣ 1/2015: Λειτουργική (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) 7.334  9.611  16.068  21.058  

Ποσοστό διαφοροποίησης (%) 28% 29% 0% -18% 

       

ΕΣ 1/2014: (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) -6.135  -1.822  1.112  4.521  

ΕΣ 1/2015: (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) -8.782  -5.377  1.539  8.547  

Ποσοστό διαφοροποίησης (%) -43% -195% -38% -89% 

     

       

  2015 2016 2017 2018 

ΕΣ 1/2015: Λειτουργική (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) 7.334  9.611  16.068  21.058  

ΕΣ 9/2015: Λειτουργική (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) 21.512  10.362  15.970  20.599  

Ποσοστό διαφοροποίησης (%) -193% -8% 1% 2% 
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ΕΣ 1/2015: (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) -8.782  -5.377  1.539  8.547  

ΕΣ 9/2015: (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) 5.855  -3.735  2.317  8.839  

Ποσοστό διαφοροποίησης (%) 167% 31% -51% -3% 

       

       

  2015 2016 2017 2018 

ΕΣ 9/2015: Λειτουργική (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) 21.512  10.362  15.970  20.599  

ΕΣ 2/2016: Λειτουργική (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) 13.083  5.412  8.132  11.620  

Ποσοστό διαφοροποίησης (%) 39% 48% 49% 44% 

       

ΕΣ 9/2015: (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) 5.855  -3.735  2.317  8.839  

ΕΣ 2/2016: (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) -4.174  -11.986  -9.373  -6.014  

Ποσοστό διαφοροποίησης (%) 171% -221% 505% 168% 

       

       

  2016     

ΕΣ 2/2016: Λειτουργική (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) 5.412      

ΕΣ 9/2016: Λειτουργική (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) -763      

Ποσοστό διαφοροποίησης (%) 114%     

       

ΕΣ 2/2016: (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) -11.986      

ΕΣ 9/2016: (Ζημία)/Κέρδος (€ 000) -17.992      

Ποσοστό διαφοροποίησης (%) -50%     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - Μεταβολές στις προβλέψεις Πωλήσεων από αναθεωρήσεις 

Επιχειρησιακών Σχεδίων (ΕΣ) 

ΕΣ 9/2009 2009 2010 2011 2012 2013   

Πωλήσεις (€ 000) 14.143  43.360  77.043  104.535  123.298    

Ποσοστό αύξησης στις πωλήσεις (%)  207% 78% 36% 18%   

         

ΕΣ 5/2010 2010 2011 2012 2013 2014   

Πωλήσεις (€ 000) 41.235  78.920  110.811  137.056  150.798    

Ποσοστό αύξησης στις πωλήσεις (%)  91% 40% 24% 10%   

         

ΕΣ 1/2011 2010 2011 2012 2013 2014   

Πωλήσεις (€ 000) 33.666  71.416  107.602  137.422  163.373    

Ποσοστό αύξησης στις πωλήσεις (%)  112% 51% 28% 19%   

         

ΕΣ 11/2011 2011 2012 2013 2014 2015   

Πωλήσεις (€ 000) 62.724  106.344  137.095  164.385  184.571    

Ποσοστό αύξησης στις πωλήσεις (%)  70% 29% 20% 12%   

         

ΕΣ 11/2012 2012 2013 2014 2015 2016   

Πωλήσεις (€ 000) 97.451  115.507  133.590  150.078  166.803    

Ποσοστό αύξησης στις πωλήσεις (%)  19% 16% 12% 11%   

         

ΕΣ 4/2013 2013 2014 2015 2016 2017   

Πωλήσεις (€ 000) 99.236  110.779  121.217  130.324  138.473    

Ποσοστό αύξησης στις πωλήσεις (%)  12% 9% 8% 6%   

         

ΕΣ 12/2013 2014 2015 2016 2017 2018   

Πωλήσεις (€ 000) 98.384  103.513  110.413  115.410  118.971    

Ποσοστό αύξησης στις πωλήσεις (%)  5% 7% 5% 3%   
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ΕΣ 1/2014 2014 2015 2016 2017 2018   

Πωλήσεις (€ 000) 99.378  106.661  112.513  117.401  120.784    

Ποσοστό αύξησης στις πωλήσεις (%)  7% 5% 4% 3%   

         

ΕΣ 1/2015 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Πωλήσεις (€ 000) 89.648  99.779  110.666  124.890  136.546  149.009  

Ποσοστό αύξησης στις πωλήσεις (%)  11% 11% 13% 9% 9% 

         

ΕΣ 9/2015 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Πωλήσεις (€ 000) 90.494  114.090  110.429  120.965  129.814  139.684  

Ποσοστό αύξησης στις πωλήσεις (%)  26% -3% 10% 7% 8% 

         

ΕΣ 2/2016 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Πωλήσεις (€ 000) 105.618  103.209  117.415  138.077  161.596  184.013  

Ποσοστό αύξησης στις πωλήσεις (%)  -2% 14% 18% 17% 14% 

         

ΕΣ 9/2016  2016      

Πωλήσεις (€ 000)  94.917       

Ποσοστό αύξησης στις πωλήσεις (%)   -         
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - Απόκλιση μεταξύ προβλεπόμενων και πραγματικών εσόδων 

από πωλήσεις 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Μάιος 

(€ 000) 

Γενάρης 

(€ 000) 

Νοέμβριος 

(€ 000) 

Απρίλης 

(€ 000) 

Γενάρης 

(€ 000) 

Σεπτέμβρης 

(€ 000) 

Φεβρουάριος 

(€ 000) 

Πωλήσεις Επιχ. Σχεδίων 

βάση βέλτιστου σεναρίου 41.235  71.416  97.451  99.236  99.378  114.090  103.209  

Πωλήσεις βάση 

πραγματικών 

αποτελεσμάτων 28.976  55.450  90.279  89.895  90.494  107.833  90.780  

Απόκλιση -12.259  -15.966  -7.172  -9.341  -8.884  -6.257  -12.429  

Ποσοστό απόκλισης -30% -22% -7% -9% -9% -5% -12% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - Απόκλιση μεταξύ προβλεπόμενων και πραγματικών Λειτουργικών 

ζημιών/κερδών 

Λειτουργικό κέρδος/(ζημία) € 000 

Περιθώριο 

Λειτουργικής 

Ζημίας/κέρδους 

ΕΣ 5/2010 -19.647   -48% 

Ελεγμένες Οικ. Καταστάσεις -16.835   -58% 

     

ΕΣ 1/2011 -12.993   -18% 

Ελεγμένες Οικ. Καταστάσεις -17.557   -32% 

    

ΕΣ 11/2012 583   0,6% 

Ελεγμένες Οικ. Καταστάσεις -2.790   -3% 

    

ΕΣ 4/2013 4.098   4% 

Ελεγμένες Οικ. Καταστάσεις -12   0% 

    

ΕΣ 1/2014 5.942   6% 

Ελεγμένες Οικ. Καταστάσεις 2.197   2% 

    

ΕΣ 9/2015 21.512   19% 

Ελεγμένες Οικ. Καταστάσεις 8.424   8% 

    

ΕΣ 2/2016 5.412   5% 

Ελεγμένες Οικ. Καταστάσεις -3.878   -4% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 - Υπολογιζόμενα Έσοδα έναντι Πραγματικών Εσόδων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 – Ανάλυση αριθμοδεικτών  

Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας (Current ratio) - Υπολογίζεται διαιρώντας το κυκλοφορούν 

ενεργητικό με τις τρέχουσες υποχρεώσεις. 

Ένας καλός Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας κυμαίνεται μεταξύ 1,2 (θεωρείται αποδεκτός) έως 

2, πράγμα που σημαίνει ότι η επιχείρηση έχει 2 φορές περισσότερα τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία από 

υποχρεώσεις για την κάλυψη των χρεών της. Όταν ο αριθμοδείκτης είναι κάτω του 1 σημαίνει ότι η 

εταιρεία δεν διαθέτει αρκετά ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία για να καλύψει τις τρέχουσες 

υποχρεώσεις της. 

 

Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας (Cash ratio) - Υπολογίζεται διαιρώντας τα μετρητά και ισοδύναμα 

μετρητών με τις τρέχουσες υποχρεώσεις.  

Δείχνει τον βαθμό με τον οποίο τα άμεσα διαθέσιμα κεφάλαια μπορούν να εξοφλήσουν τις τρέχουσες 

υποχρεώσεις. Χρησιμοποιείται συχνά από τους δανειστές και τους πιστωτές για τη μέτρηση της 

ρευστότητας των επιχειρήσεων και για να διαπιστώσουν πόσο εύκολα η εταιρεία μπορεί να εξυπηρετήσει 

τις υποχρεώσεις της όταν αυτές καθίστανται πληρωτέες. Εάν ο δείκτης μετρητών είναι μικρότερος από 1, 

ουσιαστικά σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα μετρητά για την αποπληρωμή του 

βραχυπρόθεσμου χρέους. 

 

Αριθμοδείκτης Πραγματικής Ρευστότητας (Acid-Test ratio / Quick ratio) - Υπολογίζεται διαιρώντας τα 

μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις και εισπρακτέα με τις τρέχουσες 

υποχρεώσεις.  

Δείχνει την ικανότητα αποπληρωμής των τρεχουσών υποχρεώσεων με τα περιουσιακά στοιχεία που 

μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά εντός ενενήντα ημερών και δεν περιλαμβάνουν προμήθειες, 

αποθέματα και προπληρωμένα έξοδα. Όταν ο Αριθμοδείκτης Πραγματικής Ρευστότητας είναι μικρότερος 
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από 1, σημαίνει ότι η εταιρεία δεν διαθέτει αρκετά ρευστά περιουσιακά στοιχεία για να εξοφλήσουν τις 

τρέχουσες υποχρεώσεις τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 – Αξιοποίηση χωρητικότητας 

 

 


