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Οικονομικές καταστάσεις της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 

για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 

 

1.  Γενικά. 

Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3(5) των περί Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 μέχρι 
2007, για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Σημειώνεται ότι η Έκθεση δεν 
περιλαμβάνει τις τελικές ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Αρχής για το έτος 
που έληξε στις 31.12.2016, λόγω του ότι εκκρεμεί η λογιστική διευθέτηση 
σημαντικών θεμάτων (αναφέρονται πιο κάτω), τα οποία αναμένεται να 
επηρεάσουν σημαντικά τα αποτελέσματα του έτους. 

Αναφέρεται ότι η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής στην απάντησή 
της ημερομηνίας 9.6.2017 αναφέρει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είχε την 
ευκαιρία να εξετάσει τα ευρήματα του ελέγχου της Υπηρεσίας μας και τα σχόλια 
της Διεύθυνσης και των υπηρεσιών της Αρχής και ότι αυτά θα τύχουν ενδελεχούς 
μελέτης από το Διοικητικό Συμβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα για λήψη 
διορθωτικών μέτρων όπου χρειάζεται.  Ως εκ τούτου, στο κείμενο που ακολουθεί η 
αναφορά σε απαντήσεις της Αρχής αφορά στα σχόλια/τοποθετήσεις της 
Διεύθυνσης και των αρμόδιων υπηρεσιών της Αρχής.  

2.  Οικονομική κατάσταση. 

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές οικονομικές καταστάσεις, το καθαρό πλεόνασμα 
για το 2016, πριν από τη φορολογία, ήταν €88,16 εκ., σε σύγκριση με €70,13 εκ. 
το προηγούμενο έτος. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι τα προκαταρκτικά 
αποτελέσματα του έτους θα διαφοροποιηθούν σημαντικά λόγω του ότι δεν 
περιλαμβάνουν πρόνοιες για την απομείωση της αξίας της θυγατρικής εταιρείας 
Cyta Hellas AE και για ενδεχόμενες υποχρεώσεις, καθώς και τα αποτελέσματα της 
αναλογιστικής μελέτης του Σχεδίου Συντάξεως για το έτος 2016. 

 2016  2015 
 €’000  €’000 
Έσοδα από υπηρεσίες 362.258 372.402 
Άλλα έσοδα 1.488 1.369 
 363.746 373.771 
Έξοδα λειτουργίας 279.629 286.631 
Λειτουργικό Πλεόνασμα 84.117 87.140 
Έσοδα χρηματοδότησης 10.579 11.721 
Έξοδα χρηματοδότησης (7.090) (6.371) 
Επιβολή προστίμων 1.063 (2.905) 
Ζημιά από επενδυτικές δραστηριότητες (505) (19.457) 
Πλεόνασμα πριν από τη φορολογία 88.164 70.128 
Φορολογία  (12.946) (11.363) 
Καθαρό Πλεόνασμα 75.218 58.765 

Τα αποθεματικά της Αρχής στις 31.12.2016 ήταν €721.502 εκ., σε σύγκριση με 
€686.077 εκ. το 2015. 

3. Μέρισμα στην Κυπριακή Δημοκρατία.  

Σύμφωνα με τους περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμους, η Αρχή καταθέτει κατ΄ 
έτος στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας ποσό που δεν υπερβαίνει το ήμισυ των 
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πλεονασμάτων που είχε πραγματοποιήσει μετά τη φορολογία, κατά το προηγούμενο 
οικονομικό έτος. 

Το ποσό του μερίσματος και ο χρόνος καταβολής του καθορίζονται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, 
που διαμορφώνεται μετά από σχετική διαβούλευση με το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Αρχής, αφού ληφθούν υπόψη: 

(i) Η κατάσταση ρευστότητας της Αρχής και η δυνατότητά της να καταβάλει το εν 
λόγω ποσό, 

(ii) η διασφάλιση των μελλοντικών επενδύσεων, οι συμβατικές  υποχρεώσεις και 
άλλες δαπάνες της Αρχής, και 

(iii) τα ποσά που οφείλει να καταβάλλει η Αρχή για αναπλήρωση του ελλείμματος 
των ταμείων συντάξεων νοουμένου ότι για σκοπούς προσδιορισμού του 
ύψους των πλεονασμάτων, δε λαμβάνονται υπόψη οποιαδήποτε ποσά 
προέρχονται ή υπολογίζονται κατόπιν επανεκτίμησης κινητών και ακίνητων 
αξιών και αφού επιβεβαιωθεί ότι η εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού δεν 
επηρεάζει δυσμενώς τον καταναλωτή. 

Ο Υπουργός Οικονομικών κατέθεσε πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 
29.11.2016 μετά από διαβούλευση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής για 
καταβολή συνολικού μερίσματος ύψους €39,11 εκ. για το έτος 2015. Το Υπουργικό 
Συμβούλιο με την Απόφαση του αρ. 81.754 ημερομηνίας 2.12.2016 ενέκρινε την 
κατάθεση του πιο πάνω ποσού στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Ο Υπουργός 
Οικονομικών σε επιστολή του ημερομηνίας 2.12.2016 προς την Αρχή ενέκρινε τον 
συμψηφισμό του ποσού, με τη χρέωση της Αρχής για υπηρεσίες που παρείχε προς 
το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας σε σχέση με τη λειτουργία του Παράκτιου Σταθμού 
«Κύπρος Ράδιο», ύψους €15εκ. (πλέον ΦΠΑ).  Η Αρχή κατέβαλε το συμφωνηθέν 
ποσό στις 22.12.2016. 

Το σύνολο των μερισμάτων που καταβλήθηκαν στην Δημοκρατία από το 2002 μέχρι 
και το 2015 ανήλθε σε €749 εκ. 

4. Προϋπολογισμός. 

(α) Έγκριση Προϋπολογισμού. Ο Προϋπολογισμός για το έτος 2016 εγκρίθηκε 
από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 26.6.2015 και στάληκε στο Υπουργείο 
Οικονομικών στις 10.7.2015. Στις 6.8.2015 στάληκε αναθεωρημένος 
Προϋπολογισμός περιλάμβανε μείωση στη δαπάνη Προώθησης και Διαφήμισης 
κατά €1,5 εκ. Το Υπουργείο Οικονομικών στις 4.9.2015 ζήτησε από την Αρχή την 
ετοιμασία αναθεωρημένου Προϋπολογισμού με βάση τα ακόλουθα:  

(i) να επισυναφθεί σ’ αυτόν η έκθεση συμμόρφωσης και εφαρμογής των 
παρατηρήσεων του Γενικού Ελεγκτή που περιέχονται στην τελευταία εκδοθείσα 
ετήσια έκθεσή του, 

(ii) να συνεχιστεί και για το 2016 η παγοποίηση της σχετικής συμφωνίας της ΑΤΗΚ 
με τις Συντεχνίες των εργαζομένων για τη σταδιακή δημιουργία 48 θέσεων 
προαγωγής, 

(iii) οι δαπάνες για τα ακόλουθα άρθρα να γίνονται μετά από έγκριση του Υπουργού 
Οικονομικών: Δικαιώματα συνεργατών και συμβούλων, Εξασφάλιση 
περιεχομένου για την υπηρεσία Cytavision, Διαφημίσεις και έξοδα προώθησης, 
Συμβατικές Υποχρεώσεις μη άλλως προνοούμενες Τακτικών δαπανών, 
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Εφαρμογές και Υποδομές πληροφορικής, Αυτοκίνητα, Συμβατικές Υποχρεώσεις 
μη άλλως προνοούμενες Αναπτυξιακών δαπανών, Digimed. 

Ετοιμάστηκε αναθεωρημένος Προϋπολογισμός, ο οποίος υποβλήθηκε στο 
Υπουργείο Οικονομικών στις 16.11.2015 και εγκρίθηκε στις 23.11.2015.  Στις 
24.11.2015 ο Προϋπολογισμός εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και 
κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 25.11.2015 από την οποία εγκρίθηκε 
στις 3.3.2016. Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στις 15.3.2016. Ο Προϋπολογισμός προνοεί συνολικές δαπάνες ύψους €377,87 εκ. 

Σύμφωνα με τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου 
Νόμο του 2014 (20(I)/2014), ο Προϋπολογισμός θα έπρεπε να είχε κατατεθεί στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο μέχρι τις 30.9.2015. Η Βουλή των 
Αντιπροσώπων ενέκρινε δωδεκατημόρια για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 
ενώ οι πληρωμές από την 1.3.2016 μέχρι τις 14.3.2016 δεν ήταν καλυμμένες νομικά.  

(β) Υπερβάσεις. Κατά το 2016 σημειώθηκαν οι πιο κάτω υπερβάσεις οι οποίες 
καλύφθηκαν με μεταφορές αδαπάνητων ποσών από άλλα άρθρα του ιδίου 
Κεφαλαίου με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία κατατέθηκε ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων από 
τον Υπουργό Οικονομικών, έκθεση που παρουσιάζει τις περιπτώσεις για τις οποίες 
δόθηκε η έγκριση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή χορηγήθηκε. 
 

(i)       Τρέχουσες Δαπάνες και Πρόστιμα Προϋπολογισμός Υπερβάσεις 

20/010  Ταξιδιωτικά 320.000  10.000 
20/280 

  
Συντήρηση και άλλα έξοδα 
αυτοκινήτων   1.000.000  250.000* 

20/470  Έξοδα Αδειών Λειτουργίας  4.650.000  485.000** 

20/490 
 
Αποδόσεις σε τηλεπικοινωνιακούς 
οργανισμούς 13.250.000  1.750.000 

20/510  Τόκοι και τραπεζικά δικαιώματα 120.000  40.000 
55/200  Πρόστιμο ΕΡΗΕΤ 0  5.000 

     2.540.000 
 

*: Υπέρβαση λόγω του πεπαλαιωμένου στόλου (69% των οχημάτων είναι ηλικίας >10ετών). 
**: Υπέρβαση λόγω αύξησης των τελών για τη Γενική Εξουσιοδότηση από τον ΕΡΗΕΤ. 

Για την κάλυψη των πιο πάνω υπερβάσεων έγινε μεταφορά από τα ακόλουθα 
Κονδύλια: 
   Προϋπολογισμός  Μεταφορά 

   €  € 
 20/220  Υπηρεσίες από τρίτους/Συντ. 

τηλεπικοινωνιακών υποδομών  
17.446.000  1.000.000 

 20/310  Ηλεκτρισμός 10.000.000  1.535.000 
 50/000  Απρόβλεπτες δαπάνες 2.000.000  5.000 
     2.540.000 
 
 

 

 

(ii)           Κεφαλαιουχικές Δαπάνες  Προϋπολογισμός  Υπερβάσεις 
   €  € 

30/250  Όργανα μετρήσεως και εργαλεία 71.000  150.000 
30/319  Δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών 9.736.000  9.000.000 

     9.150.000 
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Για την κάλυψη της υπέρβασης έγινε μεταφορά από τα ακόλουθα Κονδύλια: 
 

   Προϋπολογισμός  Μεταφορά 
   €  € 

30/129  Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 4.535.000  300.000 
30/139  Εφαρμογές πληροφορικής 6.090.000  3.000.000 
30/149  Ενσύρματο δίκτυο πρόσβασης 11.894.000  3.000.000 
30/191  Κτίρια και υποδομή ασφαλείας 5.037.000  1.650.000 
30/221  Υποδομές πληροφορικής 5.991.000  1.200.000 

     9.150.000 
 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί του Προϋπολογισμού της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμου, οποιαδήποτε εξοικονόμηση από παράλειψη 
εκτέλεσης οποιασδήποτε υπηρεσίας ή σκοπού δεν θεωρείται ως εξοικονόμηση.  
Οι εξοικονομήσεις στα άρθρα 30/129, 30/191 και 30/149 οφείλονται σε μη 
υλοποίηση έργων και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται εξοικονομήσεις. 

(γ) Έγκριση υπερβάσεων προηγούμενων ετών.  Σύμφωνα με τη διαδικασία 
η οποία συμφωνήθηκε με το Υπουργείο Οικονομικών για οποιαδήποτε μεταφορά 
κονδυλίων που αφορούν Προϋπολογισμό ο οποίος έχει παρέλθει χρονικά, θα 
πρέπει να υποβάλλεται τροποποιητικός Προϋπολογισμός στο Υπουργείο 
Οικονομικών για να προωθείται στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων για έγκριση και ψήφιση του σε Νόμο, αντίστοιχα.   

Ετοιμάστηκαν τροποποιητικοί Προϋπολογισμοί για την κάλυψη των υπερβάσεων 
των ετών 2011-2014, ύψους €17.048.000, €17.088.000, €1.472.000 και €80.000 
αντίστοιχα, και αφού εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 15.11.2016, 
προωθήθηκαν στις 16.12.2016 στο Υπουργείο Οικονομικών για έγκριση.   Το 
Υπουργείο Οικονομικών διαβίβασε τους τροποποιητικούς Προϋπολογισμούς στο 
Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για νομοτεχνικό έλεγχο, λόγω του ότι δεν 
δόθηκαν οι σχετικές εγκρίσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έγκαιρα, εντός του 
έτους το οποίο αφορούσαν και δεν ενημερώθηκε η Βουλή έγκαιρα σύμφωνα με το 
Εδάφιο (3) του Άρθρου (4) του εκάστοτε περί Προϋπολογισμού της ΑΤΗΚ Νόμου.  
Το Υπουργείο Οικονομικών διευκρίνισε στην επιστολή του ότι οι υπερβάσεις (για 
όλα τα έτη) καλύπτονται από εξοικονομήσεις σε άλλα άρθρα και στο σύνολό τους 
οι προϋπολογισμοί δεν παρουσιάζουν υπέρβαση. 

5. Μετρητά και Κυβερνητικά χρεόγραφα. 

Στις 31.12.2016 υπήρχαν μετρητά και κυβερνητικά χρεόγραφα συνολικού ύψους 
€338,8 εκ. Κατά τη διάρκεια του έτους, η Αρχή  δεν συμμετείχε σε δημοπρασίες 
Γραμματίων του Δημοσίου. 

 31.12.2016  31.12.2015 
 € εκ  € εκ 
Μετρητά και υπόλοιπα τραπεζών 302,2  227,0 
Κυβερνητικά χρεόγραφα (κόστος χρεογράφων)   36,6  27,7 
Γραμμάτια δημοσίου (αξία γραμματίων)   --  41,6 
 338,8  296,3 
 

Στα υπόλοιπα τραπεζών υπήρχαν δεσμεύσεις ύψους €17,2 εκ. [€4,9εκ. αφορούν 
εγγυήσεις για διευκολύνσεις που παραχωρήθηκαν στη Cyta Hellas, €3,8 εκ.  
αφορούν εγγυήσεις για συμβόλαια της Αρχής με την UEFA, €0,1 εκ. αφορούν 
εγγυήσεις στα πλαίσια συμβολαίων της Αρχής, και €8,4 εκ. αφορούν εγγυήσεις για 
παραχώρηση χαμηλότοκων οικιστικών και σπουδαστικών δανείων στο 
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προσωπικό μέσω του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Υπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών, 
Ενέργειας και Τραπεζών (ΣΤΥΤΕΤ Λτδ)]. 

Η διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων της Αρχής μέχρι τον Ιούλιο του 2016 
γινόταν από ειδική επιτροπή του Συμβουλίου, ενώ μετέπειτα από υπηρεσιακή 
Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τα μέλη του Συμβουλίου Γενικής Διεύθυνσης. 
Η αλλαγή στη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων της Αρχής έγινε μετά από 
απόφαση του Συμβουλίου στη συνεδρία του αρ. 28/2016, ημερομηνίας 20.9.2016. 

Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται η Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής 
Διαχείρισης – Ταμειακά Διαθέσιμα και Μισθολόγια ετοιμάζει μελέτες και εισηγήσεις 
οι οποίες αποστέλλονται στην Επιτροπή για αξιολόγηση και λήψη απόφασης μέσω 
της Διευθύντριας της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, και οι αποφάσεις της 
Επιτροπής κοινοποιούνται στην αρμόδια μονάδα για υλοποίηση. 

Μέσα στα πλαίσια εφαρμογής των πιο πάνω, το Συμβούλιο στην ίδια συνεδρία 
αποφάσισε τα ακόλουθαː (α) η υπηρεσιακή επιτροπή ταμειακών διαθεσίμων θα 
πρέπει να λειτουργεί σε πλαίσιο το οποίο θα προταθεί από τους εξωτερικούς 
συμβούλους (στους οποίους ανατέθηκε η επικαιροποίηση της πολιτικής διαχείρισης 
των ταμειακών διαθεσίμων) μετά από έγκριση του Συμβουλίου (β) θα υπάρχει 
παράλληλη υπηρεσιακή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Μονάδας 
Ταμειακών Διαθεσίμων και (γ) θα υποβάλλονται τριμηνιαίες εκθέσεις ενημέρωσης στο 
Συμβούλιο. 

Τα Κυβερνητικά Χρεόγραφα στις 31.12.2016 ήταν ονομαστικής αξίας €36,6 εκ. 
(€2,7 εκ. με μέση ετήσια απόδοση 2,00% και λήξη στις 18.1.2018, €20,0 εκ με 
μέση ετήσια απόδοση 3,25% και λήξη στις 18.1.2023 και 10ετές Ευρωομόλογο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας ονομαστικής αξίας €13,9 εκ. με μέση ετήσια απόδοση 
4,25% και λήξη στις 4.11.2025).   

(β) Πολιτική διαχείρισης των Ταμειακών Διαθεσίμων.  Η επικαιροποίηση της 
πολιτικής διαχείρισης των Ταμειακών Διαθεσίμων καθώς και ο επανασχεδιασμός 
των δραστηριοτήτων της Αρχής ανατέθηκε σε εξωτερικούς συμβούλους μετά από 
προκήρυξη διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός (κλειστός διαγωνισμός) προκηρύχθηκε 
στις 17.5.2016 μετά από έγκριση του ΑνΑΕΔ και της τότε Επιτροπής Ταμειακών 
Διαθεσίμων, όπου ζητήθηκαν προσφορές από πέντε προεπιλεγμένους 
προσφοροδότες. Σημειώνεται ότι, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη καθορίστηκε από 
την Αρχή σε €50.000. Ως τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
καθορίστηκε η 3.6.2016, η οποία παρατάθηκε μέχρι τις 10.6.2016  μετά από 
αίτημα ενός εκ των προσφοροδοτών. 

Το Κεντρικό Συμβούλιο Προσφορών (ΚΣΠ) σε συνεδρία του που έγινε στις 
7.7.2016, μετά από μελέτη των αποτελεσμάτων της έκθεσης αξιολόγησης, και 
αφού έλαβε υπόψη την υποβολή μόνο μίας προσφοράς, εκ πρώτης όψεως 
θεώρησε ότι ο διαγωνισμός έπρεπε να ακυρωθεί. Μετά όμως από τις διευκρινίσεις 
που δόθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, θεώρησε ότι πιθανώς οι 
εταιρείες που μπορούσαν να προσφέρουν αυτού του είδους της υπηρεσίες να 
ήταν περιορισμένες, λόγω του ότι όπως αναφέρθηκε δεν υπήρχαν πολλοί πελάτες 
εντός Κύπρου που να είχαν ταμειακά διαθέσιμα και να ζητούσαν τέτοιου είδους 
υπηρεσίες.  

Ως εκ τούτου, το ΚΣΠ αποφάσισε όπως του υποβληθεί συμπληρωματική έκθεση 
στην οποία να διευκρινίζεται ποιες εταιρείες υπήρχαν τότε στην αγορά, εάν 
μπορούσαν και κατά πόσον ήταν διατεθειμένες να προσφέρουν τις συγκεκριμένες 
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υπηρεσίες. Επίσης, ζητήθηκε όπως διευκρινιζόταν κατά πόσον υπήρχαν χρονικοί 
περιορισμοί στην υλοποίηση του έργου. 

Η συμπληρωματική έκθεση υποβλήθηκε από την Χρηματοοικονομική Διαχείριση στις 
20.7.2016, στην οποία αναφέρονταν μεταξύ άλλων τα ακόλουθαː 

 Η απόφαση για την υποβολή προσφοράς από τους συγκεκριμένους 
προσφοροδότες πάρθηκε μετά από έρευνα αγοράς, που περιλάμβανε και 
επαφές με τα μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα που συνεργάζεται η Αρχή, τους 
συμβούλους του Ταμείου Συντάξεως, και τους μεγάλους λογιστικούς οίκους της 
Κύπρου. 

 Ο μοναδικός προσφοροδότης που υπέβαλε προσφορά έχει μακρά πείρα σε 
παρόμοια έργα στην Κύπρο και επιπλέον, η γνώση και εμπειρία του ως τοπικού 
προμηθευτή είναι πολύ σημαντική. 

 Η υλοποίηση του έργου είναι στρατηγικής σημασίας για την Αρχή και κατ' 
επέκταση η κατακύρωση του επείγει. Τυχόν ακύρωση του διαγωνισμού θα 
επιφέρει μεγάλη καθυστέρηση, και πιθανή διαρροή της τιμής του προσφοροδότη 
θα επιφέρει σημαντική αύξηση του κόστους αφού ο νέος διαγωνισμός θα πρέπει 
να είναι διεθνής. 

Μετά την υποβολή των πιο πάνω, το ΚΣΠ σε συνεδρία του που έγινε στις 27.7.2016, 
και αφού διευκρίνισε ότι δεν θα υπάρξει επιπλέον κόστος για συντήρηση/αναβάθμιση 
κτλ. ενέκρινε την κατακύρωση του διαγωνισμού στο μοναδικό προσφοροδότη που 
υπέβαλε προσφορά, αφού πρώτα θα καταβάλλετο προσπάθεια μέσω 
διαπραγμάτευσης για μείωση της υποβληθείσας προσφοράς ύψους €35.600. Η 
σχετική συμφωνία υπογράφηκε στις 7.12.2016 για ποσό ύψους €32.000 πλέον ΦΠΑ. 

Από έρευνα που έχει διεξάγει η υπηρεσία μας, η θυγατέρα της Διευθύντριας 
Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, η οποία είχε ενεργό και αποφασιστική εμπλοκή 
στην όλη διαδικασία, εργάζεται στον ελεγκτικό οίκο στον οποίο σχεδόν 
φωτογραφικά, όπως αναφέρεται πιο πάνω, κατέληξε ο διαγωνισμός. Θεωρούμε 
ότι ενδεχομένως να προκύπτει θέμα διαπλοκής και κατάχρησης εξουσίας, όπως 
και ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων και παραβίασης αρχών δεοντολογίας 
και χρηστής διοίκησης, και ότι προς τούτο θα πρέπει να διεξαχθεί έρευνα ώστε να 
διαπιστωθεί κατά πόσο οποιοδήποτε πρόσωπο έχει διαπράξει πειθαρχικό 
παράπτωμα. Ταυτόχρονα, επειδή ο συγκεκριμένος οίκος είναι οι εξωτερικοί 
ελεγκτές της Αρχής, και ενδεχομένως να παρέχουν και άλλες συμβουλευτικές 
υπηρεσίες στην Αρχή, θα πρέπει κατά την άποψη μας να εξεταστεί η εμπλοκή του 
συγκεκριμένου στελέχους της Αρχής σε άλλες αναθέσεις που έχουν γίνει στον 
οίκο. 

Κατά τη συζήτηση προσχεδίου της παρούσας επιστολής στις 29.5.2017 με κλιμάκιο 
της Υπηρεσίας μας, υπό τον Γενικό Ελεγκτή, με την Πρόεδρο και μέλη του ΔΣ και 
ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Αρχής, η Διευθύντρια Χρηματοοικονομικής 
Διαχείρισης, που ήταν παρούσα, επέμενε ότι η εμπλοκή της στον πιο πάνω 
διαγωνισμό ήταν περίπου τυχαίος και ότι δήθεν δεν ήταν αποφασιστικής σημασίας. 
Η θέση όμως αυτή δεν συνάδει με τα στοιχεία που έχουν τεθεί ενώπιον μας. Αυτό 
που μας προβληματίζει είναι ότι, μετά τη συνάντηση εκείνη, τέθηκε υπόψη μας άλλη, 
πολύ πρόσφατη μάλιστα περίπτωση, στην οποία η Διευθύντρια 
Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης επίσης είχε ιδιαίτερα ενεργό ρόλο σε απευθείας 
ανάθεση στον ίδιο ελεγκτικό οίκο. Συγκεκριμένα, στις 28 Απριλίου 2017, η Μονάδα 
Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης διαβίβασε στο Κεντρικό Συμβούλιο Προσφορών 
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σημείωμα με εισήγηση για απευθείας ανάθεση προσφοράς στον εν λόγω ελεγκτικό 
οίκο για τον «Έλεγχο Αποτελεσμάτων Επικερδότητας με βάση το Σύστημα 
Κοστολόγησης και των Αποτελεσμάτων Λογιστικού Διαχωρισμού για το έτος 2016». 
Η Διευθύντρια Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, ως η Διευθύντρια της Μονάδας, 
μονογράφει το Σημείωμα με την εξής χειρόγραφη σημείωση «Συμφωνώ με την 
εισήγηση και παρακαλώ για έγκριση». Συνεπώς προκύπτει και για αυτή την 
περίπτωση το ίδιο θέμα διαπλοκής και κατάχρησης εξουσίας, όπως και 
ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων και παραβίασης αρχών δεοντολογίας και 
χρηστής διοίκησης, όπως και πιο πάνω. Πέραν του θέματος αυτού, προκύπτει όμως 
και ακόμη ένα, εξίσου σοβαρό θέμα, το οποίο όμως ενδεχομένως να έχει και ποινική 
πτυχή. Ειδικότερα, στο άρθρο 4 του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και 
Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(I)/2002) 
καθορίζεται ότι οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου οφείλουν 
να μην αποκρύπτουν οποιεσδήποτε πληροφορίες ή στοιχεία. Φαίνεται όμως ότι 
κατά τη συνάντηση μας στις 29.5.2017 η Διευθύντρια Χρηματοοικονομικής 
Διαχείρισης ενδεχομένως να απόκρυψε από την Υπηρεσία μας τα πιο πάνω 
στοιχεία, ίσως με στόχο την παραπλάνηση της Υπηρεσίας μας. Ζητήσαμε από την 
Πρόεδρο του ΔΣ όπως ερευνήσει το θέμα προκαταρκτικά και μας ενημερώσει 
σχετικά ώστε να αποφασίσουμε κατά πόσο συντρέχει λόγος για ενημέρωση του 
Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αφού το άρθρο 5 του Νόμου αυτού καθορίζει 
ότι υπάλληλος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που εν γνώσει του αποκρύπτει 
ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 4 ανωτέρω, είναι ένοχος 
αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης μέχρι 
ένα χρόνο ή σε χρηματική ποινή μέχρι €1.700 ή και στις δύο αυτές ποινές. 

Στη συνεδρία του Συμβουλίου Γενικής Διεύθυνσης με α/α 72/2017, ημερομηνίας 
7.4.2017 παρουσιάστηκε η προτεινόμενη Πολιτική Διαχείρισης Ταμειακών 
Διαθεσίμων όπου, μετά από κάποιες διευκρινίσεις που ζητήθηκαν αποφασίστηκε 
όπως το επικαιροποιημένο Προσχέδιο υποβληθεί στο Συμβούλιο της Αρχής για 
έγκριση. Επιπρόσθετα, στην ίδια συνεδρία αποφασίστηκε όπως υποβληθεί εισήγηση 
προς το Συμβούλιο για έναρξη διαβουλεύσεων με το Κράτος, για αλλαγή της 
ισχύουσας Νομοθεσίας που επιβάλλει περιορισμούς στις κατηγορίες επενδύσεων 
που μπορεί να διενεργήσει η Αρχή, ώστε το χαρτοφυλάκιο εκτός από καταθέσεις σε 
Τράπεζες να μπορεί να έχει μεγαλύτερη διασπορά με μειωμένους κινδύνους και 
καλύτερες αποδόσεις. 

Μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου εκκρεμούσε η έγκριση του Προσχεδίου πολιτικής 
Διαχείρισης Ταμειακών Διαθεσίμων από το Συμβούλιο της Αρχής. 

Η Αρχή στην απάντησή της αναφέρει ότι θα διερευνήσει το θέμα που θίγεται από 
την Υπηρεσία μας για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και παραβίασης των 
αρχών της δεοντολογίας και χρηστής διοίκησης και θα μας ενημερώσει σχετικά. 

6. Προσωπικό. 

Μόνιμο προσωπικό. 
 2016  2015 

Αριθμός υπαλλήλων 1642  1649 
    
 €  € 
Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές  89,4 εκ  90,4 εκ. 
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο 51.127 51.676
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο χωρίς την εισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων 47.738 47.858
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων 54.685 54.989
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Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων 
χωρίς την εισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων 47.951 48.051
Μέσος όρος απολαβών 40.206 40.182
  

Ωρομίσθιο προσωπικό. 

 2016  2015 
Αριθμός προσωπικού 602  588 
 €  € 
Δαπάνες για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές 9,70εκ.     9,98εκ. 
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο 16.120  16.970 
 

Ωφελήματα προσωπικού. 
 2016  2015 

 €  € 
Βοηθήματα και χορηγίες προς το προσωπικό και συνταξιούχους 692.323 735.392
Εορταστικές εκδηλώσεις 53.770 47.245
Επιχορήγηση Σωματείου Ταμείου Ευημερίας 1.327.143 1.429.777
Ομαδική ασφάλεια υπαλλήλων και συνταξιούχων 626.502 643.612
Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για τους 
υπαλλήλους 3.544.570 3.555.735
Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για 
συνταξιούχους υπαλλήλους 2.418.748 2.423.683
Ταμείο Προνοίας 162.602 14.454

 8.825.658 8.849.898
 

Για όλα τα πιο πάνω ωφελήματα η Υπηρεσία μας επαναλαμβάνει ότι δεν θα 
πρέπει να επιβαρύνεται ο Οργανισμός αλλά οι υπάλληλοι. Το ίδιο ισχύει για τη 
Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για τους υπαλλήλους 
του Οργανισμού. Αναφέρεται ότι στους δημοσίους υπαλλήλους έχει καταργηθεί 
από το 2013 η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αφού με βάση τους περί 
Ιατρικών Κυβερνητικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών Γενικούς (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμούς (ΚΔΠ 143/2013) οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι εκπαιδευτικοί και οι 
κρατικοί αξιωματούχοι συνεισφέρουν 1,5% επί των ακαθάριστων απολαβών τους 
ώστε να μπορούν να λαμβάνουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ήδη, ημικρατικοί 
οργανισμοί έχουν προβεί σε σχετικές αποκοπές από τις απολαβές των 
υπαλλήλων. Στην απάντηση για την Έκθεση της Υπηρεσίας μας για το έτος 2015 ο 
τότε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε ότι από τη στιγμή που η 
ΑΤΗΚ έχει κηρυχθεί ως φορέας υποκείμενος σε αποκρατικοποίηση με το Διάταγμα 
του Υπουργικού Συμβουλίου Κ.Δ.Π. 175/2014, το οποίο εκδόθηκε δυνάμει του 
περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης Νόμου (Ν. 28(Ι)/2014), θέματα 
που άπτονται δικαιωμάτων των εργαζομένων αποτελούν αντικείμενο 
διαβούλευσης στη Μεικτή Συμβουλευτική Επιτροπή που αποτελείται από τη 
Διυπουργική Επιτροπή και εκπροσώπους των εργαζομένων. Ωστόσο, στις 
20.1.2017 εκδόθηκε το περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης 
(Αποκρατικοποίηση Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου) (Καταργητικό) Διάταγμα του 2017 Κ.Δ.Π.27/2017 με το οποίο 
καταργήθηκε το περί της Ρύθμισης Αποκρατικοποίησης Διάταγμα του 2014. Στην 
απάντηση της η Αρχή αναφέρει ότι οι υπάλληλοι της Αρχής έχουν διαφορετικό 
πακέτο ωφελημάτων από τους δημόσιους υπαλλήλους καθότι τόσο το είδος όσο 
και το ύψος των σχετικών ωφελημάτων καθορίζονται από διαφορετικές Συλλογικές 
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Συμβάσεις Εργασίας, Κανονισμούς Προσωπικού και άλλους συναφείς 
Κανονισμούς καθώς και αποφάσεις της Αρχής. 

Τα σπουδαστικά χορηγήματα, τα βοηθήματα και χορηγίες προς το προσωπικό 
παραχωρούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ποσό €371.379 αφορά 
βοήθημα σε 61 πρώην υπαλλήλους της Αρχής οι οποίοι αφυπηρέτησαν χωρίς να 
λαμβάνουν μηνιαία σύνταξη, στις χήρες αυτών των υπαλλήλων και στις χήρες 
υπαλλήλων που αφυπηρέτησαν με ωφελήματα του Ταμείου Συντάξεων. Σύμφωνα 
με το εγχειρίδιο ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής το ύψος των βοηθημάτων 
καθορίζεται από το Συμβούλιο και σκοπό έχει να βελτιώσει το επίπεδο διαβίωσης 
αυτών που λαμβάνουν το βοήθημα.  Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, η Αρχή 
θα πρέπει να διερευνά κατά πόσον τα άτομα στα οποία είχε αρχικά αποφασιστεί η 
παροχή βοηθήματος, εξακολουθούν να χρήζουν τέτοιας βοήθειας. 

Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση χήρας πρώην υπαλλήλου η οποία κατά το 
2016 έλαβε από την Αρχή βοήθημα €6.118 και από το Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων σύνταξη χηρείας €5.397 και σύνταξη γήρατος €13.891. Πρόκειται 
περί σχετικά μικρών ποσών, πλην όμως δίνονται χωρίς να καλύπτονται από 
οποιαδήποτε νομοθετική ή άλλη διάταξη. Στην απάντηση της η Αρχή αναφέρει ότι 
ο αριθμός των πρώην υπαλλήλων που λαμβάνουν βοήθημα μειώνεται κάθε 
χρόνο. 

Άδεια απουσίας άνευ απολαβών για προσωπικούς λόγους. 

Σύμφωνα με τους περί Προσωπικού της Αρχής Γενικούς Κανονισμούς 
(Κανονισμός 16(20)), σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί μετά από απόφαση του 
Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή να χορηγηθεί άδεια απουσίας άνευ απολαβών, 
κατόπιν αίτησης, μέχρι τρεις μήνες και με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου 
μέχρι δώδεκα μήνες. Νέα άδεια απουσίας άνευ απολαβών δεν μπορεί να 
χορηγηθεί πριν περάσουν πέντε χρόνια από τη λήξη της προηγούμενης άδειας 
εφόσον αυτή υπερέβαινε τον ένα μήνα. Η άδεια απουσίας άνευ απολαβών που 
παραχωρείται από την Αρχή, δεν είναι για συγκεκριμένους λόγους όπως γίνεται  
στη Δημόσια Υπηρεσία (συμμετοχή σε εξετάσεις, συνοδεία συζύγων που 
υπηρετούν σε διπλωματικές αποστολές, λόγοι ασθένειας μελών της οικογένειας 
που επιβάλλουν μετάβαση στο εξωτερικό ή άλλοι σοβαροί οικογενειακοί λόγοι). Η 
Υπηρεσία μας εισηγείται όπως η Αρχή μελετήσει το θέμα και καθορίσει τους 
λόγους που θα επιτρέπουν την παραχώρηση τέτοιας άδειας. 

Κατά το 2016 εγκρίθηκε η παραχώρηση άδειας απουσίας άνευ απολαβών για 
προσωπικούς λόγους σε 12 περιπτώσεις, εκ των οποίων οι δύο περιπτώσεις 
αφορούσαν σε "κατ’ εξαίρεση" άδεια απουσίας ενός έτους πριν από την πάροδο 
πέντε χρόνων από τη λήξη της προηγούμενης άδειας που είχε παραχωρηθεί και 
ήταν επίσης για ένα έτος. Σημειώνεται η παραχώρηση άδειας απουσίας άνευ 
απολαβών σε υπάλληλο που διορίστηκε σε οργανική θέση Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου, στην οποία υπηρέτησε για ένα χρόνο και ακολούθως 
επέστρεψε στην Αρχή.  Αναφέρεται ότι κατά την εξέταση του αιτήματος της εν 
λόγω υπαλλήλου για παραχώρηση άδειας απουσίας άνευ απολαβών για ένα έτος,   
υποδείχθηκε από τον προϊστάμενο της η ανάγκη αντικατάστασης της λόγω της 
ανάμειξης της σε εργασίες που απαιτούσαν τεχνικό υπόβαθρο και γνώσεις. 

Η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι σε άλλη περίπτωση υπαλλήλου της Αρχής που 
υπέβαλε ανάλογο αίτημα για εργοδότησης της στη δημόσια υπηρεσία (Ελεγκτική 
Υπηρεσία), η Αρχή ακολούθησε διαφορετική προσέγγιση.  
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Στην απάντησή της η Αρχή αναφέρει ότι με την ανάληψη καθηκόντων του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου ο διορισμός υπαλλήλων της Αρχής σε άλλες θέσεις 
κρίθηκε ως μη αποδεκτή αιτιολόγηση για χορήγηση άδειας άνευ απολαβών σε 
προσωπικό του Οργανισμού.  

Συνδικαλιστικές Διευκολύνσεις. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρία του 11/2016 ημερομηνίας 5.4.2016 
ενέκρινε αίτημα της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΑΣΕΤ-Cyta  όπως o Γενικός της 
Γραμματέας διακινείται ελεύθερα για συνδικαλιστικούς σκοπούς χωρίς έγκριση και 
όπως απαλλάσσεται της υποχρέωσης να επιδεικνύει την υπηρεσιακή του 
ταυτότητα για σκοπούς του Συστήματος Τήρησης Ωραρίου. Τις διευκολύνσεις 
αυτές είχαν ήδη οι Γενικοί Γραμματείς των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΕΠΟΕΤ, 
ΠΑΣΕ και ΣΗΔΗΚΕΚ. Περαιτέρω ενέκρινε την αύξηση των ωρών που 
παραχωρούνται εβδομαδιαία ως συνδικαλιστική άδεια από 20 σε 30  για την 
ΑΣΕΤ-Cyta και από 10 σε 30  για τη ΣΕΠ-ΑΤΗΚ χωρίς την ανάγκη έγκρισης, και 
αποφάσισε διεύρυνση των ατόμων που δικαιούνται την άδεια αυτή.   

Σύμφωνα με στοιχεία των Υπηρεσιών Προσωπικού, κατά το 2016 εγκρίθηκαν 
3402 ώρες συνδικαλιστικής άδειας ενώ οι ώρες απουσίας χωρίς αίτηση και 
έγκριση ανήλθαν στις 1 099, μη περιλαμβανομένων των ωρών απουσίας των 
Γενικών Γραμματέων των οργανώσεων οι οποίοι όπως προαναφέρθηκε 
διακινούνται ελεύθερα και ζητούν έγκριση συνδικαλιστικής άδειας μόνο σε 
περιπτώσεις μετάβασης στο εξωτερικό ή σε πολυήμερα εκπαιδευτικά 
σεμινάρια/συνέδρια.  

Οργάνωση: 

 Εγκριθείσα 
Συνδικαλιστική Άδεια 

(ώρες) 

 Συνδικαλιστική 
Άδεια χωρίς έγκριση 

(ώρες) 
  

ΕΠΟΕΤ  1197  271,25 
ΑΣΕΤ  1182  182,5 
ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ  472  467 
ΣΕΠ  375  14 
ΣΗΔΗΚΕΚ   176,5  164,25 
Σύνολο  3402  1099 

 

Αναφέρεται ότι σε τρία μέλη της ΕΠΟΕΤ, επτά μέλη της ΑΣΕΤ και τρία μέλη της 
ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ παραχωρήθηκαν πέραν των 70 ωρών συνδικαλιστικής άδειας με ή 
χωρίς έγκριση.    

Αναφέρεται συγκριτικά ότι στην περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων μελών της 
ΠΑΣΥΔΥ, επιτρέπεται η συμμετοχή τους στα ετήσια ή έκτακτα Συνέδρια της 
ΠΑΣΥΔΥ, στις τακτικές ή έκτακτες συσκέψεις αντιπροσώπων των 
Επαγγελματικών Κλάδων και Επαρχιακών Τμημάτων που συγκαλούνται μέχρι δύο 
φορές το χρόνο από το Γενικό Συμβούλιο (Γ.Σ.) της ΠΑΣΥΔΥ, τις τακτικές ή 
έκτακτες συνεδριάσεις του Γ.Σ., της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) και της 
Κεντρικής Γραμματείας (Κ.Γ.) της ΠΑΣΥΔΥ ως μέλη των πιο πάνω Σωμάτων ή 
άλλων Επίσημων Μικτών Σωμάτων.  

Στην απάντηση της η Αρχή αναφέρει ότι το θέμα συζητείται μέσα στα πλαίσια του 
διαλόγου με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
Οργανισμού.  
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Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης. 

Το Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης ΑΤΗΚ είναι αυτόνομο Ταμείο χωρίς 
νομική υπόσταση και οι λογαριασμοί του τηρούνται από την Αρχή. Το Ταμείο 
διέπεται από κανονισμούς λειτουργίας οι οποίοι συμφωνούνται και αναθεωρούνται 
από καιρού εις καιρόν, μεταξύ της Αρχής και των Συντεχνιών και διοικείται από 
επταμελή Διαχειριστική Επιτροπή (τέσσερα μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος 
και ο Αντιπρόεδρος διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής και πέντε 
μέλη διορίζονται από τις πέντε συνδικαλιστικές οργανώσεις). Το Ταμείο καλύπτει 
όλους τους μηνιαίους υπαλλήλους, τους συνταξιούχους της Αρχής και τους 
εξαρτώμενους τους.  

Η Αρχή συνεισφέρει 5,75% επί του βασικού μισθού και τιμαριθμικού επιδόματος 
(για 12 μήνες). Η συνεισφορά για το 2016 ανήλθε στο ποσό των €3.544.570 για 
τους μηνιαίους υπαλλήλους και €2.418.748 για τους συνταξιούχους. Όπως 
αναφέρεται πιο πάνω δεν γίνονται αποκοπές από τις απολαβές των υπάλληλων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρία αρ. 39/2015, ημερομηνίας 21.10.2015, 
συμφώνησε με το αίτημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, για τη διενέργεια 
επιστημονικής μελέτης για το Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης από 
εξωτερικούς συμβούλους με στόχο τη ρύθμιση/διασφάλιση της εισφοράς της 
Αρχής προς το Ταμείο. Μέχρι την ημέρα του ελέγχου δεν είχε γίνει ούτε καν η 
ανάθεση της μελέτης. Στην απάντηση της η Αρχή αναφέρει ότι το Διοικητικό 
Συμβούλιο με απόφαση του ημερομηνίας 9.5.2017 ενέκρινε το είδος της μελέτης 
(οικονομική) που θα διεξαχθεί καθώς και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για 
επιλογή των συμβούλων.   

Όπως πληροφορηθήκαμε από την Διευθύντρια Υπηρεσιών Προσωπικού στις 
31.12.2016 το απόθεμα του Ταμείου ανερχόταν σε €4,6 εκ., οι υποχρεώσεις του 
σε σχέση με τις απαιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται από τα μέλη και τους 
συνεργάτες του (ιατρικά κέντρα, φαρμακοποιούς, μικροβιολόγους κ.λπ.) για 
παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες σε €1,3 εκ. περίπου  και τα μεταφερόμενα ποσά 
μελών του Ταμείου σε €2,3 εκ. περίπου. Στο μνημόνιο της Διευθύντριας 
Υπηρεσιών Προσωπικού ημερομηνίας 9.10.2015 επισημαίνεται ότι ένα από τα 
θέματα που θέτουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι η διερεύνηση της 
πιθανότητας να διαμοιραστεί το απόθεμα του Ταμείου κατ΄ αναλογία στις μερίδες 
του εν ενεργεία προσωπικού και των συνταξιούχων. Όπως αναφέρθηκε και στην 
προηγούμενη επιστολή μας, θεωρούμε απαράδεχτη οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια 
και το απόθεμα θα πρέπει να επιστραφεί στην Αρχή.   

Συναφώς αναφέρεται ότι το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου με επιστολή 
του ημερομηνίας 1.12.2016 υπέβαλε αίτημα στην Αρχή για καταβολή ποσού 
ύψους €916.885 στο Κέντρο, το οποίο αφορούσε σε υπηρεσίες που 
τιμολογήθηκαν κατά τα έτη 2012 μέχρι 2015 και δεν είχαν πληρωθεί, εφόσον το 
Ταμείο τιμολογείται από το Κέντρο στο τέλος κάθε έτους και πληρώνει μέχρι το 
ποσό που είναι διαθέσιμο στην μερίδα του υπαλλήλου του που αφορούσαν οι 
υπηρεσίες.  Το ποσό που τιμολογήθηκε για την περίοδο 2012-2016 ήταν 
€1.317.381 και το ποσό που πληρώθηκε €129.480.  

Κατά την άποψη μας, η διαγραφή του πιο πάνω ποσού, συνιστά έμμεση 
επιχορήγηση του Ταμείου από το κράτος. Στην απάντηση της η Αρχή αναφέρει ότι 
δεν υπάρχει συμφωνία με το Ογκολογικό Κέντρο για πλήρη κάλυψη των ιατρικών 
δαπανών των μελών του Ταμείου. Το Ταμείο, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του  
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και στη βάση των κανόνων λειτουργίας του, συμβάλλει με επιχορήγηση και όχι 
πλήρη κάλυψη των ιατρικών δαπανών των μελών του. 

Σημειώνεται ότι εκκρεμεί ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου 
από το 2004 μέχρι το 2016. Όπως πληροφορηθήκαμε έχουν εξασφαλιστεί 
υπηρεσίες για ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου για τα έτη 
2014, 2015 και 2016 από ελεγκτικό οίκο. 

Προαγωγές. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του Αρ. 79.916 ημερομηνίας 
14.12.2015 ενέκρινε την αποπαγοποίηση 61 κενών θέσεων στην Αρχή και 
εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να εξασφαλίσει τη συγκατάθεση της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για πλήρωση των 
εν λόγω θέσεων, η οποία δόθηκε στις 28.3.2016.  

Κατά το 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής  αποφάσισε την προαγωγή 34 
υπαλλήλων.  Από τις 34 προαγωγές που έγιναν, οι 31 αφορούσαν επανεξετάσεις 
προαγωγών που ακυρώθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο και είχαν γίνει κατά την 
περίοδο 2007 έως 2013. Σε σχέση με τις εν λόγω προαγωγές, σε 20 υπαλλήλους 
αποδόθηκαν αναδρομικοί μισθοί  συνολικού ποσού €299.860  πλέον εργοδοτικές 
εισφορές ύψους €74.375. Περαιτέρω, σε υπάλληλο που προάχθηκε αναδρομικά 
από τις 3.2.2010 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας  21.7.2015, 
αποδόθηκε ποσό αποδοχών ύψους €37.465 πλέον εργοδοτικές εισφορές ύψους 
€9.095 και κατ’ αποκοπή επίδομα οδοιπορικών ύψους €6.322 και επίδομα 
παραστάσεως ύψους €10.742. Επιπλέον, θα γίνει αναπροσαρμογή των 
συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των εν λόγω υπαλλήλων, με βάση την προαγωγή 
τους. Αναφέρεται ότι, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 
9.2.2016 η σύνταξη και/ή άλλα ωφελήματα υπαλλήλων που αφυπηρέτησαν πριν 
την ημερομηνία αυτή και των οποίων η προαγωγή ακυρώθηκε, διατηρούνται στα 
επίπεδα που είχαν υπολογιστεί κατά την αφυπηρέτηση τους. 

Για τις επανεξετάσεις προαγωγών που έγιναν κατά το 2016 προηγήθηκε αριθμός 
ακυρωτικών αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου, οι οποίες βασίστηκαν, σε 
αρκετές περιπτώσεις, στην μη αιτιολόγηση τόσο από το Συμβούλιο Προσωπικού 
όσο και από τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή, της σύστασης ορισμένων 
προσώπων ως των καταλληλότερων σε διαδικασία προαγωγής, η οποία σύμφωνα 
με τις πιο πάνω αποφάσεις προϋποθέτει πειστική αιτιολογία σε σύγκριση με τους 
υπολοίπους. Επίσης, στις εν λόγω αποφάσεις επισημάνθηκε  η παραβίαση από 
την Αρχή του δεδικασμένου των δικαστικών αποφάσεων για το αναιτιολόγητο της 
σύστασης. Συναφώς αναφέρεται ότι τα δικηγορικά έξοδα για προσφυγές και 
αγωγές υπαλλήλων κατά το 2016 ανήλθαν στο ποσό των €24.125.  

Καταβολή αποζημίωσης για τη μη χορηγηθείσα ετήσια άδεια σε 
αφυπηρετήσαντες υπαλλήλους. 

Κατά το 2016 καταβλήθηκε αποζημίωση για μη χορηγηθείσα ετήσια άδεια 
συνολικού ποσού  €10.197 στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις: 

  Αριθμός ημερών ετήσιας 
άδειας που δε χορηγήθηκε 

Ποσό που 
καταβλήθηκε  

   € 

Περίπτωση Α  14 2.156,34 

Περίπτωση Β  42 8.040,28 
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Η πρώτη περίπτωση αφορά σε υπάλληλο του οποίου οι υπηρεσίες τερματίστηκαν 
από την 1.1.2016 για λόγους υγείας μετά από εισήγηση του Ιατροσυμβουλίου που 
συνήλθε στις 22.10.2015.  

Η δεύτερη περίπτωση αφορά σε υπάλληλο ο οποίος τελούσε υπό πειθαρχική 
έρευνα και του οποίου η παραίτηση έγινε αποδεκτή με ισχύ από την 1.7.2016 
(σχετική αναφορά γίνεται στην παράγραφο 9. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 16(8) των Γενικών Κανονισμών Προσωπικού «δια το 
κανονικώς απολυόμενον προσωπικόν καταβάλλεται προσπάθεια χορηγήσεως της 
ετήσιας κανονικής άδειας του προ της απολύσεως του. Εις περίπτωσιν δε καθ’ ην 
εις απολυόμενο ή οπωσδήποτε αποχωρούν της υπηρεσίας προσωπικόν, πλην 
του απολυόμενου ένεκα πειθαρχικού αδικήματος, δεν εχορηγήθη η ετήσια 
κανονική άδεια του υπαιτιότι της υπηρεσίας, καταβάλλεται ποσόν ίσον προς τας 
αποδοχάς θα ελάμβανε κατά τον χρόνον της άδειας του». 

Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας κατά την έγκριση πρόωρης αφυπηρέτησης θα 
έπρεπε να ληφθεί υπόψη το υπόλοιπο ετήσιας άδειας των υπαλλήλων και η 
ημερομηνία αφυπηρέτησης να καθοριστεί έτσι ώστε να δοθεί περιθώριο χρήσης 
της ετήσιας άδειας. 

Επιδόματα 

(α) Κατ’ αποκοπή επίδομα οδοιπορικών. Με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου ημερ. 19.7.1994 καταβάλλεται στους Διευθυντές κατ΄ αποκοπή 
μηνιαίο ποσό αποζημίωσης για οδοιπορικά έξοδα, το οποίο αναθεωρήθηκε στις 
6.11.2001 και περιλαμβάνει το Ανώτατο και Ανώτερο Προσωπικό.  Τα επιδόματα 
έχουν αναθεωρηθεί με μεταγενέστερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και 
καταβάλλονται σήμερα τα ακόλουθα ποσά:  

Διευθυντής Α €164,01 

Διευθυντής Β € 82,02 

Τμηματάρχης € 54,67 

Αναφέρεται ότι το επίδομα καταβάλλεται από το κονδύλι δαπανών «Ταξιδιωτικά» και 
είναι αφορολόγητο. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2016 το πιο πάνω επίδομα καταβαλλόταν 
ανεξαρτήτως της παρουσίας ή όχι του προσωπικού στην εργασία. Όπως 
πληροφορηθήκαμε από τον Νοέμβριο του 2016 εξετάζεται από τις Υπηρεσίες 
Προσωπικού κατά πόσο υπάρχει περίοδος απουσίας και γίνεται η ανάλογη αποκοπή.  

Παρατηρήθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται χρήση υπηρεσιακών οχημάτων 
από προσωπικό στο οποίο καταβάλλεται επίδομα. Με βάση στοιχεία από το νέο 
σύστημα διαχείρισης τηλεματικής στόλου, σε 6 άτομα με βαθμό Διευθυντή Β΄ και σε 5 
άτομα με βαθμό Τμηματάρχη δόθηκαν Ηλεκτρονικά Κλειδιά για χρήση υπηρεσιακών 
οχημάτων. Ένας εκ των Διευθυντών Β΄ χρησιμοποιεί το υπηρεσιακό όχημα σε τακτική 
βάση για μετάβαση του από την Πάφο όπου διαμένει, στην Λευκωσία στις Υπηρεσίες 
Αεροναυσιπλοίας.   

Συναφώς αναφέρεται ότι με οδηγίες του Αναπληρωτή Ανώτατου Εκτελεστικού 
Διευθυντή τα οχήματα με αριθμούς εγγραφής LAN105 και LBS803 δεν έχουν 
περιληφθεί στο σύστημα διαχείρισης τηλεματικής στόλου και δεν ενημερώνονται 
ούτε τα βιβλία κίνησης οχημάτων. Τα οχήματα αυτά, όπως πληροφορηθήκαμε, 
χρησιμοποιούνται από την Γενική Διεύθυνση και το Συμβούλιο. Όπως αναφέρουμε 
και πιο κάτω συστήνουμε την άμεση ένταξη των οχημάτων στο σύστημα 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ  2016 - ATHK 

14 
 

διαχείρισης τηλεματικής στόλου. Στην απάντηση της η Αρχή αναφέρει ότι έχουν 
ήδη δοθεί οδηγίες για συμπερίληψη τους στο σύστημα διαχείρισης τηλεματικής 
στόλου της Αρχής. 

Σύσταση: Το επίδομα θα πρέπει να καταργηθεί για όσα στελέχη έχει διατεθεί 
όχημα για τις υπηρεσιακές τους μετακινήσεις. Εναλλακτικά, τα στελέχη αυτά δεν 
θα πρέπει να χρησιμοποιούν υπηρεσιακό όχημα, αλλά το ιδιωτικό τους όχημα, για 
τις υπηρεσιακές τους μετακινήσεις και το επίδομα θα πρέπει να φορολογείται. 

(β) Επίδομα φιλοξενίας. Παρατηρήθηκε ότι το επίδομα φιλοξενίας που 
παραχωρείται στο Ανώτερο Προσωπικό της Αρχής είναι μεγαλύτερο από αυτό που 
παραχωρείται στους Διευθυντές Τμημάτων/Υπηρεσιών με αντίστοιχες κλίμακες στο 
Δημόσιο.  

Δημόσιο  ΑΤΗΚ  

Διευθυντές Τμημάτων/Υπηρεσιών με πάγιο μισθό €5.100 Ανώτεροι Διευθυντές €5.741 

Διευθυντές Τμημάτων/Υπηρεσιών με κλίμακες Α15 και Α16 €3.570 Διευθυντές Α΄  €4.101 

Άλλοι Διευθυντές με κλίμακα Α15(i) €2.040 Διευθυντές Β΄ €2.460 

 -- Τμηματάρχης Α14(ii) €820 

(γ) Επίδομα τηλεφώνου, παραχώρηση τηλεφωνικών συσκευών και άλλων 
παροχών σε Διευθυντές/υπαλλήλους.  Το προσωπικό και οι συνταξιούχοι της 
Αρχής απολαμβάνουν τις ακόλουθες παροχές σε σχέση με τηλεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες: 

Κατηγορία 
Προσωπικού 

Υπηρεσιακή 
Σταθερή Γραμμή 

Αξία Κινητού 
Τηλεφώνου 

€ 

Μηνιαίες Κλήσεις 
Σταθερής Κινητής 

€ 

VF Connect 
Card 

Διευθυντές Α΄ Μέχρι 2 500 150 Ναι 
Διευθυντές Β΄ Μέχρι 2 500 120 Ναι 
Τμηματάρχες Μια 350 80 Ναι 
Υποτμηματάρχες Μια 300 60 Ναι 
Ανώτερο Προσωπικό Αναλόγως 

καθηκόντων 
250 20 20/30 - 

Μέσο Προσωπικό - 200 - 15/25 - 
Κατώτερο Προσωπικό - 150 - 15/25 - 
 

Δικαιούμενες παροχές ευρυζωνικών υπηρεσιών σε υπαλλήλους και συνταξιούχους 
Κατηγορία 

Υπαλλήλου/Συνταξιούχου 
Δικαιούμενες ποσοστιαίες (%) εκπτώσεις στο τέλος της 

συνδρομής 
 Internet Cytavision Value Pack 

Διευθυντές Α & Β 100% (8Mbps) 100% 
Ανώτερο Μόνιμο Προσωπικό 100% (4Mbps) 100% 
Μέσο/Κατώτερο Μόνιμο 
Προσωπικό 

100% (3Mbps) 100% 

Ωρομίσθιο προσωπικό 41% 100% 
Συνταξιούχοι 20.5% 50% 
Προσωπικό Θυγατρικών 
Εταιρειών 

Ανώτερο Προσωπικό Έκπτωση  
€16 + ΦΠΑ 4ΜΒ 

Κατώτερο Προσωπικό Έκπτωση €11,5 
+ ΦΠΑ 3ΜΒ 

100% 

Συγκριτικά στο δημόσιο καταβάλλεται κατ’ αποκοπή επίδομα τηλεφώνου σε Διευθυντές 
Τμημάτων/Υπηρεσιών με πάγιο μισθό €65.315 το χρόνο ή με κλίμακες Α15 και Α16 
καθώς και σε άλλους Διευθυντές με Κλίμακα Α15(i), ύψους €595 το χρόνο. 
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Είναι άποψη μας ότι κάποια εξ αυτών των ωφελημάτων είναι προκλητικά, αφού 
καλείται η Αρχή να τα επιχορηγήσει.  

Μετάβαση αποστολών στο εξωτερικό.  

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 77.020 και 
ημερομηνία 4.6.2014, σε κυβερνητικές αποστολές που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για 
συνέδρια, διαπραγματεύσεις και άλλους υπηρεσιακούς λόγους μετέχουν μέχρι δύο 
πρόσωπα, στις περιπτώσεις που απαιτείται η συμμετοχή τριών προσώπων, η 
έγκριση παραχωρείται από τον οικείο Υπουργό και στις περιπτώσεις που απαιτείται η 
μετάβαση πέραν των τριών προσώπων υποβάλλεται, από τον οικείο Υπουργό, 
σχετική Πρόταση  προς το Υπουργικό Συμβούλιο για  εξασφάλιση έγκρισης. Κατ’ 
αναλογία των όσων ισχύουν  στη Δημόσια Υπηρεσία, ανάλογες εγκρίσεις θα πρέπει 
να εξασφαλίζονται από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, με βάση την 
παράγραφο 4 της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. 1481 και 
ημερομηνία 5.6.2013. Η πιο πάνω απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου λήφθηκε 
με στόχο τη μείωση του διοικητικού κόστους τόσο στο Δημόσιο όσο και στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα.  

Παρατηρήθηκε ότι κατά το 2016, η Αρχή, υπέβαλε μέσω του Υπουργείου 
Οικονομικών στο Υπουργικό Συμβούλιο πέντε αιτήματα για εξαίρεση στους  
περιορισμούς μετάβασης αποστολών στο εξωτερικό και κατά το 2017 (μέχρι το 
Μάρτιο) άλλα τρία αιτήματα τα οποία εγκρίθηκαν. Τα σχετικά έξοδα (αεροπορικά 
εισιτήρια, έξοδα ξενοδοχείου, μεταφορικά, επίδομα συντήρησης και έξοδα 
συμμετοχής στα συνέδρια) για το 2016 ανήλθαν στο ποσό των €58.906 ενώ τα 
έξοδα των τριών ταξιδιών κατά το 2017, ανήλθαν στο ποσό των €54.898.  

Αριθμός 
Συμμετε- 
χόντων  

Αεροπορικά 
εισιτήρια  

Έξοδα 
ξενοδοχείου  Μεταφορικά  

Επίδομα 
Συντήρησης  

Κόστος 
Συνεδρίου  Σύνολο 

2016   €  €  €  €  €  € 
Συμμετοχή σε 
συνεδρία του Δ.Σ.  
της CytaHellas  13  2966  1820  225  2344   7355 
Συνέδριο «Capacity 
Eurasia» 4  1200  1276  303  1117  0  3896 
Συνεδρίαση με 
Cytaglobal Hellas 
A.E. & συνάντηση με 
Synapsecom 
Telecoms A.E 6  1929  670  356  1474  0  4429 
Συμμετοχή στη 
Διεθνή Έκθεση IBC 
2016 4  1760  3740  420  2632  1344  9896 
Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα της 
SELEX 3  3790  0  745  13923  0  18458* 
Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα της 
Thales Air Systems 
S.A.S. 4  1838  0  320  12714  0  14872* 

Σύνολο   13483  7506  2369  34204  1344  58906 

 

Αριθμός 
Συμμετε- 
χόντων  

Αεροπορικά 
εισιτήρια  

Έξοδα 
ξενοδοχείου  Μεταφορικά  

Επίδομα 
Συντήρησης  

Κόστος 
Συνεδρίου  Σύνολο 

2017   €  €  €  €  € € 
Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για 
Ραντάρ Mode S   7  4537  7650  485  7912  0  20584** 
Συνέδριο «Mobile 
Congress» 7  4755  11200  175  3714  10007  29851 
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Συμμετοχή στη 
Διεθνή Έκθεση 
CABSAT 2017  2  1006  1926  140  1391  0  4463 

Σύνολο   10298  20776  800  13017  10007  54898 

* Τα κόστη επιβαρύνεται το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. Η πρώτη περίπτωση αφορά σε εκπαίδευση 
προσωπικού της Αρχής που επιφορτισμένο με τη συντήρηση του συστήματος του ραντάρ Κιονιών. Στη 
δεύτερη  περίπτωση η εκπαίδευση έγινε στα πλαίσια υλοποίησης του έργου AMSH (ATS Message Handling 
System) που εξυπηρετεί στη διακίνηση των αεροναυτικών μηνυμάτων στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής 
Λευκωσίας   

** Σύμφωνα με το σχετικό αίτημα της Αρχής, η επιλογή των ατόμων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα έγινε με 
βάση την πρόθεση δημιουργίας τοπικής ομάδας στο αεροδρόμιο Πάφου, πέραν της κεντρικής ομάδας ραντάρ, 
με σκοπό την άμεση υποστήριξη των δύο συστημάτων ραντάρ της Επαρχίας Πάφου. Τα κόστη επιβαρύνεται 
το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. 

Περαιτέρω αναφέρεται ότι δεν ζητήθηκε η έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου για 
τη μετάβαση επταμελούς αποστολής (τριών υπηρεσιακών και τεσσάρων μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου) στο Mobile World Congress στη Βαρκελώνη στις 
21.2.2016.  Το κόστος της μετάβασης για την Αρχή ανήλθε στο ποσό των €5.870 
και αφορούσε σε επίδομα συντήρησης της αποστολής (€2.265) και στο κόστος 
συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο συνέδριο (€3.350), αφού 
το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων και της διανυκτέρευσης των τριών 
υπηρεσιακών καθώς και του αντιπροέδρου του Συμβουλίου καλύφθηκε από 
εταιρεία, η οποία είχε απευθύνει σχετική πρόσκληση στην Αρχή, και των τριών 
μελών του Συμβουλίου από τηλεπικοινωνιακή εταιρεία της Ελλάδας. Θεωρούμε 
παντελώς απαράδεκτη την αποδοχή από την Αρχή τέτοιων δωρεών από εταιρείες 
που υποβάλλουν προσφορές σε διαγωνισμούς της Αρχής, και ειδικά όταν των 
δωρεών αυτών επωφελούνται πρόσωπα που καλούνται αργότερα να 
αξιολογήσουν τέτοιες προσφορές.  Στην απάντηση της η Αρχή αναφέρει ότι το 
Διοικητικό Συμβούλιο σε απόφαση του κατά τη συνεδρίαση ημερομηνίας 7.2.2017, 
αποφάσισε να τερματιστεί η πρακτική προηγούμενων χρόνων και η συμμετοχή της 
Αρχής στη διοργάνωση για το 2017 να γίνει με πλήρη κάλυψη των εξόδων από 
την Αρχή. 

Οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορούν στις πιο πάνω εγκρίσεις 
δεν έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αφού όπως 
αναφέρεται σ’ αυτές, περιλαμβάνουν εσωτερικές πληροφορίες Δημοσίου 
Οργανισμού που λειτουργεί κάτω από ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ωστόσο λόγω 
της φύσης της δαπάνης θεωρήσαμε αναγκαία την αναφορά στην έκθεση μας και 
συστήνουμε όπως η Αρχή εγκρίνει με μεγαλύτερη φειδώ την μετάβαση 
πολυπληθών αποστολών στο εξωτερικό. 

7. Πώληση υπηρεσιακών οχημάτων.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρία του 1/2016 ημερομηνίας 12.1.2016 
αποφάσισε την πώληση των υπηρεσιακών οχημάτων που είχαν για αποκλειστική 
χρήση ο Αναπληρωτής Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής και ο Ανώτερος 
Διευθυντής Τεχνολογίας και Πληροφορικής στους ιδίους, σε τιμή ίση με το μέσο 
όρο των εκτιμήσεων της εμπορικής αξίας τους από τον αντιπρόσωπο του 
κατασκευαστή και από ένα ανεξάρτητο εκτιμητή, με όρους πληρωμής που θα 
συμφωνηθούν. Η διάθεση των οχημάτων αποφασίστηκε επειδή με βάση τον περί 
της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του 
Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμο 
του 2014 (Ν.3(Ι)/2014) και τους περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα 
και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Κανονισμούς του 2014 (Κ.Δ.Π.504/2014) τα 
άτομα τα οποία ήταν δικαιούχοι υπηρεσιακού οχήματος για αποκλειστική χρήση 
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διατηρούσαν το δικαίωμα αυτό μέχρι την 1.1.2016, και επομένως η Αρχή δεν είχε 
οποιαδήποτε ανάγκη για διατήρηση των εν λόγω οχημάτων.  Η πιο πάνω 
απόφαση υλοποιήθηκε για το δεύτερο όχημα, το οποίο αγοράστηκε το 2011 (τιμή 
αγοράς €48.760 και καθαρή λογιστική αξία στις 31.12.2015 €16.718) και 
πωλήθηκε στον Ανώτερο Διευθυντή Τεχνολογίας και Πληροφορικής στην τιμή των 
€20.500. Κρίνουμε ότι η εκποίηση του οχήματος θα έπρεπε υποχρεωτικά να γίνει 
με διαδικασία προσφορών (πλειστηριασμός) με την οποία καθορίζεται η 
πραγματική αγοραία αξία του.  
Στην πρώτη περίπτωση το όχημα παρέμεινε στον στόλο της Αρχής, για χρήση, 
όπως πληροφορηθήκαμε, από την Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Ανώτατο 
Εκτελεστικό Διευθυντή. Παρατηρήθηκε ότι το όχημα, μετά από οδηγίες του 
Αναπληρωτή ΑΕΔ δεν έχει περιληφθεί στο σύστημα διαχείρισης τηλεματικής στόλου 
της Αρχής και δεν ενημερώνεται το βιβλίο κίνησης οχήματος, σε  αντίθεση με το 
άρθρο 10(4) των περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Κανονισμούς του 2014 (Κ.Δ.Π.504/2014) που 
προβλέπει για τη τήρηση σημειωματάριου διαδρομής οχημάτων και μηνιαίου 
φύλλου κοστολογίου, τα οποία να είναι πάντοτε ενημερωμένα και διαθέσιμα για 
έλεγχο. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα υπηρεσιακά οχήματα, τα οποία 
διατίθενται για μη αποκλειστική χρήση, χρησιμοποιούνται αποδεδειγμένα, 
αποκλειστικά για υπηρεσιακούς σκοπούς και συστήνουμε την άμεση ένταξη του 
οχήματος στο σύστημα διαχείρισης τηλεματικής στόλου της Αρχής. Όπως 
αναφέρεται πιο πάνω, στην απάντηση της η Αρχή αναφέρει ότι έχουν ήδη δοθεί 
οδηγίες για συμπερίληψη του στο σύστημα διαχείρισης τηλεματικής στόλου της 
Αρχής. 

8. Στεγαστικό δάνειο και συσσωρευμένη άδεια πρώην υπαλλήλου της 
Αρχής.  

(α) Όπως αναφέρθηκε στη προηγούμενη έκθεση μας το Διοικητικό Συμβούλιο 
επέβαλε σε πρώην υπάλληλο την πειθαρχική ποινή της απόλυσης από τις 
9.2.2016 σε σχέση με την εμπλοκή του στην υπόθεση που αφορούσε στο έργο 
AERO του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπάλληλων της Αρχής. Στη 
συνεδρία του 20/2016 ημερομηνίας 14.6.2016 το ΔΣ ενέκρινε αίτημα του όπως 
συνεχίσει την αποπληρωμή του στεγαστικού του δανείου με υπόλοιπο €33.650 
πλέον τόκους από 1.1.2016, με μηνιαίες δόσεις ύψους €330, αφού, όπως ο ίδιος 
ισχυρίστηκε, δεν είχε τη δυνατότητα άμεσης εξόφλησης του δανείου. Σύμφωνα με 
τον Κανονισμό 11(6) των περί Χορήγησης Στεγαστικών Δανείων Κανονισμών σε 
περίπτωση αποχώρησης υπαλλήλου από την υπηρεσία, ολόκληρο το υπόλοιπο 
του δανείου καθίσταται άμεσα πληρωτέο και αποκόπτεται από το εφάπαξ των 
συνταξιοδοτικών του ωφελημάτων, ενώ σύμφωνα με τον Κανονισμό 9(δ) των περί 
Συντάξεων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Κανονισμών του 1983 
έως 2005, η απόλυση συνεπάγεται απώλεια όλων των ωφελημάτων 
αφυπηρέτησης. Με βάση τον ίδιο Κανονισμό, στη σύζυγο και τα εξαρτώμενα 
τέκνα, αν υπάρχουν, υπαλλήλου που απολύθηκε, καταβάλλεται σύνταξη, ως να 
είχε πεθάνει κατά την ημερομηνία της απόλυσης του.   

(β) Με επιστολή των δικηγόρων του ημερομηνίας 25.4.2016, ο πρώην υπάλληλος 
απαίτησε την πληρωμή όλων των δεδουλευμένων αδειών του μέχρι την ημερομηνία 
κατά την οποία τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Επιπρόσθετα απαίτησε όπως του 
καταβληθεί το ήμισυ των αδειών του για όλη τη χρονική περίοδο κατά την οποία 
τελούσε σε διαθεσιμότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρία του 12/2016 
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ημερομηνίας 12.4.2016 είχε αποφασίσει  ότι για προσωπικό στο οποίο επιβλήθηκε 
η πειθαρχική ποινή της απόλυσης δεν θα καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό για ετήσια 
ή συσσωρευμένη άδεια του για το χρονικό διάστημα που τελούσε υπό καθεστώς 
διαθεσιμότητας, απόφαση η οποία συνάδει με την άποψη του Νομικού Σύμβουλου 
της Αρχής (ο οποίος, σύμφωνα με σημείωμα των Υπηρεσιών Προσωπικού της 
Αρχής ημερομηνίας 15.3.2016, ανέφερε ότι δεν θα πρέπει να καταβληθούν 
οποιαδήποτε ποσά για συσσωρευμένη ετήσια άδεια μέχρι την ημερομηνία κατά την 
οποία ο υπάλληλος τέθηκε σε διαθεσιμότητα).  Συναφώς αναφέρεται ότι σύμφωνα 
με τα ισχύοντα στη Δημόσια Υπηρεσία, υπάλληλος ο οποίος απολύεται από την 
υπηρεσία, χάνει την άδεια ανάπαυσης που έχει σε πίστη του.  Το αίτημα του  για 
πληρωμή όλων των δεδουλευμένων αδειών του μέχρι την ημερομηνία κατά την 
οποία τέθηκε σε διαθεσιμότητα θα πρέπει να απορριφθεί.   

9. Πειθαρχική διαδικασία εναντίον υπαλλήλων σε σχέση με την διαχείριση 
της αγοράς υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
και ανεφοδιασμού οχημάτων.   

Η πιο πάνω πειθαρχική διαδικασία άρχισε με καθυστέρηση στις 9.12.2014, όταν 
έγινε η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής του Συμβουλίου στην οποία ανατέθηκε η 
πειθαρχική δίωξη των τεσσάρων εμπλεκόμενων υπαλλήλων.  Στις 18.12.2014  και 
ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η πειθαρχική διαδικασία, ο ένας από αυτούς έδωσε 
γραπτή παραίτηση η οποία έγινε αποδεκτή από τον τότε Α.Ε.Δ. Στη συνεδρία 
ημερ. 27.1.2015, η Επιτροπή ενημερώθηκε για την παραίτηση και υιοθέτησε την 
εισήγηση του τότε Α.Ε.Δ για τερματισμό της πειθαρχικής δίωξης του εν λόγω 
υπαλλήλου. Ως αποτέλεσμα ο υπάλληλος αφυπηρέτησε πρόωρα και έλαβε όλα τα 
συνταξιοδοτικά του ωφελήματα. 

Για τον δεύτερο υπάλληλο δεν διεξήχθηκε πειθαρχική έρευνα λόγω του ότι είχε 
ήδη αφυπηρετήσει στις 1.9.2013, και έχει επίσης λάβει τα συνταξιοδοτικά του 
ωφελήματα και για τον τρίτο υπάλληλο τα παραπτώματα παραγράφηκαν λόγω 
παρέλευσης 2 ετών.   

Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δ.Σ. αρ.42/2015 ημερ. 10.11.2015, 
η πειθαρχική διαδικασία αναστάληκε και για τον τέταρτο υπάλληλο λόγω της 
ακύρωσης του διορισμού του τότε Α.Ε.Δ. από το Ανώτατο Δικαστήριο.   Στην 
συνεδρία, ο Αναπληρωτής Α.Ε.Δ., ο οποίος διορίστηκε στις 30.3.2015, ενημέρωσε 
ότι προτίθεται να επιδώσει εκ νέου πειθαρχικό κατηγορητήριο στον εν λόγω 
υπάλληλο για πειθαρχικά αδικήματα που αφορούν παράβαση των Κανονισμών 
34(5)(α), 34(5)(γ), και 35 των περί Προσωπικού της ΑΤΗΚ Γενικών Κανονισμών, 
τα οποία αν αποδειχθούν, επιφέρουν την ποινή της απόλυσης και κάλεσε το 
Συμβούλιο να ορίσει εκ νέου πειθαρχική επιτροπή που θα δικάσει την υπόθεση.  
Το κατηγορητήριο επιδόθηκε στις 10.11.2015 με 72 κατηγορίες αφού αφαιρέθηκαν 
εκείνες που παραγράφηκαν λόγω παρέλευσης χρόνου και ορίστηκε νέα 
πειθαρχική επιτροπή στις 19.4.2016.  

Στις 24.5.2016 ο υπάλληλος υπέβαλε την παραίτησή του στον Αναπληρωτή Ανώτατο 
Εκτελεστικό Διευθυντή.  Την ίδια μέρα ήταν ορισμένη συνεδρίαση της Πειθαρχικής 
Επιτροπής και ο Αν.ΑΕΔ, ως εισηγητής στη διαδικασία, ζήτησε αναβολή της 
συνεδρίασης.  Ως εκ τούτου η συνεδρίαση αναβλήθηκε για τις 7.6.2016, κατά την 
οποία έγινε αποδεκτή η παραίτηση του και διακόπηκε η πειθαρχική διαδικασία. Ο 
υπάλληλος έλαβε όλα τα συνταξιοδοτικά του ωφελήματα. 

Η Υπηρεσία μας επαναλαμβάνει την εισήγηση όπως οι περί Προσωπικού της 
Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικοί Κανονισμοί τροποποιηθούν ώστε, 
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(α) να αφαιρεθεί η εξουσία από τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της ΑΤΗΚ 
να εγκρίνει παραιτήσεις υπαλλήλων όταν εναντίον των οποίων εκκρεμεί 
πειθαρχική διαδικασία.  

(β) να προνοείται όπως η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται έγκαιρα 
προτού παρέλθει ο χρόνος παραγραφής των παραπτωμάτων.  

Σημειώνεται ότι στην συνεδρία αρ. 36/2016 ημερ. 7.11.2016, το νέο Δ.Σ. 
αποφάσισε μεταξύ άλλων να ζητηθεί νομική γνωμάτευση για ενδεχόμενη βελτίωση 
των πειθαρχικών προνοιών των περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου Γενικών Κανονισμών. Επίσης, στη συνεδρία αρ. 43/2016, ημερ. 
20.12.2016, στα πλαίσια ενημέρωσης για τις υπό εξέλιξη διορθωτικές ενέργειες 
σχετικά με την Έκθεσή μας για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Αρχής για το έτος 
2015, έγινε εισήγηση όπως κατά τον διορισμό της πειθαρχικής επιτροπής να 
τίθεται και χρονοδιάγραμμα διεκπεραίωσης της έρευνας. 

10. Σχέδιο Συντάξεων.  

Το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της Αρχής που 
λειτουργεί για τους σκοπούς του Σχεδίου Συντάξεων, αποτελεί χωριστή νομική 
οντότητα και δεν ελέγχεται από τον Γενικό Ελεγκτή.  

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Ταμείου (Κ.Δ.Π.360/2014) το Ταμείο 
διοικείται από δεκαμελή Διαχειριστική Επιτροπή της οποίας επτά μέλη 
διορίζονται από την Αρχή και τρία μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των 
μελών. Το Ταμείο ενεγράφη στο Μητρώο του Εφόρου  Επαγγελματικών 
Συνταξιοδοτικών Παροχών στις 19.12.2014. 

Σύμφωνα με τον Νόμο οι επενδύσεις του Ταμείου θα πρέπει να γίνονται 
ακολουθώντας τις επιταγές της συνετής διαχείρισης, με γνώμονα την καλύτερη 
δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών και των δικαιούχων.  Τα 
στοιχεία του ενεργητικού θα πρέπει να επενδύονται κατά τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια, ποιότητα, ρευστότητα και κερδοφορία του 
χαρτοφυλακίου στο σύνολό του. Αυτό κατ΄ επέκταση διασφαλίζει και τα 
συμφέροντα της Αρχής εφόσον τυχόν ελλείμματα του Σχεδίου καλύπτονται από 
την Αρχή και οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη έχει άμεσες επιπτώσεις στην Αρχή. 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες επιστολές μας, στις 14.1.2014 το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής και η Διαχειριστική Επιτροπή ανέθεσε στη 
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής τον εσωτερικό έλεγχο του Ταμείου 
Συντάξεων.  Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου διενήργησε έλεγχο επί των 
διαδικασιών επιλογής και παρακολούθησης επενδύσεων και της υλοποίησης 
τους που έγιναν κατά την περίοδο 2009-2013, καθώς επίσης και  αξιολόγηση της 
επάρκειας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων ελέγχου που 
εφαρμόζονταν. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ελεγκτικής εργασίας της 
Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου διαφαίνεται ότι δεν προστατεύτηκαν τα 
συμφέροντα του Ταμείου, οι εμπλεκόμενοι Διαχειριστές και λειτουργοί δεν 
εφάρμοσαν την απαραίτητη σύνεση, γνώση και επιδεξιότητα, δεν έδρασαν με την 
απαραίτητη προσοχή, δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους έναντι του Ταμείου 
και της Αρχής ως Χρηματοδοτούσας Αρχής, και άφησαν το Ταμείο εκτεθειμένο 
σε σημαντικούς κινδύνους και οικονομική ζημιά, η οποία στις 31.12.2016 
υπολογίζεται σε €201,9 εκ. (€85,9 εκ. αφορά ποσό από τις επενδύσεις που 
σχετίζονται με ακίνητα, €48,4 εκ. από τις επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα 
και €67,6 εκ. από απομείωση στα μετρητά).  Επιπλέον εντοπίστηκε καθολική 
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έλλειψη πλαισίου διακυβέρνησης. Οι έντεκα εκθέσεις με τα πορίσματα των 
ερευνών της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου κοινοποιήθηκαν στον Γενικό 
Εισαγγελέα για διερεύνηση του ενδεχόμενου διάπραξης ποινικών αδικημάτων.    

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, τα αποτελέσματα των αναλογιστικών μελετών 
επηρεάζουν άμεσα τις οικονομικές καταστάσεις της Αρχής εφόσον σύμφωνα με 
το άρθρο 18(2) των περί Συντάξεων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου Κανονισμών η Αρχή καλύπτει οποιοδήποτε αναλογιστικό έλλειμμα 
ήθελε προκύψει. Η αναλογιστική μελέτη χρηματοδότησης του Ταμείου 
Συντάξεων με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2015 κατέδειξε έλλειμμα 
χρηματοδότησης ύψους €176,1 εκ. Με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 34(2) του 
Νόμου που προβλέπει για την Ίδρυση, Εγγραφή, Λειτουργία και Εποπτεία των 
Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών και για συναφή θέματα 
(Ν208(Ι)/2012), ο Έφορος Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών 
ζήτησε από την Αρχή να μεριμνήσει για την άμεση κατάρτιση σχεδίου 
ανάκαμψης του και να το υποβάλει προς έγκριση στον Έφορο. Σύμφωνα με το 
επικαιροποιημένο σχέδιο ανάκαμψης το οποίο εγκρίθηκε από τους Διαχειριστές 
στις 15.11.2016 και επικυρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής στις 
29.11.2016, για αποπληρωμή του ελλείμματος η Αρχή θα καταβάλλει στο 
Ταμείο, πέραν των μηνιαίων συνεισφορών της, €17εκ. ετησίως για τα επόμενα 
έντεκα χρόνια. Σημειώνεται ότι το προηγούμενο σχέδιο ανάκαμψης προνοούσε 
στην καταβολή 10 ετήσιων δόσεων των €17 εκ. αρχής γενομένης από το 2015, 
και η πρώτη δόση έχει ήδη καταβληθεί από την Αρχή στo Ταμείο.  Κατά 
συνέπεια η συνεισφορά της Αρχής επεκτάθηκε κατά δύο χρόνια και αυξήθηκε 
κατά €34 εκ. 

Αναλογιστική μελέτη του Ταμείου Συντάξεων με ημερομηνία αναφοράς την 
31.12.2016 κατέδειξε έλλειμμα προς αναγνώριση στις οικονομικές καταστάσεις 
της Αρχής ύψους €134,1 εκ.. Αναφέρεται ότι δεν έχουν ακόμα εγκριθεί οι 
οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου για το 2016. 

Όπως πληροφορηθήκαμε από τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής του 
Ταμείου, ανατέθηκε σε νομικούς συμβούλους η διερεύνηση αριθμού επενδύσεων 
ούτως ώστε να αποφασιστεί κατά ποσόν και εναντίον ποιών θα κινηθούν αστικές 
αγωγές.  Η μελέτη των νομικών συμβούλων ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2016 
και η σχετική δαπάνη ανήλθε στις €230.000 περίπου.  Στην περίπτωση της 
επένδυσης στο «ΑΕΡΟ» στη Δρομολαξιά, η Διαχειριστική Επιτροπή αποφάσισε 
όπως κινηθεί νομικά εναντίον των προσώπων που, όπως διαφάνηκε μέσα από τις 
έρευνες των νομικών συμβούλων, παρέβηκαν τα καθήκοντά τους και αποκόμισαν 
ίδιον όφελος, καθώς και εναντίον των αντισυμβαλλόμενων. Η απόφαση αυτή ήταν 
αντίθετη με την συμβουλή των νομικών συμβούλων αφού αριθμός εμπλεκομένων 
προσώπων παρέμενε στο απυρόβλητο. Κατόπιν παραίτησης των νομικών 
συμβούλων, το Ταμείο βρίσκεται σε διαδικασία εξεύρεσης νέων νομικών 
συμβούλων, από τους οποίους θα ζητηθεί η ετοιμασία επίσημων νομικών 
γνωματεύσεων και ακολούθως να παρθούν αποφάσεις ως προς τις ενέργειες που 
θα γίνουν για ανάκτηση των ζημιών που υπέστη το Ταμείο. 

Όπως πληροφορούμαστε η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου έχει αναθέσει σε 
Νομικούς Συμβούλους την αξιολόγηση όλων των συμβάσεων που έχει συνάψει το 
Ταμείο για αγορά ακινήτων και για χρηματοδότηση και/ή δανεισμό έργων 
ανάπτυξης ακινήτων ούτως ώστε να κινηθούν αστικές αγωγές εναντίον 
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οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει παραβλάψει τα συμφέροντα 
του Ταμείου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν ήδη κινηθεί νομικές διαδικασίες. 

Στα πλαίσια εξεύρεσης ρυθμίσεων για διασφάλιση της βιωσιμότητας του Σχεδίου 
και με βάση τις πρόσφατες νομοθεσίες που τέθηκαν σε εφαρμογή, το 
νεοεισερχόμενο προσωπικό δεν εντάσσεται στο Σχέδιο Συντάξεων αλλά σε Ταμείο 
Προνοίας. Το Ταμείο ενεγράφη στον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών 
Συνταξιοδοτικών Παροχών στις 10.11.2015. 

Η Υπηρεσία μας συστήνει όπως διασφαλιστεί πλήρως η λογοδοσία όλων όσων με τις 
πράξεις ή παραλείψεις τους ζήμιωσαν το Ταμείο, και κατ’ επέκταση την Αρχή. Είναι 
άποψη μας ότι δεν μπορεί κάποιοι εκ των εμπλεκομένων αυτών προσώπων να 
ξεφύγουν των όποιων κυρώσεων σε μία λογική επιλεκτικής αναζήτησης ευθυνών. 

11. Συμφωνίες εκχώρησης χωρητικότητας σε υποθαλάσσια καλωδιακά 
συστήματα. 

(α) Συμφωνία με το Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών του Λιβάνου. 

(i) Οφειλές του Υπουργείου Τηλεπικοινωνιών του Λιβάνου. Όπως 
αναφέρθηκε και στην έκθεση μας για το προηγούμενο έτος η Αρχή στις 
26.2.2013 υπέγραψε συμφωνία με το Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών του 
Λιβάνου σύμφωνα με την οποία η Αρχή εκχώρησε χωρητικότητα στο 
υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα οπτικών ινών “Αλέξανδρος”, έναντι του 
ποσού των $37,5 εκ. (€27,97 εκ.), πλέον διοικητικά και λειτουργικά έξοδα και 
έξοδα συντήρησης. Το ποσό των $37,5 εκ. (€27,97 εκ.) ήταν πληρωτέο σε 
περίοδο τεσσάρων χρόνων από την υπογραφή της συμφωνίας, ως 
ακολούθως: $11,6 εκ. σαράντα πέντε ημέρες από την ενεργοποίηση της 
χωρητικότητας, $8,7 εκ. στις 26.11.2013, $8,7 εκ. στις 26.8.2014, $3,5 εκ. 
στις 11.10.2015, $2,5 εκ. στις 26.5.2016 και $2,5 εκ. στις 26.2.2017. 
Ολόκληρο το ποσό μετά την αφαίρεση των εξόδων διασύνδεσης, €23,06 εκ., 
έχει αναγνωριστεί στα έσοδα της Αρχής το 2013. Η συμφωνία εκχώρησης 
λήγει στις 31 Μαΐου 2029 και δύναται να επεκταθεί μέχρι τις 31.5.2034.  

Η συμφωνία αφορά στην παραχώρηση αποκλειστικού, απεριόριστου και 
αναφαίρετου δικαιώματος χρήσης της εκχωρημένης χωρητικότητας. Η Αρχή 
δεν δικαιούται να τερματίσει την συμφωνία κάτω από οποιεσδήποτε 
συνθήκες ή για οποιοδήποτε λόγο. Στη περίπτωση παραβίασης 
οποιουδήποτε όρου της συμφωνίας συμπεριλαμβανομένης και της μη 
πληρωμής των οφειλόμενων ποσών, η Αρχή δικαιούται να αναστείλει τη 
παροχή λειτουργικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συντήρησης, ωστόσο οι 
υπηρεσίες αυτές παρέχονται όταν και εφόσον καταστούν αναγκαίες.  

Tο Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών του Λιβάνου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016 
όφειλε στην Αρχή το ποσό των $14,8 εκ. (€13,5 εκ) το οποίο ήταν εκπρόθεσμο 
και αφορά τις τρεις δόσεις/τιμολογήσεις που ήταν πληρωτέες στις 
26.8.2014($8,7 εκ.), 11.10.2015 ($3,5 εκ.) και 26.5.2016 ($2,5 εκ.) καθώς και σε 
χρεώσεις διοικητικών και λειτουργικών εξόδων ($103.003). Μετά την 
μεσολάβηση ιδιωτικής εταιρείας (για την αγορά υπηρεσιών της εταιρείας γίνεται 
αναφορά πιο κάτω) στις 12.9.2016 εισπράχθηκε το ποσό των $8,7 εκ.. Μέχρι 
σήμερα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Υπουργείου Τηλεπικοινωνιών του 
Λιβάνου ανέρχονται σε $8,6 εκ. συμπεριλαμβανομένων και των διοικητικών και 
λειτουργικών εξόδων ($117.614). 
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(ii) Αγορά Υπηρεσιών είσπραξης από εταιρεία. Το προηγούμενο Συμβούλιο 
της Αρχής στη συνεδρία αρ. 14/2016, ημερομηνίας 26.4.2016 ενέκρινε την 
αγορά υπηρεσιών είσπραξης από Λιβάνιο επιχειρηματία ή την εταιρεία του 
για τις οφειλές του Υπουργείου Τηλεπικοινωνιών του Λιβάνου.  

Ο Αναπληρωτής Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής στην ίδια συνεδρία 
ανέφερε ότι, οι μέχρι τότε προσπάθειες είσπραξης του οφειλόμενου ποσού 
ήταν ανεπιτυχείς και η ανταπόκριση από το Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών του 
Λιβάνου ήταν μηδενική. Επιπλέον, ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι περιήλθε 
στην αντίληψη της Αρχής ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας της Λιβανέζικης 
εταιρείας δήλωσε ότι κατείχε την αναγκαία τεχνογνωσία για να επιτύχει την 
είσπραξη της εν λόγω οφειλής, και ότι ήταν πρόθυμος να τη διαθέσει στην 
Αρχή έναντι συμφωνηθείσας αμοιβής. Σημειώνεται ότι, στον εντοπισμό της 
εταιρείας συνέβαλε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το ύψος της αμοιβής που ενέκρινε το Συμβούλιο δεν θα υπερέβαινε το 2% 
του ποσού που θα εισπράσσετο και η αμοιβή θα καταβαλλόταν μόνο σε 
περίπτωση είσπραξης και αφού ο επιχειρηματίας ή η εταιρεία βεβαίωναν ότι 
οι μέθοδοι είσπραξης που χρησιμοποίησαν ήταν καθόλα σύμφωνες με την 
ισχύουσα νομοθεσία της Κύπρου και του Λιβάνου. 

Παρατηρήθηκε ότι, στις 10.11.2016 διενεργήθηκε πληρωμή ποσού ύψους 
$174.000 (€159.706) στην εταιρεία για υπηρεσίες είσπραξης, το οποίο 
αντιστοιχούσε σε 2% επί του ποσού των $8,7εκ. το οποίο εισπράχθηκε από το 
Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών του Λιβάνου στις 12.9.2016. 

Επισημαίνεται ότι, η Πρόεδρος του Συμβουλίου σε συνεδρίαση που έγινε στις 
12.12.2016 ανέφερε ότι, η Αρχή, ως Δημόσιος Οργανισμός, θα πρέπει να εξαντλεί 
πλήρως τις διαδικασίες κράτους προς κράτος, ιδιαίτερα όταν η οφειλή προέρχεται από 
ένα σημαντικό φορέα άλλου κράτους, όπως το Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών του 
Λιβάνου.  

Στην ίδια συνεδρία (αρ.41/2016, ημερομ. 12.12.2016) το Συμβούλιο αποφάσισε να 
μην συνεχιστεί η παροχή οποιωνδήποτε περαιτέρω υπηρεσιών από την εταιρεία 
για τις υπόλοιπες οφειλές του Υπουργείου Τηλεπικοινωνιών του Λιβάνου ύψους 
$8,6εκ. (από τις οποίες ποσό $6,1εκ. ήταν ληξιπρόθεσμο ενώ το υπόλοιπο ποσό 
$2,5εκ. κατέστη απαιτητό στις 26.2.2017), και ότι η εταιρεία θα έπρεπε να 
ενημερωθεί αμέσως για την απόφαση αυτή. Παράλληλα, αποφάσισε όπως 
μεγιστοποιηθούν οι απευθείας προσπάθειες από τον Οργανισμό για την είσπραξη 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Υπουργείου Τηλεπικοινωνιών του Λιβάνου. 

Σύσταση:  Η Υπηρεσία μας εκφράζει τις επιφυλάξεις της σε σχέση με την απόφαση 
του προηγούμενου Συμβουλίου για αγορά Υπηρεσιών είσπραξης από εταιρεία, ειδικά 
όταν αυτή επιλέγεται με πλήρως αδιαφανείς διαδικασίες. Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι η 
Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Λίβανο, τέτοια ζητήματα 
θα πρέπει να επιλύονται μέσα από τους μηχανισμούς που διαθέτει η Δημοκρατία.  

Η Αρχή στην απάντηση της αναφέρει ότι επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση των 
απευθείας προσπαθειών για είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών του Λιβάνου, έχει οριστεί Διμερής Επιτροπή η οποία 
αφού έλαβε υπόψη τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων των τεχνοκρατικών 
ομάδων των μερών, αναμένεται να καταλήξει σε συμφωνία στα πλαίσια οριστικής 
διευθέτησης του θέματος. 
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(β) Συμφωνίες με εταιρεία τηλεπικοινωνιών.  Όπως αναφέρθηκε και στην 
έκθεση μας για το προηγούμενο έτος, η Αρχή από το 2008 εκχώρησε σε εταιρεία 
τηλεπικοινωνιών χωρητικότητα στο υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα MINERVA, με 
εφάπαξ χρέωση €4,1εκ και ετήσια χρέωση λειτουργίας και συντήρησης €256.250, 
πλέον ΦΠΑ. Κατόπιν αιτήματος της εταιρείας η συμφωνία αναθεωρήθηκε στις 
5.11.2009 με εκχώρηση πρόσθετης καλωδιακής χωρητικότητας, έναντι πρόσθετου 
αντίτιμου €4,9 εκ. και αύξηση της ετήσιας χρέωσης λειτουργίας και συντήρησης σε 
€450.000, πλέον ΦΠΑ. Η συμφωνία εκχώρησης λήγει την 30η Απριλίου 2022.  

Η εταιρεία δεν κατέβαλε την ετήσια χρέωση λειτουργίας και συντήρησης της 
εκχωρημένης χωρητικότητας για τα έτη 2015, 2016 και 2017 (€1,6 εκ.) που ήταν 
πληρωτέα στις 31.1.2015, 31.1.2016 και 31.1.2017.  Με βάση τους όρους 5.3 και 
14.3 της συμφωνίας, η Αρχή είχε τη δυνατότητα να διακόψει τη λειτουργία της 
χωρητικότητας στις 20.3.2015 και εντός δεκαπέντε ημερών να επανακτήσει την 
ιδιοκτησία της, εφόσον η εταιρεία είχε αρνηθεί να εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό 
εντός της καθοριζόμενης από τη συμφωνία προθεσμίας. Ωστόσο, η χωρητικότητα, 
με αποφάσεις του ΔΣ, παραμένει μέχρι σήμερα ενεργοποιημένη και 
χρησιμοποιείται από την εταιρεία χωρίς να έχει καταβάλει οποιοδήποτε ποσό.  

Το συνολικό ποσό που όφειλε η εταιρεία για υπηρεσίες της Διεθνούς Χονδρικής 
Αγοράς στις 31.12.2016 ήταν €1.279.282 (€1.823.046 στις 1.4.2017). Στο ποσό αυτό 
περιλαμβάνεται και η ετήσια χρέωση λειτουργίας και συντήρησης εκχωρηθείσας 
χωρητικότητας στο υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα SMW3 ύψους €114.069, η 
οποία διακόπηκε και επανακτήθηκε από την Αρχή στις 15.12.2014.  

Η εταιρεία κατά το 2015 είχε καταγγείλει την Αρχή στην Επιτροπή Προστασίας 
Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) η οποία σε συνεδρία της στις 5.3.2015 επέβαλε διοικητικό 
πρόστιμο ύψους €926.072 στην Αρχή, για παραβίαση του άρθρου 6(1)(α) του περί 
Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου (Ν13(Ι)/2008) σε σχέση με τις αθέμιτες 
τιμές χρέωσης ή/και μη δίκαιες τιμές που προβλέπονται στις πιο πάνω συμφωνίες, 
καθότι αυτές κρίθηκαν υπερβολικά ψηλές. Επίσης, επέβαλε στην Αρχή διοικητικό 
πρόστιμο ύψους €90.353 επειδή παραβίασε το άρθρο 6(1)(β) του Νόμου λόγω της 
άρνησης της να αποδεχθεί τη σταδιακή ή/και τμηματική αποπληρωμή των οφειλών 
ή/και παραχώρηση διευκολύνσεων στην αποπληρωμή των εξόδων λειτουργίας και 
συντήρησης αναφορικά με τη χωρητικότητα στο καλωδιακό σύστημα που είχε 
αγοράσει δικαιώματα χρήσης για το έτος 2013.   

Εναντίον της Αρχής εκκρεμούν επίσης τέσσερεις αγωγές που έχει εγείρει η εταιρεία 
και απαιτεί αποζημιώσεις €37εκ., περίπου, για ισχυριζόμενη παραβίαση του άρθρου 
6(1)(β) του Νόμου σε διάφορες περιπτώσεις.  

Σημειώνεται ότι στις εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το 2015 
γίνεται αναφορά σε παράγοντες που υποδηλούν την ύπαρξη σημαντικής 
αβεβαιότητας ως προς την ικανότητα της να συνεχίσει τις εργασίες της ως 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Επίσης σύμφωνα με μη ελεγμένες οικονομικές 
καταστάσεις για την περίοδο  1.1.2016  -31.6.2016 η εταιρεία συνεχίζει να είναι 
ζημιογόνα.  

Σύσταση: Θεωρούμε ότι η Αρχή θα έπρεπε να είχε επιδείξει μεγαλύτερη 
αποφασιστικότητα στο χειρισμό του θέματος και δέουσα προσοχή στη διαφύλαξη των 
συμβατικών της δικαιωμάτων. Είναι άποψη μας ότι, έστω και τώρα, η Αρχή θα πρέπει 
να τερματίσει την επίδειξη ανοχής και να δείξει έμπρακτα τη βούληση της να 
διασφαλίσει τα συμφέροντα της.  
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(γ) Διακανονισμός μέρους των οφειλών από Syrian Telecom.  Στις 31.8.2011 
υπογράφτηκε τριμερής συμφωνία μεταξύ της Αρχής, του Οργανισμού Syrian Telecom 
και της εταιρείας PCCW Global για την κατασκευή του υποθαλάσσιου καλωδιακού 
συστήματος ALASIA και εκχώρηση χωρητικότητας στο καλωδιακό σύστημα 
ALEXANDROS με σκοπό την κοινή προώθηση της διαδρομής Ασία–Ευρώπη μέσω 
Συρίας. 

Στα πλαίσια της πιο πάνω συμφωνίας η Αρχή στις 6.6.2012 εκχώρησε στην Syrian 
Telecom χωρητικότητα στο υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα UGARIT – 
ALEXANDROS στη βάση IRU ύψους 50 Gbit/s με κόστος επένδυσης $20 εκ. 
(€18,2εκ.) και ετήσια χρέωση λειτουργίας και συντήρησης 4% επί του κόστους της 
επένδυσης.  Η συμφωνία εκχώρησης έχει διάρκεια 15 ετών και προνοεί τιμολόγηση 
30% ($6 εκ.) στις 31.12.2012, 30% ($6 εκ.) στις 31.12.2013, 20% ($4 εκ.) στις 
31.12.2014 και 20% ($4 εκ.) στις 31.12.2015 και εξόφληση των τιμολογίων από την 
Syrian Telecom εντός 60 ημερών. 

Διαπιστώθηκε ότι η Αρχή μέχρι τον Μάιο του 2014 τιμολογήθηκε και πληρώθηκε μόνο 
ποσό $8 εκ. Τον Δεκέμβριο του 2014 τιμολογήθηκε ποσό $4εκ, το οποίο εκκρεμεί, 
ενώ το υπόλοιπο ποσό $8εκ. δεν έχει τιμολογηθεί από την Αρχή. 

Η εταιρεία PCCW Global πρότεινε να καταβάλει στην Αρχή ποσό $6εκ. έναντι των 
οφειλών της Syrian Telecom έναντι επένδυσης $8 εκ. από την Αρχή στο 
υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα ΑΑΕ-1 το οποίο διασυνδέει την Ασία (Χόνγκ Κονγκ 
και Σιγκαπούρη) με τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ευρώπη, στο οποίο η 
PCCW Global είναι ένας από τους μεγαλύτερους συνιδιοκτήτες. 

Το (προηγούμενο) Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρία 20/2016 ημερομηνίας 
14.6.2016 αποφάσισε τα ακόλουθα: 

(i) Επένδυση της Cyta στο Υποθαλάσσιο Καλωδιακό Σύστημα ASIA AFRICA 
EUROPE 1 (AAE-1) με εκχώρηση χωρητικότητας στη βάση IRU ύψους 300 
Gbit/s με κόστος $8εκ. 

(ii) Επένδυση της PCCW Global στα Υποθαλάσσια Καλωδιακά Συστήματα 
UGARIT και ALEXANDROS με εκχώρηση χωρητικότητας στη βάση IRU ύψους 
200 Gbit/s με κόστος $0,5εκ. 

(iii) Διακανονισμό εκ μέρους της PCCW Global μέρους των οφειλών της Syrian 
Telecom προς την Αρχή. 

Η υλοποίηση της πιο πάνω  απόφασης ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2016 με τον 
διακανονισμό των οφειλών της Syrian Telecom από την PCCW Global και την 
επένδυση της Αρχής στο Υποθαλάσσιο Καλωδιακό Σύστημα ASIA AFRICA EUROPE 
1 (AAE-1). 

Σύσταση: Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω η Αρχή να αξιολογήσει την κατάσταση και να 
δρομολογηθούν όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες και  να ληφθούν αποφάσεις για την 
είσπραξη των οφειλών ύψους $6εκ. από την Syrian Telecom. 
Η Αρχή στην απάντηση της  αναφέρει ότι υιοθετεί πλήρως τη σύσταση της 
Υπηρεσίας μας και επιβεβαιώνει ότι ευθυγραμμίζει τις προσπάθειες της για τη 
λήψη όλων των ενδεδειγμένων ενεργειών ή/και αποφάσεων για είσπραξη των 
οφειλών. 

12. Θυγατρική Εταιρεία Digimed Communications Ltd. 

Η εταιρεία Digimed Communications Ltd ιδρύθηκε το 1996 με σκοπό την υποβοήθηση 
των στρατηγικών στόχων της Αρχής με την παροχή διαφόρων υπηρεσιών στο 
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εξωτερικό και την αξιοποίηση των ευκαιριών ανάπτυξης στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 
Προς τον σκοπό αυτό, έχει επενδύσει σε διάφορες θυγατρικές εταιρείες. Πιο κάτω 
παρουσιάζεται η συνολική διαχρονική επένδυση της εταιρείας σε 
θυγατρικές/συνδεδεμένες εταιρείες και η απομείωση/κεφαλαιοποίηση της επένδυσης 
μέχρι τις 31.12.2016.   

Θυγατρική Εταιρεία  
Ποσοστό 

συμμετοχής  Επένδυση  Απομείωση  Υπόλοιπο 

  %  €  €  € 
Iris Gateway Satellite 
Services  100  2.164.297  -  2.164.297 
Cytacom Solutions  100  1.879.462  1.039.886  839.576 
Emporion Plaza  100  939.731  939.730  1 
Bestel Communications  50  224.588  -  224.588 
Cyta UK  100  1.513.880  1.001.204  512.676 
CytaGlobal Hellas  100  923.976  -  923.976 
Enternet Invest (Actel)  19,98  4.901.023  4.901.022  1 
Proserver  8  520.000  519.999  1 
CytaHellas  94,801  144.218.377  63.000.826  81.217.551 

Ολικό    157.285.334  71.402.667  85.882.667 
 

H Digimed Communications Ltd προχώρησε σε απομείωση της επένδυσής της στη 
CytaHellas για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ύψους €17.344.819.  Η 
απομείωση οφειλόταν στην αρνητική απόδοση που είχε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 
η CytaHellas.  Αυτή η αρνητική απόδοση είναι συνέπεια των αρνητικών 
αποτελεσμάτων της CytaHellas και των αρνητικών επιπτώσεων του οικονομικού 
περιβάλλοντος στην Ελλάδα, τα οποία οδήγησαν στη μείωση των ιδίων κεφαλαίων 
της σε σύγκριση με το κόστος της αρχικής επένδυσης.  

Σημειώνεται ότι ενδεχομένως να προκύψει νέα απομείωση της επένδυσης αφού 
βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική μελέτη από ελεγκτικό οίκο στον οποίο ανατέθηκε με 
απευθείας ανάθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής στις 25.4.2017 με αμοιβή 
€32.000. 

Αναφέρεται ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ο οικονομικός έλεγχος των θυγατρικών 
εταιρειών για το έτος που έληξε στις 31.12.2016.  Από τον πιο πάνω πίνακα καθώς 
και τα οικονομικά αποτελέσματα των θυγατρικών εταιρειών, όπως παρουσιάζονται 
στις μη ελεγμένες οικονομικές τους καταστάσεις, φαίνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις 
οι δραστηριότητες τους εξακολουθούν να είναι περιορισμένες και δεν έχουν επιτευχθεί 
οι στόχοι για τους οποίους ιδρύθηκαν και οι περισσότερες πραγματοποιούν ζημιές.   

Αν ληφθεί υπόψη το ομολογιακό δάνειο προς την CytaHellas και τα χρεωστικά 
υπόλοιπα των θυγατρικών του Ομίλου προς την Αρχή, το συνολικό ποσό των 
επενδύσεων στις θυγατρικές ανέρχεται περίπου σε €143,4εκ. το οποίο αποτελεί το 
14,8% του συνολικού ενεργητικού της Αρχής. 

Στις 25 Ιανουαρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της IRIS Gateway Satellite Limited 
αποφάσισε την καταβολή μερίσματος για το έτος 2014 ύψους €335.000 προς την 
μητρική Digimed Communications Ltd. 

Σημειώνεται ότι, τόσο η Digimed Communications Ltd όσο και οι θυγατρικές της 
εταιρείες, δεν ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή. 

                                                 
1 Το 2016 δεν  έγινε κεφαλαιοποίηση  στην CytaHellas 
Το υπόλοιπο 5,20% του κεφαλαίου της CytaHellas κατέχεται απευθείας από την Αρχή (κόστος 
επένδυσης €5,4 εκ). 
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Η Αρχή στην απάντηση της αναφέρει ότι επιδιώκοντας τη βελτίωση της κατάστασης, 
έχει θεσμοθετηθεί διαδικασία παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των 
θυγατρικών, μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εποπτείας, το οποίο θα 
υλοποιείται από την καθ' ύλη αρμόδια μονάδα και θα συμπεριλαμβάνει μεταξύ 
άλλων, αναφορά σε τακτά χρονικά διαστήματα για: 

• την πρόοδο των δραστηριοτήτων και βασικών δεικτών Επιχειρησιακών 
Σχεδίων, 

• δαπάνες προϋπολογισμού που υπερβαίνουν ένα όριο, 

• Διοικητικούς Λογαριασμούς, 

• εισηγήσεις που ενισχύουν την οικονομική θέση. 

13. Θυγατρική Εταιρεία Cyta Hellas A.E. 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2007 και το μετοχικό της κεφάλαιο στις 31.12.2016 ήταν 
€149,9 εκ. (2015: €145,9 εκ.) και ανήκει κατά 94,80% στην Digimed Communications 
Ltd και 5,20% στην Αρχή. 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών τηλεφωνίας, 
διαδικτύου και Cytavision στην Ελλάδα, ενώ από τον Αύγουστο 2014 άρχισε και την 
παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα ως Εικονικός Πάροχος. 
Εργοδοτεί 735 υπαλλήλους (2015: 766) που αντιστοιχούν σε 672 υπαλλήλους 
πλήρους εργοδότησης εκ των οποίων οι 19 είναι φοιτητές (2015: 686) και το συνολικό 
κόστος μισθοδοσίας ανήλθε σε €15,7 εκ. σε σύγκριση με €16,1 εκ. το 2015. 

Ο αριθμός ενεργών πελατών στις 31.12.2016 και 31.12.2015 σε σύγκριση με το 
Επιχειρησιακό Σχέδιο παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα: 

 
 
 

2016  2015 

Αρχικό  
Ε.Σ ημερ. 
25.2.2016 

 E.Σ ημερ. 
27.7.2016 

Ενεργοί
Πελάτες 

31.12.2016 

Επιχειρησιακό 
Σχέδιο 

Ημερ.8.1.2015 

 Ενεργοί
Πελάτες 

31.12.2015 
Σταθερή 
Τηλεφωνία 334.100  325.800  306.800  326.000  325.993 
Κινητή 
Τηλεφωνία 54.000  43.200  38.257  36.000  29.023 
Cytavision 10.999  10.999  5.995  17.000  5.950 

(α) Οικονομικά αποτελέσματα. Από τις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 
της εταιρείας για το 2016 φαίνονται τα πιο κάτω οικονομικά δεδομένα. 
 2016  2015 
 €  € 
Κύκλος εργασιών 90.779.517  107.832.612 
Καθαρή ζημιά πριν τη φορολογία (18.914.216)  (2.970.019)
Συσσωρευμένες ζημιές (165.305.401)  (145.359.547)
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 77.341.584  86.170.689 
Κεφάλαιο κίνησης (63.752.839)  (49.760.870)
Καθαρή Θέση  (15.400.125)  540.453 

Λογιστικές αναλογίες: 

 2016  2015 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες 
Υποχρεώσεις 0,32  0,32 
Απόδοση Επενδυμένων Κεφαλαίων (13,51)%  1,24% 
Περιθώριο Καθαρού κέρδους  (22,08)%  (5,82)% 
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Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι τα αποτελέσματα της εταιρείας εξακολουθούν να 
είναι αρνητικά, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι συσσωρευμένες ζημιές. 
Σημειώνεται ότι οι ζημιές προ φόρων για το 2016 φαίνονται αυξημένες σε 
σύγκριση με το 2015 αφού στο προηγούμενο έτος καταχωρήθηκε κέρδος από την 
πώληση προς την Αρχή ενσώματου πάγιου (IRU) ύψους €15,8 εκ. Η Υπηρεσία 
μας είχε εκφράσει έντονες επιφυλάξεις ως προς το κατά πόσο η πώληση αυτή 
αποτελούσε πράξη υγιούς εμπορικής πρακτικής αφού τα στοιχεία καταδείκνυαν ότι 
επρόκειτο απλώς για προσπάθεια της Αρχής να χρηματοδοτήσει την CytaHellas 
με συγκεκαλυμμένο τρόπο. Σχετική αναφορά γίνεται στην παράγραφο (ε) πιο 
κάτω. Το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης αυξάνεται (στις 31.12.2016 ήταν €63,7 εκ.), 
γεγονός που υποδηλοί ότι η εταιρεία αδυνατεί να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις 
της χωρίς τη βοήθεια και χρηματοδότηση της Αρχής.  Αναφέρεται ότι στον 
Προϋπολογισμό της Αρχής για το έτος 2017 συμπεριλήφθηκε στο άρθρο 20/270 
«Δικαιώματα Συνεργατών και Συμβούλων» ποσό €500.000 για αγορά υπηρεσιών 
ανεξάρτητων συμβουλευτικών οίκων, σε σχέση με την περαιτέρω πορεία της 
CytaHellas.  

(β) Επιχειρησιακό σχέδιο.  Η εταιρεία αναθέτει τουλάχιστον μια φορά τον 
χρόνο, σε εταιρεία συμβούλων, την επικαιροποίηση του επιχειρησιακού της 
σχεδίου. Το κόστος για την ετοιμασία του βασικού επιχειρησιακού σχεδίου για το 
2016 ανήλθε σε €36.000 πλέον ΦΠΑ και €7.000 πλέον ΦΠΑ για την ενσωμάτωση 
της ανάλυσης των σχεδίων δράσης όπως υποδείχθηκαν από τη Μονάδα 
Αποκρατικοποίησης. Με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου την 
πληρωμή ανέλαβε η Αρχή. Παρατηρήθηκε ότι, με κάθε επικαιροποίηση του 
επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρείας γίνεται μετατόπιση στο χρονικό σημείο που 
αναμένεται να επιτευχθούν οι σημαντικοί και ζωτικής σημασίας στόχοι της 
εταιρείας. Σύμφωνα με τα επιχειρησιακά σχέδια που επικαιροποιήθηκαν τον 
Απρίλιο 2013 και τον Ιανουάριο 2014, το αναμενόμενο έτος που θα επιτευχθούν 
θετικές ταμειακές ροές μετατέθηκε αρχικά για το 2015 και μετέπειτα το 2016. Με το 
αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίστηκε το 2015, η εταιρεία 
αναμένεται να καταστεί κερδοφόρα το 2017 και να λειτουργά αυτόνομα το 2018. 

Στο Βασικό Επιχειρησιακό Σχέδιο, που έγινε στις 25.2.2016, για την πενταετία 
2016-2020 προβλέπεται ότι η εταιρεία δεν θα χρειάζεται πλέον άλλη 
χρηματοδότηση σε μετρητά για το 2018 και μετά ενώ, δεν θα χρειάζεται ούτε άλλης 
μορφής χρηματοδότηση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της από το 2019 και 
μετά. Το Σχέδιο προβλέπει μια ήπια βελτιωτική εξέλιξη στον τομέα της σταθερής 
τηλεφωνίας και σημαντική αύξηση στα μεγέθη της κινητής δεδομένου ότι η εταιρεία 
είναι νεοεισερχόμενη στον χώρο σαν πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρία του 31.5.2016 με δεδομένο 
ότι οι ανάγκες χρηματοδότησης σε μετρητά δεν πρέπει να ξεπεράσουν την 
πρόνοια στον Π/Υ της Αρχής των €4εκ. ζήτησε την υποβολή αναθεωρημένου 
Επιχειρησιακού Σχεδίου στο οποίο να συμπεριληφθούν προβλεπόμενα έσοδα 
€25εκ. από εκχωρήσεις καλωδιακής χωρητικότητας IRU σε βάθος 5ετίας προς την 
Αρχή. Για τις εκχωρήσεις αυτές οι θέσεις μας είναι ανάλογες αυτών που 
αναφέρονται πιο πάνω ως προς την πώληση προς την Αρχή ενσώματου πάγιου 
(IRU) ύψους €15,8 εκ που έγινε το 2015. 

Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο ημερ. 27.7.2016 το οποίο τροποποιεί το βασικό σενάριο, 
λήφθηκαν υπόψη τα πιο πάνω έσοδα €25 εκ. και η πιθανή ανάληψη μέρους του 
έργου «Σύζευξις ΙΙ» σε ποσοστό 15% (έργο στην Ελλάδα προϋπολογισμού €361 εκ.).  
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Έχουμε την άποψη ότι η συνεχιζόμενη αστοχία των επιχειρησιακών σχεδίων, 
παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις και επισημάνσεις της Υπηρεσίας μας, δεικνύει 
πλημμελή διαχείριση για την οποία θα πρέπει να αναζητηθούν πλέον ευθύνες. 

Στην απάντηση της Αρχής αναφέρεται ότι το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Cyta Hellas, και κατ' επέκταση το Συμβούλιο της Αρχής, διαπίστωσε από την αρχή 
την παρατηρούμενη αστοχία των Επιχειρησιακών Σχεδίων της Cyta Hellas και 
ζήτησε τη λήψη μέτρων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής έχει ήδη προχωρήσει 
(μετά από εγκρίσεις σχετικών κονδυλίων από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας) 
στην ανάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διεθνείς ανεξάρτητους 
χρηματοοικονομικούς και συμβουλευτικούς οίκους με στόχο τη διερεύνηση 
επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη Cyta Hellas, με βάση αντικειμενικά και 
τεχνοκρατικά κριτήρια και με ανοικτές όλες τις επιλογές συμμετοχής. 

Η Υπηρεσία μας σημειώνει τα πιο πάνω, παρατηρεί όμως ότι εξακολουθεί να 
απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά από πλευράς Αρχής στην αναζήτηση 
λογοδοσίας από όσους με τις πράξεις και παραλείψεις τους ζήμιωσαν την Αρχή 
τεράστια ποσά.  

(γ) Χρηματοδότηση της εταιρείας από τον Όμιλο.  Όπως φαίνεται στον πιο 
κάτω πίνακα, το ύψος της επένδυσης της Αρχής στις 31.12.2016 στη θυγατρική 
ανέρχεται σε €194,4 εκ.  

 € 
Κόστος κεφαλαίου - Digimed 144.218.377 
 - Αρχή 5.479.820 
Ομολογιακό δάνειο 32.987.318 
Ποσό οφειλόμενο για εμπορικές συναλλαγές με την Αρχή 11.007.255 
Δάνειο από IRIS 728.855 
Ποσό οφειλόμενο σε άλλες θυγατρικές εταιρείες 28.506 
Ολικό 194.450.131 

Κατά το 2016 η CytaHellas έλαβε χρηματοδότηση μέσω του Προϋπολογισμού της 
Αρχής ύψους €4 εκ. και έγινε αύξηση κεφαλαίου .  

Συναφώς αναφέρεται ότι λόγω της αρνητικής οικονομικής θέσης της CytaHellas, 
εγκρίθηκε στον Προϋπολογισμό της Αρχής για το 2017 στο κονδύλι «Επενδύσεις 
Θυγατρικών Εταιρειών» δαπάνη ύψους €15,6 για την οικονομική ενίσχυσή της 
προκειμένου να αντεπεξέλθει στις πρόνοιες του Ν/2190 για την κάλυψη της αρνητικής 
καθαρής θέσης. Για την διενέργεια δαπάνης πρέπει να ενημερώνεται η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η 
γραπτή συγκατάθεση της. 

Κεφάλαιο. Η Αρχή έχει επενδύσει το συνολικό ποσό των €149,9 εκ. ως μετοχικό 
κεφάλαιο (€144,4 εκ. μέσω της Digimed και €5,5 εκ. απ’ ευθείας) από το οποίο 
έγινε απομείωση το 2012 και 2013 συνολικού ύψους €45,7 εκ. και το 2015 €17,4 
εκ. που αντιπροσωπεύει το 42% του κεφαλαίου.  

Δάνεια από την Αρχή και την Digimed.  Το ύψος των δανείων της εταιρείας από 
την Αρχή και την Digimed στις 31.12.2016 ανήρχετο σε €33 εκ. (€31,9 εκ. στις 
31.12.2015) και το ποσό αφορά το υπόλοιπο του Ομολογιακού Δάνειου . Η 
αύξηση οφείλεται στους τόκους.  Αναφέρεται ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2016 δύο 
δόσεις ύψους €6,6εκ. συν τόκοι ύψους €1,1 εκ., οι οποίες ήταν πληρωτέες στις 
30.6.2016 και 31.12.2016 παρέμειναν απλήρωτες. 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ  2016 - ATHK 

29 
 

Η αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου επεκτείνεται μέχρι τις 31.12.2020.  

Δάνειo από την συνδεδεμένη εταιρεία Iris Gateway Satellite Services Ltd.  
Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη έκθεση μας, μετά από διαβουλεύσεις της 
Iris Gateway Satellite Services Ltd και της CytaHellas, συμφωνήθηκε ότι η ταμειακή 
διευκόλυνση ύψους €800.000 που δόθηκε από την Iris Gateway Satellite Services Ltd 
στη CytaHellas το 2013 για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας να μετατραπεί σε 
δανειακή σύμβαση. Τον Μάρτιο του 2016 οι δύο εταιρείες προχώρησαν στην 
υπογραφή σύμβασης δανείου ύψους  €800.000. Σύμφωνα με τη σύμβαση (η οποία 
λήγει στις 31.3.2023) μέχρι τις 17.12.2015 δεν επιβλήθηκε τόκος (περίοδος χάριτος),  

Το υπόλοιπο του δανείου με τους τόκους στις 31.12.2016 ήταν €728.855. 
Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για το γεγονός ότι η Αρχή θέτει συνεχώς και 
μεγαλύτερα κεφάλαια σε σημαντικό κίνδυνο παραχωρώντας τα στην CytaHellas, 
αφού και το ποσό αυτό που δόθηκε από την Iris Gateway Satellite Services Ltd 
ενδεχομένως να απολεσθεί. 

Χρηματοδότηση της CytaHellas από προμηθεύτρια εταιρεία εξοπλισμού. 

Στις 31.12.2015 η CytaHellas όφειλε σε εταιρείες του ομίλου της προμηθεύτριας 
εταιρείας ποσό €2.1εκ, εκ των οποίων για τα €0,8εκ. υπήρχε συμφωνία σταδιακής 
αποπληρωμής, ενώ για το υπόλοιπο ποσό ύψους €1,3εκ., δεν είχε συναφθεί 
οποιαδήποτε συμφωνία σταδιακής αποπληρωμής. Με στόχο την επίτευξη 
συμφωνίας για διακανονισμό των οφειλών της CytaHellas από προηγούμενες 
αγορές εξοπλισμού καθώς και για ικανοποίηση νέων αναγκών αγοράς εξοπλισμού 
από συγκεκριμένο κατασκευαστή και υπηρεσιών μέχρι το τέλος του 2017 από την 
προμηθεύτρια εταιρεία, η εταιρεία υπέβαλε τον Μάιο 2016 πρόταση 
χρηματοδότησης των πιο πάνω, με επιτόκιο δανεισμού 6% και πλάνο 
αποπληρωμής σε 36 δόσεις. Οι πιο πάνω ανάγκες μέχρι και το τέλος του 2017, 
είχαν υπολογιστεί από τη CytaHellas σε €4εκ. 

Τον ίδιο μήνα το Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas αποφάσισε να εγκρίνει την 
πρόταση της εταιρείας για χρηματοδότηση της CytaHellas με ποσό €4 εκ. με 
επιτόκιο 6% και αποπληρωμή σε 36 δόσεις. Η χρηματοδότηση αφορά: 

(i) Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης Εξοπλισμού (IP/MPLS 
&DWDM) ύψους €1,5εκ. 

(ii) Εξοπλισμός DWDM για IRU της μετόχου ΑΤΗΚ ύψους €0,9εκ. (βλέπε παρ. 
(ε) πιο κάτω) 

(iii) Ανάγκες επεκτάσεων και εξοπλισμού πελατών  ύψους €1,6εκ. 

Η εταιρεία έθεσε επίσης τις πιο κάτω προϋποθέσεις: 

 επέκταση της σύμβασης συντήρησης εξοπλισμού συγκεκριμένου 
κατασκευαστή με τη Cyta μέχρι 12.10.2021, με τη σημείωση ότι η δέσμευση 
αυτή θα ισχύει για όσο χρόνο θα ισχύει το πρόγραμμα χρηματοδότησης της 
CytaHellas από την εταιρεία και  

 όπως η Cyta παραχωρήσει στη προμηθεύτρια εταιρεία σχετική επιστολή 
υποστήριξης/Letter of Comfort.  

Το (προηγούμενο) Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής κατά την συνεδρία του ημερ. 
24.5.2016, ενέκρινε τη πιο πάνω απόφαση της CytaHellas. 
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Τον Φεβρουάριο του 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής ενέκρινε παράταση 
της πιο πάνω σύμβασης συντήρησης εξοπλισμού του συγκεκριμένου 
κατασκευαστή μέχρι τις 12.7.2022 δεν ενέκρινε όμως την παραχώρηση επιστολής 
υποστήριξης/Letter of Comfort προς την εταιρεία. Το Συμβούλιο σημείωσε ότι οι 
δύο επεκτάσεις (μέχρι 12.10.2021 και 12.7.2022) ισχύουν για όσο χρόνο ισχύει το 
πρόγραμμα χρηματοδότησης της CytaHellas από τη προμηθεύτρια εταιρεία και ότι 
σε περίπτωση εξόφλησης των οφειλών προς τις εταιρείες της προμηθεύτριας 
εταιρείας, τόσο η Cyta όσο και η CytaHellas θα έχουν το δικαίωμα να τερματίσουν 
τις αντίστοιχες συμβάσεις συντήρησης, έτσι ώστε να απεμπλακεί η Αρχή από τη 
συμφωνία αυτή σε περίπτωση εξεύρεσης εναλλακτικής χρηματοδότησης για τη 
CytaHellas με πιο ευνοϊκούς όρους.  Η σχετική δαπάνη από τις πιο πάνω 
συμφωνίες θα ανέλθει στα $20 εκ. περίπου. 

Θεωρούμε απαράδεκτη τόσο την αρχική διευθέτηση, όσο και τις μετέπειτα 
αποφάσεις για επέκταση. Πρώτον, η διευθέτηση αυτή συνιστά ακόμη ένα τρόπο 
χρηματοδότησης της CytaHellas με τρόπο που θέτει σε κίνδυνο πρόσθετα κεφάλαια 
της Αρχής, δεύτερο οι όροι χρηματοδότησης φαίνονται απαράδεκτα επαχθείς για 
την Αρχή, και τρίτο η όλη διευθέτηση συνιστά απευθείας ανάθεση σύμβασης στην 
συγκεκριμένη εταιρεία, με αδιαφανή και προκλητικό τρόπο.  

Η Αρχή στην απάντηση της αναφέρει ότι από το Μάιο 2016 που το προηγούμενο 
Διοικητικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει την πιο πάνω πρόταση μέχρι και το 
Φεβρουάριο 2017, δεν είχε συμφωνηθεί το λεκτικό της απαιτούμενης επιστολής 
υποστήριξης, κάτι που αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση της πιο πάνω 
έγκρισης. Το Φεβρουάριο 2017 ο Αναπληρωτής Ανώτατος Εκτελεστικός 
Διευθυντής της Cyta, ενημέρωσε τόσο για τα πιο πάνω, όσο και για το ότι η Cyta 
Hellas είχε ήδη κάνει ουσιαστικά χρήση ολόκληρου του ποσού χρηματοδότησης 
ύψους €4 εκ., παρά του ότι η συμφωνία που είχε ήδη εγκριθεί από το Μάιο 2016 
δεν είχε ακόμη υπογραφτεί. Με τα δεδομένα αυτά, το υφιστάμενο Συμβούλιο με 
απόφασή του κατά τη συνεδρίαση 7/2017 ημερομηνίας 21.2.2017, ενέκρινε την 
παράταση της συμφωνίας συντήρησης για 9 μήνες (από τις 12.10.2021 μέχρι τις 
12.7.2022), χρόνος ο οποίος αντιστοιχεί στην καθυστέρηση που είχε σημειωθεί 
μεταξύ της λήψης της απόφασης από το προηγούμενο Συμβούλιο το Μάιο 2016 
και της υπογραφής της τελικής συμφωνίας το Φεβρουάριο 2017. Διευκρινίζεται ότι 
το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποδέχτηκε τελικά να παραχωρήσει επιστολή 
υποστήριξης προς την εταιρεία, κάτι που αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση 
της αρχικής συμφωνίας και επίσης  προστέθηκε ο ειδικός όρος ότι «οι δύο 
επεκτάσεις ισχύουν για όσο χρόνο ισχύει το πρόγραμμα χρηματοδότησης της 
Cyta Hellas από τη εταιρεία και ότι σε περίπτωση εξόφλησης των οφειλών προς 
την εταιρεία , τόσο η Cyta όσο και η Cyta Hellas θα έχουν το δικαίωμα να 
τερματίσουν τις αντίστοιχες συμβάσεις συντήρησης». Ο πιο πάνω πρόσθετος 
όρος αποσκοπεί ειδικά στο να δοθεί η δυνατότητα στον οργανισμό να 
απεμπλακεί από τη συμφωνία αυτή σε περίπτωση εξεύρεσης εναλλακτικής 
χρηματοδότησης για τη Cyta Hellas με πιο ευνοϊκούς όρους και, λαμβάνοντας υπ' 
όψιν την επιθυμία της μητρικής να μην εκτεθεί σε πρόσθετους κινδύνους σε 
σχέση με τη θυγατρική Cyta Hellas. 
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Ανανεώσεις συμφωνίας συντήρησης για δικτυακό εξοπλισμό με τον αρχικό 
ανάδοχο του διαγωνισμού ΑΤ.27/2016 χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού. 

Όσον αφορά τη σύμβαση συντήρησης εξοπλισμού που παρατάθηκε στα πλαίσια 
της πιο πάνω συμφωνίας χρηματοδότησης, παραθέτουμε πιο κάτω το ιστορικό και 
τα σχόλια/παρατηρήσεις μας:  

Τον Ιούλιο 2007, κατόπιν προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού αρ. ΑΤ.27/2006 για 
την προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού πακετομεταγωγής, η Αρχή υπέγραψε με τον 
Ανάδοχο συμβόλαιο προμήθειας εξοπλισμού διάρκειας 5+2 έτη και, ξεχωριστό 
συμβόλαιο συντήρησης του εξοπλισμού διάρκειας 7 ετών. Για το πιο πάνω 
συμβόλαιο προμήθειας, γίνεται εκτενής αναφορά στην Ετήσια Έκθεση μας του 
έτους 2014. 

Η αρχική συμφωνία συντήρησης έληγε στις 11.7.2014 και, ακολούθησαν οι πιο 
κάτω τροποποιήσεις/παρατάσεις: 

 Στις 20.6.2011 έγινε η πρώτη τροποποίηση, σύμφωνα με την οποία το 
ποσοστό έκπτωσης επί των δημοσιευμένων τιμών συντήρησης του 
κατασκευαστή του υφιστάμενου εξοπλισμού, αυξήθηκε από 31% σε 38%. 

 Ακολούθησε δεύτερη τροποποίηση στις 2.7.2013, στην οποία προνοούνται 
τα ακόλουθα: 

(i) Επέκταση της συμφωνίας συντήρησης μέχρι τις 31.12.2017 και,  

(ii) για την πενταετία 2013-2017, ταυτόχρονα με την έκδοση τιμολογίου για 
τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στα πλαίσια της ετήσιας συντήρησης, ο 
Ανάδοχος θα εκδίδει πιστωτική σημείωση (Credit Note) για το ποσό των 
US$183.900, νοουμένου ότι θα έχει αγοραστεί κατά τη διάρκεια της πιο 
πάνω 5-ετίας συγκεκριμένος εξοπλισμός ίσης αξίας – κατ΄ έτος –με την 
πιο πάνω πιστωτική σημείωση. Σημειώνεται ότι το ετήσιο ποσό 
συντήρησης για το 2013 ανήλθε στα US$2.114.047. Δηλαδή, ενώ 
πρόκειται για συμφωνία συντήρησης, περιλήφθηκε σ΄ αυτήν – 
παράτυπα κατά την άποψη μας – και η προμήθεια εξοπλισμού, χωρίς 
να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. 

 Η τρίτη τροποποίηση της συμφωνίας συντήρησης έγινε στις 3.2.2015, στην 
οποία προνούνται τα πιο κάτω: 

(i) Αύξηση του ποσοστού έκπτωσης επί των δημοσιευμένων τιμών 
συντήρησης του κατασκευαστή του υφιστάμενου εξοπλισμού, από 38% 
σε 40% και,  

(ii) παραχώρηση 10% επιπλέον έκπτωσης επί του καθαρού ποσού του 
ετήσιου ποσού συντήρησης, λόγω των δυο παραγγελιών νέου 
εξοπλισμού αξίας US$9.395.965 που έγιναν τον Ιούλιο 2014 για το έργο 
IP-SRAN, λίγες μέρες πριν τη λήξη του συμβολαίου προμήθειας 
ΑΤ.27/2006, για τις οποίες γίνεται εκτενής αναφορά στην Ετήσια 
Έκθεση μας του έτους 2014. 

 Στις 1.9.2015 έγινε η τέταρτη τροποποίηση με την οποία συμφωνήθηκε να 
περιληφθεί στη σύμβαση και η συντήρηση του εξοπλισμού που είχε 
αγοραστεί με τις συμβάσεις προμήθειας ΜΜ.24/2015 και ΜΜ.39/2015, με 
ποσοστό έκπτωσης ύψους 40% και 42% αντίστοιχα, επί των δημοσιευμένων 
τιμών συντήρησης του κατασκευαστή. 
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 Η πέμπτη τροποποίηση της συμφωνίας συντήρησης έγινε στις 27.1.2017, 
στην οποία προνοοούνται τα ακόλουθα:  

(i) Επέκταση της σύμβασης συντήρησης μέχρι τις 12.10.2021 στα 
πλαίσια της – επικείμενης – συμφωνίας χρηματοδότησης ύψους €4εκ. 
που θα παραχωρούσε ο Ανάδοχος στη CytaHellas, η οποία 
υπογράφηκε τελικά στις 24.2.2017, στην οποία περιλήφθηκε επίσης το 
δικαίωμα της Αρχής για διακοπή της εν λόγω τροποποίησης της 
συμφωνίας συντήρησης και, 

(ii) η έκδοση εκ μέρους του Αναδόχου πιστωτικών σημειώσεων – η οποία 
είχε περιληφθεί στη δεύτερη τροποποίηση της σύμβασης –, να 
επεκταθεί μέχρι το 2021, με την προϋπόθεση/όρο ότι το ετήσιο ποσό 
συντήρησης για την περίοδο 2018-2021 – πριν την έκπτωση – θα 
ανέρχεται στα US$4εκ. τουλάχιστον. Σημειώνεται ότι το ετήσιο ποσό 
συντήρησης εξοπλισμού– μετά την έκπτωση – για το 2016, ανήλθε 
στα US$2,7εκ. περίπου. 

 Η έκτη – τελευταία – τροποποίηση της συμφωνίας συντήρησης έγινε στις 
7.3.2017, μετά την υπογραφή της συμφωνίας αποπληρωμής της 
χρηματοδότησης που υπογράφηκε στις 24.2.2017 μεταξύ εταιρειών του 
Αναδόχου και της CytaHellas και, την αποδοχή εκ μέρους του Αναδόχου 
όπως μη υποβληθεί Letter of Comfort από τη μητρική εταιρεία της 
CytaHellas. Ωστόσο, ο Ανάδοχος ζήτησε σε αντάλλαγμα επέκταση της 
σύμβασης για ένα επιπρόσθετο διάστημα εννέα μηνών (και της αντίστοιχης 
ημερομηνίας της τελευταίας δόσης), το οποίο αντιστοιχεί με την καθυστέρηση 
στην υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης. Τελικά, με την τελευταία 
τροποποίηση, η συμφωνία συντήρησης επεκτάθηκε κατά 9 μήνες από την 
τελευταία ημερομηνία λήξης της σύμβασης (12.10.2021), δηλαδή μέχρι τις 
12.7.2022. 

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής τον Ιούνιο 2017, η 
απόφαση χρηματοδότησης λήφθηκε από το προηγούμενο ΔΣ και με την 
προϋπόθεση ότι η Cyta θα παραχωρούσε σε αντάλλαγμα, επιστολή υποστήριξης 
προς την προμηθεύτρια εταιρεία και ότι το ύψος του επιτοκίου (6%) ήταν 
συμφέρον σε σύγκριση με αντίστοιχο τραπεζικό επιτόκιο, κάτι που επιβεβαιώθηκε 
από συγκεκριμένη Τράπεζα κατόπιν ερωτήματος της Cyta Hellas. Τελικά, το νέο 
ΔΣ δεν αποδέκτηκε την παραχώρηση επιστολής υποστήριξης, και ενέκρινε την 
παράταση της συμφωνίας συντήρησης, για να καταληφθεί η αξία του 
εξοπλισμού/υπηρεσιών που είχαν ήδη παραγγελθεί παρά την καθυστέρηση στην 
υπογραφή της συμφωνίας. Η συμφωνία παρέχει τη δυνατότητα απεμπλοκής σε 
περίπτωση εξεύρεσης άλλης χρηματοδότησης. Μας πληροφόρησε επίσης ότι το 
2013, λόγω της οικονομικής κρίσης, η Cyta, στοχεύοντας στη μείωση των 
λειτουργικών της δαπανών κάλεσε όλους τους προμηθευτές της όπως προβούν 
σε εκπτώσεις στα ετήσια τέλη των Συμφωνιών Συντήρησης. Ο εν λόγω Ανάδοχος 
πρότεινε όπως εκδίδει το συγκεκριμένο πιστωτικό σημείωμα το οποίο ουσιαστικά 
αποτελεί ετήσια έκπτωση ύψους $183.900 και, για να διασφαλίσει τα έσοδα  του 
πριν την εκάστοτε έκδοση αυτού του σημειώματος, έθεσε ως όρο ότι η Cyta, θα 
αγοράζει εξοπλισμό τουλάχιστον της ίδιας αξίας και ότι η Συμφωνία συντήρησης 
θα επεκταθεί μέχρι τις 31/12/2017. Τέλος, μας πληροφόρησε ότι η αγορά του 
εξοπλισμού θα γινόταν από το εκάστοτε Συμβόλαιο Προμήθειας που είναι σε ισχύ 
και, όχι μέσα από Συμβόλαιο Συντήρησης, αφού κάτι τέτοιο δεν προνοείται.  Η 
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Υπηρεσία μας ωστόσο παρατηρεί ότι η πιο πάνω πρόνοια περιλήφθηκε στη 
δεύτερη τροποποίηση του Συμβολαίου Συντήρησης, το οποίο είχε επεκταθεί μέχρι 
τις 31.12.2017 και όχι στο συμβόλαιο προμήθειας. 

Τέλος, όσον αφορά την ταυτόχρονη ανανέωση της ισχύος του Συμβολαίου, η 
πάγια τακτική της Cyta είναι οι Συμφωνίες Συντήρησης τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού να ανανεώνονται με τον ίδιο προμηθευτή εφόσον (α) ο εξοπλισμός 
που είχε αγοραστεί συνεχίζει να βρίσκεται σε λειτουργία, (β) η Cyta είναι 
ευχαριστημένη με τις υπηρεσίες που προσφέρει ο προμηθευτής και, (γ) με την 
ανανέωση έχουν επέλθει βελτιωμένοι όροι για τη Cyta και στη συγκεκριμένη 
περίπτωση ίσχυαν και οι τρεις προϋποθέσεις. 

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένες εταιρείες από τιμολογήσεις εμπορικών 
συναλλαγών. Στις 31.12.2016 οφειλόταν στην Αρχή ποσό €11,7εκ. το οποίο είναι 
εκπρόθεσμο και αφορά σε τιμολογήσεις εμπορικών συναλλαγών και στο κόστος 
του προσωπικού της Αρχής το οποίο προσφέρει υπηρεσίες στη CytaHellas. 
Επίσης, η εταιρεία όφειλε €2,3 εκ. στην Cytacom Solutions καθώς και μικρότερα 
ποσά σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες. Στα πιο πάνω ποσά δεν έχει επιβληθεί 
οποιοσδήποτε τόκος.  

Εγγυητικές καταθέσεις της Αρχής για την CytaHellas.  Από το 2014, λόγω των 
προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζει η εταιρεία, η Αρχή, μετά από 
σχετική έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει εκδώσει εγγυητικές συμμετοχής 
συνολικού ύψους €4,4 εκ. (το δεσμευμένο ποσό από την Τράπεζα ανέρχεται σε 
€4,9εκ) οι οποίες στην συνέχεια θα μετατραπούν σε εγγυητικές καλής εκτέλεσης, 
για συμμετοχή της εταιρείας στο έργο “Σύζευξις ΙΙ” του Ελληνικού Δημοσίου. 

Σύμφωνα με το υπόμνημα 173/2016 του Αναπληρωτή Ανώτατου Εκτελεστικού 
Διευθυντή αν και η διαδικασία αξιολόγησης των εννέα υποέργων ολοκληρώθηκε 
από το Δεκέμβριο του 2014, οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα δεν επέτρεψαν την 
υπογραφή των σχετικών συμβάσεων – πλαίσιο και την επακόλουθη μετατροπή 
των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σε εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.  
Λόγω της πιο πάνω εξέλιξης το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής κατά τη 
συνεδρίαση 25/2016 ημερ. 23.8.2016 αποφάσισε παράταση (3η παράταση) της 
ισχύος των εγγυητικών επιστολών μέχρι 31.7.2017.   

(δ) Δάνεια από Τράπεζα Κύπρου και πρώην Λαϊκή Τράπεζα. Το συνολικό 
ποσό των δανείων της εταιρείας στις 31.12.2016 ανέρχεται σε €61,3 εκ. (2015: 
€58,9) εκ των οποίων τα €33 εκ. αφορούν στην Αρχή και στην Digimed για τα 
οποία γίνεται αναφορά πιο πάνω. Από το υπόλοιπο ποσό, €27,01 εκ. αφορούν 
δάνεια της Τράπεζας Κύπρου και της πρώην Λαϊκής Τράπεζας. Η παραχώρηση 
των δανείων έγινε με την προϋπόθεση ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των δανείων, η 
Αρχή θα έχει καταθέσεις ποσού τουλάχιστον ίσου με το ποσό που θα εκκρεμεί ως 
δάνειο της Cyta Hellas.  

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη επιστολή μας ενώ η Αρχή ήταν σε 
συζητήσεις με την τράπεζα για αναδιάρθρωση των δανείων, μετά από 
γνωμάτευση του Νομικού της Σύμβουλου, ο οποίος και ανάλαβε την υπόθεση, 
αποφάσισε όπως διεκδικηθεί δικαστικά ο συμψηφισμός των δανείων με τις 
καταθέσεις της Αρχής και του Ταμείου Συντάξεων. Για το σκοπό αυτό κινήθηκαν οι 
αγωγές 7448/2014 του Ταμείου Συντάξεων και της CytaHellas εναντίον της 
Τράπεζας Κύπρου, 7449/2014 της Cyta και της CytaHellas εναντίον της Τράπεζας 
Κύπρου, της Λαϊκής Τράπεζας και της Διαχειρίστριας της Λαϊκής Τράπεζας, 
7456/2014 της Cyta εναντίον της Τράπεζας Κύπρου και 7457/2014 του Ταμείου 
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Συντάξεων εναντίον της Λαϊκής Τράπεζας και της Διαχειρίστριας της Λαϊκής 
Τράπεζας. 

Μετά τις πιο πάνω εξελίξεις, η τράπεζα με επιστολές της με ημερ. 8.4.2015, 
αναφέρει ότι καθιστά απαιτητά ολόκληρα τα υπόλοιπα και καλεί την CytaHellas να 
τα εξοφλήσει άμεσα.  Στη συνέχεια η Τράπεζα Κύπρου αποτάθηκε στο Μονομελές 
Πρωτοδικείο Αθηνών για να διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο η εγγραφή 
προσημείωσης επί ακίνητης ιδιοκτησίας της CytaHellas. Το Πρωτοδικείο με 
απόφαση του ημερομηνίας 9.3.2016 χορήγησε στη Τράπεζα άδεια εγγραφής 
προσημείωσης υποθήκης στα ακίνητα ιδιοκτησίας της CytaHellas μέχρι του ποσού 
των €24.403.046,76 πλέον τόκους, προμήθειες και έξοδα. 

Μετά την πιο πάνω απόφαση η Τράπεζα Κύπρου τον Απρίλιο του 2016 (8.4.2016) 
προχώρησε στην προσημείωση υποθήκης υπέρ της Τράπεζας δύο ακινήτων ένα 
στην Αθήνα και ένα στην Θεσσαλονίκη συνολικής αξίας €10εκ..  

(ε) Πώληση Χωρητικότητας της CytaHellas στην Αρχή. Όπως αναφέρθηκε 
και στην προηγούμενη μας έκθεση το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρία 7/2015, 
ημερομηνίας 24.2.2015, υιοθετώντας την εισήγηση του Συμβουλίου της Γενικής 
Διεύθυνσης αποφάσισε να αποδεχτεί την προσφορά της CytaHellas ημερομηνίας 
20.2.2015 για παραχώρηση χωρητικότητας (IRU) αξίας €15,34 εκ. με σκοπό την 
κάλυψη των ληξιπρόθεσμων οφειλών της CytaHellas (τόκοι και δύο δόσεις του 
Ομολογιακού Δανείου και μέρος των οφειλών του τρεχούμενου λογαριασμού 
(inter-company a/c)). Σύμφωνα με την απόφαση, η Αρχή θα αποκτούσε 
χωρητικότητα την οποία μπορεί να αξιοποιήσει σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.  

Ο υπολογισμός της αξίας της υποδομής σε αγοραίες τιμές (€15,34 εκ.) έγινε από 
την CytaHellas και ανατέθηκε σε συμβούλους η διεξαγωγή μελέτης για 
επιβεβαίωση της αξίας αυτής.  Τον Απρίλιο του 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο με 
νέα απόφαση του ενέκρινε την απόκτηση πρόσθετης χωρητικότητας στη διαδρομή 
Χανιά – Αθήνα – Θεσσαλονίκη Σόφια αξίας €5,35εκ. για να καλυφθούν και πάλι  
οφειλές της CytaHellas προς την Αρχή που αφορούσαν την παροχή διεθνών 
νοητών κυκλωμάτων μεταξύ Κύπρου-Ελλάδας, Υπηρεσίες Cytavision, υπηρεσίες 
προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας και υπηρεσίες διεθνούς τηλεφωνίας.  

Παρατηρήθηκε ότι εκ μέρους της Αρχής δεν έγινε οποιαδήποτε μελέτη/αξιολόγηση 
όσον αφορά στην αξιοποίηση της χωρητικότητας που εξασφαλίστηκε από τη 
CytaHellas.  Για την αξιοποίηση της χωρητικότητας το Διοικητικό Συμβούλιο στην 
Συνεδρία αρ. 32/2015  ημερ. 8.9.2015 ενέκρινε πρόσθετη δαπάνη  ύψους €4,9 εκ. 
για την εξασφάλιση χωρητικότητας οπτικής ίνας μεταξύ Πεντάσχοινου - Χανιών 
από την εταιρεία LAN Med Nautilus λόγω του ότι δεν υπήρχε ικανοποιητική 
χωρητικότητα πρόσβασης προς τα Χανιά. 

Η λογιστική αξία της καλωδιακής χωρητικότητας (IRU) που παραχωρήθηκε στην 
Αρχή υπολογίστηκε από εξωτερικούς συμβούλους σε €4.860.765 με αποτέλεσμα 
η CytaHellas να παρουσιάσει κέρδος από την παραχώρηση της υποδομής στην 
Αρχή ύψους €15,83 εκ.  

Για την ενεργοποίηση μέρους της χωρητικότητας η CytaHellas προχώρησε στην 
προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού με απευθείας ανάθεση έναντι του ποσού 
των $1.08 εκ., για τον οποίο τον Νοέμβριο 2016 τιμολόγησε την Αρχή με ποσό 
€1.030.065. 

Σύμφωνα με επιστολή του Διευθυντή Εθνικής και Διεθνούς Χονδρικής Αγοράς, ημερ. 
20.1.2017 «ο βαθμός αξιοποίησης της χωρητικότητας που αγοράστηκε από τη Cyta 
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Hellas ανερχόταν τη δεδομένη στιγμή σε ποσοστό περίπου 20%, λαμβάνοντας 
υπόψη και διασυνδέσεις στο τελικό στάδιο της υλοποίησης τόσο για σκοπούς ιδίας 
χρήσης όσο και υπεκχώρησης προς τρίτους.  Θεωρείται πιθανόν και λαμβάνοντας 
υπόψη και τις πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή, οι ανάγκες διεθνών διασυνδέσεων στη 
διαδρομή Μέσης Ανατολής-Κύπρου-Βαλκανίων-Ευρώπης/Ρωσίας να αυξηθούν 
σταδιακά ή και δραστικά ακόμη.  Προς το παρόν όμως δεν δικαιολογείται 
επιπρόσθετη αγορά χωρητικότητας στα πλαίσια επιχειρησιακής αναγκαιότητας σε 
αυτή τη διαδρομή». 

Το ΔΣ της Αρχής υιοθέτησε το περιεχόμενο της εν λόγω επιστολής κατά τη 
συνεδρίασή του αρ. 3/2017, ημερ. 24.1.2017. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας, τα καθαρά έσοδα από την χρήση του 
συγκεκριμένου τμήματος δικτύου από τρίτους που έχουν αναγνωριστεί το 2016 
είναι €550.000. 

(στ) Προσωπικό της Αρχής που απασχολείται στην Cyta Hellas.  Όπως 
αναφέρθηκε και στην προηγούμενη έκθεση μας από τον Οκτώβριο του 2015 
παραμένει στην εταιρεία αποσπασμένος ένας υπάλληλος της Αρχής, ο οποίος 
κατέχει την θέση του Γενικού Διευθυντή και λαμβάνει πέραν του μισθού, επιπλέον 
αφορολόγητα μηνιαία επιδόματα €3.646 από την Αρχή (€2.046 για επίδομα 
συντήρησης, €1.000 για αεροπορικά εισιτήρια μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας και €600 
για έξοδα ενοικίου και κατοικίας στην Αθήνα), και χρήση υπηρεσιακού αυτοκινήτου. 
Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη επιστολή μας, θεωρούμε απαράδεκτο το 
γεγονός ότι δεν επιβάλλεται φόρος σύμφωνα με τον ισχύοντα περί Φορολογίας 
Εισοδήματος Νόμο, είναι παράνομο και θα πρέπει να τερματιστεί πάραυτα. 
Παράλληλα, θα πρέπει να ενημερωθεί το Τμήμα Φορολογίας για παρελθούσες 
οφειλές.  

Στην απάντηση της η Αρχή αναφέρει ότι το ποσό που λαμβάνει ο Γενικός 
Διευθυντής είναι επίδομα εξωτερικού και πρέπει να εξαιρείται του φόρου 
εισοδήματος.  

Η Υπηρεσία μας επισημαίνει ότι το άρθρο 8(6) του περί Φορολογίας του 
Εισοδήματος Νόμου (Ν.118(I)/2002) προβλέπει ότι απαλλάσσεται από το 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 
τούτο χορηγείται στα εν λόγω άτομα ως αποζημίωση για την έκτακτη δαπάνη την 
οποίαν αυτά αναγκάζονται να υφίστανται λόγω του ότι υποχρεούνται να διαμένουν 
μακριά από την Κύπρο προς εκτέλεση των καθηκόντων τους. Νοείται ότι 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 θα παραπέμψει το θέμα στο Τμήμα 
Φορολογίας. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος από 1.1.2015 λαμβάνει από την CytaHellas μηνιαίο 
επίδομα €1.150 που έχει μειωθεί σε ποσοστό 50% σε σχέση με προηγουμένως 
(το ποσό αυτό επιβαρύνεται με φόρο, εισφορά αλληλεγγύης και κρατήσεις 
χαρτοσήμου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα). 

14. Θυγατρική Εταιρεία Cyta UK Ltd. 

(α) Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2000 και το μετοχικό της κεφάλαιο στις 31.12.2016 
ήταν GBP1,05εκ. (2015: GBP1,05εκ.). Η Digimed Communications κατέχει το 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ  2016 - ATHK 

36 
 

100% του μετοχικού κεφαλαίου.  Είναι ιδιοκτήτης τηλεπικοινωνιακού κόμβου που 
βρίσκεται στο Λονδίνο και αποτελεί μέρος του διεθνούς δικτύου της Αρχής.  

Πέραν των άλλων δραστηριοτήτων της από το 2005, η εταιρεία δραστηριοποιείται 
επίσης στον τομέα των υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στη λιανική αγορά του 
Ηνωμένου Βασιλείου, με ιδιαίτερο στόχο την πελατοψηφίδα της ελληνόφωνης 
παροικίας.  Από το 2009, η εταιρεία παρέχει επίσης οικιακά και επιχειρηματικά 
ευρυζωνικά προϊόντα διαδικτύου.  

Στη συνεδρία 4/2016 ημερ. 26.4.2016 της εταιρείας ο Διευθυντής Εποπτείας και 
Υποστήριξης Θυγατρικών Εταιρειών παρουσίασε τις οικονομικές καταστάσεις της 
εταιρείας για το έτος 2015 και υπέδειξε ότι η ζημιά ύψους GBP131.383 που 
παρουσίασε η εταιρεία προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από την διαγραφή 
επισφαλών χρεωστών της περιόδου 2008-2012 ύψους GBP50.000. Από τις μη 
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2016, φαίνεται ότι η εταιρεία 
πραγματοποίησε κέρδη GBP225.460.  

Όπως μας ενημέρωσε η Αρχή, πράγματι η εταιρεία αντιμετωπίζει πολλά θέματα 
οργάνωσης και διαχείρισης, κάτι το οποίο τέθηκε περί τα μέσα του 2015 από τη 
Διεύθυνση Εποπτείας και Διαχείρισης Θυγατρικών η οποία με έγκριση του 
Διοικητικού Συμβουλίου σχεδίασε και εφάρμοσε Πρόγραμμα Στήριξης το οποίο 
βελτίωσε αρκετά την εταιρεία παρόλο που παραμένουν αρκετά να γίνουν.  
Απώτερος σκοπός του Προγράμματος Στήριξης είναι η διερεύνηση στρατηγικών 
επιλογών για την εταιρεία. όπως αποξένωσής της ή συγχώνευσής της με άλλη 
εταιρεία του κλάδου. Προς αυτή την κατεύθυνση διαμορφώθηκε στρατηγική σε δύο 
άξονες, ο ένας μέσω εκπόνησης προγράμματος αναμόρφωσης και ο άλλος μέσω 
της διεκπεραίωσης ελεγκτικού προγράμματος αξιολόγησης των οργανωτικών και 
διαχειριστικών διαδικασιών λειτουργίας. 

Αναφέρεται ότι η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου προέβη σε αξιολόγηση των 
διαδικασιών όσον αφορά στην επάρκεια και αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας, από την οποία εντοπίστηκαν πολλές και 
σημαντικές αδυναμίες που αφορούν στην ετοιμασία επιχειρησιακού σχεδίου και 
ετήσιου προϋπολογισμού, στη στρατηγική μάρκετινγκ της εταιρείας, στις 
πωλήσεις, στην είσπραξη, φύλαξη και κατάθεση χρημάτων στο κατάστημα της 
Cyta UK, στην τιμολόγηση, χρεώστες και επισφάλειες, στη στελέχωση και 
αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, στην υποστήριξη πελατών αναφορικά με 
τεχνικά θέματα, στη μίσθωση αυτοκινήτων και στην πληρωμή τιμολογίων για τα 
έξοδα της εταιρείας. Ουσιαστικά, πρόκειται για μία έκθεση που καταδεικνύει μια 
σαθρή εικόνα που δεν αρμόζει σε θυγατρική μιας κρατικής εταιρείας. 

Είναι επίσης σημαντικό ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής έχει 
διαπιστώσει παραβίαση της αρχής της ανεξαρτησίας στην παροχή ελεγκτικών 
υπηρεσιών, η οποία απαιτείται από το Διεθνή Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας των 
επαγγελματιών ελεγκτών λόγω: 

• της ανάθεσης του ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Cyta UK 
στο ίδιο γραφείο που είναι υπεύθυνο για την τήρηση των λογιστικών της βιβλίων 
υπό την επίβλεψη του ίδιου υπεύθυνου Λογιστή/Ελεγκτή, καθώς και 

• του δικαιώματος που δόθηκε στον ίδιο Λογιστή/Ελεγκτή για να συνυπογράφει 
επιταγές και τραπεζικές εντολές για πληρωμές. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρόλο που κατά την τήρηση των λογιστικών βιβλίων 
και την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων έγιναν σοβαρά λάθη όπως είναι η 
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παραβίαση βασικών λογιστικών αρχών, οι λανθασμένες κατηγοριοποιήσεις 
εξόδων και η παραγνώριση εσόδων, αυτά δεν εντοπίστηκαν από τον Εξωτερικό 
Ελεγκτή. 

Είναι εισήγηση μας όπως για το θέμα αυτό αναζητηθούν ευθύνες από την 
διεύθυνση της CYTA UK και όπως ο συγκεκριμένος ιδιώτης ελεγκτής καταγγελθεί 
στον αρμόδιο σύνδεσμο εγκεκριμένων λογιστών του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Η Αρχή στην απάντηση της αναφέρει ότι σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα της 
ελεγκτικής εργασίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου θα εξεταστούν και θα 
ληφθούν υπόψη οι εισηγήσεις, με την υποβολή της τελικής έκθεσης προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι οι αποφάσεις για βελτίωση του 
επιπέδου οργάνωσης και εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας άπτονται της 
στρατηγικής απόφασης για συνέχιση της δραστηριοποίησης της εταιρείας στη 
λιανική, κάτι το οποίο είναι ακόμη υπό διερεύνηση. 

(β) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες από ιδιωτικό προς την CYTA UK.  Οι 
υπηρεσίες που παρέχονται από ιδιώτες συμβούλους περιλαμβάνουν: 

 Ελεγκτικές υπηρεσίες 

 Λογιστικές υπηρεσίες 

 Τήρηση μισθοδοσίας υπαλλήλων της εταιρείας 

 Φορολογικές υπηρεσίες 

 Παροχή εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας 

 Υπηρεσίες Συν-γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου 

Η συνολική αμοιβή του οίκου για την παροχή υπηρεσιών το 2016 ήταν GBP44.700 
πλέον ΦΠΑ. 

Στην συνεδρία του ΔΣ της εταιρείας στις 6.7.2016 ο Διευθυντής Εποπτείας και 
Υποστήριξης Θυγατρικών Εταιρειών παρουσίασε τα ευρήματα της έκθεσης του 
ημερομηνίας 28.6.2016 η οποία αφορούσε στις οικονομικές καταστάσεις για το 
έτος 2015.  Μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν τα ακόλουθα: 

 Τα έσοδα της εταιρείας για το 2015 είναι κατά GBP38.500 λιγότερα από το 
σύνολο των τιμολογίων που στάλθηκαν στους πελάτες. 

 Η εταιρεία τιμολογεί τον εαυτό της περίπου GBP9.500 ανά έτος για 
υπηρεσίες τηλεφωνίας. 

 Πωλήσεις προπληρωμένων καρτών Cytamobile Vodafone(Soeasy) 
συνολικού ποσού GBP5.700 δεν είναι καταχωρημένες στα έσοδα της 
εταιρείας. 

 Έξοδα που αφορούν κόστος πωλήσεων έχουν καταχωρηθεί ως λειτουργικό 
κόστος. 

Όπως έχουμε πληροφορηθεί, τα πιο πάνω τυγχάνουν διερεύνησης.   

Σύσταση: Θα πρέπει να επενεξεταστεί η όλη εμπλοκή του εν λόγω οίκου με την 
εταιρεία.  Η ανάθεση σε αυτόν του εξωτερικού ελέγχου σε συνδυασμό με την 
εμπλοκή του σε άλλες υπηρεσίες της εταιρείας, όπως λογιστικές υπηρεσίες, δεν 
συμβιβάζονται. 

 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ  2016 - ATHK 

38 
 

Η Αρχή στην απάντηση της αναφέρει ότι συμφωνεί με την αναφορά της 
Υπηρεσίας μας για τη σύγκρουση συμφερόντων που προκύπτει λόγω της διπλής 
ιδιότητας λογιστή/ελεγκτή που κατείχε ο υπό αναφορά οίκος. Ως εκ τούτου 
σχετικές αποφάσεις για αποκατάσταση της αρχής της ανεξαρτησίας στην παροχή 
ελεγκτικών υπηρεσιών λήφθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας από 
τις 20.12.2016 (συνεδρίαση με αριθμό 8/2016). Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων 
αποφασίστηκαν τα ακόλουθα: 

• ο διορισμός του συγκεκριμένου Οίκου  ως Ελεγκτή της εταιρείας για το έτος 
2016 και ως Λογιστή για το έτος 2017. 

• Η εξέταση πρόσληψης εσωτερικού λογιστή εντός του 2017 σε περίπτωση 
που θα έχει συνέχεια η δραστηριοποίηση της εταιρείας στη λιανική αγορά, με 
σκοπό την αναθεώρηση της συνεργασίας με τον Οίκο αυτό ως εξωτερικός 
λογιστής της Εταιρείας. 

15. Θυγατρικές εταιρείες Cytacom Solutions και Emporion Plaza.  

Η Digimed Communications κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου των 
εταιρειών Cytacom Solutions και Emporion Plaza.  Λόγω των συνεχών αρνητικών 
αποτελεσμάτων που είχαν οι εταιρείες, τα προηγούμενα χρόνια κατά το 2014 η 
Digimed προχώρησε σε απομείωση των επενδύσεων συνολικού ποσού €1,9 εκ. 

 
Αρχικό κόστος 

επένδυσης  
Απομείωση 

2014   

Υπόλοιπο ποσό 
επένδυσης 31.12.2014 

και 31.12.2016 
 €  €  € 
Cytacom Solutions 1.879.462 (1.039.886) 839.576 
Emporion Plaza 939.731    (939.730)             1 
 2.819.193 1.979.616 839.577 

Για εκμετάλλευση των συνεργειών μεταξύ των δύο εταιρειών, αποφασίστηκε η 
συγχώνευση των εργασιών τους. Εν τούτοις, η συγχώνευση δεν προχώρησε και η 
εταιρεία Emporion Plaza παραμένει αδρανής. 

Η Cytacom Solutions συνεχίζει να ζητά οικονομική στήριξη από την Αρχή αφού 
αδυνατεί βραχυπρόθεσμα να εξοφλήσει τους πιστωτές της με αποτέλεσμα το 2015 να 
δοθεί από την Digimed δάνειο ύψους €304.044 το οποίο είναι αποπληρωτέο τον 
Ιανουάριο του 2025.  Όπως αναφέρεται στα πρακτικά 1/2016 ημερ. 5.4.2016 του ΔΣ 
της εταιρείας οι οικονομικές εκκρεμότητες που επηρεάζουν αρνητικά την εταιρεία 
είναι: 

 Η ζημιά που έχει υποστεί η εταιρεία ύψους €300.000 περίπου η οποία 
προκύπτει από συναλλαγές με την CytaHellas. 

 Οι συσσωρευμένες ζημιές και υποχρεώσεις της Emporion Plaza Ltd μετά την 
απορρόφηση των δραστηριοτήτων της από την Cytacom Solutions ύψους 
€328.000 περίπου 

 Η απώλεια ποσού €388.051 από τα τραπεζικά διαθέσιμα στη Λαϊκή Τράπεζα 
το 2013 της Cytacom και ποσού €151.225 της Emporion Plaza Ltd. 

16. Θυγατρική Εταιρεία CytaGlobal Hellas . 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2003, διαθέτει ιδιόκτητο τηλεπικοινωνιακό κόμβο στην 
Αθήνα και δραστηριοποιείται στην παροχή διεθνών νοητών και φυσικών 
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μισθωμένων συνδέσεων και άλλων τηλεπικοινωνιακών διευκολύνσεων σε 
χονδρικούς πελάτες.  

Από τις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το 2016 φαίνονται 
τα πιο κάτω οικονομικά δεδομένα:  

 2016  2015 
 €  € 
Κύκλος εργασιών 211.442  222.494 
Καθαρή ζημιά πριν τη φορολογία (43.124)  (81.723) 
Συσσωρευμένα αποθεματικά (32.571)  10.553 
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 125.841  145.315 
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 397.486  541.859 
Κεφάλαιο κίνησης 357.239  454.189 
Καθαρή αξία 966.413  1.009.537 
 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη μας έκθεση η εταιρεία το 2014 
αποφάσισε την αγορά του 33,33% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
Synapsecom Telecoms AE έναντι €333.333 με σκοπό την δραστηριοποίηση της 
εταιρείας στον τομέα παροχής φιλοξενίας εξοπλισμού (Data Centers) και η οποία  
ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2015.  Το υπόλοιπο 66,66% του μετοχικού 
κεφαλαίου κατέχεται από ομάδα ξένων επενδυτών (33,33%) και από τους 
αρχικούς ιδιοκτήτες της εταιρείας. 

Τον Δεκέμβριο του 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της CytaGlobal Hellas 
αποφάσισε τη συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
Synapsecom Telecoms AE κατά €200.000 με την καταβολή ποσού €66.700 σε 
μετρητά για την απόκτηση 667 νέων μετοχών, από τις 2.000 νέες μετοχές που 
έκδωσε η εταιρεία με ονομαστική αξία €30 και τιμή έκδοσης και διάθεσης €100 η 
κάθε μία. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τον Απρίλιο του 2016 αποφάσισε να 
παραχωρήσει δάνειο ύψους €50.000 προς τη συνδεδεμένη Synapsecom 
Telecoms AE με επιτόκιο 3,5% και αποπληρωμή εντός 12 μηνών από την 
υπογραφή και με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί με σύσταση ενεχύρου. 

Τον Οκτώβριο του 2016 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της CytaGlobal 
Hellas ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου ότι η εταιρεία Synapsecom Telecoms 
AE αποφάσισε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €100.000, 
με την έκδοση 1.000 νέων μετοχών με ονομαστική αξία €30 η κάθε μία και τιμή 
διάθεσης €100 η κάθε μία. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την 
συμμετοχή της εταιρείας στη νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
Synapsecom Telecoms AE με την καταβολή ποσού €33.300 σε μετρητά για την 
απόκτηση 333 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.  Αναφέρεται ότι, σύμφωνα με 
τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το έτος 2015, η εταιρεία 
είναι ζημιογόνα και στις 31.12.2015 παρουσιάζει συσσωρευμένες ζημιές ύψους 
€470.000. 

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της CytaGlobal Hellas και 
σημερινός Αναπληρωτής Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Αρχής φαίνεται 
να έχει ιδιάζουσα σχέση με τον πρώην και τον νυν Γενικό Διευθυντή της εταιρείας 
Synapsecom Telecoms AE (αναφέρεται στα πρακτικά της συνεδρίας 49/2014 
ημερομηνίας 18.11.2014). Θεωρούμε ότι υπάρχει σοβαρό θέμα ενδεχόμενης 
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διαπλοκής και κατάχρησης εξουσίας. Η Υπηρεσία μας θα εξετάσει το ενδεχόμενο 
παραπομπής του θέματος στον Γενικό Εισαγγελέα.  

Από στοιχεία που έχουν τεθεί σήμερα υπόψη μας, φαίνεται ότι τέθηκε θέμα από 
μέλος του ΔΣ της Αρχής το 2012 προς διερεύνηση σχετικά με ενδεχόμενη 
απρεπή/επιλήψιμη ενέργεια εκ μέρους του νυν Αν. ΑΕΔ  (τότε Ανώτερου 
Διευθυντή) – ο οποίος τη δεδομένη χρονική περίοδο ήταν Διευθυντής της εταιρείας 
CytaHellas – ως αποτέλεσμα της συνεργασίας με τις εταιρείες Vestitel, 
Synapsecom και Med Nautilus, οι οποίες έχουν σχέση με ένα εκ των δύο πιο 
πάνω προσώπων.  Για το θέμα λήφθηκαν γνωματεύσεις από τον Νομικό 
Σύμβουλο της Αρχής και από ιδιώτη Νομικό Σύμβολο, σύμφωνα με τις οποίες δεν 
υπήρχε ιδιάζουσα σχέση λόγω του ότι η εταιρεία (Cyta Hellas) είναι εταιρεία 
ιδιωτικού δικαίου και δεν τυγχάνει εφαρμογής ο περί Γενικών Αρχών Διοικητικού 
Δικαίου Νόμος. Ωστόσο, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, θα έπρεπε να 
ληφθεί υπόψη ότι η εταιρεία Cyta Hellas είναι ουσιαστικά εξ ολοκλήρου θυγατρική 
εταιρεία της Αρχής και πλήρως εξαρτωμένη ως προς τη χρηματοδότησή της, κάτι το 
οποίο δεν φαίνεται να λήφθηκε υπόψη από τους Νομικούς Συμβούλους. Άλλωστε, 
το  συγκεκριμένο στέλεχος πάντοτε είχε την ιδιότητα του υπαλλήλου της Αρχής και 
δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πως ένας υπάλληλος της Αρχής μπορεί να 
παραβιάζει τις γενικές αρχές διοικητικού δικαίου όταν του ανατίθεται να 
εκπροσωπήσει την Αρχή σε μία εταιρεία ιδιωτικού δικαίου, ειδικά μάλιστα όταν η 
εταιρεία αυτή ανήκει κατά 100% στην Αρχή.  Όσον αφορά στην εταιρεία Vestitel 
αναφέρεται ότι η Cyta Hellas προέβη το 2012 σε ενοικίαση χωρητικότητας (IRU) με 
κόστος €1,3 εκ., πλέον 2,7% ετήσιο κόστος συντήρησης για περίοδο 15 ετών.  
Επίσης, το 2015 επεκτάθηκε η χρονική διάρκεια της ενοικίασης για επιπλέον 10 
χρόνια (μέχρι 2037) έναντι ποσού €240.000 πλέον Φ.Π.Α.  

Η Αρχή στην απάντησή της αναφέρει ότι το ζήτημα διερευνήθηκε το 2012 και το τότε 
Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε μεμπτό και το ζήτημα 
θεωρήθηκε λήξαν.  Εν όψει τούτου, ο Αναπληρωτής Ανώτατος Εκτελεστικής 
Διευθυντής θεωρεί ότι δεν υφίστατο λόγος να απέχει από τη λήψη οποιαδήποτε 
απόφασης αναφορικά με την εν λόγω εταιρεία, αλλά ούτε και να θέσει ζήτημα 
αποχής του ή να ενημερώσει για οτιδήποτε. 

Η Υπηρεσία μας παραμένει στις θέσεις της που καταγράφονται πιο πάνω και θα 
εξετάσει το ενδεχόμενο παραπομπής του θέματος στον Γενικό Εισαγγελέα. 

17. Θυγατρική Εταιρεία Bestel Communication Limited. 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001 και το μετοχικό της κεφάλαιο στις 31.12.2016 ήταν 
€446.915 (2015: €446.915) και ανήκει κατά 50% στην Digimed Communications 
Ltd και κατά 50% στην ZTE Κίνας. Στόχος της Bestel είναι η αγορά και προώθηση 
των προϊόντων τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της "ZTE Corporation China" και 
επενδύσεις σε τηλεπικοινωνιακά εκτός Κύπρου και Κίνας.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Digimed στην συνεδρία 17/2016 ημερ. 20.12.2016 
εξέτασε το Υπόμνημα αρ. 22/2016 του Διευθύνοντα Συμβούλου και ενημερώθηκε 
από τον Διευθυντή Εποπτείας και Υποστήριξης Θυγατρικών Εταιρειών για την 
δραστηριότητα της Bestel και όρισε επιτροπή για την τροχοδρόμηση διαδικασίας 
για απεμπλοκή της Digimed από την Bestel. Σύμφωνα με το Υπόμνημα του 
Διευθύνοντα Συμβούλου η εταιρεία είναι ανενεργή για δέκα χρόνια λόγω του ότι η 
ZTE Κίνας ανέπτυξε δικά της κανάλια πωλήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 
αποτέλεσμα η εταιρεία να μην είχε ποτέ την ευκαιρία να προωθήσει/ υλοποιήσει 
τους σκοπούς ίδρυσης της.  
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18. Enternet Invest. 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη μας έκθεση η Digimed Communications 
κατέχει το 19,98% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Enternet Invest Ουγγαρίας 
και το 8% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Proserver.  Λόγω της απομείωσης 
της αξίας των επενδύσεων στις πιο πάνω εταιρείες, στις οικονομικές καταστάσεις της 
Digimed Communications αυτές περιλαμβάνονται με συμβολική αξία €1. (Επίσης, 
περιλαμβάνετο εισπρακτέο δάνειο ύψους €337.699.).  Το 2013 υπογράφηκε 
Μνημόνιο Συναντίληψης με την Enternet Invest το οποίο προνοούσε καταβολή 
ποσού €300.000 για την εξόφληση του δανείου προς την Digimed και την αγορά των 
μετοχών της Digimed. Λόγω μη καταβολής των ποσών που συμφωνήθηκαν δεν έχει 
ακόμη υπογραφεί τελική συμφωνία και η Digimed έλαβε δικαστικά μέτρα (αίτημα 
διάλυσης) εναντίον της Enternet Invest. 

Τον Φεβρουάριο του 2016 ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Enternet Invest 
υπέβαλε τέσσερις εναλλακτικές προτάσεις για διαπραγμάτευση και διακανονισμό της 
οφειλής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Digimed αφού ενημερώθηκε με τις εν λόγω 
προτάσεις προχώρησε στην έγκριση για αναστολή του αιτήματος διάλυσης της 
Enternet Invest ώστε να δοθεί χρόνος για μελέτη των εναλλακτικών προτάσεων. 
Σημειώνεται ότι στο υπόμνημα 8/2016 του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας 
Enternet Invest τονίζεται ότι σε περίπτωση αναστολής του αιτήματος διάλυσης και 
απόφασης για επανέναρξη της διαδικασίας θα υπάρξει καθυστέρηση 1 με 1,5 χρόνο. 

Στις 18.4.2016 το αρμόδιο δικαστήριο στην Ουγγαρία εξέδωσε απόφαση διάλυσης η 
οποία κοινοποιήθηκε στην εταιρεία Enternet Invest. Η εταιρεία στις 17.5.2016 
κατέθεσε την πρώτη δόση ύψους €2.600 παρόλο που ακόμα δεν έχει υπογραφεί η 
συμφωνία διακανονισμού. Σημειώνεται ότι η εταιρεία κατέθεσε συνολικά μέχρι τον 
Σεπτέμβριο του 2016 ποσό ύψους €11.300.  Η συμφωνία διακανονισμού δεν 
υπογράφτηκε λόγω άρνησης της εταιρείας Proserver ως εγγυητή για την καταβολή 
των οφειλομένων και η Αρχή προχώρησε με την διαδικασία εκκαθάρισης. Τον 
Φεβρουάριο του 2017 διορίστηκε εκκαθαριστής. Αυτό σημαίνει ότι η Αρχή έχει 
ουσιαστικά απωλέσει ένα ποσό της τάξης των €5 εκ. από μια ακόμη άφρονα 
επένδυση που είχε προβεί.  

19. Υπηρεσία Cytavision. 

Η Υπηρεσία Cytavision προσφέρει ψηφιακή μετάδοση εικόνας και ήχου μέσω της 
τηλεφωνικής γραμμής. Σημειώνεται ότι η Αρχή θεώρει τη συγκεκριμένη Υπηρεσία 
αναπόσπαστο κομμάτι της πρότασης τετραπλού παιχνιδιού προς τους πελάτες.  Για 
την εξασφάλιση περιεχομένου, γίνονται διαπραγματεύσεις από την Υπηρεσία 
Cytavision με εταιρείες που προσφέρουν τηλεοπτικά κανάλια, ταινίες και αθλητικό 
περιεχόμενο και με αθλητικά σωματεία για εξασφάλιση τηλεοπτικών δικαιωμάτων και 
υπογράφονται σχετικές συμφωνίες. Από τον έλεγχο παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Οικονομικά αποτελέσματα. Η Υπηρεσία Cytavision παρουσιάζει ζημιές, αφού 
τα συνολικά έσοδα από τους συνδρομητές δεν καλύπτουν καν τα άμεσα έξοδα για 
την εξασφάλιση περιεχομένου, όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

Έτος Έσοδα Άμεσα έξοδα Έλλειμμα 
 € € € 

2011 20.112.653 23.819.341 3.706.688 
2012 23.623.700 27.811.564 4.187.864 
2013 22.061.475 24.756.949 2.695.474 
2014 22.640.662 24.443.000 4.802.338 
2015 22.701.430 23.127.128 425.698 
2016 21.335.586 23.139.030 1.791.542 
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Κατά το έτος 2016 το έλλειμμα αυξήθηκε σημαντικά λόγω της μείωσης των 
εσόδων της Υπηρεσίας, τα οποία ανήλθαν σε €21,3 εκ. σε σύγκριση με €22,7 εκ. 
το 2015.  

Η μείωση των εσόδων της Υπηρεσίας οφειλόταν σε μείωση των συνδρομητών και 
στις προσφορές/εκπτώσεις που δόθηκαν στο πλαίσιο ανατιμολόγησης των 
πακέτων της Υπηρεσίας τον Ιούνιο 2016. 

Τα άμεσα έξοδα της Υπηρεσίας που ανήλθαν σε €23.139.030 αναλύονται ως 
ακολούθως:  

Περιγραφή περιεχομένου  Προϋπολογιζόμενη 
δαπάνη 2016 

 Πραγματική δαπάνη 2016 

  €  € 

Θεματικό  6.900.000 5.965.000 

Αθλητικό  14.650.000 13.500.000 

Τεχνικά   3.650.000 3.500.000 

Άλλα   440.000 174.030 

  25.640.000 23.139.030 
 

(β) Τηλεοπτικά δικαιώματα και χορηγίες σε αθλητικά σωματεία. Η Αρχή έχει 
εξασφαλίσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα και είναι ο κύριος χορηγός για διαφήμιση 
στις φανέλες των πλείστων ποδοσφαιρικών ομάδων Α’ Κατηγορίας καθώς και 
άλλων αθλητικών σωματείων. Για την αγωνιστική περίοδο 2015/16 το κόστος 
απόκτησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και οι χορηγίες προς τα κυπριακά 
σωματεία ανήλθαν σε €10,6 εκ., και για την αγωνιστική περίοδο 2016/17 
αναμένεται να ανέλθει σε €10,2 εκ..  

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες επιστολές μας η Αρχή προβάλλει τον 
ισχυρισμό ότι υπάρχει έντονος ανταγωνισμός για την εξασφάλιση των 
δικαιωμάτων προβολής των αγώνων των κυπριακών ομάδων, με αποτέλεσμα το 
κόστος απόκτησης των δικαιωμάτων να αυξάνεται διαχρονικά. Ενδεικτικό της 
σημαντικότητας των ποσών που δίδονται για τον αθλητισμό είναι το γεγονός ότι τα 
ποσά των συμβολαίων τηλεοπτικών δικαιωμάτων αθλητικού περιεχομένου 
αποτελούν τo 53% του κονδυλίου απόκτησης περιεχομένου για την Cytavision και 
οι αθλητικές χορηγίες τo 24% του κονδυλίου διαφήμισης για το 2016. Το κόστος 
για την Αρχή αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο κατά την τριετία 2016-
2019, μετά την υπογραφή συμφωνίας με την Κ.Ο.Π για την αγορά τηλεοπτικών 
δικαιωμάτων 25 κυπριακών ομάδων Α’ και Β’ Κατηγορίας έναντι του ποσού των 
€5,9 εκ. για κάθε ποδοσφαιρική περίοδο.  

Μετά από εσωτερικές συναντήσεις και σχετικές οδηγίες της ιεραρχίας, η Υπηρεσία 
Cytavision άρχισε διαπραγματεύσεις με τον ΑΠΟΕΛ, την ΟΜΟΝΟΙΑ, την 
ΑΝΟΡΘΩΣΗ και την ΚΟΠ για την αγορά/ανανέωση τηλεοπτικών δικαιωμάτων 
μετά το 2019. H Υπηρεσία Cytavision σε σχετικές εκθέσεις της προς τον Διευθυντή 
Καταναλωτικής Αγοράς εισηγείται:  

(i) Την άμεση εξασφάλιση των δικαιωμάτων του ΑΠΟΕΛ και την υπογραφή 
προσύμφωνου μέχρι να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες του συμβολαίου 
διάρκειας πέντε χρόνων. 

(ii) Να γίνει γραπτή πρόταση στην ΟΜΟΝΟΙΑ με χρονοδιάγραμμα αποδοχής 
δύο μηνών και με ξεκάθαρη τη θέση της ΑΤΗΚ ότι η πρόταση ισχύει ως 
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πακέτο (κυπριακό πρωτάθλημα, κύπελλο, εντός έδρας φιλικοί αγώνες, 
ευρωπαϊκοί προκριματικοί αγώνες). 

(iii) Την άμεση εξασφάλιση των δικαιωμάτων της Ανόρθωσης και την υπογραφή 
προσύμφωνου μέχρι να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες του συμβολαίου 
διάρκειας τριών χρόνων. 

(iv) Την υποβολή έγγραφης πρότασης στον Απόλλωνα  

Το Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδρίες ημερομηνίας 7.2.2017 και 21.3.2017 
υιοθέτησε όλες τις πιο πάνω εισηγήσεις.  

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο στις 4.4.2017, αφού ενημερώθηκε για τη 
στρατηγική της αρμόδιας Υπηρεσίας, μετά την απόφαση της ΚΟΠ να μην 
ανανεώσει τη συνεργασία της με τις ομάδες αναφορικά με τα τηλεοπτικά 
δικαιώματα μετά το 2019, έδωσε τη δυνατότητα στην Υπηρεσία να χειριστεί το 
θέμα εντός των ακόλουθων παραμέτρων: 

(i) Το συνολικό ετήσιο κόστος για το κυπριακό ποδόσφαιρο για την περίοδο 
2019–2024 (λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις ομάδες με τις οποίες υπάρχει 
συμφωνία/προσυμφωνία, ή στις οποίες έγινε, ή θα γίνει, πρόταση) θα 
παραμείνει, κατά μέγιστο, στο ίδιο ύψος με το υφιστάμενο, αν δεν είναι εφικτό 
να μειωθεί. 

(ii) Στόχος θα πρέπει να είναι η μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης 
αυτής και η αύξηση εσόδων, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σημαντική 
και συνεχιζόμενη υστέρηση των εσόδων της Υπηρεσίας σε σχέση με τα 
έξοδα της. 

Η άποψη της Υπηρεσίας μας, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες Εκθέσεις 
μας, είναι ότι ουδεμία τέτοια δαπάνη δεν πρέπει να αναλαμβάνεται από την Αρχή 
εάν τεκμηριωμένα αυτή δεν παρέχει οικονομική ανταποδοτικότητα (value for 
money). Για τον σκοπό αυτό, έχουν καθοριστεί παράμετροι και κριτήρια που θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό του ανταλλάγματος για την 
απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της κάθε ομάδας (π.χ. ο αριθμός των 
φιλάθλων της κάθε ομάδας, η κατάταξη στα τελευταία πρωταθλήματα, η 
τηλεθέαση των αγώνων) και να αξιολογούνται τα ωφελήματα που προέκυψαν από 
την χορηγία που δόθηκε παλαιότερα). Επίσης, κατά την διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, θα πρέπει να καταγράφονται οι προτάσεις και οι αντιπροτάσεις 
προς την Αρχή.  

Όσον αφορά τις χορηγίες προς τα κυπριακά σωματεία το Διοικητικό Συμβούλιο 
αποφάσισε στη συνεδρία αρ. 26/2015 ημερομηνίας 6.7.2015 όπως οι υφιστάμενες 
συμφωνίες μη ανανεωθούν με τη λήξη τους τον Ιούνιο 2016. Στις 13.1.2016 
υπογράφηκε συμφωνία με την ΚΟΠ ώστε η ΑΤΗΚ να καταστεί χορηγός του 
παγκύπριου πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας για τις 4 ποδοσφαιρικές περιόδους 
από το 2015 μέχρι το 2019 για συνολικό ποσό €1,6 εκ. 

(γ) Προπληρωμές. Στους λογαριασμούς της Αρχής για το έτος που έληξε στις 
31.12.2016, περιλαμβάνονται προκαταβολές ύψους €3,8 εκ. (€3,2 εκ. για αθλητικό 
περιεχόμενο και €0,6 εκ. για θεματικό περιεχόμενο) που αφορούν στο κόστος 
απόκτησης περιεχομένου για επόμενα χρόνια και €65.000 που αφορά σε χορηγίες 
και διαφημίσεις σε ομάδες για τα επόμενα χρόνια. Για τις πιο πάνω προπληρωμές 
δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε τραπεζικές ή άλλου είδους εγγυήσεις, με 
αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος απώλειας μέρους ή ολόκληρου του πιο πάνω 
ποσού. Αναφέρεται επίσης ότι κατά τη συνομολόγηση της συμφωνίας με την ΚΟΠ 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ  2016 - ATHK 

44 
 

περιλήφθηκαν όροι για καταβολή ποσού ύψους €1,47 εκ. με την υπογραφή της 
Συμφωνίας ως προκαταβολή για τα τηλεοπτικά δικαιώματα 20 κυπριακών ομάδων 
Α’ και Β’ Κατηγορίας για την περίοδο 2016-2019. Σε περίπτωση που κατά τη 
διάρκεια της συμφωνίας προκύψει ομάδα ή ομάδες που θα αγωνίζονται στη Β’ 
Κατηγορία και δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 20 ομάδων, η ΚΟΠ θα 
εξασφαλίζει τα δικαιώματα, θα ενημερώνει σχετικά την Αρχή και θα τροποποιείται 
ο κατάλογος ώστε να περιλαμβάνεται η ομάδα ή οι ομάδες με συμφωνία των δύο 
μερών. Η Αρχή θα καταβάλλει στην ΚΟΠ ως αντάλλαγμα το εφάπαξ ποσό των 
€10.000 πλέον ΦΠΑ ανά ομάδα. Επισημαίνεται ότι με τη λήξη της αγωνιστικής 
περιόδου 2015 - 2016 τρεις ομάδες της Β’ Κατηγορίας (ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς, Νίκος και 
Σωκράτης Ερήμης, Διγενής Βορόκλινης) υποβαθμίστηκαν στην Γ’ Κατηγορία. 
Σημειώνεται ότι, ενώ το ΔΣ σε συνεδρία αρ. 17/2015 αποφάσισε την προσθήκη 
όρου στο συμβόλαιο ότι η ΚΟΠ θα παράσχει εγγυητική προς την ΑΤΗΚ, σε 
συνεδρία αρ. 30/2015 το ΔΣ ενέκρινε την υπογραφή του συμβολαίου χωρίς την 
περίληψη τέτοιου όρου.    Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις προσφορές που είχε 
προκηρύξει η ΚΟΠ για τα πιο πάνω δικαιώματα, υπήρχε πρόνοια για εξασφάλιση 
εγγυητικής από τον επιτυχόντα προσφοροδότη (δηλαδή από την ΑΤΗΚ), η οποία, 
μετά από διαπραγμάτευση με την ΚΟΠ συμφωνήθηκε όπως μην απαιτηθούν 
εγγυητικές από κανένα μέρος. 
 

Εταιρεία  Προπληρωμές 31.12.2016 
 € 
The FA Premier League 689.640 
ΚΟΠ 1.475.000 
ΑΠΟΕΛ 625.000 
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 105.000 
ΠΑΦΟΣ 35.000 
UEFA QUALIFIERS 18.000 
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 120.000* 
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 90.000 
Σύνολο 3.157.640 

* Το ποσό αφορά υπόλοιπο προπληρωμής (σύνολο προπληρωμής €180.000) η οποία 
καταβλήθηκε στην Ανόρθωση το 2012 για τα τηλεοπτικά δικαιώματα 9 ευρωπαϊκών αγώνων 
ποδοσφαίρου, ενώ μέχρι τις 31.12.2016 η Ανόρθωση συμμετείχε μόνο σε 3 ευρωπαϊκούς αγώνες 
ποδοσφαίρου. 
 

Αναφορικά με την εξασφάλιση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των ομάδων μετά το 
2019 και τις προσυμφωνημένες προκαταβολές, το Διοικητικό Συμβούλιο σε 
συνεδρία του ημερομηνίας 4.4.2017, ζήτησε όπως η αρμόδια υπηρεσία σε 
συνεργασία με τις νομικές υπηρεσίες και το νομικό σύμβουλο της Αρχής: 

(i) επιβεβαιώσει ότι όσες ομάδες έχουν δεσμεύσεις με άλλο πάροχο για τα 
τηλεοπτικά δικαιώματα τους, έχουν αποδεσμευτεί από αυτές για την περίοδο 
μετά το 2019 και έχουν απρόσκοπτα τα δικαίωμα να συνάψουν συμφωνία με 
την Αρχή. Η επιβεβαίωση να είναι γραπτή και να αποτελεί προϋπόθεση για 
την υπογραφή συμφωνίας με τις εν λόγω ομάδες. 

(ii) διασφαλίσει, με όσες ομάδες προσυμφωνήθηκε προκαταβολή, ότι η 
προκαταβολή που θα καταβληθεί σε περίπτωση τελικής συμφωνίας θα 
υποστηρίζεται από αντίστοιχες δικλείδες ασφαλείας από τις ομάδες, 
δεδομένου του σημαντικού ετεροχρονισμού της προκαταβολής σε σχέση με 
τη χρονική στιγμή που η ΑΤΗΚ θα αποκομίσει όφελος από τα τηλεοπτικά 
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δικαιώματα.  Η Αρχή επισημαίνει ότι η καταβολή προπληρωμών αποτελεί 
συνήθη, διεθνή πρακτική σε περιπτώσεις υπογραφής συμβολαίων με 
διάρκεια κάποιων χρόνων. 

(δ)  Ξένα πρωταθλήματα. Πέραν των τηλεοπτικών δικαιωμάτων κυπριακών 
αθλητικών σωματείων, η Αρχή αγοράζει τα τηλεοπτικά δικαιώματα διάφορων 
ξένων πρωταθλημάτων, άλλων διοργανώσεων και διάφορων μεμονωμένων 
αθλητικών γεγονότων. Οι αγορές αυτές γίνονται είτε απευθείας είτε από 
μεσάζοντες/αντιπρόσωπους οι οποίοι κατέχουν τα αποκλειστικά δικαιώματα 
προβολής των συγκεκριμένων γεγονότων στην Κύπρο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
για την αγορά του πιο πάνω περιεχομένου, καταβλήθηκε το 2016 συνολικό ποσό 
€4,8 εκ., από το οποίο ποσό € 0,9 εκ. καταβλήθηκε σε δύο εταιρείες οι οποίες 
ανήκουν ή σχετίζονται με μέλος του ΔΣ της ΚΟΠ. Το αντίστοιχο ποσό κατά το 
2015 ήταν €1,26 εκ. Η μια εκ των δύο είναι εγγεγραμμένη στο εξωτερικό 
(Σεϋχέλλες). Δεν φαίνεται να υπάρχουν στην κατοχή της Αρχής επίσημα στοιχεία 
για τους μετόχους/διευθυντές της εταιρείας αυτής. Σημειώνεται ότι το ίδιο άτομο 
είναι ιδιοκτήτης άλλης εταιρείας η οποία δραστηριοποιείται με την παραγωγή 
τηλεοπτικών αγώνων (έναντι ποσού €623.673) και τη σύνθεση και ροή καναλιών 
της Cytavision (έναντι ποσού €1.062.083). Οι παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας 
για τις υπηρεσίες αυτές καταγράφονται πιο κάτω.   

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε αποφάσεις του επισήμανε ότι για όλες τις περιπτώσεις 
όπου τα δικαιώματα αθλητικού περιεχομένου εξασφαλίστηκαν/θα εξασφαλιστούν 
από πάροχο άλλο από την πηγή του περιεχομένου, θα πρέπει να τίθεται ενώπιον 
του γραπτή τεκμηρίωση των λόγων για τους οποίους (α) η εξασφάλιση του 
περιεχομένου από την πηγή δεν ήταν δυνατή και (β) επιλέγηκε ο συγκεκριμένος 
πάροχος.  

Η Αρχή στην απάντησή της αναφέρει ότι για τα ξένα πρωταθλήματα περίπου 80% 
του κόστους του εν λόγω περιεχομένου αγοράστηκε απευθείας από την πηγή.  Η 
απευθείας αγορά από κατόχων των δικαιωμάτων περιεχομένου δεν είναι δυνατή 
σε όλες τις περιπτώσεις, αφού είναι σύνηθες μεγάλες εταιρείες να αγοράζουν 
περιεχόμενο για αριθμό χωρών και να το μεταπωλούν μέσω εγκεκριμένων 
αντιπροσώπων τους. 

(ε) Παραγωγή και ζωντανή μετάδοση αθλητικών γεγονότων και γενικής 
αθλητικής εκπομπής. Η Αρχή συνεργάζεται με τρεις εταιρείες (Εταιρεία «ΑΑ» – 
ίδιων συμφερόντων με την εταιρεία που αναφέρεται στην παράγραφο (δ) πιο 
πάνω – και εταιρείες «ΒΒ» και «ΓΓ») για την παραγωγή και ζωντανή μετάδοση 
αθλητικών γεγονότων, για τα οποία η Αρχή έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα, με 
κόστος που ανήλθε το 2016 σε €991.053. Τα συμβόλαια με τις εν λόγω εταιρείες 
έληξαν τον Σεπτέμβριο 2015. Το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο με την 
απόφαση αρ. 5/2015-4 ενέκρινε, κατόπιν σύστασης του ΚΣΠ (αρ. πρακτικού 
47/2015), την επέκταση των συμβολαίων με τις εν λόγω εταιρείες για ακόμη ένα 
χρόνο, δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο 2016 με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 
(βάσει σχετικής πρόνοιας για δικαίωμα ανανέωσης κοινή συναινέσει για ένα συν 
ένα επιπλέον έτη). Ενέκρινε επίσης την εκτέλεση μέχρι 165 παραγωγών κανονικής 
ευκρίνειας αξίας περίπου €524.000 και εκτέλεση μέχρι 6 παραγωγών με 
προδιαγραφές της UEFA σε υψηλή ευκρίνεια αξίας €234.000, εφόσον η Cytavision 
διατηρήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα των διοργανώσεων αυτών και κυπριακές 
ομάδες αγωνιστούν στους ομίλους των UEFA Champions League και UEFA 
Europa League.  
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Οι εκπομπές UEFA Champions League και UEFA Europa League για την περίοδο 
2013 μέχρι 2015 ετοιμάζονταν από άλλη εταιρεία (εταιρεία «ΔΔ»), με βάση 
συμφωνία  του 2012 σε συνδυασμό με τα δικαιώματα μετάδοσης του UEFA 
Champions League.  

Η ΑΤΗΚ ανέλαβε υποχρέωση έναντι της εταιρείας TΕΑΜ Marketing AG, η οποία 
διαχειρίζεται τα δικαιώματα του UEFA Champions League και UEFA Europa 
League, ως επιτυχούσα του πλειοδοτικού διαγωνισμού στην Κύπρο όσον αφορά τα 
τηλεοπτικά δικαιώματα για τις περιόδους 2015 μέχρι 2018, να ετοιμάζει και να 
μεταδίδει εκπομπές κατά τις ημέρες διεξαγωγής των αγώνων των εν λόγω 
διοργανώσεων. Σύμφωνα με υπηρεσιακή έκθεση ημερομηνίας 11.8.2015 με βάση 
το πρόγραμμα διεξαγωγής των αγώνων, η ΑΤΗΚ πρέπει να ετοιμάσει και να 
μεταδώσει 32 εκπομπές UEFA Champions League και 14 εκπομπές UEFA Europa 
League. 

Στην προηγούμενη έκθεση της Υπηρεσίας μας επισημάνθηκε ότι η αναβολή της 
συζήτησης του θέματος στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο είχε ως 
συνεπακόλουθο να εξαντληθούν τα χρονικά περιθώρια για προκήρυξη 
διαγωνισμού για την παραγωγή εκπομπών UEFA Champions League και UEFA 
Europa League για την περίοδο 2015 – 2016 και να ανατεθούν απευθείας στην 
εταιρεία ΔΔ στη βάση του εν ισχύ τιμοκαταλόγου. Επίσης η επιμονή του 
Διοικητικού Συμβουλίου για τη δημιουργία γενικής αθλητικής εκπομπής για την 
περίοδο 2015 – 2016, παρόλο που η συμβατική υποχρέωση για την παραγωγή 
της εκπομπής αυτής προς την ΚΟΠ άρχιζε την περίοδο 2016 -2017, είχε ως 
αποτέλεσμα την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΑΑ, εφόσον δεν υπήρχε 
επαρκής χρόνος για την προκήρυξη διαγωνισμού. 

Το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε σε συνεδρία του 17/2016 τα 
ακόλουθα: 

(i) Επέκταση των συμβολαίων των υφιστάμενων τριών συνεργατών (εταιρείες 
ΑΑ, ΒΒ και ΓΓ) για περίοδο έντεκα μηνών, δηλαδή μέχρι τον Αύγουστο 2017 
και πριν την έναρξη του κυπριακού πρωταθλήματος, υπό την προϋπόθεση 
αποδοχής των προτεινόμενων τροποποιήσεων.  

(ii) Για την περίοδο της εγκριθείσας πιο πάνω επέκτασης 2016-2017, εκτέλεση 
μέχρι 250 νέων παραγωγών κανονικής ευκρίνειας (standard definition) αξίας 
€789.250. 

(iii) Υπογραφή τροποποιητικής συμφωνίας για τις αλλαγές και έγκριση του 
συνεπακόλουθου ποσού των €40.000 για την πληρωμή όλων των 
επιπρόσθετων υπηρεσιών για την περίοδο 2016 – 2017.  

Το ΚΣΠ στις 10.4.2017 ενέκρινε όπως προκηρυχθεί ανοιχτός διαγωνισμός για την 
εξασφάλιση συνεργάτη υπηρεσιών παραγωγής ζωντανών μεταδόσεων αθλητικών 
γεγονότων. 

(στ) Σύνθεση και ροή καναλιών Cytavision Sports. Η Cytavision συνθέτει 8 
δικά της κανάλια, μέσα από τα οποία μεταδίδει όλες τις διοργανώσεις για τις 
οποίες έχει εξασφαλίσει τηλεοπτικά δικαιώματα. Για τη σύνθεση και ροή των 
καναλιών η Αρχή συνεργάζεται με τρεις εταιρείες (εταιρεία ΑΑ, ΓΓ και ΔΔ) με 
κόστος €2 εκ. περίπου ετησίως περιλαμβανομένων των πρόσθετων υπηρεσιών.  

Τα αρχικά συμβόλαια με τις εταιρείες ΓΓ και ΔΔ για τη σύνθεση και ροή των καναλιών 
Cytavision Sports 1-5 και Cytavision Sports HD, είχαν διάρκεια 4 ετών και έληξαν την 
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1η Οκτωβρίου 2016. Το συμβόλαιο με την εταιρεία ΑΑ, για τη σύνθεση και ροή των 
καναλιών Sports+ 1-3 και Sports+ HD έληγε την 31η Ιουλίου 2016, με δικαίωμα 
ανανέωσης μέχρι τρία χρόνια. Σε υπηρεσιακή έκθεση της Υπηρεσία Cytavision ημερ. 
8.2.2016 στα πλαίσια υλοποίησης της απόφασης του ΔΣ αρ. 49/2015 – 6 και λόγω 
της εκπνοής των πιο πάνω συμβολαίων, έγινε εισήγηση για άμεση προκήρυξη 
διαγωνισμού με ένα φάκελο στη βάση ελάχιστων προδιαγραφών, με στόχο την 
εξασφάλιση συνεργάτη για τη σύνθεση και ροή των καναλιών της Cytavision για τρία 
έτη, δηλαδή 2016–2019, με υπολογιζόμενο συνολικό κόστος τα €4,83 εκ. 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την έκθεση με την ανάθεση των υπηρεσιών σε ένα 
συνεργάτη θα προκύψει εξοικονόμηση ποσού €385.620 επειδή οι μισές συνδέσεις 
που χρησιμοποιούνται για δικτύωση των γηπέδων με τους υφιστάμενους συνεργάτες 
αλλά και τους συνεργάτες μεταξύ τους δε θα είναι απαραίτητες. Επίσης, θα μειωθεί το 
κόστος διαχείρισης των καναλιών από πλευράς ATHK, αφού θα εξοικονομηθεί 
χρόνος σε άτομα που ασχολούνται με τη δημιουργία της ροής, αλλά και σε άτομα που 
ασχολούνται με την τεχνική υποστήριξη των καναλιών. Πέραν των υπηρεσιών ροών 
θα ζητηθεί υποχρεωτική υποβολή τιμής για επιπρόσθετες προαιρετικές υπηρεσίες 
(ετοιμασία διαφημιστικών σποτ, περιγραφή/σχολιασμός αγώνα, παραγωγή αθλητικής 
εκπομπής, ετοιμασία στιγμιότυπων αγώνα, μετάφραση και υποτιτλισμός, μετεγγραφή 
αγώνα σε ψηφιακό δίσκο, ετοιμασία οπτικοακουστικού θέματος, υλοποίηση on-air 
look καναλιού, παρουσιαστής εκπομπών).  

Το θέμα υποβλήθηκε μεταξύ άλλων σε συνεδρία του προηγούμενου Διοικητικού 
Συμβουλίου αρ. 6/2016 και αποφασίστηκε να τεθεί ξανά προς συζήτηση στο 
Συμβούλιο εντός δύο εβδομάδων και η Υπηρεσία Marketing - Cytavision να 
αναθεωρήσει τις εισηγήσεις της.   

Στις 24.5.2016 το θέμα επαναφέρθηκε στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο το 
οποίο υιοθέτησε εισήγηση του Αναπληρωτή ΑΕΔ όπως: 

(i) Η συμφωνία με την εταιρεία ΑΑ για σύνθεση και ροή καναλιών ανανεωθεί για 
τρεις μήνες, με όρους/χρεώσεις που θα συμφωνηθούν, ώστε να λήγει 
ταυτόχρονα με τις συμφωνίες με τις εταιρείες ΓΓ και ΔΔ. 

(ii) Εξαντληθούν όλα τα περιθώρια διαβούλευσης με τους τρεις πιο πάνω 
συνεργάτες για το ενδεχόμενο περαιτέρω ανανέωσης της συνεργασίας μαζί 
τους και υποβληθεί έκθεση αποτελεσμάτων εντός δύο εβδομάδων για λήψη 
περαιτέρω αποφάσεων. 

Σε συνεδρία του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 28.6.2016, ο 
Αναπληρωτής ΑΕΔ ανέφερε ότι αν και οι διαβουλεύσεις με τους τρεις 
υφιστάμενους προμηθευτές για σύνθεση και ροή των καναλιών Cytavision Sports 
συνεχίστηκαν, δεν έλαβε ακόμη τελική έκθεση για τα αποτελέσματα των 
διαβουλεύσεων από την αρμόδια υπηρεσία. 

Ο Ανώτερος Διευθυντής – Εμπορικές Υπηρεσίες, με ηλεκτρονικά μηνύματα του 
επαναλάμβανε τη θέση της Υπηρεσίας, με την οποία συμφωνούσε πλήρως, για 
προκήρυξη προσφορών το συντομότερο δυνατόν για έναν μόνο συνεργάτη και 8 
κανάλια, λύση η οποία προσφέρει σημαντικά οικονομικά και τεχνικά οφέλη.  

Στην προηγούμενη έκθεση της Υπηρεσίας μας επισημάνθηκε ότι η καθυστέρηση 
που παρατηρείτο στη λήψη απόφασης από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο 
και η ανανέωση του συμβολαίου με τους υφιστάμενους συνεργάτες παραβίαζε τις 
αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του υγιούς ανταγωνισμού.  
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Το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, παρά τις επισημάνσεις της Υπηρεσίας 
μας, απέφυγε να τοποθετηθεί επί του θέματος στην απαντητική επιστολή του 
ημερομηνίας 10.6.2016, ενώ λίγες μέρες αργότερα στις 28.6.2016 έκρινε ότι το 
γενικό συμφέρον της ΑΤΗΚ εξυπηρετείται καλύτερα με τη συνέχιση της 
συνεργασίας με τους τρεις υφιστάμενους προμηθευτές για σύνθεση και ροή των 
καναλιών Cytavision Sports, νοουμένου ότι ο αριθμός των καναλιών μειωθεί από 
δέκα σε οκτώ και το λειτουργικό κόστος μειωθεί σημαντικά. Ως εκ τούτου, 
εξουσιοδότησε τον Αναπληρωτή ΑΕΔ όπως εξασφαλίσει, αξιολογήσει και, αν 
κρίνει αναγκαίο, διαπραγματευτεί την πρόταση των τριών προμηθευτών και 
αποφασίσει την αποδοχή της εφόσον πληρούνται οι πιο πάνω προϋποθέσεις.    

Τα συμβόλαια για τη σύνθεση και ροή των καναλιών Cytavision Sports με τις τρεις 
εταιρείες (ΑΑ, ΓΓ και ΔΔ) ανανεώθηκαν την 1.10.2016 για περίοδο ενός έτους με 
δικαίωμα ανανέωσης για ένα + ένα έτος.   

Η αρμόδια Υπηρεσία Cytavision με σημείωμα της ημερομηνίας 20.1.2017 προς 
τον Διευθυντή της Καταναλωτικής Αγοράς επαναλαμβάνει την αρχική θέση ότι η 
χρήση των τριών συνεργατών και ο κατακερματισμός των ροών έχουν 
συσσωρεύσει προβλήματα σε διάφορα επίπεδα (τεχνικά, διαδικαστικά κ.λπ.). Η 
τεχνολογία κανονικής ευκρίνειας βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία και η έντονη τάση 
της αγοράς είναι η μετάβαση σε τεχνολογία υψηλής ευκρίνειας. Επιπρόσθετα με τα 
πιο πάνω προβλήματα, η Υπηρεσία Cytavision πιστεύει ότι σε οικονομικό επίπεδο, 
η υφιστάμενη ρύθμιση επιβαρύνει την ΑΤΗΚ με σημαντικό κόστος. 

Από τα πιο πάνω, συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι ενέργειες της Αρχής δεν 
διασφαλίζουν τα συμφέροντα της αλλά φαίνεται να αποσκοπούν μόνο στην 
ικανοποίηση όλων των εταιρειών, σε μία απαράδεκτη λογική διαμοιρασμού της 
πίτας. Είναι εισήγηση μας όπως άμεσα η σχετική υπηρεσία ανατεθεί μέσω 
ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας που θα προκηρυχθεί άμεσα, με τρόπο ώστε 
να διασφαλιστούν τα συμφέροντα της Αρχής και μόνο αυτά. 

(ζ) Διαγωνισμός για την προμήθεια και υποστήριξη νέας πλατφόρμας για 
παροχή υπηρεσιών τηλεοπτικού περιεχομένου σε δικτυωμένες συσκευές 
(Connected TV).  Όπως αναφέραμε στην Έκθεση μας για το 2015, τον Οκτώβριο 
2014 το Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης (ΣΓΔ) υιοθέτησε εισήγηση για την 
αντικατάσταση της υφιστάμενης πλατφόρμας που υποστηρίζει την υπηρεσία της 
Cytavision, η οποία περιλαμβανόταν στη μελέτη βιωσιμότητας για την παροχή 
υπηρεσιών τηλεοπτικού περιεχομένου σε δικτυωμένες συσκευές (Connected TV) που 
ετοιμάστηκε τον Ιούλιο 2014 από Ομάδα Εργασίας (ΟΕ). 

Τον Ιανουάριο 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Αρχής αποφάσισε την 
προκήρυξη κλειστού διαγωνισμού για την προμήθεια και υποστήριξη λύσης 
Connected TV με τη μέθοδο των δύο φακέλων και με συμμετοχή των οκτώ 
εταιρειών, οι οποίες είχαν λάβει - στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης - βαθμολογία 
άνω του 70%, βάση των αποτελεσμάτων της μελέτης/αξιολόγησης που είχε 
διενεργήσει εξωτερικός σύμβουλος. 

Στις 2.6.2016 ετοιμάστηκε έκθεση από την αρμόδια υπηρεσία “Δικτύα & 
Πλατφόρμες Παροχής Υπηρεσιών” (Δ&ΠΠΥ) με θέμα τη χρησιμοποίηση των 
υφιστάμενων Set Top Boxes (STBs) συγκεκριμένης κατασκευάστριας εταιρείας με 
τη νέα πλατφόρμα Cytavision, στην οποία σημειώνονται τα ακόλουθα: 

 Ο αριθμός των 30.000 ADB Set Top Boxes (STBs) που αγοράστηκαν από 
τον προμηθευτή, συνολικής αξίας €1.941.600, κατόπιν έγκρισης του ΔΣ της 
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Αρχής τον Νοέμβριο του 2014, κυρίως για την κάλυψη αναγκών σε Κύπρο 
και Ελλάδα για το 2015, και τελικά δεν απορροφήθηκαν, 

 τους τεχνικούς περιορισμούς και ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου STB (σε 
σχέση με νεότερα μοντέλα και απαιτήσεις νεώτερων πλατφόρμων), 

 το ρίσκο για επιτυχή και ικανοποιητική επαναχρησιμοποίηση των ADB STB, 

 τη διευκόλυνση της μετάβασης από τη μία πλατφόρμα στην άλλη. 

Ενόψει των πιο πάνω, η αρμόδια υπηρεσία είχε εισηγηθεί - μεταξύ άλλων - όπως 
ζητηθεί από τους προσφοροδότες να υποβάλουν, είτε πρόταση για μετάβαση 
(migration) των ADB STB στη νέα πλατφόρμα που θα προτείνουν, 
υποστηρίζοντας κατ΄ ελάχιστο τις λειτουργίες/δυνατότητες που υποστηρίζονται 
σήμερα από τα ADB STB, είτε πρόταση για αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων 
STB που είναι εγκατεστημένα σε πελάτες ή βρίσκονται στις αποθήκες της Αρχής 
με νέα STB, τα οποία να είναι συμβατά με τη νέα πλατφόρμα και ικανά να 
υποστηρίξουν όλες τις δυνατότητες που ζητούνται.  

Τον Ιούνιο 2016, η πιο πάνω εισήγηση υιοθετήθηκε από το ΣΓΔ. 

Τον ίδιο μήνα, η ΟΣΠ προσκάλεσε για συμμετοχή σε εργαστήρι τις οκτώ 
προεπιλεγμένες εταιρείες και, μία από αυτές, μετά από μελέτη του εγγράφου 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος (RFI) που της στάληκε, ενημέρωσε την Αρχή ότι δεν θα 
λάβει μέρος στη διαδικασία, λόγω του ότι δεν είχε την κατάλληλη λύση για το 
συγκεκριμένο έργο και, ότι το πεδίο εφαρμογής που ορίζεται στο RFI δεν είχε 
αντιστοιχία με το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της. 

Τελικά, τον Οκτώβριο 2016, δηλαδή εννέα μήνες μετά τη σχετική απόφαση του ΔΣ 
για προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια και υποστήριξη λύσης Connected 
TV, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός ΜΜ.33/2016 με το σύστημα των δύο φακέλων 
και προϋπολογιζόμενη δαπάνη €17,5εκ., για 5+2 χρόνια διάρκεια συμφωνίας 
προμήθειας του εξοπλισμού και 8 χρόνια συμφωνία συντήρησης του. Τα έγγραφα 
του διαγωνισμού στάληκαν στους επτά προεπιλεγέντες οικονομικούς φορείς, με 
αρχική προθεσμία υποβολής των προσφορών στις 9.12.2016, η οποία στη 
συνέχεια παρατάθηκε μέχρι τις 30.12.2016.  

Στις 9.12.2016 και 11.12.2016 αντίστοιχα, δύο από τις επτά προεπιλεγμένες 
εταιρείες στις οποίες στάληκαν τα έγγραφα του διαγωνισμού, ενημέρωσαν 
γραπτώς την Αρχή ότι δεν θα υποβάλουν προσφορά. 

Τελικά, υποβλήθηκαν 5 προσφορές και τον Ιανουάριο 2017, η επιτροπή 
αξιολόγησης (ΕΑ) εισηγήθηκε στην έκθεση αξιολόγησης με τα προκαταρκτικά 
ευρήματα της, τα ακόλουθα: 

(i) την απόρριψη δύο προσφορών οι οποίες δεν ικανοποιούσαν τους όρους του 
διαγωνισμού.  

(ii) την αποστολή συγκεκριμένων διευκρινιστικών ερωτήσεων που ετοίμασε η ΕΑ 
στους υπόλοιπους τρεις προσφοροδότες.  

Τον Φεβρουάριο 2016, το ΚΣΠ το οποίο εξέτασε την πιο πάνω έκθεση 
αξιολόγησης, αποφάσισε να μην εξετάσει σε εκείνη τη φάση την εισήγηση (i), αλλά 
να την εξετάσει στην ολοκληρωμένη έκθεση τεχνικής αξιολόγησης που θα 
υποβληθεί. Όσον αφορά στην εισήγηση (ii), το ΚΣΠ αποφάσισε όπως η Επιτροπή 
Αξιολόγησης επαναδιατυπώσει τις διευκρινιστικές ερωτήσεις κατά τρόπο που να 
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μην αφήνουν περιθώριο τροποποίησης της προσφοράς τους και, αφού ληφθούν οι 
απαντήσεις, να ετοιμαστεί η τελική έκθεση τεχνικής αξιολόγησης.  

Τον Μάιο 2017, το ΚΣΠ εξέτασε την πιο πάνω έκθεση, ωστόσο μέχρι την 
ετοιμασία της ετήσιας έκθεσης μας, δεν είχαν επικυρωθεί τα πρακτικά του ΚΣΠ για 
να μας δοθούν. 

Σύσταση: Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγείται τη διεξαγωγή έρευνας για την 
παραγγελία 30.000 ADB STBs τον Νοέμβριο 2014, με συνολικό κόστος αγοράς 
€1,9 εκ. περίπου, ενώ λίγες μέρες προηγουμένως (Οκτώβριο 2014) είχε 
αποφασιστεί από το ΣΓΔ η αντικατάσταση της υφιστάμενης πλατφόρμας. 
Σημειώνεται ότι κατά τις 4.5.2017 υπήρχαν στις αποθήκες της Αρχής 26.845 ADB 
STBs σε απόθεμα. Η αγορά τέτοιας μεγάλης ποσότητας ADB STBs, ανάγκασε την 
Αρχή να περιλάβει στις προδιαγραφές του διαγωνισμού ΜΜ.33/2016 και την 
επιλογή για μετάβαση (migration) των υφιστάμενων ADB STB στη νέα πλατφόρμα 
που θα προτείνετο, λύση η οποία – εάν τελικά έχει προσφερθεί και κριθεί ως 
οικονομικά συμφέρουσα – θα καθυστερήσει την υλοποίηση του έργου τουλάχιστον 
κατά δύο μήνες, οι οποίοι θα απαιτηθούν – με βάση τα έγγραφα του διαγωνισμού 
για τον έλεγχο συμβατότητας της νέας πλατφόρμας με τα υφιστάμενα STB, με 
ορατό τον κίνδυνο μη υλοποίησης του έργου πριν τον Ιούλιο 2018 που λήγει η 
συμφωνία υποστήριξης/συντήρησης της υφιστάμενης πλατφόρμας.  

Η Υπηρεσία μας στην Έκθεση για το 2015 σημείωσε ότι ο Πρόεδρος του ΚΣΠ έχει 
συγγενή πρώτου βαθμού, ο οποίος έχει επαγγελματική σχέση με συγκεκριμένο 
προεπιλεγέντα οικονομικό φορέα και ως εκ τούτου προέκυπτε προς εξέταση θέμα 
ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων. Η Αρχή διεξήγαγε διοικητική έρευνα για 
τη διαπίστωση γεγονότων για τα πιο πάνω (βλ. επόμενη παράγραφο). 

Συναφώς αναφέρεται ότι τον Ιανουάριο 2016 και ενώ συζητείτο το θέμα της 
συμπερίληψης των οκτώ εταιρειών στο διαγωνισμό προμήθειας και υποστήριξης 
λύσης Connected TV, ανάμεσα στις οποίες και ο συγκεκριμένος προεπιλεγέντας 
οικονομικός φορέας, η Αρχή αποδέχτηκε 4 προσκλήσεις από την εν λόγω εταιρεία 
για κάλυψη των εξόδων αεροπορικών εισιτηρίων και διαμονής στη Βαρκελώνη για 
τη συμμετοχή στο συνέδριο Mobile World Congress.   

Η Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής μας πληροφόρησε τον Ιούνιο 2017: 

(i) Κατά την άποψη του ΔΣ της Cyta, τα δεδομένα δεν αιτιολογούν τη διεξαγωγή 
έρευνας για την παραγγελία των 30.000STBs, λίγες μέρες μετά την απόφαση 
αντικατάστασης της υφιστάμενης πλατφόρμας. 

(ii) Οι αρχικές προβλέψεις και ανάγκες που οδήγησαν στην παραγγελία τους, 
μειώθηκαν σημαντικά λόγω των οικονομικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν 
στην Ελληνική αγορά. 

(iii) Το πλεόνασμα που δημιουργήθηκε αναμένεται να αξιοποιηθεί και 
απορροφηθεί από τη μητρική Cyta μέχρι τα μέσα του 2018, διατηρώντας ένα 
λογικό επίπεδο ασφάλειας. 

Διοικητική έρευνα για τον Πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου Προσφορών. 
Η έρευνα διεξήχθηκε για εξακρίβωση των πραγματικών γεγονότων αναφορικά με 
τη διαδικασία επιλογής προμηθευτή νέας πλατφόρμας για παροχή υπηρεσιών 
τηλεοπτικού περιεχομένου σε δικτυωμένες συσκευές (Connected TV), αφού 
διαπιστώθηκε ότι ο Πρόεδρος του ΚΣΠ έχει συγγενή πρώτου βαθμού, ο οποίος 
έχει επαγγελματική σχέση με ένα εκ των προσφοροδοτών (εταιρεία ΕΕ) και 
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προέκυψε προς εξέταση θέμα ενδεχόμενης διαπλοκής ή/και κατάχρησης εξουσίας.  
Ο ερευνών λειτουργός κατέληξε στα πιο κάτω βασικά ευρήματα: 

(α) Η εξασφάλιση πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών σε συνδεδεμένες συσκευές 
ακολουθεί μια ιδιάζουσα διαδικασία, η οποία αποφασίστηκε από το ΔΣ μετά από 
εισήγηση της υπηρεσίας και του ΑΕΔ. Θεωρείται αξιοσημείωτο το γεγονός πως το 
ΚΣΠ δεν ενεπλάκη στη λήψη απόφασης για τον ακολουθούμενο τρόπο εξασφάλισης 
της πλατφόρμας. Με αυτά τα δεδομένα, δεν θεωρεί αδικαιολόγητη την προσέγγιση 
του ΚΣΠ, όταν υποβλήθηκε κοντά του η έκθεση με τα αποτελέσματα της εργασίας του 
Συμβουλευτικού Οίκου, να αποφασίσει και να προτείνει στο ΔΣ διαφορετική εισήγηση 
από αυτή της Ομάδας Εργασίας, παρουσιάζοντας κατά την άποψη των μελών του, 
όλα τα δεδομένα προς το ΔΣ, αφού, εκτός της επιχειρηματολογίας που εξέθεσε, 
συνηγορεί και το γεγονός πως ούτε ενεπλάκη στην απόφαση για τη διαδικασία 
εξασφάλισης της πλατφόρμας, ούτε ενέκρινε τα κριτήρια και τη μέθοδο αξιολόγησης. 

(β) Η λήψη καταθέσεων των μελών του ΚΣΠ επικεντρώθηκε στο να αντιληφθεί τις 
συνθήκες κάτω από τις οποίες πάρθηκε η απόφαση και ειδικά να ερευνήσει κατά 
πόσο υπήρξε επιβολή ή καθοδήγηση του Προέδρου του ΚΣΠ ή αν με οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο ο ίδιος επηρέασε τη συγκεκριμένη απόφαση. Καταληκτικά συμπέρανε 
πως καμία προσπάθεια από μέρους του Προέδρου ΚΣΠ παρατηρήθηκε για 
επηρεασμό των μελών του ΚΣΠ κατά τη λήψη της απόφασης.  

(γ) Περαιτέρω τον απασχόλησε κατά πόσον η κρίση του ιδίου του Προέδρου 
επηρεάστηκε από την επαγγελματική σχέση του υιού του με την εταιρεία ΕΕ – 
Ελλάδος. Από τα όσα ο ίδιος ανέφερε η σχέση αυτή καμία επίδραση είχε στην κρίση 
του αλλά ούτε και ήταν στην σκέψη του όταν αποφάσιζε. Καταληκτικά, κατά την κρίση 
του δεν διαπιστώνεται ενδεχόμενο διαπλοκής ή επηρεασμού του Προέδρου από τη 
σχέση του υιού του με την εταιρεία ΕΕ - Ελλάδος στη συγκεκριμένη περίπτωση ή και 
προηγουμένως.  

Η Υπηρεσία μας επισημαίνει ότι τέτοιες καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων που 
θέτουν σε κίνδυνο και αμφιβολία την αμεροληψία του αρμόδιου οργάνου εξετάζονται 
αντικειμενικά και όχι στη βάση των υποκειμενικών εκτιμήσεων. Αυτό που θα πρέπει 
να διασφαλίζεται είναι η αμεροληψία στη σκέψη (η νοητική κατάσταση που 
επιτρέπει την λήψη απόφασης χωρίς την επίδραση επιρροών που εξασθενίζουν την 
αμερόληπτη κρίση) και η αμεροληψία στην εμφάνιση (η αποφυγή γεγονότων και 
καταστάσεων που είναι τόσο σημαντικά ώστε ένα λογικό και πληροφορημένο τρίτο 
μέρος, έχοντας γνώση όλων των σχετικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των μέτρων προστασίας που εφαρμόστηκαν, θα κατέληγε στο λογικό 
συμπέρασμα ότι η αμεροληψία του του προσώπου που λαμβάνει την απόφαση έχει 
περιορισθεί). Αυτό που η ρήση περιγράφει με το παράδειγμα της γυναίκας του 
Καίσαρα που είναι και φαίνεται τίμια.  

Μετά που ηγέρθηκε το θέμα και μετά τη συνάντηση του Προέδρου με τον Πρόεδρο 
του ΔΣ και τον Αναπληρωτή ΑΕΔ, ο ίδιος απείχε και εξακολουθεί να απέχει από 
συνεδρίες του ΚΣΠ όταν μεταξύ των προσφοροδοτών συγκαταλέγεται ο εν λόγω 
προσφοροδότης. 

Παρόλα αυτά, ο Πρόεδρος του ΚΣΠ συνέχισε να συμμετέχει στις συνεδρίες του ΣΓΔ 
με την ιδιότητα του Ανώτερου Διευθυντή – Τεχνολογία και Πληροφορική όταν 
λαμβάνονταν διευκρινιστικές αποφάσεις για επιχειρησιακά θέματα και θέματα 
πολιτικής, όπως το θέμα της επαναχρησιμοποίησης ή όχι των ADB STBs και το θέμα 
της συμπερίληψης των αναγκών της CytaHellas μέσω του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού.  
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Επισημαίνεται επίσης, ότι στα πλαίσια της διοικητικής έρευνας δεν αναφέρθηκε ότι ο 
Πρόεδρος του ΚΣΠ συμμετείχε και ως μονομελής Εποπτεύουσα Επιτροπή στο έργο 
Radio Network Modernization with SRAN Technology, του οποίου επιτυχόντας 
προσφοροδότης ήταν η εν λόγω εταιρεία ΕΕ.   

Ο ερευνών λειτουργός σημειώνει ότι θα πρέπει να καθοριστούν κριτήρια με βάση τα 
οποία θα πρέπει να εξαιρούνται οι υπάλληλοι από οποιεσδήποτε διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων προς διασφάλιση της αμεροληψίας όπως προνοεί η νομοθεσία. Οπότε 
θεωρεί πολύ σημαντικό όπως, χωρίς άλλη καθυστέρηση, οι Νομικές Υπηρεσίες, μετά 
και την έγκριση του Αναπληρωτή ΑΕΔ, αποστείλουν εγκύκλιο/οδηγία για εφαρμογή 
της Νομοθεσίας από το προσωπικό, στην οποία οδηγία να καθορίζεται και 
μηχανισμός για θέματα, όπου στελέχη θα αποτείνονται για να διευκρινίζουν κατά 
πόσο τίθεται θέμα σύγκρουσης συμφερόντων για περιπτώσεις που τους αφορούν, 
ώστε να είναι ξεκάθαρο πότε και σε ποιες διεργασίες μπορούν να συμμετέχουν ή να 
απέχουν.  

Σημειώνεται ότι στις 12.5.2017 στάληκε εγκύκλιος προς όλο το προσωπικό σχετικά με 
τη συμμόρφωση με τις διατάξεις των περί Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου Νόμου, 
όπου επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι όταν το προσωπικό της Αρχής εντοπίζει 
κώλυμα οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης και/ή 
να μην μετέχει στην παραγωγή διοικητικής πράξης, δηλώνοντάς το στον Προϊστάμενό 
του ή σε περίπτωση που είναι μέλος συλλογικού διοικητικού οργάνου στον 
Πρόεδρο/Προεδρεύοντα του συλλογικού οργάνου και στα υπόλοιπα μέλη του (με 
τήρηση σχετικού πρακτικού). 

Αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τους περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου Γενικούς Κανονισμούς (Καν.42(Ι)) «Εάν περιπέση εις την αντίληψιν του 
Προϊστάμενου οιουδήποτε γραφείου ή υπηρεσίας της Αρχής πειθαρχικόν αδίκημα 
ούτος διαβιβάζει ιεραρχικώς αναφοράν εις τον Γενικόν Διευθυντήν όστις:  

(α) Εάν το πειθαρχικόν αδίκημα δεν χρήζη περαιτέρω ερεύνης, διατυπώνει σχετικήν 
κατηγορίαν και παραπέμπει την υπόθεσιν εις το κατά την κρίσιν του αρμόδιον να 
εκδικάση την υπόθεσιν πειθαρχικόν όργανον. 

(β) Εάν το πειθαρχικόν αδίκημα χρήζη περαιτέρω ερεύνης, ορίζει ένα ή πλείονας 
ανωτέρους ή ανώτατους λειτουργούς της Αρχής ίνα διεξαγάγωσιν έρευναν του 
αναφερθέντος αδικήματος. 

(2) Ο διενεργών ή οι διενεργούντες την έρευναν λειτουργοί απαιτείται να είναι 
ανώτεροι ή ίσου τουλάχιστον βαθμού του υπαλλήλου καθ’ ου εγένετο η αναφορά.» 

Παρατηρήθηκε ότι ο ερευνών λειτουργός είναι ιεραρχικά ίσος με τον υπό διερεύνηση 
υπάλληλο. Κατά την άποψη μας με αυτό τον τρόπο δεν διασφαλίζεται η αρχή της 
αντικειμενικότητας και δεν παρέχεται το εχέγγυο της αμερόληπτης κρίσης. Με βάση 
διεθνείς κανόνες ηθικής δεοντολογίας που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις διεξαγωγής 
ελέγχων (και, κατ’ αναλογία, ερευνών), η αντικειμενικότητα του προσώπου που 
διενεργεί τον έλεγχο (έρευνα) τίθεται σε κίνδυνο όταν υπάρχουν καταστάσεις 
οικειότητας (familiarity risk). Ο κίνδυνος λόγω οικειότητας προφανώς υφίσταται όταν 
κάποιος υπάλληλος της Αρχής καλείται να διεξαγάγει πειθαρχική έρευνα κατά 
συναδέλφων του.  

Για το λόγο αυτό, εισηγηθήκαμε όπως προωθηθεί χωρίς καθυστέρηση τροποποίηση 
της υπό αναφορά νομοθετικής διάταξης. Συναφώς αναφέρεται ότι, στην Κυβέρνηση 
προωθείται τροποποίηση του πειθαρχικού κώδικα των δημοσίων υπαλλήλων ώστε ο 
ερευνών λειτουργός να προέρχεται από άλλο Υπουργείο ή Γραφείο και ότι το 
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Υπουργικό Συμβούλιο θα έχει εξουσία να καθορίζει με Απόφαση του τη διαδικασία  
που θα ακολουθείται για επιλογή του ερευνώντος λειτουργού. Στην προκειμένη 
περίπτωση για παράδειγμα, οι λειτουργοί οι οποίοι θα ορίζονται ως ερευνώντες 
λειτουργοί θα μπορούσαν να είναι μέλη της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της 
Αρχής ή το ΔΣ θα μπορούσε να έχει την εξουσία να καθορίζει με Απόφαση του τη 
διαδικασία που θα ακολουθείται για επιλογή του ερευνώντος λειτουργού.  

Η Αρχή στην απάντησή της αναφέρει ότι η εισήγηση που γίνεται πιο πάνω για 
αναθεώρηση των περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικούς 
Κανονισμούς, ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της αντικειμενικότητας από το διορισμό 
του ερευνώντα λειτουργού, θα τύχει μελέτης στα πλαίσια των Γενικών Κανονισμών 
Προσωπικού για διάπραξη πειθαρχικών αδικημάτων. 

(η) Εισιτήρια αγώνων και ενοικίαση θεωρείων. Σύμφωνα με τα πλείστα 
συμβόλαια χορηγιών που διατηρεί η Αρχή με τις ομάδες καθώς και με αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου, η Αρχή λαμβάνει για τους εντός έδρας αγώνες των ομάδων, 
δωρεάν εισιτήρια στις κερκίδες καθώς και θέσεις στα θεωρεία των ομάδων (για 
ορισμένες ομάδες).  

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του αρ. 30/2015 καθόρισε τον τρόπο 
αξιοποίησης των θέσεων στα θεωρεία ως ακολούθως: 

- 50% των θέσεων θα δίνεται στα μέλη του Συμβουλίου και της Διεύθυνσης για 
δική τους χρήση 

- 30% των θέσεων θα δίδεται σε διαφημιζόμενους πελάτες της Cytavision 

- 20% των θέσεων θα δίδεται σε σημαντικούς πελάτες των Υπηρεσιών Πελατών.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του αρ. 40/2016 καθόρισε τον τρόπο διάθεσης 
των εισιτηρίων με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: (i) Πρόεδρος, (ii) 
Αντιπρόεδρος, (iii) Μέλη Συμβουλίου (με κλήρωση αν τα εισιτήρια δεν επαρκούν για 
όλους τους ενδιαφερόμενους), (iv) Γενική Διεύθυνση. 

Η Cytavision, μέχρι το 2016 αναλάμβανε τη διανομή των εισιτηρίων με βάση τις 
εκάστοτε σχετικές αποφάσεις, ενώ μετέπειτα τη διανομή των εισιτηρίων ανέλαβε η 
Επιχειρηματική Αγορά (εκτός από αυτά που προωθούνται στο ΔΣ). Για τη διάθεση 
δίδεται προτεραιότητα ή αποκλειστικότητα σε πελάτες της ΑΤΗΚ, κυρίως 
επιχειρηματικούς. Τηρείται αναλυτική κατάσταση για τη διανομή των 
εισιτηρίων/καρτών αγώνα. 

Θεωρούμε τον όλο χειρισμό απαράδεκτο και ότι παράτυπα τέτοια ωφελήματα 
παραχωρούνται στα μέλη του ΔΣ και υπαλλήλους της ΑΤΗΚ. Εισήγηση μας είναι 
όπως τα αντίστοιχα ποσά εξασφαλίζονται ως έκπτωση προς όφελος της ΑΤΗΚ ή 
όταν αυτό δεν είναι δυνατόν αυτά να διατίθενται με κλήρωση στους πελάτες της 
ΑΤΗΚ.   

Παρατηρήθηκε επίσης ότι η Αρχή προέβη στην αγορά 16 εισιτηρίων για τον τελικό 
αγώνα του UEFA Champions League 2016/17, 40 εισιτήρια για τον τελικό αγώνα του 
UEFA Europa League 2016/17, 2 hospitality vouchers για τον τελικό αγώνα UCL  και 
2 hospitality vouchers για τον τελικό αγώνα UEL με συνολικό κόστος €13.020. Το 
Συμβούλιο αποφάσισε σε συνεδρία αρ. 11/2017 όπως όλα τα εισιτήρια και hospitality 
vouchers που αγοράσθηκαν να διατεθούν σε πελάτες της επιχειρηματικής αγοράς και 
σε πελάτες της καταναλωτικής αγοράς με κλήρωση βάσει κριτηρίων.   
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Η κατανομή των εισιτηρίων, η παραχώρηση 6 ταξιδιωτικών πακέτων για τον τελικό 
αγώνα UCL και 8 ταξιδιωτικών πακέτων για τελικό αγώνα UEL, η διαφημιστική 
εκστρατεία εγκρίθηκαν σε μεταγενέστερη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου με αρ. 
14/2017 (Πίνακας 1 και Πίνακας 2). 
 

Πίνακας 1 

Καταναλωτική Αγορά  Ποσότητα  € 

Κόστος δώρων     

Για τελικό UCL (Cardiff) 

Ταξιδιωτικά Πακέτα με διαμονή  2  3.800 

Για τελικό UEL (Στοκχόλμη) 

Ταξιδιωτικά Πακέτα με διαμονή  4  3.800 

Σύνολο ταξιδιωτικών πακέτων    7.600 

Διαφημιστική Εκστρατεία     11.000 

Πληρωμένη Δημοσιότητα    4.000 

Σύνολο    22.600 
 

Πίνακας 2 

Επιχειρηματική Αγορά  Ποσότητα  € 

Κόστος δώρων     

Για τελικό UCL (Cardiff) 

Ταξιδιωτικά Πακέτα με διαμονή  
4 

 
7.600 

Για τελικό UEL (Στοκχόλμη) 

Ταξιδιωτικά Πακέτα με διαμονή  
4 

 
3.800 

Σύνολο ταξιδιωτικών πακέτων    11.400 

Δημόσιες Σχέσεις 

Παράθεση γεύματος για πελάτες   
 

 
900 

Σύνολο    12.300 

20. Διαχείριση τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού (ΤΤΕ). 

Στα πλαίσια της στρατηγικής για την πλήρη εξυπηρέτηση του πελάτη σε μια επαφή 
(one-stop shopping), την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και την συγκράτηση 
των πελατών της μέσω δυναμικής πολιτικής μάρκετινγκ, η Αρχή έχει εισέλθει στον 
τομέα προμήθειας τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού με ένα ευρύ δίκτυο 
καταστημάτων/Cytashop και συνεργατών. Από τον έλεγχο παρατηρήθηκαν τα 
ακόλουθα:  

(α) Οικονομικά αποτελέσματα. Τα οικονομικά αποτελέσματα της Υπηρεσίας 

Προμήθειας και Διαχείρισης Τερματικού Εξοπλισμού παρουσιάζονται πιο κάτω: 

 31.12.2016  31.12.2015 

 €  € 

Πωλήσεις 27.896.761 23.436.596 

Κόστος Πωλήσεων 26.278.155 20.833.328 

Πλεόνασμα 1.618.606 2.603.268 

Εκπτώσεις Προγραμμάτων RED (3.014.432) (2.356.600) 

Ζημιά/Κέρδος Πωλήσεων (1.395.826) 246.670 

Ποσοστό κέρδους -6%  1% 
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Κατά το 2016 παρουσιάζεται αύξηση στις πωλήσεις ύψους €4,3 εκ., η οποία 
συνοδεύεται με αύξηση στο κόστος πωλήσεων τερματικού εξοπλισμού €5,4 εκ. Το 
ποσοστό περιθωρίου κέρδους το 2016 είναι αρνητικό -6%, σε σύγκριση με 1% το 
2015. Αν δεν αφαιρεθούν οι εκπτώσεις των προγραμμάτων RED, το ποσοστό 
περιθωρίου κέρδους το 2016 είναι θετικό 6%, αλλά χαμηλότερο συγκριτικά με το 2015 
που ανέρχεται σε 11%. 

(β) Συμφωνίες συνεργασίας για την προμήθεια τερματικού εξοπλισμού. Η 
πρακτική που ακολουθείται από το 2000 είναι η σύναψη συμφωνιών με τους 
αντιπροσώπους των κατασκευαστών, οι οποίοι έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. 
Η διαδικασία προμήθειας τερματικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού αναθεωρήθηκε 
μετά από καταγγελία ιδιωτικής εταιρείας για την πολιτική της Αρχής να συνάπτει 
συμφωνίες συνεργασίας με αντιπροσώπους χωρίς να ακολουθούνται οι διαδικασίες 
των προσφορών, ενώπιον του Συμβουλίου Γενικής Διεύθυνσης τον Οκτώβριο του 
2014, το οποίο αρχικά αποφάσισε όπως αναπτυχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία σε 
συνεργασία με το ΚΣΠ και εγκριθεί μια διαδικασία διαγωνισμού για την προμήθεια 
Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού (ΤΤΕ), η οποία να εξυπηρετεί την 
ταχύτητα και τη διαφάνεια. Μετά από συζήτηση του θέματος στο ΣΓΔ τον Νοέμβριο 
του 2014 και εφόσον λήφθηκε υπόψη ότι το οικονομικό όφελος που θα προκύψει από 
την προμήθεια συσκευών από ανεπίσημα κανάλια/προμηθευτές είναι αμφίβολο, και 
το ενδεχόμενο ασυμβατότητας συσκευών με το νέο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 
τέταρτης γενιάς της Αρχής, ακυρώθηκε η εν λόγω απόφαση του ΣΓΔ και 
επαναβεβαιώθηκε η προηγούμενη πολιτική (που ακολουθείται με βάση την απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου που λήφθηκε στη συνεδρία αρ. 17/2000 ημερομηνίας 
20.7.2000). Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του ημερομηνίας 28.11.2014, 
υιοθέτησε την εισήγηση του ΣΓΔ, δηλαδή όπως συνεχίσει να εφαρμόζεται η 
διαδικασία προμήθειας ΤΤΕ που καθορίστηκε με την απόφαση του ημερομηνίας 
20.7.2000.  

Επισημαίνεται ότι σε σημείωμα ημερομηνίας 10.10.2014 του Προϊστάμενου της 
Υπηρεσίας Προμήθειας και Διαχείρισης Εξοπλισμού (ο οποίος κατέχει τη θέση από το 
2000 μέχρι σήμερα) αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ότι η προμήθεια του ΤΤΕ γίνεται 
μέσω εξουσιοδοτημένου διανομέα στην Κύπρο της κατασκευάστριας εταιρείας, μέσω 
εμπορικών συμφωνιών που η Αρχή έχει υπογράψει με τις εταιρείες αυτές. 
Συγκεκριμένα ανέφερε ότι οι υπογραμμένες εμπορικές συμφωνίες που υπάρχουν 
είναι οι ακόλουθες: 

(i) Εξουσιοδοτημένοι διανομείς για συσκευές Samsung, για συσκευές Nokia και 
HP, για συσκευές Sony, για tablets LG, για συσκευές HTC και LG, για συσκευές 
Alcatel, για συσκευές Prestigio, για συσκευές ASUS και Gigaset, για συσκευές 
DELL και για συσκευές Lenovo και tablets Samsung 

(ii) Τρεις εταιρείες για αξεσουάρ  

Επισημαίνεται ότι δεν προσκομίσθηκε για έλεγχο η συμφωνία της Αρχής με τον 
εξουσιοδοτημένο διανομέα για συσκευές LG, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε είχε και 
παλαιότερα συνεργασία με την Αρχή για την προμήθεια LG LCD τηλεοράσεων.   

Αναφορικά με τις συμφωνίες συνεργασίας για την προμήθεια ΤΤΕ δεν υπάρχει σαφής 
καθορισμός του αντικειμένου της συμφωνίας ( όρος 2 «Ο προμηθευτής θα πωλεί στη 
Cyta και η Cyta θα αγοράζει προϊόντα και παρελκόμενα υπό τους όρους και με 
ανταλλάγματα που περιέχονται στη Συμφωνία»), με αποτέλεσμα να μην 
διασφαλίζεται ότι εξασφαλίζονται προϊόντα (Τερματικός Τηλεπικοινωνιακός 
Εξοπλισμός) τα οποία ο προμηθευτής έχει δικαίωμα εμπορίας και διανομής και 
δύναται να προμηθεύει την ΑΤΗΚ. Το Αντάλλαγμα, η τιμή στην οποία ο Προμηθευτής 
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θα πωλεί τα προϊόντα και τα παρελκόμενα στηv ATHK φαίνεται στα Παραρτήματα Α 
και Β (όρος 5 της Συμφωνίας), τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα, μετά από 
συνεννόηση των Μερών, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δεν αναγράφεται οτιδήποτε 
στα Παραρτήματα Α και Β. Οι συμφωνίες συνεργασίας με τους εξουσιοδοτημένους 
διανομείς είναι αορίστου χρόνου και υπογράφηκαν ως ακολούθως: 
 

Brand   Συμφωνία ΑΤΗΚ με εξουσιοδοτημένο διανομέα 
Apple   Υπογράφηκε 2.4.2015 από Αν. ΑΕΔ 
Samsung   Υπογράφηκε 11.1.2010 από ΑΕΔ 
LG Electronics   Υπογράφηκε 4.4.2011 από Ανώτερο Διευθυντή – Υπηρεσίες Πελατών 
Sony   Υπογράφηκε 19.3.2012 από Ανώτερο Διευθυντή – Υπηρεσίες Πελατών 
Cat   Υπογράφηκε 15.3.2017 από Ανώτερο Διευθυντή – Εμπορικές Υπηρεσίες 
Huawei   Πιλοτική Συνεργασία  

(χωρίς ενυπόγραφη συμφωνία) 
MLS   Πιλοτική Συνεργασία  

(χωρίς ενυπόγραφη συμφωνία) 
 

Από περαιτέρω έλεγχο των αγορών ΤΤΕ της Αρχής για τα έτη 2014, 2015 και 2016 
διαπιστώθηκε ότι η ΑΤΗΚ, πέραν των προαναφερθεισών συμφωνιών έχει συμφωνία 
συνεργασίας με εταιρείες με αγορές ΤΤΕ μεγάλης αξίας, οι οποίες συνάφθηκαν με 
αδιαφανείς διαδικασίες. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες συμφωνίες 
συνεργασίας με τις 2 εταιρείες, οι οποίες σύμφωνα με στοιχεία από το Τμήμα Εφόρου 
Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη έχουν περιορισμένο μετοχικό κεφάλαιο και 
ανήκουν σε ένα μέτοχο:  
 

Εταιρεία  Συμφωνία ΑΤΗΚ με εταιρεία   Εξουσιοδτημένος διανομέας  

Εταιρεία 1  Υπογράφηκε 4.5.2009 από ΑΕΔ   Asus και Gigaset 
Εταιρεία 2  Υπογράφηκε 16.7.2013 από Ανώτερο 

Διευθυντή – Υπηρεσίες Πελατών  
 Αξεσουάρ 

 

Αγορές ΤΤΕ της Αρχής: 

 2016  2015  2014  
Εισοδήματα εταιρείας 2014 σύμφωνα 
με ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 

 €εκ.  €εκ.  €εκ.  €εκ. 

Εταιρεία 1 3,8  2,4  5,4  6,9 

Εταιρεία 2 0,8  0,8  2,1  2,1 

Σημειώνεται ότι o, ιδιοκτήτης της Εταιρείας 2, υπογράφει και ως μάρτυρας στην 
συμφωνία συνεργασίας της ΑΤΗΚ με τον εξουσιοδοτημένο διανομέα της Samsung 
στην Κύπρο.  Μετά την σύναψη συμφωνίας με την ΑΤΗΚ, τα εισοδήματα της εν λόγω 
εταιρείας αυξήθηκαν από €101.488 το 2013 σε €2.153.136 το 2014 (αύξηση 2022%) 
σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις. Με βάση το λογισμικό ERP οι 
πληρωμές της ΑΤΗΚ προς την εταιρεία ανήλθαν σε €2,1 εκ. το 2014, γεγονός που 
δεικνύει ότι η εταιρεία δραστηριοποιείτο αποκλειστικά για την προμήθεια ΤΤΕ προς 
την ΑΤΗΚ.  

Όσον αφορά στην Εταιρεία 1, σύμφωνα με τις οικονομικές της καταστάσεις της τα 
εισοδήματα το 2014 ανήλθαν σε €6.897.953, εκ των οποίων τα €5.440.652 (ποσοστό 
79%) προέρχονται από την Αρχή.  Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στην εταιρεία 
καταβλήθηκε από το 2011 συνολικό ποσό €22,7 εκ. από την Αρχή για αγορές ΤΤΕ 
χωρίς διαδικασίες προσφορών.  

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως καθοριστούν άμεσα διαδικασίες 
προσφορών για την προμήθεια ΤΤΕ που να διασφαλίζουν τις αρχές της ίσης 
μεταχείρισης, της μη διάκρισης και της διαφάνειας, παρέχοντας τη δυνατότητα 
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ευρείας συμμετοχής και ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζονται οι 
πλέον συμφέρουσες από οικονομικής άποψης προσφορές ή οι χαμηλότερες τιμές για 
την Αρχή. Σημειώνεται ότι ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Προμήθειας και 
Διαχείρισης Εξοπλισμού φαίνεται να παραπληροφόρησε το ΣΓΔ ότι η προμήθεια του 
ΤΤΕ γίνεται μόνο μέσω εξουσιοδοτημένου διανομέα στην Κύπρο της 
κατασκευάστριας εταιρείας και θα πρέπει να διεξαχθεί πειθαρχική έρευνα για 
διερεύνηση κατά πόσο προκύπτουν πειθαρχικά παραπτώματα, το πόρισμα της 
οποίας να υποβληθεί στην Υπηρεσία μας. Επίσης, υπάρχουν πληροφορίες ότι ο 
προαναφερόμενος έχει ιδιάζουσα σχέση με τον Διευθυντή/Μέτοχο της εταιρείας 2. Για 
το θέμα θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο παραπομπής της υπόθεσης στον Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για διερεύνηση του ενδεχομένου διάπραξης ποινικών 
αδικημάτων. 

Η θέση της Υπηρεσίας Προμήθειας και Διαχείρισης Εξοπλισμού είναι ότι οι αγορές 
γίνονται πάντα μέσω του επίσημου διανομέα, εκτός σε περιπτώσεις όπου ο επίσημος 
διανομές δεν είχε τη δυνατότητα να ικανοποιήσει τις ανάγκες της Αρχής προς 
εξυπηρέτηση των πελατών της. Αναφέρει επίσης ότι ακολουθείτο η προβλεπόμενη 
διαδικασία ISO M11041. 

Η Αρχή στην απάντησή της αναφέρει ότι προτίθεται να διεξάγει έρευνα για όσα 
αναφέρονται στην έκθεση της Υπηρεσίας μας. 

(γ) Διαδικασία επιλογής νέων προϊόντων ΤΤΕ προς πώληση στα Cytashop. 
Όσον αφορά τα νέα προϊόντα (brands) ΤΤΕ, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας 
Προμήθειας και Διαχείρισης Εξοπλισμού αναφέρει σε σημείωμα του ημερομηνίας 
10.10.2014 ότι χρησιμοποιείται η μέθοδος της πιλοτικής συνεργασίας, με την οποία ο 
εξουσιοδοτημένος διανομέας συμφωνεί να τοποθετεί τα προϊόντα στα Cytashop για 
περίοδο τριών μηνών τουλάχιστον με την υποχρέωση όταν δεν έχει πωλήσεις να τα 
ανταλλάζει με άλλα προϊόντα. Το 2014 υπήρχαν σε ισχύ δύο τέτοιες συμφωνίες με 
τους εξουσιοδοτημένους διανομείς για προϊόντα Toshiba και για προϊόντα Caterpillar. 
Κατά το 2016, η αρμόδια Υπηρεσία άρχισε πιλοτική συνεργασία με τον 
εξουσιοδοτημένο διανομέα για προϊόντα Huawei και τον εξουσιδοτημένο διανομέα για 
τα προϊόντα MLS. Σημειώνεται ότι για την πιλοτική συνεργασία με τον 
εξουσιοδοτημένο διανομέα Huawei λήφθηκε η εκ των προτέρων έγκριση του ΚΣΠ 
ημερομηνίας 7.10.2015, ενώ για τις πιλοτικές συνεργασίες με τους υπόλοιπους 
εξουσιοδοτημένους διανομείς δεν φαίνεται να λήφθηκαν εκ των προτέρων εγκρίσεις.  

H ATHK, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία από την εταιρεία GFK Hellas, κατέχει το 
26,6% του μεριδίου της αγοράς κινητών τηλεφώνων (17,9% της αγοράς mobile 
phones και 28,7% της αγοράς smartphones) στην Κυπριακή αγορά. 

Όσον αφορά τα mobile phones, τα μερίδια πώλησης των διαφόρων brands στην 
κυπριακή αγορά και στην ΑΤΗΚ το 2015 και 2016 παρουσιάζονται ως εξής: 

Brands 
 

Μερίδιο πωλήσεων Κυπριακή αγορά
%  

Μερίδιο πωλήσεων ΑΤΗΚ  
% 

 2015  2016  2015  2016 
Nokia  58,7  58,1  56,5  73,5 
Alcatel  11,6  26,1  8,0  8,8 
LG   8,3  7,2  6,6  12,9 
Cat  4,3  4,2  6,4  4,4 
Samsung  16,8  2,7  22,0  - 
Others  0,3  1,7  0,5  0,4 

Το ψηλότερο μερίδιο στις πωλήσεις mobile phones έχει η Nokia στην κυπριακή 
αγορά και στην ΑΤΗΚ, με ποσοστά που φτάνουν στο 58,1 και 73,5 αντίστοιχα το 
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2016. Ανοδική τάση στην αγορά παρουσιάζει η Alcatel με ποσοστό πωλήσεων 
που φτάνει το 26,1% το 2016 στην κυπριακή αγορά.  

Όσον αφορά τα smartphones, τα μερίδια πώλησης των διαφόρων brands στην 
κυπριακή αγορά και στην ΑΤΗΚ τα έτη 2015 και 2016 παρουσιάζονται στον ως εξής: 

Brands 
 

Μερίδιο πωλήσεων Κυπριακή αγορά 
%  

Μερίδιο πωλήσεων ΑΤΗΚ 
% 

 2015  2016  2015  2016 
Samsung  50,8  55,0  58,9  61,5 
Apple  13,0  16,3  21,3  23,7 
LG   12,9  8,9  8,9  6,8 
Alcatel  3,2  3,0  -  - 
Lenovo  -  3,6  -  - 
Sony  5,8  -  5,0  2,8 
Prestigio  3,2  2,5  -  - 
Others  11,1  10,7  5,9  5,2 
 

Η Samsung κατέχει πέραν του 50% των πωλήσεων τόσο στην κυπριακή αγορά 
όσο και στην ΑΤΗΚ το 2015 και το 2016. Δεύτερη θέση κατέχει η Apple με μερίδιο 
στις πωλήσεις που φτάνει σε 16,3% το 2016 (13% το 2015) στην κυπριακή αγορά 
και 23,7%  το 2016 (21,3% το 2015) στην ΑΤΗΚ. Τρίτη θέση κατέχει η LG με 
καθοδική πορεία πωλήσεων το 2016, όπου το μερίδιο στις πωλήσεις έπεσε στο 
8,9% (12,9% το 2015) στην κυπριακή αγορά και στο 6,8% (8,9% το 2015) στην 
ΑΤΗΚ. Η Sony, η οποία παρουσιάζει επίσης καθοδική πορεία, παρουσιάζει 
μερίδιο στις πωλήσεις μικρότερο του 2% το 2016 (5,8% το 2015) στην κυπριακή 
αγορά  και 2,8% το 2016 (5% το 2015) στην ΑΤΗΚ. Το 2016 αρχίζουν να 
αυξάνονται οι πωλήσεις smartphones των Lenovo, Alcatel και Prestigio με μερίδια 
πωλήσεων στην κυπριακή αγορά 3,6%, 3% και 2,5% αντίστοιχα.  

Η ΑΤΗΚ παρόλα αυτά αποφάσισε να αρχίσει πιλοτικές συνεργασίες με 
αντιπροσώπους στην Κύπρο για προϊόντα Huawei, Cat και MLS αντί των 
προαναφερθέντων, χωρίς να ακολουθηθούν και πάλι διαφανείς διαδικασίες. 
Σημειώνεται ότι η συνεργασία με τον εξουσιοδοτημένο διανομέα για προϊόντα 
Huawei επεκτείνεται και σε άλλους τομείς (έργο Radio Network Modernization with 
SRAN Technology και έργο DSLAM MSAG) και έχει συμπεριληφθεί και στη 
διαδικασία επιλογής προμηθευτή νέας πλατφόρμας για παροχή υπηρεσιών 
τηλεοπτικού περιεχομένου σε δικτυωμένες συσκευές (Connected TV) το 2016.   

Όσον αφορά στα κινητά τηλέφωνα μάρκας Cat, η ΑΤΗΚ άρχισε πιλοτική 
συνεργασία με μη αποκλειστικό αντιπρόσωπο της εταιρείας στην Κύπρο. Η 
συμφωνία συνεργασίας της ΑΤΗΚ με την εταιρεία υπογράφηκε στις 15.3.2017, 
μετά την παρέλευση πέραν των τριών ετών πιλοτικής συνεργασίας και με αγορές 
από την Αρχή που συμποσούνται σε περίπου €1 εκ. μέχρι την υπογραφή της 
συμφωνίας.   

Όσον αφορά στα κινητά τηλέφωνα MLS η ΑΤΗΚ άρχισε πιλοτική προφορική 
συνεργασία στο τέλος του 2016 με τον επίσημο διανομέα στη Κύπρο, ο οποίος 
προμήθευε προηγουμένως την ΑΤΗΚ με προϊόντα LG, με συνολικές αγορές αξίας 
€141.239 το 2016. Σημειώνεται ότι ως μοναδικός μέτοχος της εταιρείας 
παρουσιάζεται η εταιρεία Demtech Ltd, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Belize. 
Θεωρούμε απαράδεκτο να συνάπτει η ΑΤΗΚ συμφωνίες με εταιρείες αγνώστου 
μετόχου.  
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Οι αγορές από τις πιο πάνω εταιρείες στα πλαίσια των πιλοτικών προφορικών 
συνεργασιών δεν ήταν εγκεκριμένες ή/και εξουσιοδοτημένες από την ιεραρχία. Οι 
πληρωμές έγιναν με έγκριση από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Προμήθειας και 
Διαχείρισης Εξοπλισμού, ο οποίος είναι το ίδιο άτομο που αναφέρεται στην 
παράγραφο (γ) πιο πάνω. 

Σύσταση: Όσον αφορά στις αγορές νέων brands ΤΤΕ, η Υπηρεσία μας 
επισημαίνει ότι αυτές πρέπει να διενεργούνται μετά από την εκ των προτέρων 
έγκριση τους από την ιεραρχία, με τον καταρτισμό επιχειρησιακού σχεδίου, τόσο 
με βραχυπρόθεσμους όσο και μακροπρόθεσμους στόχους, αφού διερευνηθούν οι 
νέες τάσεις τόσο της εγχώριας όσο και της διεθνούς αγοράς.  

(δ) Διαχείριση αποθεμάτων και τοποθέτηση παραγγελιών. Η διαχείριση των 
αποθεμάτων και η τοποθέτηση παραγγελιών γίνεται κεντρικά από την Υπηρεσία 
Προμήθειας και Διαχείρισης Εξοπλισμού. Σύμφωνα με τη διαδικασία ISO, αφού 
συγκεντρωθούν οι ανάγκες από τα Cytashop, ετοιμάζεται συγκεντρωτική 
παραγγελία από την αρμόδια Υπηρεσία. Στη συνέχεια, η παραγγελία αποστέλλεται 
με e-mail στον προμηθευτή και ενημερώνονται τα Cytashop για την παραγγελία 
και τον χρόνο παράδοσης. Αφού παραληφθούν και ελεγχθούν τα εμπορεύματα 
στα cytashops από τον Πωλητή, υπογράφεται το δελτίο παράδοσης και τα 
εμπορεύματα καταχωρούνται στο σύστημα SEN (παραστατικό 2101).  

Η αξία των αποθεμάτων των καταστημάτων (SEN) στις 31.12.2016 ήταν 
€4.112.064 σε σύγκριση με €3.456.910 στις 31.12.2015 (αύξηση 19%).  

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου σε έκθεση της ημερομηνίας 2.6.2016 αναφέρει 
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα σχετικά με τον έλεγχο των αποθεμάτων στα καταστήματα: 

 Κατά την απογραφή των αποθεμάτων σε όλα τα καταστήματα τον Ιανουάριο 
2016 παρουσιάστηκαν ελλείμματα συνολικού ποσού €2.247, τα οποία 
αφορούσαν κυρίως αξεσουάρ και κάρτες, εκ των οποίων ποσό €1.834 αφορά 
ελλείμματα που είχαν εντοπιστεί και στη φυσική καταμέτρηση το Δεκέμβριο 
2014 και δεν έτυχαν χειρισμού.  

 Δεν διεξάγονται οι απαραίτητες καταμετρήσεις και έλεγχοι αποθεμάτων στα 
καταστήματα σε αντίθεση με τις πρόνοιες της διαδικασίας Μ11044. 
Συγκεκριμένα, δε διενεργείται καθημερινώς έλεγχος αποθεμάτων SOEASY, 
τηλεκαρτών και καρτών WiFi. Δεν διενεργείται τριμηνιαίος έλεγχος για κινητά 
τηλέφωνα και εξαμηνιαίος έλεγχος για όλα τα προϊόντα.  

 Κατά τον επιτόπιο έλεγχο του καταστήματος Λυκαβητού διαπιστώθηκαν 
αδυναμίες στη φύλαξη ΤΤΕ. Δεν υπήρχε αντικλεπτικό σύστημα προστασίας 
του ΤΤΕ.  

 Παρατηρήθηκε ότι την αποκλειστική διαχείριση της αποθήκης SEN που 
στεγάζεται στην αποθήκη Δαλίου έχει ένα άτομο. Παρόλο που από τον 
Ιανουάριο 2016 μετατέθηκε ακόμη ένα άτομο, κυρίως για τη διαχείριση της 
αποθήκης SEN, δεν έγινε διαχωρισμός καθηκόντων, αλλά το άτομο αυτό 
εκπαιδεύτηκε για να μπορεί να αντικαθιστά πλήρως το άλλο άτομο όταν 
απουσιάζει.  

Το ΣΓΔ στις 18.4.2016 αποφάσισε όπως: 

(i) διαγραφούν τα ελλείμματα για το 2015. 
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(ii) αν οι διαφορές αφορούν συσκευές τότε οι πωλητές να καταβάλλουν όλο το 
ποσό με βάση το κόστος αγοράς της συσκευής.  

(iii) αν οι διαφορές αφορούν αξεσουάρ και η διαφορά στο Cytashop είναι κάτω 
από €80 να γίνεται διαγραφή του ελλείμματος, ενώ αν η διαφορά είναι πάνω 
από €80 τότε το Cytashop να καταβάλλει το επιπρόσθετο ποσό.  

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας επισημαίνει ότι οι αγορές ΤΤΕ πρέπει να διενεργούνται 
για κάλυψη των πραγματικών αναγκών και όχι για να δημιουργούνται αποθέματα, 
λαμβανομένου υπόψη ότι, με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, ο 
εξοπλισμός προηγούμενης τεχνολογίας είναι πιο δύσκολο να πωληθεί.  

(ε) Στρατηγική τιμολόγησης για ΤΤΕ.  Το ΔΣ σε συνεδρία του ημερομηνίας 
15.11.2013 ενέκρινε τη στρατηγική τιμολόγησης κινητών επικοινωνιών καθώς και 
τη δαπάνη προώθησης της. Βασικό χαρακτηριστικό της τιμολογιακής στρατηγικής 
είναι η προσφορά «ενοποιημένων» σχεδίων (Voice, SMS, Data), σε συνδυασμό 
με smartphones, σε προσιτές τιμές/δόσεις με ανάλογη δέσμευση, όπου ο πελάτης 
εξασφαλίζει/αμείβεται με πολύ περισσότερο περιεχόμενο, επιλέγοντας 
προγράμματα μεγαλύτερης αξίας. Έκτοτε η στρατηγική τιμολόγησης κινητών 
επικοινωνιών δεν αναθεωρήθηκε. Παρατηρείται ότι τα μερίδια αγοράς στην κινητή 
τηλεφωνία της ΑΤΗΚ μειώνονται διαχρονικά, με βάση στοιχεία του Γραφείου 
Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. 
Συγκεκριμένα, το μερίδιο αγοράς της ΑΤΗΚ υποχώρησε στο 58% τον Δεκέμβριο 
2016 σε σχέση με 61,7% τον Δεκέμβριο 2015.  
 
 

 Τιμολογιακό Σχέδιο 

Red 1 Red 2 Red 3 Red 4 

Μηνιαίο Τέλος με δέσμευση 24 μηνών με συσκευή €12 €19 €31 €49 

Λεπτά Φωνής 100 300 600 Απεριόριστα 

Μηνύματα SMS 100 300 Απεριόριστα Απεριόριστα 

Mobile Internet (MB) 100 300 500 1024 

Έκπτωση Συσκευής για 24 Μήνες (με ΦΠΑ) €0 €30 €70 €130 
 
 

Πέραν των εκπτώσεων συσκευής που παρέχονται μέσω των προγραμμάτων Red, 
η ΑΤΗΚ προβαίνει σε προωθητικές ενέργειες που αφορούν αγορά κινητών με τα 
προγράμματα Red (π.χ. Χριστουγεννιάτικες προσφορές). Συγκεκριμένα, την 
περίοδο των Χριστουγέννων 2016 η Αρχή ενέκρινε προσφορές προς όλους τους 
πελάτες των προγραμμάτων Red της Cytamobile – Vodafone με βάση τις οποίες 
οι πελάτες επωφελούνταν με το διπλάσιο περιεχόμενο του προγράμματος τους για 
όλο τον μήνα Δεκέμβριο. Επίσης, οι νέοι πελάτες και οι πελάτες που θα 
ανανέωναν τα συμβόλαια τους θα επωφελούνταν την πιο πάνω προσφορά για 4 
μήνες (από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Μάρτιο). 

Επιπρόσθετα, η Αρχή προέβη σε προσφορές για αγορά κινητών με τα 
προγράμματα Red, οι οποίες ίσχυαν μέχρι 10 Ιανουαρίου 2017 ή μέχρι 
εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες προσφορές: 
 

Μοντέλο  
Λιανική 

Τιμή 
Τιμή 
Red 

Ειδική 
Τιμή Red 

Ποσοστό
Επιπλέον 

Έκπτωσης 

Μέση 
Σταθμική 

Τιμή Κόστους 

Πρόγραμμα με 
μηδενικό αρχικό 

κόστος 
 € € € €  
LG G5se + 
Camera Plus 

499 454 310 32% 357 Red 3 με €41 το μήνα 

iPhone 7 – 32GB 819 805 610 24% 611 Red 4 με €69 το μήνα 
Galaxy S7 + T560 679 659 454 31% 480 Red 3 με €47 το μήνα 
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Galaxy S7 Edge + 
T560 

759 706 610 14% 562 Red 4 με €69 το μήνα 

Galaxy A5 (2016) 349 299 270 10% 270 Red 2 με €29 το μήνα  
Galaxy J7 (2016) 319 270 238 12% 218 Red 3 με €38 το μήνα 
Sony Xperia XZ + 
PS4 

749 795 706 11% 650 Red 4 με €73 το μήνα 

 

Σημειώνεται ότι η επιπλέον έκπτωση των Χριστουγεννιάτικων προσφορών 
κινητών ανήλθε σε €669.000. Τα ποσοστά επιπλέον έκπτωσης κυμαίνονται από 
10% μέχρι 32%. Σημειώνεται επίσης ότι οι ειδικές τιμές Red σε κάποιες 
περιπτώσεις είναι ίσες ή χαμηλότερες από τη μέση σταθμική τιμή κόστους.  

Στις οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνεται ποσό €511.976 που αφορά σε 
επιδότηση (rebate) των Χριστουγεννιάτικων προσφορών από τους προμηθευτές 
της Αρχής ως ακολούθως:  
 

Εταιρεία  
Εξουσιοδοτημένος διανομέας  Ποσό επιδότησης 

  € 
Samsung 381.384 
i phone 81.992 
Huawei 29.550 
Sony 10.096 
Asus και Gigaset 8.954 
Σύνολο 511.976 

 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που υποβάλλει η GFK Hellas στην ΑΤΗΚ, οι 
λιανικές τιμές στην κυπριακή αγορά των πρώτων σε πωλήσεις κινητών 
διαμορφώθηκαν ως εξής τον Δεκέμβριο 2016:  

Α/Α(1)  Μοντέλο Κατασκευαστής 
Τιμή πώλησης(2)

Ιαν – Δεκ 2016 

Τιμή 
πώλησης(2) 

Δεκ 2016 

Ειδική 
Τιμή Red(2) 

Δεκ 2016 

Τιμή 
πώλησης(3)  

Μάρτιο 2017 
1 Galaxy J7 

(2016) 
Samsung 287 270 238 299 

2 Galaxy S7 Edge Samsung 735 665 610 609 
3 Galaxy A5 

(2016) 
Samsung 326 299 270 - 

8 Galaxy S7 Samsung 613 493 454 499 
9 iPhone 7 32GB Apple 740 703 610 759 

(1) A/A: σειρά κατάταξης στον κατάλογο των 25 πρώτων σε πωλήσεις κινητών στην κυπριακή 
αγορά το 2016.  

(2) Τιμές πώλησης στην εγχώρια αγορά 
(3) Τιμή πώλησης στην ευρωπαϊκή αγορά (ιστοσελίδα Media Markt) 

Παρατηρείται ότι η Αρχή, στα κινητά που παρουσιάζονται στον Πίνακα 9 πρώτα σε 
πωλήσεις, καθόρισε τιμή πώλησης μέσω προγραμμάτων Red χαμηλότερη από 
την τιμή πώλησης που ίσχυε στην εγχώρια αγορά.  

Σημειώνεται επίσης ότι στις πλείστες περιπτώσεις οι τιμές πώλησης τον Μάρτιο 
2017 των κινητών που παρουσιάζονται στον Πίνακα 9 στην ευρωπαϊκή αγορά 
(ιστοσελίδα Media Markt) ήταν ψηλότερες από τις τιμές πώλησης στην εγχώρια 
αγορά κατά το Δεκέμβριο 2016. 

Στα πλαίσια του ελέγχου και για σκοπούς επιβεβαίωσης ότι οι ειδικές τιμές Red 
ίσχυσαν για την περίοδο των προσφορών, δηλαδή 1.12.2016 μέχρι 10.1.2017, 
ζητήθηκαν τα log files τιμοκαταλόγων για τα πιο πάνω μοντέλα κινητών, όπου 
διαπιστώθηκε ότι γίνονταν αλλαγές τιμών και πωλήσεις σε ειδικές τιμές τους μήνες 
Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2017. Οι πλείστες  περιπτώσεις αφορούν πωλήσεις 
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κινητών σε πελάτες, με αίτηση φορητότητας και πρόγραμμα Red, στις ειδικές τιμές 
Red (τιμοκατάλογος Red). Σε ορισμένες περιπτώσεις οι αλλαγές τιμών αφορούν 
πωλήσεις μεταχειρισμένων συσκευών σε ειδικές τιμές (τιμοκατάλογος υπαλλήλων) 
σε υπαλλήλους. Δεν υπάρχει καταγεγραμμένη διαδικασία διαχείρισης των 
μεταχειρισμένων κινητών (βλ. παρ. (η) πιο κάτω). 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας επισημαίνει ότι οι προωθητικές ενέργειες και οι 
συνεπακόλουθες δαπάνες προωθητικών ενεργειών θα πρέπει να τιμολογούνται 
και να παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις της Αρχής για σκοπούς 
διαφάνειας. Τούτο θα επιτευχθεί με αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης, ώστε στα 
τιμολόγια λιανικής πώλησης πέραν της έκπτωσης των προγραμμάτων Red να 
παρουσιάζεται η επιπλέον έκπτωση των προωθητικών ενεργειών.  

(στ) Συνεργάτες για μεταπώληση τηλεπικοινωνιακών προϊόντων/ 
υπηρεσιών.  Η ΑΤΗΚ συνομολόγησε συμφωνίες συνεργασίας με 10 εταιρείες για 
μεταπώληση τηλεπικοινωνιακών προϊόντων/υπηρεσιών με σκοπό την επέκταση 
του δικτύου πωλήσεων της και την κατ’ αποκλειστικότητα προώθηση των 
προϊόντων της από τα καταστήματα των συνεργατών (43 καταστήματα 
παγκύπρια). 

Βάσει των συμφωνιών η Αρχή θα καταβάλλει στο συνεργάτη αμοιβή υπό μορφή 
προμήθειας για τις νέες συνδέσεις πελατών στο δίκτυο της ΑΤΗΚ ή/και την 
παροχή πρόσθετων υπηρεσιών σε πελάτες για τις οποίες μεσολάβησε ο 
συνεργάτης μέσω του δικτύου καταστημάτων του. Η Αρχή μπορεί να επιχορηγεί 
προωθητικά προγράμματα του Συνεργάτη, στα οποία διαφημίζονται και δικά της 
προϊόντα/υπηρεσίες, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης για κάθε προωθητικό 
πρόγραμμα του συνολικού του κόστους. Η συνολική δαπάνη για επιχορηγήσεις 
προωθητικών προγραμμάτων των συνεργατών ανήλθε σε €66.714 το 2016. 
Σύμφωνα με όρους της συμφωνίας συνεργασίας, η Αρχή διατηρεί μεταξύ άλλων το 
δικαίωμα καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής και του τιμολογίου.  
Οι αμοιβές/προμήθειες μεταπώλησης υπηρεσιών στους Συνεργάτες αναλύονται 
πιο κάτω: 

  2015  2016 
 €  € 
Προμήθειες    
Αμοιβές κινητής τηλεφωνίας (συνδέσεις, στόχοι) 295.718  440.289 
Αμοιβές ευρυζωνικών υπηρεσιών (συνδέσεις) 10.182  8.270 
Πληρωμή συσκευών    
Πληρωμή κουπονιών Cytanet 220.680  311.880 
Πληρωμή Cytanet Discount 21.120  34.450 
Επιχορήγηση Red handset Value 2.569.728  2.751.480 
Πληρωμή Red Handset Discount 503.960  543.020 
 

Επισημαίνεται ότι παρόλο που η αρμόδια Υπηρεσία παρακολουθεί, σε μηνιαία 
βάση, την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας, θα πρέπει να αξιολογήσει και 
κατά πόσο οι επιμέρους συνεργασίες μαζί τους είναι προς το συμφέρον της 
Αρχής.  

Η Αρχή στην απάντηση της αναφέρει ότι είναι στον παρόν σε στάδιο μελέτης όσον 
αφορά στις πιθανές ενέργειες για συγκεκριμένες συνεργασίες που δεν αποδίδουν 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 
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(ζ) Παραχώρηση υπηρεσιακών συσκευών στο προσωπικό της Αρχής. Το 
ΣΓΔ με απόφαση του αρ. 201/2012 ημερομηνίας 22.10.2012 καθόρισε τη 
διαδικασία παραχώρησης υπηρεσιακών συσκευών στο προσωπικό της Αρχής ως 
ακολούθως: 

 Ο υπάλληλος δικαιούται μία υπηρεσιακή συσκευή GSM κάθε δύο χρόνια. 

 Η παραχώρηση γίνεται μέσω κουπονιού συγκεκριμένης αξίας σύμφωνα με το 
βαθμό του υπαλλήλου. 

€150 για Προσωπικό ΙΙΙ τάξης και Μηνιαίες καθαρίστριες 

€200 για Προσωπικό ΙΙ τάξης μέχρι Επιθεωρητή/Ανώτερο 

€250 για Μηχανικούς/Λειτουργούς/Λογιστές/Επόπτες 

€300 για Υποτμηματάρχες 

€350 για Τμηματάρχες 

€500 για Διευθυντές Β’/Α’ 

Απεριόριστο για Ανώτερους Διευθυντές 

 Η χρήση του κουπονιού γίνεται μόνο για παραχώρηση συσκευής GSM και 
όχι οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού. 

 Η υπηρεσιακή συσκευή ανήκει στον υπάλληλο και σε περίπτωση βλάβης ο 
υπάλληλος πρέπει να καταβάλει ο ίδιος το κόστος επιδιόρθωσης της.  

 Αν η αξία της συσκευής είναι μεγαλύτερη από την αξία του κουπονιού, ο 
υπάλληλος καταβάλλει τη διαφορά. Αν η αξία είναι πιο χαμηλή, τότε ο 
υπάλληλος δικαιούται να αγοράσει παρελκόμενα της συσκευής. 

 Η παραχώρηση υπηρεσιακής συσκευής στον υπάλληλο σημαίνει αυτόματα 
και μείωση του δικαιούμενου ποσού κλήσεων. 

 Με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες, το μέλος του ΣΓΔ που υπάγεται το τμήμα 
μπορεί να δώσει έγκριση για αιτιολογημένη παραχώρηση συσκευής GSM. Οι 
συσκευές αυτές ανήκουν στο τμήμα και παραχωρούνται για συγκεκριμένη 
περίοδο. Με τη λήξη της περιόδου αυτής, η συσκευή θα επιστρέφεται για να 
χρησιμοποιείται στα Cytashop για διευκόλυνση πελατών που επιστρέφουν 
τις δικές τους για επιδιόρθωση.  

 Το αρμόδιο μέλος του ΣΓΔ μπορεί να εγκρίνει την αιτιολογημένη 
παραχώρηση tablet ή laptop σε υπάλληλο.  

 Θα υποβάλλεται τριμηνιαία έκθεση στην οποία να παρουσιάζονται όλες οι 
παραχωρήσεις εξοπλισμού κατόπιν έγκρισης μέλους του ΣΓΔ. 

 Το αρμόδιο μέλος του ΣΓΔ μπορεί να εγκρίνει την παραχώρηση νέας 
υπηρεσιακής συσκευής πριν τα δύο χρόνια για περιπτώσεις που η συσκευή 
έχει βλάβη που δε μπορεί να διορθωθεί. 

Η δαπάνη για τα κουπόνια των υπαλλήλων ανήλθε σε €181.964το 2016 και 
περιλαμβάνεται στο κονδύλι «Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού». Οι 
κατ’ εξαίρεση παραχωρήσεις εξοπλισμού με χρήση κουπονιού υπαλλήλων  για το 
έτος 2016 και 2015 παρουσιάζονται πιο κάτω: 
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       Συνολικό ποσό κουπονιών 

Τμήμα  Θέση  
Αριθμός 

υπαλλήλων  2016  2015 
      €  € 

Λειτουργία Δικτύων & Υπηρεσιών  Μηχανικοί Α  6  3.306   
Λειτουργία Δικτύων & Υπηρεσιών  Τμηματάρχης  1  619   
Λειτουργία Δικτύων & Υπηρεσιών  Διευθυντής Β  1  839   
Δίκτυα Κορμού  Διευθυντής Α  1  729   
Εξυπηρέτηση πελατών – Διαδικτυακή 
παρουσία 

 Λειτουργοί Α  2  958   

Επιχειρηματική Αγορά  Διευθυντής Β  1  800   
Επικοινωνία Μάρκετινγκ  Υποτμηματάρχης  1  1.518*   
Μάρκετινγκ Καταναλωτικής Αγοράς  Υποτμηματάρχης  1  735   
Καταναλωτική Αγορά  Διευθυντής Β  1    809 
Ασύρματο Δίκτυο Πρόσβασης Κινητών 
Επικοινωνιών 

 Μηχανικός Α  1    599 

Δίκτυα Κορμού  Διευθυντής Β  1    729 
Διαχείριση Δικτύων   Μηχανικοί Β & Α  5  464  2.101 
    Σύνολο  9.968  4.238 

* Παραχωρήθηκαν δύο συσκευές εντός του 2016. 

Με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν στην απόφαση αρ. 201/2012 του ΣΓΔ, η κατ’ 
εξαίρεση αύξηση της αξίας του κουπονιού ώστε να παραχωρείται δωρεάν 
υπηρεσιακή συσκευή στον υπάλληλο δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση που οι 
υπηρεσιακές ανάγκες δικαιολογούν την παραχώρηση συσκευής GSM, τότε δίδεται 
έγκριση από το μέλος του ΣΓΔ που υπάγεται το Τμήμα. Οι συσκευές αυτές 
ανήκουν στο τμήμα και παραχωρούνται για συγκεκριμένη περίοδο. Με τη λήξη της 
περιόδου αυτής, η συσκευή επιστρέφεται για να χρησιμοποιείται στα Cytashop για 
διευκόλυνση πελατών που επιστρέφουν τις δικές τους για επιδιόρθωση.  

(η) Διαχείριση μεταχειρισμένων συσκευών και συσκευών προηγούμενης 
τεχνολογίας. Στο κονδύλι «Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού» 
περιλαμβάνεται ποσό €107.756, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

 €28.340 αφορά παραχωρήσεις συσκευών για ανάγκες Τμημάτων. 

 €73.251 αφορά μετατροπή συσκευών, κυρίως live units, σε service phones. 

 €6.163 αφορά παραχωρήσεις αξεσουάρ για τις ανάγκες των Cytashop. 

Tα service phones είναι συσκευές στα Cytashop, οι οποίες δίνονται προσωρινά σε 
πελάτες που φέρνουν τη συσκευή τους για επιδιόρθωση, μέχρι να επιδιορθωθεί. 
Οι συσκευές live units ή demo αγοράζονται από τους προμηθευτές και 
τοποθετούνται για επίδειξη στους πελάτες στα Cytashop. Όταν ξεπεραστεί η 
τεχνολογία τους, οι περισσότερες συσκευές live units και τεμάχια του μοντέλου 
που δεν πωλήθηκαν μετατρέπονται σε service phones. Οι υπόλοιπες συσκευές 
παραχωρούνται για υπηρεσιακές ανάγκες των Τμημάτων μετά από εγκρίσεις.  

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Δεν υπάρχει καταγεγραμμένη διαδικασία διαχείρισης των μεταχειρισμένων 
συσκευών και συσκευών προηγούμενης τεχνολογίας.  

(ii) Οι συσκευές, που παραχωρούνται για υπηρεσιακές ανάγκες των Τμημάτων 
κατόπιν έγκρισης, δίδονται για απεριόριστο χρόνο και ως εκ τούτου τα 
Τμήματα δεν υποχρεούνται να τις επιστρέψουν, σε αντίθεση με την απόφαση 
του ΣΓΔ αρ. 201/2012 ημερομηνίας 22.10.2012, η οποία προνοεί ότι οι 
συσκευές αυτές ανήκουν στο τμήμα και παραχωρούνται για συγκεκριμένη 
περίοδο. Με τη λήξη της περιόδου αυτής, η συσκευή θα επιστρέφεται για να 
χρησιμοποιείται στα Cytashop για διευκόλυνση πελατών που επιστρέφουν 
τις δικές τους για επιδιόρθωση.  
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(iii) Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου οι συσκευές service phones που 
παραχωρούνται σε πελάτες οι οποίοι φέρνουν τη συσκευή τους για 
επιδιόρθωση δεν επιστράφηκαν.   

(iv) Υπάρχει δυσκολία συμφιλίωσης των επιμέρους ποσών που παρουσιάζονται 
στην κίνηση λογαριασμού «Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού» στο 
λογισμικό ERP με το λογισμικό SEN.  

Σύσταση:  Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως καθοριστεί διαδικασία για τη 
διαχείριση των μεταχειρισμένων συσκευών και συσκευών προηγούμενης 
τεχνολογίας, με απώτερο στόχο την ορθολογιστική διαχείριση τους. Οι συσκευές 
αυτές θα πρέπει να καταχωρούνται στο Πάγιο Ενεργητικό της Αρχής.  

Η Αρχή αναφέρει ότι, μετά από έγκριση του ΣΓΔ, έχει τεθεί σε λειτουργία πιλοτική 
διαδικασία διαχείρισης μεταχειρισμένων συσκευών και συσκευών προηγούμενης 
τεχνολογίας, τα αποτελέσματα της οποίας θα αξιολογηθούν. 

Καταληκτικά, επισημαίνεται ότι τα θέματα της σύναψης συμφωνιών συνεργασίας 
με αδιαφανείς διαδικασίες, η ένταξη νέων brands ΤΤΕ χωρίς επαρκή τεκμηρίωση 
με την πρακτική των πιλοτικών προφορικών συνεργασιών, η έλλειψη εσωτερικών 
διαδικασιών και η πιθανή κακοδιαχείριση κρίνονται από την Υπηρεσία μας ως 
πολύ σοβαρά, καθότι θεωρεί ότι προκύπτουν προς εξέταση θέματα ενδεχόμενης 
διαπλοκής ή/και κατάχρησης εξουσίας. 

21. Μηχανογράφηση. 

(α) Σχέδια Επιχειρησιακής Συνέχειας Υποδομών Πληροφορικής .  Μετά από 
έλεγχο των Σχεδίων Επιχειρησιακής Συνέχειας με κωδικό Ε20024 και Ε20025 για 
την πολιτική ασφάλειας μηχανογραφικού εξοπλισμού και δεδομένων της ΑΤΗΚ 
(Disaster Recovery Procedures),  διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:  

(i) Δοκιμές & Ασκήσεις. Οι μηχανισμοί που αναφέρονται στην πολιτική ασφάλειας 
μηχανογραφικού εξοπλισμού και δεδομένων ελεγχθήκαν κατά την παραλαβή 
των συστημάτων σύμφωνα με τις διαδικασίες αποδοχής.  Παρατηρούμε δεν 
έγινε μεγάλης κλίμακας άσκηση για έλεγχο των μηχανισμών, πέραν από τους 
ελέγχους που γίνονται περιστασιακά από τους υπεύθυνους λειτουργούς.  

(ii) Εξοπλισμός σε περιπτώσεις καταστροφής. Στο Σχέδιο Επιχειρησιακής 
Συνέχειας Δραστηριοτήτων, παράγραφος 4.7, Έντυπο με κωδικό Ε20024 
αναφέρεται ότι στη περίπτωση ενεργοποίησης του σχεδίου το «Προσωπικό 
Υποδομών Πληροφορικής (ομάδες Συστημάτων Windows & Υποδομής Cloud 
και Κεντρικών Συστημάτων) πρέπει να μεταβεί στις εναλλακτικές εγκαταστάσεις 
με τους προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν στο σπίτι». Δεν 
γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στο σχέδιο που να αναφέρει τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των υπολογιστών αυτών και ούτε προνοεί τον περιοδικό έλεγχο 
των υπολογιστών όσον αφορά την κατάσταση που βρίσκονται και την 
ανανέωση της έκδοσης του λογισμικού τους. 

(β) Λογισμικό ERP. 

(i) Καταστάσεις ιχνηλάτησης ενεργειών που πραγματοποιούνται από 
τους χρήστες. Έχουν ενεργοποιηθεί καταστάσεις ελέγχου πρόσβασης 
στους σημαντικότερους πίνακες της περιοχής Λογαριασμών Πληρωτέων. 
Όπως μας ενημερώσατε, θα ακολουθήσουν σταδιακά και καταστάσεις 
ελέγχου πρόσβασης για άλλες περιοχές με πρώτη αυτή της Κοστολόγησης.   



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ  2016 - ATHK 

66 
 

(ii) Παραχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης. Σύμφωνα με την διαδικασία 
Μ13632 με τίτλο «Διαχείριση Προσβάσεων Χρηστών στο Σύστημα ERP» 
αιτήσεις υποβάλλονται με 2 τρόπους:  Με τη δημιουργία σχετικού αιτήματος στο 
σύστημα OTRS και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον κοινό 
λογαριασμό της ομάδας ERP.  Στα πλαίσια του ελέγχου, η Αρχή μας ενημέρωσε 
ότι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και μέσω του κωδικοποιημένου εντύπου 
Ε22201.  Η Υπηρεσία μας εισηγείται την χρήση ενός μόνο τρόπου για υποβολή 
αιτήματος παραχώρησης δικαιωμάτων πρόσβασης και συγκεκριμένα μέσω 
ηλεκτρονικού εντύπου το οποίο να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες 
και εγκρίσεις για τη αίτηση παραχώρησης δικαιωμάτων πρόσβασης.   

Περαιτέρω, η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως μελετηθεί το ενδεχόμενο μίας 
ενιαίας εφαρμογής στην οποία θα υπάρχουν ηλεκτρονικά έντυπα για 
παραχώρηση πρόσβασης στα συστήματα της ΑΤΗΚ.  

(iii)  Έλεγχοι από το σύστημα για την ορθότητα των στοιχείων.  Όπως 
αναφέρθηκε και σε προηγούμενους ελέγχους, διαπιστώθηκε ότι το Λογισμικό 
δεν διενεργεί όλους τους αναγκαίους έλεγχους για την ορθότητα των 
στοιχείων κατά την καταχώρηση.  Εισήγηση της Υπηρεσίας μας είναι όπως η 
Αρχή διερευνήσει τρόπους ώστε να αποφεύγονται ελλιπείς καταχωρήσεις. 

(γ) Λογισμικό Singular Logic Enterprise (SEN). Το Λογισμικό SEN 
εγκαταστάθηκε κατόπιν σύμβασης που υπογράφτηκε το έτος 2003 και, από 
ενημέρωση που είχαμε από αρμόδιο Λειτουργό, οι κύριες εφαρμογές του είναι η 
παραλαβή εξοπλισμού, πώληση, εισπράξεις από πωλήσεις τερματικού και 
εισπράξεις από εξόφληση λογαριασμών. 

(i) Παραχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης.  Διαπιστώθηκε ότι δεν έχει 
καθοριστεί γραπτώς η διαδικασία για την έγκριση κωδικών πρόσβασης και 
δεν υπάρχουν σχετικά έντυπα αίτησης. Επίσης, δεν διενεργούνται περιοδικοί 
έλεγχοι των καταστάσεων δικαιωμάτων χρηστών από τον υπεύθυνο 
Λειτουργό για τη διαχείριση των κωδικών και δικαιωμάτων πρόσβασης. 

 Όσον αφορά στους κωδικούς πρόσβασης, παρατηρούμε ότι οι χρήστες δεν 
υποχρεώνονται να αλλάζουν τον κωδικό τους κατά την αρχική τους 
πρόσβαση στο σύστημα. 

 Σύμφωνα με την Εταιρική Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών, για κάθε 
σύστημα, πρέπει να υπάρχουν καταγραμμένες οι διαδικασίες προσθήκης και 
αφαίρεσης χρηστών στα συστήματα (παρ. 9, σελ. 37). 

(ii) Διαχείριση Προβλημάτων.  Σύμφωνα με την Εταιρική Πολιτική Ασφάλειας 
Πληροφοριών της ΑΤΗΚ, η καταγραφή των ενεργειών για χειρισμό των 
περιστατικών είναι απαραίτητη για την μεταγενέστερη εξέταση του 
περιστατικού αλλά και για απόκτηση εμπειριών για χειρισμό μελλοντικών 
περιπτώσεων (παρ. 11.2, σελ. 46). Παρόλο που η Αρχή μας  ενημέρωσε  ότι 
όλοι οι εμπλεκόμενοι  καθώς και η ιεραρχία ενημερώνονται για τα προβλήματα 
και τις διορθωτικές ενέργειες, εντούτοις, δεν τηρούνται συγκεντρωτικές 
καταστάσεις καταγραφής προβλημάτων και της επίλυσης τους.  

(iii) Διαχειριστές.  Η συνεχής ροή και υποστήριξη των εργασιών που βασίζονται 
στο λογισμικό SEN καθώς και ο συνεχής έλεγχος των συστημάτων είναι 
σημαντικά για την ΑΤΗΚ.  
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 Καθήκοντα και διαδικασίες που ακολουθεί ο Διαχειριστής. Ο 
Διαχειριστής της εφαρμογής είναι μόνο ένας και όσον αφορά τις 
διαδικασίες που ακολουθεί δεν έχει εκπαιδευτεί ούτε απασχολείται 
άλλος Λειτουργός της ΑΤΗΚ.  Άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι η 
ανάθεση των διαδικασιών αυτών σε ένα μόνο άτομο, αυξάνει τον 
κίνδυνο εξάρτησης της ΑΤΗΚ από ένα και μοναδικό άτομο και την 
πιθανότητα δημιουργίας λάθους στο σύστημα σε επίπεδο διαχειριστή.  
Επιπλέον, τίθενται θέματα διαφάνειας και μη διαχωρισμού καθηκόντων. 

  Λόγω της κρισιμότητας του συστήματος και του ρόλου του 
Διαχειριστή, εισήγηση της Υπηρεσίας μας είναι η εκπαίδευση δεύτερου 
Διαχειριστή σε όλες τις διαδικασίες διαχείρισης της εφαρμογής του 
Λογισμικού SEN και ο διαχωρισμός των καθηκόντων που θα εκτελούν 
οι δύο Διαχειριστές. 

  Σημειώνεται ότι, ο αριθμός των Διαχειριστών της βάσης δεδομένων 
του λογισμικού SEN είναι δύο και όταν απουσιάζει ο ένας αντικαθίσταται 
από τον άλλο.   

 Λογαριασμός χρήστη για τον Διαχειριστή.  Σε επίπεδο συστήματος, 
εντοπίστηκε ότι, ο διαχειριστής εκτελεί όλες τις λειτουργίες στο σύστημα με 
ένα λογαριασμό ο οποίος έχει ενεργοποιημένα όλα τα δικαιώματα. Ο 
συγκεκριμένος λογαριασμός εκτελεί και διαχειριστικές λειτουργίες όπως 
δημιουργία/διαγραφή/απενεργοποίηση χρήστη, παραχώρηση δικαιωμάτων 
και κωδικών πρόσβασης, αλλά και λειτουργίες που αφορούν υποστήριξη 
του συστήματος όπως ετοιμασία αναφορών και ακυρώσεις συναλλαγών.   

Εισήγηση της Υπηρεσίας μας, είναι όπως διαχωριστεί ο ρόλος του 
διαχειριστή (administrator) από τον ρόλο του χρήστη και δημιουργηθούν 
δύο λογαριασμοί χρηστών όπου θα τους ανατεθούν τα καθήκοντα που 
τους αναλογούν, δεδομένου των εργασιών που εκτελούν. 

(iv) Εφεδρικά αντίγραφα για το λογισμικό SEN. Από έλεγχο των διαδικασιών 
εφεδρικών αντιγράφων για το λογισμικό SEN  διαπιστώθηκε ότι εφεδρικά 
αντίγραφα δημιουργούνται καθημερινώς από το Τμήμα Πληροφορικής με 
αυτόματη διαδικασία. Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενημερώνεται 
ηλεκτρονικά ο αρμόδιος λειτουργός και ο προϊστάμενος του για την επιτυχία της 
διαδικασίας.  

Εισήγηση της Υπηρεσίας μας είναι η δημιουργία περιοδικής κατάστασης με 
σχετικές πληροφορίες όπως η ημερομηνία ενέργειας/λήψης εφεδρικού 
αντιγράφου, κατά πόσο η λήψη του αντιγράφου πραγματοποιήθηκε με 
επιτυχία ή όχι και τυχόν παρατηρήσεις, η οποία θα κοινοποιείται ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα στον Ιδιοκτήτη του Συστήματος και στους ελέγχοντες 
λειτουργούς για συντονισμό και βελτιστοποίηση της διαδικασίας. 

22.  Διαφημίσεις και έξοδα προώθησης.   

(α) Οι δαπάνες για σκοπούς διαφήμισης και προβολής των υπηρεσιών της 
Αρχής το 2016, σύμφωνα με στοιχεία της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, 
ανήλθαν σε €8,1εκ. σε σύγκριση με €8,6εκ. το 2015 (μείωση 5,39%). 
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Έτος  
Προϋπολογισθείσες 

δαπάνες  
Πραγματικές 

δαπάνες 
  €  € 

2014 
2015 
2016 

 10.000.000 
10.000.000 
10.000.000 

 8.512.826 
8.601.933 
8.138.041 

Σημειώνεται ότι, το κονδύλι για τις διαφημίσεις ανήκει στην κατηγορία των 
δεσμευμένων άρθρων του Προϋπολογισμού, οι δαπάνες του οποίου θα πρέπει να 
υποβάλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών για έγκριση. Για τις δαπάνες του έτους 
δόθηκαν οι σχετικές εγκρίσεις από το Υπουργείο Οικονομικών. Όπως αναφέρεται 
στο Επεξηγηματικό Μνημόνιο για τον Προϋπολογισμό, μέρος του ποσού 
επρόκειτο να διατεθεί για διαφήμιση και προβολή των διαφόρων υπηρεσιών που 
προσφέρει η Αρχή, όπως Cytamobile-Vodafone, Soeasy, Cytavision, Cytanet, 
Σταθερή Τηλεφωνία, κ.λπ., καθώς και για προβολή της εταιρικής εικόνας και των 
αξιών του Οργανισμού. 

Πέραν της δαπάνης ύψους €8.138.041 ποσό ύψους €87.440 παρουσιάζεται στις 
προπληρωμές για το έτος, το οποίο προκύπτει κυρίως από πληρωμές στα 
αθλητικά σωματεία στα οποία η Αρχή είναι ο κύριος χορηγός, για διαφήμιση στις 
φανέλες των ποδοσφαιρικών ομάδων. 

(β) Οι δαπάνες του έτους αναλύονται όπως πιο κάτωː 

 2016  2015  Αύξηση/(μείωση)
 €  €  € 

Διαφημίσεις στα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης (MME) 2.484.398  2.573.410  (89.012) 

Χορηγίες 2.458.129  3.029.870  (571.741) 

Πινακίδες 1.192.799  1.291.994  (99.195) 

Διαφημιστικά γραφεία,  
συνεργάτες και εκδηλώσεις 1.534.387  1.370.801  163.586 

Διαφημιστικά Δώρα 468.328  307.210  161.118 

Σχέδια Πιστότητας Πελατών- 
Make your own --  (12.780)  12.780 

Αμοιβή συνεργατών --  41.428  (41.428) 

Σύνολο 8.138.041  8.601.933  (463.892) 
 

Σε σχέση με τα πιο πάνω διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης για διαφημίσεις στα ΜΜΕ (€1,9εκ. ή 
77,5%) διατέθηκε για διαφημιστικές εκστρατείες μέσω των MME. 

 2016  2015  Αύξηση/(μείωση) 
 €  €  € 
Φιλελεύθερος 174.323  206.886  (32.563) 
Δίας 455.094  426.002  29.092 
Αλήθεια 26.421  44.239  (17.818) 
Πολίτης 80.131  61.900  18.231 
Ειδικές Εκδόσεις 152.458  157.276  (4.818) 
Χαραυγή 8.259  6.719  1.540 
ΑΝΤ1 324.098  419.566  (95.468) 
ΡΙΚ 220.687  135.563  85.124 
Megaone 251.572  294.880  (43.308) 
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 2016  2015  Αύξηση/(μείωση) 
 €  €  € 
New Extra TV 6.260  29.370  (23.110) 
Alpha Κύπρου 143.551  --  143.551 
Capital TV 37.200  5.292  31.908 
Plus TV 22.330  8.079  14.251 
Άστρα 4.102  11.785  (7.683) 

Σύνολο 1.906.486  1.807.557  98.929 
 

(ii) Η μεγαλύτερη δαπάνη για προβολή διαφημιστικών εκστρατειών μέσω των 
MME (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά/βιβλία, ιστοσελίδες) 
αφορά διαφημιστικές εκστρατείες μέσω τηλεόρασης. Επιπλέον, όπως 
παρατηρήθηκε οι  διαφημιστικές εκστρατείες στην τηλεόραση αυξήθηκαν σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος όπως παρουσιάζεται πιο κάτω. 

Διαφημιστικές εκστρατείες στην τηλεόραση 

 2016 2015 
Αύξηση/
(μείωση) 2016 

  
 

  Τηλεθέαση 
Prime time 
Τηλεθέαση  

Επένδυση
Αρχής 

 €  € € % % % 
Sigma TV 302.548 230.219 72.329 10,5 10,4 22,19 
ΑΝΤ1 TV 303.046 376.941 (73.895) 18,5 20,5 22,22 
ΡΙΚ 1 TV 171.808 101.366 70.442 14,0 14,6 12,60 
ΡΙΚ 2 TV 27.954 5.335 22.619 3,1 2,2 2,05 
Mega TV 251.572 294.880 (43.308) 16,1 19,0 18,45 
Alpha Κύπρου 143.551 -- 143.551 5,7 5,5 10,53 
Mad TV 97.177 87.358 9.819  

 
 
 

9,2 9,1 

7,13 
Capital TV 37.200 5.292 31.908 2,73 
Plus TV 22.330 8.079 14.251 1,64 

New Extra TV 6.260 29.370 (23.110) 0,46 

Σύνολο  1.363.446 1.138.840 224.606      
 

(iii) Το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης για χορηγίες ύψους €1,93εκ, αφορούσε στην 
προβολή των υπηρεσιών/προϊόντων της Αρχής στις στολές των ομάδων και σε 
άλλες δραστηριότητες των αθλητικών σωματείων, χορηγία στη Κυπριακή 
Ολυμπιακή Επιτροπή για την περίοδο 2015-2016, για στήριξη της συμμετοχής 
των κύπριων αθλητών στους Ολυμπιακούς αγώνες 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο, 
χορηγία στη Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και διαφημιστικές 
πινακίδες σε γήπεδα.  

(iv) H δαπάνη που αφορούσε στις αμοιβές των τεσσάρων διαφημιστικών γραφείων 
με τα οποία συνεργάζεται η Αρχή για την ετοιμασία διαφημιστικών εκστρατειών, 
ανήλθε σε €521.785 σε σχέση με €470.893 το 2015. H αύξηση ύψους €50.892 
(ή ποσοστό 10,81%) προέκυψε λόγω των αυξήσεων στις αμοιβές των 
διαφημιστικών γραφείων «Διαφημιστικό Δ1», «Διαφημιστικό Δ2»  και 
«Διαφημιστικό Δ3» κατά €117.820, ενώ η αμοιβή του διαφημιστικού γραφείου  
«Διαφημιστικό Δ4» μειώθηκε κατά €66.928. Όσον αφορά στα συμβόλαια των 
διαφημιστικών γραφείων με την Αρχή βλέπε σχετική παράγραφο 33. 

(vi Κατά τη διάρκεια του έτους παραχωρήθηκαν δώρα (συσκευές/αξεσουάρ και 
δωροκάρτες) σε πελάτες της επιχειρηματικής αγοράς όπως και για 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ  2016 - ATHK 

70 
 

διαφημιστικούς σκοπούς συνολικού ύψους €300.157. Όπως διαπιστώθηκε, η 
δαπάνη που αφορούσε στα δώρα που παραχωρήθηκαν στους πελάτες της 
επιχειρηματικής αγοράς αυξήθηκε κατά €97.253 σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος ενώ, η δαπάνη που αφορούσε στα δώρα που παραχωρήθηκαν για 
διαφημιστικούς σκοπούς αυξήθηκε κατά €19.128.  

(γ) Όπως παρατηρήθηκε, η συνολική δαπάνη για προβολή στις ιστοσελίδες ανήλθε 
σε €512.540 (€566.888 το 2015).  Από το ποσό αυτό, ποσό ύψους €333.054 
δαπανήθηκε απευθείας από την αρμόδια υπηρεσία χωρίς να ενταχθεί στα πλάνα 
(media plans) των διαφημιστικών γραφείων.  Σημειώνεται ότι, το μεγαλύτερο ποσό 
για προβολή στις ιστοσελίδες ύψους €165.713 δαπανήθηκε στην ιστοσελίδα της 
"Google Ireland Ltd".  

Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτονται στοιχεία για τη δαπάνη η οποία προέκυψε 
για προβολή των Υπηρεσιών της Αρχής σε ιστοσελίδες με τις οποίες η Αρχή έχει 
συνάψει συμφωνίες, όπως και στοιχεία για την επισκεψιμότητα τους. 

 

 

Ιστοσελίδες 

 

Περίοδος Συμφωνίας  
 

(€)  

Μηνιαία 
Επισκεψιμότητα 
(Unique Visitors) 

 Μηνιαία 
Επισκεψιμότητα 
(Average Month 

session) 

Αρ. 1  

11.11.2015-11.11.2017  1.160  31.405 

  

79.348 

Αρ. 2  

1.1.2016-31.12.2016  3.000  39.437 

  

46.359 

Αρ. 3 11.7.2016-30.6.2017  5.000  296.747  603.782 

Αρ. 4 14.7.2016-30.6.2017  6.000  1.192.923  4.864.103 

Αρ. 5 1.1.2016-31.12.2016  36.442  59.096  260.097 

Αρ. 6 1.10.2015-30.9.2016  36.273  90.000  156.890 

   87.875     

Όπως αναφέρθηκε και στην έκθεση μας για το προηγούμενο έτος, οι Διαχειριστές των 
Προϊόντων κυρίως των Υπηρεσιών Cytamobile Vodafone και Cytavision προβαίνουν 
σε επιλογή των ιστοσελίδων χωρίς να ακολουθούν καθορισμενα κριτήρια ή κάποια 
καθορισμένη μεθοδολογία. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ίδιες εταιρείες συνεργάζονται 
και με τις δυο υπηρεσίες ταυτόχρονα, όπου οι όροι συνεργασίας, ο χρόνος 
συνεργασίας και το ύψος της αμοιβής τους συμφωνούνται προφορικά, χωρίς να 
έχουν υπογραφεί συμφωνίες συνεργασίας. 

Η Αρχή στην απάντηση της αναφέρει ότι λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια της 
Υπηρεσίας μας έχει διαφοροποιήσει τη συγκεκριμένη πρακτική και συμφωνητικά 
έγγραφα θα ετοιμάζονται σε κάθε περίπτωση που αφορά. 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα ποσά που δαπανήθηκαν στις εν λόγω 
ιστοσελίδες για το 2016 από τους Διαχειριστές των Προϊόντων των Υπηρεσιών 
Cytamobile Vodafone και Cytavision όπως και η επισκεψιμότητα τους.  
 

 

Cytavision 
(€)  

Cytamobile 
Vodafone 

(€)  

Μηνιαία 
Επισκεψιμότητα 
(Unique Visitors) 

 Μηνιαία 
Επισκεψιμότητα 
(Average Month 

session) 

Αρ. 1 2.500  2.670  95.351 493.006 

Αρ. 2 2.000  3.600  111.800 284.200 

Αρ. 3 3.000  17.000  229.745 2.323.298 
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Αρ. 4 500  500  Δεν υπάρχουν στοιχεία Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Αρ. 5 1.000  6.000  116.002 720.255 

Αρ. 6 4.000  10.600  186.952 1.429.908 

Αρ. 7 ---  3.000  Δεν υπάρχουν στοιχεία Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Αρ. 8 400  ---  50.691 105.028 

Αρ. 9 200  ---  Δεν υπάρχουν στοιχεία Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Αρ. 10 3.000  ---  97.932 511.582 
 16.600  43.370     

Θεωρούμε απαράδεκτη την καταχώρηση διαφημίσεων σε ιστοσελίδες για τις 
οποίες δεν υπάρχουν στοιχεία επισκεψιμότητας.  

(δ) Οφειλές Συγκροτήματος «ΔΙΑΛΟΓΟΣ».  Το Συγκρότημα «ΔΙΑΛΟΓΟΣ» έχει 
στην ιδιοκτησία του τον Ραδιοσταθμό «ΑΣΤΡΑ» και την εφημερίδα «ΧΑΡΑΥΓΗ». 
Κατά την 31.12.2016 παρουσίαζε οφειλές προς την Αρχή συνολικού ύψους  
€144.297. Σύμφωνα με την απόφαση του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου 
με αρ. 10/2016 ημερομηνίας 29.03.2016, το Συγκρότημα «ΔΙΑΛΟΓΟΣ» (στο οποίο 
ανήκει σήμερα ο ραδιοσταθμός ΑΣΤΡΑ) θα έπρεπε να εξοφλήσει την οφειλή της 
Radiostage Co Ltd (στην οποία ανήκε ο ΑΣΤΡΑ) ύψους €53.890,62 με δόσεις των 
€2.000 μηνιαίως, όπως και την καταβολή σε μηνιαία βάση οποιασδήποτε νέας 
οφειλής. Επιπλέον, στην ίδια συνεδρία αποφασίστηκε όπως από την οφειλή της 
Radiostage Co Ltd ύψους €52.389,02 (η οποία εκκρεμούσε από το 1994) 
διαγραφεί ποσό ύψους €39.291,76 (ποσοστό 75%) νοουμένου ότι η Αρχή θα 
ελάμβανε διαφημιστικό χρόνο που αντιστοιχούσε στο υπόλοιπο ποσό ύψους 
€13.097,26 (ποσοστό 25%), ο οποίος θα υπολογιζόταν με βάση τη συμφωνία 
συνεργασίας με το Συγκρότημα "ΔΙΑΛΟΓΟΣ" για το 2016 και θα αξιοποιείτο στα 
μέσα του Συγκροτήματος εντός του 2016.  

Όπως διαπιστώθηκε, το Συγκρότημα δεν τήρησε τις υποχρεώσεις του έναντι της 
Αρχής ως η πιο πάνω απόφαση του Συμβουλίου (κατά την 31.12.2016 παρουσίαζε 
καθυστερημένες οφειλές ύψους €18.000) με αποτέλεσμα, η Αρχή να μην προχωρήσει 
σε διαγραφή του ποσού των €39.291,76, ούτε και σε συμψηφισμό του διαφημιστικού 
χρόνου ελεύθερου προγραμματισμού (€13.097,26)  που αξιοποιήθηκε σε εκστρατείες 
της Αρχής κατά τη διάρκεια του έτους. 

Η Αρχή στην απάντηση της αναφέρει ότι θα προχωρήσουν όλες οι δέουσες ενέργειες 
για διασφάλιση των συμφερόντων της. 

(ε) Χορηγίες. Σύμφωνα με στοιχεία της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, το 
ποσό το οποίο δόθηκε σε χορηγίες κατά τη διάρκεια του έτους εκτός του ποσού 
που αφορούσε στις αθλητικές χορηγίες όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ανήλθε σε 
€530.965. Το εν λόγω ποσό αποτελείται από ποσό ύψους €107.905 το οποίο 
δόθηκε για χορηγίες σε αναλώσιμα έργα, ποσό ύψους €338.672 το οποίο δόθηκε 
σε χορηγίες προωθητικών δράσεων στην αρμοδιότητα της κάθε 
Διεύθυνσης/Μονάδας, και ποσό ύψους €84.388 το οποίο παραχωρήθηκε υπό τη 
μορφή υπηρεσιών μέσω της "Cytacom Solutions Ltd".  

(i) Χορηγίες για αναλώσιμα έργα (€107.905). Σύμφωνα με το Πλαίσιο 
Πολιτικής Έμμεσης Διαφήμισης της Αρχής, η έμμεση διαφήμιση διαχωρίζεται 
σε (α) διαχρονική, δηλαδή έργα τα οποία έχουν απτό χαρακτήρα και 
παραμένουν ή/και χρησιμοποιούνται μεσοπρόθεσμα και διασφαλίζουν 
διαχρονική προβολή της Αρχής, και (β) αναλώσιμη, δηλαδή έργα μικρής 
διάρκειας, όπως διοργανώσεις/εκδηλώσεις, παραστάσεις/συναυλίες, 
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συνέδρια. Όπως παρατηρήθηκε, η Αρχή έδωσε έμφαση στους τομείς του 
Πολιτισμού, της Τεχνολογίας/Καινοτομίας και του Περιβάλλοντος. Κατά τη 
διάρκεια του έτους δεν  διατέθηκαν ποσά για τη στήριξη διαχρονικών έργων.  

 Όσον αφορά στις εγκρίσεις των χορηγιών διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

 Οι χορηγίες οι οποίες δόθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους εγκρίθηκαν στη 
πλειονότητα τους από τον Αναπληρωτή Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή, 
και ορισμένες από τον τέως Πρόεδρο ή το Συμβούλιο της Αρχής.  

 Σε ορισμένες περιπτώσεις, παρότι οι χορηγίες αξιολογήθηκαν αρνητικά 
από την Επιτροπή Αναλωσίμων Έργων, δόθηκαν με έγκριση του τέως 
Προέδρου ή του ΑνΑΕΔ κατά παρέκκλιση των προνοιών του Πλαισίου 
Πολιτικής Έμμεσης Διαφήμισης. 

 Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις τα αιτήματα για παραχώρηση χορηγίας 
υποβλήθηκαν στην Επιτροπή αναλωσίμων έργων από το γραφείο του 
τέως Προέδρου με οδηγίες, χωρίς να υποβληθούν στην Επιτροπή για 
αξιολόγηση σύμφωνα με το πλαίσιο της πολιτικής έμμεσης διαφήμισης. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα παραδείγματαː 

 Ποσό ύψους €5.000 δόθηκε στο Δήμο Κυθρέας για την Έκθεση 
«Χυτρίων Γαία-αρχαιότητες, κειμήλια και θησαυροί» μετά από έγκριση 
του ΑνΑΕΔ και του Προέδρου. Η εν λόγω χορηγία ήταν εκτός του 
Πλαισίου Πολιτικής της Αρχής αφού η στήριξη εκθέσεων δεν συνδέεται 
με τους τομείς δράσεων της Αρχής. 

 Ποσό ύψους €2.000 δόθηκε στην εκκλησιαστική επιτροπή Αγίου 
Γεωργίου Κορμακίτη μετά από οδηγίες του ΑνΑΕΔ και του Προέδρου, 
χωρίς να υποβληθεί στην αρμόδια Επιτροπή για αξιολόγηση σύμφωνα 
με το πλαίσιο της πολιτικής έμμεσης διαφήμισης. 

 Ποσό ύψους €1.000 δόθηκε  στον Αθλητικό Πνευματικό Όμιλο Άλωνας 
για τη διοργάνωση Φεστιβάλ μετά από οδηγίες του Προέδρου, χωρίς να 
υποβληθεί στην αρμόδια Επιτροπή για αξιολόγηση. 

 Ποσό ύψους €2.000 δόθηκε για οικονομική στήριξη του ερευνητικού  
έργου συγκεκριμένης εκπαιδευτικού και εικαστικού, μετά από έγκριση 
του ΑνΑΕΔ. Η αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησε το αίτημα αρνητικά διότι η 
Αρχή δεν εξετάζει χορηγίες βιβλίων, δίσκων& εντύπων ούτε εικαστικές 
εκθέσεις καλλιτεχνών.  

 Ποσό ύψους €500 δόθηκε στην Αρχιεπισκοπή Μαρωνιτών Κύπρου ως 
εισφορά για τη χορωδία νέων μετά από έγκριση του ΑνΑΕΔ. Σύμφωνα 
με το πλαίσιο πολιτικής χορηγιών η Αρχή δεν προβαίνει σε 
δωρεές/εισφορές/ αγορά λαχνών για φιλανθρωπικούς ή κοινωφελείς 
σκοπούς, αφού κάτι τέτοιο απαγορεύεται από το νομικό πλαίσιο 
λειτουργίας της. 

 Ποσό ύψους €1.000 δόθηκε σε τραγουδιστή για χορηγία του νέου 
ψηφιακού του δίσκου και της καλοκαιρινής περιοδείας συναυλιών 
αφιερωμένες στο Μίμη Πλέσσα, μετά από έγκριση του ΑνΑΕΔ.  Οι 
χορηγίες δίσκων είναι εκτός του πλαισίου Πολιτικής Έμμεσης 
Διαφήμισης. 
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Επιπρόσθετα, όπως παρατηρήθηκε, η Επιτροπή Αναλωσίμων Έργων της Αρχής 
ενέκρινε το 2017 σχετική πρόταση από το Μουσείο Παραμυθιού για παραχώρηση 
χορηγίας ύψους €10.000, η οποία ακολούθως εγκρίθηκε από τον Διευθυντή 
Επικοινωνίας και τον ΑνΑΕΔ. Είναι χαρακτηριστική η ακόλουθη αναφορά από την 
υπεύθυνη του Μουσείου σε συνέντευξη της στην Εφημερίδα «Φιλελεύθερος» στις 18 
Φεβρουαρίου 2017: «Όπως συμβαίνει όμως και στα παραμύθια, εμφανίστηκε σαν 
μαγικός βοηθός η Cyta για να μας βοηθήσει να ολοκληρώσουμε την πρώτη φάση». 

Η Αρχή στην απάντηση της αναφέρει ότι το αίτημα για στήριξη του Μουσείου 
Παραμυθιού υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, όπως η πλειονότητα των αιτημάτων από τη 
διεύθυνση του Μουσείου. Από την περιγραφή της πρότασης, κρίθηκε προκαταρκτικά 
ως πολύ αξιόλογο και εφόσον ενέπιπτε σε δύο από τους πυλώνες προτεραιότητας 
για την έμμεση διαφήμιση της Cyta, δηλαδή την Παιδεία και την Τεχνολογία, πλέον 
των συνεργιών που δημιουργούνται με άλλες καθιερωμένες επιτυχημένες δράσεις 
του Οργανισμού για παιδιά που διοργανώνονται εδώ και χρόνια σε συνεργασία με 
αρμόδιες Κυβερνητικές Υπηρεσίες (Εικαστικό ημερολόγιο Cyta στην Προδημοτική και 
Δημοτική Εκπαίδευση, Παγκύπριος Διαγωνισμός Ζωγραφικής, Εκδηλώσεις 
Βράβευσης των Έργων κτλ), αποφασίστηκε όπως διερευνηθεί περαιτέρω. 
Συνεκτιμώντας τη θετική ανταπόδοση στην εταιρική εικόνα, τα αντισταθμιστικά οφέλη 
προβολής τα οποία και καταγράφηκαν στο σχετικό συμφωνητικό, αλλά και το γεγονός 
ότι το Μουσείο δέχεται ήδη πολλές κλήσεις για επισκέψεις σχολείων/οργανωμένων 
συνόλων παιδιών και συγκεντρώνει αξιοσημείωτο ενδιαφέρον από τα ΜΜΕ, 
συμπεριλήφθηκε το Μουσείο στις εταιρικές χορηγίες, με στόχο τη συμβολή της Cyta 
στην εκπαίδευση, στην ποιοτική και δημιουργική απασχόληση των παιδιών του 
τόπου.  

Η Υπηρεσία μας σημειώνει ότι τα παιδιά δημοτικού δεν μπορεί να θεωρούνται ότι 
συνιστούν δυνητικούς πελάτες της Αρχής και συνεπώς δεν φαίνεται πειστική η 
αναφορά σε επισκέψεις σχολείων στο συγκεκριμένο χώρο. Η περίπτωση αυτή 
αποτελεί, κατά την άποψη μας, ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στο οποίο η 
Αρχή διασκορπά απερίσκεπτα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών, ουσιαστικά 
εξυπηρετώντας ιδιωτικά συμφέροντα, χωρίς να υπάρχει αντικειμενική αξιολόγηση 
(παρά μόνο γενικόλογες και αόριστες αναφορές) ως προς την όποια 
ανταποδοτικότητα τέτοιων χορηγιών. 

(ii) Χορηγίες Προωθητικών Δράσεων (€338.672).  Οι εν λόγω χορηγίες 
εγκρίθηκαν στη πλειονότητα τους από τον Αναπληρωτή Ανώτατο 
Εκτελεστικό Διευθυντή, ορισμένες από τον Ανώτερο Διευθυντή - Εμπορικές 
Υπηρεσίες και μία από το Συμβούλιο. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι  η λήψη 
και ο χειρισμός των αιτημάτων για παραχώρηση χορηγιών, εμπορικών ή 
εταιρικών, τυγχάνουν χειρισμού από διάφορες Διευθύνσεις/Μονάδες εντός 
της Αρχής, με την κάθε Διεύθυνση/Μονάδα  να αξιολογεί μέσα στο πλαίσιο 
των δικών της προωθητικών ενεργειών.  

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από τις δαπάνες οι οποίες προέκυψαν κατά 
τη διάρκεια του έτους: 

 Ποσό ύψους €57.580 δαπανήθηκε για λογαριασμό της "Cyta Hellas 
Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε." για να καλυφθεί η δαπάνη της δημοσίευσης 
ανακοίνωσης στον ελλαδικό έντυπο τύπο, μετά από έγκριση του ΑνΑΕΔ 
και του τότε Προέδρου του Συμβουλίου. Επιπλέον, ποσό ύψους €4.500 
δαπανήθηκε από την Αρχή για τη συν-διοργάνωση με την "Cyta Hellas 
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Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε." των βραβείων "Cyta Mobile Excellence 
Awards" στην Ελλάδα. 

 Ποσό ύψους €57.500 δαπανήθηκε στον τομέα του Περιβάλλοντος. 
Συγκεκριμένα, μετά από απόφαση του Συμβουλίου σε συνεδρία του 
(α/α 25/2016) στις 23.8.2016 ποσό ύψους €40.000 δόθηκε στο 
Φιλοδασικό Σύνδεσμο Κύπρου, για οικονομική στήριξη της 
προσπάθειας για διαχείριση και αναδάσωση της καμένης έκτασης στις 
περιοχές Σολέας και Αργάκας. Επιπλέον, ποσό ύψους €11.000 
δαπανήθηκε για δενδροφυτεύσεις μέσα στα πλαίσια της πολιτικής της 
Αρχής για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος μετά από έγκριση 
του ΑνΑΕΔ και του τέως Προέδρου, όπως και ποσό ύψους €6.500 το 
οποίο δόθηκε στην Οικολογική Οργάνωση «Πράσινη ασπίδα». 

 Ποσό ύψους €104.100 δαπανήθηκε για τη στήριξη διάφορων  ημερίδων 
και συνεδρίων, μέρος του οποίου (€63.600) σε συγκεκριμένη εταιρεία για 
στήριξη συνεδρίων, τα οποία αξιολογήθηκαν από τις διάφορες Μονάδες 
της Αρχής μέσα στα πλαίσια των προωθητικών ενεργειών τους. 

Η Αρχή στην απάντηση της αναφέρει ότι όσον αφορά στη συνεργασία με 
τη συγκεκριμένη εταιρεία διευκρινίζεται ότι η χορηγία συνεδριών 
/ημερίδων αποτελεί μια αποτελεσματική λύση κυρίως για Β2Β 
επικοινωνία, αφού παρέχει στην Αρχή άμεση πρόσβαση σε στελέχη, 
διευθυντές επιχειρήσεων και επιχειρηματίες που συμμετέχουν για 
ενδυνάμωση σχέσεων και προώθηση των υπηρεσιών της.  

 Ποσό ύψους €22.016 δαπανήθηκε στους τομείς της ασφάλειας και της 
υγείας, ενώ ποσό ύψους €27.000 δόθηκε σε συγκεκριμένη εταιρεία, 
μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας της Αρχής για προώθηση της 
νεανικής επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση, για τις σχολικές 
περιόδους 2015-2016 και 2016-2017.  

(iii) Στήριξη νεοφυών εταιρειών (start-ups) Η Αρχή διαφημίζει ότι στηρίζει και βοηθά 
σε οργανωμένη και συστηματική βάση και σε συνεργασία με άλλους δημόσιους 
και ιδιωτικούς φορείς, νέους επιστήμονες για την ανάπτυξη των ιδεών τους και 
την προσέλκυση επενδυτικών ευκαιριών που θα μετατρέψουν τις ιδέες αυτές σε 
επιτυχημένες νεοφυείς εταιρείες. Επίσης, τo Κέντρο Καινοτομίας και Ανάπτυξης 
Ιδεών της Cyta διοργανώνει ή/και στηρίζει διάφορες πρωτοβουλίες, 
διαγωνισμούς ή/και εκδηλώσεις άλλων φορέων, που προάγουν την Καινοτομία. 
Δεν έχουμε αντιληφθεί γιατί η Αρχή θεωρεί ότι εμπίπτει εντός των 
αναμενόμενων δραστηριοτήτων της η στήριξη της έρευνας και καινοτομίας, 
γενικά, χωρίς τουλάχιστον να αναφέρεται σε τομείς που σχετίζονται με τις δικές 
της δραστηρότητες. Επίσης, ακόμη και για καινοτομίες που σχετίζονται με τις 
τηλεπικοινωνίες, δεν φαίνεται να υπάρχει αξιολόγηση στη λογική κόστους – 
οφέλους για τη χρηματοδότηση τους από την Αρχή. 

Σύστασηː Η Αρχή να περιοριστεί στις δραστηριότητες που την αφορούν και σε 
κάθε περίπτωση να αξιολογεί προσεκτικά κάθε δαπάνη ώστε να βεβαιώνεται ότι 
αυτή παρέχει επαρκή ανταποδοτικότητα. 

Η Αρχή στην απάντηση της αναφέρει ότι μέσω του Κέντρου Καινοτομίας και 
Ανάπτυξης Ιδεών, επικεντρώνεται σε δύο βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος αφορά τις 
νεοφυείς εταιρείες υψηλής τεχνολογίας (ICT startups). Συγκεκριμένα, σε συνεργασία 
με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς υποστηρίζει σε συστηματική βάση νέους 
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επιχειρηματίες να αναπτύξουν τις ιδέες τους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε 
επενδυτικά κεφάλαια ώστε οι ιδέες να καταλήξουν σε επιτυχημένες νεοφυείς εταιρείες. 
Από αυτές τις εταιρείες θα μπορεί να επωφεληθεί ο Οργανισμός, έχοντας τη 
δυνατότητα να συνδημιουργήσει μαζί τους ή να επενδύσει σε κάποιες από αυτές, 
όποτε κρίνει, με βάση συγκεκριμένα μετρήσιμα κριτήρια, πως θα είναι επιτυχημένες. 
Για το σκοπό αυτό έχει αναπτυχθεί σχετική διαδικασία αξιολόγησης στη βάση 
κριτηρίων, που διασφαλίζουν το πεδίο εφαρμογής ώστε να μεγιστοποιείται η 
ανταποδοτικότητα για την Αρχή. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την ενδο-
επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα, μέσω προγραμμάτων ενδο-επιχειρηματικότητας, η 
Αρχή θέλει να επηρεάσει την κουλτούρα του Οργανισμού και μέσω εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, κινήτρων, και άλλων δραστηριοτήτων να εμπνεύσει τα στελέχη της 
να δημιουργούν καινοτόμες ιδέες, οι οποίες να έχουν τη δυνατότητα να μετατραπούν 
σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα εμπλουτίσουν το χαρτοφυλάκιο της Αρχής και να 
εξελιχθούν όπου είναι δυνατό σε νεοφυείς εταιρείες. 

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ανησυχητική την απάντηση της Αρχής γιατί δεικνύει να μην 
αντιλαμβάνεται την υποχρέωση της να περιορίζεται στις δραστηριότητες της, όπως 
επιβάλλει άλλωστε η σχετική νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της. Η υποστήριξη 
σε συστηματική βάση νέων επιχειρηματιών να αναπτύξουν τις ιδέες τους και να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια ώστε οι ιδέες να καταλήξουν σε 
επιτυχημένες νεοφυείς εταιρείες αφορά την Κυβέρνηση (κυρίως μέσω του 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού που χειρίζεται τέτοια 
θέματα ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων). Επίσης, η παροχή κινήτρων στο 
προσωπικό της Αρχής μέσω προγραμμάτων ενδο-επιχειρηματικότητας είναι απόλυτα 
ορθή και θεμιτή, εφόσον όμως αυτή περιορίζεται σε δημιουργία καινοτόμων ιδέων 
που αφορούν τις δραστηριότητες της Αρχής. 

Ακόμη πιο ανησυχητικό θεωρούμε το γεγονός ότι η Αρχή στην απάντηση της αγνοεί 
την ανάγκη να παράσχει τεκμηρίωση ως προς την διασφάλιση της 
ανταποδοτικότητας κάθε ευρώ που η ίδια διαθέτει, ειδικά για τέτοιες δραστηριότητες 
που δεν θα έπρεπε να καταναλώνουν πόρους της Αρχής.  

(στ) Παρότι για κάθε χορηγία η οποία δίδεται από την Αρχή παραχωρούνται 
αντισταθμιστικά οφέλη όπως π.χ. εφαρμογή του λογότυπου της Αρχής σε όλο το 
έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, αναφορά στη χορηγία της Αρχής σε δελτία τύπου 
και συνεντεύξεις, προβολή με αναφορές/ευχαριστίες, παραχώρηση αριθμού 
εισιτηρίων κ.λπ. διαπιστώθηκε και πάλι ότι, δεν τηρούνται  στοιχεία μέτρησης της 
αποτελεσματικότητας των χορηγιών.  

Εισήγηση της Υπηρεσίας μας είναι όπως κατά το δυνατό καθοριστούν μετρήσιμα 
κριτήρια τα οποία θα αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της κάθε χορηγίας. 

Η Αρχή στην απάντηση της αναφέρει ότι ενδεικτικό στοιχείο της αποτελεσματικότητας 
των εταιρικών χορηγιών του Οργανισμού προκύπτει από τα αποτελέσματα της 
ανεξάρτητης έρευνας Brand Equity της εταιρείας RAI Consultants Ltd, η οποία 
διεξάγεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και εξετάζει το σύνολο των παραγόντων 
που επιδρούν στην εταιρική εικόνα και μάρκα. Συγκεκριμένα, συμπεραίνεται ότι η 
συμβολή των εταιρικών χορηγιών στην Αξία της Μάρκας Cyta ανέρχεται σε 5-6%. Η 
θετική εικόνα που έχει το ευρύ κοινό για την προσφορά της Cyta στα κοινά και γενικά 
για τον Οργανισμό και τη δράση του στον τομέα των χορηγιών, επιβεβαιώθηκε και 
μέσα από πρόσφατη ποιοτική έρευνα ανάμεσα σε ομάδες εστίασης (Focus Groups), 
όπου περιλήφθηκε σχετική ερώτηση. Πέραν των πιο πάνω, διερευνήθηκε περαιτέρω 
η δυνατότητα μέτρησης αποτελεσματικότητας των χορηγιών μέσω ερευνών, τόσο για 
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μικρές χορηγίες (π.χ. μέσω ερωτηματολογίου), όσο και για μεγάλες (π.χ. μέσω 
τηλεφωνικής έρευνας). Από τις τιμές που εξασφαλίστηκαν μέσω προσφορών, αν και 
σε μια πρώτη εκτίμηση, φαίνεται ότι το κόστος της μέτρησης (τόσο οικονομικό όσο και 
σε ανθρωποώρες) θα ήταν ασύμφορο και δυσανάλογο σε σχέση με το ποσό που 
επενδύεται σε χορηγίες αναλώσιμων έργων. Σε κάθε περίπτωση, προς αυτή την 
κατεύθυνση, θα εξαντληθούν τα όρια της διερεύνησης για να διευκολυνθεί η λήψη 
αποφάσεων που μεγιστοποιούν το όφελος για την Αρχή. 

Η Υπηρεσία μας επιμένει στη θέση ότι όσο δεν υπάρχει τεκμηρίωση της 
ανταποδοτικότητας, καμία τέτοια δαπάνη δεν πρέπει να διενεργείται. Η θέση της 
Αρχής ότι η μέτρηση της αποτελεσματικότητας των χορηγιών μέσω ερευνών θα ήταν 
οικονομικά ασύμφορφη, και άρα θα συνεχίζονται οι χορηγίες χωρίς μέτρηση της 
αποτλεσματικότητας είναι απαράδεκτη από κάθε άποψη.  

Όσον αφορά την αναφορά στο «Brand Equity» («αξία της μάρκας»), το οποίο γενικά 
ορίζεται ως «the ability of an established brand to add measureable value to the 
products and services that carry the Brand’s name», η Υπηρεσία μας δεν θεωρεί ότι η 
απάντηση της Αρχής τεκμηριώνει επαρκώς την ανταποδοτικότητα των επενδύσεων 
της στον τομέα αυτό.  

(ζ) Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες μας εκθέσεις, η παραχώρηση 
χορηγιών έμμεσης διαφήμισης για υπηρεσίες, δεν διέπεται από επαρκές πλαίσιο 
πολιτικής και δεν υπάρχει ικανοποιητικός μηχανισμός ο οποίος να ελέγχει κατά 
πόσον τα αντισταθμιστικά ανταλλάγματα είναι ανάλογα του κόστους που 
επωμίζεται η Αρχή. Συναφώς αναφέρεται ότι, το προηγούμενο Συμβούλιο με 
απόφαση του στις 20.1.2015, ενέκρινε την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας για 
τον καταρτισμό πολιτικής για τις χορηγίες και καθορισμό μετρήσιμων στόχων με 
σκοπό τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της Αρχής, και ζήτησε την 
επικαιροποίησή της. 

(η) Παραχώρηση δωροκαρτών και συσκευών. Κατά τη διάρκεια του έτους 
παραχωρήθηκαν δώρα (συσκευές/αξεσουάρ και δωροκάρτες) συνολικής αξίας 
€300.157, εκ των οποίων ποσό ύψους €133.253 παραχωρήθηκε σε πελάτες της 
επιχειρηματικής αγοράς ενώ, ποσό ύψους €166.904 παραχωρήθηκε για 
διαφημιστικούς σκοπούς. 

(i) Παραχώρηση δώρων σε πελάτες της επιχειρηματικής αγοράς.  Κατά το 
2016 , δόθηκαν 231 εγκρίσεις για δωροκάρτες συνολικής αξίας €60.790 και 
για συσκευές και αξεσουάρ αξίας €65.953, ενώ υπήρχε στις 31.12.2016 
απόθεμα δωροκαρτών συνολικής αξίας €6.510. 

 

Έγκριση  Συνολική Αξία (€)  Ποσοστό (%)

Προϊστάμενοι Επιχειρηματικών Λύσεων των Επαρχιών 4.720  7,8 

Προϊστάμενος Επιχειρηματικών Λύσεων Παγκύπρια 11.360  18,7 

Διευθύντρια Επιχειρηματικής Αγοράς 44.710  73,5 

Σύνολο 60.790  100,0 

 

Παρατηρείται ότι το 73,5% της συνολικής αξίας των δωροκαρτών παραχωρήθηκε 
με έγκριση της Διευθύντριας Επιχειρηματικής Αγοράς. Αναφέρονται περιπτώσεις 
κατά τις οποίες παραχωρήθηκαν δωροκάρτεςː 
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Όνομα Πελάτη Αξία  
 € 
Ελεγκτικός οίκος 400 
Τράπεζες 1.350 
Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού, Μέση Εκπαίδευση 1.400 
Πρεσβείες 1.450 
Εταιρεία  4.000 
Εταιρεία 10.750 
 

Συσκευές και Αξεσουάρ. Αναφέρονται περιπτώσεις κατά τις οποίες 
παραχωρήθηκαν συσκευές και αξεσουάρː 

Όνομα Πελάτη Αρ. Εγκρίσεων Συνολική Αξία 
  € 
Κοινοβουλευτικό κόμμα 1 φορά 545 
Εταιρεία 2 φορές 1.909 
Τράπεζα 1 φορά 1.982 
Εταιρεία 1 φορά 5.322 
Εταιρεία 1 φορά 7.195 
United Nations 9 φορές 11.514 

Όπως αναφέρεται σε έκθεση της Επιχειρηματικής Αγοράς ημερομηνίας 
14.12.2016, η Επιχειρηματική Αγορά μέσα στα πλαίσια διαχείρισης σχέσης με 
τους πελάτες, παραχωρεί δωροκάρτες και συσκευές σε επιχειρηματικούς πελάτες 
ως εργαλείο συγκράτησης και επιβράβευσης των πελατών της Αρχής. 

Σύμφωνα με την πολιτική της Αρχής οι παραχωρήσεις αυτές δίνονται στη βάση 
κριτηρίων, μεταξύ των οποίωνː (1) Ετήσια έσοδα για τα τελευταία χρόνια, (2) 
Αφοσίωση πελάτη / Ανάπτυξη πελάτη, (3) Ανάκτηση Υπηρεσιών από 
ανταγωνισμό, (4) Συγκράτηση πελάτη σε ανταγωνιστικές προσφορές και (5) 
Παράπονα πελατών. Το μέγιστο ποσό που μπορεί να επωφεληθεί ένας πελάτης 
ορίστηκε το 2,5% των εσόδων του προηγούμενου έτους ενώ, δώρα (δωροκάρτες 
ή συσκευές)  μπορεί να δοθούν σε πελάτη περισσότερες από μια φορά τον ίδιο 
χρόνο, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό για το έτος είναι στα πλαίσια του 
2,5%. Εξαίρεση μπορεί να γίνει μόνο σε ειδικές περιπτώσεις προσπάθειας της 
Αρχής για συγκράτηση του πελάτη ή προσπάθειας για ανάκτηση του πελάτη από 
ανταγωνιστή. Σε τέτοιες περιπτώσεις η τελική έγκριση δίδεται από τη Διευθύντρια 
Επιχειρηματικής Αγοράς ή τον Ανώτερο Διευθυντή – Εμπορικές Υπηρεσίες ή τον 
ΑνΑΕΔ. Επιπλέον, ο  Ανώτερος Διευθυντής – Εμπορικές Υπηρεσίες και ο ΑνΑΕΔ 
έχουν το δικαίωμα να εγκρίνουν παραχώρηση δώρων σε επίπεδο ίσο ή 
μεγαλύτερο αυτού που εγκρίνει η Διευθύντρια Επιχειρηματικής Αγοράς. 

Το Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής σε συνεδρία του με α/α 31/2017, 
ημερομηνίας 15.2.2017, ενέκρινε τις εισηγήσεις της «Εμπορικής Διαχείρισης – 
Επιχειρηματική Αγορά» για αναθεώρηση των επιπέδων έγκρισης για 
παραχώρηση δωροκαρτών και συσκευών σε επιχειρηματικούς πελάτες. Με την 
εισήγηση διατηρήθηκαν τα τρία επίπεδα εγκρίσεων αλλά αναθεωρήθηκε προς τα 
πάνω το ποσό της έγκρισης ως ακολούθωςː Τα υφιστάμενα επίπεδα έγκρισης 
προνοούσαν για έγκριση των αιτημάτων για παροχή δωροκαρτών μέχρι €70 από 
τους προϊστάμενους Επιχειρηματικών Λύσεων των Επαρχιών, για παροχή 
δωροκαρτών από €71 μέχρι €250 από τον Προϊστάμενο Επιχειρηματικών 
Λύσεων, και έγκριση των αιτημάτων για παροχή δωροκαρτών πέραν των €250 ή 
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αιτημάτων παροχής συσκευών & αξεσουάρ ανεξαρτήτως ποσού από τη 
Διευθύντρια Επιχειρηματικής Αγοράς. Τα προτεινόμενα επίπεδα έγκρισης 
αφορούσαν στην παραχώρηση δωροκαρτών, συσκευών και αξεσουάρ ποσού 
μέχρι €100 από τους Προϊστάμενους Επιχειρηματικών Λύσεων των Επαρχιών, 
έγκρισης ποσού από €101 μέχρι €500 από τους Προϊστάμενους των 
Επιχειρηματικών Λύσεων με βαθμό υποτμηματάρχη και άνω, και για ποσά από 
€501 και πάνω έγκριση από τη Διευθύντρια Επιχειρηματικής Αγοράς. 

Στην ίδια συνεδρία, το Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης ενέκρινε την εντατικοποίηση 
των προσπαθειών από τις Υπηρεσίες Πληροφορικής για την ολοκλήρωση του 
λογισμικού το οποίο είχε ζητηθεί από την Υπηρεσία, και σε περίπτωση που 
διαφανεί ότι οι Υπηρεσίες Πληροφορικής δεν θα μπορούν να αντεπεξέλθουν εντός 
σύντομου χρονικού διαστήματος αποφασίστηκε όπως, σε συνεργασία με τις 
Υπηρεσίες Πληροφορικής διερευνηθεί για το εν λόγω λογισμικό το ενδεχόμενο 
αγοράς υπηρεσιών από τρίτους. 

Μετά από οδηγίες του ΑνΑΕΔ η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) 
διενέργησε αξιολόγηση της διαδικασίας παροχής δώρων σε επιχειρηματικούς 
πελάτες, τα συμπεράσματα της οποίας παραθέτονται σε εκθέσεις της ημερομηνίας 
24.1.2017 και 2.2.2017, όπου μεταξύ άλλων αναφέρουν τα εξής. 

 Δεν υπάρχει καθορισμένη συχνότητα ή μέγιστος αριθμός δώρων. Το μόνο 
όριο είναι ότι η συνολική τους αξία σε ένα χρόνο δεν πρέπει να ξεπερνά το 
2,5% των εσόδων που έλαβε η Αρχή από τον πελάτη τον προηγούμενο 
χρόνο. Η ΔΕΕ θεωρεί ότι, αν υπήρχε επιπρόσθετα μία προκαθορισμένη 
συχνότητα (φορές/τύπο πελατών) πιθανόν να λειτουργούσε καλύτερα αφού, 
θα επέτρεπε να γίνεται ένας πιο έγκαιρος προγραμματισμός όσον αφορούσε 
στους πολύ καλούς πελάτες. 

 Η αιτιολόγηση της εισήγησης από τους Συμβούλους Επιχειρηματικών 
Πελατών (ΣΕΠ) για παραχώρηση δώρων βασίζεται κυρίως σε υποκειμενικά 
κριτήρια που δεν μπορούν να μετρηθούν ή/και να αξιολογηθούν. Η ΔΕΕ 
θεωρεί ότι οι αιτιολογήσεις, όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να είναι όσο 
γίνεται πιο συγκεκριμένες και να περιλαμβάνουν μετρήσιμα κριτήρια για 
σκοπούς διαφάνειας. 

 Ενώ δίνεται η επιλογή στην ιεραρχία της Υπηρεσίας να απορρίψει ή να 
αλλάξει το αίτημα του ΣΕΠ, δεν υπάρχει πεδίο στο έντυπο ΠΔ1 για 
τοποθέτηση σχολίων και τεκμηρίωσης ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα 
αυθαίρετων αποφάσεων. 

 Δεν υπάρχει ανά πάσα στιγμή η πλήρης και συνολική εικόνα όλων των δώρων 
που εγκρίθηκαν και δόθηκαν ανά ΣΕΠ, ανά Προϊστάμενο και ανά επαρχία με 
αποτέλεσμα, ο Προϊστάμενος Επιχειρηματικών Λύσεων Παγκύπρια, και η 
Διευθύντρια της Υπηρεσίας να μην έχουν έγκαιρη ενημέρωση.   

 Σε κάθε περιφέρεια τηρείται αρχείο σε μορφή excel από τον Προϊστάμενο 
Επιχειρηματικών Λύσεων, στο οποίο καταγράφεται το απόθεμα των 
δωροκαρτών που διαχειρίζεται η κάθε περιφέρεια. Η ορθότητα του εν λόγω 
αρχείου δεν ελέγχεται από δεύτερο άτομο της ΔΕΑ.  

 Η ΔΕΑ διατηρεί σε μορφή excel ένα συγκεντρωτικό αρχείο με όλες τις 
παροχές δώρων όλων των περιφερειών (δωροκάρτες και συσκευές) το οποίο 
ενημερώνεται σε μηνιαία βάση. Το εν λόγω αρχείο χρησιμοποιείται 
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περιστασιακά από τη ΔΕΑ (δεν απαιτείται από την ισχύουσα διαδικασία), για 
να υπολογίζει την αξία των δώρων που δίδονται σε σχέση με τα έσοδα του 
προηγούμενου χρόνου για να διαπιστώνονται τυχόν αποκλίσεις από το 
προκαθορισμένο όριο του 2,5%, αλλά δεν ετοιμάζεται κάποια κατάσταση με 
τυχόν τέτοιες υπερβάσεις, ούτε αυτές διερευνούνται περαιτέρω για να 
διαπιστωθεί αν υπήρχε σχετική έγκριση για την υπέρβαση από τη 
Διευθύντρια με αποτέλεσμα, να υπάρχει ο κίνδυνος να μην εντοπίζονται, 
τουλάχιστον έγκαιρα, οι όποιες τέτοιες περιπτώσεις. 

 Η φύση της excel, ως το εργαλείο που χρησιμοποιείται για την ετοιμασία των 
εν λόγω αρχείων, εγκυμονεί τον κίνδυνο αλλαγών/ διαγραφών των στοιχείων. 

Η ΔΕΕ εισηγήθηκε την χρήση ενός κατάλληλου λογισμικού συστήματος, από 
το οποίο θα μπορούσαν να εξάγονται εκείνες οι καταστάσεις/εκθέσεις, οι 
οποίες θα διασφαλίζουν ορθολογιστική διαχείριση των δώρων που δίνονται 
ανά ΣΕΠ και ανά Επαρχία, καθώς επίσης και τυχόν αποκλίσεις από το 
δικαιούμενο ποσό. Επιπρόσθετα, θα επιτυγχάνεται η ορθή και άμεση 
παρακολούθηση και έλεγχος από την ιεραρχία. 

(ii) Παραχώρηση δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.  Μέσα στα πλαίσια 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας της, η Αρχή παραχωρεί δωροκάρτες και 
συσκευές σε πελάτες για διαφημιστικούς σκοπούς. Οι παραχωρήσεις των δώρων 
για διαφημιστικούς σκοπούς δεν διέπονται από πλαίσιο πολιτικής και δεν μπορεί 
να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της πρακτικής αυτής. 

Κατά το έτος 2016 , δόθηκαν 91 εγκρίσεις για δωροκάρτες συνολικής αξίας 
€31.000 και 45 εγκρίσεις για συσκευές και αξεσουάρ συνολικής αξίας €135.904. 
Το σύνολο ήταν 136 εγκρίσεις συνολικής αξίας €166.904. 

Συσκευές και Αξεσουάρ 

Έγκριση  Συνολική Αξία (€) Ποσοστό (%) 
Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης 14.485 10,6 
Αναπληρωτής ΑΕΔ 114.719 84,4 
Καταναλωτική Αγορά 6.700 5,0 
Σύνολο 135.904 100,0 

Παρατηρείται ότι το 84,4% της συνολικής αξίας των δώρων (συσκευές και 
αξεσουάρ) για διαφημιστικούς σκοπούς παραχωρήθηκε κατά το 2016 με έγκριση 
του Αναπληρωτή ΑΕΔ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

Όνομα Πελάτη Συνολική Αξία 
 € 
Δώρα για online παραγγελίες 74.834 
Δώρα για 4players 28.179 
Τηλέφωνα για Γενική Διεύθυνση 1.212 
Υπουργείο Οικονομικών 329* 
Κλήρωση προσωπικού 1.532 
Συνεργασία με Τράπεζα 771 
Εφημερίδα 145 

*Σημειώνεται επίσης ότι στο Υπουργείο Οικονομικών παραχωρήθηκαν δωροκάρτες συνολικής 
αξίας €400 με έγκριση του Αναπληρωτή ΑΕΔ. 
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Όσον αφορά τις εγκρίσεις του Συμβουλίου Γενικής Διεύθυνσης συνολικής αξίας 
€14.485 (10,6% της συνολικής αξίας των δώρων) αφορούν δώρα για το σχέδιο 
επιβράβευσης So Easy Rewards.  

Οι εγκρίσεις της Καταναλωτικής Αγοράς αφορούν κυρίως τις αδιάθετες συσκευές 
της Φάσης Β του Σχεδίου Προνομίων «Όλα τα καλά» συνολικής αξίας €5.114.  

Σύστασηː Όσον αφορά στην διαδικασία που ακολουθείται για παραχώρηση 
δώρων σε επιχειρηματικούς πελάτες η Υπηρεσία μας εισηγείται, όπως γίνουν 
ενέργειες για εξασφάλιση λογισμικού για τον έλεγχο της εφαρμογής της πρακτικής 
παραχώρησης δωροκαρτών και συσκευών, καθώς και την εντατικοποίηση των 
ελέγχων από την Διεύθυνση Επιχειρηματικών Αγορών. Όσον αφορά στην 
παραχώρηση δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς θα πρέπει να θεσμοθετηθεί 
πλαίσιο πολιτικής έτσι ώστε να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των δώρων 
που παραχωρούνται. 

Η Αρχή στην απάντηση της αναφέρει ότι τα ευρήματα του ελέγχου της ελεγκτικής 
εργασίας που διενεργήθηκε από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου το 2017 
σχετικά με τη δραστηριότητα παραχώρησης δώρων σε πελάτες της επιχειρηματικής 
αγοράς υιοθετήθηκαν πλήρως από την αρμόδια Διεύθυνση Επιχειρηματικής 
Αγοράς, η οποία ενεργοποίησε ήδη πρόγραμμα σταδιακής υλοποίησης των 
βελτιωτικών ενεργειών. Παράλληλα εφαρμόζει πιστά τη διαδικασία εγκρίσεων όπως 
έχει πρόσφατα αναθεωρηθεί, ενώ συνεχίζει συστηματικά τις προσπάθειες 
βελτίωσής της. Ειδικά για την εισήγηση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου για 
χρήση εξειδικευμένης λογισμικής εφαρμογής για διαχείριση της δραστηριότητας, έχει 
ξεκινήσει η σταδιακή υλοποίηση σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής. 
Αναμένεται ότι η λογισμική εφαρμογή θα τεθεί σε εφαρμογή εντός του 2017. 

23. Καθυστέρηση στην έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  

Παρατηρήθηκε και πάλι μεγάλη καθυστέρηση στην έγκριση των πρακτικών των 
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής. Τα πρακτικά 8 
συνεδριάσεων που διεξήχθηκαν από τις 27.9.2016 μέχρι τις 7.11.2016  εγκρίθηκαν 
στις 17.1.2017, και μεταγενέστερα στις 7.2.2017 (λόγω ανάκλησης των 
αποφάσεων της συνεδρίασης ημερομηνίας 17.1.2017) ενώ τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων με αριθμούς 37 μέχρι 44 που έγιναν από τις 15.11.2016 μέχρι τις 
22.12.2016 εγκρίθηκαν στις 25.4.2017.  

24. Αποθέματα. 

Τα αποθέματα υλικών λειτουργίας και συντήρησης στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 
€9,3 εκ. σε σύγκριση με €9,6 εκ. το 2015 και τα αποθέματα υλικών για τα έργα υπό 
εκτέλεση, €41,9 εκ. σε σύγκριση με €43,9 εκ. το 2015.  Σημειώνεται ότι τα 
αποθέματα υλικών λειτουργίας και συντήρησης περιλαμβάνουν αποθέματα στα 
καταστήματα της ΑΤΗΚ αξίας €4,1 εκ. σε σύγκριση με €3,5 το 2015.   

H πρόβλεψη για πεπαλαιωμένα υλικά στις 31.12.2016 ανερχόταν σε €288.240 για 
αποθέματα λειτουργίας και συντήρησης και €772.867 για έργα υπό εκτέλεση.  
Κατά το 2016 έγινε διαγραφή πεπαλαιωμένων υλικών αξίας €2.706.000.   

Στις 31.12.2016 υλικά και εξοπλισμός αξίας €488.976 βρίσκονταν σε προμηθευτές 
στο εξωτερικό για επιδιόρθωση. 
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(α) Έκθεση ΔΕΕ για την απογραφή αποθεμάτων. Από μελέτη της Διεύθυνσης 
Εσωτερικού Ελέγχου σχετικά με την απογραφή των αποθεμάτων για το έτος 2015, 
διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

(i) Δεν υπάρχει γραπτή διαδικασία για τον τρόπο και τη συχνότητα διεξαγωγής 
ετήσιων ή άλλων ελέγχων αποθεμάτων αποθήκης.  Η απογραφή γίνεται μία 
φορά τον χρόνο και αυτό δεν είναι ικανοποιητικό ειδικά για ταχυκίνητα 
αποθέματα για τα οποία είναι προτιμότερο να τυγχάνουν εφαρμογής κυκλικές 
απογραφές ανά τρίμηνο. 

(ii) Δεν υπάρχει γραπτή διαδικασία και καθορισμένα κριτήρια για εντοπισμό και 
παρακολούθηση των βραδυκίνητων και πεπαλαιωμένων αποθεμάτων ούτε 
και έγκαιρη λήψη αποφάσεων για εκποίηση/διαγραφή τους. 

(iii) Δεν έγινε πλήρης καταμέτρηση των αποθεμάτων. Κατά την καταμέτρηση των 
υλικών αποθήκης, παρατηρήθηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις, δεν 
καταμετρείτο πλήρως το απόθεμα που βρισκόταν εντός των κιβωτίων και η 
καταμέτρηση περιοριζόταν στο να λαμβάνεται υπόψη μόνο η ποσότητα του 
υλικού που αναγραφόταν στο εξωτερικό του κιβωτίου.   

(iv) Υλικά αξίας €2,6 εκ. (28% των υλικών για τα έργα υπό εκτέλεση) 
αποθηκεύονται στην αποθήκη στα Σαράντα Σπήλια χωρίς επαρκή φύλαξη 
(απουσία φύλακα, κάμερας ασφαλείας και συστήματος συναγερμού).   

(v) Εκκρεμεί η εισαγωγή λογισμικού με δυνατότητα σάρωσης γραμμικού κώδικα 
με το οποίο θα αναβαθμιστεί η διαχείριση των αποθεμάτων.   

(β) Κλοπές επιστραφέντων καλωδίων χαλκού.  Κατά την περίοδο 28.5.2016 
– 19.7.2016 σημειώθηκαν 14 κλοπές επιστραφέντων καλωδίων χαλκού από την 
Κεντρική αποθήκη στο Δάλι, παρόλο που η αποθήκη διαθέτει 43 κάμερες 
ασφαλείας, προβολείς και φύλακα επί εικοσιτετραώρου βάσεως.   

Σχετική έρευνα διενεργήθηκε από την Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου από την 
οποία, καθώς και από επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκαν οι πιο κάτω αδυναμίες  
σχετικά με την ασφαλή φύλαξη του χώρου και την διαχείριση των άχρηστων 
χάλκινων καλωδίων: 

Αδυναμίες  σχετικά με την ασφαλή φύλαξη του χώρου 

 δεν εγκαταστάθηκε στην περίφραξη σύστημα ανίχνευσης παραβίασης ούτε 
κάμερες και η περίφραξη αποτελείται από συρματόπλεγμα που εύκολα 
αποκόπτεται.  

 το σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης είναι παλαιάς τεχνολογίας και 
χαμηλής ευκρίνειας ειδικά το βράδυ.  Εξυπηρετεί κυρίως για παρακολούθηση 
και επιβεβαίωση σε μεταγενέστερο χρόνο και δεν έχει δυνατότητες άμεσης 
ανίχνευσης παραβάτη και ειδοποίησης του φύλακα.   

 ο φωτισμός που καλύπτει το χώρο  της αποθήκης δεν είναι επαρκής. 

 παρά το γεγονός ότι η ευθύνη φύλαξης της αποθήκης ανήκει στην εταιρεία 
φύλαξης, εντούτοις, δεν γίνεται επιπρόσθετος συστηματικός έλεγχος  
ασφάλειας από την Διεύθυνση της Αποθήκης.   

Αδυναμίες σχετικά με την διαχείριση των άχρηστων χάλκινων καλωδίων 

 η ποσότητα που ζυγίζεται από τους κάδους αποθήκευσης που 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και χάλκινα καλώδια καταγράφεται σε 
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ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή πίνακα και όχι στο σύστημα καταχώρησης και 
παρακολούθησης των αποθεμάτων ERP. 

 τα άχρηστα επιστραφέντα χάλκινα καλώδια δεν αποτελούν μέρος του 
αποθέματος που ασφαλίζεται κάθε μήνα. 

Μέτρα που λήφθηκαν 

Κατά τον από επιτόπιο έλεγχο της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι η ΑΤΗΚ 
έλαβε μέτρα άμεσα όπως για παράδειγμα,  

 τη δημιουργία περίφραξης γύρω από των σωρό των άχρηστων καλωδίων,  

 ενίσχυση της περίφραξης στα σημεία όπου διαπιστώθηκε συστηματική 
παραβίαση,  

 αγορά μεγαλύτερης οθόνης 42” για το σύστημα παρακολούθησης και 
εγκατάσταση συστήματος με το οποίο όταν μια κάμερα εντοπίσει κίνηση 
εκπέμπει οπτικό σήμα στην αντίστοιχη οθόνη και μεταφέρεται από την μικρή 
οθόνη στη μεγάλη οθόνη.  Επιπλέον, έχει εγκριθεί αναβάθμιση του 
συστήματος και βρίσκεται στο στάδιο σύνταξης των προδιαγραφών. 

 εγκαταστάθηκε σειρήνα για χειροκίνητη ενεργοποίηση από τον φύλακα σε 
περίπτωση παραβίασης της αποθήκης.  

 μηνιαία επιθεώρηση από την διεύθυνση της αποθήκης εν τη παρουσία του 
φύλακα για εντοπισμό αποθεμάτων που εμποδίζουν την απρόσκοπτη 
διακίνηση του φύλακα.   

Μέτρα έλαβε και η εταιρεία φύλαξης όπως για παράδειγμα περισσότερες 
περιπολίες από την φύλακα και τοποθέτηση μυστικού φύλακα.   

Σημειώνεται ότι, από το 2011-2013, η διαδικασία αφαίρεσης καλωδίων από το 
δίκτυο της Αρχής, και η παραλαβή και εκποίησή τους από την Διεύθυνση 
Αποθηκών απασχόλησε κατ’ επανάληψη τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις αλλά οι 
αποφάσεις που λήφθηκαν δεν υλοποιήθηκαν.  Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι, σε 
συνάντηση ημερ. 5.9.2011 των Τμημάτων Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης και 
Ενσύρματου Δικτύου Πρόσβασης αποφασίστηκε ομόφωνα η σύναψη συμφωνίας 
με αδειοδοτημένο ανακυκλωτή μέσω διαγωνισμού, με στόχο την απευθείας 
μεταφορά και παράδοση των χάλκινων καλωδίων στις εγκαταστάσεις του.  Η 
υλοποίηση αυτής της απόφασης θα απάλλασσε την ΑΤΗΚ από τις κλοπές των 
άχρηστων καλωδίων χαλκού τα οποία είναι πόλος έλξης λόγω της συνεχούς 
αύξησης της τιμής του χαλκού. 

Η Αρχή στην απάντηση της αναφέρει ότι, έχει συμφωνηθεί από τις αρμόδιες 
Διευθύνσεις, η αναθεώρηση της διαδικασίας και η προκήρυξη διαγωνισμού για 
επιλογή αδειοδοτημένου ανακυκλωτή, με στόχο την απευθείας μεταφορά και 
παράδοση των χάλκινων καλωδίων στις εγκαταστάσεις του μειώνοντας τον 
κίνδυνο πιθανής κλοπής τους. 

25. Αγορά Υπηρεσιών. 

Η Αρχή αγοράζει υπηρεσίες από διάφορους συνεργάτες (υπεύθυνος γραφείου 
τύπου, κοινωνική λειτουργός, ιατρός εργασίας και νοσηλεύτρια). Η δαπάνη το 
2016 ανήλθε σε €124.060 (€148.787 το 2015). Όπως αναφέρθηκε και σε 
προηγούμενες εκθέσεις μας, τα κριτήρια και οι διαδικασίες για εξασφάλιση των 
υπηρεσιών καθορίστηκαν σε συνεδρία του Συμβουλίου Γενικής Διεύθυνσης στις 
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21.10.2013. Συνοπτικά η διαδικασία προβλέπει αιτιολόγηση της ανάγκης από την 
αρμόδια Υπηρεσία, διερεύνηση κατά πόσο η ανάγκη μπορεί να ικανοποιηθεί 
εσωτερικά, έγκριση από το Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης, ενημέρωση των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, τελική έγκριση από το Συμβούλιο και προκήρυξη 
προσφορών σε περίπτωση που η ανάγκη δεν μπορεί να ικανοποιηθεί εσωτερικά.  

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Αρχή προέβηκε σε ανανεώσεις συμβολαίων 
αναφορικά με τις οποίες παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

 Στη περίπτωση της υπεύθυνου γραφείου τύπου, το προηγούμενο Συμβούλιο 
σε συνεδρία του ημερομηνίας 2.6.2015 αποφάσισε την ανανέωση του 
συμβολαίου συνεργασίας για ένα συν ένα έτη μέχρι τις 30.6.2016, ενώ σε 
συνεδρία του στις 28.6.2016 αποφάσισε τη συνέχιση της συνεργασίας για 
ένα έτος από την 1.7.2016 μέχρι τις 30.6.2017.  

 Το συμβόλαιο της κοινωνικής λειτουργού ανανεώθηκε με αποφάσεις του 
προηγούμενου Συμβουλίου κατ' αρχήν μέχρι τις 30.4.2016 (συνεδρία 
22.12.2015), ημερομηνία κατά την οποία αναμενόταν να κατακυρωθεί ο 
διαγωνισμός για δύο νέους συνεργάτες κοινωνικούς λειτουργούς και 
ακολούθως, για έξι μήνες μέχρι την 31.10.2016 (συνεδρία 26.4.2016), κατά 
την οποία αποφασίστηκε το μη άνοιγμα των προσφορών του διαγωνισμού 
μέχρι την υποβολή σχετικής εισήγησης σχετικά με προηγούμενη του 
απόφαση (ημερ. 5.4.2016) για μελέτη της νέας πολιτικής της Κυβέρνησης για 
μετατροπή υπαλλήλων ορισμένου σε αορίστου χρόνου, και της ψήφισης από 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων του Νόμου με τίτλο «Ο περί της Ρύθμισης της 
Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου στη 
Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2016».  

Ο Νομικός Σύμβουλος της Αρχής σε επιστολή του ημερομηνίας 23.5.2016 
ανέφερε ότι, ο Νόμος δεν εφαρμόζεται στην Αρχή όπου ισχύουν οι 
Κανονισμοί Προσωπικού. Η Αρχή όμως μπορεί ως ζήτημα πολιτικής και 
πρακτικής και εφόσον κρίνει ότι οι συνεργάτες εργάζονταν ως υπάλληλοι να 
τους θεωρήσει ως υπαλλήλους αορίστου χρόνου (όσους εργάστηκαν για 
πέραν των 30 μηνών) και να τους αποδώσει τα ανάλογα δικαιώματα. Η 
άποψη των Υπηρεσιών Προσωπικού όπως αναφέρεται σε Μνημόνιο της 
Διευθύντριας Υπηρεσιών Προσωπικού ημερ.20.10.2016, ήταν ότι θα ήταν 
προς το συμφέρον της Αρχής να μην προχωρούσε στη μετατροπή των 
συνεργατών σε υπαλλήλους αορίστου χρόνου αλλά η συνεργασία μαζί τους 
να συνεχιζόταν στην ίδια βάση. 

Σε συνεδρία του Συμβουλίου στις 25.10.2016 αποφασίστηκε η παράταση του 
συμβολαίου της Κοινωνικής Λειτουργού μέχρι τις 31.12.2016 ως λύση 
ανάγκης, ώστε να παρασχεθεί χρόνος για συζήτηση του θέματος των 
συνεργατών αλλά και των γενικότερων ζητημάτων πολιτικής που εγείρονται, 
σε επόμενη συνεδρίαση του. 

Αναφορικά με τον πιο πάνω διαγωνισμό, αποφασίστηκε από το Συμβούλιο 
(συνεδρία 12.12.2016) όπως ενημερωθούν αρμοδίως οι προσφοροδότες για 
την ακύρωση του, αφού ο εν λόγω διαγωνισμός εκ των πραγμάτων 
ακυρώθηκε (η ημερομηνία ισχύος των προσφορών έληξε στις 2.11.2016 
χωρίς αυτές να αποσφραγιστούν). Όπως παρατηρήθηκε, σχετική 
ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα της Αρχής στις 13.1.2017. 
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 Στις περιπτώσεις ανανεώσεων των συμβολαίων του ιατρού εργασίας και της 
νοσηλεύτριας, το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως 
επεκτείνει τη συνεργασία της Αρχής μαζί τους για ένα έτος μέχρι τις 
31.12.2016 (συνεδρία 17.11.2015) με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη ένα. 

Αναφορικά με τον Ιατρό Εργασίας, τη Νοσηλεύτρια και την Κοινωνική Λειτουργό το 
Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 12.12.2016 αποφάσισε ότι, οι εν λόγω θεσμοί δεν 
θα μπορούσαν να συνεχιστούν στην υφιστάμενη μορφή και με το υφιστάμενο 
πλαίσιο και όρους λειτουργίας. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε όπως τα υφιστάμενα 
συμβόλαια με τους εν λόγω συνεργάτες τα οποία θα έληγαν στις 31.12.2016, 
τερματιστούν. Λόγω του ότι ο χρόνος που απέμενε μέχρι τις 31.12.2016 ήταν πολύ 
λίγος, αποφασίστηκε όπως τα συμβόλαια παραταθούν μέχρι τις 31.7.2017, 
δίδοντας ταυτόχρονα ειδοποίηση στους συνεργάτες ότι αυτή θα ήταν και η 
ημερομηνία τερματισμού των συμβολαίων τους. 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, λόγω της παράτασης των 
συμβολαίων για περίοδο πέραν των 30 μηνών, δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις 
για μετατροπή των συμβάσεων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση 
Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου του 2003 (Ν.98(Ι)/2003). Συναφώς αναφέρεται 
ότι, εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών οι αιτήσεις 
εργατικών διαφορών με αρ.948/14, αρ.345/15 και αρ.118/16 εναντίον της Αρχής, 
οι οποίες καταχωρήθηκαν από τρεις εκ των συνεργατών της Αρχής, τα συμβόλαια 
δύο εκ των οποίων διακόπηκαν στις 23.7.2014 και ενός στις 31.8.2015. Με τις εν 
λόγω αιτήσεις εξαιτούνται μεταξύ άλλων τις ακόλουθες θεραπείες: (1) Διάταγμα 
του Δικαστηρίου το οποίο να δηλώνει και/ή να αναγνωρίζει ότι η σχέση η οποία 
δημιουργήθηκε μεταξύ των διαδίκων ήταν σχέση εργοδότη και εργοδοτουμένου (2) 
αποζημίωση για την ζημιά που υπέστηκαν οι αιτητές λόγω του παράνομου 
τερματισμού της απασχόλησης τους (3) απόφαση υπέρ των αιτητών για ποσό 
ύψους €22.566,49 στην αίτηση με αρ.948/14 το οποίο ο αιτητής κατέβαλε στο 
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίοδο από 1.3.2008 μέχρι τον 
τερματισμό της απασχόλησης του, και ποσό ύψους €22.500 στην αίτηση με 
αρ.345/15 το οποίο ο αιτητής κατέβαλε στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για 
την περίοδο από 1.1.2008 μέχρι τον τερματισμό της απασχόλησης του, και (4) 
Διάταγμα επαναπρόσληψης των αιτητών.  

Η Υπηρεσία μας σε προηγούμενες εκθέσεις της συνέστησε όπως τερματιστεί 
άμεσα η κατάσταση αυτή, και όπως μη ανανεωθούν τα συμβόλαια των 
συνεργατών. Όπως αναφέρεται πιο πάνω, η Αρχή προχώρησε στον τερματισμό 
των συμβολαίων των συνεργατών Ιατρού Εργασίας, Νοσηλεύτριας και Κοινωνικής 
Λειτουργού, ενώ συνεχίζει τη συνεργασία με την Εκπρόσωπο Τύπου. 

Θεωρούμε τη στάση της Αρχής ως εμπαιγμό αφού σε κάθε απάντησή της 
παραπέμπει σε μελλοντικό τερματισμό, και στη συνέχεια προβαίνει σε νέες 
ανανεώσεις της σύμβασης. 

Αναφέρεται συναφώς ότι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών (τέως 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου) στην Εγκύκλιο του αρ. 1517 ημερομηνίας 
14.5.2015 σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις για Αγορά/Μίσθωση Υπηρεσιών 
αναφέρει ότι τέτοιες συμβάσεις δεν πρέπει να παραπέμπουν σε καθεστώς 
μισθωτού προσώπου αντί  αυτοεργοδοτούμενου και οι ελέγχοντες λειτουργοί θα 
είναι υπόλογοι και θα εξετάζεται θέμα αστικής, ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης, 
όταν γίνεται κάτι τέτοιο.   
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Η Αρχή στην απάντηση της αναφέρει ότι αναφορικά με τον Ιατρό Εργασίας, τη 
Νοσηλεύτρια και την Κοινωνική Λειτουργό, αποφασίστηκε από το Συμβούλιο όπως 
τα σχετικά συμβόλαια τερματιστούν στις 31.7.2017 ως η αναφορά στην Έκθεση 
της Υπηρεσίας μας, και σε περίπτωση που διατηρηθούν οι θεσμοί, η επιλογή 
κατάλληλων συνεργατών θα γίνει μέσω διαγωνισμού. Στην περίπτωση της 
συνεργάτιδας Εκπροσώπου Τύπου το συμβόλαιο συνεργασίας με την οποία λήγει 
στις 30.6.2017, υπάρχει ανάλογη πρόθεση. 

26. Νομικές Υπηρεσίες. 

Όπως αναφέρθηκε και σε εκθέσεις μας για τα προηγούμενα έτη, δεν υπάρχει 
συμφωνία για την αγορά υπηρεσιών νομικού συμβούλου. Επίσης, δεν υπάρχει 
απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών νομικού 
συμβούλου, εκτός από την απόφαση του προηγούμενου Συμβουλίου ημερομηνίας 
15.9.2015, η οποία αφορούσε στην ανανέωση του  συμβολαίου για παροχή 
υπηρεσιών στο Τμήμα Διαχείρισης Επισφαλειών για την περίοδο από 1.9.2015 – 
31.8.2017. 

Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι, τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον νομικό 
σύμβουλο της Αρχής για την παροχή των υπηρεσιών του, δεν περιλαμβάνουν 
αναλυτικά τον αριθμό των ανθρωποωρών και το κόστος χρέωσης ανά 
ανθρωποώρα. Το πιο πάνω σε σχέση με το γεγονός ότι δεν υπάρχει γραπτή 
συμφωνία καθιστά δύσκολη τη διενέργεια έλεγχου της σχετικής δαπάνης η οποία 
το 2016 ανήλθε σε €171.558 (€230.787 το 2015), στην οποία συμπεριλαμβάνεται 
η συμφωνημένη ετήσια αμοιβή (retainer) ύψους €42.715, και ποσό ύψους €32.960 
για την παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου στο Τμήμα Διαχείρισης 
Επισφαλειών. 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει διαπιστώσει ότι σε μεγάλο αριθμό νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου (νπδδ), οι νομικές υπηρεσίες παρέχονται εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια (σε ορισμένες περιπτώσεις για δεκαετίες) από τον ίδιο νομικό οίκο. Είναι 
γεγονός ότι με βάση το προηγούμενο νομικό πλαίσιο (Ν.12(Ι)/2006), η ανάθεση 
των νομικών υπηρεσιών (οι οποίες αναφέρονταν στο Μέρος Β του Παραρτήματος 
ΙΙ του Νόμου), δεν θα έπρεπε να γίνεται αναγκαστικά τηρώντας τις αυστηρές 
διαδικασίες που εφαρμόζονταν για τις συνήθεις συμβάσεις υπηρεσιών. Ομοίως, 
στο άρθρο 14 του νέου Νόμου Ν.73(Ι)/2016 (που αποτελεί μεταφορά της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/23/ΕΕ) καθορίζεται ότι ο Νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται 
στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες αφορούν νομική εκπροσώπηση 
πελάτη από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 2 και 14A του περί Δικηγόρων 
Νόμου και σε λοιπές νομικές υπηρεσίες, οι οποίες συνδέονται, έστω και 
περιστασιακά, με την άσκηση δημόσιας εξουσίας.  

Από την άλλη, στην Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου αρ. ΓΛ/ΑΑΔΣ 74 που 
εκδόθηκε στις 27 Απριλίου 2016 διευκρινίζεται ότι, ακόμη και για συμβάσεις που 
δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών του τομέα 
δημοσίων συμβάσεων (2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ισχύουν και 
πρέπει να εφαρμόζονται οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη 
διάκρισης των οικονομικών φορέων, στις οποίες μάλιστα τώρα προστίθεται και η 
αρχή της προστασίας του ανταγωνισμού η οποία θα πρέπει επίσης να 
εξυπηρετείται και να διασφαλίζεται κατά το δυνατό ευρύτερα σε κάθε είδους 
δημόσια σύμβαση.   

Όπως αναφέρθηκε και στην Έκθεση μας για το προηγούμενο έτος, η Ελεγκτική 
Υπηρεσία θεωρεί ότι είναι λογικό για το διοικητικό συμβούλιο ενός νπδδ να 
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διατηρεί τον ίδιο νομικό οίκο επί σειρά ετών για την παροχή νομικών συμβουλών 
σε θέματα που σχετίζονται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας (θέματα διοικητικού 
δικαίου), δηλαδή νομικών συμβουλών είτε υπό τη μορφή γνωματεύσεων προς το 
διοικητικό συμβούλιο είτε για την εκπροσώπηση του νπδδ  σε περιπτώσεις 
προσφυγών ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου ή του διοικητικού δικαστηρίου. Η 
Ελεγκτική Υπηρεσία δεν θεωρεί όμως ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι που να 
δικαιολογούν τη διατήρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα του ίδιου νομικού 
συμβούλου για την εκπροσώπηση του νπδδ σε περιπτώσεις αστικών αγωγών ή 
διαιτησιών.  

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του νομικού οίκου θα πρέπει να γίνεται στη βάση 
της πιο πάνω εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου.  

Σύσταση:  Για την παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα που σχετίζονται με την 
άσκηση δημόσιας εξουσίας (θέματα διοικητικού δικαίου), η Αρχή να συνάπτει 
μακροχρόνιες συμβάσεις (μέχρι πέντε έτη) με νομικούς οίκους ακολουθώντας κατά 
το δυνατό ανταγωνιστική διαδικασία. Σε αυτή, δεν καθίσταται υποχρεωτική η 
δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει την 
προεπιλογή, προς υποβολή προσφορών, ενός κατάλληλου αριθμού εν δυνάμει 
ενδιαφερόμενων και κατάλληλων συνεργατών, μεταξύ των οποίων θα μπορούσε 
να είναι, αν η Αρχή το κρίνει σκόπιμο, και ο υφιστάμενος συνεργάτης. Σε 
περίπτωση εν ισχύι συμβάσεων, θα μπορούσε αυτές να συνεχιστούν για μικρή 
ακόμη περίοδο (ενδεικτικά αναφέρεται ως μέγιστο το ένα έτος), ειδικά αν το 
Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο αναγκαίο, και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
να μην υπάρξει αλλαγή του νομικού συμβούλου ταυτόχρονα, ή σχεδόν 
ταυτόχρονα, με την αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η Αρχή να αναθέτει την εκπροσώπηση του σε περιπτώσεις αστικών αγωγών ή 
διαιτησιών σε νομικούς οίκους που θα επιλέγονται ανά περίπτωση, ή για ομάδες 
παρόμοιων υποθέσεων για συγκεκριμένη περίοδο. Θα μπορούσε για την επιλογή 
των οίκων αυτών να δημοσιεύεται πρόσκληση επίδειξης ενδιαφέροντος και 
υποβολής προσφορών (ειδικά αν πρόκειται για συγκεκριμένη υπόθεση με αμοιβή 
μεγάλης αξίας) ή να ζητείται συνδρομή από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο 
ώστε να ενημερωθούν τα μέλη του για επίδειξη ενδιαφέροντος και καταρτισμό 
σχετικού καταλόγου προεπιλογής νομικών συμβούλων, ανά επαρχία ή παγκύπρια, 
νοουμένου ότι οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία υποστηρίζεται από κατάλληλη 
τεκμηρίωση. Νοείται ότι σε ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες κρίνεται ότι τη 
εκπροσώπηση της Αρχής θα πρέπει να αναλάβει συγκεκριμένος νομικός 
σύμβουλος, για παράδειγμα γιατί χειρίστηκε συναφή προσφυγή που επηρεάζει την 
υπό αναφορά αγωγή, τότε τούτο θα μπορεί να γίνεται κατ΄ εξαίρεση αφού υπάρξει 
κατάλληλη και επαρκής τεκμηρίωση.  

Σε περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη για την εξασφάλιση υπηρεσιών νομικού 
συμβούλου για την ετοιμασία ειδικών μελετών, ή εγγράφων διαγωνισμού που θα 
προκηρύξει η Αρχή, τότε θα πρέπει να τηρούνται οι πρόνοιες της σχετικής περί 
συμβάσεων νομοθεσίας και οι σχετικές αρχές της ίσης μεταχείρισης των 
οικονομικών φορέων, της διαφάνειας και της μη διάκρισης λόγω ιθαγένειας και 
συνεπώς θα πρέπει να προκηρύσσονται ανοικτοί διαγωνισμοί, αναλόγως βέβαια 
και με την εκτίμηση της αξίας της εκάστοτε ανάγκης. 

Σημειώνουμε ότι, η ίδια ακριβώς παρατήρηση έγινε και πέρσι χωρίς η Αρχή να 
πράξει οτιδήποτε, περιφρονώντας πλήρως τις πιο πάνω αρχές. 
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Η Αρχή στην απάντηση της αναφέρει ότι το Συμβούλιο διόρισε στις 11.10.2016 και 
στη συνέχεια αναβάθμισε στις 14.3.2017 Επιτροπή του για να ασχοληθεί με το 
θέμα, η οποία άρχισε τη μελέτη του θέματος και θα τη συνεχίσει λαμβάνοντας υπ' 
όψιν τη σύσταση της Υπηρεσίας μας. 

Η Υπηρεσία μας επισημαίνει ότι θεωρεί απαράδεκτη την πάροδο 8 μηνών με μόνη 
προόδο την έναρξη της μελέτης του θέματος. 

27. Αγωγές εναντίον της Αρχής. 

(α) Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Η Α.Ρ.Κ. στις 13.6.2016 εξέδωσε 
αποφάσεις για τις υποθέσεις 20/2015(78)(Ε) και 66/2016(78), με τις οποίες 
επέβαλε στην ΑΤΗΚ διοικητικό πρόστιμο ύψους €1.000 και €3.000 αντίστοιχα για 
την παράβαση του Κανονισμού 21(4). Σύμφωνα με τον Κανονισμό, οι σταθμοί 
λαμβάνουν μέτρα για τήρηση των γενικά παραδεκτών κανόνων της ευπρέπειας 
της γλώσσας και της συμπεριφοράς, ιδιαίτερα σε χρόνο κατά τον οποίον 
παρακολουθούν ανήλικοι.  Η Α.Ρ.Κ. έκρινε ότι, παρόλο που υπήρχαν μέτρα τα 
οποία μπορούσε να λάβει η ΑΤΗΚ για να διαφυλάξει τους τηλεθεατές της, όπως 
την εφαρμογή τεχνικών συστημάτων καθυστέρησης/μεταφοράς ήχου, εντούτοις 
δεν έλαβε τα δέοντα μέτρα. 

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Α.Ρ.Κ., η ΑΤΗΚ έπρεπε να εμβάσει στην Α.Ρ.Κ. τα 
ποσά σε 30 μέρες από την κοινοποίηση της απόφασης.  Σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 47, τα τέλη ή διοικητικά πρόστιμα ή οποιεσδήποτε άλλες οφειλές 
καταβάλλονται στην Α.Ρ.Κ. ανεξάρτητα από οποιανδήποτε ένσταση ή προσφυγή.  
Εντούτοις, η ΑΤΗΚ καταχώρησε προσφυγές χωρίς να καταβάλει τα πρόστιμα 
εντός του χρονοδιαγράμματος.  Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου καταχώρισε 2 
αγωγές (αρ. 539/2017, 469/2017) εναντίον της Αρχής για μη καταβληθέντα 
διοικητικά πρόστιμα τον Φεβρουάριο 2017 και αξίωσε τα διοικητικά πρόστιμα, 
νόμιμο τόκο και έξοδα. Σημειώνεται ότι, στις 23.2.2017 η Αρχή κατέβαλε τα εν 
λόγω διοικητικά πρόστιμα. 

(β) Αγωγές τέως Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή εναντίον της Αρχής. 
Με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 12.3.2015 στη προσφυγή 
40/2013 (Μιχάλης Αχιλλέως –v- Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου) ακυρώθηκε ο 
διορισμός του τότε Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή. Η Αρχή προέβηκε σε 
προκήρυξη της επίδικης θέσης και σε λήψη απόφασης για πλήρωση της πριν αυτή 
κενωθεί, παραβιάζοντας, σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο, τόσο τη νομοθεσία 
όσο και την νομολογία. Ο Κανονισμός 6 των περί Προσωπικού της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικών Κανονισμών, ΚΔΠ 220/1982, όπως 
τροποποιήθηκε, διαλαμβάνει ότι ουδείς προσλαμβάνεται  στο προσωπικό της 
Αρχής αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση. Επίσης σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομολογία, η προκήρυξη ή πλήρωση θέσεων προτού αυτές κενωθούν, εκτός εάν ο 
κάτοχος τελεί υπό προαφυπηρετική άδεια, δεν είναι σύννομη. 

Το Συμβούλιο της Αρχής σε συνεδρίαση του ημερομηνίας 16.3.2015, προχώρησε 
σε συμμόρφωση με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και τερμάτισε την 
συμφωνία εργοδότησης από την ημερομηνία της απόφασης. Συναφώς αναφέρεται 
ότι ο διορισμός στη θέση του ΑΕΔ έγινε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Αρχής ημερομηνίας 23.7.2012 και του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 
5.10.2012. Η συμφωνία εργοδότησης του υπογράφτηκε στις 2.11.2012 και έληγε 
στις 31.1.2017. Σε περίπτωση επέκτασης του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής 
αφυπηρέτησης πέραν του 63ου έτους, η συμφωνία παρατείνετο αυτόματα μέχρι τις 
31.10.2017.    
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Ο πρώην ΑΕΔ με την αγωγή αρ. 967/2016 ημερομηνίας 25.2.2016 αξιώνει ειδικές 
αποζημιώσεις ύψους €367.549, για παράβαση της συμφωνίας εργοδότησης του 
στη θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή και/ή τον πρόωρο τερματισμό 
αυτής και/ή ως απώλεια εισοδήματος συνέπεια της αναγκαστικής παραίτησης του 
από τη (προηγούμενη) θέση του Διευθυντή Δικτύου, καθώς και ειδικές ζημιές 
ύψους €322.835 για το πρόωρο τερματισμό της συμφωνίας κατ’ υπαιτιότητα της 
Αρχής, περαιτέρω αποζημιώσεις για απώλεια ικανότητας εξεύρεσης νέας εργασίας 
και τιμωρητικές αποζημιώσεις  λόγω της καθ’ όλα στάσης της Αρχής και της μη 
εξασφάλισης των εργασιακών του δικαιωμάτων.    

Σύμφωνα με το Νομικό Σύμβουλο της Αρχής η απαίτηση διαμορφώθηκε σε 
€437.518 για παράβαση συμφωνίας εργοδότησης και/ή απολεσθέντες μισθούς και 
ωφελήματα, πλέον €34.835 για ειδικές ζημιές και στηρίζεται και στο ότι η ακύρωση 
οφείλεται στην Αρχή που τον παραπλάνησε ως προς τη νομιμότητα των ενεργειών 
της.  Σημειώνεται ότι, με βάση τον όρο 11.4 της συμφωνίας εργοδότησης, σε 
περίπτωση ακύρωσης από το Ανώτατο Δικαστήριο της απόφασης της Αρχής ή/και 
της έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου για εργοδότηση του Ανώτατου 
Εκτελεστικού Διευθυντή και τερματισμού της συμφωνίας, τα μέρη θα συζητήσουν 
και συμφωνήσουν τυχόν αποζημίωση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, σε 
περίπτωση δε που δεν καταλήξουν σε συμφωνία το ζήτημα θα επιλυθεί στο 
αρμόδιο δικαστήριο.  

Επίσης, ο πρώην ΑΕΔ με την αγωγή αρ. 4883/2016 ημερομηνίας 18.10.2016 
αξιώνει ειδικές αποζημιώσεις ύψους €76.176, για παράβαση της πιο πάνω 
συμφωνίας και €20.000 ειδικές ζημιές για τον πρόωρο τερματισμό της.  

28. Διοικητική έρευνα για υπερχρεώσεις στον ανεφοδιασμό των καυσίμων 
μηχανικών μέσων της Αρχής. 

Από μελέτη της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου το 2012 σχετικά με την 
κατανάλωση καυσίμων για τις γεννήτριες που ηλεκτροδοτούν σταθμούς βάσης 
κινητής τηλεφωνίας, διαπιστώθηκαν σοβαρά κενά και αδυναμίες και έγινε 
εισήγηση όπως διεξαχθεί πλήρης διερεύνηση για καθορισμό και στοιχειοθέτηση 
του μεγέθους του προβλήματος και εντοπισμό των εμπλεκομένων.   

Στις 16.1.2014 ο Διευθυντής Υπηρεσιών Προσωπικού ζήτησε από τον Ανώτατο 
Εκτελεστικό Διευθυντή να εγκρίνει το διορισμό δύο Νομικών της Υπηρεσίας του 
για την διεξαγωγή διοικητικής έρευνας για να διαφανεί αν έχουν διαπραχθεί 
οποιαδήποτε πειθαρχικά αδικήματα. Σημειώνεται ότι τον Νοέμβριο του 2013 έγινε 
επίσημη καταγγελία στην αστυνομία για τη διεξαγωγή ποινικής έρευνας. 

Στις 10.12.2014 στάλθηκε στον ΑΕΔ έκθεση με τα αποτελέσματα της διοικητικής 
έρευνας. Σύμφωνα με την έκθεση, λόγω του ότι απουσιάζουν ουσιώδη και επαρκή 
στοιχεία τα οποία θα επέτρεπαν την εξαγωγή ξεκάθαρων και ασφαλών 
συμπερασμάτων η έκθεση προτείνει την αναβολή λήψης απόφασης για την 
διεξαγωγή οποιασδήποτε πειθαρχικής έρευνας ενόψει και της παράλληλης 
διεξαγωγής της έρευνας της Αστυνομίας.   

Παρόλο που κατά τον προηγούμενο έλεγχο η Υπηρεσία μας είχε ενημερωθεί ότι η 
ανακριτική έρευνα από την Αστυνομία βρίσκεται σε τελικό στάδιο, εντούτοις μέχρι 
την ημερ. ελέγχου 28.04.2017, η ΑΤΗΚ δεν είχε γραπτή ενημέρωση για την εξέλιξη 
της ανακριτικής έρευνας από την Αστυνομία.   

 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ  2016 - ATHK 

89 
 

29. Εξασφάλιση πιστοποιητικού τελικής έγκρισης κτηρίων που ενοικιάζονται 
από την Αρχή. 

Η Αρχή για τη λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Πελατών (Cytashops) και για 
Τηλεπικοινωνιακά Κέντρα ενοικιάζει 19 κτίρια συνολικού εμβαδού 4.388 τ.μ. με 
ετήσιο ενοίκιο ύψους €677.720. Διαπιστώθηκε ότι για τα 11 κτίρια δεν έχει 
εξασφαλιστεί πιστοποιητικό τελικής έγκρισης, ένα κτίριο φέρει Πιστοποιητικό μη 
Εξουσιοδοτημένων Εργασιών με παρατηρήσεις και για 1 κτίριο δεν υποβλήθηκαν 
για έλεγχο στην Υπηρεσία μας.   

Θα πρέπει αυτό να απαιτείται πριν την έναρξη χρήσης των κτηρίων.  
Υπενθυμίζεται σχετικά ότι, με βάση τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών 
Νόμο, η χρήση κτηρίου χωρίς την ύπαρξη Πιστοποιητικού Τελικής Έγκρισης 
συνιστά ποινικό αδίκημα. 

30. Εγκατάσταση Σταθμών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας. 

Σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών Νόμο αρ. 112(I)/2004, η Αρχή πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε 
εργασίας σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία έχει την υποχρέωση απόκτησης των 
απαραίτητων δικαιωμάτων εγκατάστασης ευκολιών από τους αρμόδιους φορείς. 

Παρατηρήθηκε ότι για τους 611 σταθμούς που είναι εγκατεστημένοι, υποβλήθηκαν 
335 αιτήσεις για οικοδομική άδεια, από τις οποίες 256 εγκρίθηκαν, 9 
απορρίφθηκαν, 1 αποσύρθηκε και εκκρεμούν 69. Όσον αφορά την πολεοδομική 
άδεια, υποβλήθηκαν 310 αιτήσεις, από τις οποίες 252 εγκρίθηκαν, 18 
απορρίφθηκαν 1 αποσύρθηκε και 39 εκκρεμούν. Για 80 περιπτώσεις δεν 
υποβλήθηκαν ακόμη από την Αρχή αιτήσεις για άδειες πολεοδομίας ή/και 
οικοδομής. Όπως έχουμε ενημερωθεί, οι 80 περιπτώσεις για τις οποίες δεν 
υποβλήθηκαν ακόμα αιτήσεις για αδειοδότηση, αφορούν περιπτώσεις σταθμών με 
ιδιαίτερα σύνθετο και πολύπλοκο ιδιοκτησιακό καθεστώς, για το οποίο οι 
προϋποθέσεις αδειοδότησης δεν είναι ξεκάθαρες. Καταβάλλονται προσπάθειες με 
τις αρμόδιες αδειοδοτικές αρχές για την αδειοδότησή τους, ωστόσο, η κατάθεση 
σχετικών αιτήσεων δεν έχει ακόμα καταστεί δυνατή.  

Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών 
δημιουργεί προβλήματα στην ανάπτυξη του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και 
επηρεάζεται αρνητικά η ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας.  

Να σημειωθεί σε ότι αφορά 61 σταθμούς έχει λήξει το συμβόλαιο σύμβασης 
ενοικιάσεως.  Η Αρχή στην απάντησή της αναφέρει ότι, 9 συμφωνίες βρίσκονται 
υπό διαπραγμάτευση και 52 περιπτώσεις αφορούν σταθμούς του ΡΙΚ με το οποίο 
βρίσκεται ακόμα σε διαβουλεύσεις για αναθεώρηση του ύψους του ενοικίου στη 
βάση του σχετικού διατάγματος του ΓΕΡΗΕΤ αναφορικά με τη μεθοδολογία 
υπολογισμού των τελών συνεγκατάστασης. 

31. Προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού κατηγορίας 1 και 2.  

Όπως αναφέραμε στην Έκθεση μας για το 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της 
Αρχής αποφάσισε τον Ιούλιο 2014 την προκήρυξη διαγωνισμών για τον εξοπλισμό 
πακετομεταγωγής κατηγορίας 1 και 2. Για την προμήθεια εξοπλισμού 
πακετομεταγωγής κατηγορίας 1 (κάρτες σε υφιστάμενους κόμβους), κατόπιν 
εγκρίσεων του Κεντρικού Συμβουλίου Προσφορών (ΚΣΠ) και του ΔΣ της Αρχής, 
προκηρύχθηκε τον Μάιο 2015 ο διαγωνισμός ΜΜ.24/2015, με προϋπολογιζόμενη 
δαπάνη €4.7εκ., με κλειστή διαδικασία και με τη συμμετοχή 9 προεπιλεγέντων 
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συνεργατών του κατασκευαστή του υφιστάμενου εξοπλισμού. Προσφορά 
υπέβαλαν τελικά 3 εταιρείες και, ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε τον Ιούλιο 2015 
στον προσφοροδότη ο οποίος είχε προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 
στις τιμές του επίσημου τιμοκαταλόγου του κατασκευαστή. Ακολούθως, 
υπογράφηκε συμφωνία προμήθειας εξοπλισμού τριετούς διάρκειας, στη συνολική 
τιμή των US$6.014.216 (περίπου €5.4 εκ.) + ΦΠΑ.  

Για την προμήθεια εξοπλισμού κατηγορίας 2 (δρομολογητές άκρου με την ίδια 
λειτουργικότητα των υπολοίπων κόμβων δικτύου), προϋπολογιζόμενης – τότε – 
δαπάνης €3,9εκ., αποφασίστηκε τον Ιούλιο 2014 όπως προκηρυχθεί κλειστός 
διαγωνισμός μεταξύ 6 προμηθευτών [τριών συνεργατών του κατασκευαστή των 
υφιστάμενων κόμβων (κατασκευαστής «Α») και τριών συνεργατών δεύτερου 
συγκεκριμένου κατασκευαστή – διαφορετικού – ο οποίος διαθέτει συμβατό 
εξοπλισμό (κατασκευαστής «Β»)], με χρονοδιάγραμμα υπογραφής της συμφωνίας 
τον Σεπτέμβριο 2015. Τον Απρίλιο 2015, το ΔΣ ενέκρινε τις 6 εταιρείες που θα 
προσκαλούνταν να υποβάλουν προσφορά με κλειστή διαδικασία, με 
νέα/τροποποιημένη προϋπολογιζόμενη δαπάνη €10.5εκ, ενώ τον Απρίλιο 2016, 
ένα χρόνο δηλαδή αργότερα, το ΔΣ αποφάσισε – κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας 
υπηρεσίας (“Δίκτυα Κορμού IP”) κατά το στάδιο ετοιμασίας των εγγράφων του 
διαγωνισμού – όπως η διάρκεια ισχύος της συμφωνίας προμήθειας να είναι 2+2+2 
έτη, αντί 4+3 έτη που ήταν η αρχική έγκριση του ΚΣΠ της ΑΤΗΚ. Επιπρόσθετα, 
κατά την ίδια συνεδρία, το ΔΣ ζήτησε να εξεταστεί κατά πόσο ήταν τεχνικά εφικτό 
και οικονομικά συμφέρον, να περιληφθεί στις πρόνοιες του διαγωνισμού και η 
δυνατότητα επιλογής για κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού (ΜΜ.3/2016) σε 
δύο προμηθευτές.  

Η αρμόδια υπηρεσία της Αρχής εξέτασε το θέμα και υπέβαλε γραπτώς την άποψη 
ότι είναι τεχνικά εφικτό να εξασφαλιστεί εξοπλισμός από δύο κατασκευαστές, αλλά 
αυτό δεν θα ήταν οικονομικά συμφέρον, γιατί μεταξύ άλλων θα δημιουργούσε 
διαχειριστικές δυσκολίες, αυξημένο εργατικό κόστος και μειωμένες συνέργειες και, 
ως εκ τούτου, εισηγήθηκε όπως ο διαγωνισμός προκηρυχθεί με στόχο την 
κατακύρωση του σε ένα προσφοροδότη, εισήγηση η οποία υιοθετήθηκε στα μέσα 
Ιουνίου 2016 από το ΔΣ της Αρχής. 

Τελικά, ο διαγωνισμός αρ. ΜΜ.3/2016 προκηρύχθηκε στο τέλος Ιουνίου 2016. Στις 
προδιαγραφές περιλαμβανόταν συγκεκριμένος ενδεικτικός – μη δεσμευτικός – 
πίνακας ποσοτήτων (για σκοπούς αξιολόγησης του οικονομικού μέρους των 
προσφορών επί ίσης βάσης), στον οποίο αναγραφόταν ότι οι προσφοροδότες θα 
έπρεπε να προσφέρουν ενιαία έκπτωση στις επίσημα δημοσιευμένες τιμές του 
κατασκευαστή, ώστε η Αρχή να μπορεί να αγοράζει και εξοπλισμό που δεν 
περιλαμβάνεται στον αρχικό πίνακα, με την ίδια έκπτωση.  

Τον Νοέμβριο 2016, ο Αναπληρωτής Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής (ΑνΑΕΔ) 
της Αρχής, εισηγήθηκε στο ΔΣ όπως οι όροι του πιο πάνω διαγωνισμού 
διαφοροποιηθούν, ώστε να προβλέπεται η επιλογή των δύο επικρατέστερων 
προμηθευτών, δηλαδή ενός για τον εξοπλισμό του κατασκευαστή «Α» και ενός 
δεύτερου για τον εξοπλισμό του κατασκευαστή «B». Ακολούθως, οι δύο Ανάδοχοι 
θα καλούνταν να υποβάλουν προσφορά, για την κάθε παραγγελία για την οποία 
θα προέκυπτε ανάγκη κατά τη διάρκεια ισχύος των παράλληλων συμφωνιών που 
θα υπογράφονταν. Όπως αναφέρεται στα πρακτικά της συνεδρίας του Δ.Σ. ημερ. 
1.11.2016, ο ΑνΑΕΔ ανάφερε κατά τη συνεδρία ότι είχαν προκύψει νέες εξελίξεις, 
αφού είχαν σταλεί στην Αρχή δύο επιστολές. Η πρώτη, από προεπιλεγέντα 
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συνεργάτη του κατασκευαστή «Β», στην οποία αναφερόταν ότι δεν θα υπέβαλλε 
προσφορά αφού είχε αγοράσει άλλη εταιρεία που είχε δικό της εξοπλισμό και, η 
δεύτερη, από Διευθυντή πωλήσεων του κατασκευαστή «Α», στην οποία 
καταγράφονταν διάφορες απόψεις για τροποποίηση των όρων του διαγωνισμού, 
διαφωνώντας κυρίως με τον όρο για υποβολή ενιαίας έκπτωσης , αφού – κατά την 
άποψη του – δεν θα οδηγούσε σε βέλτιστη προσφορά. Ενόψει των πιο πάνω, ο 
ΑνΑΕΔ ανέφερε ότι κατόπιν περαιτέρω μελέτης του θέματος προχώρησε στην πιο 
πάνω εισήγηση, η οποία υιοθετήθηκε από το ΔΣ της Αρχής κατά την πιο πάνω 
συνεδρία του. Σημειώνεται ότι τόσο η αρμόδια υπηρεσία όσο και το ΚΣΠ, 
εισηγήθηκαν όπως μη διαφοροποιηθούν οι όροι του διαγωνισμού. 

Αφού εγκρίθηκαν αρκετές παρατάσεις στην προθεσμία υποβολής των 
προσφορών, τελικά οι προσφορές υποβλήθηκαν στις 9.12.2016.  

Στην έκθεση της επιτροπής αξιολόγησης (ΕΑ), η οποία ετοιμάστηκε στις 
19.1.2017, καταγράφονται - μεταξύ άλλων - τα ακόλουθα, για τις τρεις προσφορές 
που υποβλήθηκαν : 

 H προσφορά αρ.1 συνολικού ποσού US$12.069.999, για εξοπλισμό του 
κατασκευαστή «Β», δεν προσέφερε ομοιόμορφη έκπτωση στις τιμές του 
επίσημου τιμοκαταλόγου του κατασκευαστή, για τον εξοπλισμό του πίνακα 
ποσοτήτων, όρος ο οποίος ήταν ουσιώδης και είχε επιβεβαιωθεί και σε 
διευκρινιστική απάντηση που στάληκε σε όλους τους προσφοροδότες. Επίσης, 
δεν είχε αποδεχθεί τους όρους πληρωμής, καθώς επίσης και κάποιους από 
τους όρους των ασφαλιστικών καλύψεων και των νομικών όρων. Ενόψει των 
πιο πάνω, αλλά και της πολύ ψηλής τιμής σε σχέση με δεύτερο προσφοροδότη 
(αρ.3) που είχε υποβάλει προσφορά για τον εξοπλισμό του κατασκευαστή «Β», 
δεν έγινε περαιτέρω αξιολόγηση της προσφοράς αρ.1  

 Η προσφορά αρ.3 συνολικού ποσού US$7.553.910 για εξοπλισμό του 
κατασκευαστή «Β», προσέφερε ομοιόμορφη έκπτωση στις τιμές του 
επίσημου τιμοκαταλόγου του κατασκευαστή «Β», κατά πολύ μεγαλύτερου 
ύψους από αυτό που είχε προσφερθεί με την προσφορά αρ. 1, για 
εξοπλισμό του ίδιου κατασκευαστή. Ο εν λόγω προσφοροδότης δήλωσε ότι 
το κόστος συντήρησης είχε βασιστεί σε συγκεκριμένη έκπτωση επί των 
επίσημων τιμών της κατασκευάστριας εταιρείας, χωρίς ωστόσο να καθορίζει 
το ύψος της στην προσφορά του. Επίσης, δήλωσε συμμόρφωση σε όλους 
τους όρους, ωστόσο εισηγήθηκε αλλαγές, οι οποίες αφορούσαν - μεταξύ 
άλλων - την εγγυητική πιστής εκτέλεσης του συμβολαίου προμήθειας (2,5% 
της κάθε παραγγελίας, αντί 2,5% του συνολικού ποσού της προσφοράς, 
όπως προνοούσαν οι όροι του διαγωνισμού) και, την εγγυητική πιστής 
εκτέλεσης του συμβολαίου συντήρησης (5% του εκάστοτε ετήσιου ποσού 
συντήρησης με αναθεώρηση κάθε έτος, αντί σε 5% του ποσού κατακύρωσης 
για διάρκεια 10 ετών, όπως προνοούσαν οι όροι του διαγωνισμού). 

 Η προσφορά αρ.2 συνολικού ποσού US$18.898.934 για εξοπλισμό του 
κατασκευαστή «A», προσέφερε ενιαία έκπτωση στις τιμές του επίσημου 
τιμοκαταλόγου του κατασκευαστή, για προμήθεια εξοπλισμού και, διαφορετικό 
συντελεστή ενιαίας έκπτωσης για τις υπηρεσίες συντήρησης. Ο 
προσφοροδότης αρ.2 προσέφερε εναλλακτική επιλογή για παροχή υποστήριξης 
εντός εργάσιμων ωρών μόνο (με μείωση του κόστους συντήρησης) και, δήλωσε 
συμμόρφωση σε όλους τους όρους του διαγωνισμού. 
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Η πιο πάνω έκθεση αξιολόγησης υποβλήθηκε στο ΚΣΠ, με τις ακόλουθες 
εισηγήσεις: 

(α) Την κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσφοροδότη αρ.3, ως 
προμηθευτή εξοπλισμού του κατασκευαστή «Β» και, στον προσφοροδότη αρ.2, 
ως προμηθευτή εξοπλισμού του κατασκευαστή «Α». 

(β) Ο εξοπλισμός να εξασφαλίζεται κατόπιν νέου διαγωνισμού μεταξύ των δύο 
πιο πάνω εταιρειών, με τις οποίες θα υπογραφούν συμβόλαια, και οι τιμές που θα 
εξασφαλίζονται θα είναι ίδιες ή καλύτερες από τη χαμηλότερη προσφορά που 
υποβλήθηκε, σύμφωνα με τις πρόνοιες του διαγωνισμού. Ενόψει των πιο πάνω, 
το συνολικό ποσό κατακύρωσης ανερχόταν σε US$8.127.910 (που αναλύεται ως 
το ποσό της χαμηλότερης προσφοράς αρ.3, πλέον το κόστος των υπηρεσιών 
εκπαίδευσης του προσωπικού και του σχεδιασμού/υλοποίησης της προσφοράς 
αρ.2, αφού οι εν λόγω υπηρεσίες είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν και από τις 
δύο εταιρείες). Το εν λόγω ποσό θα είναι και το μέγιστο ποσό έγκρισης για τα δύο 
συμβόλαια, για την περίοδο των δύο πρώτων χρόνων. 

Στο τέλος Ιανουαρίου 2017, το ΚΣΠ εξέτασε την έκθεση αξιολόγησης και 
αποφάσισε να συστήσει στο ΔΣ, όπως κληθούν οι επικρατέστεροι προσφοροδότες 
ανά τεχνολογία για διαπραγματεύσεις, με στόχο την υπογραφή συμφωνίας 
προμήθειας εξοπλισμού, διάρκειας 2+2+2 χρόνια και, οι τιμές μονάδος της 
συμφωνίας να είναι οι τιμές του επίσημου τιμοκαταλόγου του αντίστοιχου 
κατασκευαστή, μείον την ποσοστιαία έκπτωση που είχε δοθεί στην προσφορά 
τους. Τον Μάρτιο 2017, το ΔΣ επικύρωσε τις συστάσεις του ΚΣΠ. 

Με βάση τα πιο πάνω, προκύπτει ότι η απόφαση για ανάθεση της σύμβασης σε 
δύο διαφορετικούς προσφοροδότες δεν ήταν συμφέρουσα για την Αρχή, αφού με 
την ανάθεση σε ένα μόνο προσφοροδότη, όπως ήταν οι αρχικές πρόνοιες του 
διαγωνισμού αλλά και η εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Αρχής, το 
ενδεικτικό κόστος της σύμβασης θα ανερχόταν σε US$7.553.910, το ποσό 
προσφοράς δηλαδή του χαμηλότερου προσφοροδότη του κατασκευαστή «Β». 
Ωστόσο, με την πιο πάνω απόφαση, το ενδεικτικό κόστος ανέρχεται σε 
US$8.127.910, αφού στο πιο πάνω ποσό της χαμηλότερης προσφοράς 
προστίθεται και ποσό US$574.000, το οποίο αφορά το κόστος εκπαίδευσης του 
προσωπικού καθώς και άλλων υπηρεσιών του προσφοροδότη του κατασκευαστή 
«Α», το οποίο, εάν δεν τροποποιείτο η πιο πάνω πρόνοια του διαγωνισμού, δεν 
θα χρειαζόταν να επωμιστεί η Αρχή. Δηλαδή, με την πιο πάνω τροποποίηση, 
δόθηκε το δικαίωμα συμμετοχής σε μελλοντικούς διαγωνισμούς για τον υπό 
αναφορά εξοπλισμό στον προσφοροδότη του Κατασκευαστή «Α», ο οποίος ήταν ο 
προηγούμενος ανάδοχος και είχε υποβάλει προσφορά κατά 150% περίπου 
ψηλότερη από την τιμή του χαμηλότερου προσφοροδότη, παραβιάζοντας τις 
αρχές της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας και επιβαρύνοντας την Αρχή με 
επιπλέον ποσό ύψους US$574.000. 

Στα πλαίσια της πιο πάνω διαδικασίας, στο τέλος Μαρτίου 2017 προκηρύχθηκε ο 
διαγωνισμός ΜΜ.3/2016-01 για την προμήθεια 200 συσκευών «Ethernet 
Demarcation Devices», οι όροι/προδιαγραφές του οποίου είχαν καθοριστεί με 
βάση τα συμβόλαια τα οποία υπογράφηκαν με τις δύο πιο πάνω εταιρείες. 

Από τη μελέτη της έκθεσης αξιολόγησης, διαπιστώθηκε ότι οι δύο προσφοροδότες 
προσέφεραν ψηλότερα ποσοστά έκπτωσης στον διαγωνισμό αυτό, από τα 
ποσοστά που είχαν προσφέρει κατά τον αρχικό διαγωνισμό. Η ποσοστιαία 
διαφορά μεταξύ των δύο προσφορών ήταν κάτω του 10%, γεγονός που θα 
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έπρεπε να προβληματίσει την Αρχή, ιδιαίτερα όσον αφορά την αρχική προσφορά 
του προσφοροδότη του Κατασκευαστή «Α». 

Τέλος, σημειώνεται ότι τόσο στα έγγραφα του διαγωνισμού ΜΜ.3/2016 (άρθρο 4 – 
“Supply Agreement” του “Part I” του “Volume 1”) και στις συμφωνίες προμήθειας 
(άρθρο 14.1) που υπογράφηκαν με τους δύο επιτυχόντες προσφοροδότες, 
περιλαμβάνεται όρος ότι υπό συγκεκριμένες συνθήκες και όταν υπάρχει τεχνική 
αναγκαιότητα, η Αρχή μπορεί, κατά την κρίση της, να υποβάλει παραγγελία 
απευθείας σε έναν από τους δύο επιτυχόντες προσφοροδότες, χωρίς την 
προκήρυξη διαγωνισμού. 

Η αρμόδια υπηρεσία υπέβαλε - μεταξύ άλλων – με την έκθεση της ημερ. 
17.2.2017 την εισήγηση όπως: «Εάν η παραγγελία αφορά εξοπλισμό που δεν 
είναι κατηγορίας 1 (π.χ. κόμβους), τότε θα υποβάλλεται έκθεση προς το ΚΣΠ στην 
οποία θα επεξηγούνται οι λόγοι που οδηγούν στην ανάγκη τοποθέτησης 
παραγγελίας χωρίς διαγωνισμό και θα γίνεται σχετική εισήγηση», η οποία ωστόσο 
δεν περιλήφθηκε στα πρακτικά της συνεδρίας ημερ. 6.3.2017 του ΚΣΠ. 

Σύσταση: Όλες – ανεξαιρέτως – οι ανάγκες της Αρχής σε εξοπλισμό δικτύου 
κατηγορίας 2, θα πρέπει να εξασφαλίζονται μέσω διαγωνισμού μεταξύ των δύο 
επιτυχόντων προσφοροδοτών του διαγωνισμού ΜΜ.3/2016 και, κατόπιν έγκρισης 
του ΚΣΠ, για εξασφάλιση καλύτερων τιμών. 

Η Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής μάς πληροφόρησε τον Ιούνιο 2017 ότι η 
καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα υπογραφής της συμφωνίας για εξοπλισμό 
κατηγορίας 2,  οφειλόταν στο γεγονός ότι οι ανάγκες για αγορά εξοπλισμού 
τοποθετούνταν για το δεύτερο εξάμηνο του 2016, γεγονός που παρείχε τη 
δυνατότητα διεκπεραίωσης άλλων προτεραιοτήτων που προέκυψαν, εν τω 
μεταξύ, εκείνη την περίοδο και επιπλέον, στην καθυστέρηση από πλευράς 
συγκεκριμένου κατασκευαστή να υποβάλει κατάλογο με τους υποψήφιους 
συνεργάτες του. 

Όσο αφορά την έγκριση δαπάνης, η οποία αρχικά ήταν €3,93κ και, μετέπειτα 
τροποποιήθηκε σε €10,5εκ, η Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής μάς ανάφερε τα 
ακόλουθα: 

• Η αρχική εκτίμηση των αναγκών σε εξοπλισμό είχε γίνει τον Ιούλιο του 2013 
και αφορούσε την επόμενη τριετία και, το  ποσό αυτό δεν περιλάμβανε 
κόστος συντήρησης. 

• Η τελική εκτίμηση των αναγκών σε εξοπλισμό έγινε τέλη του 2014 και το 
ποσό αυξήθηκε λόγω του ότι (α) περιλάμβανε και κόστος συντήρησης, (β) οι 
ποσότητες εξοπλισμού είχαν αναθεωρηθεί ώστε να καλύπτουν την επόμενη 
τετραετία και, (γ) περιλάμβανε και τις ανάγκες της Cyta Hellas αφού ο 
διαγωνισμός θα ήταν κοινός για τις δύο εταιρείες. 

Η Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής μας πληροφόρησε επίσης ότι με την ανάθεση της 
σύμβασης σε δύο διαφορετικούς προσφοροδότες, οι τιμές που θα εξασφαλίζονται 
στους επιμέρους διαγωνισμούς θα είναι οι ίδιες ή καλύτερες από τη χαμηλότερη 
προσφορά που υποβλήθηκε στον διαγωνισμό. Απόδειξη της ορθότητας της 
απόφασης της Cyta, σημείωσε, είναι ότι οι τιμές που έχουν προσφερθεί κατά τους 
πρώτους διαγωνισμούς που διεξήχθησαν πρόσφατα, είναι πολύ ανταγωνιστικές 
(περιλαμβάνουν εκπτώσεις που είναι πολύ πιο ψηλές από τις εκπτώσεις του 
αρχικού διαγωνισμού). Η Υπηρεσία μας ωστόσο παρατηρεί ότι εάν αυτή ήταν η 
πρόθεση της Αρχής, τότε αυτό θα έπρεπε να ήταν τεκμηριωμένο και ξεκάθαρο εξ 
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αρχής και όχι να αποφασιστεί κατά την εξέλιξη της διαδικασίας και ένα χρόνο μετά 
την προεπιλογή των προσφοροδοτών. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι με την 
απόφαση αυτή προκύπτει το επιπρόσθετο ποσό των US$574.000, το οποίο 
αφορά το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού καθώς και άλλων υπηρεσιών του 
προσφοροδότη του κατασκευαστή «Α». Σημειώνεται ότι ούτε η αρμόδια υπηρεσία 
ούτε και το ΚΣΠ της Αρχής, είχε συμφωνήσει με την πιο πάνω απόφαση της 
Αρχής. Ανεξάρτητα με τα πιο πάνω, θα έπρεπε να προβληματίσει την Αρχή και το 
γεγονός ότι ενώ οι δύο προμηθευτές υπέβαλαν στα πλαίσια του αρχικού 
διαγωνισμού την – ανταγωνιστική υποτίθεται – προσφορά τους με συγκεκριμένο 
ποσοστό έκπτωσης, στους μετέπειτα διαγωνισμούς, υπέβαλαν περαιτέρω 
έκπτωση, με τον ένα εκ των δύο, που ήταν ο μοναδικός προμηθευτής της Cyta επί 
σειρά ετών, να εξακολουθεί να είναι ακριβότερος, παρόλον ότι παραχώρησε πολύ 
μεγαλύτερη έκπτωση. 

Τέλος, μας πληροφόρησε ότι η Αρχή δεν συμφωνεί με τη σύσταση μας όπως όλες 
ανεξαιρέτως οι ανάγκες της Αρχής σε εξοπλισμό δικτύου κατηγορίας 2 να 
εξασφαλίζονται μέσω διαγωνισμού μεταξύ των δύο επιτυχόντων 
προσφοροδοτών, εφόσον ενδεχομένως, για τεχνικούς λόγους, να προκύψει η 
ανάγκη για εξασφάλιση εξοπλισμού από συγκεκριμένο κατασκευαστή και, σε 
τέτοιες περιπτώσεις, θα αιτιολογείται πλήρως η εισήγηση με έκθεση της αρμόδιας 
υπηρεσίας προς το ΚΣΠ, το οποίο θα έχει τον τελικό λόγο για έγκριση της ή όχι, 
λαμβάνοντας υπόψη και το κόστος του εξοπλισμού. 

32. Διορισμός Συμβούλου για θέματα ασφάλισης και διαχείρισης κινδύνων.  

Όπως αναφέραμε στην Έκθεση μας για το 2015, από έλεγχο που διεξήχθει από 
την Υπηρεσία μας, διαπιστώθηκε ότι ο ίδιος ασφαλιστικός σύμβουλος παρέχει 
υπηρεσίες για θέματα ασφάλισης και διαχείρισης κινδύνων στην Αρχή από το 
2002 μέχρι σήμερα. Η αρχική σύμβαση, με ετήσια αντιμισθία (retainer fee) ύψους 
ΛΚ£7.200+ΦΠΑ + out of pocket expenses, για την παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών σε συνεχή βάση, ανατέθηκε απευθείας στον εν λόγω Σύμβουλο τον 
Σεπτέμβριο 2004 από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Αρχής, με το αιτιολογικό 
ότι η συγκεκριμένη εταιρεία ήταν η μοναδική - τότε - ανεξάρτητη εταιρεία παροχής 
των απαιτούμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα ασφάλισης και 
διαχείρισης κινδύνων. 

Πέραν μιας ανανέωσης της πιο πάνω σύμβασης, η οποία έγινε τον Δεκέμβριο 
2007 από το ΔΣ της Αρχής για ακόμη ένα έτος (μέχρι τις 31.12.2008) με τους 
ίδιους όρους και χωρίς αύξηση της αμοιβής, μέχρι τον Μάιο 2016 – όπως 
αναφέρεται και στην πιο πάνω έκθεση μας για το 2015 – δεν εντοπίστηκε 
οποιαδήποτε άλλη σχετική απόφαση του ΔΣ της Αρχής. Ως εκ τούτου, 
εισηγηθήκαμε όπως η Αρχή προχωρήσει στον τερματισμό της συμφωνίας με τον 
εν λόγω ασφαλιστικό σύμβουλο, αφού πρώτα επανεξετάσει τις ανάγκες της σε 
θέματα ασφάλισης και διαχείρισης κινδύνων. Σε περίπτωση που εξακολουθεί να 
υπάρχει ανάγκη για αγορά υπηρεσιών από εξωτερικό ασφαλιστικό Σύμβουλο σε 
θέματα ασφάλισης και διαχείρισης κινδύνων, τότε να καθοριστούν οι απαιτήσεις 
και να προκηρυχθεί ανοικτός διαγωνισμός.  

Ο Πρόεδρος της Αρχής μας πληροφόρησε τον Ιούνιο 2016 ότι η ανάγκη για αγορά 
υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου ήταν δεδομένη, λαμβάνοντας υπόψη τον 
μεγάλο αριθμό και εύρος εξειδικευμένων ασφαλίσεων που διαχειρίζεται η Αρχή 
(του δικού της χαρτοφυλακίου καθώς και των αντισυμβαλλομένων της) και, ως εκ 
τούτου, η αντιμισθία ύψους €14.000 ετησίως που καταβάλλεται στον σύμβουλο 
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της, κρίνεται λογική. Επίσης, μας πληροφόρησε ότι ο εν λόγω σύμβουλος 
επιλέγηκε ως ο μοναδικός ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, ενώ, παρόλον 
ότι ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλοι, αυτοί – ως επί το πλείστον – είναι 
ασφαλειομεσίτες (Insurance Brokers). Μας πληροφόρησε τέλος ότι, σε περίπτωση 
που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν και άλλοι ανεξάρτητοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, τότε 
θα μπορεί να τύχει εφαρμογής η σύσταση μας για προκήρυξη ανοικτού 
διαγωνισμού.  

Κατά τον έλεγχο που διεξήχθη από την Υπηρεσία μας τον Μάιο 2017 για την υπό 
αναφορά ανάθεση, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Κατά τη συνεδρία του Συμβουλίου Γενικής Διεύθυνσης (ΣΓΔ) ημερ. 
1.11.2016, αποφασίστηκε όπως αρχίσει αμέσως η διαδικασία προκήρυξης 
διαγωνισμού για συμβουλευτικές υπηρεσίες από ανεξάρτητο Σύμβουλο 
Ασφάλισης και Διαχείρισης Κινδύνων. Σημειώνεται ωστόσο ότι μέχρι την 
ετοιμασία της παρούσας έκθεσης (δηλ. μετά από χρονικό διάστημα 6 
μηνών), δεν έγιναν οποιεσδήποτε ενέργειες για προκήρυξη του εν λόγω 
διαγωνισμού, ενώ η Αρχή κατέβαλε στον ίδιο σύμβουλο ετήσια αντιμισθία 
(retainer fee) ύψους €14.469 + ΦΠΑ για το 2016, χωρίς να υπάρχει έγκριση 
του ΔΣ – όπως αναφέρεται πιο πάνω - από το 2009 μέχρι σήμερα. 
Σημειώνεται ότι για την εξαετία 2011-2016 που διεξήχθη ο έλεγχος, το 
συνολικό ποσό πληρωμών προς τον εν λόγω ασφαλιστικό σύμβουλο ανήλθε 
σε €115.024+ΦΠΑ. 

(ii) Από έλεγχο που διεξήγαγε η Υπηρεσία μας τον Απρίλιο 2017 σε άλλο 
ημικρατικό οργανισμό, διαπιστώθηκε ότι είχε προκηρύξει διαγωνισμό - με 
συνοπτική διαδικασία και εκτίμηση δαπάνης €7.500 - για την αγορά 
υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου, για τη συγγραφή των προδιαγραφών 
του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου του, την ετοιμασία των εγγράφων του 
Διαγωνισμού, την παροχή βοήθειας στην αξιολόγηση των προσφορών και 
την επαλήθευση των ασφαλιστικών συμβολαίων. Στον εν λόγω διαγωνισμό 
προσκλήθηκαν τέσσερις οικονομικοί φορείς και τελικά υποβλήθηκαν τρεις 
προσφορές, δύο από ασφαλειομεσίτες (Insurance brokers) και μία από 
ανεξάρτητο ασφαλιστικό σύμβουλο, ο οποίος – σημειωτέον – είναι 
διαφορετικός από τον υφιστάμενο σύμβουλο της Αρχής. Ως εκ τούτου, 
προκύπτει ότι ο υπό αναφορά υφιστάμενος σύμβουλος της Αρχής δεν είναι ο 
μοναδικός ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, στην Κυπριακή – 
τουλάχιστον - αγορά. 

(iii) Τον Αύγουστο 2015, προκηρύχθηκε ο ανοικτός διαγωνισμός ΑΤ.18/2015 για 
διάφορους τύπους ασφάλισης και συναφείς υπηρεσίες, του οποίου το 
αντικείμενο και οι απαιτήσεις για τις ζητούμενες κατηγορίες ασφαλίσεων 
βασίστηκαν σε έκθεση του εν λόγω ασφαλιστικού συμβούλου, με τίτλο 
«Μελέτη και αξιολόγηση της διαχείρισης του Ασφαλιστικού Χαρτοφυλακίου», 
ημερ. 30.1.2015. Τα έγγραφα του διαγωνισμού, εκτιμώμενης δαπάνης 
€1.000.000 ετησίως, προμηθεύτηκαν πέντε οικονομικοί φορείς και, τελικά 
προσφορά υποβλήθηκε από τρεις, εκ των οποίων μόνο ένας υπέβαλε 
προσφορά για όλες τις ζητούμενες κατηγορίες ασφαλίσεων (ο οποίος ήταν 
και ο υφιστάμενος ανάδοχος), ενώ οι άλλοι δύο, μόνο για μέρος των 
κατηγοριών ασφαλίσεων (αφού κάτι τέτοιο επιτρέπετο από τα έγγραφα του 
διαγωνισμού). Τον Δεκέμβριο 2015, η επιτροπή αξιολόγησης, λαμβάνοντας 
υπόψη και τις συστάσεις/παρατηρήσεις που καταγράφονται σε σχετική 
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έκθεση του υπό αναφορά ασφαλιστικού σύμβουλου, ετοίμασε και υπέβαλε 
έκθεση αξιολόγησης στο Κεντρικό Συμβούλιο Προσφορών (ΚΣΠ) της Αρχής, 
με την οποία εισηγείτο την απόρριψη των δύο προσφορών, λόγω του ότι 
παραβιάζουν ουσιώδεις όρους του διαγωνισμού και, κατακύρωση του 
διαγωνισμού στη μοναδική έγκυρη προσφορά (που ήταν ο υφιστάμενος 
ανάδοχος) για το συνολικό ετήσιο ασφάλιστρο των €693.199 για 3+1+1 έτη. 
Η πιο πάνω εισήγηση υιοθετήθηκε από το ΚΣΠ και το ΔΣ της ΑΤΗΚ 
αντίστοιχα, τον Φεβρουάριο 2016. 

Σύσταση: Η Ελεγκτική Υπηρεσία επαναλαμβάνει την εισήγηση της όπως η Αρχή 
προχωρήσει στην προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την αγορά υπηρεσιών από 
εξωτερικό ανεξάρτητο ασφαλιστικό σύμβουλο σε θέματα ασφάλισης και διαχείρισης 
κινδύνων του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου, καθώς και των αντισυμβαλλομένων της. 

Η Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής μάς πληροφόρησε τον Ιούνιο 2017 ότι συμφωνεί 
με τη σύστασή μας για προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την αγορά 
υπηρεσιών από εξωτερικό ανεξάρτητο ασφαλιστικό σύμβουλο σε θέματα 
ασφάλισης και διαχείρισης κινδύνων του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου καθώς και 
των αντισυμβαλλομένων της. Σημειώνεται ότι παρόμοια δέσμευση είχε αναληφθεί 
από την Αρχή κατόπιν και της Ετήσια Έκθεσης μας για το 2015, χωρίς ωστόσο να 
έχει μέχρι σήμερα εφαρμοστεί.  

33. Διαγωνισμός για επιλογή δύο διαφημιστικών γραφείων για συνεργασία 
με την ΑΤΗΚ για 1+1+1 έτη.  

Όπως αναφέραμε στην Έκθεση μας για το 2015, για την παροχή υπηρεσιών 
διαφήμισης και επικοινωνίας από διαφημιστικά γραφεία, η ΑΤΗΚ διατηρεί συμβόλαια 
συνεργασίας με τέσσερα διαφημιστικά γραφεία από τον Οκτώβριο του 2012, τα οποία 
έληγαν κανονικά τον Σεπτέμβριο του 2015. Με ένα από τα πιο πάνω γραφεία η ΑΤΗΚ 
συνεργάζεται από το 2004, όταν υπογράφηκε συμφωνία συνεργασίας της Αρχής με 
τη Vodafone, για τις διαφημιστικές εκστρατείες της Cytamobile Vodafone, επειδή το 
συγκεκριμένο γραφείο έτυχε το 2004 να είχε συνεργασία με τον διεθνή οίκο που 
χειριζόταν αποκλειστικά τις διαφημιστικές εκστρατείες της Vodafone διεθνώς, κυρίως 
για λόγους εμπιστευτικότητας και ενιαίας προσέγγισης. Τα άλλα τρία διαφημιστικά 
γραφεία με τα οποία συνεργάζεται η ΑΤΗΚ, είχαν επιλεγεί μετά από διαδικασία 
ανοικτού διαγωνισμού και ανέλαβαν την παροχή υπηρεσιών για τις διαφημιστικές 
εκστρατείες των άλλων υπηρεσιών (εταιρική επικοινωνία/μονολιθικά προϊόντα, 
Cytavision, Cytanet/σταθερή τηλεφωνία) της Αρχής αντίστοιχα.  

Τον Ιούλιο 2015, το ΚΣΠ της Αρχής αποφάσισε να συστήσει στο ΔΣ της, όπως 
υιοθετήσει εισήγηση της Αρμόδιας Υπηρεσίας για προκήρυξη ανοικτού 
διαγωνισμού και, κατακύρωση του σε ένα διαφημιστικό γραφείο, καθώς και την 
ανανέωση των υφιστάμενων συμβολαίων με τα πιο πάνω διαφημιστικά γραφεία 
για έξι μήνες, δηλαδή μέχρι τις 31.3.2016.  

Tο ΔΣ υιοθέτησε τον ίδιο μήνα τη σύσταση του ΚΣΠ, ενώ επτά μήνες αργότερα, 
τον Μάρτιο 2016, υιοθέτησε εισήγηση του ΑνΑΕΔ για επιπρόσθετη παράταση των 
υφιστάμενων συμβολαίων για ακόμη έξι μήνες, δηλαδή μέχρι τις 30.9.2016, ώστε 
να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για ολοκλήρωση της διαδικασίας προκήρυξης, 
αξιολόγησης και κατακύρωσης του διαγωνισμού και υπογραφής του συμβολαίου.  

Τελικά, τον Ιούνιο 2016 προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός ΑΤ.20/2016 για την επιλογή 
διαφημιστικού γραφείου για συνεργασία με την Αρχή για περίοδο 2+1 χρόνων, με 
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προϋπολογιζόμενη δαπάνη €2,3εκ. ετησίως, για διαφημίσεις στα ΜΜΕ μέσω του 
διαφημιστικού γραφείου που θα επιλεγεί. 

Στις 5.8.2016, μέλη του ΚΣΠ παρέλαβαν τις τέσσερις προσφορές που 
υποβλήθηκαν στο κιβώτιο προσφορών και τις φύλαξαν - χωρίς να τις ανοίξουν - 
στο δωμάτιο ασφαλείας της Αρχής, κατόπιν οδηγιών της Προέδρου του ΔΣ και του 
ΑνΑΕΔ. Συγκεκριμένα, σε υπόμνημα του ΑνΑΕΔ ημερ. 12.8.2016, αναφέρεται 
μεταξύ άλλων ότι, κατόπιν συνεννόησης με την Πρόεδρο του ΔΣ, αποφασίστηκε 
να μην ανοιχθούν οι υποβληθείσες προσφορές και να παραμείνουν σφραγισμένες 
σε δωμάτιο ασφαλείας, ώστε να δοθεί χρόνος στο νέο ΔΣ (που είχε διοριστεί 
πρόσφατα), να επαναξιολογήσει θέματα πολιτικής, αναγκών και προϋπολογισμού 
δαπανών, σε σχέση με τον τομέα επικοινωνίας και διαφήμισης, περιλαμβανομένου 
και του εν λόγω διαγωνισμού. 

Τον Σεπτέμβριο 2016, το ΔΣ, αφού εξέτασε τα πιο πάνω και, αφού είχαν – μεταξύ 
άλλων – εκφραστεί προβληματισμοί για πτυχές του πιο πάνω διαγωνισμού 
αναφορικά με την εξάρτηση από ένα μόνο οικονομικό φορέα, τη δέσμευση της 
Αρχής για χρονικό διάστημα δύο χρόνων, την αυστηρότητα των κριτηρίων για το 
μέγεθος, το προσωπικό και την οικονομική ευρωστία των προσφοροδοτών, 
αποφάσισε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

(α) Την ακύρωση του διαγωνισμού ΑΤ.20/2016 και την επαναπροκήρυξη του με 
δύο σκέλη, το ένα να αφορά την καταναλωτική αγορά και το άλλο την 
επιχειρηματική αγορά καθώς και την εταιρική ταυτότητα.  

(β)  Η παράδοση/επιστροφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του 
διαγωνισμού ΑΤ.20/2016, να γίνει από το ΚΣΠ ενώπιον των προσφοροδοτών και, 
στην παρουσία εκπροσώπου του Εσωτερικού Ελέγχου. 

(γ)  Στον νέο διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά και για τα δύο σκέλη, με 
προϋπολογισμό €1 εκ. ετησίως για κάθε σκέλος και, δεν θα επιτρέπεται σε ένα 
προσφοροδότη να αναλάβει και τα δύο σκέλη του διαγωνισμού. 

Όσον αφορά τη μέθοδο/τρόπο επιλογής του οικονομικού φορέα στον οποίο θα 
κατακυρωθεί το κάθε σκέλος του διαγωνισμού (πρώτος σε σειρά κατάταξης 
προσφοροδότης), στην περίπτωση που θα είναι ο ίδιος και στα δύο σκέλη του 
διαγωνισμού, το Συμβούλιο αποφάσισε όπως ο προσφοροδότης να έχει δικαίωμα 
επιλογής του σκέλους που θα του ανατεθεί, με την επιφύλαξη ότι η επιλογή αυτή 
να μπορεί να ανατραπεί από την Αρχή, εάν υφίστανται ειδικοί λόγοι για διαφύλαξη 
των συμφερόντων της. Επίσης, αποφάσισε παράταση των συμβάσεων με τα 
υφιστάμενα διαφημιστικά γραφεία, μέχρι τις 31.3.2017.  

Ο νέος διαγωνισμός AT.27/2016, προκηρύχθηκε τελικά τον Δεκέμβριο 2016 με 
ενδεικτική ετήσια δαπάνη €1.600.000 για το σκέλος 1 (καταναλωτική αγορά) και 
€700.000 για το σκέλος 2 (επιχειρηματική αγορά/εταιρική επικοινωνία) αντίστοιχα. 
Έγγραφα του διαγωνισμού προμηθεύτηκαν δώδεκα οικονομικοί φορείς και, τον 
Φεβρουάριο 2017 υποβλήθηκαν τέσσερις προσφορές, με το σύστημα των δύο 
φακέλων (τεχνικής και οικονομικής πρότασης). 

Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης των τεχνικών προτάσεων των προσφορών, 
η οποία ετοιμάστηκε από την επιτροπή αξιολόγησης (ΕΑ) στις 9.3.2017, όλες οι 
προσφορές πληρούσαν το δικαίωμα συμμετοχής και, ως εκ τούτου, προχώρησαν 
στην Α΄ Φάση της τεχνικής αξιολόγησης, ενώ στη συνέχεια, δύο προσφορές 
αποκλείστηκαν από τη Β΄ Φάση της Τεχνικής Αξιολόγησης και για τα δύο σκέλη 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ  2016 - ATHK 

98 
 

του διαγωνισμού, επειδή δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την ελάχιστη αποδεκτή 
βαθμολογία για κάθε επιμέρους κριτήριο αξιολόγησης.  

Η πιο πάνω έκθεση αξιολόγησης υποβλήθηκε στο ΚΣΠ, με την εισήγηση όπως 
προχωρήσουν στη Β’ Φάση της Τεχνικής Αξιολόγησης, μόνο οι δύο οικονομικοί 
φορείς που εξασφάλισαν την απαιτούμενη από τους όρους του διαγωνισμού 
βαθμολογία, και για τα δύο σκέλη. 

Το ΚΣΠ, αποφάσισε στις 15.3.2017 να συστήσει στο ΔΣ της Αρχής την υιοθέτηση 
των πιο πάνω εισηγήσεων της επιτροπής αξιολόγησης και, περαιτέρω την έγκριση 
της παράτασης των υφιστάμενων συμβολαίων με τα τέσσερα διαφημιστικά γραφεία, 
μέχρι τις 31.5.2017, εισηγήσεις οι οποίες εγκρίθηκαν από το ΔΣ τον Απρίλιο 2017. 

Το ΚΣΠ, σε συνεδρία του ημερ. 2.5.2017, εξέτασε την έκθεση τεχνικής 
αξιολόγησης της Β΄ Φάσης και, αποφάσισε να συστήσει στο ΔΣ της Αρχής να 
εγκρίνει τις εισηγήσεις της επιτροπής αξιολόγησης και να εξουσιοδοτήσει το ΚΣΠ 
να προχωρήσει στο άνοιγμα των οικονομικών φακέλων των δύο προσφορών που 
προκρίθηκαν, για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του διαγωνισμού. 

Μέχρι την ετοιμασία της παρούσας έκθεσης, δεν είχε ληφθεί η πιο πάνω απόφαση 
από το ΔΣ της Αρχής. 

Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας παρατηρεί ότι, ενώ τα υφιστάμενα 
συμβόλαια με τα τέσσερα διαφημιστικά γραφεία έληγαν τον Σεπτέμβριο 2015 και, 
εξασφαλίστηκε έγκριση προκήρυξης του διαγωνισμού από τον Ιούλιο 2015, 22 
μήνες μετά, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία κατακύρωσης του νέου 
διαγωνισμού και της ανάθεσης των συμβάσεων, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η 
παροχή των υπηρεσιών από τα 4 διαφημιστικά γραφεία. 

Σύσταση: Η Αρχή να προβεί στη λήψη διορθωτικών μέτρων για την έγκαιρη 
προκήρυξη, και επίσπευση της διαδικασίας ανάθεσης των συμβάσεων, ώστε να μην 
είναι αναγκασμένη να παρατείνει/ανανεώνει κατ΄ επανάληψη υφιστάμενες συμβάσεις. 

Η Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής μάς πληροφόρησε τον Ιούνιο 2017 ότι τα 
συμβόλαια που διατηρεί η Αρχή με τα τέσσερα υφιστάμενα διαφημιστικά γραφεία, 
της επιτρέπουν την παράταση της συνεργασίας τους μέχρι και για δύο έτη. Στο 
παρόν στάδιο, έχει ζητηθεί επέκταση της συνεργασίας για ακόμα δύο μήνες, 
περίοδο την οποία η Αρχή θεωρεί απαραίτητη για να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
επιλογής των δύο διαφημιστικών γραφείων. Η προκήρυξη των προσφορών για 
επιλογή γραφείων και οι διαδικασίες συγγραφής προδιαγραφών και αξιολόγησης 
από τις αρμόδιες επιτροπές, υλοποιήθηκαν έγκαιρα. 

Τέλος, μας πληροφόρησε ότι η πρακτική της Αρχής ευθυγραμμίζεται με τη 
σύστασή μας και επιδιώκει την έγκαιρη προκήρυξη για ανάθεση συμβάσεων ώστε 
να αποφεύγεται η παράταση κατ' επανάληψη υφιστάμενων συμβάσεων, ενώ από 
τον Ιούλιο του 2016, έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες και εκδόθηκε εγκύκλιος προς 
τους Διευθυντές για υπενθύμιση ως προς την πιστή εφαρμογή της πιο πάνω 
πρακτικής. 

34. Δημόσια διακυβέρνηση. 

Η καλή διακυβέρνηση ενός Οργανισμού οδηγεί στη διαφάνεια, ακεραιότητα, 
λογοδοσία, αποτελεσματικότητα και συνοχή, τα οποία ενθαρρύνουν την εμπιστοσύνη 
και τη συμμετοχή του κοινού και επιτρέπουν στους Οργανισμούς να βελτιώνουν τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες τους. Συνεπώς, είναι σημαντική η λήψη μέτρων για την 
ενίσχυση των πιο πάνω, ώστε ο Οργανισμός να είναι σε θέση να επιτελέσει τον 
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σκοπό του, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιπλέον, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου (ΔΣ) του Οργανισμού έχουν ευθύνη να διασφαλίζουν ότι εκπληρώνονται 
οι σκοποί και οι στόχοι του και ότι αυτοί εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.  

Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεν θεσμοθετεί τις αρχές ενός καθολικού 
κώδικα χρηστής δημόσιας διακυβέρνησης, ωστόσο ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων 
Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) εξέδωσε, τον Δεκέμβριο του 2011, Κώδικα Δημόσιας 
Διακυβέρνησης, με βάση ανάλογο κώδικα ο οποίος εκδόθηκε από το Chartered 
Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) του Ηνωμένου Βασιλείου και 
που αναφέρεται στις ακόλουθες αρχές:  

 Το ΔΣ διασφαλίζει ότι ο σκοπός του Οργανισμού και τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα για τους πολίτες και τους χρήστες των παρεχόμενων 
υπηρεσιών είναι σαφή και βεβαιώνεται ότι οι χρήστες λαμβάνουν υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες. 

 Το ΔΣ βεβαιώνεται ότι οι φορολογούμενοι και οι χρήστες λαμβάνουν 
ανάλογης αξίας υπηρεσίες για το αντίτιμο που καταβάλλουν.  

 Το ΔΣ διασφαλίζει ότι ο σκοπός του Οργανισμού και τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα για τους πολίτες και τους χρήστες των παρεχόμενων 
υπηρεσιών είναι σαφή και βεβαιώνεται ότι οι χρήστες λαμβάνουν υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες. 

 Το ΔΣ βεβαιώνεται ότι οι φορολογούμενοι και οι χρήστες λαμβάνουν 
ανάλογης αξίας υπηρεσίες για το αντίτιμο που καταβάλλουν.  

 Οι αρμοδιότητες του ΔΣ είναι σαφώς καθορισμένες και οι αρμοδιότητες και τα 
καθήκοντα των συμβούλων καθορίζονται με σαφήνεια και το ΔΣ διασφαλίζει 
ότι αυτά επιτελούνται.  

 Οι σχέσεις μεταξύ συμβούλων και του κοινού πρέπει να ρυθμίζονται με 
σαφήνεια.  

 Το ΔΣ ορίζει τις αξίες, τις αρχές και τα πρότυπα του Οργανισμού και 
διασφαλίζει ότι αυτά εφαρμόζονται στην πράξη. Επιπλέον, το ΔΣ θέτει 
στρατηγικούς στόχους, διασφαλίζει την επάρκεια οικονομικών πόρων και 
ανθρώπινου δυναμικού και εξετάζει την απόδοση της διεύθυνσης.  

 Η συμπεριφορά του κάθε συμβούλου αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση 
αποτελεσματικής διακυβέρνησης και το ΔΣ λαμβάνει αποφάσεις με τρόπο 
λεπτομερή, επιμελημένο και με διαφάνεια. Επίσης, υπάρχει σαφής διάκριση 
μεταξύ της διοίκησης και διεύθυνσης του Οργανισμού. 

 Το ΔΣ έχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου πληροφόρηση, συμβουλές και 
υποστήριξη και διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται αποτελεσματικό σύστημα 
διαχείρισης κινδύνων. 

 Οι σύμβουλοι έχουν τις δεξιότητες, τη γνώση και την εμπειρία που χρειάζεται 
για να εκτελούν με επάρκεια τα καθήκοντά τους. 

 Οι δεξιότητες και ικανότητες των ατόμων που κατέχουν ρόλους στη 
διακυβέρνηση τυγχάνουν ανάπτυξης και η απόδοσή τους αξιολογείται τόσο 
ξεχωριστά όσο και στο σύνολό της.  

 Πρέπει να επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ συνέχειας και ανανέωσης στη 
σύνθεση του ΔΣ.  
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 Όσον αφορά στη λογοδοσία του, το ΔΣ διακρίνει μεταξύ επίσημων και 
ανεπίσημων σχέσεων και υιοθετεί δραστήρια και προγραμματισμένη 
προσέγγιση στο διάλογο με το κοινό και στη λογοδοσία του προς αυτό.  

 Το ΔΣ αναλαμβάνει δραστήρια και προγραμματισμένη προσέγγιση για την 
ευθύνη του έναντι του προσωπικού του Οργανισμού και συνεργάζεται 
αποτελεσματικά με θεσμικούς φορείς. Επιπλέον, το ΔΣ είναι υπεύθυνο για τις 
συνέπειες των πράξεων και παραλείψεών του, περιλαμβανομένης της 
αστικής ή άλλης ευθύνης των διοικητικών συμβούλων. 

Σύμφωνα με τον υπό αναφορά Κώδικα, αυτός δεν αποσκοπεί στην αντικατάσταση 
ή υπέρβαση οποιασδήποτε νομοθεσίας, αλλά έχει εισηγητική μορφή για την 
καλύτερη άσκηση της δημόσιας διακυβέρνησης. Οι Οργανισμοί ενθαρρύνονται να 
χρησιμοποιούν τις πιο πάνω αρχές με τρόπο που αρμόζει στη δομή τους και είναι 
ανάλογος με το μέγεθός τους, ενώ είναι πιθανό να μην έχουν όλα τα μέρη του 
άμεση εφαρμογή σε όλους τους τύπους και όλα τα μεγέθη Οργανισμών. 

Επίσης, το Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης, το οποίο φαίνεται να λαμβάνει μεγάλο 
αριθμό αποφάσεων, είναι ένα συλλογικό όργανο το οποίο δεν λειτουργεί με σαφείς 
κανόνες λειτουργίας και για το οποίο δεν υπάρχουν με σαφή τρόπο καθοριστεί τα 
θέματα για τα οποία δικαιούται να λαμβάνει αποφάσεις.  Παρατηρείται, σε 
παρόμοια θέματα, να λαμβάνονται αποφάσεις είτε από τον Ανώτατο Εκτελεστικό 
Διευθυντή (ή Αναπληρωτή ΑΕΔ) είτε από το Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης, χωρίς 
να γίνεται αντιληπτή η διάκριση των θεμάτων και οι λόγοι που δικαιολογούν το 
διαφορετικό χειρισμό.   

Σύσταση: Σύμφωνα με τον Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης του ΣΕΛΚ, το 
Συμβούλιο του Οργανισμού καλείται να αναφέρει δημόσια τον βαθμό στον οποίο 
ανταποκρίνεται στον Κώδικα και να εξηγήσει γιατί και πως έχει προσαρμόσει 
οποιεσδήποτε από τις αρχές αυτές, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στον τύπο 
και στο μέγεθος του Οργανισμού. Αυτό αποδίδεται με τη φράση «συμμορφώσου ή 
εξήγησε γιατί όχι», ή «comply or explain». Με βάση το πιο πάνω και στο πλαίσιο 
της προώθησης των αρχών χρηστής διοίκησης και διαφάνειας, εισηγούμαστε 
όπως η Αρχή προωθήσει υιοθέτηση του Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης και 
των αρχών δημόσιας διακυβέρνησης και συμπεριλάβει, στην ετήσια έκθεσή της, 
αναφορά στον βαθμό υιοθέτησης των υπό αναφορά αρχών δημόσιας 
διακυβέρνησης, καθώς και επεξήγησης των περιπτώσεων που οι αρχές αυτές δεν 
έχουν τηρηθεί. Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστεί η επάρκεια της νομοθεσίας που 
διέπει τη σύσταση και λειτουργία της Αρχής σε θέματα διακυβέρνησης.  

Είναι επίσης επιτακτικό να θεσμοθετηθεί το Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης, και η 
λειτουργία του να διέπεται από κανόνες ώστε να είναι σαφείς οι ευθύνες και η 
δικαιοδοσία του, όπως και η ευθύνη του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή.  

Στην απάντηση της η Αρχή αναφέρει ότι υπηρεσιακή επιτροπή ετοίμασε εσωτερικό 
κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, ο οποίος υιοθετήθηκε από την προηγούμενη 
Επιτροπή Ελέγχου ως πρόταση προς το προηγούμενο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο 
θα εξετάσει προσεχώς τον κώδικα αυτό με στόχο τη διαμόρφωση ενός κώδικα που 
θα λειτουργεί ως εργαλείο εμπέδωσης των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης σε όλο 
το φάσμα λειτουργίας του Οργανισμού. 
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35. Εταιρική Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών (ΕΠΑΠ) – Ηλεκτρονική 
καταχώρηση συμβάσεων.   

Στην επιστολή μας για το έτος 2014,  ημερ. 29.5.2015, αναφέρθηκε ότι, από έλεγχο 
στις διαδικασίες ηλεκτρονικής καταχώρησης συμβάσεων διαπιστώθηκε ότι στοιχεία 
συμβάσεων της Αρχής τηρούνται στο Λογισμικό Ελέγχου Συμφωνιών. Το εν λόγω 
λογισμικό αναπτύχθηκε από το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής μετά από αίτημα 
των Νομικών Υπηρεσιών και των Δημοσίων Σχέσεων για παρακολούθηση των 
συμφωνιών της Αρχής. Έκτοτε το λογισμικό χρησιμοποιείται από διάφορα τμήματα 
της Αρχής και ιδιοκτήτης του Λογισμικού είναι οι Νομικές Υπηρεσίες. Όπως 
αναφέρεται σε σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία των Νομικών Υπηρεσιών με το 
Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής, μετά από εισηγήσεις των χρηστών, προτάθηκε 
αναβάθμιση του λογισμικού για σκοπούς πρόσθετης λειτουργικότητας και 
αύξησης/αξιοποίησης των δυνατοτήτων του συστήματος όπως τη φύλαξη των 
συμβάσεων σε ηλεκτρονική μορφή. Οι Νομικές Υπηρεσίες σε απάντησή τους έθεσαν 
θέμα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των συμβάσεων. Όπως διαπιστώσαμε, αρκετά 
έγγραφα συμφωνιών βρίσκονται ήδη σαρωμένα και φυλάγονται σε ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές των υπαλλήλων που χειρίζονται συμβάσεις και στο λογισμικό ERP για 
θέματα που αφορούν παραγγελίες και τιμολογήσεις. 

Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής σε 
συνεργασία με τις Νομικές Υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους χρήστες, προβεί σε 
ανάλυση των δυνατοτήτων και λειτουργιών του υφιστάμενου συστήματος όπως και 
των διαδικασιών που τηρούνται για την ηλεκτρονική φύλαξη των στοιχείων και 
εγγράφων των συμφωνιών, για αξιοποίηση και ενδεχόμενη αναβάθμιση του 
Λογισμικού Ελέγχου Συμφωνιών, νοουμένου ότι τηρούνται όλες οι διαδικασίες και 
δικλείδες ασφαλείας λογισμικού. 

Η Αρχή, παρόλο που στην απαντητική επιστολή της ημερ. 8.6.2015, μας ενημέρωσε 
ότι θα μελετηθεί η εισήγησή μας, εντούτοις δεν προσκόμισε στην Υπηρεσία μας 
ανάλυση των δυνατοτήτων και λειτουργιών του υφιστάμενου συστήματος καθώς και 
των διαδικασιών που τηρούνται για την ηλεκτρονική φύλαξη των στοιχείων και 
εγγράφων των συμφωνιών.  Ο δε ιδιοκτήτης του Λογισμικού Ελέγχου Συμφωνιών, 
Διευθυντής Εταιρικής Στρατηγικής και Πολιτικής,  με ηλεκτρονική αλληλογραφία ημερ. 
21.4.2016 μας ενημέρωσε, ότι δεν προτίθεται επί του παρόντος να προχωρήσει σε 
ηλεκτρονική φύλαξη του κειμένου των συμβάσεων στο Λογισμικό Ελέγχου 
Συμφωνιών για λόγους ασφάλειας.  Σε συνεδρία του, ημερ. 20.12.2016, στα πλαίσια 
ενημέρωσης για τις υπό εξέλιξη διορθωτικές ενέργειες σχετικά με την  Έκθεση του 
Γενικού Ελεγκτή για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Αρχής για το έτος 2015, το Δ.Σ. 
ενημερώθηκε για τον συγκεκριμένο θέμα ως ακολούθως:  Μέχρι το τέλος του έτους ο 
ιδιοκτήτης του συστήματος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για μελέτη της 
δυνατότητας ηλεκτρονικής καταχώρησης των συμβάσεων παράλληλα με τυχόν 
ανάγκη αναβάθμισης του συστήματος για ανάπτυξη αυτής της δυνατότητας ή/και 
άλλων δυνατοτήτων.  Η διεκπεραίωση της μελέτης θα απαιτήσει την εμπλοκή των 
Νομικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Πληροφορικής και του Λειτουργού Ασφάλειας.  
Από ενημέρωση που είχαμε από τον ιδιοκτήτη του συστήματος, ημερ. 8.5.2017, η 
σχετική μελέτη εκκρεμεί. 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5.4.2 της Εταιρικής Πολιτικής Ασφάλειας 
Πληροφοριών, η αποθήκευση πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή γίνεται σε 
συγκεκριμένο ηλεκτρονικό χώρο περιορισμένης και ελεγχόμενης πρόσβασης και 
για απόρρητες πληροφορίες, όπου υπάρχει δυνατότητα πρέπει να γίνεται χρήση 
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κρυπτογράφησης. Εφόσον διαπιστώσαμε ότι αρκετά έγγραφα συμφωνιών 
βρίσκονται ήδη σαρωμένα και φυλάγονται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές των 
υπαλλήλων που χειρίζονται συμβάσεις στις διάφορες μονάδες της Αρχής, η 
Υπηρεσία μας εισηγείται όπως, ο Λειτουργός Ασφάλειας Πληροφοριών σε 
συνεργασία με τους Υπεύθυνους Ασφάλειας Πληροφοριών και τους 
Προϊσταμένους των εμπλεκόμενων τμημάτων προβούν σε εκτίμηση των επιπέδων 
ασφάλειας που απαιτεί η Αρχή αφού ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα σημεία που 
αναφέρονται στην Εταιρική Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών: 

(i) την τελική ιδιοκτησία και ευθύνη για τη διασφάλιση της πληροφορίας και κατ’ 
επέκταση για εφαρμογή του Συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών έχει η 
Ανώτερη/Ανώτατη Δ/νση της Αρχής (παρ. 4.2). 

(ii) η ασφάλεια πληροφοριών σημαίνει μεταξύ άλλων προστασία από διάδοση.  
Στο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον που λειτουργεί η Αρχή, η 
ασφάλεια πληροφοριών αποτελεί ίσως το κρισιμότερο παράγοντα για τη 
διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (παρ. 1). 

(iii) ο Οργανισμός αναγνωρίζοντας τη σημασία των πληροφοριακών πόρων που 
διαχειρίζεται δεσμεύεται για τη προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, 
προστασία προσωπικών δεδομένων, συμμόρφωση με τους όρους των 
συμβολαίων όσον αφορά στην ασφάλεια των πληροφοριών, για την 
εφαρμογή όλων των κατάλληλων μέτρων προστασίας για αποφυγή κλοπής ή 
λανθασμένης χρήσης των πληροφοριακών πόρων (παρ. 3). 

Σχετικά με τα πιο πάνω παρακαλούμε όπως ληφθεί υπόψη η Νομοθεσία για 
διαχείριση διαβαθμισμένων πληροφοριών (Ν.216(Ι)/2002, Κ.Δ.Π. 410/2013), 
καθώς και ο νόμος για τα προσωπικά δεδομένα (Ν.138(Ι)/2001). 

Η Υπηρεσία μας επαναλαμβάνει την εισήγηση της, όπως η ΕΠΑΠ αναθεωρηθεί για να 
συμπεριλάβει νέες  διαδικασίες όπως  η ασφαλής ηλεκτρονική φύλαξη συμβολαίων. 

Η Αρχή στην απάντησή της αναφέρει ότι συμφωνεί με την εισήγηση της 
Υπηρεσίας μας και θα διενεργηθεί μελέτη η οποία θα απαιτήσει την εμπλοκή των 
Νομικών Υπηρεσιών, των Υπηρεσιών Πληροφορικής και του Λειτουργού 
Ασφάλειας. 

36. Εκκρεμή Θέματα. 

(α) Επιστροφή απαλλοτριωθείσας γης στους ιδιοκτήτες. Η Αρχή 
απαλλοτρίωσε το 1996 έναντι του ποσού των £285.000 ακίνητη ιδιοκτησία στην 
ενορία Άγιοι Ανάργυροι στη Λάρνακα (διάταγμα απαλλοτρίωσης # 339 ημερ. 
29.3.1996). Λόγω καθυστέρησης στην υποβολή αίτησης για έκδοση πολεοδομικής 
άδειας και στην ετοιμασία των εγγράφων για να προκηρυχθεί  διαγωνισμός για την 
ανέγερση κτιρίου, οι πρώην ιδιοκτήτες καταχώρισαν προσφυγή το 2008 στο Ανώτατο 
Δικαστήριο και πέτυχαν την ακύρωση της απαλλοτρίωσης με απόφαση του 
Δικαστηρίου ημερομηνίας 24.3.2011. Η Αρχή καταχώρισε Αναθεωρητική Έφεση, για 
την οποία ορίστηκε ακρόαση στις 8.6.2017. 

(β) Ακίνητη ιδιοκτησία που αγοράστηκε/απαλλοτριώθηκε, χωρίς να 
εκδοθούν τίτλοι ιδιοκτησίας.   

(i) Απαλλοτρίωση γης στο Παραλίμνι (τεμ. 514, 507, 508) για την ανέγερση των 
νέων διοικητικών γραφείων Αμμοχώστου, όπου καταβλήθηκε μέχρι την 
ημερομηνία του ελέγχου το συνολικό ποσό των €300.855.  Η υπόθεση 
εκκρεμεί από το 2000.  
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(ii) Αγορά γης στην Κισσόνεργα για την ανέγερση του Τηλεπικοινωνιακού 
Κέντρου Κισσόνεργας, όπου η Αρχή κατέβαλε το ποσό των €45.278 
(£26.500) και εκκρεμεί υπόλοιπο ύψους €1.708 (£1.000). Έχει εκδοθεί 
διάταγμα μεταβίβασης του ακινήτου από το Δικαστήριο αλλά δεν υπήρξε 
συμμόρφωση και ως εκ τούτου καταχωρήθηκε αίτηση για παρακοή 
διατάγματος στις 26.02.2015 και  ορίστηκε για ακρόαση στις 22.6.2017.   Εν 
τω μεταξύ η ιδιοκτήτρια έχει υποθηκεύσει το ακίνητο. 

 
 
 
 
(Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης) 

Γενικός Ελεγκτής 
της Δημοκρατίας 
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