
Οικονομικές καταστάσεις της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 

για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2009. 

 

1. Γενικά.  

Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 3(5) των περί Νομικών 

Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 έως 

2007, στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Αρχής για το 2009 έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη 

ελεγκτή που διόρισε η Αρχή, ύστερα από έγκρισή μου, σύμφωνα με 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 για το έτος 2009 εγκρίθηκε από 

το ∆ιοικητικό Συμβούλιο στις 17.7.2008 και στάληκε στο Υπουργείο Οικονομικών στις 

25.8.2008. Το Υπουργείο Οικονομικών υπέβαλε σχόλια στις 19.1.2009 για δέσμευση 

των 16 προτεινόμενων πρόσθετων θέσεων, την διαγραφή της πρόνοιας ύψους €25 εκ. 

για τη δημιουργία εναλλακτικού σχεδίου αφυπηρέτησης του προσωπικού και την 

διαγραφή της πρόνοιας ύψους €2,6 εκ. για χορηγία διαχρονικού έργου στην υγεία. 

Επίσης δέσμευσε με σταυρό (+) την πρόνοια για επένδυση στη θυγατρική εταιρεία 

Digimed Communications Ltd. (σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Αρχής η δέσμευση των 16 

θέσεων ήταν εισήγηση της Αρχής, ώστε να πληρωθούν μόνο σε περίπτωση συμφωνίας 

με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για το συνταξιοδοτικό σχέδιο για το νεοεισερχόμενο 

προσωπικό).  Ετοιμάστηκε αναθεωρημένος Προϋπολογισμός ο οποίος υποβλήθηκε στο 

Υπουργείο Οικονομικών και στη συνέχεια στο Υπουργικό Συμβούλιο από το οποίο 

εγκρίθηκε στις 11.2.2009. Στις 12.2.2009 ο Προϋπολογισμός κατατέθηκε στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων από την οποία εγκρίθηκε στις 12.3.2009 και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας στις 27.3.2009. Σύμφωνα με τους περί Νομικών 

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

θα έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο μέχρι τις 

30.9.2008.  Οι δαπάνες για την περίοδο 1.1.2009 μέχρι 28.2.2009 είχαν εγκριθεί από τη 

Βουλή με τη ψήφιση δωδεκατημορίων. Με οδηγίες του Ανώτατου Εκτελεστικού 

∆ιευθυντή δεν έγιναν δαπάνες από την 1.3.2009 μέχρι τις 27.3.2009 εκτός από την 

εξόφληση ανειλημμένων συμβατικών υποχρεώσεων. 
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(β) Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός ύψους €42,8 εκ.  Στις 17.6.2009 

υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός για το 

2009 για το έλλειμμα του Σχεδίου Συντάξεων (€36,8εκ.), Αποδοχές Προσωπικού 

(€5,8εκ.) και Αποζημίωση για Πρόωρη Αφυπηρέτηση (€0,2εκ.), ο οποίος 

εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 18.11.2009 και από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων στις 10.12.2009. 

(γ)  Προϋπολογισμός Αναπτύξεως.  Οι δαπάνες που προϋπολογίστηκαν για 

το 2009 ήταν €113,62 εκ. και οι πραγματικές €84,15 εκ.  

 

Έτος  Προϋπολογισμός 
Πραγματικές 
δαπάνες 

Αδαπάνητα 
ποσά  

Ποσοστό 
υλοποίησης 

  €εκ. €εκ. €εκ.  % 

2007 

2008 

2009 

 125,58 

113,75 

113,62 

83,55 

75,83 

84,15 

42,03 

37,92 

29,47 

 66 

67 

74 
 

Χαμηλό ποσοστό υλοποίησης παρουσιάζεται στα πιο κάτω έργα: 

Ο Πρόεδρος της Αρχής με πληροφόρησε ότι για τα ∆ίκτυα Προστιθέμενης Αξίας και 

Ανάπτυξης Λογισμικού έγινε μελέτη από εξειδικευμένο οίκο συμβούλων για νέα 

αρχιτεκτονική πληροφορικής η οποία εξετάζεται από ad-hoc επιτροπή του Συμβουλίου και 

ανάλογα με τις αποφάσεις που θα ληφθούν θα τροχιοδρομηθεί η υλοποίηση του έργου.  

Για το Κεντρικό Σύστημα ∆ιαχείρισης ∆ικτύων κατακυρώθηκε διαγωνισμός για ένα μέρος 

του έργου και αξιολογείται διαγωνισμός για το υπόλοιπο του έργου.  Όσον αφορά στα 

κτίρια και το Παγκύπριο Σύστημα Ασφάλειας Κτιρίων η απόκλιση οφείλεται κυρίως στο 

Παγκύπριο Σύστημα Πυρασφάλειας για το οποίο αξιολογείται ο  σχετικός διαγωνισμός. 

(δ) Υπερβάσεις.  Κατά το 2009 σημειώθηκαν υπερβάσεις σε 6 Κονδύλια του Τακτικού 

Προϋπολογισμού, συνολικού ύψους €2,82εκ., και σε 2 Κονδύλια του Προϋπολογισμού 

Αναπτύξεως, ύψους €0,72εκ.  Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι 

 
Προϋπολογισμός ∆απάνη 

 
 

Ποσοστό  
Υλοποίησης 

 €εκ. €εκ.  % 

(i) ∆ίκτυα Προστιθέμενης Αξίας και 
Ανάπτυξης Λογισμικού  

(ii) Κεντρικό Σύστημα ∆ιαχείρισης 
∆ικτύων  

(iii) Κτίρια και Παγκύπριο Σύστημα 
Ασφάλειας Κτιρίων  

 
11,17 

 
3,00 

 
6,7 

 
3,40 

 
0 

 
2,89 

 

 

 

 

 

 

 
30,4% 

 
0% 

 
  43,1% 
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υπερβάσεις.  Σύμφωνα με σχετική πρόνοια στον περί  Προϋπολογισμού της Αρχής 

Νόμο, έχει εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο η μεταφορά κονδυλίων από άλλα 

Άρθρα του ίδιου Κεφαλαίου για κάλυψη των υπερβάσεων και έχει κατατεθεί 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. 

 

Τακτικός Προϋπολογισμός   € 000 

20/230 – Ενοίκια Εκμισθωμένων κυκλωμάτων 

20/310 – Ηλεκτρισμός και Νερό 

20/350 – Ομαδική ασφάλεια και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη  
     συνταξιούχων 

20/365 – Προμήθειες σε μεταπωλητές 

20/410 – Αποζημίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση 

20/480 – Εξασφάλιση περιεχομένου για υπηρεσία Cytavision 

 472 

500 

 
395 

402 

52 

1.000 

  2.821 
 

 

 

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

 

20/220 – Υπηρεσίες από τρίτους/Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακής υποδομής  

20/300 – Συντήρηση κτιρίων και δρόμοι πρόσβασης 

 € 000 

1.000 

   395 

20/470 – Έξοδα αδειών λειτουργίας  1.426 

  2.821 

Προϋπολογισμός Αναπτύξεως         € 000

30/149 – Ενσύρματο ∆ίκτυο Πρόσβασης 

30/260 – Εργαλεία  

 693 

24 

  717 
 

Για την κάλυψη των πιο πάνω υπερβάσεων έγινε μεταφορά  από το Κεφάλαιο 30 – 

Άρθρο 139 –∆ίκτυα Προστιθέμενης Αξίας και Ανάπτυξης Λογισμικού. 

3. Οικονομική κατάσταση.  

(α) Αποτελέσματα έτους. Το καθαρό πλεόνασμα για το 2009, πριν από τη 

φορολογία, ήταν €94,39 εκ., σε σύγκριση με €137,88 εκ. το προηγούμενο έτος. 
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 2009       2008 

 € 000 € 000 

Έσοδα από υπηρεσίες 463.036 484.329 

Άλλα έσοδα 60.989 59.691 

 524.025 544.020 

Έξοδα λειτουργίας (388.616)      (372.392) 

Λειτουργικό Πλεόνασμα 135.409 171.628 

Έξοδα χρηματοδότησης (41.187)  (37.705) 

Ακύρωση προστίμων 174 4.035 

Επιβολή προστίμων 0 (75) 

Πλεόνασμα πριν από τη φορολογία 94.396 137.883 

Φορολογία  (27.744) (34.919) 

Καθαρό Πλεόνασμα 66.652 102.964 
 

Τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 4,4% λόγω της μείωσης των εσόδων από τη 

διαχείριση υποβρύχιων καλωδίων και δορυφορικών υπηρεσιών, από τη  σταθερή 

τηλεφωνία και από τη διεθνή κινητή τηλεφωνία. 

Τα έξοδα λειτουργίας αυξήθηκαν κατά 4,36% λόγω της αύξησης των δαπανών του 

προσωπικού που προέκυψε από την εφαρμογή της νέας συλλογικής σύμβασης, την 

αύξηση του αριθμού των ωρομισθίων και την κάλυψη του ελλείμματος στο Σχέδιο 

Συντάξεων. 

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

εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Αρχής: 

  2009  2008 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις   3,9   3,7 

Πλεόνασμα πριν από τον Εταιρικό Φόρο προς Απασχολούμενο 
Κεφάλαιο (Σύνολο Αποθεματικών και Υποχρεώσεων) 9,7% 

 
13,3% 

∆απάνες Προσωπικού (μη συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης για 
το κόστος του σχεδίου σύνταξης) προς Έσοδα από Υπηρεσίες 26,9% 

 
26,6% 

∆απάνες Προσωπικού (μη συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης για 
το κόστος του σχεδίου σύνταξης) προς Έξοδα Λειτουργίας 32,1% 

 
34,5% 

 

Η Αρχή, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 68.620, ημερομηνίας 

31.3.2009, που λήφθηκε δυνάμει του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου, άρθρο 17Α, 

κατέβαλε το 2009 μέρισμα από τα αποθεματικά, στην Κυπριακή ∆ημοκρατία, ύψους €80 εκ. 

Σύμφωνα με το Νόμο η Αρχή καταθέτει κατ́  έτος στο πάγιο ταμείο της ∆ημοκρατίας (α) ποσό 

που αποτελεί μέρος των πλεονασμάτων που είχε πραγματοποιήσει, μετά τη φορολογία, κατά 

το προηγούμενο οικονομικό έτος και (β) ποσό μέχρι δέκα τοις εκατόν (10%) των 

συσσωρευμένων πλεονασμάτων, μετά τη φορολογία, κατά το τέλος του οικονομικού έτους 

που προηγείται του προηγούμενου οικονομικού έτους. 
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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 ∆ιοικητικό 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 και αφού επιβεβαιωθεί ότι η 

εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού δεν επηρεάζει δυσμενώς τον καταναλωτή. 

Τα αποθεματικά της Αρχής στις 31.12.2009 ήταν €871,5 εκ.  Το σύνολο των 

μερισμάτων προς τη ∆ημοκρατία από το 2002 ανήλθε σε €440 εκ.  

4.  Μετρητά και κυβερνητικά χρεώγραφα. 

Στις 31.12.2009 υπήρχαν μετρητά και κυβερνητικά χρεώγραφα συνολικού ύψους 

€325,1 εκ., σε σύγκριση με €392,2 εκ. το 2008. Τα μετρητά ανέρχονταν σε €256,2 εκ., 

(€323,2 εκ. το 2008), και στο μεγαλύτερο μέρος τους ήταν κατατεθειμένα σε 

εμπορικές τράπεζες, σε λογαριασμούς ενός έτους προειδοποίησης και σε γραμμάτια. 

Τα κυβερνητικά χρεώγραφα ανέρχονταν, όπως και το 2008, σε €68,9 εκ.  

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, όλα τα ταμειακά διαθέσιμα, πέραν 

από τις ετήσιες ανάγκες της Αρχής, θα έπρεπε, σύμφωνα με οδηγία του Υπουργού 

Οικονομικών που εκδόθηκε δυνάμει του περί Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου 

(Επενδύσεις) Νόμου αρ. 100 του 1991, να επενδύονται σε κυβερνητικά χρεώγραφα και 

όσα διαθέσιμα είχαν συσσωρευθεί μέχρι το 1990 να επενδυθούν και αυτά σταδιακά 

εντός 10 ετών επίσης σε κυβερνητικά χρεώγραφα.  ∆ηλαδή θα έπρεπε, με βάση την πιο 

πάνω οδηγία, όλα τα διαθέσιμα της Αρχής να ήταν επενδυμένα προ πολλού (από το 

2002), σε κυβερνητικά χρεώγραφα. Ύστερα από συνεχείς υποδείξεις της Υπηρεσίας μας 

ότι η Αρχή δεν τηρούσε την πιο πάνω οδηγία, ο Πρόεδρος της Αρχής, με επιστολή του το 

2005 προς τον Υπουργό Οικονομικών αφού υποστήριξε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα 

επενδύονται, τηρώντας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις πρόνοιες της νομοθεσίας, 

χωρίς όμως να παραβλέπονται τα χρηματοοικονομικά δεδομένα της αγοράς και αφού 

παρέθεσε τα στοιχεία της διαχείρισης των ταμειακών διαθέσιμων για τα έτη 2000 – 2005 
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ζήτησε την έγκριση του Υπουργού για συνέχιση της τήρησης περίπου της ίδιας 

αναλογίας επενδύσεων σε κυβερνητικά χρεώγραφα και σε τραπεζικές καταθέσεις. 

Ο Υπουργός Οικονομικών ζήτησε την υποβολή συγκεκριμένης πρότασης επένδυσης, 

η οποία υποβλήθηκε στις 10.8.2005 και επί της οποίας ουδέποτε λήφθηκε απάντηση. 

Σημειώνεται ότι τον Ιανουάριο 2009 έγιναν δύο εκδόσεις κυβερνητικών χρεωγράφων 

συνολικής αξίας €300 εκ. Η Αρχή υπέβαλε ανταγωνιστική προσφορά για ποσό €5 εκ. 

από την πρώτη έκδοση χωρίς όμως τελικά να επιτύχει εξασφάλιση του ζητηθέντος 

ποσού.  ∆εδομένου ότι κατά το 2008 έληξαν χρεώγραφα αξίας €19,1 εκ. τα οποία δεν 

ανανεώθηκαν, η υποβολή προσφοράς για αγορά χρεωγράφων ύψους €5 εκ. κρίνεται 

πολύ χαμηλή. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής με πληροφόρησε ότι κατά τη συγκεκριμένη περίοδο άλλες 

μορφές επένδυσης ήταν πιο ελκυστικές και ότι αναμενόταν ότι θα υπήρχαν και άλλες 

εκδόσεις κυβερνητικών χρεωγράφων κατά τη διάρκεια του 2009 ενώ τελικά δεν 

υπήρξαν.  Επίσης, οι αποφάσεις αναφορικά με επένδυση σε κυβερνητικά χρεώγραφα 

βασίζονται σε συμβουλές εξειδικευμένων συμβούλων.  

5. Προσωπικό. 

(α) Μόνιμο προσωπικό. 

Μισθοί και εργοδοτικές εισφορές. 

 2009  2008 
∆απάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές  €150,46εκ.  €130,91εκ. 
Αριθμός υπαλλήλων 2341  2393 
Μέσος όρος αποδοχών €64.270  €54.707 
Μέσος όρος αποδοχών χωρίς την ελλειμματική εισφορά στο 
Σχέδιο Συντάξεων 

 
€60.209 

  
€53.375 

Οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά €19,55 εκ. ή 14,93% κυρίως λόγω των αυξήσεων που 

παραχωρήθηκαν στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας κατά 2% για το 2008 και 1,5% για 

το 2009 που υπογράφτηκε στις 14.4.2009 για τα έτη 2007-2009 και της εισφοράς στο 

Σχέδιο Συντάξεων. 

Άλλα ωφελήματα. 

 2009  2008 
 €  € 

Βοηθήματα και χορηγίες προς το προσωπικό 1.137.083  926.394 
Εορταστικές εκδηλώσεις 177.207  180.287 
Επιχορήγηση Σωματείου Ταμείου Ευημερίας 2.118.086  1.620.000 
Συνδρομές υπαλλήλων και συνταξιούχων στο ΘΟΚ 10.925  9.650 
Ομαδική ασφάλεια υπαλλήλων και συνταξιούχων 443.234  555.219 
Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης για συνταξιούχους υπαλλήλους 1.668.907  1.306.867 
 5.555.442  4.598.417 
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Τα βοηθήματα και χορηγίες προς το προσωπικό παραχωρούνται με απόφαση του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου.  Ποσό €529.795 αφορά βοήθημα σε συνταξιούχους οι 

οποίοι δεν είναι μέλη του Σχεδίου Συντάξεων.  Το υπόλοιπο ποσό αφορά κυρίως 

σπουδαστικά βοηθήματα τα οποία παραχωρούνται με βάση την ακαδημαϊκή 

επίδοση (€285.009), βραβεία σε αριστεύσαντα παιδιά (€60.000), βοήθεια σε 

δυσπραγούντες υπαλλήλους (€57.700) και δωροκουπόνια (€63.000). 

Η εισφορά στο Σωματείο Ταμείου Ευημερίας και η ομαδική ασφάλεια των υπαλλήλων και 

συνταξιούχων γίνονται βάσει της συλλογικής σύμβασης (3% επί του εκάστοτε ετήσιου 

μισθολογίου με βάση τους μισθούς στις 31 ∆εκεμβρίου του προηγούμενου έτους). Η 

αύξηση που παρουσιάζεται το 2009 οφείλεται στην αύξηση του ετήσιου μισθολογίου με 

την εφαρμογή της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Για τη διαχείριση των 

οικονομικών του Σωματείου η ∆ιαχειριστική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από εννέα 

υπαλλήλους της Αρχής (ο Πρόεδρος ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη 

από τις Συντεχνίες) λογοδοτεί στα μέλη του Σωματείου και όχι στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο. 

Σημειώνεται ότι το 2007 το Συμβούλιο της Αρχής ζήτησε γνωμάτευση από το Νομικό 

Σύμβουλο για την ευθύνη της Αρχής για πράξεις του Σωματείου ο οποίος ανέφερε ότι η 

Αρχή δεν έχει δικαίωμα να ζητά ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Σωματείου για 

οτιδήποτε. Όμως παρέχεται η δυνατότητα όταν χορηγεί κάποιο ποσό να θέτει όρους 

ενημέρωσης ή τρόπους χρήσης του χορηγούμενου ποσού και ελέγχου συμμόρφωσης 

με τους όρους χορηγίας.  Η ετήσια εισφορά δίδεται  χωρίς να τίθενται οποιοιδήποτε όροι.  

Παρατηρήθηκε ότι το συμβόλαιο για την ομαδική ασφάλιση του προσωπικού και 

συνταξιούχων έληξε στις 25.7.2009 και υπογράφτηκε νέα συμφωνία στις 20.4.2010 

μετά από ανοιχτή διαδικασία προσφορών. Το Συμβούλιο στις 17.7.2009 αποφάσισε 

όπως η Αρχή αναλάβει την καταβολή αποζημιώσεων για περιστατικά που πιθανόν να 

συμβούν από την λήξη του συμβολαίου μέχρι τη σύναψη του νέας συμφωνίας. Στο 

διάστημα αυτό υπήρξε ένα περιστατικό θανάτου συνταξιούχου υπαλλήλου για το οποίο 

καταβλήθηκε ποσό €102.516 σύμφωνα με τις πρόνοιες του συμβολαίου που έληξε. 

Ωστόσο αναφέρεται ότι σύμφωνα με την Αρχή το εξοικονομηθέν ασφάλιστρο κατά 

την περίοδο αυτή ανήλθε περίπου σε €593.000. 

(β) Ωρομίσθιο προσωπικό. 

 2009  2008 
∆απάνες για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές €6,54 εκ.  €5,07 εκ. 
Αριθμός υπαλλήλων 533  515 
Μέσος όρος αποδοχών €12.266  €9.846 
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Η αύξηση στις δαπάνες οφείλεται στην πρόσληψη νέου ωρομίσθιου προσωπικού 

για τα Κέντρα Τηλεξυπηρέτησης  και στην συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας 

Ωρομίσθιου Προσωπικού το οποίο ιδρύθηκε στις 14.10.2008. 

Στις 31.12.2009 εργοδοτούνταν 391 ωρομίσθιοι στα Κέντρα Τηλεξυπηρέτησης, 77 

καθαρίστριες, 4 κηπουροί, 5 κλητήρες, 46 βοηθοί καταστημάτων, 6 φακελωτές και 

4 αναρριχητές. 

(γ) Κίνητρα και αμοιβές. Το σχέδιο εφαρμόζεται σε πιλοτική βάση από το 2005. 

Η τακτική που ακολουθείται μέχρι σήμερα είναι να  παραχωρούνται κίνητρα και 

αμοιβές σε πολύ μεγάλο ποσοστό του προσωπικού (πέραν του 95%).  

Στον Προϋπολογισμό του 2009 περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους €1.700.000 και 

στις 10.5.2010 εξασφαλίστηκε η έγκριση του Υπουργού Οικονομικών για καταβολή 

κινήτρων και αμοιβών για το 2009 με την ίδια πρακτική όπως το 2008.  Το 2008 

δόθηκαν κίνητρα ως ακολούθως: 

  2008 

  € 

Υπηρεσίες Πελατών 854.400 

Ανώτατα Στελέχη 102.520 

∆ιαχείριση Υπηρεσιών Τηλεφωνικών 
Καταλόγων 92.200 

Πωλητές Τηλεπ. εξοπλισμού 74.700 

Υπόλοιπο προσωπικό 514.160 

 1.637.980 
 

Τα κίνητρα που αφορούν στο προσωπικό των Υπηρεσιών Πελατών, της 

∆ιαχείρισης Τηλεφωνικών Καταλόγων και των Πωλήσεων Τηλεπικοινωνιακού 

Τερματικού Εξοπλισμού βασίζονται σε συγκεκριμένους μετρήσιμους ατομικούς/ομαδικούς 

δείκτες, ενώ για τα ανώτατα στελέχη και το υπόλοιπο προσωπικό κατανέμονται με 

βάση τα εταιρικά αποτελέσματα.  

Ο Πρόεδρος της Αρχής με πληροφόρησε ότι ένας από τους στόχους του συστήματος 

κινήτρων και αμοιβών είναι να ωθεί το σύνολο του προσωπικού σε στοχοθέτηση και 

στοχομέτρηση γι΄ αυτό και παραχωρούνται κίνητρα και αμοιβές σε πολύ μεγάλο 

ποσοστό του προσωπικού.  Επίσης, με εξαίρεση το προσωπικό των Υπηρεσιών 

Πελατών, τα κίνητρα και αμοιβές δόθηκαν με βάση μόνο τα εταιρικά αποτελέσματα. 

(δ) Υπερωριακή Απασχόληση. Η δαπάνη για υπερωριακή απασχόληση 

σύμφωνα με τους λογαριασμούς ανήλθε σε €5,75 εκ. το 2009 σε σύγκριση με 

€4,39 εκ. το 2008, δηλαδή σημειώθηκε αύξηση κατά 31%. 
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Στα πιο πάνω ποσά δεν περιλαμβάνονται οι εισφορές στα διάφορα ταμεία, οι 

οποίες ανέρχονται περίπου στο 13%. 

Τα μεγαλύτερα ποσά για υπερωριακή απασχόληση καταβλήθηκαν στo Κέντρο 

∆ιαχείρισης ∆ικτύων και Υπηρεσιών (€401.036), στην Τεχνική Εξυπηρέτηση 

Πελατών – Λευκωσίας (€372.885) και στο Ενσύρματο ∆ίκτυο Πρόσβασης – 

Λευκωσίας (€322.714).  

Παρατηρήθηκε και πάλι ότι πολλοί λειτουργοί εργάζονται υπερωριακά πάνω σε 

συστηματική βάση για πάρα πολλές ώρες και σε ορισμένες περιπτώσεις 

παραβιάζονται οι πρόνοιες του περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμου του 

2002 (όσον αφορά  στην ελάχιστη περίοδο ανάπαυσης 11 ωρών ανά 24ώρο και 

24 ωρών ανά εβδομάδα, και στο μέγιστο χρόνο εργασίας 48 ωρών ανά εβδομάδα, 

κατά μέσο όρο). Η αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση που καταβλήθηκε 

σε ορισμένους λειτουργούς το 2009 ήταν πέραν των €30.000.  

Για τη λειτουργία του παράκτιου σταθμού ‘Κύπρος Ράδιο’ καταβλήθηκε υπερωριακή 

αποζημίωση ύψους €181.611. Ο σταθμός παρέχει υπηρεσίες στο Τμήμα Εμπορικής 

Ναυτιλίας. Παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία μεταξύ της Αρχής και του 

Τμήματος για την χρέωση των υπηρεσιών. Υπολογίζεται ότι το Τμήμα οφείλει στη Αρχή 

στις 31.12.2009 πόσο της τάξης των €10 εκ. (για τις υπηρεσίες από το 2003).    

Ο Πρόεδρος της Αρχής με πληροφόρησε ότι οι οφειλές του Τμήματος αναγνωρίστηκαν 

από την Κυβέρνηση και συζητείται ο τρόπος διευθέτησης τους και ότι προτάθηκε στην 

Κυβέρνηση η υπογραφή συμφωνίας για μόνιμη διευθέτηση του θέματος. 

(ε) Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης. Το Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής 

Περίθαλψης διέπεται από κανονισμούς λειτουργίας οι οποίοι εγκρίνονται από το 

Συμβούλιο της Αρχής μετά από διαβουλεύσεις με τις Συντεχνίες του Προσωπικού 

και διοικείται από ∆ιαχειριστική Επιτροπή. Η Επιτροπή καθορίζει τα ωφελήματα 

των μελών μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του Ταμείου.  

 2009  2008 
 Ώρες  €  Ώρες  € 
Υπερωρίες Κυριακής και δημόσιων αργιών 72.825  2,79  69.758  1,95 
Επίδομα Βάρδιας   0,83    0,75 
   3,62     2,70 
Υπερωρίες εργάσιμων         
Ημερών 80.196  2,13 79.067  1,69 
   5,75    4,39 
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Το Ταμείο καλύπτει τις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με βάση 

προκαθορισμένο τιμοκατάλογο. Οι δαπάνες γίνονται είτε από την προσωπική 

μερίδα των μελών (για επισκέψεις σε ιατρούς, αναλύσεις, ενέσεις, φάρμακα, 

οδοντιατρική περίθαλψη κλπ) είτε από το Ταμείο (για εγχειρήσεις, τοκετούς, 

καρδιολογικές εξετάσεις, παραμονή σε κλινική κ.λπ.). Οι πληρωμές στους 

δικαιούχους γίνονται είτε στη βάση απαιτήσεων είτε αποδείξεων πληρωμής. 

Η Αρχή καταβάλλει κάθε μήνα στο Ταμείο εισφορά ίση με ποσοστό 5,5% πάνω 

στις μηνιαίες απολαβές των μελών (βασικός μισθός + τιμαριθμικό επίδομα). 

 2009  2008 

 €  € 
Συνεισφορά έτους   6.741.358  5.566.614 

∆απάνες έτους   6.909.443  6.617.588 
 

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ταμείου στις 31.12.2009 ανέρχονταν σε €4.734.031. 

Επίσης, το Ταμείο τηρεί ειδικό λογαριασμό για να καλύπτει τα ασυνήθη 

περιστατικά τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Η Αρχή συνεισφέρει 

κάθε χρόνο προκαθορισμένο ποσό ύψους €85.430 για τον ειδικό λογαριασμό.  

Παρατηρήθηκε ότι δεν ετοιμάστηκαν λογαριασμοί για το Ταμείο για τα έτη 2006, 2007, 

2008 και 2009. Επίσης παρατηρήθηκε ότι η καταχώριση και ο έλεγχος των απαιτήσεων 

και των αποδείξεων, καθώς και η εξουσιοδότηση των πληρωμών γίνεται από το ίδιο 

άτομο και ότι υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην εξόφληση απαιτήσεων πληρωμών 

και αποδείξεων και στην ενημέρωση των προσωπικών μερίδων. Ως συνεπακόλουθο 

τυχόν υπερβάσεις στις προσωπικές μερίδες των μελών εξάγονται με καθυστέρηση. Οι 

υπερβάσεις για το έτος 2008 εξετάσθηκαν από τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή με 

καθυστέρηση στις 12.2.2010. Το συνολικό ποσό των υπερβάσεων για το 2008 ανήλθε 

σε €1.649.152, από τις οποίες ποσό €913.952 επιχορηγήθηκε στα μέλη από τα ταμειακά 

διαθέσιμα και ποσό €735.200 θα εισπραχθεί με μηνιαίες αποκοπές ή/και πληρωμές. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής με πληροφόρησε ότι οι λογαριασμοί θα ετοιμαστούν το 

συντομότερο. 

(στ) Άδειες ασθενείας. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 16 των Γενικών Κανονισμών 

του 1982 – 1990, το μόνιμο προσωπικό δικαιούται άδεια ασθενείας αρμοδίως 

πιστοποιούμενης μέχρι 42 ημερολογιακές ημέρες ετησίως. ∆εν παρέχεται το δικαίωμα 

άδειας ασθενείας χωρίς πιστοποιητικό όπως γίνεται σε άλλους οργανισμούς και στο 

δημόσιο (uncertified sick leave). Σε περιπτώσεις ασθένειας όπου απαιτείται μεγάλη 

περίοδος αποθεραπείας, μπορεί να παραταθεί η άδεια ασθενείας μέχρι τους έξι μήνες 
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με πλήρεις αποδοχές, ύστερα από σύσταση ιατρού συμβούλου ή του ιατρού εργασίας 

της Αρχής ή ειδικού ιατροσυμβουλίου.  

Παρατηρήθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δόθηκε άδεια ασθενείας πέραν των 

42 ημερών χωρίς να υπάρχει σύσταση ιατρού / ιατροσυμβουλίου.  

Ο Πρόεδρος της Αρχής με πληροφόρησε ότι οι πλείστες των περιπτώσεων 

αφορούσαν περιστατικά σοβαρών και χρόνιων ασθενειών και κρίθηκε ότι η 

παραπομπή εκ νέου στο Ιατροσυμβούλιο ήταν αχρείαστη. 

6.  Αποζημίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση. 

Σε 32 υπαλλήλους της Αρχής, οι οποίοι αφυπηρέτησαν πρόωρα το 2009 καταβλήθηκε 

αποζημίωση συνολικού ύψους €3,18 εκ, επιπρόσθετα από τα συνταξιοδοτικά τους 

ωφελήματα. Από την εφαρμογή του θεσμού το 1988 έχουν αφυπηρετήσει πρόωρα 763 

υπάλληλοι της Αρχής, με συνολική αποζημίωση €38,5 εκ. Οι αποζημιώσεις του έτους 

κυμάνθηκαν από €10.537 μέχρι €181.252, με μέσο όρο ανά υπάλληλο €99.375. 

Το ποσό της αποζημίωσης για πρόωρη αφυπηρέτηση σύμφωνα με τους Γενικούς 

Κανονισμούς του 1982-1990 (Κανονισμός 21(1)(στ)) υπολογίζεται ως ακολούθως: 

 Μηνιαίος μισθός (Βασικός και Τιμαριθμικό Επίδομα) x έτη υπηρεσίας με 

ανώτατο ποσό αποζημίωσης το ποσό της μισθοδοσίας την οποία θα λάμβανε ο 

ενδιαφερόμενος εάν συνέχιζε την υπηρεσία του μέχρι την ηλικία αφυπηρέτησης. 

Επιτρέπεται δηλαδή να δοθεί ως «αποζημίωση» για πρόωρη αφυπηρέτηση το σύνολο 

των μισθών που θα λάμβανε ο υπάλληλος μέχρι να αφυπηρετήσει, προκαταβολικά και 

αφορολόγητα.  Μια τέτοια «αποζημίωση» θα δικαιολογείτο μόνο εάν ο υπάλληλος που 

αφυπηρετεί με αυτούς τους όρους όχι απλώς δεν έχει καμιά θετική συνεισφορά αλλά η 

παρουσία του ως υπαλλήλου προκαλεί οικονομική ζημιά στον  Οργανισμό. 

Επιπρόσθετα η Αρχή, επωμίζεται έμμεσα και τις συντάξεις του υπαλλήλου, εφόσον 

χρηματοδοτεί πλήρως το Σχέδιο Σύνταξης. 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες εκθέσεις μας πρόκειται για ένα Σχέδιο που συνιστά 

έμμεσα σημαντική αύξηση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων. ∆εν 

έχουμε υπόψη οποιοδήποτε άλλο οργανισμό δημοσίου δικαίου όπου εφαρμόζεται τέτοιο 

σχέδιο χωρίς να προβλέπονται οποιαδήποτε κριτήρια ως προς την ικανότητα των 

αιτητών για πρόωρη αφυπηρέτηση να συνεχίσουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους (π.χ. 

υγεία, μόρφωση), τα οποία οι αιτητές πρέπει να πληρούν, και να μην είναι στοχευμένο. 

Επίσης σε άλλους Οργανισμούς όπου εφαρμόζεται σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης 

εφαρμόζεται ανώτατο ποσό αποζημίωσης και προεξοφλητικό επιτόκιο. 
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Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση αρ. 350/2002 διαφοροποίησε την 

αποζημίωση για πρόωρη ευδόκιμη αφυπηρέτηση, η οποία καθορίζεται ως το 

μικρότερο ποσό των (i) και (ii) πιο κάτω: 

(i) Μηνιαίος μισθός (βασικός + τιμαριθμικό επίδομα) 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. 

Η πρακτική που ακολουθείται από το 2002 είναι η αποζημίωση να υπολογίζεται βάσει 

της πιο πάνω απόφασης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου (και όχι του Κανονισμού), η 

οποία κρίθηκε και στο ∆ικαστήριο νόμιμη, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπάλληλοι που 

αφυπηρέτησαν πρόωρα παίρνουν πέραν του μισθού που θα έπαιρναν αν 

αφυπηρετούσαν κανονικά, και σύνταξη, και δεν καταβάλλουν ούτε φόρο εισοδήματος.  

Ο Κανονισμός όμως εξακολουθεί να ισχύει και το ∆ιοικητικό Συμβούλιο το 2009 

ενέκρινε την καταβολή αποζημίωσης σε δύο Ανώτερους ∆ιευθυντές που 

αφυπηρέτησαν πρόωρα σύμφωνα με τον Κανονισμό δηλαδή το σύνολο των μισθών 

που θα λάμβαναν μέχρι να αφυπηρετήσουν, προκαταβολικά και αφορολόγητα (όπως 

έγινε και το 2007 για τον πρώην ΑΕ∆). 

Πρόωρη αφυπηρέτηση Ανώτερων ∆ιευθυντών. 

(i) Στις 27.5.2009  ∆ιευθυντής ο οποίος μόλις είχε προαχθεί σε Ανώτερο 

∆ιευθυντή υπέβαλε αίτηση για πρόωρη αφυπηρέτηση. Το Συμβούλιο στις 

2.6.2009 ενέκρινε την αίτηση καθώς και καταβολή αποζημίωσης σύμφωνα με 

τον Κανονισμό 21(1)(στ). Ως αποτέλεσμα καταβλήθηκε ολόκληρο το ποσό 

των μισθών του μέχρι την ημερομηνία κανονικής αφυπηρέτησης, που ήταν η 

1.2.2010, στη νέα κλίμακα στην οποία δεν πρόλαβε καν να υπηρετήσει που 

ανέρχεται σε €58.662.  Κατά την άποψη μου αυτό όχι απλώς είναι αντίθετο με 

την όλη φιλοσοφία του σχεδίου ευδόκιμης αφυπηρέτησης αλλά και συνιστά 

διασπάθιση δημοσίου χρήματος αφού ο συγκεκριμένος λειτουργός αφενός 

προήχθηκε μόλις δύο μέρες πριν την υποβολή αίτησης για πρόωρη 

αφυπηρέτηση και αφετέρου θα αφυπηρετούσε κανονικά μετά από έξι μήνες. 

∆ημιουργείται εύλογα το ερώτημα για το όφελος της Αρχής από την πρόωρη 

αφυπηρέτηση στη συγκεκριμένη περίπτωση.  
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(ii) Το Μάρτιο 2009 Ανώτερος ∆ιευθυντής υπέβαλε αίτηση για πρόωρη αφυπηρέτηση. 

Το Συμβούλιο στις 31.3.2009 ενέκρινε την καταβολή αποζημίωσης σύμφωνα με 

τον Κανονισμό 21(1)(στ) καταβάλλοντας έτσι όλους τους μισθούς του μέχρι την 

κανονική ηλικία αφυπηρέτησης του που ανέρχονται σε €56.710. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής επανέλαβε τη θέση ότι η ευδόκιμη αφυπηρέτηση αποδείχθηκε 

διαχρονικά πολύ χρήσιμος θεσμός για την Αρχή, αφού καθιστά δυνατή την έγκαιρη 

ανανέωση του προσωπικού με άτομα ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των 

συνεχών τεχνολογικών, εμποροοικονομικών και άλλων εξελίξεων στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και τη συγκράτηση τόσο του μέσου όρου ηλικίας 

όσο και του μέσου όρου μισθολογίου σε χαμηλά επίπεδα.  Ο θεσμός αυτός συνέβαλε 

επίσης σημαντικά στη συγκράτηση του συνολικού αριθμού προσωπικού της Αρχής 

σε σταθερό επίπεδο εδώ και πολλά χρόνια, παρά την εκρηκτική αύξηση του εύρους 

και της πολυπλοκότητας των υπηρεσιών της Αρχής.  Για τους λόγους αυτούς η 

συνέχιση του θεσμού της ευδόκιμης αφυπηρέτησης κρίνεται απαραίτητη. 

Όσον αφορά την πρόωρη αφυπηρέτηση των Ανωτέρων ∆ιευθυντών, μας ανέφερε 

ότι οι σχετικές αποφάσεις του τότε Συμβουλίου αποσκοπούσαν στην εξυπηρέτηση 

του ευρύτερου συμφέροντος της Αρχής, περιλαμβανομένης της ανανέωσης της 

ανώτατης διευθυντικής ομάδας της. 

7. Εναλλακτικό Σχέδιο Αφυπηρέτησης για Στοχευόμενη Αποχώρηση του 

Προσωπικού.  

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη 'Εκθεσή μας το Συμβούλιο της Αρχής στη 

συνεδρία αρ. 7/2008 ημερ. 18.3.2008 υιοθέτησε το προτεινόμενο Εναλλακτικό 

Σχέδιο Αφυπηρέτησης. Στόχος του Σχεδίου είναι η στοχευόμενη αποχώρηση 

περίπου 200 υπαλλήλων οι οποίοι παρουσιάζουν χαρακτηριστικά «γήρανσης». 

Το προτεινόμενο Εναλλακτικό Σχέδιο Αφυπηρέτησης βασίζεται στην καταβολή στον 

υπάλληλο, της αποζημίωσης που θα λάμβανε, με βάση τους κανονισμούς του 

ισχύοντος σχεδίου ευδόκιμης αφυπηρέτησης, αλλά και μιας επιπρόσθετης 

αποζημίωσης η οποία υπολογίζεται με βάση την ηλικία του υπαλλήλου κατά την 

αφυπηρέτηση και τους υπολειπόμενους μήνες υπηρεσίας που έχει να συμπληρώσει 

μέχρι την κανονική αφυπηρέτησή του.  

Το Υπουργείο Οικονομικών δεν ενέκρινε τη σχετική πρόνοια στον Προϋπολογισμό 

του 2009, ύψους €25 εκ., μέχρις ότου μελετηθεί το Σχέδιο από το Υπουργείο. 
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8. Σχέδιο Συντάξεων. 

Η αναλογιστική μελέτη του Σχεδίου Συντάξεων στις 31.12.2009  παρουσιάζει 

έλλειμμα €8,3 εκ. (2008 έλλειμμα €36,8 εκ.).  Η αναλογιστική υποχρέωση που 

μένει ακάλυπτη και θα καταβληθεί το 2010 είναι €4,2 εκ. Η διαγραφή του 

ελλείμματος στο λογαριασμό κερδοζημιών θα γίνει σύμφωνα με την αναμενόμενη 

μέση εναπομένουσα εργασιακή ζωή των μελών του Σχεδίου η οποία σύμφωνα με 

την αναλογιστική μελέτη είναι 19 χρόνια.  

Αναφέρεται ότι, μέσα στα πλαίσια εξεύρεσης ρυθμίσεων για διασφάλιση της 

βιωσιμότητας του Σχεδίου και σύμφωνα με πρόνοια της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 

ημερομηνίας 30.3.2007, εξετάζεται η αλλαγή όρων εργοδότησης του νεοεισερχόμενου 

προσωπικού ώστε αντί να εντάσσεται στο υφιστάμενο Σχέδιο Σύνταξης, που είναι σχέδιο 

καθορισμένων ωφελημάτων, να εντάσσεται σε σχέδιο που θα στηρίζεται σε 

καθορισμένες εισφορές τόσο από τον εργοδότη όσο και από το προσωπικό. 

9. Αγορά υπηρεσιών.  

Η Αρχή αγοράζει διάφορες υπηρεσίες όπως εκπροσώπου τύπου, συμβούλου για 

αθλητικά θέματα, νοσηλεύτριας, κοινωνικής λειτουργού κλπ. Η δαπάνη το 2009 

ανήλθε σε €226.087 ( €227.579 το 2008 ).  

Παρατηρήθηκε ότι ενώ η αγορά υπηρεσιών γίνεται για καθορισμένη χρονική 

περίοδο, στις πλείστες περιπτώσεις για ένα έτος με δικαίωμα ανανέωσης για ένα 

επιπλέον έτος, σε πολλές περιπτώσεις τα συμβόλαια ανανεώνονται για 

μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα χωρίς να προκηρύσσεται νέος διαγωνισμός. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα συμβόλαια παρατάθηκαν πέραν των 30 μηνών, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται προϋποθέσεις για μετατροπή των συμβάσεων σε 

συμβάσεις αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εργοδοτουμένων 

με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση ∆υσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου 

του 2003 Ν.98(Ι)/2003. 

Συναφώς αναφέρεται ότι η Αρχή, μετά από καταγγελία που υπέβαλαν οι 

αυτοεργοδοτούμενες καθαρίστριες στην Επίτροπο ∆ιοικήσεως για το καθεστώς 

εργοδότησης τους, το οποίο όπως διαπιστώθηκε υποδήλωνε σχέση εξαρτημένης 

εργασίας μεταξύ εργοδότη και εργοδοτούμενου, αποφάσισε την ένταξη τους στην 

κατηγορία του ωρομίσθιου προσωπικού και η εργοδότηση τους θα διέπεται από 

τους κανονισμούς εργοδότησης του ωρομίσθιου προσωπικού της Αρχής.    
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10. Έργο σύγκλισης σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.   

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια 

της στρατηγικής για την προώθηση ευρυζωνικών υπηρεσιών και τη σύγκλιση σταθερής και 

κινητής τηλεφωνίας, αποφάσισε το 2005 να αγοράσει συμβουλευτικές υπηρεσίες από τον 

οίκο Accenture, με απευθείας διαπραγμάτευση, χωρίς να προκηρυχθούν προσφορές, κατ  ́

επίκληση σχετικής πρόνοιας των ∆ιαδικασιών Προσφορών για περιπτώσεις επείγουσας 

αγοράς προϊόντων τεχνολογίας αιχμής.  Το έργο διαλάμβανε τον καθορισμό οδικού χάρτη 

ανάπτυξης υπηρεσιών σύγκλισης και προώθηση πέντε υπηρεσιών μέσα στο 2006.  Η 

μελέτη ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο 2005 και προτάθηκε η προώθηση του έργου σε 4 

Φάσεις (βασικές επικοινωνίες, προσωπικές επικοινωνίες, ψυχαγωγία, επιχειρηματικές 

επικοινωνίες) με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους 18 μήνες, δηλαδή μέχρι το Μάρτιο 2007. 

Το έργο παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση και οι υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν 

μέχρι σήμερα δεν έχουν προωθηθεί στην αγορά στο βαθμό που αναμενόταν.  

Στους συμβούλους έχει καταβληθεί ολόκληρο το ποσό της συμφωνίας, ύψους €9,2 

εκ.  Οι συνολικές δαπάνες του έργου μέχρι σήμερα ανέρχονται σε €17,9 εκ.   

Κατά τη Φάση Ι παρουσιάστηκαν τεχνικά προβλήματα στην ενοποίηση των συστημάτων 

των προμηθευτών, στους δοκιμαστικούς έλεγχους και στην εκπαίδευση του 

προσωπικού των Υπηρεσιών Πελατών. Η Φάση Ι ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο 2008 

και η εμπορική εισαγωγή της υπηρεσίας Broadband Telephony έγινε το Σεπτέμβριο 

2008.  Ο αριθμός των πελατών της υπηρεσίας μέχρι σήμερα είναι πολύ περιορισμένος. 

Οι εργασίες για την εισαγωγή των υπηρεσιών της Φάσης 2 (Unified Personal 

Information Management, Unified Message Box και Integrated Instant Messaging) 

ολοκληρώθηκαν το 2009 και εισήχθηκαν εμπορικά τον Φεβρουάριο του 2010.  

Μετά από αξιολόγηση των νέων δεδομένων που διαμορφώνονται στο χώρο των 

τηλεπικοινωνιών, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο στις 23.12.2008 (Συν. 36/2008) ενέκρινε 

αναθεώρηση της στρατηγικής και του οδικού χάρτη των υπηρεσιών σύγκλισης, με 

σκοπό τη βελτίωση κάποιων προϊόντων με νέες λειτουργικότητες, τη μη υλοποίηση 

αριθμού προϊόντων των οποίων η εμπορική επιτυχία κρίθηκε αμφίβολη, καθώς και την 

επίσπευση υλοποίησης υπηρεσιών που ήταν προγραμματισμένες για τις Φάσεις 3 και 4.   

11. Προσφορές 

Η  Αρχή δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του περί του Συντονισμού των ∆ιαδικασιών 

Σύναψης ∆ημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή 

Θέματα Νόμου του 2006.  Ωστόσο ως Νομικό Πρόσωπο ∆ημοσίου ∆ικαίου έχει 
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υποχρέωση να ακολουθεί τις γενικά αποδεκτές Αρχές ∆ιοικητικού ∆ικαίου οι οποίες 

έχουν ενσωματωθεί στις εσωτερικές ∆ιαδικασίες Προσφορών οι οποίες εφαρμόζονται 

από την 1.4.2004. 

(α) ∆ιαγωνισμός ΑΤ 9/2008 – Multi Service Access Nodes (MSAΝs) and 

Outdoor Cabinets.  Ο πιο πάνω διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 3.12.2008, για 

την εξασφάλιση εξοπλισμού για την επέκταση του ενσύρματου ευρυζωνικού 

δικτύου (ΜSANs) και Καμπίνων Εξωτερικού Χώρου. Η προσφορά προκηρύχθηκε 

με τη μέθοδο των δύο φακέλων και αποτελείτο από δύο Κεφάλαια, τα οποία 

μπορούσαν να κατακυρωθούν ξεχωριστά το κάθε ένα: 

Κεφάλαιο 1:  Εξοπλισμός MSANs 

Κεφάλαιο 2:  Καμπίνες Εξωτερικού Χώρου 

Όσον αφορά στο Κεφάλαιο 1, λήφθηκαν 7 προσφορές από 5 προσφοροδότες.  Η 

τεχνική αξιολόγηση ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης και 

υποβλήθηκε σχετική Έκθεση στο ΚΣΠ στις 7.5.2009. ∆ύο προσφορές 

αποκλείστηκαν λόγω του ότι δεν έλαβαν την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία σε 

επιμέρους κριτήρια.  Οι υπόλοιπες 5 προσφορές βαθμολογήθηκαν ως ακολούθως: 
 

Προσφοροδότης Τεχνική βαθμολογία

1 82 

2   83,5 

3 77 

4 84 

5 89,5 
 

Το ΚΣΠ ζήτησε διευκρινίσεις από την Επιτροπή Αξιολόγησης και την 

Εποπτεύουσα Επιτροπή και αποφάσισε όπως υποβληθεί αναθεωρημένη Έκθεση, 

στην οποία να περιλαμβάνονται (α) τεκμηρίωση της επιμέρους κατανομής των 

βαθμών για κάθε κριτήριο και (β) κατηγοριοποίηση των συμβατικών όρων με τους 

οποίους δεν συμμορφώνονται οι προσφοροδότες.  

Η αναθεωρημένη Έκθεση υποβλήθηκε στις 4.6.2009.  Το ΚΣΠ ζήτησε περαιτέρω 

διευκρινίσεις ως προς τις αποκλίσεις προσφοροδοτών και τον τρόπο 

ομαλοποίησης των ανταλλακτικών στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης και 

υποβλήθηκε αναθεωρημένη Έκθεση στις 15.6.2009 με τις ακόλουθες βαθμολογίες: 

 

 



 

- 17 -

Προσφοροδότης
Αναθεωρημένη 
βαθμολογία 

 Αρχική  
βαθμολογία  

  1 90,6 

91,5 

81,45 

93,2 

95,5 

 

 

 

 

 

82 

83,5 

77 

84 

89,5 

 2 

 3 

 4 

 5 
 

Η Έκθεση της Επιτροπής Τεχνικής Αξιολόγησης υποβλήθηκε με υπόμνημα του 

ΑΕ∆ στο ∆.Σ. για έγκριση στις 25.6.2009.  Το Συμβούλιο εξέτασε την Έκθεση στις 

30.6.2009 και ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις διαστάσεις 

του εξοπλισμού και κατά πόσο συνάδει με τα διεθνή πρότυπα.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης παρέθεσε τις ζητούμενες πληροφορίες και υποβλήθηκε εκ 

νέου τεχνική αξιολόγηση (η οποία υιοθετήθηκε από την Εποπτεύουσα Επιτροπή, το 

ΚΣΠ και τον ΑΕ∆) για έγκριση στο Συμβούλιο, χωρίς διαφοροποίηση στη βαθμολογία. 

Το ∆.Σ. στις 17.7.2009 ενέκρινε την Έκθεση (ένα μέλος του Συμβουλίου δήλωσε μη 

ικανοποιημένο από τις διευκρινίσεις και κατέθεσε αντίγραφο των προτύπων για μελέτη 

και αξιολόγηση στις προδιαγραφές επόμενων διαγωνισμών) και εξουσιοδότησε το ΚΣΠ 

να αποσφραγίσει τους οικονομικούς φακέλους των προσφορών.  

Η οικονομική αξιολόγηση ολοκληρώθηκε με τη σύμφωνη γνώμη της 

Εποπτεύουσας Επιτροπής και υιοθετήθηκε από το ΚΣΠ στις 27.7.2009 με τα 

ακόλουθα αποτελέσματα: 

Προσφοροδότης 

Παρούσα 
Αξία 

προσφοράς  

Βαθμολογία 
Τεχνικής 

Αξιολόγησης  
Τελική 

βαθμολογία  Κατάταξη  
 € εκ     

1 
2 
3 
4 
5 

3,14 
3,15 
3,50 
2,40 
2,68 

 
 
 
 
 

90,6 
91,5 
81,45 
93,2 
95,5 

 
 
 
 
 

89,29 
89,85 
80,28 
98,31 
96,84 

 
 
 
 
 

4 
3 
5 
1 
2 

 

Ο ΑΕ∆ σε υπόμνημα του προς το ∆.Σ. ημερομηνίας 28.8.2009 εισηγήθηκε την 

έγκριση της τελικής κατάταξης και κατακύρωση στον προσφοροδότη 4. 

Το ∆.Σ. εξέτασε το θέμα στις 10.11.2009 και, λόγω του ότι εξεφράστηκαν απορίες 

ή/και επιφυλάξεις για πτυχές της τεχνικής αξιολόγησης αποφάσισε να καλέσει το 

ΚΣΠ και την Επιτροπή Αξιολόγησης για διευκρινίσεις (σημειώνεται ότι ανέλαβε νέο 

∆ιοικητικό Συμβούλιο από την 1.8.2009).  Αυτό έγινε στις 17.11.2009 και το 

Συμβούλιο, αφού έθεσε διάφορα ερωτήματα στους παριστάμενους και δόθηκαν 
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απαντήσεις, αποφάσισε κατά πλειοψηφία, την αφαίρεση 3 μονάδων από την 

βαθμολογία του προσφοροδότη 4 (από 93,2 σε 90,2).  Ως αποτέλεσμα η τελική 

κατάταξη διαφοροποιήθηκε υπέρ του προσφοροδότη 5 στον οποίο κατακυρώθηκε 

η προσφορά την 1.12.2009. 

Από τα πιο πάνω παρατηρήσαμε τα ακόλουθα:  

- Όπως αναφέρεται στα πρακτικά της συνεδρίας του ∆Σ ημερομηνίας 

17.11.2009 η μείωση της βαθμολογίας του προσφοροδότη 4 έγινε επειδή το 

Συμβούλιο «…έκρινε ότι η απόκλισή της από τις προδιαγραφές σε ότι αφορά 

στην αρχιτεκτονική του εξοπλισμού MSAN Type B είναι σοβαρή και πρέπει 

να βαθμολογηθεί με μεγαλύτερη αυστηρότητα από ότι συστήνει το ΚΣΠ». 

Επισημαίνεται ότι το ∆.Σ. είχε ήδη εγκρίνει την τεχνική αξιολόγηση στις 

17.7.2009 και εξουσιοδότησε το άνοιγμα των οικονομικών φακέλων. 

Επομένως ήταν σε γνώση του Συμβουλίου ότι ως αποτέλεσμα της μείωσης 

της βαθμολογίας θα άλλαζε η τελική σειρά κατάταξης. 

       Με την απόφαση του ∆.Σ. να τροποποιήσει εκ των υστέρων - μετά το άνοιγμα 

του οικονομικού φακέλου - τη βαθμολογία του τεχνικού φακέλου των 

προσφορών, παραβιάζονται οι αρχές της μεθόδου που επιλέγηκε να 

ακολουθηθεί στον διαγωνισμό (των δύο φακέλων).  Η μέθοδος αυτή επιλέγεται 

όταν επιδιώκεται η ανάθεση της σύμβασης στην πιο συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά και οι οικονομικοί φάκελοι παραμένουν 

σφραγισμένοι μέχρι την ολοκλήρωση και έγκριση της τελικής βαθμολογίας των 

τεχνικών φακέλων των προσφορών, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα 

της αξιολόγησης των προσφορών.  Ακολούθως αποσφραγίζονται οι οικονομικοί 

φάκελοι και από τη στιγμή αυτή, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση 

των βαθμολογιών, για ευνόητους λόγους. 

- Σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και του ΚΣΠ που 

παρευρέθηκαν στη συνεδρία στις 17.11.2009 απάντησαν σε σχετική διευκρινιστική 

ερώτηση του Συμβουλίου, ότι η εν λόγω απόκλιση από τις προδιαγραφές λήφθηκε 

υπόψη κατά την αξιολόγηση και μειώθηκε η βαθμολογία σε σύγκριση με άλλες 

προσφορές που η αρχιτεκτονική τους συνάδει πλήρως με τις προδιαγραφές. 

- Η τιμή της προσφοράς του επιτυχόντα προσφοροδότη αρ. 5 (συνολικό 

ομαλοποιημένο ποσό προσφοράς), είναι κατά €260.099 πιο ψηλή από την 



 

- 19 -

προσφορά του προσφοροδότη 4 ο οποίος, ήταν ο επικρατέστερος προσφοροδότης 

πριν την τροποποίηση της βαθμολογίας του. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής μας πληροφόρησε ότι η διαδικασία αξιολόγησης του διαγωνισμού 

άρχισε, αλλά δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί, κατά τη διάρκεια της θητείας 

του προηγούμενου Συμβουλίου.  Σύμφωνα με συμβουλή των Νομικών Συμβούλων 

της Αρχής, η διαδικασία έπρεπε να επαναληφθεί από τη αρχή, διαφορετικά θα 

έπασχε νομικά.  Έτσι, παρόλο που η διαδικασία υπο το προηγούμενο Συμβούλιο 

είχε φθάσει μέχρι το άνοιγμα των οικονομικών προτάσεων, το νέο Συμβούλιο 

εξέτασε από την αρχή την αξιολόγηση των τεχνικών προτάσεων και κατέληξε σε 

διαφορετικό συμπέρασμα ως προς την τεχνική βαθμολογία από το προηγούμενο 

Συμβούλιο, το οποίο αιτιολογείται πλήρως στο σχετικό πρακτικό.  Το νέο 

Συμβούλιο δεν είχε ενώπιόν του τις τιμές των προσφορών όταν εξέτασε την 

τεχνική βαθμολογία.  Όσον αφορά τη διαφορά των €260.099 στην τιμή της 

κατακυρωθείσας προσφοράς από τη δεύτερη σε σειρά κατάταξης, με 

πληροφόρησε ότι επιτεύχθηκε έκπτωση €190.000. 

(β) ∆ιαγωνισμός ΑΤ1/2009 – Επέκταση Ευρυζωνικού ∆ικτύου στις Αγροτικές 

Περιοχές με τη μέθοδο των μικροσκαμμάτων. Ο πιο πάνω διαγωνισμός 

προκηρύχθηκε στις 31.3.2009, μέσα στα πλαίσια της δέσμευσης της Αρχής για την 

επέκταση του ευρυζωνικού δικτύου της ώστε μέχρι το τέλος του 2010 να καλύψει 

όλες τις αγροτικές κοινότητες παγκύπρια. 

Στις 8.9.2009, η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγήθηκε την κατακύρωση του ∆ιαγωνισμού 

στο χαμηλότερο προσφοροδότη έναντι του ποσού των €1.837.185 συν Φ.Π.Α. 

Στις 15.9.2009 το Κεντρικό Συμβούλιο Προσφορών, μελέτησε την Έκθεση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης και υιοθέτησε την εισήγησή της (απόφαση 392/2009) και 

παρέπεμψε το θέμα για τελική απόφαση στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο. 

Στις 29.9.2009 (Συν. 27/2009) το ∆ιοικητικό Συμβούλιο ζήτησε από το ΚΣΠ και την 

Επιτροπή Αξιολόγησης όπως επανεξετάσουν (α) την έλλειψη εμπειρίας του 

χαμηλότερου προσφοροδότη σε έργα με τη μέθοδο των μικροσκαμμάτων και (β) 

τις αποκλίσεις της προσφοράς του από τις προδιαγραφές σε ότι αφορά τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των υλικών και του μηχανικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης επανεξέτασε το θέμα και με Συμπληρωματική Έκθεση 

ημερομηνίας 23.10.2009 παρέμεινε στην αρχική εισήγηση της για κατακύρωση της 
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προσφοράς στον χαμηλότερο προσφοροδότη, επαναλαμβάνοντας τις θέσεις που 

καταγράφηκαν στην αρχική Έκθεση Αξιολόγησης.  

Στις 27.10.2009 το ΚΣΠ μελέτησε την Συμπληρωματική Έκθεση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης και αποφάσισε να επανασυστήσει στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο την 

κατακύρωση του ∆ιαγωνισμού στον χαμηλότερο προσφοροδότη.  Στο σχετικό υπόμνημα 

(αρ. 314/2009) προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο ημερομηνίας 6.11.2009, ο ΑΕ∆ συνηγορεί με 

την απόφαση του ΚΣΠ, η οποία εγκρίθηκε και από τη μονομελή Εποπτεύουσα Επιτροπή, 

και εισηγείται την κατακύρωση στον χαμηλότερο προσφοροδότη αφού, όπως αναφέρει, 

έγινε επανεξέταση των σημείων που αναφέρονται στην προηγούμενη απόφαση του ∆.Σ. 

σε σχέση με τις πρόνοιες των προδιαγραφών και επιβεβαιώθηκε η συμμόρφωση των 

τριών χαμηλότερων προσφοροδοτών με αυτές. 

Παρά τις πιο πάνω εισηγήσεις, το ∆.Σ. αποφάσισε στις 10.11.2009 (συνεδρία 32/2009) 

την κατακύρωση του διαγωνισμού στο δεύτερο χαμηλότερο προσφοροδότη, έναντι του 

ποσού των €1.948.019 συν Φ.Π.Α..  Στη σχετική απόφαση αναφέρεται ότι το 

Συμβούλιο σημείωσε την σύσταση του ΚΣΠ και του ΑΕ∆ αλλά δεν την υιοθέτησε 

επειδή, από την μελέτη όλων των στοιχείων έκρινε ότι ο χαμηλότερος προσφοροδότης 

δεν πληροί τις προδιαγραφές αφού δεν υπέδειξε έργα που έχει εκτελέσει με τη μέθοδο 

των μικροσκαμμάτων και δεν παρέθεσε επαρκή στοιχεία για τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

των υλικών και του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει. 

Στις 17.12.2009, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ο 

χαμηλότερος προσφοροδότης καταχώρισε προσφυγή στο Ανώτατο ∆ικαστήριο 

εναντίον της απόφασης. 

Ο σχετικός όρος των εγγράφων του διαγωνισμού, που αφορά τα κριτήρια 

εμπειρίας των προσφοροδοτών, προνοεί τα ακόλουθα: 

Οι προσφοροδότες να υποβάλουν κατάλογο με παρόμοια έργα που ανέλαβαν και 

ολοκλήρωσαν επιτυχώς, και η Αρχή θα λάμβανε υπόψη, κατά την αξιολόγηση των 

προσφορών, μεταξύ άλλων κριτηρίων, την εμπειρία της ως προς την ικανότητα 

του προσφοροδότη να διεκπεραιώσει επιτυχώς παρόμοια έργα εντός 

καθορισμένου χρόνου, ή να προμηθεύσει τα κατάλληλα υλικά σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές, όπως προκύπτει από εργασίες που εκτέλεσε ο προσφοροδότης 

για την Αρχή.  Επιπρόσθετα θα λαμβανόταν υπόψη και προηγούμενη εμπειρία του 

προσφοροδότη σε παρόμοιας φύσης έργα. 
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Κατά την άποψη μας ο όρος αυτός είναι αφ' ενός μεν ασαφής και αφ'  ετέρου 

περιοριστικός. Ενδεχομένως, ο τρόπος διατύπωσης του ήταν ο λόγος που δόθηκε 

διαφορετική ερμηνεία από το ∆.Σ. σε σχέση με αυτήν που δόθηκε από τις 

αρμόδιες επιτροπές αξιολόγησης της Αρχής. 

Σημειώνεται ότι όπως προβλέπεται και στη σχετική Νομοθεσία,  όταν κατά την 

αξιολόγηση των προσφορών θα χρησιμοποιηθούν κριτήρια αξιολόγησης για να 

διαπιστωθεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τότε η 

Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να καθορίσει τα κριτήρια αυτά, καθώς και την 

αντίστοιχη βαρύτητα ενός εκάστου στα έγγραφα του διαγωνισμού.  Στις 

περιπτώσεις που είναι αδύνατη η στάθμιση των κριτηρίων, τότε αυτά καθορίζονται 

με φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας. 

Επίσης, η απαίτηση για εμπειρία σε έργα της Αρχής παραβιάζει κατά την άποψη 

μας την αρχή της ίσης μεταχείρισης, εφ' έσον θέτει σε πλεονεκτική θέση τους 

προσφοροδότες που έχουν εκτελέσει στο παρελθόν έργα της Αρχής, σε σχέση με 

άλλους που ενδεχομένως να έχουν εκτελέσει ακόμα και μεγαλύτερο αριθμό ή/και 

σημαντικότερα παρόμοια έργα για άλλους Οργανισμούς ή/και ιδιώτες στην Κύπρο 

ή στο εξωτερικό.  

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Αρχής ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στο χαμηλότερο 

προσφοροδότη που πληρούσε τις προδιαγραφές και  η  απόφαση του Συμβουλίου είναι 

πλήρως αιτιολογημένη στο σχετικό πρακτικό στο οποίο καταγράφονται οι όροι των 

προδιαγραφών που δεν πληρούσε η προσφορά που απορρίφθηκε αναφορικά με την 

εμπειρία του προσφοροδότη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά υλικών και τα στοιχεία μηχανικού 

εξοπλισμού που θα χρησιμοποιούσε. 

(γ) ∆ιαγωνισμός ΑΤ11/2009 – Προμήθεια και Συντήρηση Μηχανοκίνητων 

Οχημάτων.  Ο πιο πάνω διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 23.4.2009 με το 

σύστημα των δύο φακέλων. Υποβλήθηκαν εννέα προσφορές από τις οποίες η μία 

απορρίφθηκε επειδή η τεχνική πρόταση και η οικονομική πρόταση περιέχονταν 

στον ίδιο φάκελο. 

Το Συμβούλιο στη συνεδρία αρ. 27/2009 ημερομηνίας 29.9.2009, ενέκρινε την 

τεχνική αξιολόγηση των προσφορών καθώς και το άνοιγμα των οικονομικών 

φακέλων. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης έγινε η κατακύρωση του 

διαγωνισμού, από το Συμβούλιο, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης, του Ειδικού Συμβουλίου Προσφορών και του ΑΕ∆ ως εξής: 
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Προσφοροδότης 
Αριθμός 
Οχημάτων 

Συνολική 
Αξία 

  (€ )
1 27 491.694 
2 29 325.537 
3 43 844.700 
4 13 187.200 
5 9 162.000 
6 12 121.596 
7 9 91.197 

 

∆ιαπιστώθηκε ωστόσο ότι το Ειδικό Συμβούλιο Προσφορών είχε εισηγηθεί - και το ∆.Σ. 

ενέκρινε - την τροποποίηση των όρων πληρωμής του διαγωνισμού.  Συγκεκριμένα ενώ 

οι όροι προνοούσαν ότι η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μέσα σε 30 ημέρες από την 

ολοκλήρωση της παράδοσης των οχημάτων, το ∆.Σ. ενέκρινε την καταβολή εντός του 

2009, του 50% του ποσού της κάθε παραγγελίας, έναντι ισόποσης τραπεζικής 

εγγυητικής (παράλληλα με παραχώρηση έκπτωσης από τους προσφοροδότες προς την 

Αρχή ίσης με το όφελος από την προπληρωμή μείον το κόστος έκδοσης της τραπεζικής 

εγγύησης).  Το υπόλοιπο 50% να πληρωθεί με την παράδοση των οχημάτων. 

Από την μελέτη των συμβάσεων που υπογράφηκαν, διαπιστώθηκε ωστόσο ότι 

όσον αφορά τον προσφοροδότη αρ. 3, η συμφωνία προνοούσε πληρωμή του 

25%, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., μέσα σε 30 ημέρες από την υπογραφή 

της συμφωνίας και με την προσκόμιση ισόποσης τραπεζικής εγγύησης.  Το 

υπόλοιπο ποσό να πληρωθεί μέσα σε 30 ημέρες από την έκδοση τιμολογίου αφού 

ολοκληρωθεί η παραλαβή και αποδοχή των οχημάτων, ενώ όσον αφορά τους 

προσφοροδότες αρ. 1 και αρ. 2, οι συμφωνίες προνοούσαν πληρωμή 100% της 

αξίας της παραγγελίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με την υπογραφή 

της συμφωνίας και την προσκόμιση ισόποσης τραπεζικής εγγύησης.  Ο Φ.Π.Α. να 

πληρωθεί μέσα σε 30 ημέρες από την παραλαβή των οχημάτων. 

Οι παραγγελίες δόθηκαν στους επιτυχόντες οικονομικές φορείς στις 31.12.2009 και οι 

προβλεπόμενες προκαταβολές καταβλήθηκαν στις 22.1.2010, ως ακολούθως:  

(i) Προσφοροδότης αρ. 2: €908.427,65  + ΦΠΑ έναντι ισόποσης τραπεζικής 

εγγυητικής.  Η εταιρεία παραχώρησε ως αντάλλαγμα στην Αρχή, ένα όχημα 

και ένα χρόνο δωρεάν συντήρηση για τα οχήματα που θα παραδίδονταν.  

Τελικά παραγγέλθηκαν 32 οχήματα αντί 29. 

(ii) Προσφοροδότης Αρ. 3: €207.450 + ΦΠΑ έναντι ισόποσης τραπεζικής 

εγγυητικής.   Η εταιρεία παραχώρησε σε αντάλλαγμα στην Αρχή, ένα χρόνο 
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δωρεάν συντήρηση των οχημάτων τύπου Renault Kangoo που θα 

προμήθευε.  (Η παραγγελία από λάθος δόθηκε για 42 οχήματα και στη 

συνέχεια διορθώθηκε με την παραγγελία ενός ακόμη οχήματος). 

Ο Πρόεδρος της Αρχής μας πληροφόρησε ότι η τροποποίηση των όρων πληρωμής 

του διαγωνισμού (με προπληρωμή του 50% του ποσού εντός του 2009 πριν την 

παράδοση των οχημάτων που θα γινόταν το 2010) έγινε με στόχο την καλύτερη 

αξιοποίηση του κονδυλίου του Προϋπολογισμού 2009 και γι΄ αυτήν εξασφαλίστηκαν 

τραπεζικές εγγυήσεις και αντισταθμιστικά οφέλη.  Σε επιμέρους παραγγελίες, το 

τελικό ποσοστό προπληρωμής ήταν μικρότερο ή μεγαλύτερο από 50%, ανάλογα 

με την ανταπόκριση των επιτυχόντων προσφοροδοτών στην πρόταση για 

προπληρωμή, στο σύνολο όμως τηρήθηκε το εγκριθέν ποσοστό. 

Όπως διαπιστώθηκε ωστόσο, το συνολικό ποσό που δόθηκε ως προκαταβολή, 

αποτελούσε το 57,5% περίπου του συνολικού ποσού αγοράς των οχημάτων 

(χωρίς ΦΠΑ), ενώ οι τραπεζικές εγγυήσεις κάλυπταν μόνο το 50%.  ∆ηλαδή ένα 

ποσό περίπου €164.565 δεν καλυπτόταν από τις τραπεζικές εγγυήσεις. 

(δ)  ∆ιαγωνισμός ΑΤ.6/2008 – Προμήθεια πετρελαιοειδών.  Ο πιο πάνω 

διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 17.4.2008 και υποβλήθηκαν δύο προσφορές.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης στην Έκθεση αξιολόγησης που υπέβαλε στο Ειδικό 

Συμβούλιο Προσφορών εισηγήθηκε την κατακύρωση της προσφοράς στον ένα 

προσφοροδότη με σταθερή έκπτωση €0,04 ανά λίτρο πάνω στη βασική τιμή των 

καυσίμων. Το ΕΣΠ αποφάσισε να συστήσει στο Συμβούλιο την κατακύρωση της 

προσφοράς όχι με σταθερή έκπτωση αλλά με ποσοστιαίες εκπτώσεις επειδή με βάση 

την αξιολόγηση που έκανε κατά την ημέρα εξέτασης των προσφορών, η ποσοστιαία 

έκπτωση - λόγω των ψηλών τιμών καυσίμων που επικρατούσαν τότε - ήταν 

συμφερότερη για την Αρχή  επί της βασικής τιμής των καυσίμων (από 3,5% μέχρι 

4,4% ανάλογα με το είδος καυσίμου), με δικαίωμα ανανέωσης εκ μέρους της Αρχής 

ανά έτος για ακόμα δύο έτη.  

Το Συμβούλιο αποφάσισε στις 17.7.2008, αφού έλαβε υπόψη αφενός τις παραπλήσιες 

τιμές των δύο προσφοροδοτών και αφετέρου το ευρύτερο συμφέρον της Αρχής, την 

κατακύρωση του διαγωνισμού  και στους δύο προσφοροδότες ως εξής: 

 Ο προσφοροδότης αρ. 1 να προμηθεύσει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών 

με ποσοστιαίες εκπτώσεις 
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 Ο προσφοροδότης αρ. 2  να προμηθεύσει το μικρότερο μέρος των αναγκών αν 

αποδέχεται τις τιμές της πιο πάνω προσφοράς 

 Η κατανομή μεταξύ των δύο προσφοροδοτών να γίνει από την Υπηρεσία με 

κριτήρια όπως η διαθεσιμότητα του δικτύου πρατηρίων τους και η πρακτικότητα 

του συστήματος.  

Η πιο πάνω απόφαση παραβιάζει τον όρο 25 των προδιαγραφών του διαγωνισμού, ο 

οποίος προνοεί την κατακύρωση της προσφοράς σε έναν προσφοροδότη.  

Στις 13.7.2009 η Υποστηρικτική Υποδομή υπέβαλε Έκθεση στο Ειδικό Συμβούλιο 

Προσφορών για ανανέωση των συμβολαίων προμήθειας πετρελαιοειδών για ακόμη 

ένα χρόνο δηλαδή από την 1.9.2009 μέχρι 31.8.2010 με τους υφιστάμενους όρους. Το 

ΕΣΠ αποφάσισε να συστήσει στο Συμβούλιο της Αρχής να προταθεί στο 

προσφοροδότη αρ. 1 η αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης από ποσοστιαία σε σταθερή 

έκπτωση εφ' όσον έκρινε -  με βάση τις τιμές καυσίμων που επικρατούσαν τότε - ότι η 

σταθερή έκπτωση ήταν συμφερότερη για την Αρχή.  Εάν αποδεχόταν την αλλαγή αυτή 

τότε να γινόταν η ίδια πρόταση στον δεύτερο προσφοροδότη. 

Το Συμβούλιο στη συνεδρία του 28/2009 ημερομηνίας 12.10.2009 υιοθέτησε την 

εισήγηση για αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης και αφού γίνει αποδεκτή από τις 

δύο εταιρείες, να ανανεωθούν οι συμφωνίες για εννέα μήνες μόνο και στο μεταξύ 

να προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός.  

Οι εταιρείες αποδέχθηκαν γραπτώς την παροχή σταθερής έκπτωσης €0,04 ανά 

λίτρο για όλες τις κατηγορίες καυσίμων από 1.11.2009 μέχρι 31.5.2010.  

Στην απάντησή του ο Πρόεδρος της Αρχής ανέφερε ότι στην απόφαση για την 

κατακύρωση του διαγωνισμού σε δύο προσφοροδότες αντί σε έναν που 

προβλεπόταν στις προδιαγραφές λήφθηκαν υπόψη, όπως αναφέρεται πιο πάνω, 

οι παραπλήσιες τιμές των δύο προσφοροδοτών και το ευρύτερο συμφέρον της 

Αρχής και ότι η απόφαση έγινε αποδεκτή από τους ενδιαφερόμενους. 

(ε)  ∆ιαγωνισμός ΜΜ69/2008 – Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή και 

ζωντανή μετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων.  Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε 

με κλειστή διαδικασία. Ζητήθηκε από έξι οικονομικούς φορείς να υποβάλουν 

προσφορά για παραγωγή και μετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων για παραγωγές 

Α και Β κατηγορίας ποιότητας. 

Υποβλήθηκαν τρεις προσφορές από τους πιο κάτω: 
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1. Προσφοροδότης 1 (Α και Β κατηγορία ποιότητας) 

2. Προσφοροδότης 2 (Α και Β κατηγορία ποιότητας) 

3. Προσφοροδότης 3  (Β κατηγορία ποιότητας) 

Η αξιολόγηση έγινε με τη μέθοδο των δύο φακέλων, χωρίς στάθμιση/βαρύτητα του 

τεχνικού και οικονομικού μέρους της προσφοράς. Όσοι προσφοροδότες 

προκρίνονται από την Τεχνική Αξιολόγηση αξιολογούνται περαιτέρω και κατατάσσονται 

με σειρά προτεραιότητας.  

Από τη μελέτη των στοιχείων του φακέλου του διαγωνισμού παρατηρήθηκαν τα 

ακόλουθα: 

- Κατά την τεχνική αξιολόγηση η Επιτροπή Αξιολόγησης έκρινε ότι ο 

προσφοροδότης αρ.1 δεν πληρούσε τις Προδιαγραφές για την Α κατηγορία 

ποιότητας και ο προσφοροδότης αρ.3 δεν πληρούσε τις Προδιαγραφές για την 

Β κατηγορία ποιότητας. Στην Έκθεση Αξιολόγησης που υποβλήθηκε στις 

9.10.2008 στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο, μέσω του Κεντρικού Συμβουλίου 

Προσφορών και του Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή, έγινε εισήγηση να 

ανοιχθούν οι οικονομικοί φάκελοι των προκριθεισών προσφορών αρ.2 για την Α 

κατηγορία ποιότητας και αρ.1 και αρ.2 για τη Β κατηγορία ποιότητας, για να 

ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. 

- Το ∆.Σ. στις 14.10.2008 αποφάσισε να υιοθετήσει την εισήγηση, εκτός της 

περίπτωσης του προσφοροδότη αρ. 3, για τον οποίο ζήτησε όπως 

επανεξεταστεί η προσφορά του με βάση τα δεδομένα που ίσχυαν κατά την 

συνεδρία (επικαιροποίηση), σε σχέση με τις προδιαγραφές. 

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από δύο επισκέψεις στα υποστατικά του εν λόγω 

προσφοροδότη για επιθεώρηση του εξοπλισμού και εξέταση του θέματος, υπέβαλε 

Έκθεση στις 7.11.2008 στην οποία αναφέρει ότι ο αναγκαίος εξοπλισμός βρίσκεται 

στην κατοχή του με εξαίρεση τους φακούς για τις συσκευές λήψης #2 και #3 του 

συνεργείου εξωτερικών μεταδόσεων, τους οποίους δήλωσε ότι θα προμηθευτεί αν 

του κατακυρωθεί η προσφορά. Στη βάση της Έκθεσης αυτής το ∆.Σ. αποφάσισε στις 

11.11.2008 όπως προκριθεί και ο προσφοροδότης αρ.3 (Κατηγορία Β ποιότητας) για 

τη φάση της οικονομικής αξιολόγησης και ανοικτούν οι φάκελοι με τις οικονομικές 

προσφορές ως ακολούθως: 

Προσφοροδότης 1   για τη Β κατηγορία ποιότητας 
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Προσφοροδότης 2   για την Α και Β κατηγορία ποιότητας 

Προσφοροδότης 3   για τη Β κατηγορία ποιότητας 

- Με βάση τις τιμές προσφοράς η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγήθηκε την 

κατακύρωση για την Α κατηγορία ποιότητας στον προσφοροδότη 2  ως τον 

μοναδικό προσφοροδότη, έναντι του συνολικού ποσού των €430.560 και για την Β 

κατηγορία ποιότητας στον προσφοροδότη 3, ως τον χαμηλότερο τεχνικά αποδεκτό 

προσφοροδότη, έναντι του συνολικού ποσού των €171.500. 

 

 Α ποιότητα  
Τιμή για 18 μήνες 

€  

Β ποιότητα  
Τιμή για 18 μήνες 

€ 
Προσφοροδότης 1 -  185.500 
Προσφοροδότης 2 430.560  215.280 
Προσφοροδότης 3 -  171.500 

 

- Το ΚΣΠ και ο ΑΕ∆ υιοθέτησαν την εισήγηση αυτή και διαβιβάστηκε Έκθεση στο 

∆.Σ. για λήψη απόφασης το οποίο στις 2.12.2008 αποφάσισε την κατακύρωση 

ως ακολούθως: 

Α Κατηγορία ποιότητας:     Προσφοροδότης 2  (70 αγώνες περίπου) 

Β  Κατηγορία ποιότητας:  Προσφοροδότης 3 για 35 αγώνες περίπου και           

Προσφοροδότης 1  για 20 αγώνες περίπου νοουμένου ότι θα 

αποδεκτεί τις μοναδιαίες τιμές του προσφοροδότη 3  

που ήταν χαμηλότερες. 

Μετά τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ο προσφοροδότης 1 

ζήτησε μέσω των δικηγόρων του να του κατακυρωθεί η προσφορά στην Β κατηγορία 

ποιότητας (για 35 αγώνες στην τιμή της προσφοράς του, δηλ. των €5.300 πλέον ΦΠΑ) 

επειδή θεωρεί την απόφαση της Αρχής αναιτιολόγητη και παράνομη, εφ΄ όσον ήταν 

χαμηλότερος εντός προδιαγραφών (κατά την άποψη του).  Αυτό δεν έγινε αποδεκτό από 

τη Αρχή και στις 7.4.2009 προσέφυγε στο Ανώτατο ∆ικαστήριο για ακύρωση της 

απόφασης αναφέροντας μεταξύ άλλων, ότι ο προσφοροδότης 3  κρίθηκε από την 

τεχνική  αξιολόγηση ότι δεν πληρούσε τις προδιαγραφές επειδή δεν διέθετε τον 

απαιτούμενο εξοπλισμό και ότι εισήχθηκε ο πρωτόγνωρος θεσμός της «επικαιροποίησης» 

στη  διαδικασία των προσφορών.  

Αναμένεται τώρα να κριθεί από το ∆ικαστήριο κατά πόσο η απόφαση του ∆.Σ. να 

επανεξεταστεί η τεχνική αξιολόγηση και να προκριθεί ο επιτυχών προσφοροδότης, 

παρόλο που δεν είχε στην κατοχή του όλο τον εξοπλισμό, ήταν αρκούντως αιτιολογημένη. 
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(στ) Ανανέωση συμβολαίου για την εκτύπωση των Τηλεφωνικών Καταλόγων. 

Η εκτύπωση των τηλεφωνικών καταλόγων ανατέθηκε το 2006 σε συγκεκριμένο 

προμηθευτή, μετά από ανοικτή διαδικασία προσφορών (ΑΤ 27/2005). Σχετική 

αναφορά έγινε στην έκθεσή μας για το 2006. 

Παρατηρήθηκε ότι στο συμβόλαιο που υπογράφτηκε τον Σεπτέμβριο 2006 για 

περίοδο ενός έτους περιλήφθηκε πρόνοια για ανανέωση της συμφωνίας για 

περίοδο ακόμη δύο ετών (μέχρι 12.9.2009) ενώ η σχετική απόφαση του 

Συμβουλίου το 2006 ήταν για κατακύρωση του διαγωνισμού για ένα έτος με 

δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη ένα έτος (δηλαδή μέχρι τις 12.9.2008).  

Επιπρόσθετα λόγω του ότι δεν έγιναν έγκαιρα οι διαδικασίες για την προκήρυξη 

νέου διαγωνισμού το Συμβούλιο αποφάσισε τον Σεπτέμβριο 2009 (Συν. 27/09) την 

ανανέωση του συμβολαίου με τον ίδιο προμηθευτή για την εκτύπωση και 

βιβλιοδεσία των καταλόγων του 2010 αφού πρώτα καταβληθεί προσπάθεια για 

εξασφάλιση καλύτερων τιμών λόγω του μεγάλου όγκου εργασιών που ανατέθηκε 

σε αυτόν.  ∆ηλαδή, ενώ ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε με πρόνοια για σύμβαση 

ενός έτους, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα ένα έτος, τελικά η σύμβαση 

ανανεώθηκε για συνολική διάρκεια 4 ετών.  Εάν προκηρυσσόταν εξ΄ αρχής ο 

διαγωνισμός με πρόνοια για σύμβαση 4 ετών, τότε ενδεχομένως να εκδηλωνόταν 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον η/και να εξασφαλίζονταν καλύτερες τιμές. 

(ζ) ∆ιαγωνισμός ΑΤ42/2001 – Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για 

το νέο Κέντρο Ελέγχου Αεροπορικών Πτήσεων Λευκωσίας (έργο LEFCO).  O 

πιο πάνω διαγωνισμός κατακυρώθηκε το 2003 έναντι του ποσού των €17.036.880 για 

την προμήθεια του τεχνικού εξοπλισμού και €2.012.149 για εξαετή συντήρησή του.   

Το έργο παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση και τεχνικά προβλήματα.  Κατά το 2005, 2006 

και 2007 έγιναν οι εργοστασιακοί έλεγχοι από τους οποίους προέκυψαν πολλά τεχνικά 

προβλήματα. Η Αρχή προχώρησε στην έκδοση Πιστοποιητικού Εργοστασιακού Ελέγχου 

Αποδοχής το Φεβρουάριο 2007, αφού επιλύθηκαν τα πιο σημαντικά προβλήματα και 

ολοκληρώθηκε η προσωρινή εγκατάσταση του εξοπλισμού στο κτίριο της εταιρείας GAP 

Vassilopoulos μαζί με το αναγκαίο λογισμικό, για το οποίο έγιναν δοκιμαστικοί έλεγχοι από 

τον Εργολάβο.  

Κατά τους ελέγχους αυτούς προέκυψαν και πάλι αρκετά προβλήματα, με αποτέλεσμα να 

καθυστερήσει ο Προκαταρκτικός Έλεγχος Αποδοχής, ο οποίος άρχισε τον Οκτώβριο του 
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2008 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2009.  Από τον έλεγχο προέκυψαν σωρεία 

προβλημάτων με αποτέλεσμα να μην παραληφθεί το σύστημα.  

Ζητήθηκε από τον Εργολάβο να επιλύσει τα προβλήματα που εντοπίστηκαν και να παραδώσει 

το έργο μέχρι το τέλος του 2009 για να καταστεί δυνατή η μετακίνηση του συστήματος στο νέο 

κτίριο στην Κοκκινοτριμιθιά.  Λόγω του ότι ο Εργολάβος δήλωσε αδυναμία να επιλύσει 

σημαντικά προβλήματα και να ανταποκριθεί στα χρονικά πλαίσια που του δόθηκαν, με 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου,  η οποία εγκρίθηκε από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και 

Έργων, τον Μάρτιο 2010 υπογράφηκε νέα τροποποίηση του συμβολαίου (αρ. 5), η οποία 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: την μη εκτέλεση της αναβάθμισης του υποσυστήματος FDP (Flight 

Data Processor) αξίας €500.000 που περιλαμβάνεται στην τροποποίηση συμβολαίου αρ. 4, τη 

μείωση του συνολικού ποσού του συμβολαίου στο ποσό των €18.940.515, καθώς και την 

επανάληψη του Προκαταρκτικού Ελέγχου Αποδοχής και ολοκλήρωσή του μέχρι τις 16.7.2010. 

Μέχρι τις 7.4.2010 καταβλήθηκε στον προμηθευτή το ποσό των €16.449.317 βάσει των 

προνοιών του συμβολαίου για το οποίο κατατέθηκε τραπεζική εγγύηση με ημερομηνία 

λήξης 31.12.2010. 

12. ∆ιαδικασίες Προσφορών. 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες εκθέσεις μας, λόγω των προβλημάτων που 

προέκυψαν κατά τον εργοστασιακό έλεγχο και τον Προκαταρκτικό Έλεγχο Αποδοχής του 

εξοπλισμού που παραλήφθηκε από τον επιτυχόντα προσφοροδότη στο διαγωνισμό 

ΑΤ31/2002 και των διαφωνιών ως προς τον τρόπο χειρισμού του θέματος μεταξύ της 

Επιτροπής Αξιολόγησης και του ΚΣΠ, παραλήφθηκε εξοπλισμός αξίας €631.056, ο οποίος 

δεν έχει τεθεί σε εμπορική λειτουργία και έχει καταστεί πεπαλαιωμένος.  

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε το 2007 την ακύρωση του συμβολαίου και 

κατάσχεση της εγγυητικής πιστής εκτέλεσης, ύψους €222.931, αναθέτωντας ταυτόχρονα 

σε μέλος του Συμβουλίου τη διεξαγωγή διοικητικής έρευνας, αναφορικά με το όλο θέμα.  

Στη σχετική Έκθεση που υποβλήθηκε στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο στις 12.9.2008 δεν 

καταλογίζονται ευθύνες για την αποτυχία του έργου και τη ζημιά που έχει υποστεί η 

Αρχή, αλλά επισημαίνεται ότι οι ∆ιαδικασίες Προσφορών είναι ελλιπείς καθότι δεν 

υπάρχουν σαφείς πρόνοιες για τις αρμοδιότητες και ευθύνες των διαφόρων οργάνων 

και επιτροπών (ΚΣΠ, Επιτροπή Αξιολόγησης, ομάδες εργασίας), καθώς και 

μηχανισμός για την επίλυση θεμάτων διαφωνίας μεταξύ τους και με την ιεραρχία του 

Οργανισμού. Ενόψει των πιο πάνω, γίνεται εισήγηση όπως οι σχετικές με τη διαχείριση 
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συμβολαίων πρόνοιες εμπλουτιστούν ώστε να καθορίζουν σαφέστερα τις αρμοδιότητες 

και ευθύνες των διαφόρων οργάνων/αξιωματούχων. 

Από τη Γραμματεία Συμβουλίου Προσφορών στην οποία ανατέθηκε η μελέτη του 

θέματος, υποβλήθηκε  Έκθεση στον ΑΕ∆ στην οποία γίνονται εισηγήσεις για 

τροποποίηση και εμπλουτισμό των ∆ιαδικασιών Προσφορών στη βάση των 

αντίστοιχων ∆ιαδικασιών Προσφορών της Κυβέρνησης (Κ.∆.Π. 115/2004), όπως: 

(α) ∆ιορισμό υπεύθυνου συντονιστή του συμβολαίου ο οποίος θα έχει την ευθύνη 

παρακολούθησης και χειρισμού του συμβολαίου στα πλαίσια των προνοιών του. 

(β) ∆ιορισμό Τμηματικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων, η οποία θα έχει την 

αρμοδιότητα να αποφασίζει για προτεινόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις σε συμβόλαια 

και απαιτήσεις που εγείρονται από τον συμβαλλόμενο ή την αρμόδια Υπηρεσία μέχρι 

ενός ποσού.  Για αλλαγές/απαιτήσεις πέραν του ποσού αυτού αρμοδιότητα και ευθύνη 

θα έχει το ΚΣΠ και το ∆Σ.   

(γ) Η παραλαβή του εξοπλισμού και η έκδοση πιστοποιητικών αποδοχής, να γίνεται από 

Επιτροπή Παραλαβής στην οποία να συμμετέχει ο Συντονιστής/Υπεύθυνος του συμβολαίου. 

Μετά από συζήτηση του θέματος από τη Γενική ∆ιεύθυνση αποφασίστηκε στις 25.1.2010 

όπως η Έκθεση μελετηθεί περαιτέρω από τα Συμβούλια Προσφορών, τα οποία να 

υποβάλουν τις απόψεις τους στον ΑΕ∆. 

Το ΚΣΠ αφού μελέτησε την Έκθεση που υποβλήθηκε έκρινε ότι το θέμα που 

δημιουργήθηκε με την εν λόγω προσφορά ήταν μεμονωμένο και δεν θεωρεί ότι θα 

πρέπει να αλλαχθούν οι ∆ιαδικασίες Προσφορών και εκείνο που ίσως χρειάζεται είναι 

να γνωστοποιηθούν οι πρόνοιες των όρων των ∆ιαδικασιών Προσφορών που 

αφορούν στη διαχείριση συμβολαίων στους λειτουργούς που χειρίζονται τα θέματα 

προσφορών και να ξεκαθαριστούν οι ρόλοι του καθενός στη διαδικασία αυτή.  

Ως αποτέλεσμα το θέμα δεν έχει ξεκαθαρίσει μέχρι σήμερα και παραμένουν οι αδυναμίες 

και ασάφειες που επισημάνθηκαν κατά την διοικητική έρευνα.  Επίσης δεν φαίνεται να 

έχει ενημερωθεί το ∆ιοικητικό Συμβούλιο για την όλη εξέλιξη του θέματος. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής με πληροφόρησε ότι το θέμα των αλλαγών στις διαδικασίες 

διαχείρησης συμβολαίων θα εξεταστεί από την Επιτροπή Ελέγχου και στη συνέχεια 

από το Συμβούλιο. 
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13. ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. 

Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 

διασφάλισης στη ∆ιοίκηση και τη ∆ιεύθυνση του Οργανισμού αναφορικά με την 

αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, τη διαχείριση των κινδύνων και 

των διαδικασιών και τη διακυβέρνηση του Οργανισμού. 

Σύμφωνα με τη βέλτιστη πρακτική, η ∆ΕΕ θα πρέπει να υπάγεται και λογοδοτεί απευθείας στην 

Επιτροπή Ελέγχου και στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο.  Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες 

εκθέσεις μας, σχετική εισήγηση έγινε και στην Έκθεση αξιολόγησης της ποιότητας της 

∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου που έγινε από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών το 2005.  

Στην ίδια Έκθεση έγιναν οι ακόλουθες εισηγήσεις για βελτίωση της λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης 

Εσωτερικού Ελέγχου, οι οποίες δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί. 

- Ετοιμασία Εγγράφου σχετικά με την πολιτική στα θέματα Εσωτερικού Ελέγχου.  

Το Έγγραφο υποβλήθηκε για έγκριση στη ∆ιεύθυνση και το ∆ιοικητικό Συμβούλιο. 

- Ετοιμασία Καταστατικού Λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.  

Το Καταστατικό επίσης υποβλήθηκε για έγκριση. 

14. 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 εξωτερικό και την 

αξιοποίηση των ευκαιριών ανάπτυξης στην Κύπρο και στο εξωτερικό.  Προς τον σκοπό αυτό η 

εταιρεία επένδυσε στις πιο κάτω θυγατρικές/συνδεδεμένες εταιρείες για την παροχή υπηρεσιών 

προστιθέμενης αξίας και ολοκληρωμένων λύσεων στην εγχώρια αγορά και στο εξωτερικό.  

Σημειώνεται ότι τόσο η Digimed Communications Ltd όσο και οι θυγατρικές της εταιρείες δεν 

ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Εταιρειών 

Νόμου.  Τα στοιχεία που αναφέρονται στις πιο κάτω παραγράφους που αφορούν στις 

θυγατρικές εταιρείες, προκύπτουν από αναφορές στα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και 

από άλλα έγγραφα της Αρχής, καθώς και από θεώρηση των πρακτικών των Συμβουλίων των 

εταιρειών και των οικονομικών τους καταστάσεων.  Η Αρχή κατέθεσε στο λογαριασμό της 

εταιρείας ποσό €51 εκ. (£30 εκ.), για επενδύσεις στο εξωτερικό, το οποίο κεφαλαιοποιήθηκε το 

2004, μετά από σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και έγκριση του Υπουργού 

Συγκοινωνιών και Έργων, και εκδόθηκαν τίτλοι μετοχών στο όνομα της Αρχής. Το 2009 

κατέθεσε επιπρόσθετο ποσό €30 εκ., για χρηματοδότηση της επέκτασης των δραστηριοτήτων 

της θυγατρικής εταιρείας Cyta Hellas A.E. για πανελλαδική δραστηριοποίηση της στον τομέα 

ευρυζωνικών υπηρεσιών, μετά από σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και έγκριση 
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του Υπουργικού Συμβουλίου, από το οποίο επενδύθηκε ποσό €24,8 εκ. Το συνολικό ποσό που 

έχει επενδυθεί μέχρι σήμερα στις θυγατρικές εταιρείες ανέρχεται σε €61,5 εκ.    

 

Θυγατρικές Εταιρείες της Digimed Communications Ltd: 

 
Ποσοστό 

συμμετοχής 

 Ποσό 
επένδυσης  
το 2009 

 Συνολικό 
ποσό 

επένδυσης 

Απομείωση 
επένδυσης

∆άνεια 
από 

Digimed

 
Σκοπός – ∆ραστηριότητες 

 %  €  € € €  
Cytacom 
Solutions Ltd 

100  -  1.879.462 
 

- - Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας στον τομέα 
των ιδιωτικών δικτύων και τερματικού 
εξοπλισμού. 

Emporion 
Plaza Ltd 

100  -  939.731 
 

828.078 
 

- Παροχή υπηρεσιών και διευκολύνσεων 
ηλεκτρονικού εμπορίου και δημιουργία 
ηλεκτρονικών καταστημάτων στο 
διαδίκτυο. 

Iris Gateway 
Satellite 
Services Ltd 

100  -  2.164.297 - - Παροχή υπηρεσιών δορυφορικής 
αναμετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών 
προγραμμάτων μεταξύ Ευρώπης και 
Ασίας.  

Cyta UK Ltd 100  -  1.513.882 
(Stg1.050.000)

1.001.204 
 

- Παροχή σε συνεργασία με τη Cytaglobal 
Hellas AE και την Αρχή διασημειακών 
διεθνών συνδέσεων σε επιχειρηματικούς 
πελάτες και τηλεπικοινωνιακούς φορείς, 
καθώς και παροχή υπηρεσιών λιανικής 
σταθερής τηλεφωνίας μέσω προεπιλογής 
φορέα στο Η.Β. 

Cytaglobal 
Hellas A.E. 

100  -  923.976 
 

- - Παροχή σε συνεργασία με τη Cyta UK και 
την Αρχή διασημειακών διεθνών 
συνδέσεων σε επιχειρηματικούς πελάτες 
και τηλεπικοινωνιακούς φορείς. 

Cyta Hellas 
Α.Ε. 

94,62  24.800.000  52.218.377 - 3.100.000 Παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών 
τηλεφωνίας και διαδικτύου στην Ελλάδα 

Cytasoft Ltd 100  -  - - - Η εταιρεία δεν ενεργοποιήθηκε ακόμα.  
Στις 2.9.2008 το Συμβούλιο αποφάσισε 
όπως προχωρήσει στην διάλυση της 
εταιρείας αφού οι υπηρεσίες για τις οποίες 
δημιουργήθηκε η Cytasoft, τυγχάνουν 
χειρισμού από την Υπηρεσία ως προϊόντα 
της Αρχής. 

 

Συνδεδεμένες Εταιρείες της Digimed Communications Ltd: 

 
Ποσοστό 

συμμετοχής 

 Συνολικό 
ποσό 

επένδυσης

∆άνεια 
από 

Digimed

 

Σκοπός  

 %  € €  

Bestel 
Communications Ltd 

50  224.588 

 

- Παροχή ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών λύσεων ψηλού 
επιπέδου και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 
τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς για δίκτυα σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας. 

Enternet Invest 19,98  1.616.400 910.000 Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας, διαδικτύου και ψηφιακής 
τηλεόρασης μέσω διαδικτύου στην Ουγγαρία. 

Αναφέρονται τα οικονομικά στοιχεία της Digimed Communications Ltd και των 

θυγατρικών/συνδεδεμένων εταιρειών της, όπως παρουσιάζονται στις μη ελεγμένες 

οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2009. 
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Digimed Communications Ltd: 

 2009  2008 
 €  € 
Έσοδα από υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στις θυγατρικές 100.411 101.337
Είσπραξη μερίσματος από Iris Gateway Satellite Services Ltd 258.443 213.761
Έξοδα λειτουργίας (370.876) (833.208)
Ζημιά από εργασίες (12.022) (518.110)
Ζημιά από την συγχώνευση της Actel με την Enternet Invest - (4.756.214)
Απομείωση στην αξία των επενδύσεων σε:  Emporion Plaza - (828.078)
    Cyta UK - (1.001.204)
Τόκοι εισπρακτέοι από εμπορικές τράπεζες 208.956 1.010.504
Τόκοι εισπρακτέοι από δάνεια σε θυγατρικές/συνδεδεμένες 140.768 -
Άλλα (έξοδα)/έσοδα χρηματοδότησης (3.728) 11.051
(Ζημιά)/Κέρδος πριν από τη φορολογία 333.974 (6.082.051)
Φορολογία 38.305 (299.814)
(Ζημιά)/Κέρδος μετά τη φορολογία 372.279 (6.381.865)

Θυγατρικές/συνδεδεμένες εταιρείες: 

Εταιρεία  

Κύκλος 

Εργασιών 

 

 

Κέρδος/(Ζημιά) 

πριν από τη 
φορολογία 

Πάγιο 
ενεργητικό 

και επενδύσεις 
Κεφάλαιο 
κίνησης 

 

 

Κεφαλαιουχική 

βάση 

  €  € € €  € 

Cyta Hellas  13.830.679 (20.788.839) 34.808.285 (244.157) 27.282.405 

Iris Gateway Satellite 
Services 

 
804.335 119.257 711.266 1.996.533 2.701.870 

Bestel Communications  0 18.864 0 439.902 439.902 

Emporiοn Plaza  91.581 (132.164) 12.435 (63.185) 1.742 

Cytacom Solutions  2.370.297 (224.457) 90.242 885.998 921.342 

Cyta UK  1.251.760  

(GBP 1.126.537) 

180.892 

(GBP 162.796) 

170.043  

(GBP 153.032)  

889.831  

(GBP 800.812)  

735.473  

(GBP 661.896)  

Cyta Global Hellas  598.627 257.492 258.624 1.084.879 1.283.476 
 

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Digimed βάσει των εκθέσεων και των σχετικών 

εισηγήσεων της Επιτροπής Ελέγχου αποφάσισε τον Απρίλιο 2009 όπως η 

Digimed και οι θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζουν, σε τριμηνιαία βάση, τα 

οικονομικά και άλλα αποτελέσματά τους, καθώς επίσης Έκθεση πεπραγμένων και 

αποκλίσεων από το επιχειρηματικό πλάνο και όπου κρίνεται αναγκαίο να γίνεται 

αναθεώρηση στόχων και προϋπολογισμών.  Με εξαίρεση την Cyta Hellas, η πιο 

πάνω απόφαση δεν υλοποιήθηκε από τις θυγατρικές εταιρείες. 

15. Θυγατρική Εταιρεία Cyta Hellas A.E.  

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2007 και το μετοχικό της κεφάλαιο στις 31.12.2009 ήταν 

€53,9 εκ. (2008: €29,1 εκ.) και ανήκει κατά 93,64% στην Digimed Communications 

Ltd και 6,36% στην Αρχή. 

                                                 
1 Το κέρδος οφείλεται στα έσοδα από τόκους 
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Όπως αναφέρθηκε στην έκθεσή μας για το 2008, στις 12.3.2007 υπογράφηκε σύμβαση 

μεταξύ της Cyta Hellas Α.Ε. και της ελληνικής εταιρείας με την επωνυμία «Κοινωνία της 

Πληροφορίας Α.Ε.» για την ανάληψη και την εκτέλεση του έργου «Ανάπτυξη της 

Ευρυζωνικής Πρόσβασης στη γεωγραφική ζώνη του Υποέργου 5 της ∆ράσης 

«Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικής Πρόσβασης στις 

Περιφέρειες της Ελλάδας». Η εταιρεία αποφάσισε σε κατοπινό στάδιο, την πανελλαδική 

δραστηριοποίησή της. Για το σκοπό αυτό, περιλήφθηκε πρόνοια ύψους €70 εκ. στον 

Προϋπολογισμό της Αρχής για το 2009 και μετά από έγκριση του Υπουργικού 

Συμβουλίου, παραχωρήθηκε ποσό €30 εκ. στην Digimed Communications Ltd, η οποία 

διέθεσε το 2009 στη Cyta Hellas €24,8 εκ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και €3,1 

εκ. ως δάνειο. Το υπόλοιπο ποσό που υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί η εταιρεία για την 

πανελλαδική δραστηριοποίηση της υπολογίζεται σε €50 εκ. και αναμένεται να προέλθει 

από δάνεια που θα συνάψει η Cyta Hellas από εμπορικές τράπεζες. Αναφέρεται ότι 

έχει περιληφθεί πρόνοια ύψους €10 εκ. στον Προϋπολογισμό της Αρχής για το 2010. 

Λόγω της καθυστέρησης στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης για το πανελλαδικό 

επιχειρησιακό σχέδιο, μεγάλο μέρος του σχεδίου έχει μετατεθεί χρονικά για 6 μήνες με 

αποτέλεσμα το ∆ιοικητικό Συμβούλιο στις 7.7.2009 να αποφασίσει την προώθηση του 

έργου στην μητροπολιτική Θεσσαλονίκη και τις γειτονικές αστικές περιοχές για το οποίο 

υπήρχαν οι αναγκαίοι πόροι. Η εταιρεία έχει ήδη αρχίσει την εμπορική λειτουργία της 

στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται ότι το όλο έργο κάλυψης όλης της αστικής και 

περιαστικής Θεσσαλονίκης θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούλιο 2010.  

Η εταιρεία εργοδοτεί σήμερα συνολικά 336 υπαλλήλους. Μέχρι την 31.12.2009 

είχε προβεί σε πάγιες επενδύσεις ύψους €46,3 εκ. 

Επιχειρησιακό σχέδιο.  Λόγω του ότι ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα 

είναι συνεχώς και έντονα μεταβαλλόμενος, η εταιρεία ανέθεσε σε ιδιωτική εταιρεία 

συμβούλων της Ελλάδας την επικαιροποίηση του επιχειρησιακού της σχεδίου στο 

οποίο λαμβάνει υπόψη και την οικονομική κρίση. Σύμφωνα με το σχέδιο, η εταιρεία 

αναμένεται να επιτύχει θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές το 2011 και να καταστεί 

κερδοφόρα το 2012. Αναφέρεται ότι έχει ανατεθεί εκ νέου σε συμβούλους η 

αναθεώρηση του σχεδίου και αναμένεται η υποβολή σχετικής Έκθεσης. 

∆ύο από τις μεγαλύτερες αδυναμίες της εταιρείας σύμφωνα με τους συμβούλους 

είναι η απουσία οργανωμένου δικτύου λιανικής και η μη δυνατότητα παροχής 

συνδυαστικών πακέτων. Σύμφωνα με τον Γενικό ∆ιευθυντή της Cyta Hellas, για 

την αντιμετώπιση των πιο πάνω αδυναμιών η εταιρεία προχώρησε στην 
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συνεργασία με τοπικά καταστήματα και αλυσίδες καταστημάτων προϊόντων 

πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, τα οποία λειτουργούν ως επίσημοι συνεργάτες 

της εταιρείας, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί την μέθοδο τηλεπώλησης από την οποία 

προέρχεται το 28% των πωλήσεων. Επίσης, έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται δίκτυο 

καταστημάτων της Cyta Hellas. Επιπρόσθετα, η εταιρεία εξετάζει την δυνατότητα 

επέκτασης στην κινητή τηλεφωνία ή/και ψηφιακή τηλεόραση μετά την ολοκλήρωση 

της επέκτασης της εμπορικής λειτουργίας στην Αθήνα.  

Αναφέρεται ότι η εταιρεία άρχισε την εμπορική της δραστηριοποίηση τον Οκτώβριο 

2008 και παρά την καθυστέρηση για έξι μήνες του επιχειρησιακού σχεδίου, τα 

μέχρι σήμερα αποτελέσματα της κρίνονται ικανοποιητικά όσον αφορά την 

προσέλκυση πελατών (πέραν των 50.000 στις 31.12.2009).  

Εσωτερικός έλεγχος. Κατά το 2009 αγοράστηκαν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου 

από ελεγκτικό οίκο και διαπιστώθηκαν αρκετά σημεία, τα οποία χαρακτηρίστηκαν 

ως μεσαίου κινδύνου, όπως: 

 ο Οργανισμός δεν διαθέτει πλήρως καταγεγραμμένη και εγκεκριμένη διαδικασία 

για τη διεκπεραίωση αγορών προμηθειών/υπηρεσιών/πάγιων στοιχείων, 

 δεν υπάρχει επίσημη διαδικασία η οποία να διασφαλίζει την παρακολούθηση 

τιμολογίων και δεν καταχωρούνται στο σύστημα οι όροι πληρωμής του προμηθευτή, 

 δεν υπάρχει εγχειρίδιο διαδικασιών το οποίο να καταγράφει ορθολογιστικά τις 

διαδικασίες που διέπουν τη ∆ιεύθυνση Οικονομικών, 

 δεν έχουν καταγραφεί αναλυτικές προδιαγραφές ασφάλειας. 

Σημειώνεται ότι η ∆ιεύθυνση της εταιρείας δεσμεύτηκε όπως υλοποιήσει τις 

εισηγήσεις των συμβούλων για εξάλειψη των κινδύνων εντός του 2010. 

Αμοιβή ∆ιευθύνοντος Συμβούλου.  Έχοντας υπόψη το σημαντικό μέγεθος της 

επένδυσης στη Cyta Hellas το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στην συνεδρία 

ημερ. 3.7.2007, αποφάσισε όπως, ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας λαμβάνει 

μηνιαία αμοιβή/αποζημίωση για τις υπηρεσίες του. Χρέη ∆ιευθύνοντος Συμβούλου 

εκτελεί ο Ανώτατος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής της Αρχής. Σύμφωνα με την συμφωνία 

εργοδότησης του από την Αρχή τα καθήκοντα του περιλαμβάνουν “συμμετοχή στα 

∆ιοικητικά Συμβούλια των Συνδεδεμένων Εταιρειών ή/και η συμβολή στην ομαλή 

λειτουργία τους σε συνεργασία με τα ∆ιοικητικά Συμβούλια τους και το συντονισμό 

των δραστηριοτήτων τους με τις δραστηριότητες της Αρχής”.  
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16. Θυγατρική Εταιρεία Cyta UK Ltd. 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2000.  Είναι ιδιοκτήτης τηλεπικοινωνιακού κόμβου που 

βρίσκεται στο Λονδίνο και αποτελεί μέρος του διεθνούς δικτύου της Αρχής.  

Πρωταρχικός στόχος είναι να χρησιμοποιείται η εταιρεία ως νομικό όχημα για τον 

τερματισμό διεθνούς καλωδιακής χωρητικότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο, για 

τηλεπικοινωνιακές ανάγκες της Αρχής και για μεταπώληση/εκμίσθωση σε 

εξωτερικούς πελάτες.   

Επιπρόσθετα, η εταιρεία δραστηριοποιείται σε συνεργασία με τη Cytaglobal Hellas 

AE και την Αρχή, στην παροχή διεθνών νοητών μισθωμένων διασυνδέσεων σε 

επιχειρηματικούς πελάτες και τηλεπικοινωνιακούς φορείς.  

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.  Το αρχικό επιχειρηματικό σχέδιο για 

τις δραστηριότητες σταθερής τηλεφωνίας, προνοούσε ότι η παροχή των προϊόντων 

τηλεφωνίας θα εξελισσόταν κερδοφόρα μετά το 3ο έτος λειτουργίας, νοούμενου ότι η 

εταιρεία θα εξασφάλιζε 55.000 πελάτες.  Αυτό όμως δεν επιτεύχθηκε και παρά τις 

εναλλακτικές μεθόδους πωλήσεων που εφαρμόστηκαν και την αναθεώρηση των 

τιμών των προϊόντων, ώστε να καταστούν πιο ανταγωνιστικά, ο αριθμός των 

πελατών παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο 

επιχειρηματικό σχέδιο με βάση τους σημερινούς ρυθμούς προσέλκυσης πελατών, τα 

έσοδα δεν αναμένεται να καλύπτουν τα υπολογιζόμενα λειτουργικά έξοδα πριν το 

2016. Από τις 24.12.2009, η εταιρεία παρέχει οικιακά και επιχειρηματικά ευρυζωνικά 

προϊόντα διαδικτύου, σε μια προσπάθεια τόνωσης της ζήτησης λιανικών προϊόντων. 

Λόγω των προβλημάτων ρευστότητας της εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της 

Digimed Communications Ltd ενέκρινε το 2007 την αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου κατά GBP300.000 (από GBP850.000 σε GBP1.050.000) καθώς και την 

καταβολή ποσού €800.000 ως αντιστάθμισμα για τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες 

της Αρχής που εξυπηρετούνται μέσω της εταιρείας.  

Στους λογαριασμούς της Digimed Communications για το 2008 έγινε πρόνοια ύψους 

€1.001.204 για απομείωση της επένδυσης στη Cyta UK, λόγω των αρνητικών 

αποτελεσμάτων που είχε μέχρι σήμερα η εταιρεία και τα οποία οδήγησαν στη μείωση 

του καθαρού ενεργητικού της σε σύγκριση με το κόστος της αρχικής επένδυσης. 
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Θα πρέπει, κατά την άποψη μας, η εταιρεία να ετοιμάζει, εκτός των οικονομικών 

καταστάσεων, αναλυτική κατάσταση εσόδων και εξόδων στην οποία να φαίνονται 

τα έσοδα/έξοδα ανά τομέα δραστηριότητας, έτσι ώστε να παρουσιάζονται χωριστά 

τα αποτελέσματα για τον κάθε τομέα. 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προς την CYTA UK. 

Κατά το 2004 το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να αναθέσει απευθείας 

σε συγκεκριμένο οίκο διάφορες υπηρεσίες αναφορικά με την λειτουργία της εταιρείας. 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέχρι σήμερα από τον οίκο περιλαμβάνουν: 

 Ελεγκτικές υπηρεσίες 

 Λογιστικές υπηρεσίες 

 Τήρηση μισθοδοσίας υπαλλήλων της εταιρείας 

 Φορολογικές υπηρεσίες 

 Παροχή εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας 

 Υπηρεσίες Συν-γραμματέα ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

Η συνολική αμοιβή του οίκου για την παροχή υπηρεσιών για το 2009 ήταν 

GBP44.000 (2008: GBP44.000). 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες εκθέσεις μας, ο ορισμός του οίκου ως 

εξωτερικού ελεγκτή σε συνδυασμό με την εμπλοκή του σε άλλες πολλαπλές 

υπηρεσίες της εταιρείας εμπερικλείει κίνδυνο επηρεασμού της ανεξαρτησίας του. 

17. Enternet Invest 

Το 2008 η Actel Telecommunication Ltd, η οποία άρχισε την λειτουργία της στην Ουγγαρία 

το 2005 με μέτοχους την Digimed Communications Ltd με ποσοστό 90% και την Ουγγρική 

εταιρεία Anotel με ποσοστό 10%, συγχωνεύτηκε με την εταιρεία Enternet Invest. Από την 

συγχώνευση, η Digimed απέκτησε το 19,98% του κεφαλαίου της Enternet Invest, ενώ 

παράλληλα αναγνωρίστηκε δάνειο προς την Digimed ύψους €910.000. 

Το αποτέλεσμα της επένδυσης στην Actel και της μετέπειτα συγχώνευσης με την 

Enternet Invest ήταν η Digimed και κατ’ επέκταση η Αρχή να υποστεί οικονομική 

απώλεια ύψους €4,76 εκ. Αν ληφθούν υπόψη και τα έξοδα που κατέβαλε η Digimed εκ 

μέρους της Actel τα οποία αφορούν ενοίκια, έξοδα ταξιδιών, αμοιβές Συμβούλων και 

αμοιβές των νομικών Συμβούλων στην Ουγγαρία, συνολικού ύψους €531.000, η 

οικονομική απώλεια από την επένδυση στην Actel ανέρχεται σε €5,29 εκ. 
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Παρόλο που το πλάνο της διεύθυνσης της Enternet Invest ήταν η διεκδίκηση της τρίτης 

θέσης στην αγορά των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ουγγαρία μέσω ενός 

προγράμματος εξαγορών άλλων εταιρειών, εντούτοις τα οικονομικά αποτελέσματα της 

εταιρείας και των θυγατρικών της δείχνουν σοβαρή οικονομική αδυναμία του ομίλου 

εταιρειών. Ο κίνδυνος χρεοκοπίας του ομίλου είναι ορατός και υπάρχει αδυναμία 

κάλυψης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Η Έκθεση των ανεξάρτητων 

εξωτερικών ελεγκτών για το έτος 2008, ημερομηνίας 30.4.2009, περιέχει έμφαση 

θέματος όσον αφορά στην δύσκολη οικονομική κατάσταση του ομίλου και της 

δυνατότητας του να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα. Επίσης αναφέρεται ότι οι 

τράπεζες στην Ουγγαρία απέρριψαν το αίτημα της εταιρείας για δανειοδότηση. 

18. Emporion Plaza Ltd. 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001 με μοναδικό μέτοχο τη Digimed Communications.  Στις 

31.12.2009 το μετοχικό της κεφάλαιο ήταν €940.500. Η εταιρεία δραστηριοποιείται 

στην ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού πολυκαταστήματος καθώς και στο 

σχεδιασμό ιστοσελίδων και άλλων εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Η δραστηριότητα της εταιρείας στην ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού 

πολυκαταστήματος δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα με συνεπακόλουθο οι 

οικονομικές προοπτικές να μην είναι ενθαρρυντικές. Τα συνεχή αρνητικά αποτελέσματα 

που είχε μέχρι σήμερα η εταιρεία και τα οποία οδήγησαν στη μείωση του καθαρού 

ενεργητικού της σε σύγκριση με το κόστος της αρχικής επένδυσης, είχαν ως αποτέλεσμα 

να γίνει πρόνοια ύψους €828.078 στους λογαριασμούς της Digimed για το 2008 για 

απομείωση της επένδυσης στη Emporion Plaza. 

Τα αρνητικά αποτελέσματα συνεχίστηκαν και κατά το 2009 αφού η εταιρεία υπέστη 

ζημιά ύψους €109.912. Στις 31 ∆εκεμβρίου 2009, οι τρέχουσες υποχρεώσεις της 

Εταιρείας υπερέβαιναν το κυκλοφορούν ενεργητικό κατά €63.185. Με τα δεδομένα 

αυτά, φαίνεται ότι η εταιρεία εξαρτάται από την οικονομική ενίσχυση της μητρικής 

εταιρείας για να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα. 

19. ∆ίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας 3ης Γενιάς. 

Η εισαγωγή δικτύου κινητής τηλεφωνίας 3ης Γενιάς θεωρήθηκε στρατηγική ενέργεια 

για την Αρχή για την προσφορά υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας με ψηλές ταχύτητες. 

Η πρώτη φάση του δικτύου η οποία περιλάμβανε 50 Σταθμούς Βάσης υλοποιήθηκε το 

2004 με δαπάνη που αναλήφθηκε από τους δύο προμηθευτές που επιλέγηκαν με 

κλειστό διαγωνισμό λόγω της ανάγκης για επίσπευση της εισαγωγής της τεχνολογίας.  
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Για την υλοποίηση της δεύτερης φάσης του δικτύου η οποία ολοκληρώθηκε τον 

∆εκέμβριο του 2006 δαπανήθηκε, περίπου, ποσό €60 εκ. για την προμήθεια 200 

Σταθμών Βάσης και εξασφαλίστηκαν υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης με δαπάνη 

€13 εκ. Για την επέκταση/βελτίωση της κάλυψης του ∆ικτύου και την αναβάθμιση των 

τεχνικών δυνατοτήτων για προσφορά ψηλότερων ταχυτήτων συνάφθηκαν το 2008 

τριετείς συμβάσεις με τους υφιστάμενους προμηθευτές ύψους μέχρι €20 εκ. Μέχρι τις 

31.12.2009 έγιναν δαπάνες/ παραγγελίες ύψους €12,1 εκ. ∆ηλαδή, η συνολική επένδυση 

στο ∆ίκτυο μέχρι τις 31.12.2009 είναι της τάξης των €72,1 εκ.   

Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Ασύρματου ∆ικτύου Πρόσβασης, το ∆ίκτυο 3ης 

Γενιάς εξυπηρετεί το 13% περίπου της συνολικής τηλεφωνικής κίνησης και ο αριθμός 

των συνδεδεμένων συσκευών στο ∆ίκτυο υπολογίζεται στις 70.000. Το ∆ίκτυο καλύπτει 

γεωγραφικά το 55% περίπου της Κύπρου (αστικές, ημιαστικές, τουριστικές περιοχές). 

Η Υπηρεσία αναμένει ότι η κίνηση που μεταφέρεται από το ∆ίκτυο 3ης Γενιάς θα 

αυξηθεί μεσοπρόθεσμα λόγω της αύξησης των κινητών συσκευών που υποστηρίζουν 

και τεχνολογία 3ης Γενιάς και της αύξησης της ζήτησης για υπηρεσίες δεδομένων. 

Στο παρόν στάδιο δεν μπορεί να γίνει αξιολόγηση της απόδοσης της επένδυσης 

στο ∆ίκτυο 3ης Γενιάς, λόγω του ότι δεν γίνεται διαχωρισμός των εσόδων μεταξύ 

του ∆ικτύου 3ης Γενιάς και του ∆ικτύου GSM.  Οι ενδείξεις είναι ότι το ∆ίκτυο δεν 

είναι προσοδοφόρο λόγω του ότι το κόστος υποδομής είναι ψηλό και η κάλυψη 

είναι περιορισμένη, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τις υπηρεσίες 

που προσφέρει το ∆ίκτυο.  Αναφέρεται ενδεικτικά ότι, σύμφωνα με τους 

λογαριασμούς της Αρχής, τα έσοδα από την υπηρεσία video calls κατά το 2008 και 

2009 ήταν πολύ περιορισμένα (€75.638 και €103.155, αντίστοιχα). 

Στην απάντησή του ο  Πρόεδρος της Αρχής μας πληροφόρησε ότι δεν τίθετο θέμα 

επιλογής μεταξύ επένδυσης στην 3η γενιά και παραμονής στη 2η γενιά, αφού η 3η 

γενιά ήταν η φυσιολογική εξέλιξη της 2ης όπως σύντομα και η 4η γενιά θα είναι η 

φυσιολογική εξέλιξη της 3ης.  Επίσης η υπηρεσία mobile broadband υψηλών 

ταχυτήτων (που κατέστη δυνατή με την 3η γενιά) είναι πολύ πιο σημαντική από 

άποψη εσόδων και προοπτικών από την υπηρεσία video calls. 

20. Ευρυφασματικές Υπηρεσίες. 

Οι Ευρυφασματικές Υπηρεσίες περιλαμβάνουν την υπηρεσία DSL-Access (i-choice) 

και την υπηρεσία Cytavision (Mi-Vision).  Η υπηρεσία DSL-Access προσφέρεται 

μέσω του δικτύου DSL και προσφέρει υπηρεσίες γρήγορου διαδικτύου, βίντεο και 
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προγραμμάτων κατά ζήτηση και άλλων διαδραστικών υπηρεσιών με τη χρήση 

πολυμέσων.  Ο αριθμός των πελατών/συνδρομητών στις 31.12.2009, ήταν 138.081.  

Με βάση τα προϋπολογιστικά στοιχεία του 2009 (δεν υπάρχουν τα πραγματικά 

στοιχεία για τα έξοδα της υπηρεσίας) η υπηρεσία DSL-Access παρουσιάζει 

πλεόνασμα €3,3εκ ( 2008, πλεόνασμα €4,9 εκ. ).   

Η υπηρεσία Cytavision προσφέρει ψηφιακή μετάδοση εικόνας και ήχου μέσω της 

τηλεφωνικής γραμμής.  Η υπηρεσία αρχικά λειτούργησε πιλοτικά τον Οκτώβριο του 

2002 και εισήχθηκε εμπορικά το Σεπτέμβριο του 2004.  Για την αγορά του αναγκαίου 

εξοπλισμού δαπανήθηκε μέχρι σήμερα ποσό €10,6 εκ.. Για την εξασφάλιση 

περιεχομένου για το 2009 δαπανήθηκε ποσό €16,3 εκ. το οποίο περιλαμβάνει συμφωνίες 

που έγιναν με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης, με εταιρείες που 

προσφέρουν κανάλια, με στούντιο παραγωγής ταινιών, αθλητικά σωματεία για 

τηλεοπτικά δικαιώματα και προβολή αθλητικών γεγονότων, ταινίες και παιχνίδια κατά 

ζήτηση και Premium κανάλια με επιπλέον μηνιαία συνδρομή.  Ο αριθμός των 

συνδρομητών στις 31.12.2009 ήταν 4.118.  Ο αριθμός των συνδρομητών οι οποίοι 

είναι και συνδρομητές στην DSL Access ήταν 30.613. 

Με βάση τα προϋπολογιστικά στοιχεία του 2009 η υπηρεσία Cytavision παρουσιάζει 

έλλειμμα ύψους €16,7 εκ. (€11,1 εκ. έλλειμμα το 2008 με βάση τα πραγματικά στοιχεία).   

Συναφώς αναφέρεται ότι στην Ανασκόπηση Κατάστασης και Προοπτικών της 

υπηρεσίας Cytavision, η οποία ετοιμάστηκε από την αρμόδια Υπηρεσία και 

υποβλήθηκε στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο το Νοέμβριο 2008, επισημαίνονται 

αδυναμίες όσον αφορά στην παρουσίαση και προώθηση του περιεχομένου και 

εξάγονται/καταγράφονται συμπεράσματα που προκύπτουν σχετικά με τον αριθμό 

πελατών, το ψηλό κόστος της υπηρεσίας, τη στελέχωση, καθώς και τα 

περιορισμένα μέσα για ολοκληρωμένη τεχνική παρακολούθηση της υπηρεσίας. 

O Πρόεδρος της Αρχής ανέφερε ότι μεγάλο μέρος των δαπανών της υπηρεσίας 

Cytavision είναι αναγκαίο και αναπόφευκτο και, στην υποθετική περίπτωση 

κατάργησης της υπηρεσίας, σημαντικό κόστος θα επιβάρυνε άλλες υπηρεσίες. 

21. Εγκατάσταση Σταθμών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας.   

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες εκθέσεις μας, η Αρχή, με βάση τον περί 

Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο αρ. 

112(Ι)/2004, πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σε οποιαδήποτε 
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ακίνητη ιδιοκτησία θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι όλα τα απαραίτητα δικαιώματα και 

άδειες έχουν εξασφαλιστεί από κάθε Αρμόδια ∆ημόσια Αρχή. 

H Αρχή συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα στην εξασφάλιση πολεοδομικών και 

οικοδομικών αδειών από τις Αρμόδιες Αρχές, που απαιτούνται για την εγκατάσταση 

Σταθμών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας, με αποτέλεσμα να επιβραδύνεται η ανάπτυξη 

του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και να επηρεάζεται αρνητικά η ποιότητα της 

προσφερόμενης υπηρεσίας.  Αυτό οφείλεται στην μη ολοκλήρωση της χωροθετικής 

πολιτικής σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, παρόλο που το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε 

στις 14.12.2005 το πλαίσιο πολιτικής και διαδικασιών για την εγκατάσταση και 

λειτουργία σταθμών ραδιοεπικοινωνίας με δυνατότητα εκπομπής, στο οποίο 

περιγράφονται οι διαδικασίες που θα διέπουν την αδειοδότηση των σταθμών και 

παρόλο που το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σε κανονιστικές ρυθμίσεις.  

Η Αρχή για να προχωρήσει στην ανάπτυξη του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, 

προχωρεί σε εγκαταστάσεις σταθμών μετά την κατάθεση της απαιτούμενης 

αίτησης για πολεοδομική και/ή οικοδομική άδεια, ενώ έχει σκοπό να καταθέσει 

αιτήσεις για όλους τους σταθμούς του δικτύου της, ακόμα και για σταθμούς που 

έχουν εγκατασταθεί παλαιότερα με βάση τον περί Τηλεγράφων Νόμο. Από το 

2004, για τους 484 σταθμούς που είναι εγκατεστημένοι, υποβλήθηκαν 178 αιτήσεις 

για οικοδομική άδεια, από τις οποίες 83 εγκρίθηκαν και 10 απορρίφθηκαν, και 126 

αιτήσεις για πολεοδομική άδεια, από τις οποίες 42 εγκρίθηκαν και 26 απορρίφθηκαν, 

ενώ οι υπόλοιπες εκκρεμούν. 

Αναφέρεται ότι πληρώνονται ενοίκια €27.085 ετησίως σε ιδιοκτήτες γης/κτιρίων για 

εγκατάσταση Σταθμών Βάσης, χωρίς να υπάρχει αξιοποίηση των ενοικιασμένων 

χώρων από την Αρχή μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου. 

22. ∆ιαφημίσεις και έξοδα προώθησης.   

Οι δαπάνες για σκοπούς διαφήμισης και προβολής των υπηρεσιών της Αρχής το 

2009 ανήλθαν σε €10,05εκ., σε σύγκριση με €10,07εκ. το 2008. Οι αντίστοιχες 

δαπάνες για τα τελευταία τρία χρόνια φαίνονται πιο κάτω: 
 

Έτος  
Προϋπολογισθείσες 

δαπάνες 
Πραγματικές 
δαπάνες 

  € € 
2007 
2008 
2009 

 7.688.706 
10.088.706 
10.700.000 

7.880.651 
10.073.917 
10.055.623 
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Από το ποσό των €10,05εκ., ποσό €9,48εκ. αφορά άμεση διαφήμιση (€3,28εκ. 

αφορά πληρωμές στα ΜΜΕ και €6,20 εκ. άμεσες διαφημίσεις σε άλλα μέσα) και 

ποσό €0,57εκ. αφορά έμμεση διαφήμιση (€9,5 εκ. και €0,5 εκ. αντίστοιχα το 2008). 

Στις δαπάνες  για άμεση διαφήμιση σε άλλα μέσα (€6,20 εκ.) περιλαμβάνονται τα 

πιο κάτω: 

 ∆ιαφημιστικοί συνεργάτες (€0,56εκ.). Αφορά δαπάνες όπως κόστος τηλεοπτικών 

και ραδιοφωνικών παραγωγών καθώς και αμοιβές διαφημιστικών γραφείων για 

διαφημιστικές εκστρατείες οι οποίες ετοιμάζονται από τα τέσσερα διαφημιστικά 

γραφεία με τα οποία συνεργάζεται η Αρχή. Η επιλογή των τριών διαφημιστικών 

γραφείων έγινε μετά από ανοικτή διαδικασία προσφορών και τα συμβόλαια 

υπογράφτηκαν τον Ιανουάριο 2008 για περίοδο τριών ετών και με πρόνοια για 

ανανέωση της συμφωνίας για περίοδο ακόμη δύο ετών.  

 Αθλητισμός (€2,1εκ ). Αφορά την προβολή των υπηρεσιών/προϊόντων της 

Αρχής  στις στολές και άλλες δραστηριότητες των αθλητικών ομάδων, 

χορηγία τηλεοπτικών προγραμμάτων για θέματα αθλητισμού, προβολή της 

Αρχής μέσω της ΚΟΠ και διαφημιστικές πινακίδες σε γήπεδα. 

 Πινακίδες (€1,18εκ). Αφορά διαφημιστικές πινακίδες, σε δρόμους, σε κτίρια 

και στο χώρο της Κρατικής Έκθεσης. 

 Στήριξη ενεργειών τρίτων με την ιδιότητα του χορηγού για προβολή και 

προώθηση των προϊόντων της Αρχής (€0,45εκ.). Αφορά διάφορες περιπτώσεις 

όπως ανοικτές συναυλίες και χορηγίες. 

Η δαπάνη για την έμμεση διαφήμιση ανήλθε σε €570.155, σε σύγκριση με €556.727 το 2008 

(αύξηση 2,41%). Η έμμεση διαφήμιση γίνεται μέσω στήριξης διαχρονικών και αναλώσιμων 

έργων. Σύμφωνα με τον επεξηγηματικό προϋπολογισμό μέρος του ποσού για διαφημίσεις 

αναμενόταν να διατεθεί σε μεγάλα διαχρονικά έργα υποδομής στους τομείς της δημόσιας 

υγείας, της παιδείας, της έρευνας & τεχνολογίας και του περιβάλλοντος στα πλαίσια της 

πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Οργανισμού. ∆ιαπιστώθηκε ότι ολόκληρο το 

ποσό των €0,57εκ. δαπανήθηκε για αναλώσιμα έργα. Τα ποσά των χορηγιών για 

αναλώσιμα έργα κυμαίνονται από €200 μέχρι €45.000. 

23. Αποθήκες. 

(α) Αποθέματα λειτουργίας και συντήρησης.  Τα αποθέματα υλικών λειτουργίας και 

συντήρησης στις 31.12.2009 ήταν αξίας €3,77 εκ. σε σύγκριση με €3,80 εκ. το 2008. 
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Τα τελευταία τρία έτη δεν έγινε πρόβλεψη για πεπαλαιωμένα υλικά λόγω του ότι 

δεν έχουν ετοιμαστεί οι σχετικές εκθέσεις από τους διαχειριστές των υλικών. 

Κατά το 2009 έγιναν διαγραφές υλικών αξίας €339.795. 

(β)  Αποθέματα έργων υπό εκτέλεση.  Τα αποθέματα υλικών για τα έργα υπό 

εκτέλεση, τα οποία παρουσιάζονται στο πάγιο ενεργητικό, στις 31.12.2009 ήταν 

€18,69εκ. σε σύγκριση με €15,51εκ. το 2008, όπως αναλύονται πιο κάτω: 
 

  2009  2008 
    €εκ.  €εκ. 
∆ίκτυο Μεταφοράς  0,90  0,94 
Ασύρματο ∆ίκτυο Πρόσβασης  4,06  3,69 
∆ίκτυα Πυρήνα  0,52  0,01 
Ηλεκτρομηχανολογικές Υπηρεσίες  0,40  0,42 
Ενσύρματο ∆ίκτυο Πρόσβασης  12,81  10,44 
  18,69  15,51 

Η αύξηση (23%) που παρουσιάζεται στα αποθέματα Ενσύρματου ∆ίκτυου 

Πρόσβασης οφείλεται κυρίως στην αγορά εξοπλισμού (MSAGs) για το δίκτυο 

ADSL ο οποίος αναμένεται να εγκατασταθεί εντός του 2010. 

Τα αποθέματα έργων υπό εκτέλεση που παραμένουν αναξιοποίητα θα πρέπει να 

μεταφέρονται στις αποθήκες λειτουργίας και συντήρησης.  

Σημειώνεται ότι κατά την 31.12.2009 αποθέματα αξίας €344.603 βρίσκονταν στο 

εξωτερικό για επιδιόρθωση. 

(γ) Πεπαλαιωμένα υλικά/εξοπλισμός. Παρατηρήθηκε ότι στις αποθήκες υπάρχουν 

αρκετά υλικά τα οποία είναι πεπαλαιωμένα. Αναφέρονται παραδείγματα: 

 Υλικά που αγοράστηκαν από την εταιρεία U.T. Starcom το 2002 συνολικής αξίας 

€631.056 τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί καθόλου. 

 Εξοπλισμός συστημάτων μετάδοσης κινητής τηλεφωνίας (μικροκυματικές ζεύξεις) 

συνολικής αξίας €161.611 ο οποίος έχει καταστεί πεπαλαιωμένος και έχει αφαιρεθεί 

από το δίκτυο. 

 Αποδιαμορφωτές της υπηρεσίας i-choice συνολικής αξίας €681.382. Παρόλο που είναι 

σε λειτουργήσιμη κατάσταση δεν χρησιμοποιούνται λόγω παραλαβής νέων 

αποδιαμορφωτών οι οποίοι παρέχουν την δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης. 

Μετά από έρευνα του προσωπικού της ∆ιαχείρισης Αποθηκών, διαπιστώθηκε ότι 

υλικά συνολικής αξίας €1.055.511 είναι βραδυκίνητα, με λίγη ή καθόλου κίνηση τα 

τελευταία χρόνια. Γι’ αυτό τον λόγο, ζητήθηκε από τους αρμόδιους μηχανικούς 
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όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για εκποίηση τους ή μεταφορά τους 

στις αποθήκες λειτουργίας και συντήρησης.   

(δ) Αναδιοργάνωση αποθηκών. Κατά το 2008 ανατέθηκε σε εξωτερικούς 

Συμβούλους μελέτη για την αναδιοργάνωση των αποθηκών.  

Στην Έκθεση των Συμβούλων καταγράφηκαν διάφορες αδυναμίες όπως, εξαιρετικά 

χαμηλή αξιοποίηση της πλειοψηφίας των κλειστών και των ανοικτών χώρων 

αποθήκευσης, απουσία ομοιόμορφης και τυποποιημένης ανατροφοδοσίας των 

περιφερειακών αποθηκών, μερική ανακρίβεια των στοιχείων που είναι καταχωρισμένα 

στο λογισμικό και μη επαρκής συστηματική και τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου. 

Εισήγηση των συμβούλων, η οποία έγινε αποδεκτή από την Αρχή και όπως μας 

πληροφόρησε η Αρχή αναμένεται να εφαρμοστεί εντός του 2010, είναι η κεντρικοποίηση 

όλων των ανοικτών και στεγασμένων χώρων στο ∆άλι και διατήρηση μιας κλειστής 

αποθήκης ανά επαρχία. 

(ε) Πυρασφάλεια κεντρικών αποθηκών. Παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου ότι τα μέτρα πυρασφάλειας των αποθηκών δεν είναι ικανοποιητικά. Στους 

χώρους αποθηκών υπάρχουν μόνο πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα χωρίς 

να υπάρχει σύστημα πυρόσβεσης και οι έξοδοι κινδύνου δεν διαθέτουν ειδικές 

πόρτες εξόδου για γρήγορη εκκένωση σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής ανέφερε ότι τα μέτρα πυρασφάλειας των αποθηκών θα 

βελτιωθούν με την υλοποίηση του Παγκύπριου Συστήματος Πυρασφάλειας για το 

οποίο ο διαγωνισμός βρίσκεται υπό αξιολόγηση. 

(στ) Αποθέματα Γραφείων Εξυπηρέτησης Πελατών.  Κατά το 2007 εγκαταστάθηκε 

νέο λογισμικό σύστημα για τη διαχείριση των πωλήσεων και των αποθεμάτων 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών, το οποίο είναι 

πλήρως ενοποιημένο με τις ταμειακές μηχανές (σύστημα SEN). Το σύστημα λειτουργεί 

αυτόνομα και ανεξάρτητα από το λογιστικό σύστημα των Οικονομικών Υπηρεσιών και 

παρατηρούνται διαφορές στα αποθέματα που παρουσιάζουν τα δύο συστήματα. Στις 

31.12.2009 παρατηρείται διαφορά ύψους €149.842. 

Επίσης παρατηρήθηκε ότι ορισμένα υλικά δεν είναι καταχωρισμένα σε κανένα από τα 

συστήματα και τηρούνται χωριστές καταστάσεις από τον υπεύθυνο λειτουργό σε 

ηλεκτρονική μορφή. Τα υλικά αυτά αφορούν σε συγκεκριμένο τύπο κινητών τηλεφώνων 

και μικρών φορητών υπολογιστών που πωλούνται από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης 

Πελατών, τα οποία βρίσκονται στις κεντρικές αποθήκες, καθώς και προϊόντα τα οποία 
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αγοράστηκαν αλλά δεν παραλήφθηκαν από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών 

(φυλάσσονται στα υποστατικά των προμηθευτών).  Οι πιο πάνω κατηγορίες αποθεμάτων 

θα πρέπει να καταχωρίζονται στο λογισμικό σύστημα SEN το οποίο αγοράστηκε για τον 

σκοπό αυτό, έτσι ώστε να παρακολουθούνται σωστά. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής μας ενημέρωσε ότι τα πιο πάνω προβλήματα έχουν επιλυθεί 

πρόσφατα. 

24.  Χρεώστες. 

Το υπόλοιπο στις 31.12.2009, μετά την πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες, ανέρχεται 

σε €78,6 εκ. σε σύγκριση με €80,6 εκ. το 2008. 

  2009  2008 
  €εκ.  €εκ. 

Συνδρομητές  60,3  60,9 
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες   (17,3)  (17,1) 
  43,0  43,8 
Χρεωστικές σημειώσεις   12,5  12,7 
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες   (1,9)  (1,7) 

  10,6  11,0 
Χρεώστες εξωτερικού  1,4  2,0 
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες  -  - 
  1,4  2,0 
Άλλοι χρεώστες  14,9  15,9 
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες  (0,2)  (0,3) 
  14,7  15,6 
Θυγατρικές εταιρείες  4,7  2,5 
Εναλλακτικοί Παροχείς  4,2  5,7 
Σύνολο χρεωστών  78,6  80,6 

 

Επισφαλείς Χρεώστες. 

Η πρόβλεψη του έτους στο λογαριασμό αποτελεσμάτων για επισφαλείς χρεώστες 

ανέρχεται σε €1,21 εκ. σε σύγκριση με €1,17 εκ. το προηγούμενο έτος. Στις 

31.12.2009 η συσσωρευμένη πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες ήταν €19,4 εκ., 

σε σύγκριση με €19,1 εκ. το 2008.   

Αναφέρεται ότι από το 2004 η Αρχή αναθέτει την είσπραξη ορισμένων επισφαλών 

χρεωστών σε εξωτερικούς συνεργάτες. Κατά τα έτη 2009 και 2008 εισπράχθηκαν 

ποσά ύψους €940.314 και €869.723, αντίστοιχα, και καταβλήθηκε αμοιβή στους 

εξωτερικούς συνεργάτες ύψους €180.283 και €161.375, αντίστοιχα.  

25. ∆ιαχείριση των υπηρεσιακών οχημάτων.  

Η Αρχή διαθέτει 755 οχήματα, η διαχείριση των οποίων γίνεται από τις 

Ηλεκτρομηχανολογικές Υπηρεσίες (ΗΜΥ) – Υποστηρικτική Υποδομή (ΥΥ). Οι 

δαπάνες το 2009 για τη λειτουργία και συντήρηση των οχημάτων ανήλθαν σε 
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€1,30 εκ. σε σύγκριση με €1,12 το 2008 (αύξηση 16,1%). Η δαπάνη για αγορά 

νέων οχημάτων το 2009 ανήλθε σε €1.140.339 σε σύγκριση με €200.000 το 2008.  

Όσον αφορά στη διαχείριση των οχημάτων παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Παραχώρηση οχημάτων στις μονάδες.  ∆εν υπάρχουν κριτήρια βάσει των 

οποίων παραχωρούνται οχήματα σε μια μονάδα. Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού 

Ελέγχου σε Έκθεση της ημερομηνίας 9.6.2009 εισηγείται την ετοιμασία και 

καταγραφή διαδικασίας παραχώρησης οχήματος, η οποία να περιλαμβάνει 

κριτήρια παραχώρησης (όπως χιλιόμετρα που διανύουν τα οχήματα της 

μονάδας ανά έτος, ο χρόνος κίνησης του οχήματος σε σχέση με τον ολικό 

χρόνο χρήσης του, η εργασία στην οποία θα χρησιμοποιείται το όχημα).  

(ii) Αξιοποίηση οχημάτων από τις μονάδες. ∆εν γίνεται αποτελεσματική 

αξιολόγηση της χρήσης των οχημάτων από τις μονάδες. Παρατηρήθηκε ότι 

ένα σημαντικό ποσοστό των οχημάτων (27,5%) κατέγραψε το 2009 λιγότερα 

από 5.000 χιλιόμετρα. Αυτό δείχνει ότι ενδεχομένως ο αριθμός των 

οχημάτων μπορεί να μειωθεί.   

(iii) Συμπλήρωση δελτίων διακίνησης οχημάτων (∆∆Ο). Τα ∆∆Ο δε 

συμπληρώνονται έγκαιρα, ορθά και με πληρότητα σύμφωνα με τον ‘Κώδικα 

Χρήσης Υπηρεσιακών Οχημάτων’. ∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι δεν ασκείται έλεγχος 

από τους άμεσα προϊστάμενους σχετικά με τη συμπλήρωση των ∆∆Ο.  

 Κατά την άποψη μας υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της διαχείρισης των 

οχημάτων. Για παράδειγμα θα μπορούσαν να δημιουργηθούν μικρές 

δεξαμενές οχημάτων κοινής χρήσης και σε άλλα κτίρια πέραν των Κεντρικών 

∆ιοικητικών Γραφείων.  

 Όσον αφορά στο κόστος συντήρησης των οχημάτων παρατηρήθηκε ότι 

υπάρχουν οχήματα με ψηλό κόστος συντήρησης. Επίσης ένα πολύ μεγάλο 

ποσοστό των οχημάτων  (73,64%) είναι ηλικίας πέραν των οκτώ ετών, με 

αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους συντήρησης και επιδιόρθωσης. Το κόστος 

συντήρησης ανά όχημα κατά μέσο όρο ανήλθε το 2009 σε €841 σε σύγκριση με 

€527 το 2008 (αύξηση 37,33%). 

Ο Πρόεδρος της Αρχής μας πληροφόρησε ότι πέραν των άλλων μέτρων που 

λαμβάνονται κατά καιρούς για βελτίωση του βαθμού αξιοποίησης των υπηρεσιακών 

οχημάτων, η Αρχή εκτιμά ότι θα υπάρξει δραστική βελτίωση εντός του 2011, οπότε 

αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ολοκληρωμένο  σύστημα που θα συνδυάζει 
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λειτουργίες γεωγραφικού καθορισμού της θέσης των οχημάτων (GPS), αυτοματισμού 

και τηλεματικής, για το οποίο προετοιμάζεται η προκήρυξη διαγωνισμού. 

26. Καταγγελίες εναντίον της Αρχής. 

Μετά την απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στην ΑΕ 3902, ημερομηνίας 4.12.2007, 

με την οποία όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) 

εναντίον της Αρχής ακυρώθηκαν, λόγω του ότι κρίθηκε άκυρη η συγκρότηση της ΕΠΑ, 

αναμένεται ότι όλες οι καταγγελίες εναντίον της Αρχής θα επανεξεταστούν (15 

καταγγελίες από ανταγωνιστές και 4 αυτεπάγγελτες έρευνες της ΕΠΑ). 

Σύμφωνα με το Νομικό Σύμβουλο της Αρχής, οι καταγγελίες είναι αβάσιμες, χωρίς 

όμως η τελική έκβασή τους να μπορεί να προβλεφθεί. 

27. Αγωγή εναντίον της Αρχής. 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες εκθέσεις μας, στις 19.7.2004 υπογράφηκε 

μεταξύ της Αρχής και της εταιρείας Planet Sky Ltd Μνημόνιο Συναντίληψης για 

δοκιμαστική περίοδο τριών μηνών και με σκοπό τη σύναψη τριετούς συμφωνίας 

για εξασφάλιση υπηρεσιών δορυφορικής εκπομπής και σύνδεσης με το διαδίκτυο 

από τις εγκαταστάσεις της Αρχής στο δορυφορικό σταθμό. 

Στις 13.9.2004 η Αρχή διέκοψε τις υπηρεσίες που πρόσφερε στην εταιρεία, λόγω 

του ότι η τελευταία δεν προσκόμισε την απαιτούμενη τραπεζική εγγύηση και η 

συμφωνία δεν προχώρησε. 

Η εταιρεία Planet Sky κίνησε αγωγή (αρ. 81/2005) στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο 

Λευκωσίας εναντίον της Αρχής για ισχυριζόμενη παράβαση γραπτής συμφωνίας, 

απαιτώντας αποζημιώσεις $14.292.007 για την υπολογιζόμενη απώλεια κερδών 

για την τριετή συμφωνία που θα υπογραφόταν, καθώς και ποσό $118.807 ως 

ειδικές αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστησαν. 

Σύμφωνα με το Νομικό Σύμβουλο της Αρχής η αγωγή είναι αβάσιμη.  Υποβλήθηκε 

ανταπαίτηση για οφειλές της εταιρείας προς την Αρχή ύψους $43.000 + ΦΠΑ για 

υπηρεσίες πριν τη διακοπή της συνεργασίας. 

28. Αναβάθμιση Αντισεισμικής Προστασίας των Κεντρικών Γραφείων της Αρχής. 

Σε προηγούμενες Εκθέσεις μας αναφέρθηκε ότι, προτού ληφθεί σχετική απόφαση για 

αναβάθμιση της αντισεισμικής προστασίας των Γραφείων, θα πρέπει να δοθεί 

Έκθεση/απόψεις από τον αρχικό μελετητή του κτιρίου για την αντισεισμική στατική 

επάρκεια του κτιρίου και, δεδομένης της μεγάλης δαπάνης που συνεπάγεται το έργο, 
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εξέφρασα την άποψη ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να λάβει υπόψη του όλα 

τα δεδομένα και τις υπαλλακτικές λύσεις, προτού ληφθεί τελική απόφαση.  Η Έκθεση 

του μελετητή δόθηκε τον Απρίλιο του 2004 και αναφέρει ότι η σεισμική επάρκεια του 

κτιρίου είναι σύμφωνα με τους τότε ισχύοντες κανονισμούς, και συγκεκριμένα το 

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

συντελεστής σεισμικής επιτάχυνσης είναι 0,10g.  Η πρόθεση της Αρχής είναι η 

αναβάθμιση του κτιρίου με συντελεστή σεισμικής επιτάχυνσης 0,25g. 

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του αρ. 45/2004, ημερ. 7.12.2004, αποφάσισε 

όπως προχωρήσει στην αντισεισμική ενίσχυση του κτιρίου, καθώς και την ανακαίνιση 

διαφόρων χώρων (υφιστάμενο υπόγειο, χώρους υγιεινής, μηχανολογικές και 

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αμφιθέατρο και είσοδο), με αρχικό προϋπολογισμό 

£4,2 εκ.  Αναφέρεται ότι ο προηγούμενος Πρόεδρος δεσμεύτηκε στη Βουλή το 2004 ότι 

το συνολικό ποσό δεν θα υπερβαίνει τα £6 εκ.  Σημειώνεται ότι έχουν ήδη εκτελεστεί 

εργασίες για κατασκευή υπόγειου μηχανοστασίου και χώρου στάθμευσης, με δαπάνες 

ύψους περίπου €1,2 εκ.  Η αναβάθμιση του αμφιθεάτρου με την επέκταση των χώρων 

υποδοχής των Κεντρικών ∆ιοικητικών κτιρίων ( ΑΤ.15/2007 ) έχει συμπληρωθεί και ο 

τελικός λογαριασμός του έργου αναμένεται να είναι της τάξης του €1,5 εκ περίπου.  

Όπως πληροφορούμαστε το έργο της αντισεισμικής ενίσχυσης των κτιρίων 

βρίσκεται στο στάδιο της ετοιμασίας όρων και προδιαγραφών για ζήτηση 

προσφορών και καθορισμό της μεθοδολογίας εκτέλεσης του έργου. Η συνολική 

δαπάνη θα αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τις πραγματικές αυξήσεις των κόστων 

της οικοδομικής βιομηχανίας. 

29. Εκκρεμή θέματα. 

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

έχουν ακόμη διευθετηθεί. 

(α) Νομοσχέδιο για την αλλαγή του νομικού καθεστώτος της ΑΤΗΚ.  ∆εν 

έχει σημειωθεί καμιά εξέλιξη μέσα στο 2009 όσον αφορά την αλλαγή του νομικού 

καθεστώτος της Αρχής. Το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Λειτουργίας των 

Αυτόνομων Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος του 2007» κατατέθηκε στη Βουλή 

των Αντιπροσώπων για ψήφιση στις 14.6.2007 και έκτοτε εκκρεμεί.  

Η Αρχή διαφωνεί με διάφορες πρόνοιες του νομοσχεδίου οι οποίες, όπως 

υποστηρίζει, δεν της παρέχουν την απαιτούμενη ευελιξία για τη διαχείριση του 
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ανθρώπινου δυναμικού, την ταχύτητα στη λήψη και υλοποίηση των αποφάσεων 

και την προσφορά βέλτιστης εμπειρίας στον πελάτη. 

(β) 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 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. Η Αρχή ανέθεσε διαδοχικά 

σε δύο ∆ικηγορικά Γραφεία του εξωτερικού τη λήψη μέτρων εναντίον των συνεταίρων 

της.  Το κόστος των δικηγορικών μέχρι τις 31.12.2004 ανήλθε σε £367.017 (€627.000). 

Το Μάρτιο του 2004 η εταιρεία EAST Ltd τέθηκε σε αναγκαστική εκκαθάριση, μετά 

από αίτηση της Matra Marconi Space (UK) Ltd.  Μετά την πιο πάνω εξέλιξη 

αποφασίστηκε η προώθηση της απαίτησης στην Κύπρο και καταχωρίστηκε η 

αγωγή 916/2005 στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας με την οποία απαιτείται το 

ποσό των $13.626.000. 

H Matra Marconi Space (UK) Ltd και άλλοι εναγόμενοι ζήτησαν τη διαγραφή της 

αγωγής της Αρχής, λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας.  Το Επαρχιακό ∆ικαστήριο έκρινε 

ότι δεν έχει δικαιοδοσία να εκδικάσει την αγωγή εναντίον αριθμού των 

εναγομένων. Η Digimed εφεσίβαλε την απόφαση του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου και 

το Ανώτατο ∆ικαστήριο, με απόφαση του τον Μάιο 2010 αποδέχτηκε την ένσταση 

της Digimed και η αγωγή θα εκδικαστεί από το Επαρχιακό ∆ικαστήριο. 

(γ) Ακίνητη ιδιοκτησία που αγοράστηκε/απαλλοτριώθηκε, χωρίς να 

εκδοθούν τίτλοι ιδιοκτησίας.  Η ακίνητη ιδιοκτησία αφορά σε τρεις περιπτώσεις: 

(i) Απαλλοτρίωση γης στην Τσάδα για την ανέγερση του Τηλεπικοινωνιακού Κέντρου 

Τσάδας, όπου η Αρχή κατέβαλε το συνολικό ποσό των €18.517 (£10.838). 

(ii) Απαλλοτρίωση γης στο Παραλίμνι για την ανέγερση των νέων διοικητικών 

γραφείων Αμμοχώστου, όπου καταβλήθηκε μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου το 

συνολικό ποσό των €300.855. 

(iii) 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). 
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(δ) 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 προσχέδιο των νέων Κανονισμών που ετοιμάστηκαν έτυχε 

νομοτεχνικής επεξεργασίας το 2004 από το Γενικό Εισαγγελέα και στάληκε στο 

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων για προώθησή στο Υπουργικό Συμβούλιο και 

τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση πράγμα που μέχρι σήμερα δεν έγινε.  

Με εκτίμηση, 

 

 

 

 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 

Γενικός Ελεγκτής  
της ∆ημοκρατίας  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λευκωσία, 14 Ιουνίου 2010 
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