
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 

 

1.  Γενικά. 

Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται, σύµφωνα µε το άρθρο 3(5) των περί Νοµικών 
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασµών) Νόµων του 1983 και 
1984,  στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Οι λογαριασµοί της Αρχής για το 2003 έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή που 
διόρισε η Αρχή, ύστερα από έγκριση µου, µε βάση το άρθρο 3(1) των πιο πάνω  
Νόµων. Με βάση το ίδιο άρθρο,  η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει διενεργήσει 
επιπρόσθετο οικονοµικό και διαχειριστικό έλεγχο. 

2. Προϋπολογισµός. 

(α) Έγκριση Προϋπολογισµού.  Ο Προϋπολογισµός της Αρχής για το έτος 
2003 εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 9.7.2002 και στάληκε στο 
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων στις 18.7.2002.  Στη συνέχεια, λόγω 
αναθεώρησης των τελών από 1.10.2002, ετοιµάστηκε  αναθεωρηµένος 
Προϋπολογισµός, ο οποίος εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στις 10.12.2002 και από 
το Υπουργικό Συµβούλιο στις 13.2.2003.  Ο Προϋπολογισµός κατατέθηκε στη 
Βουλή στις 20.2.2003 και  εγκρίθηκε στις 3.4.2003.  Σύµφωνα µε τους περί 
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισµών) Νόµους, ο 
Προϋπολογισµός έπρεπε να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 
αργότερο µέχρι τις 30.9.2002.  Οι δαπάνες από την 1.1.2003 µέχρι τις 28.2.2003 
είχαν εγκριθεί από τη Βουλή µε την ψήφιση δωδεκατηµορίων.  Οι δαπάνες από 
την 1.3.2003 µέχρι τις 2.4.2003 ήταν µη εξουσιοδοτηµένες.  Με βάση απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι δαπάνες αυτές αφορούν µόνο µισθούς και 
συµβατικές υποχρεώσεις. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι τα αρµόδια Υπουργεία, λόγω φόρτου 
εργασίας και χρονοβόρων διαβουλεύσεων, αναλώνουν µεγάλα χρονικά 
διαστήµατα για τη θεώρηση και έγκριση των Προϋπολογισµών, µε αποτέλεσµα να 
σηµειώνονται καθυστερήσεις. 
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(β) ∆απάνες Προϋπολογισµού Αναπτύξεως.  Οι δαπάνες που 
προϋπολογίστηκαν για το 2003 ήταν £103 εκ. και οι πραγµατικές ανήλθαν σε 
£57,14 εκ. 

Η κατάσταση που ακολουθεί παρουσιάζει την εκτέλεση του Προϋπολογισµού 
Αναπτύξεως κατά τα τελευταία χρόνια: 

Έτος  Προϋπολογισµός  Πραγµατικές 
δαπάνες  Αδαπάνητα 

ποσά 
 Ποσοστό 
απόκλισης 

  £εκ.  £εκ.  £εκ  % 
1999  55  49  6  11 
2000  61,3  62,7  —  — 
2001  68,3  59,5  8,8  13 
2002  129,8  60,5  69,3  53 
2003  103  57,1  45,9  45 

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται τα σηµαντικότερα έργα του Προϋπολογισµού 

Αναπτύξεως που παρουσιάζουν χαµηλό ποσοστό υλοποίησης. 

Έργο  Προϋπολογισµός  ∆απάνη 
  £εκ.  £εκ. 

∆ιεθνή Υποβρύχια Καλώδια  33,4  0,2 
∆ίκτυο Μετάδοσης   5,9  2,7 
Οµαδοποιηµένα Προϊόντα  2,2  1,0 
∆ίκτυο Πρόσβασης  10,4  7,7 
Κτίρια  2,4  0,9 
Τεχνολογία Πληροφορικής  7,0  5,0 
Αυτοκίνητα  1,5  0,04 

 

Η µη υλοποίηση των έργων που αφορούν ∆ιεθνή Υποβρύχια Καλώδια οφείλεται 

στην αναβολή ή ακύρωση των προγραµµατιζόµενων έργων λόγω των δυσχερών 

οικονοµικών συνθηκών σε διεθνές επίπεδο. 

Εισηγήθηκα όπως ο Προϋπολογισµός Αναπτύξεως ετοιµάζεται πάνω σε πιο 

ορθολογιστική και ρεαλιστική βάση, έτσι ώστε να συµβαδίζει κατά το δυνατόν µε 

τη δυνατότητα εκτέλεσής του. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι ο ετήσιος Προϋπολογισµός 

Αναπτύξεως ετοιµάζεται µε βάση τα δεδοµένα της αγοράς και της τεχνολογίας, 
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εκεί όµως που τα γεγονότα διαφοροποιούνται µε τρόπο που να µη δικαιολογεί την 

εκτέλεσή του, η Αρχή δεν προχωρεί µε την υλοποίηση των έργων. 

3. Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Το καθαρό πλεόνασµα για το 2003, πριν από τη 

φορολογία, ήταν £29,1 εκ., σε σύγκριση µε £6,9 εκ. το προηγούµενο έτος. 

Τα αποτελέσµατα των τελευταίων δύο ετών συνοψίζονται ως ακολούθως: 
 
  

2003 
  

2002 
 Αύξηση/ 

(Μείωση) 
 £000  £000  £000 £000  % 

Έσοδα από υπηρεσίες:        
 Τηλεφωνικές Υπηρεσίες 177.794    183.294    
 Άλλες Υπηρεσίες 33.248  211.042  28.624 211.918  (0,4) 
Άλλα Έσοδα   9.290   14.532  (36,1) 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων  7.925   —  — 
Σύνολο Εσόδων  228.257   226.450  0,7 
Έξοδα λειτουργίας  149.695   140.956  8,2 
Έξοδα χρηµατοδότησης/άλλα έξοδα   3.378   2.749  22,9 
Συναλλαγµατική ζηµιά  438   242  — 
Πρόστιµο Επιτροπής Προστασίας Ανταγ.  —   20.000  — 
Χορηγία στο Κράτος  35.700   40.000  (10,8) 
Τόκοι και ελλείµµατα Ταµείου και Σχεδίου 
Συντάξεων 

  
9.974 

   
15.650 

  
(36,3) 

  199.185   219.597  9,4 
Πλεόνασµα πριν από την αφαίρεση 
εταιρικού φόρου 

  
29.072 

   
6.853 

  
324,2 

Στα έσοδα από υπηρεσίες σηµειώθηκαν διάφορες αυξήσεις/µειώσεις, σε σύγκριση 

µε το προηγούµενο έτος, οι σηµαντικότερες από τις οποίες είναι: 

• Αύξηση στα έσοδα από συνδιαλέξεις εσωτερικού κατά £1,8 εκ. από £76,2 εκ. 

σε £78,0 εκ. (2,4%), σε σύγκριση µε µείωση £2,5 εκ. (3,1%) το 2002. 

• Αύξηση στα έσοδα από ψηφιακό δίκτυο ενοποιηµένων υπηρεσιών (ISDN) 

κατά £0,4 εκ., από £11,8 εκ. σε £12,2 εκ. (3,4%), σε σύγκριση µε £0,9 εκ. 

(8,5%) το 2002. 

• Αύξηση στα έσοδα της Υπηρεσίας ∆ιαδικτύου (Cytanet) κατά £0,9 εκ., από 

£5,4 εκ. σε £6,3 εκ. (16,5%), σε σύγκριση µε αύξηση £1,3 εκ. (32%) το 2002. 
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• Αύξηση στα έσοδα από υποβρύχια καλώδια και δορυφορικούς σταθµούς 

κατά £0,9 εκ., από £1,9 εκ. σε £2,8 εκ. (50%), σε σύγκριση µε µείωση 

0,3% εκ. (14%) το 2002. 

• Αύξηση στα έσοδα του ∆ικτύου «Σύγχρονου Τρόπου Μεταφοράς (ΑΤΜ)» 

κατά £0,7 εκ., από £2,5 εκ. σε £3,2 εκ. (29%), σε σύγκριση µε αύξηση £1 εκ. 

(61%) το 2002. 

• Αύξηση στα έσοδα της Υπηρεσίας i-Choice κατά £1,4 εκ., από £1,1 εκ. σε 

£2,5 εκ. (122%), σε σύγκριση µε αύξηση £1,1 εκ. το 2002. 

• Μείωση στα ενοίκια της τηλεφωνικής υπηρεσίας κατά £2,5 εκ., από £37,4 εκ. 

σε £34,9 εκ. (6,6%), σε σύγκριση µε αύξηση £1,4 εκ. (3,8%) το 2002. 

• Μείωση στα έσοδα από διεθνείς συνδιαλέξεις  κατά £6 εκ., από £57,4 εκ. σε 

£51,4 εκ. (10,5%), σε σύγκριση µε £6,4 εκ. (10%) το 2002, λόγω της µείωσης 

των τελών. 

Η µείωση στα άλλα έσοδα κατά £5,2 εκ. οφείλεται κυρίως στα µειωµένα επιτόκια 

και στη µείωση των ταµειακών διαθεσίµων. 

Η Αρχή κατά το 2003 πώλησε τις µετοχές που είχε στον Οργανισµό Inmarsat 

Ventures Ltd για δολάρια ΗΠΑ 23.599.200 (£10.947.000), πραγµατοποιώντας 

κέρδος £7.925.000. 

Τα έξοδα λειτουργίας αυξήθηκαν κατά £8.739.000, κυρίως λόγω της αύξησης του 

µισθολογίου και των αποσβέσεων. 

Μετά την επιβολή του προστίµου ύψους £20 εκ. το 2002 από την Επιτροπή 

Προστασίας Ανταγωνισµού, η ΑΤΗΚ υπέβαλε ένσταση στο Ανώτατο ∆ικαστήριο, 

το οποίο, µε απόφαση του ηµεροµηνίας 26 Ιανουαρίου 2004, ακύρωσε την 

απόφαση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού. 

Όπως έχω αναφέρει και σε προηγούµενες εκθέσεις µου,  µε βάση το άρθρο 19 

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

για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες θα έπρεπε να ήταν καθορισµένες σε τέτοιο 

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

την αποπληρωµή του κεφαλαίου και των τόκων των δανείων, καθώς και τέτοιο 
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απόθεµα, το οποίο η Αρχή ήθελε κρίνει ικανοποιητικό για αποσβέσεις, επεκτάσεις, 

ανακαινίσεις κ.τ.λ.  Σηµειώνεται ότι το πιο πάνω άρθρο έχει καταργηθεί από τον 

περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικό) Νόµο του 2004, ηµεροµηνίας 

6.2.2004, και αντικατασταθεί µε νέο άρθρο, στο οποίο αναφέρεται ότι η Αρχή 

δύναται να καθορίζει και χρεώνει τέλη για τις υπηρεσίες που διαχειρίζεται. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι η Αρχή θεωρεί ότι λειτουργεί στα 

πλαίσια του άρθρου 19, εφόσον τα τέλη βασικών υπηρεσιών εγκρίνονται από τη 

Βουλή των Αντιπροσώπων και από το Φεβρουάριο 2004 από τον Επίτροπο 

Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων.  Επίσης θεωρεί ότι τα 

πλεονάσµατα αποτελούν µία λογική απόδοση, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αντιπροσωπεύει το µεσοσταθµικό κόστος κεφαλαίου 

της Αρχής. 

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

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της Αρχής: 
  2003  2002 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις  4,3  2,6 
Πλεόνασµα πριν από τον Εταιρικό Φόρο προς 
Απασχολούµενο Κεφάλαιο (Σύνολο Αποθεµατικών και 
Υποχρεώσεων) 

  
 

13,3% 

  
 

16,1% 

4. Μετρητά και κυβερνητικά χρεώγραφα. 

Στις 31.12.2003 υπήρχαν µετρητά και κυβερνητικά χρεώγραφα συνολικού ύψους 

£165 εκ., σε σύγκριση µε £211,5 εκ. το 2002.  Τα µετρητά ανέρχονταν σε 

£101,1 εκ., σε σύγκριση µε £144,3 εκ. το 2002, και το µεγαλύτερο µέρος τους είναι 

καταθεµένα σε εµπορικές τράπεζες, σε λογαριασµούς ενός έτους προειδοποίησης  

και σε γραµµάτια µε επιτόκιο 4%. 

Στο λογαριασµό τραπεζικών καταθέσεων µε δωδεκάµηνη προειδοποίηση και 

άλλων σταθερών καταθέσεων περιλαµβάνεται ποσό £225.000, το οποίο 

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

η οποία εξαρτάται από τις αποδόσεις χρηµατιστηρίων του εξωτερικού.  Η 

απόδοση από τις επενδύσεις αυτές µέχρι σήµερα είναι µηδενική. 
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Όπως ανέφερα και στην προηγούµενη έκθεσή µου, τα ταµειακά διαθέσιµα, πέρα 

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

Υπουργού Οικονοµικών, δυνάµει του περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

(Επενδύσεις) Νόµου αρ. 100 του 1991,  να είχαν επενδυθεί σταδιακά εντός 

10 ετών σε κυβερνητικά χρεώγραφα. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι η Αρχή συνεχίζει να επενδύει µέρος 

των χρηµατικών της διαθεσίµων σε κυβερνητικά χρεώγραφα, λαµβάνοντας υπόψη 

τους κινδύνους, την απόδοση και τις προβλεπόµενες ταµειακές ροές.  Επίσης 

λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι για τα χρεώγραφα δεν υπάρχει δευτερογενής 

αγορά για να αγοράζονται ή να διατίθενται, όταν κρίνεται αναγκαίο. 

5. Χορηγία στο Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής στη συνεδρία του αρ. 19/2003, ηµεροµηνίας 

24.6.2003, αποφάσισε όπως ποσό ύψους £35,7 εκ. µεταφερθεί από τα 

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

Συµβούλιο, µε την απόφαση του αρ. 58.144 ηµεροµηνίας 25.6.2003, αποδέχθηκε 

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

Αντιπροσώπων στις 17.7.2003 Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός για τη χρήση 

του έτους 2003, ύψους £35,7 εκ. 

H µεταφορά των πλεονασµάτων στο Πάγιο Ταµείο δεν προνοείται στο Νόµο που 

διέπει τη λειτουργία της ΑΤΗΚ και ουσιαστικά ισοδυναµεί µε έµµεση φορολογία 

των καταναλωτών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

6. Προσωπικό. 

(α) Η Αρχή στις 31.12.2003 εργοδοτούσε 2 410 άτοµα ως µόνιµο προσωπικό.  

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

σε £57 εκ., σε σύγκριση µε £53,6 εκ. το 2002.  Οι δαπάνες για τόκους και 

ελλείµµατα στο Σχέδιο Συντάξεων και στο Ταµείο Συντάξεων ήταν £10 εκ., σε 

σύγκριση µε £15,7 εκ. το  2002.  Σηµειώνεται ότι στο τέλος του 2003 υπήρχαν 161 

κενές οργανικές θέσεις. 
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Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, ο ετήσιος µέσος όρος δαπανών για κάθε 

εργοδοτούµενο, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ελλειµµατική εισφορά των £10 εκ. στο 

Σχέδιο Συντάξεων, ήταν περίπου £23.635 (2002 £22.173).  Η αύξηση οφείλεται 

στις γενικές αυξήσεις που παραχωρήθηκαν µε τη νέα συλλογική σύµβαση.  Με την 

ελλειµµατική εισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων, ο µέσος όρος δαπανών για κάθε 

εργοδοτούµενο το 2003 ήταν περίπου £27.800 (2002 £28.671). 

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

σε ωροµίσθια βάση.   Στις 31.12.2003 εργοδοτούνταν 185 έκτακτοι υπάλληλοι, για 

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

έτος ανήλθε στις £701.071. 

(β) Άλλα ωφελήµατα προσωπικού.  Κατά τα έτη 2001-2003 πληρώθηκαν τα 

πιο κάτω ποσά: 

 2003  2002  2001 
 £  £  £ 
Βοηθήµατα και  χορηγίες προς το 
προσωπικό 

 
507.503 

  
450.742 

  
420.640 

Εορταστικές εκδηλώσεις 43.871  39.565  206.856 
Επιχορήγηση Σωµατείου Ταµείου Ευηµερίας 678.332  655.696  567.148 
Συνδροµές υπαλλήλων στο ΘΟΚ 7.400  8.120  7.600 
Οµαδική ασφάλεια υπαλλήλων και 
συνταξιούχων 

 
377.952 

  
299.122 

  
285.527 

 1.615.058  1.453.245  1.487.771 

Η εισφορά στο Σωµατείο Ταµείου Ευηµερίας και η οµαδική ασφάλεια των 

υπαλλήλων και συνταξιούχων γίνονται βάσει της συλλογικής σύµβασης.  Οι 

διάφορες χορηγίες προς το προσωπικό (µηνιαία βοηθήµατα υπαλλήλων Ταµείου 

Προνοίας, χορηγήµατα τέκνων για σπουδές, βοηθήµατα σε δυσπραγούντες 

υπαλλήλους, χορηγήµατα σε αριστεύσαντα παιδιά υπαλλήλων κ.τ.λ.) γίνονται µε 

βάση σχετική απόφαση του Συµβουλίου. 

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

θεσµός της πρόωρης αφυπηρέτησης προσωπικού συνεχίστηκε και το 2003.  Σε 

15 υπαλλήλους της Αρχής, οι οποίοι αφυπηρέτησαν πρόωρα, καταβλήθηκε 

αποζηµίωση συνολικού ύψους £595.609, επιπρόσθετα από τα συνταξιοδοτικά 
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τους ωφελήµατα.  Από την εφαρµογή του θεσµού το 1988 µέχρι το 2003, η Αρχή 

έχει δαπανήσει για πρόωρη αφυπηρέτηση 643 υπαλλήλων συνολικό ποσό 

£16.449.206. 

Παρατηρήθηκε ότι κατά το 2003 υπάλληλος, ο οποίος, ενώ προήχθη την 

1.5.2002, αφυπηρέτησε πρόωρα σε ηλικία 57 ετών, στις 31.12.2003 (µε πρόσθετα 

ωφελήµατα £30.155), και εποµένως, κατά την άποψή µου, δεν εξυπηρετήθηκαν οι 

σκοποί της προαγωγής. 

Το ποσό της αποζηµίωσης για πρόωρη αφυπηρέτηση καθορίζεται, βάσει του 

αναθεωρηµένου Κανονισµού 10Α, ο οποίος εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στις 

23.7.2002 (απόφαση 350/02), ως το µικρότερο ποσό από τα (i) και (ii) πιο κάτω, 

χωρίς ανώτατο όριο και χωρίς προεξοφλητικό επιτόκιο, σε αντίθεση µε ό,τι ισχύει 

σε άλλους Οργανισµούς, όπου εφαρµόζεται σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης. 

(i) Μηνιαίος µισθός (βασικός + τιµάριθµος) επί τα πραγµατικά έτη υπηρεσίας.  

Ο µηνιαίος µισθός υπολογίζεται µε βάση την ανώτατη βαθµίδα της κλίµακας 

των υπαλλήλων. 

(ii) Το 85% της διαφοράς µεταξύ του µισθού που θα έπαιρναν µέχρι την 

κανονική ηλικία αφυπηρέτησης τους, µε βάση τη σηµερινή µισθολογική τους 

κλίµακα, και της σύνταξης που θα εισπράξουν µέχρι τότε. 

Οι αποζηµιώσεις του έτους κυµάνθηκαν από £7.347 µέχρι £73.028, µε µέσο όρο 

ανά υπάλληλο £39.707. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι ο θεσµός αποβαίνει προς το 

συµφέρον της Αρχής, µε κυριότερο όφελος την ανανέωση και ακαδηµαϊκή 

αναβάθµιση του προσωπικού, ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 

του µεταβαλλόµενου τεχνικού και λειτουργικού περιβάλλοντος της Αρχής. 

(δ) Υπερωρίες.  Η δαπάνη για υπερωριακή απασχόληση ανήλθε σε £2,33 εκ., 

σε σύγκριση µε £2,22 εκ. το 2002, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση κατά 5%.  Τα 

ποσά που πληρώθηκαν για υπερωριακή απασχόληση για τα έτη 2001-2003 

φαίνονται πιο κάτω: 
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 ΩΡΕΣ ΠΟΣΟ 
 2003 2002 2001 2003 2002 2001 
  £εκ. £εκ. £εκ. 

Υπερωρίες Κυριακής και 
δηµόσιων αργιών 

 
83237 

 
87217 

 
88 560 

 
1,15 

 
1,26 

 
1,0 

Επίδοµα βάρδιας    0,38 0,35 0,34 
    1,53 1,61 1,34 
Υπερωρίες εργάσιµων 
ηµερών 

82217 83601 100 955 0,80 0,61 0,85 

    2,33 2,22 2,19 

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

οποίες ανέρχονται γύρω στο 10%.  Από τα πιο πάνω στοιχεία φαίνεται ότι, ενώ οι 

ώρες της υπερωριακής απασχόλησης των εργάσιµων ηµερών µειώθηκαν  κατά 

1 384 ώρες (1,6%), το ποσό που πληρώθηκε αυξήθηκε κατά £0,19 εκ. λόγω  των 

µισθολογικών αυξήσεων. 

7. Επενδύσεις – ∆ορυφορικό πρόγραµµα EAST. 

Στους λογαριασµούς του έτους 2000 έγινε πρόβλεψη ύψους £1.292.000 για 

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

οποία έγινε µέσω της θυγατρικής εταιρείας Digimed Communications Ltd, λόγω 

του ότι το πρόγραµµα δεν υλοποιήθηκε. 

Η Αρχή προχώρησε σε διαβουλεύσεις, µέσω της Digimed, µε τους συνεταίρους 

της στο πρόγραµµα Matra Marconi Space (UK) Ltd, για διεκδίκηση των 

δικαιωµάτων της βάσει της σχετικής συµφωνίας, οι οποίες όµως δεν 

καρποφόρησαν.  Κατά το 2002 η Αρχή ανέθεσε σε ∆ικηγορικό Γραφείο του 

εξωτερικού τη λήψη µέτρων εναντίον των συνεταίρων της.  Επειδή το ∆ικηγορικό 

Γραφείο καθυστερούσε, η υπόθεση ανατέθηκε σε άλλο οίκο. 

8. Θυγατρική εταιρεία Digimed Communications Ltd. 

Οι δραστηριότητες της εταιρείας, οι οποίες δεν ελέγχονται από την Ελεγκτική 

Υπηρεσία,  συνεχίζουν να είναι περιορισµένες.  Τα αποτελέσµατα του έτους, 

όπως παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, είναι: 
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 2003  2002 
 £000  £000 

Έσοδα από υπηρεσίες 98  — 
Έξοδα λειτουργίας (306)  (146) 
Ζηµιά από εργασίες (208)  (146) 
Τόκοι εισπρακτέοι 1.111  161 
Συναλλαγµατικό κέρδος 263  (96) 
Κέρδος/ζηµιά πριν από τη φορολογία 1.166  (81) 

 
Η εταιρεία έχει τις πιο κάτω θυγατρικές και συνδεδεµένες εταιρείες: 

 Ποσοστό 
συµµετοχής  Ποσό 

επένδυσης 
 %   

Cytacom Solutions Ltd 100   £250.000 
Emporion Plaza Ltd 100   £150.000 
Cyta UK Ltd (στο Ηνωµένο Βασίλειο) 100  Stg250.000 
Bestel Communications Ltd 50   £131.445 
Iris Gateway Satellite Services Ltd 100  £1.600.000 
Cytasoft Ltd 100   £200.000 
CYTA (HELLAS) 100   €170.000 

Όπως έχω αναφέρει στην έκθεσή µου για το 2002, η Αρχή κατέθεσε στο 

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

σήµερα δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµιά επένδυση.  Το ποσό των £30 εκ. 

κατατέθηκε σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασµούς και το 2003 απέφερε τόκους 

£1.110.760.  Ποσό £19,1 εκ. έχει κατατεθεί σε λίρες Κύπρου και το υπόλοιπο σε 

ευρώ.  Αναφέρεται ότι το ποσό των £30 εκ. έχει κεφαλαιοποιηθεί το 2004, µετά 

από έγκριση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων και σχετική απόφαση του 

Συµβουλίου, και έχουν εκδοθεί τίτλοι µετοχών στο όνοµα της Αρχής (32.570.000 

µετοχές @ £1). 

9. Αποθήκες. 

Τα αποθέµατα υλικών λειτουργίας και συντήρησης στις 31.12.2003 ήταν αξίας 

£2,9 εκ., σε σύγκριση µε £2,2 εκ. το 2002.  Τα αποθέµατα υλικών για τα έργα υπό 

εκτέλεση στις 31.12.2003 ήταν αξίας £7,45 εκ., σε σύγκριση µε £10,9 εκ. το 2002. 
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(α) Αποθέµατα έργων υπό εκτέλεση. 
    £εκ. 

Μεταγωγικό ∆ίκτυο  1,85 
Κινητές Τηλ. Υπηρεσίες  1,64 
Σταθερές Τηλ. Υπηρεσίες  0,73 
Ηλεκτροµηχανολογικές Υπηρεσίες  0,02 
∆ίκτυο Πρόσβασης  3,21 
  7,45 

Παρατηρήθηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα αποθέµατα παραµένουν στις 

αποθήκες για αρκετό χρονικό διάστηµα προτού εγκατασταθούν στα έργα, µε 

αποτέλεσµα να αυξάνεται το κόστος αδράνειας και ο κίνδυνος να καταστούν 

πεπαλαιωµένα.  Αγορές υλικών και εξοπλισµού αξίας £1.531.410 ή το 20,5% του 

συνολικού υπολοίπου παρέµειναν αναξιοποίητα στις αποθήκες για πέρα από 24 

µήνες. 

Αναφέρεται ότι κατά το 2003 έγινε πρόβλεψη για κήρυξη, ως πεπαλαιωµένων, 

υλικών αξίας £168.861, καθώς και διαγραφή πεπαλαιωµένων υλικών αξίας 

£1.978.526. 

(i) Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας.  Από την κατάσταση των αποθεµάτων 

της Κινητής Τηλεφωνίας κατά σειρά παλαιότητας, φαίνεται ότι υλικά και 

εξοπλισµός αξίας £79.650 αγοράστηκαν το 1996 και 1997 και παραµένουν  

αναξιοποίητα στις αποθήκες. 

Στα αποθέµατα της πιο πάνω Υπηρεσίας περιλαµβάνεται εξοπλισµός αξίας 

£28.847, ο οποίος, µε απόφαση του Κεντρικού Συµβουλίου Προσφορών 

(αρ. συνεδρίας 125/2003, ηµερ. 23.12.2003), κηρύχθηκε ως πεπαλαιωµένος.  

Το Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών εισηγήθηκε όπως η Υπηρεσία 

διερευνήσει τη δυνατότητα εκποίησής του. 

Στην Κεντρική Αποθήκη υπάρχει µεταχειρισµένος εξοπλισµός κινητής 

τηλεφωνίας αξίας £138.735, ο οποίος επιστράφηκε από τα Τηλεφωνικά 

Κέντρα ως πεπαλαιωµένος. 
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Όπως πληροφορούµαι, στα πιο πάνω υλικά περιλαµβάνονται υλικά που 

εγκαταστάθηκαν και ακολούθως αποξηλώθηκαν και επιστράφηκαν στις 

αποθήκες και πρόκειται να διαγραφούν. 

(ii) ∆ίκτυο Πρόσβασης.  Στα αποθέµατα της πιο πάνω υπηρεσίας 

περιλαµβάνονται υλικά και εξοπλισµός, όπως καλώδια, κάρτες κ.τ.λ., αξίας 

£1.025.690 (31,92% του συνόλου), τα οποία αγοράστηκαν το 1996, 1997  

και 1998 για σκοπούς του αναπτυξιακού προγράµµατος και παρέµειναν 

αναξιοποίητα στις αποθήκες. 

Από δειγµατοληπτικό έλεγχο των αποθεµάτων της πιο πάνω υπηρεσίας 

παρατηρήθηκε ότι: 

• Υπάρχουν υλικά τα οποία δεν χρησιµοποιούνται από το ∆ίκτυο Πρόσβασης 

για σκοπούς ανάπτυξης, αλλά µόνο για σκοπούς συντήρησης.  Θα πρέπει να 

γίνει µεταφορά από τις Αποθήκες Ανάπτυξης στις Αποθήκες Συντήρησης 

(π.χ. καλώδιο µε κωδ. 31167 αξίας £47.142). 

• Υπάρχουν αποθέµατα υλικών τα οποία δεν χρησιµοποιούνται λόγω 

πεπαλαιωµένης τεχνολογίας (π.χ. καλώδια Peut 0,4mm). 

(iii) Σταθερές Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες.  Στα αποθέµατα της πιο πάνω 

υπηρεσίας περιλαµβάνονται, κάτω από τα έργα υπό εκτέλεση, εξοπλισµός 

και υλικά των Τηλεφωνικών Κέντρων Ericsson (καλώδια, connectors καρτών 

κ.τ.λ.) αξίας £116.960, τα οποία αγοράστηκαν το 1996 και 1997, για 

σκοπούς του αναπτυξιακού προγράµµατος και παρέµειναν αναξιοποίητα.  

Στα πιο πάνω αποθέµατα περιλαµβάνονται υλικά τα οποία δεν 

χρησιµοποιούνται από τις Σταθερές Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για 

σκοπούς ανάπτυξης, αλλά µόνο για σκοπούς συντήρησης. 

Επίσης αρκετά από τα αποθέµατα είναι µη χρησιµοποιήσιµα λόγω 

πεπαλαιωµένης τεχνολογίας, όπως κάρτες (Κώδ. 24772 – UDP 009343 – 16 

MBIS – Memory Board) αξίας £25.815. 
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Εξοπλισµός αξίας περίπου £296.000, ο οποίος αγοράστηκε στις 20.9.2003 

βάσει της προσφοράς ΜΜ138/2002 και προορίζεται για το τηλεφωνικό 

Κέντρο Μακεδονίτισσας, παραµένει αναξιοποίητος λόγω της µη έγκαιρης 

αποπεράτωσης του Τηλεφωνικού Κέντρου. 

(iv) Συστήµατα Μετάδοσης.  Στα αποθέµατα της υπηρεσίας αυτής, 

περιλαµβάνονται, κάτω από τα έργα υπό εκτέλεση, εξοπλισµός και υλικά 

τηλεφωνικών κέντρων αξίας £309.110, τα οποία αγοράστηκαν πριν από 

αρκετά χρόνια (1996, 1997) για σκοπούς του αναπτυξιακού προγράµµατος 

και παρέµειναν αναξιοποίητα (εξοπλισµός δικτύου µισθωµένων γραµµών – 

µέρος του εξοπλισµού είναι µεταχειρισµένος). 

Όπως πληροφορούµαι, αξιολογείται η δυνατότητα αξιοποίησής του από την 

Αρχή. 

(β) Αποθέµατα λειτουργίας και συντήρησης.  Στα αποθέµατα λειτουργίας και 

συντήρησης περιλαµβάνονται υλικά και εξοπλισµός του ∆ικτύου Πρόσβασης αξίας 

£558.574, τα οποία παρέµειναν αχρησιµοποίητα για πέρα από 24 µήνες.  Επίσης 

περιλαµβάνονται 2 271 τηλεφωνικοί πάσσαλοι αξίας £133.562.  ∆εδοµένης της 

πολιτικής για σταδιακή υπογειοποίηση του δικτύου της Αρχής, η οποία 

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

δυνατότητα εκποίησης τους.   Επίσης στα αποθέµατα λειτουργίας περιλαµβάνεται 

µεταχειρισµένος τερµατικός εξοπλισµός (καρτοτηλέφωνα) αξίας £56.460, τα οποία 

έχουν επιστραφεί στην αποθήκη. 

Λογισµικό σύστηµα «EPOS».  Το λογισµικό χρησιµοποιείται για τη διαχείριση 

πωλήσεων και αποθεµάτων τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού από τα 

Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών (ΓΕΠ) από το ∆εκέµβριο του 2000.  Στο 

σύστηµα έχουν πρόσβαση όλα τα ΓΕΠ.  Όπως έχει διαπιστωθεί και από 

προηγούµενους ελέγχους, το σύστηµα εξακολουθεί να παρουσιάζει διάφορα 

λειτουργικά προβλήµατα, όπως κοστολόγηση προϊόντων κατά την παραλαβή, 

ποσοστιαίες εκπτώσεις κ.τ.λ., τα οποία δεν είχαν επιλυθεί µέχρι την ηµέρα του 

ελέγχου. 
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10. Προσφορές. 

(α) Προσφορά ΜΜ159/2002 – Συµβουλευτικές Υπηρεσίες για την 

Τµηµατοποίηση της Αγοράς και την ετοιµασία πακέτων στη Σταθερή 

Τηλεφωνία.  Το Συµβούλιο της Αρχής, µε την απόφαση του αρ. 17/2001, 

ηµερ. 30.7.2001, ενέκρινε κατ’ εξαίρεση την παράκαµψη των διαδικασιών/ 

Κανονισµών Προσφορών και προχώρησε µε την κλειστή διαδικασία προσφορών.  

Ο λόγος για την απόφαση αυτή ήταν το «επείγον του θέµατος και η αδυναµία 

άµεσης υλοποίησης του έργου µε τη χρονοβόρα διαδικασία των ανοικτών 

προσφορών». 

Το προϋπολογιζόµενο κόστος ανερχόταν στις £200.000, µε στόχο την υλοποίηση 

του µέχρι το Φεβρουάριο του 2002.  Μετά από έρευνα που έγινε επιλέγηκαν 

7 Συµβουλευτικοί Οίκοι, οι οποίοι θεωρήθηκαν ότι είχαν τις ικανότητες να 

παρέχουν τις απαιτούµενες υπηρεσίες.  Στις 9.9.2002 ζητήθηκε από αυτούς να 

υποβάλουν προσφορά.  Μέχρι την ηµεροµηνία λήξης των προσφορών στις 

18.10.2002, είχαν υποβληθεί µόνο δύο προσφορές, από τις οποίες η µία 

προερχόταν από εταιρεία που δεν περιλαµβανόταν στους 7 προεπιλεγµένους 

οίκους. 

Στις 7.1.2003, δηλαδή 17 µήνες µετά την αρχική έγκριση για παράκαµψη της 

διαδικασίας των ανοικτών προσφορών, µε αιτιολογία  το επείγον του θέµατος, το 

Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών της Αρχής (Συνεδρίαση 3/2003) κατακύρωσε την 

προσφορά στην εταιρεία η οποία δεν συµπεριλαµβανόταν στους 

προεπιλεγµένους οίκους, για το ποσό των €148.500 (£84.700), µε περίοδο 

εκτέλεσης 14 εβδοµάδες. 

Αναφέρεται ότι σύµφωνα µε το συµβόλαιο παρεχόταν η δυνατότητα στην Αρχή να 

αναθέσει επιπρόσθετη εργασία στον ανάδοχο, εντός χρονικού διαστήµατος 

2 χρόνων.  Μέχρι σήµερα, µε διάφορες αποφάσεις του Συµβουλίου, έχουν 

ανατεθεί σ’ αυτόν επιπρόσθετες εργασίες συνολικού ύψους €846.528, ενώ νέο 

συµβόλαιο   αξίας €230.040 βρίσκεται στη διαδικασία έγκρισης από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο.  Με την τακτική αυτή αγοράζονται συµβουλευτικές υπηρεσίες χωρίς 

προσφορές, ενώ το αρχικό ποσό του συµβολαίου έχει επταπλασιαστεί. 
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Έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις, 

παρατείνονται συµβόλαια και αγοράζεται επιπρόσθετος εξοπλισµός µεγάλης 

αξίας,  µετά από διαπραγµατεύσεις µε τον προσφοροδότη. 

Εξέφρασα την άποψη ότι θα πρέπει να γίνεται καλύτερος προγραµµατισµός των 

αναγκών και περίληψη τους στους όρους προκήρυξης των προσφορών, ώστε να 

διασφαλίζονται συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού και να εξασφαλίζονται 

χαµηλότερες τιµές. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι η παράκαµψη της ανοικτής 

διαδικασίας προσφορών γίνεται σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, για 

ικανοποίηση έκτακτων αναγκών που έχουν σχέση µε νέες ρυθµίσεις και την 

ελευθεροποίηση της Αρχής.  Η καθυστέρηση στη συγκεκριµένη προσφορά 

αποδίδεται στην καθυστέρηση στην ετοιµασία των προδιαγραφών, λόγω του ότι 

αυτές θα αποτελούσαν πρότυπο. 

(β) Αναβάθµιση Αντισεισµικής Προστασίας των Κεντρικών Γραφείων της 

Αρχής.  ∆εν έχει ληφθεί απόφαση για την αναβάθµιση των κτιρίων της Αρχής, για 

σκοπούς αντισεισµικής προστασίας.  Στην Έκθεσή µου για το 2001 ανέφερα ότι, 

προτού ληφθεί σχετική απόφαση, θα πρέπει να δοθεί έκθεση/απόψεις από τον 

αρχικό µελετητή του κτιρίου για την αντισεισµική στατική επάρκεια του κτιρίου.  

Τον Απρίλιο του 2004 δόθηκε στην Υπηρεσία µου έκθεση των αρχικών µελετητών 

του έργου, σύµφωνα µε την οποία η σεισµική επάρκεια του κτιρίου είναι σύµφωνα 

µε τους τότε ισχύοντες κανονισµούς και το συγκεκριµένο συντελεστή σεισµικής 

επιτάχυνσης 0,08g.  Σύµφωνα µε το σηµερινό κανονισµό, ο συντελεστής 

σεισµικής επιτάχυνσης είναι 0,10g.  Πρόθεση της ΑΤΗΚ είναι η αναβάθµιση του 

κτιρίου µε συντελεστή σεισµικής επιτάχυνσης 0,25g. 

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

Αρχής από Γραφείο Εκτιµητών Ακινήτων, η αξία του αναβαθµισµένου κτιρίου 

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

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

ανέγερσης νέου σύγχρονου κτιρίου υπολογίζεται σε £22,9 εκ. 
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Εξέφρασα την άποψη ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα πρέπει να λάβει υπόψη όλα 

τα δεδοµένα και τις υπαλλακτικές λύσεις, δεδοµένης της µεγάλης δαπάνης που 

συνεπάγεται το έργο, προτού ληφθεί τελική απόφαση.  Όπως πληροφορούµαι,  

για το θέµα ετοιµάζεται νέα µελέτη. 

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

νέο Κέντρο Ελέγχου Αεροπορικών Πτήσεων Λευκωσίας (έργο LEFCO).  

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

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

διάφορων αδυναµιών και προβληµάτων που προέκυψαν στο στάδιο της τεχνικής 

αξιολόγησης και της καθυστέρησης που σηµειώθηκε, η Αρχή αποφάσισε στις 

24.4.2001 την ακύρωση της προσφοράς και την επαναπροκήρυξη της.  

Υποβλήθηκαν τέσσερεις προσφορές και από την τεχνική αξιολόγηση προέκυψε 

ότι δύο από αυτές ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. 

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

Επιτροπής Αξιολόγησης και του Κεντρικού Συµβουλίου Προσφορών όπως 

προχωρήσουν σε διαβουλεύσεις µε τον πρώτο κατά σειρά κατάταξης 

προσφοροδότη, µε στόχο την υπογραφή συµβολαίου. 

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

εγκρίθηκε παράταση της ισχύος των προσφορών µέχρι 22.7.2003, για 

ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων. 

Η υπογραφή του σχετικού συµβολαίου µε τον επιτυχόντα προσφοροδότη έγινε 

στις 21.7.2003 έναντι του ποσού των €17.036.880, για την προµήθεια του 

τεχνικού εξοπλισµού, και €2.012.149 για εξαετή συντήρησή του. 

Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, το έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί 

στις 22.9.2005 και η παραλαβή του πρώτου εξοπλισµού το Φεβρουάριο 2005.  

Όπως πληροφορούµαι, από το Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας γίνονται 

προσπάθειες για εξεύρεση χώρου για στέγαση του Κέντρου και εγκατάσταση του 

εξοπλισµού.  Θα πρέπει να επισπευσθούν οι προσπάθειες, εφόσον η έγκαιρη 

εξασφάλιση του αναγκαίου χώρου αποτελεί κρίσιµο παράγοντα επιτυχίας του 

όλου έργου.  
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(δ) Προσφορά ΑΤ  20/2002 – Κατασκευή και τοποθέτηση θεµατικών 
παιγνιδιών στα «Πάρκα ΑΤΗΚ» - Προσφυγή αποτυχόντα προσφοροδότη.  
Με την απόφαση του Κεντρικού Συµβουλίου Προσφορών, αρ. συνεδρίασης 

57/2002, ηµερ. 24.7.2002 (Πρακτ. 461/2002), η πιο πάνω προσφορά, η οποία 

αφορά κατασκευή και τοποθέτηση θεµατικών παιγνιδιών στα «Πάρκα ΑΤΗΚ», 

κατακυρώθηκε έναντι του συνολικού ποσού των £89.500, πλέον Φ.Π.Α.  Η πιο 

πάνω απόφαση προσβλήθηκε από αποτυχόντα προσφοροδότη, ο οποίος 

υπέβαλε χαµηλότερη προσφορά, αλλά έλαβε χαµηλότερη βαθµολογία στον Τελικό 

∆είκτη Αξιολόγησης. 

Με την απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, ηµερ. 13.2.2004, η πράξη της Αρχής 

ακυρώθηκε λόγω της κακής σύνθεσης και λειτουργίας του Κεντρικού Συµβουλίου 

Προσφορών της ΑΤΗΚ, το οποίο έλαβε τη σχετική απόφαση, για το λόγο ότι η 

διαφοροποίηση στη σύνθεση του Κ.Σ.Π. κατά τη διαδικασία εξέτασης του θέµατος, 

χωρίς να υπάρχει αναφορά σε σχετική ενηµέρωση αυτών που απουσίαζαν, 

καθιστούσε παράνοµη τη λειτουργία του.  Εισηγήθηκα όπως οι διαδικασίες 

ακολουθούνται µε µεγαλύτερη προσοχή, για αποφυγή παρόµοιων περιπτώσεων 

στο µέλλον. 

(ε) Προσφορά ΑΤ 7/98 – Ψηφιακό ∆ίκτυο Μισθωµένων Συνδέσεων.  Το 

Συµβούλιο της Αρχής κατακύρωσε στις 3.9.1998 (συνεδρία 21/98) στην εταιρεία 

Tellabs Ltd την προσφορά για την προµήθεια εξοπλισµού για το ψηφιακό ∆ίκτυο 

Μισθωµένων Κυκλωµάτων (συνδέσεων) έναντι του ποσού των €4.702.944 

(περίπου £2.734.269), µε χρονική διάρκεια 24.11.1998 – 31.12.2001.  Με άλλη 

απόφαση του στις 18.12.2001 (συνεδρία 33/2001) ενέκρινε επέκταση της ισχύος 

του υφιστάµενου συµβολαίου µέχρι τις 31.12.2003 και αύξηση του ποσού στα 

€11.000.000.  Επίσης µε νέα απόφαση στις 16.12.2003 (συνεδρία 39/2003) το 

Συµβούλιο ενέκρινε παράταση της ισχύος του συµβολαίου µέχρι το τέλος του 

2005. 

Μέχρι την ηµέρα του ελέγχου οι δαπάνες για το πιο πάνω συµβόλαιο ανήλθαν στο 

συνολικό ποσό των €9.644.968 (£5.621.067), δηλαδή παρουσιάζουν αύξηση κατά 

περίπου 105%, σε σύγκριση µε το αρχικό ποσό του συµβολαίου.  Μέρος της 

δαπάνης αφορά σε νέο εξοπλισµό και σε έργα που δεν προνοούνταν στο 

συµβόλαιο. 
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Εξέφρασα την άποψη ότι µε την τακτική των συνεχών παρατάσεων του 

συµβολαίου για την προµήθεια εξοπλισµού για αρκετό καιρό, χωρίς προσφορές, 

από την ίδια εταιρεία, η Αρχή πληρώνει µε τιµές οι οποίες δεν αποτελούν προϊόν 

υγιούς ανταγωνισµού. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και για λόγους χρηστής διοίκησης και 

εξασφάλισης καλύτερων τιµών, η Αρχή θα µπορούσε σε αυτή την περίπτωση να 

ζητήσει προσφορές µε τη διαδικασία διαπραγµάτευσης από αριθµό κατάλληλων 

οικονοµικών φορέων. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι πριν από την ανανέωση του 

συµβολαίου έγινε έρευνα της αγοράς, από την οποία προέκυψε ότι οι τιµές του 

ανάδοχου παρέµειναν σηµαντικά χαµηλότερες από τις τιµές άλλων 

κατασκευαστών. 

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

Κέντρου Λεµεσού – Απαιτήσεις αποζηµιώσεων.  Σε προηγούµενες Εκθέσεις 

µου ανέφερα ότι, λόγω των καθυστερήσεων από µέρους του εργολάβου, η Αρχή 

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

άσκησε το δικαίωµα της για επιβολή χρηµατικών αποζηµιώσεων, µε την 

κατακράτηση/εξαργύρωση της εγγυητικής, καθώς και την οικειοποίηση ποσών 

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

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

παραπεµφθούν οι διαφορές των δύο µερών σε διαιτησία.  Η διαδικασία της 

διαιτησίας δεν έχει ακόµα ενεργοποιηθεί, λόγω του ότι ο εργολάβος δεν έχει 

ανταποκριθεί. 

Ενόψει των πιο πάνω, η ΑΤΗΚ προτίθεται να προχωρήσει είτε σε µονοµερή 

επίκληση διαιτησίας είτε σε προσφυγή στο ∆ικαστήριο. 

11. Κίνητρα και αµοιβές µε στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας. 

Όπως έχω αναφέρει στην Έκθεσή µου για το 2002, µε απόφαση του Συµβουλίου, 

και µε στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και απόδοσης του προσωπικού, 

προσφέρθηκαν κίνητρα και αµοιβές, για τα έτη 2001 και 2002, στο 93% του 

προσωπικού, µέσω της µισθοδοσίας του Μαρτίου 2003.  Εξέφρασα την άποψη ότι 
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ο τρόπος προσφοράς των κινήτρων παρουσίαζε αδυναµίες ως προς τον τρόπο 

κατανοµής του ποσού και της αξιολόγησης του προσωπικού, γεγονός που δεν 

βοηθούσε στην επίτευξη του σκοπού των κινήτρων για αύξηση της 

παραγωγικότητας.  ∆εν έχει γίνει αντίστοιχη προσφορά κινήτρων για το 2003, 

παρόλο ότι το σχετικό Κονδύλι ύψους £550.000, το οποίο είχε αρχικά δεσµευτεί 

από τη Βουλή, αποδεσµεύτηκε τον  Οκτώβριο 2003. 

Όπως πληροφορούµαι, ετοιµάζεται νέο σχέδιο που θα ικανοποιεί τους στόχους 

που τέθηκαν. 

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

(α) Οι δαπάνες για σκοπούς διαφηµίσεων και προβολής των υπηρεσιών της 

Αρχής ανήλθαν σε £3,7 εκ., σε σύγκριση µε £3,3 εκ. το 2002. Οι αντίστοιχες 

δαπάνες για τα τελευταία τρία χρόνια φαίνονται πιο κάτω: 

 
 

Έτος 
 Προϋπολογισθείσες

δαπάνες 
 Πραγµατικές 

δαπάνες 
  

Αύξηση 
  £  £  £ % 

2000  1.000.000  770.527  421.062  
2001  3.700.000  3.137.176  2.366.649 307,00 
2002  3.700.000  3.337.497  200.321 6,39 
2003  4.000.000  3.719.887  382.390 11,45 

Από το ποσό των £3,71 εκ., ποσό ύψους £1,39 εκ. αφορά στην άµεση διαφήµιση 
και ποσό ύψους £1,68 εκ. αφορά στην έµµεση προώθηση των υπηρεσιών και 
προϊόντων της Αρχής, η οποία γίνεται µέσω επιχορηγήσεων διαφόρων 
εκδηλώσεων, µε αντιστάθµισµα την ανάληψη από τους διοργανωτές της 
προβολής της εταιρικής εικόνας και συγκεκριµένων προϊόντων ή υπηρεσιών της 
Αρχής. 

Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες επιστολές µου, δεν υπάρχουν   κριτήρια και 
διαδικασία έγκρισης των χορηγιών (έµµεση διαφήµιση).  Μέχρι να καθοριστούν 
κριτήρια, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε όπως για χορηγίες µέχρι £10.000  
αναλάβει την έγκριση  τους τριµελής επιτροπή, που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο 
και Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής.  
Για χορηγίες πέραν των £10.000 αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Κατά το 
2003 ανατέθηκε  σε  ελεγκτικό οίκο η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για 
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διαµόρφωση  των κριτηρίων και διαδικασιών της έµµεσης διαφήµισης.  Το κόστος 
των συµβουλευτικών υπηρεσιών ανήλθε στις £16.800. 

Στην έκθεση τους οι  σύµβουλοι  εισηγούνται όπως  η έµµεση διαφήµιση  

χωρίζεται σε αναλώσιµα  και διαχρονικά έργα.  Τα διαχρονικά έργα θα αφορούν 

κυρίως σε έργα υποδοµής που στοχεύουν στην ενίσχυση της εταιρικής εικόνας 

της Αρχής, ενώ τα αναλώσιµα έργα θα αφορούν κυρίως σε εκδηλώσεις που 

στοχεύουν στην προώθηση της εικόνας  συγκεκριµένων προϊόντων και 

υπηρεσιών.  Η έκθεση περιλαµβάνει λεπτοµερείς διαδικασίες για την έγκριση των 

προτεινόµενων έργων (αναλώσιµων ή διαχρονικών) για σκοπούς διαφήµισης.  Η 

τελική έγκριση της  έκθεσης έγινε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το Φεβρουάριο του 

2004 µε την απόφαση 59/2004. 

(β) Εκκρεµεί η απόφαση για την προσφυγή που έγινε το 2002 από τρεις 

αποτυχόντες προσφοροδότες, οι οποίοι αµφισβητούσαν τον τρόπο διεξαγωγής 

της διαδικασίας επιλογής διαφηµιστικών γραφείων. 

13. Χρεώστες. 

Το υπόλοιπο στις 31.12.2003, µετά από την πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες, 

ανέρχεται σε £75,4 εκ., σε σύγκριση µε £75,1 εκ. για το 2002. 
 

  2003  2002  2001  2000 
  £εκ.  £εκ.  £εκ.  £εκ. 

Συνδροµητές         
 Οφειλές ∆εκεµβρίου   17,2  15,4  16,5  15,6 
 Οφειλές προηγούµενων περιόδων   20,4  19,9  19,1  16,7 
  37,6  35,3  35,6  32,3 
Μείον πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες   (11,3)  (10,1)  (9,1)  (8,6) 
  26,3  25,2  26,5  23,7 
Χρεωστικές σηµειώσεις   5,7  3,8  3,6  2,8 
Μείον πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες   (1,2)  (1,1)  (1,1)  (0,9) 

  4,5  2,7  2,5  1,9 
Χρεώστες εξωτερικού  2,5  6,5  9,2  11,5 
Μείον πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες  (0,3)  (0,3)  (0,2)  (0,3) 
  2,2  6,2  9,0  11,2 
Άλλοι χρεώστες  10,7  9,6  4,6  3,4 
Μείον πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες  (0,1)  (0,1)  (0,0)  (0,5) 
  10,6  9,5  4,6  2,9 
Θυγατρικές εταιρείες  1,8  1,4  1,1  1,8 
Ποσό που µεταφέρθηκε στη Digimed για 
επενδύσεις  

  
30,0   

30,0     

  31,8  31,4  1,1  1,8 
Σύνολο χρεωστών  75,4  75,2  43,7  41,5 
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Το 2003 παρέµεινε το ποσό των £30 εκ. στη θυγατρική εταιρεία Digimed 

Communications Ltd, το οποίο είχε µεταφερθεί το 2002 από την Αρχή για 

επενδύσεις.  Το Μάρτιο του 2004, µετά από έγκριση του Υπουργού Συγκοινωνιών 

και Έργων και σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα £30 εκ. 

κεφαλαιοποιήθηκαν.   

Στους χρεώστες περιλαµβάνεται ποσό £4,35 εκ., το οποίο οφείλεται από διάφορα 

Κυβερνητικά Τµήµατα, Αρχές Τοπικής ∆ιοίκησης και Ηµικρατικούς Οργανισµούς 

και αφορά σε τιµολόγια για ζηµιές στα καλώδια της Αρχής, έξοδα µετακίνησης 

καλωδίων, πωλήσεις υλικών και εργατικά για υπηρεσίες.  Ποσό £2.071.382 

πληρώθηκε στην Αρχή µετά το τέλος του έτους.  Το ποσό αυτό αφορά κυρίως σε 

τιµολόγια του 2003.  Το υπόλοιπο ποσό ύψους £2,28 εκ. αφορά σε χρεώσεις 

προηγούµενων χρόνων, για τις οποίες υπάρχει πρόβληµα είσπραξης.  Έχει γίνει 

πρόβλεψη για ποσό £0,59 εκ., κυρίως για τιµολόγια που εκδόθηκαν από το 1990 

µέχρι το 2001. 

14. Επισφαλείς χρεώστες 

Κατά το 2002 έγινε πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες ύψους £1,28 εκ., σε 

σύγκριση µε £1,05 εκ.  το προηγούµενο έτος, αυξάνοντας τη συσσωρευµένη 

πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες από £11,6 εκ. σε £12,9 εκ. 

Από τον Ιούλιο του 2003 αναστάληκε η διαδικασία υπαγωγής πελατών στην 

κατηγορία Β΄ (δηλαδή πελατών οι οποίοι παρέλειψαν να εξοφλήσουν την Αρχή για 

τρεις µήνες και καταγγέλλεται η σύµβαση υπηρεσίας που έχουν µε την Αρχή), 

µετά την εφαρµογή του άρθρου 76 του περί Παροχής Τηλεπικοινωνιακών 

Υπηρεσιών Νόµου του 2002.  Όµως, για σκοπούς συνέπειας στις οικονοµικές 

καταστάσεις, έγινε πρόβλεψη για τους συνδροµητές που δεν εξόφλησαν τους 

λογαριασµούς τους και, σύµφωνα µε τον προηγούµενο κύκλο τιµολόγησης και 

πληρωµών, θα έπρεπε να είχαν µεταφερθεί στην κατηγορία Β΄.  Οι χρεώστες 

αυτοί, ύψους £1,28 εκ., δεν στάληκαν στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Επισφαλών 

Χρεωστών για έρευνα και η καθυστέρηση αυτή θα δυσχεράνει τη µετέπειτα 

είσπραξη τους. 

Με την εφαρµογή του άρθρου 76 του Νόµου, η Αρχή είναι υποχρεωµένη να 

ακολουθεί συγκεκριµένη διαδικασία πριν προβεί στην αποσύνδεση της υπηρεσίας 

του συνδροµητή, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται το χρονικό διάστηµα µέχρι την 
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αποσύνδεση κατά ένα µήνα.  Επίσης δεν µπορούν να αποσυνδεθούν «συγγενικά 

κυκλώµατα» σε περίπτωση απλήρωτης σταθερής τηλεφωνίας. 

15. Σηµαντικοί συνδροµητές (Κατάλογος Ι1). 

Το 1997 η Αρχή δηµιούργησε κατάλογο «σηµαντικών πελατών», για τους οποίους 

δεν εφαρµόζεται η αποσύνδεση όλων των υπηρεσιών, σε περίπτωση µη 

εξόφλησης λογαριασµού µιας υπηρεσίας.  Ο κατάλογος περιλάµβανε µεγάλους 

οργανισµούς και πελάτες, µε µηνιαίο λογαριασµό πέραν των £2.000. 

Σταδιακά προστέθηκε µεγάλος αριθµός συνδροµητών στον κατάλογο, µε βάση 

κριτήρια που αποφασίστηκαν από την Υπηρεσία Πελατών.  Η διαδικασία αυτή 

εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, όχι όµως και οι συνδροµητές που 

περιλήφθηκαν κατά καιρούς στον κατάλογο.  Σηµειώνεται ότι αριθµός 

συνδροµητών που ήταν στον κατάλογο δεν κατέβαλλαν τις οφειλές τους και 

µεταφέρθηκαν στους χρεώστες κατηγορίας Β΄. 

Όπως πληροφορούµαι, ο αριθµός των «σηµαντικών πελατών» έχει µειωθεί 

σηµαντικά και περιλαµβάνει Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Πρεσβείες, τα Ηνωµένα 

Έθνη κ.τ.λ. 

16. Επιτροπή Ελέγχου. 

Η Υπηρεσία µου σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι έχει συσταθεί από το Συµβούλιο 

της Αρχής Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee), στα πλαίσια της αναβάθµισης 

της εταιρικής διακυβέρνησης και της βελτίωσης των συστηµάτων εσωτερικού 

ελέγχου της Αρχής.  Αναµένουµε ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα συνέρχεται τακτικά 

και, µεταξύ άλλων, θα εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσµατικότητα 

των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και θα ενηµερώνει σχετικά το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Αρχής. 

17. Εκκρεµή θέµατα. 

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

έχουν ακόµη διευθετηθεί. 

(α) Ακίνητη ιδιοκτησία που αγοράστηκε, χωρίς να εκδοθούν τίτλοι 
ιδιοκτησίας. Ακίνητη ιδιοκτησία αξίας £4.749.494, η οποία  αγοράστηκε/ 

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

εκδόθηκαν οι σχετικοί τίτλοι ιδιοκτησίας, λόγω προβληµάτων στους διαχωρισµούς 
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οικοπέδων.  Αναφέρεται ότι στο πιο πάνω ποσό περιλαµβάνεται η αγορά τεµαχίου 

που έγινε το ∆εκέµβριο του 2003, για τη δηµιουργία νέας αποθήκης στη 

βιοµηχανική περιοχή Ιδαλίου, αξίας £342.680, και η αγορά του τεµαχίου των 

Κεντρικών Γραφείων Λευκωσίας, που έγινε στις 18.12.2003 έναντι του ποσού των 

£4,3 εκ. 

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

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

Κανονισµοί που αφορούν στη συγκρότηση των πειθαρχικών οργάνων 

κηρύχθηκαν ως γενόµενοι καθ’ υπέρβαση εξουσίας.  Έκτοτε ατόνησαν και 

περιέπεσαν σε αχρηστία και οι πειθαρχικές υποθέσεις τυγχάνουν χειρισµού από 

το Συµβούλιο της Αρχής. 

Το θέµα έχει παραπεµφθεί στο Γενικό Εισαγγελέα για νοµοτεχνική επεξεργασία.  

Η νοµοτεχνική επεξεργασία έχει συµπληρωθεί το 2004 και οι σχετικοί Κανονισµοί 

θα προωθηθούν στη Βουλή για ψήφιση. 

 

 

 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 
 
 
 
Λευκωσία, 11 Ιουνίου 2004 
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