
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 

 

1.  Γενικά. 

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

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

1984,  για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Οι λογαριασµοί της Αρχής για το 2002 έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή που 

διόρισε η Αρχή, ύστερα από έγκριση µου, µε βάση το άρθρο 3(1) των πιο πάνω  

Νόµων. Με βάση το ίδιο άρθρο,  η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει διενεργήσει 

επιπρόσθετο οικονοµικό και διαχειριστικό έλεγχο. 

2. Προϋπολογισµός. 

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

2002 εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 20.11.2001 και από το 

Υπουργικό Συµβούλιο στις 31.1.2002.  Σύµφωνα µε τους περί Νοµικών 

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

Προϋπολογισµός έπρεπε να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 

αργότερο µέχρι τις 30.9.2001, ενώ κατατέθηκε στις 31.1.2002.  Εγκρίθηκε από τη 

Βουλή στις 11.4.2002.  Οι δαπάνες από την 1.1.2002 µέχρι τις 28.2.2002 είχαν 

εγκριθεί από τη Βουλή µε την ψήφιση δωδεκατηµορίων.  Οι δαπάνες από την 

1.3.2002 µέχρι τις 10.4.2002 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 γίνονται όλες οι απαραίτητες 

ενέργειες για την έγκαιρη υποβολή και έγκριση του Προϋπολογισµού και ότι η 

καθυστέρηση οφείλεται στις χρονοβόρες διαβουλεύσεις που γίνονται στα αρµόδια 

Υπουργεία για τη θεώρηση και έγκριση του. 

(β) ∆απάνες Προϋπολογισµού Αναπτύξεως.  Οι δαπάνες που 

προϋπολογίστηκαν για το 2002 ήταν £129,8 εκ. και οι πραγµατικές ανήλθαν σε 

£60,5 εκ.  Σε δύο Κονδύλια σηµειώθηκαν µικρές υπερβάσεις, οι οποίες 
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καλύφθηκαν από εξοικονοµήσεις σε άλλα Κονδύλια, κάτω από το ίδιο Κεφάλαιο, 

και εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 3.12.2002.  Όπως ανέφερα και 

σε προηγούµενες µου εκθέσεις, για σκοπούς έγκαιρης ενηµέρωσης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου θα πρέπει, κατά την υποβολή της πρότασης για έγκριση 

διενέργειας δαπάνης, να υποβάλλεται σχετική βεβαίωση ότι υπάρχουν οι 

απαιτούµενες πιστώσεις στο σχετικό Κονδύλι του Προϋπολογισµού ή ότι θα 

προκύψει υπέρβαση. 

Η κατάσταση που ακολουθεί παρουσιάζει την εκτέλεση του Προϋπολογισµού 

Αναπτύξεως κατά τα τελευταία χρόνια: 

       
Έτος  Προϋπολογισµός  Πραγµατικές 

δαπάνες  Αδαπάνητα 
ποσά 

  £εκ.  £εκ.  £εκ % 
1998  58  46  12 20 
1999  55  49  6 12 
2000  61,3  62,7  - - 
2001  68,3  59,5  8,8 13 
2002  129,8  60,5  69,3 53 

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται τα σηµαντικότερα έργα του Προϋπολογισµού 

Αναπτύξεως που δεν υλοποιήθηκαν: 

΄Εργο  Προϋπολογισµός  ∆απάνη 
  £εκ.  £εκ. 

∆ιεθνή Υποβρύχια Καλώδια  47,5  -- 
∆ίκτυο Μετάδοσης � Οπτικός Εξοπλισµός 
Πολυπλεξίας Μήκους Κύµατος 

  
2,5 

  
-- 

Σύστηµα Ασφάλειας Κτιρίων  1,0  0,5 
∆ορυφορικοί Σταθµοί  0,77  0,02 
Οµαδοποιηµένα Προϊόντα  3,0  -- 
Κεντρικό Σύστηµα Η/Υ  2,2  -- 
 

Η Αρχή δεν προχώρησε µε την εκτέλεση του έργου για τα ∆ιεθνή Υποβρύχια 

Καλώδια, το σχετικό Κονδύλι του οποίου ήταν δεσµευµένο, λόγω των αρνητικών 

διεθνών συνθηκών. 
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3. Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Το καθαρό πλεόνασµα για το 2002, πριν από τη 

φορολογία, ήταν £6,8 εκ., σε σύγκριση µε £78,1 εκ. το προηγούµενο έτος. 

Τα αποτελέσµατα των τελευταίων δύο ετών συνοψίζονται ως ακολούθως: 

  2002  2001  Αύξηση/ 
(Μείωση) 

  £000  £000  % 
Έσοδα από υπηρεσίες  211.918  215.836  (1,8) 
Έσοδα από επενδύσεις  14.532  12.930  12,4 
Συναλλαγµατική ζηµιά/κέρδος   (242)  607   
  226.208  229.373  (1,4) 
Έξοδα λειτουργίας  140.957  136.887  3,0 
Έξοδα χρηµατοδότησης/άλλα έξοδα   2.748  1.666  65,0 
Τόκοι και ελλείµµατα Ταµείου και Σχεδίου 
Συντάξεων 

  
15.650 

  
12.700 

  
23,2 

Ασυνήθεις δαπάνες:       
Πρόστιµο Επιτροπής Προστασίας Ανταγ.  20.000     
Χορηγία προς το Κράτος  40.000     
  219.355  151.253  (18,6) 
Πλεόνασµα πριν από την αφαίρεση 
εταιρικού φόρου 

  
6.853 

  
78.120 

  
(40,02) 

Η σηµαντική µείωση στο πλεόνασµα, σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος, 

οφείλεται κυρίως στο  πρόστιµο της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού ύψους 

£20 εκ., για το οποίο η ΑΤΗΚ υπέβαλε ένσταση στο Ανώτατο ∆ικαστήριο, στη 

χορηγία ύψους £40 εκ. προς το Κράτος και στην αύξηση στους τόκους και 

ελλείµµατα του Σχεδίου Συντάξεων και του Ταµείου Συντάξεων, ύψους £3 εκ. 

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

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

• Αύξηση στα ενοίκια της τηλεφωνικής υπηρεσίας κατά £1,4 εκ., από £36 εκ. 

σε £37,4 εκ. (3,8%), σε σύγκριση µε £10,1 εκ. (39,2%) το 2001. 

• Μείωση στα έσοδα από συνδιαλέξεις εσωτερικού κατά £2,5 εκ., από 

£78,6  εκ. σε  £76,1 εκ.  (3,1%), σε σύγκριση µε  αύξηση £14,4 εκ. (22,4%) 

το 2001, λόγω της µείωσης των τελών κλήσης από σταθερό προς κινητό 

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

κατά £0,9 εκ.,  από £11 εκ. σε  £11,9 εκ. (8,5%), σε σύγκριση µε £4,8 εκ. 

(77,7%) το 2001. 

• Μείωση στα έσοδα από διεθνείς συνδιαλέξεις  κατά £6,4 εκ., από £63,7 εκ. 

σε  £57,4 εκ.  (10%), σε σύγκριση µε £3,3 εκ. το 2001, λόγω της µείωσης 

των τελών. 

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 πρέπει να είναι καθορισµένες σε τέτοιο ύψος, 

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

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

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

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

ετήσια, τα συσσωρευµένα αποθέµατα αυξάνονται συνεχώς και η πιο πάνω 

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

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι από το 2002, µετά την πλήρη 

εφαρµογή της αναϊσορρόπησης των τελών, τα τέλη καθορίζονται µε βάση την 

αρχή της κοστοστρέφειας και της διαφάνειας.  Τα συσσωρευθέντα αποθεµατικά 

και χρηµατικά διαθέσιµα αναµένεται να χρησιµοποιηθούν για τη χρηµατοδότηση 

του µεσοπρόθεσµου αναπτυξιακού προγράµµατος της Αρχής. 

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

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της Αρχής: 

  2002  2001 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις  2,6  3,5 
     
Πλεόνασµα πριν από τον Εταιρικό Φόρο και τα Ασυνήθη 
Κονδύλια προς Απασχολούµενο Κεφάλαιο(Σύνολο 
Αποθεµατικών και Υποχρεώσεων) 

  
 

15,5% 

  
 

18,3% 

4. Μετρητά και κυβερνητικά χρεώγραφα. 

Στις 31.12.2002 υπήρχαν µετρητά και κυβερνητικά χρεώγραφα συνολικού ύψους 

£211,5 εκ., σε σύγκριση µε £218 εκ. το 2001.  Τα µετρητά ανέρχονταν σε 

£144,3 εκ., σε σύγκριση µε £157,4 εκ. το 2001, και το µεγαλύτερο µέρος τους είναι 
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καταθεµένο σε εµπορικές τράπεζες, σε λογαριασµούς ενός έτους προειδοποίησης 

και σε γραµµάτια, µε επιτόκιο 4,5%. 

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 ΑΤΗΚ, µέσα στο νέο 

φιλελευθεροποιηµένο χρηµατοπιστωτικό περιβάλλον µε κυµαινόµενα επιτόκια, 

καθορίζει την πολιτική της για τις επενδύσεις των χρηµατικών της διαθεσίµων, 

λαµβάνοντας υπόψη τους κινδύνους, την απόδοση και τις χρονικές προβλέψεις 

όσον αφορά στις χρηµατικές της ανάγκες. 

5. Μεταφορά πλεονασµάτων στο Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής στη συνεδρία του αρ. 31/2002, ηµεροµηνίας 

17.12.2002, αποφάσισε όπως µεταφερθεί ποσό ύψους £40 εκ. από τα 

αποθεµατικά της Αρχής στο Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε την απόφαση του αρ. 57.005 ηµεροµηνίας 

18.12.2002, αποδέχθηκε την προσφορά αυτή. 

Για το σκοπό αυτό ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 17.1.2003 

Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός για τη χρήση του έτους 2002, ύψους £40 εκ. 

Έχοντας υπόψη ότι ο Νόµος που διέπει τη λειτουργία της ΑΤΗΚ (Κεφ. 302, όπως 

τροποποιήθηκε µεταγενέστερα) δεν προνοεί τη µεταφορά τυχόν πλεονασµάτων 

στο Κράτος, σε συνδυασµό µε τις πρόνοιες του άρθρου 19 του ίδιου Νόµου που 

περιορίζουν την ευχέρεια της Αρχής να συσσωρεύει επί µακρόν σηµαντικά 

αποθέµατα, εξέφρασα την άποψη ότι, αν η Αρχή θεωρούσε ότι το πιο πάνω ποσό 

ήταν πέραν των αναγκών της, θα έπρεπε να επιστραφεί στους καταναλωτές υπό 

µορφή µείωσης των τελών ή µε άλλους τρόπους.  H µεταφορά των πλεονασµάτων 

στο Πάγιο Ταµείο µπορεί να θεωρηθεί ότι ουσιαστικά ισοδυναµεί µε έµµεση 

φορολογία των καταναλωτών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 
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Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι τα πλεονάσµατα χρησιµοποιούνται 

για τη χρηµατοδότηση του αναπτυξιακού της προγράµµατος και τα τέλη θα 

εποπτεύει στο εξής ο Επίτροπος Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων. 

6. Προσωπικό. 

(α) Η Αρχή στις 31.12.2002 εργοδοτούσε 2 417 πρόσωπα.  Οι δαπάνες για 

µισθούς, επιδόµατα, υπερωρίες και εργοδοτικές εισφορές ανήλθαν σε £53,6 εκ., 

σε σύγκριση µε £47,6 εκ. το 2001.  Οι δαπάνες για τόκους και ελλείµµατα στο 

Σχέδιο Συντάξεων και στο Ταµείο Συντάξεων ήταν £15,7 εκ., σε σύγκριση µε 

£12,7 εκ. το  2001.  Σηµειώνεται ότι στο τέλος του 2002 υπήρχαν 43 κενές 

οργανικές θέσεις. 

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

εργοδοτούµενο, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ελλειµµατική εισφορά των £15,7 εκ. στο 

Σχέδιο Συντάξεων, ήταν περίπου £22.173 (2001 £19.605).  Η αύξηση οφείλεται 

στις γενικές αυξήσεις που παραχωρήθηκαν µε τη νέα συλλογική σύµβαση. 

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

σε ωροµίσθια βάση.   Στις 31.12.2002 εργοδοτούνταν 172 έκτακτοι υπάλληλοι, για 

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

έτος ανήλθε στις £576.979. 

(β) Άλλα ωφελήµατα προσωπικού.  Κατά τα έτη 2000-2002 πληρώθηκαν τα 

πιο κάτω ποσά: 

 2002  2001  2000 
 £  £  £ 
∆ιάφορες χορηγίες προς το προσωπικό 450.742  420.640  332.396 
Εορταστικές εκδηλώσεις 39.565  206.856  27.256 
Επιχορήγηση Σωµατείου Ταµείου Ευηµερίας 655.696  567.148  534.630 
Συνδροµές υπαλλήλων στο ΘΟΚ 8.120  7.600  7.800 
Οµαδική ασφάλεια υπαλλήλων και 
συνταξιούχων 

 
299.122 

  
285.527 

  
288.163 

 1.453.245  1.287.771  1.190.245 

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 
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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 2002.  Σε 

19 υπαλλήλους της Αρχής, οι οποίοι αφυπηρέτησαν πρόωρα, καταβλήθηκε 

αποζηµίωση συνολικού ύψους £694.000, επιπρόσθετα από τα συνταξιοδοτικά 

τους ωφελήµατα.  Από την εφαρµογή του θεσµού το 1988 µέχρι το 2002, η Αρχή 

έχει δαπανήσει για πρόωρη αφυπηρέτηση 628 υπαλλήλων συνολικό ποσό 

£15.798.831.  Κατά την ίδια περίοδο έχουν αφυπηρετήσει κανονικά 

497 υπάλληλοι, ενώ οι νέες προσλήψεις ανήλθαν σε 1 482, αυξάνοντας έτσι το 

προσωπικό κατά 357 υπαλλήλους και φθάνοντας στις 31.12.2002 στα 2 417 

άτοµα. 

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

συµφέρον της Αρχής, µε κυριότερο όφελος την ανανέωση του προσωπικού και 

την εξύψωση του ακαδηµαϊκού του επιπέδου, ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις του συνεχώς µεταβαλλόµενου τεχνικού και λειτουργικού 

περιβάλλοντος της ΑΤΗΚ. 

(δ) Υπερωρίες.  Η δαπάνη για υπερωριακή απασχόληση ανήλθε σε £2,22 εκ., 

σε σύγκριση µε £2,19 εκ. το 2001, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση κατά 1,36%.  Οι 

ώρες υπερωριακής εργασίας έχουν µειωθεί, όπως φαίνονται στον πιο κάτω 

πίνακα. 

 
 2002 2001 2000 
 £εκ. ώρες £εκ. ώρες £εκ. ώρες 

Υπερωρίες εργάσιµων 
ηµερών 

0,61 83 601 0,85 100 955 0,94 108 688 

Υπερωρίες Κυριακής 
και δηµόσιων αργιών 

1,26 87 217 1,0 88 560 1,1 92 594 

 1,87  1,85  2,04  

Επίδοµα βάρδιας 0,35  0,34  0,37  

 2,22 170 818 2,19 189 515 2,41 201 282 

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

οποίες ανέρχονται γύρω στο 10%. 
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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. 

8. Θυγατρική εταιρεία Digimed Communications Ltd. 

Οι δραστηριότητες της εταιρείας συνεχίζουν να είναι περιορισµένες.  Οι 

οικονοµικές καταστάσεις του 2002 δεν παρουσιάζουν έσοδα, ενώ οι 

συσσωρευµένες ζηµιές ανέρχονται σε £699.845. 

Η εταιρεία έχει τις πιο κάτω θυγατρικές και συνδεδεµένες εταιρείες: 

 Ποσοστό 
συµµετοχής  Ποσό 

επένδυσης 
 %  £ 

Cytacom Solutions Ltd 100  100.000 
Emporion Plaza Ltd 100  150.000 
Cyta UK Ltd (στο Ηνωµένο Βασίλειο) 100  1 
Bestel Communications Ltd 50  32.500 
Iris Cateway Satellite Services Ltd 100  1.098.742 
   1.266.707 

Μέσα στο 2002 η Αρχή κατέθεσε στο λογαριασµό της εταιρείας ποσό £30 εκ. για 

επενδύσεις στο εξωτερικό.  Η εταιρεία µέχρι την ηµέρα του ελέγχου δεν έχει 

προχωρήσει στην επένδυση, σεβόµενη τις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν από τη 

Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διενέργεια της εν λόγω επένδυσης.  Αν τελικά η 

επένδυση δεν υλοποιηθεί, τότε το ποσό αυτό θα πρέπει να επιστραφεί στην Αρχή. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι το ποσό αυτό θα πρέπει να 

παραµείνει στην εταιρεία, σε αναµονή εξελίξεων στο θέµα των επενδύσεων, στα 

πλαίσια της διακηρυγµένης κυβερνητικής πολιτικής. 
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9. Αποθήκες. 

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

συντήρησης στις 31.12.2002 ήταν αξίας £2,2 εκ., σε σύγκριση µε £3,3 εκ. το 2001.  

Τα αποθέµατα υλικών για τα έργα υπό εκτέλεση στις 31.12.2002 ήταν  αξίας 

£10,9 εκ., σε σύγκριση µε £12,1 εκ. το 2001. 

Παρατηρήθηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα αποθέµατα παραµένουν στις 

αποθήκες για αρκετό χρονικό διάστηµα, προτού εγκατασταθούν στα έργα.  

Παραδείγµατα αναφέρονται πιο κάτω: 

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

υπηρεσίας περιλαµβάνονται, κάτω από τα έργα υπό εκτέλεση, εξοπλισµός 

και υλικά των Τηλεφωνικών Κέντρων Alcatel (καλώδια, σκάλες κ.τ.λ.) αξίας 

£108.287, τα οποία αγοράστηκαν από το 1999 και 2000, βάσει της 

προσφοράς του 1992 ΑΤ1/92, για τους σκοπούς του αναπτυξιακού 

προγράµµατος. 

Αναφέρεται ότι η προσφορά ΑΤ1/92 κατακυρώθηκε αρχικά για ποσό 

£5,6 εκ., ενώ οι δαπάνες µέχρι το 2002 ανήλθαν σε £41,5 εκ. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι η πρακτική αυτή έχει 

αναθεωρηθεί πρόσφατα, έτσι ώστε να προβλέπεται µέγιστο όριο 

επιπρόσθετων παραγγελιών µετά την αρχική συµφωνία. 

(ii) Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας.  Στα αποθέµατα της πιο πάνω υπηρεσίας 

εξακολουθούν να περιλαµβάνονται, κάτω από τα έργα υπό εκτέλεση, αντένες 

παλαιάς τεχνολογίας, προκατασκευασµένα δωµάτια και άλλα υλικά αξίας 

£111.895, τα οποία αγοράστηκαν από το 1997.  Με απόφαση του Κεντρικού 

Συµβουλίου Προσφορών (αρ. συνεδρίας 98/2002, ηµερ. 4.12.2002) 

εγκρίθηκε η κήρυξη των υλικών ως πεπαλαιωµένων και έγινε εισήγηση όπως 

διερευνηθεί η δυνατότητα εκποίησης τους. 

(iii) ∆ίκτυο Πρόσβασης. 

• Από δειγµατοληπτικό έλεγχο των αποθεµάτων του ∆ικτύου Πρόσβασης, τα 

οποία περιλαµβάνονται κάτω από τα έργα υπό εκτέλεση, παρατηρήθηκε ότι 

αρκετά από αυτά χρησιµοποιήθηκαν ελάχιστα ή καθόλου.  Για αγορές 
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εξοπλισµού (τερµατικός εξοπλισµός, καλώδια, HDSL) αξίας £351.876 που 

έγιναν από το 2001 (5/2001, 9/2001), το 57,3% δεν είχε εγκατασταθεί µέχρι 

την ηµέρα του ελέγχου. 

Όπως πληροφορούµαι, ο ρυθµός εγκατάστασης του πιο πάνω εξοπλισµού 

είναι χαµηλός, λόγω του ότι οι προβλέψεις των αναγκών αποδείχθηκαν 

υπεραισιόδοξες. 

• Στα αποθέµατα της πιο πάνω υπηρεσίας περιλαµβάνονται, κάτω από τα 

έργα υπό εκτέλεση, υλικά αξίας περίπου £500.000, τα οποία αγοράστηκαν 

πριν από αρκετά χρόνια, όπως εναέρια καλώδια, τηλεφωνικοί πάσσαλοι 

(προσφορά ΑΤ105/96), και, όπως µας έχει αναφερθεί, δεν χρησιµοποιούνται 

από το ∆ίκτυο Πρόσβασης για σκοπούς ανάπτυξης, αλλά µόνο για σκοπούς 

συντήρησης.  Με βάση τα πιο πάνω, είναι φανερό ότι δεν αποτελούν 

αποθέµατα για έργα υπό εκτέλεση, αλλά για συντήρηση. Αναφέρεται ότι η 

νέα πολιτική της Αρχής είναι η σταδιακή υπογειοποίηση του δικτύου της, η 

οποία άρχισε να εφαρµόζεται το 2000. 

Όπως πληροφορούµαι, τα αποθέµατα αυτά θα µεταφερθούν στην αποθήκη 

συντήρησης. 

• Επίσης, στα αποθέµατα του πιο πάνω ∆ικτύου περιλαµβάνονται υλικά 

αξίας περίπου £70.000, τα οποία, µε απόφαση του Κεντρικού Συµβουλίου 

Προσφορών (αρ. συνεδρίας 9/2003 ηµερ. 22.1.2003), κηρύχθηκαν ως 

πεπαλαιωµένα.  Το Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών εισηγήθηκε όπως η 

Μονάδα διερευνήσει τη δυνατότητα εκποίησης τους. 

(β) Αποθέµατα λειτουργίας και συντήρησης � Τερµατικός εξοπλισµός.  Στα 

Αποθέµατα λειτουργίας και συντήρησης της Κεντρικής Αποθήκης (20 Central-1) 

περιλαµβάνεται τερµατικός εξοπλισµός (µηχανές για πώληση τηλεκαρτών, 

εξαρτήµατα κερµατοτηλεφώνων), αξίας περίπου £43.200, ο οποίος αγοράστηκε 

από το 1996, βάσει της προσφοράς ΑΤ57/96 και παραµένει αχρησιµοποίητος, 

λόγω της µειωµένης κίνησης στις πωλήσεις τηλεκαρτών.  Όπως πληροφορούµαι, 

άρχισε η µετατροπή των µηχανών πώλησης τηλεκαρτών σε µηχανές πώλησης 

καρτών so-easy. 
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(γ) Εξοπλισµός/υλικά που έχουν επιστραφεί στην αποθήκη.  Στην Κεντρική 

Αποθήκη υπάρχει µεταχειρισµένος εξοπλισµός κινητής τηλεφωνίας και σταθερών 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, αξίας £601.952 και £237.880, αντίστοιχα, ο 

οποίος επιστράφηκε από τα Τηλεφωνικά Κέντρα ως πεπαλαιωµένος.  Με 

απόφαση του το Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών (αρ. συνεδρίας 73/2002, ηµερ. 

3.10.2202) εισηγήθηκε όπως η αρµόδια υπηρεσία υποβάλει πρόταση για την 

εκποίηση των σταθµών βάσης που περιλαµβάνονται στον πιο πάνω εξοπλισµό. 

10. Προσφορές. 

(α) Προσφορά ΑΤ37/2001 � Προµήθεια ∆ικτύου Οπτικής Πολυπλεξίας 
Μήκους Κύµατος (WDM).  Με την απόφαση του Συµβουλίου της Αρχής αρ. 

421/2002 (αρ. συνεδρίας 21/2002 ηµερ. 17.9.2002), η πιο πάνω προσφορά 

κατακυρώθηκε, έναντι του συνολικού ποσού των £6.162.918, στην εταιρεία 

Siemens Tele Industry S.A. Ελλάδος.  Η Συµφωνία είναι για περίοδο 3 ετών, µε 

δικαίωµα παράτασης για ακόµη 2 χρόνια.  Επίσης υπογράφτηκε χωριστή 

συµφωνία συντήρησης διάρκειας 12 χρόνων. 

Από τον έλεγχο της πιο πάνω προσφοράς προέκυψαν τα ακόλουθα: 

Η προσφορά προκηρύχθηκε στις 3.7.2001 µε τη µέθοδο των δύο φακέλων.  Η 

Επιτροπή Αξιολόγησης εντόπισε διάφορες ασάφειες και κενά στις πληροφορίες 

που δόθηκαν στις προσφορές που υποβλήθηκαν (µη υποβολή ∆ήλωσης 

Συµµόρφωσης κ.τ.λ.) και αποτάθηκε στο Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών για 

καθοδήγηση.  Στάληκαν διευκρινιστικές ερωτήσεις στους προσφοροδότες και 

ζητήθηκε παράταση της ισχύος της προσφοράς.  Στη συνέχεια η Επιτροπή 

προχώρησε στην αξιολόγηση των προσφορών και υπέβαλε έκθεση στο 

Συµβούλιο για κατακύρωση στο χαµηλότερο προσφοροδότη (εταιρεία ZTE 

Corporation).  Από το Συµβούλιο εκφράστηκαν επιφυλάξεις αναφορικά µε την 

εισήγηση και συστάθηκε Επιτροπή για περαιτέρω µελέτη του θέµατος.  Στην 

«προκαταρκτική» έκθεση της Επιτροπής (που είναι καταχωρισµένη στο σχετικό 

φάκελο και δεν φέρει ούτε ηµεροµηνία ούτε είναι υπογραµµένη) αναφέρεται ότι 

υπήρχαν ουσιώδεις παραλείψεις στην όλη διαδικασία, οι οποίες συνεπάγονταν 

τον αποκλεισµό των προσφορών, εκτός από την προσφορά της εταιρείας Marconi 

Com. SPA,  της οποίας η τιµή ήταν από τις ψηλότερες, και συστήνει την ακύρωση 

της διαδικασίας και την επαναπροκήρυξη της προσφοράς (σύµφωνα µε τον 
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Πρόεδρο της Αρχής, η έκθεση αυτή αποτελεί απλώς ενδιάµεσες σηµειώσεις 

εργασίας της Επιτροπής, πριν από τη µελέτη όλων των στοιχείων).  Ωστόσο, στην 

τελική έκθεση που υποβλήθηκε δεν αναφέρονται οι παραλείψεις της 

«προκαταρκτικής» έκθεσης και γίνεται εισήγηση για κατακύρωση της προσφοράς 

στον επιτυχόντα προσφοροδότη. 

Μετά από σειρά παρατάσεων της ισχύος των προσφορών (διάρκειας περίπου 

ενός χρόνου) και από επίσκεψη στην εταιρεία ZTE Corporation, διαπιστώθηκε ότι 

µέρος του απαιτούµενου εξοπλισµού δεν είχε περιληφθεί στην προσφορά της.  Η 

εταιρεία προσφέρθηκε να παραχωρήσει δωρεάν τον εν λόγω εξοπλισµό, όµως 

αυτό απορρίφθηκε από το Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών, µε το δικαιολογητικό 

ότι η εκ των υστέρων προσφορά ειδών συνιστά παραβίαση της προθεσµίας 

υποβολής των προσφορών.  Ως εκ τούτου, έγινε οµαλοποίηση των τιµών και 

συµπεριλήφθηκε το κόστος του εν λόγω εξοπλισµού στην προσφορά της ZTE 

Corporation, µε αποτέλεσµα να αλλάξει η σειρά κατάταξης και η προσφορά της 

εταιρείας Siemens Tele Industry να παρουσιάζεται ως η πιο συµφέρουσα. 

(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.  

Μέχρι σήµερα δεν έχει ετοιµαστεί σχετική έκθεση. 

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 £14,3 εκ.), ενώ το κόστος ανέγερσης 

νέου σύγχρονου κτιρίου υπολογίζεται σε £22,9 εκ. 

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. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι έχει συσταθεί ειδική διευρυµένη 

επιτροπή για να µελετήσει σε βάθος όλες τις υπαλλακτικές λύσεις για ικανοποίηση 

των αναγκών της ΑΤΗΚ και να προβεί σε εισήγηση για λήψη απόφασης. 



 13 

(γ) 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. 

Όπως πληροφορούµαι, έχει εγκριθεί και συµφωνηθεί µε τον εργολάβο η 

διαδικασία της διαιτησίας, η οποία αναµένεται να αρχίσει σύντοµα. 

(δ) Προσφορά ΑΤ 42/2001 � Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού για το 
νέο Κέντρο Ελέγχου Αεροπορικών Πτήσεων Λευκωσίας (έργο LEFCO).  
Λόγω διαφόρων αδυναµιών και προβληµάτων που προέκυψαν κατά τη διαδικασία 

της προσφοράς και της καθυστέρησης που σηµειώθηκε και, ενόψει των 

διαφοροποιηµένων αναγκών του Τµήµατος Πολιτικής Αεροπορίας, η Αρχή 

αποφάσισε στις 24.4.2001 την ακύρωση της διαδικασίας και την επαναπροκήρυξη 

της προσφοράς. 

Από την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών προέκυψε ότι δύο από τις τέσσερεις 

προσφορές ικανοποιούν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. 

Στη συνεδρία του Συµβουλίου αρ. 5/2003 ηµερ. 25.12.2003 εγκρίθηκε παράταση 

της ισχύος των προσφορών µέχρι τις 22.4.2003.  Στην ίδια συνεδρία εγκρίθηκε και 

η 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. 

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

Με την απόφαση του Συµβουλίου ηµερ. 11.3.2003 εγκρίθηκε η διάθεση Κονδυλίου 

στους Προϋπολογισµούς του 2001 (£200.000) και 2002 (£350.000) για κίνητρα και 

αµοιβές, µε στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και απόδοσης του 

προσωπικού και τη συγκράτηση στελεχών της Αρχής.  Οι αµοιβές καταβλήθηκαν 
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στο 93% του προσωπικού, µε τη µισθοδοσία του Μαρτίου 2003.  Το 30% του 

συνολικού ποσού κατανεµήθηκε ισόποσα και το υπόλοιπο 70% µε βάση την 

ατοµική αξιολόγηση του προσωπικού.  Εξέφρασα την άποψη ότι, όπως τελικά 

κατανεµήθηκε το ποσό, δεν εξυπηρετεί τους αρχικούς σκοπούς της λειτουργίας 

του ως κινήτρου για αύξηση της παραγωγικότητας και ότι η χρέωση του 

Προϋπολογισµού του 2001 µε καταβολή του χρεωθέντος ποσού το 2003 είναι 

αντίθετη και αντιστρατεύεται την όλη φιλοσοφία ετοιµασίας και εκτέλεσης του 

Προϋπολογισµού και θα έπρεπε να αποφευχθεί. 

Αναφέρεται ότι, λόγω του ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία απόδοσης και σαφή 

κριτήρια αξιολόγησης του προσωπικού, έγιναν επαναξιολογήσεις για το 2001 και 

2002. 

Οι αµοιβές που καταβλήθηκαν κυµαίνονται από £42 (για το µέσο και κατώτερο 

προσωπικό) µέχρι £1.170 (για το επίπεδο ∆ιευθυντών/Υποδιευθυντών), κατά 

άτοµο και κατ� έτος, ενώ σε 4 άτοµα της Γενικής ∆ιεύθυνσης καταβλήθηκε 

συνολικό ποσό £6.000 κατ� έτος. 

Αναφέρεται ότι το αντίστοιχο ποσό στον Προϋπολογισµό του έτους 2003 

(£550.000) έχει δεσµευθεί από τη Βουλή. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι η διάθεση των πιο πάνω κονδυλίων 

επέτρεψε την πιλοτική εφαρµογή του συστήµατος κινήτρων και αµοιβών, το οποίο 

αποτελεί επιβαλλόµενο και πρωτοποριακό γεγονός στα νέα δρώµενα στην αγορά 

εργασίας.  Ανέφερε επίσης ότι ήδη τροχιοδροµείται διαδικασία καθορισµού 

συγκεκριµένων στοιχείων και σαφέστερων κριτηρίων αξιολόγησης του 

προσωπικού για το 2003, για σκοπούς εφαρµογής του συστήµατος, αν τελικά 

αποδεσµευτεί η σχετική πρόνοια στον Προϋπολογισµό. 

12. Εκποίηση υπηρεσιακών διευθυντικών οχηµάτων. 

Παρατηρήθηκε ότι για την εκποίηση πέντε υπηρεσιακών οχηµάτων του Προέδρου 

και της Γενικής ∆ιεύθυνσης, δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία προκήρυξης 

δηµόσιου διαγωνισµού, όπως προβλέπεται και στους σχετικούς Κανονισµούς της 

Αρχής και όπως ακολουθείται για την πώληση άλλων υλικών και εξοπλισµών σε 

τρίτους. 
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Με απόφαση του Συµβουλίου ηµεροµηνίας 19.11.2002, δύο από τα οχήµατα 
πωλήθηκαν µε τη µέθοδο της δηµοπρασίας από ιδιώτη δηµοπράτη.  Τα υπόλοιπα 
οχήµατα εκτέθηκαν προς πώληση και πωλήθηκαν από τους εκθεσιακούς χώρους 
των προµηθευτών των αντίστοιχων νέων οχηµάτων, µε ελάχιστη τιµή πώλησης 
που καθορίστηκε βάσει των τιµών που εξασφαλίστηκαν στη δηµοπρασία. 

Για την αντικατάσταση των πιο πάνω οχηµάτων το Συµβούλιο υιοθέτησε εισήγηση 
Ειδικής Επιτροπής, όπως ζητηθούν προσφορές για συγκεκριµένα µοντέλα 
οχηµάτων από συγκεκριµένους προµηθευτές.  Ακολούθως έγινε διαπραγµάτευση 
µε τους προµηθευτές και αγοράστηκαν τέσσερα οχήµατα µε κυβισµό 2,4L (µε 
αδασµολόγητη αξία £26.000 το καθένα) και ένα µε κυβισµό 3,5L (µε 
αδασµολόγητη αξία £39.000).  Σηµειώνεται ότι ο κυβισµός του οχήµατος αυτού 
είναι κατά πολύ µεγαλύτερος αυτού που προβλέπεται για τα οχήµατα του 
Προέδρου της Βουλής, των Υπουργών και άλλων αξιωµατούχων του Κράτους. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι η διαδικασία εκποίησης των παλαιών 
οχηµάτων, όπως εγκρίθηκε από το Συµβούλιο της Αρχής, σκοπό είχε να εκτιµηθεί 
ορθά η αγοραία αξία τους και να αποτελέσει την ελάχιστη τιµή πώλησης τους, 
πράγµα το οποίο επιτεύχθηκε.  Όσον αφορά στα νέα οχήµατα, το Συµβούλιο 
αποφάσισε όπως αυτά είναι νεότερης έκδοσης των ίδιων, αντίστοιχων µε τα 
υφιστάµενα, σειρών.  Ως κυβισµός της µηχανής επιλέγηκε ο ελάχιστος αντίστοιχος 
κυβισµός που ήταν διαθέσιµος για τις συγκεκριµένες σειρές τη δεδοµένη χρονική 
περίοδο.  Ανέφερε επίσης ότι το Συµβούλιο, σε πρόσφατη συνεδρίαση του στις 
3.6.2003, ανταποκρινόµενο στα σχόλιά µας, αποφάσισε όπως στο θέµα του 
κυβισµού ακολουθείται στο εξής η κυβερνητική πολιτική και πρακτική. 

13. Χρεώστες. 

Το σύνολο των χρεωστών, µετά από προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες, 
ανέρχεται σε £74 εκ. για το 2002, σε σύγκριση µε £54,6 εκ. για το 2001.  Η 
αύξηση των χρεωστών οφείλεται κυρίως στην αύξηση των οφειλών από τις 
θυγατρικές εταιρείες, όπως φαίνεται πιο κάτω: 

  2002  2001 
  £εκ.  £εκ. 

Χρεώστες εξωτερικού  6,2  8,9 
Συνδροµητές  25,2  26,5 
Άλλοι χρεώστες  11,2  18,1 
Θυγατρικές εταιρείες  31,4  1,1 
  74,0  54,6 
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Η αύξηση δηµιουργήθηκε κυρίως από τη µεταφορά £30 εκ. από την Αρχή στη 

θυγατρική εταιρεία Digimed Communications Ltd για επενδύσεις, µετά από 

σχετική έγκριση στον Προϋπολογισµό της Αρχής για το έτος 2002.  Μέχρι σήµερα 

δεν έχει πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε επένδυση. 

Ένα µέρος του χρεωστικού υπολοίπου των θυγατρικών εταιρειών δηµιουργείται 

από τα διοικητικά και εργατικά έξοδα, τα οποία επωµίζεται η Αρχή, αφού 

χρησιµοποιείται το δικό της ανθρώπινο δυναµικό για τη λειτουργία των 

θυγατρικών εταιρειών. 

Στους χρεώστες περιλαµβάνεται ποσό £1,54 εκ., το οποίο οφείλεται από 

Κυβερνητικά Τµήµατα σχετικά µε τιµολόγια για ζηµιές, µετακίνηση καλωδίων, 

πωλήσεις υλικών και εργατικά για υπηρεσίες.  Έχει πρόσφατα σταλεί επιστολή 

υπενθύµισης στο κάθε Τµήµα για εξόφληση των οφειλών, αλλά δεν υπήρξε 

οποιαδήποτε ανταπόκριση. 

14. Επισφαλείς χρεώστες. 

Η πρόβλεψη του έτους για επισφαλείς χρεώστες ανέρχεται σε £1,05 εκ., σε 

σύγκριση µε £1,3 εκ.  το προηγούµενο έτος.  Στις 31.12.2002 η συσσωρευµένη 

πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες ήταν £11,55 εκ., σε σύγκριση µε £10,43 εκ.  

το 2001. 

Κατά το 2002 έγιναν διαγραφές επισφαλών χρεωστών ύψους £167.962.  Στα 

πλαίσια των προσπαθειών άσκησης πιο αποτελεσµατικού ελέγχου στους 

οφειλέτες, κατά το 2002 κινήθηκαν 206 αγωγές, για συνολικό ποσό £157.471.  Τα 

αποτελέσµατα φαίνεται να είναι θετικά και θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες 

προς αυτή την κατεύθυνση.  Παράλληλα θα πρέπει να ληφθούν προληπτικά µέτρα 

για µείωση των επισφαλών χρεωστών στο ελάχιστο. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι το ποσοστό επισφαλών χρεωστών, 

σε σχέση µε άλλους τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς, συγκρίνεται πολύ ευνοϊκά 

και οι προσπάθειες για περαιτέρω προληπτικά και άλλα µέτρα συνεχίζονται. 
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15. ∆ιαφηµίσεις και προβολή υπηρεσιών και προϊόντων της Αρχής. 

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

Αρχής ανήλθαν σε £3,3 εκ., σε σύγκριση µε £3,1 εκ. το 2001. Οι αντίστοιχες 

δαπάνες για τα τελευταία πέντε χρόνια φαίνονται πιο κάτω: 

       
Έτος  Προϋπολογισθείσες 

δαπάνες  Πραγµατικές 
δαπάνες  Αύξηση 

  £  £  £ % 
1998  400.000  317.206  95.704 43 
1999  400.000  349.465  32.259 10 
2000  1.000.000  770.527  421.062 120 
2001  3.700.000  3.137.176  2.366.649 307 
2002  3.700.000  3.337.497  200.321 6 

Από το ποσό των £3,31 εκ., ποσό ύψους £1,19 εκ. αφορά άµεση διαφήµιση και 

ποσό ύψους £1,21 εκ. αφορά την 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.  ∆εν 

έχουν ακόµα καθοριστεί κριτήρια και διαδικασία έγκρισης των χορηγιών που 

παραχωρούνται.  Τις τελικές εγκρίσεις των χορηγιών που δόθηκαν κατά το 2002 

ανέλαβε τριµελής επιτροπή, που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής, µέχρι ποσού 

£10.000.  Για χορηγίες πέραν των £10.000 αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  

Εξέφρασα επιφυλάξεις κατά πόσο υπό καθεστώς µονοπωλίου δικαιολογείται η 

διάθεση τέτοιων ψηλών ποσών για διαφήµιση και ειδικά µε τη µορφή 

επιχορήγησης διαφόρων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι οι δραµατικές εξελίξεις τα τελευταία 

χρόνια και η ελευθεροποίηση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών έχουν 

δηµιουργήσει ένα νέο περιβάλλον, µέσα στο οποίο η ΑΤΗΚ δεν µπορεί να 

λειτουργεί ως ένα κρατικό µονοπώλιο, αλλά ως µια σύγχρονη επιχείρηση σε 

συνθήκες ανταγωνισµού.  Η ΑΤΗΚ, προσαρµοζόµενη στους κανόνες της 

σύγχρονης αγοράς, υιοθέτησε τη χρήση έµµεσης διαφήµισης, ως στρατηγικού 

εργαλείου για αποτελεσµατική προβολή της εταιρικής της ταυτότητας και ενίσχυση 

της εταιρικής της εικόνας.  Το συνολικό ποσό που δαπανάται για άµεση και 

έµµεση διαφήµιση είναι, ως ποσοστό επί του συνολικού κύκλου εργασιών, κατά 
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πολύ χαµηλότερο από αντίστοιχους τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς του 

εξωτερικού.  Έρευνες αγοράς για λογαριασµό της ΑΤΗΚ κατέδειξαν ότι η έµµεση 

προώθηση συνέβαλε καθοριστικά στη βελτίωση της εταιρικής εικόνας της Αρχής.  

Επίσης, µετά από ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες και µε τη βοήθεια 

εξειδικευµένων συµβούλων, έχει διαµορφωθεί νέα διαδικασία, η οποία θα 

χρησιµοποιεί αυστηρότερα κριτήρια επιλογής. 

(β) Το Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών στις 21.5.2002 κατακύρωσε σε τέσσερα 

διαφηµιστικά γραφεία την προσφορά για συνεργασία στον τοµέα των 

διαφηµίσεων, για περίοδο τριών χρόνων.  Η πιο πάνω απόφαση προσβλήθηκε 

από τρεις αποτυχόντες προσφοροδότες, οι οποίοι αµφισβητούν τον τρόπο 

διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής διαφηµιστικών γραφείων. 

16. Εκκρεµή θέµατα. 

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

έχουν ακόµη διευθετηθεί. 

(α) Κανονισµοί Προσφορών.  Οι Κανονισµοί Προσφορών της Αρχής 

εξακολουθούν να παρουσιάζουν ορισµένες ελλείψεις και αδυναµίες, όπως η µη 

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

προηγούµενες Εκθέσεις µου εισηγήθηκα όπως στους νέους Κανονισµούς 

Προσφορών περιληφθούν νέες κατάλληλες πρόνοιες. 

Όπως πληροφορούµαι, οι νέοι Κανονισµοί Προσφορών είναι σε τελικό στάδιο 

επεξεργασίας, στα πλαίσια της εναρµόνισης µε το Κοινοτικό Κεκτηµένο.  Η 

κατάθεση εγγύησης συµµετοχής για προσφορές σχετικά µικρής αξίας θα 

εξεταστεί, λαµβάνοντας υπόψη ότι αυτό πιθανόν να αποτρέπει τη συµµετοχή 

ικανοποιητικού αριθµού προσφοροδοτών. 

(β) Ακίνητη ιδιοκτησία που αγοράστηκε, χωρίς να εκδοθούν τίτλοι 
ιδιοκτησίας. Ακίνητη ιδιοκτησία αξίας £79.314, η οποία  αγοράστηκε/ 

απαλλοτριώθηκε από την Αρχή πριν από αρκετό καιρό, δεν έχει µεταβιβαστεί 

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

στους διαχωρισµούς οικοπέδων. 
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(γ) Πειθαρχικοί Κανονισµοί.  Με την απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στις 

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

Κανονισµοί που αφορούν τη συγκρότηση των πειθαρχικών οργάνων κηρύχθηκαν 

ως γενόµενοι καθ� υπέρβαση εξουσίας.  Έκτοτε ατόνησαν και περιέπεσαν σε 

αχρηστία και οι πειθαρχικές υποθέσεις τυγχάνουν χειρισµού από το Συµβούλιο 

της Αρχής. 

Το θέµα έχει παραπεµφθεί στο Γενικό Εισαγγελέα για νοµοτεχνική επεξεργασία 

και βρίσκεται ακόµα σε εκκρεµότητα. 

(δ) Σύστηµα ∆ιαχείρισης Αποθηκών και Αποθεµάτων.  Το λογισµικό 

σύστηµα ∆ΑΚΑ εξακολουθεί να παρουσιάζει αδυναµίες.  Ορίστηκε οµάδα για 

µελέτη του θέµατος, µε όρους εντολής όπως διερευνήσει το ενδεχόµενο 

αντικατάστασης του συστήµατος. 

 

 

 

 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 
 
 
 
 
 
Λευκωσία, 13 Ιουνίου 2003 
 
 
 
 
REF.: HOREPR/RE030613.Α02 


