
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013. 

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, 

για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Oι τελικές οικονομικές καταστάσεις της Αρχής για το 2013, οι οποίες σύμφωνα με τη 

νομοθεσία θα έπρεπε να υποβληθούν μέχρι τις 30.4.2014, δεν έχουν ακόμα υποβληθεί 

στην Υπηρεσία μας. 

Οι παρατηρήσεις του ελέγχου συζητήθηκαν με το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και τη 

∆ιεύθυνση της Αρχής στις 20.5.2014. Υποβλήθηκαν με επιστολή στις 23.5.2014 στον 

Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για τα σχόλια/απόψεις της Αρχής πριν την 

υποβολή της Έκθεσης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής της Έκθεσης (13.6.2014) δεν έχει ληφθεί απάντηση από την Αρχή.  

2. Οικονομική κατάσταση. 

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές οικονομικές καταστάσεις, το καθαρό πλεόνασμα 

για το 2013, πριν από τη φορολογία, ήταν €101,2 εκ., σε σύγκριση με €47,62 εκ. 

το προηγούμενο έτος. Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να διαφοροποιηθούν σημαντικά, 

αφού εκκρεμεί ο υπολογισμός της απομείωσης της αξίας της επένδυσης στην 

CytaHellas, καθώς και αναλογιστική μελέτη του Σχεδίου Συντάξεων. 

 2013 2012 

 €’000 €’000 

Έσοδα από υπηρεσίες 434.259 452.221 

Άλλα έσοδα 2.859 6.427 

 437.118 458.648 

Έξοδα λειτουργίας 339.482 394.970 

Λειτουργικό Πλεόνασμα 97.636 63.678 

Έσοδα χρηματοδότησης 16.489 48.479 

Έξοδα χρηματοδότησης (769) (38.000) 

Ακυρωση/Επιβολή προστίμων 1.878 (5.584) 

Ζημιά από επενδυτικές δραστηριότητες 0 (20.949) 

∆ιαγραφή ανασφάλιστων καταθέσεων (14.048) 0 

Πλεόνασμα πριν από τη φορολογία 101.186 47.624 

Φορολογία  (18.472) (7.349) 

Καθαρό Πλεόνασμα 82.714 40.275 
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Τα αποθεματικά της Αρχής στις 31.12.2013 ήταν €1.020,7 εκ., σε σύγκριση με 

€956,9 εκ. το 2012. 

3. Μέρισμα στην Κυπριακή ∆ημοκρατία. Σύμφωνα με τους περί Υπηρεσίας 

Τηλεπικοινωνιών Νόμους, η Αρχή καταθέτει κατ΄ έτος στο πάγιο ταμείο της 

∆ημοκρατίας ποσό που δεν υπερβαίνει το ήμισυ των πλεονασμάτων που είχε 

πραγματοποιήσει μετά τη φορολογία, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. 

Το ποσό του μερίσματος και ο χρόνος καταβολής του καθορίζονται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, 

που διαμορφώνεται μετά από σχετική διαβούλευση με το ∆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 νοουμένου ότι για σκοπούς 

προσδιορισμού του ύψους των πλεονασμάτων, δε λαμβάνονται υπόψη 

οποιαδήποτε ποσά προέρχονται ή υπολογίζονται κατόπιν 

επανεκτίμησης κινητών και ακίνητων αξιών και αφού επιβεβαιωθεί ότι η 

εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού δεν επηρεάζει δυσμενώς τον 

καταναλωτή. 

Ο Υπουργός Οικονομικών κατέθεσε πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 

15.10.2013, μετά από διαβουλεύσεις με τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συμβούλιου, 

για καταβολή μερίσματος ύψους €30,6 εκ., λαμβάνοντας υπόψη το καθαρό 

πλεόνασμα του 2012 που ήταν €61,2 εκ. [€40,3 εκ. + Ζημιά από επενδυτικές 

δραστηριότητες €20,9 εκ.]. Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του αρ. 

75.910, ημερομηνίας 23.10.2013, ενέκρινε την κατάθεση του ποσού των €30,6 εκ. 

στο Πάγιο Ταμείο της ∆ημοκρατίας. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση του 

στις 2.4.2014 αποφάσισε όπως η πληρωμή του μερίσματος για το 2012 γίνει σε 

δόσεις μέχρι το τέλος του 2014 λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ημερομηνίες λήξης ή/και 

δυνατότητες πρόωρης εκταμίευσης των γραμματίων. 

Το σύνολο των μερισμάτων που καταβλήθηκαν στην ∆ημοκρατία από το 2002 

μέχρι το 2012 ανήλθε σε €616,66 εκ. 
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4. Προϋπολογισμός. 

(α) Έγκριση Προϋπολογισμού. Ο Προϋπολογισμός για το έτος 2013 εγκρίθηκε με 

καθυστέρηση από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο στις 7.1.2013 και στάληκε στο Υπουργείο 

Οικονομικών στις 15.1.2013. Το Υπουργείο Οικονομικών στις 18.2.2013 ζήτησε από 

την Αρχή την ετοιμασία αναθεωρημένου Προϋπολογισμού με βάση τα ακόλουθα: (α) 

να περιληφθούν πρόνοιες για πληρωμή διοικητικών προστίμων που επιβλήθηκαν 

στην Αρχή από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και την Επιτροπή Προστασίας 

Ανταγωνισμού ύψους €773.500 και €2.150.680, αντίστοιχα, (β) η πρόνοια για 

επένδυση ύψους €7 εκ. στη θυγατρική εταιρεία Digimed Communications Ltd (Κεφ. 

40) να σημειωθεί με σταυρό (+), (γ) υιοθετηθούν τα όσα αναφέρονται στις Εγκυκλίους 

του Υπουργείου Οικονομικών ημερομηνίας 22.5.2012 και 7.1.2013. Ετοιμάστηκε 

αναθεωρημένος Προϋπολογισμός ο οποίος υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών 

στις 22.2.2013. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Προϋπολογισμό στις 7.3.2013 και 

κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων  στις 26.3.2013  από την οποία 

εγκρίθηκε στις 25.4.2013. ∆ημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 

∆ημοκρατίας στις 30.4.2013.  Ο Προϋπολογισμός προνοεί συνολικές δαπάνες 

ύψους €435  εκ. 

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 30.9.2012. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε δωδεκατημόρια για τους μήνες Ιανουάριο 

και Φεβρουάριο ενώ οι δαπάνες από την 1.3.2013 μέχρι τις 29.4.2013 δεν ήταν 

καλυμμένες νομικά.  

(β)  Συμπληρωματικός προϋπολογισμός. Στις 20.12.2013 το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο ενέκρινε Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό ύψους €5 εκ. που αφορούσε 

το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού και με τη φορολόγηση των 

αποζημιώσεων για ευδόκιμες αφυπηρετήσεις. Ο Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός 

δεν προωθήθηκε για ψήφιση. Οι εν λόγω πρόνοιες περιλήφθηκαν στον 

Προϋπολογισμό 2014. 

(γ) Μεταφορές για κάλυψη υπερβάσεων. Κατά το 2013 ζητήθηκαν μεταφορές 

για κάλυψη υπερβάσεων σε 6 Κονδύλια του Τακτικού Προϋπολογισμού συνολικού 

ύψους €4,5 εκ. και ένα Κονδύλι των Έργων επί Πληρωμή για τρίτους ύψους €7 εκ. 
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Σύμφωνα με τον περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 

Νόμο, στις 20.12.2013 εγκρίθηκε  από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο η μεταφορά 

Κονδυλίων από άλλα άρθρα του ίδιου Κεφαλαίου για κάλυψη των υπερβάσεων και 

στις 31.1.2014 κατατέθηκε ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον 

Υπουργό Οικονομικών, έκθεση που παρουσιάζει τις περιπτώσεις για τις οποίες 

δόθηκε η έγκριση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή χορηγήθηκε. 

Παρατηρήθηκε ότι επαναλήφθηκαν υπερβάσεις σε συγκεκριμένα Κονδύλια, 

γεγονός το οποίο δημιουργεί ερωτήματα, αφενός ως προς την ικανοποιητική 

παρακολούθηση του Προϋπολογισμού, και αφετέρου ως προς το κατά πόσο τα 

ποσά που προϋπολογίζονται αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές ανάγκες της 

Αρχής. 

Τακτικός Προϋπολογισμός. 

   Προϋπολογισμός  Υπερβάσεις

   €000  €000 

20/270  ∆ικαιώματα συνεργατών και συμβούλων 3.500  250 

20/280  Συντήρηση και άλλα έξοδα αυτοκινήτων 1.795  125 

20/350  

Ομαδική ασφάλεια και 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
συνταξιούχων 1.860 

 

 

 

320 

20/400  
Αμοιβή Νομικού Συμβούλου και 
δικηγορικά έξοδα 800  320 

20/470  Έξοδα αδειών λειτουργίας 4.820  1.100 

20/480  
Εξασφάλιση περιεχομένου για Yπηρεσία 
Cytavision 22.000 

 

 

 

2.400 

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

Κονδύλια: 

20/230  Ενοίκια Εκμισθωμένων κυκλωμάτων   4.970 1.900 

20/320  Έξοδα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού 1.000 550 

20/490  Αποδόσεις σε τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς 25.800 270 

20/495  Έξοδα διασύνδεσης 13.000 1.800 

Έργα επί πληρωμή για τρίτους. 
31/200 Τερματικός Εξοπλισμός             12.000  7.000 

Για την κάλυψη της υπερβάσης έγινε μεταφορά από το Κεφάλαιο 31, Άρθρο 100 –

Έργα επί πληρωμή για τρίτους. 

Ειδικά για το θέμα του Νομικού Συμβούλου, σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Νόμο 

Ν.12(Ι)/2006, διαφοροποιούνται οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για τις 

υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΒ του εν λόγω Νόμου. Σχετική 

με το θέμα είναι η εγκύκλιος ΦΛ/ΑΑ∆Σ 24ΣΤ του Γενικού Λογιστηρίου σχετικά με 
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τις υπηρεσίες αυτές, που προνοούν ότι «… οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να 

καθορίσουν την διαδικασία που θα ακολουθήσουν για τη σύναψη συμβάσεων όταν 

πρόκειται για υπηρεσίες του Μέρους Β του Παραρτήματος ΙΙ του Νόμου βάσει των 

αρχών της χρηστής διοίκησης και της καλύτερης διαχείρισης των πόρων του 

δημοσίου.» η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από την Αρχή. 

(ε)   Παρακολούθηση προϋπολογισμού και κάλυψη υπερβάσεων.  Κατόπιν 

συνάντησης της Αρχής με το Υπουργείο Οικονομικών στις 7.6.2013 

αποφασίσθηκε όπως, για οποιαδήποτε μεταφορά κονδυλίων που αφορούν 

Προϋπολογισμό ο οποίος έχει παρέλθει χρονικά, θα πρέπει να υποβάλλεται 

τροποποιητικός Προϋπολογισμός στο Υπουργείο Οικονομικών για να προωθείται 

στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση και 

ψήφιση του σε νόμο, αντίστοιχα. 

Σε επόμενη συνάντηση της Αρχής με το Υπουργείο Οικονομικών στις 5.7.2013 

αποφασίσθηκε όπως, για τη σωστή παρακολούθηση και υλοποίηση του 

Προϋπολογισμού θα πρέπει να εφαρμόζονται τα πιο κάτω: 

(i) Οι προπληρωμές θα πρέπει να καταχωρούνται στο επεξηγηματικό 

υπόμνημα του Προϋπολογισμού ώστε να έχουν την έγκριση των 

αρμοδίων θεσμικών Οργάνων. 

(ii) Η δέσμευση των κονδυλίων θα γίνεται κατά το χρόνο της τοποθέτησης 

της παραγγελίας. 

(iii) Στις περιπτώσεις, όπου αρχικά ένα κονδύλι σημειώνεται με σταυρό 

(δέσμευση) και μετά από σχετική έγκριση των αρμοδίων θεσμικών 

Οργάνων αποδεσμεύεται (είτε σταδιακά είτε ολόκληρο) δεν επιτρέπεται 

η μεταφορά επιπλέον πιστώσεων σε αυτό από άλλο κονδύλι στο οποίο 

υπάρχει εξοικονόμηση. 

(iv) Στα κονδύλια όπου υπάρχει εξοικονόμηση, η οποία αξιοποιείται με 

μεταφορά σε άλλο κονδύλι δεν μπορούν στη συνέχεια να μεταφερθούν 

πιστώσεις. 

(v) Αποδεκτές εξοικονομήσεις θεωρούνται μόνο οι προϋπολογισθείσες 

δαπάνες οι οποίες έχουν υλοποιηθεί με μειωμένη δαπάνη. Κονδύλια τα 

οποία παρουσιάζουν μηδενική δαπάνη δεν θεωρούνται αποδεκτές 

εξοικονομήσεις και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς μεταφορά 

σε άλλα κονδύλια.  
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(vi) Οποιεσδήποτε δαπάνες στα πλαίσια των δωδεκατημορίων θα πρέπει να 

γίνονται με βάση τις εκάστοτε αποφάσεις της Βουλής των 

Αντιπροσώπων και τις σχετικές εγκυκλίους.  

(στ)  Μεταφορά κονδυλίων για τον Προϋπολογισμό του 2011.  Για τη κάλυψη 

των υπερβάσεων στον Προϋπολογισμό του 2011 η Αρχή, στις 29.5.2011, ζήτησε 

από τον Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών όπως τεθούν ενώπιον της 

Βουλής των Αντιπροσώπων για ενημέρωση οι μεταφορές κονδυλίων από 

συγκεκριμένα άρθρα, στα οποία υπήρχαν εξοικονομήσεις, κατόπιν έγκρισης του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου της Αρχής.   

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών με την προς τον Ανώτατο 

Εκτελεστικό ∆ιευθυντή της Αρχής επιστολή του ημερ. 19.6.2012, τονίζει, μεταξύ 

άλλων, ότι «η πιο πάνω επιστολή της Αρχής έχει υποβληθεί με μεγάλη 

καθυστέρηση και αφού παρήλθε το 2011….» και ότι «οι συγκεκριμένες μεταφορές 

κονδυλίων που συμποσούνται σε €15.941.000 οδηγούν σε ουσιαστική 

διαφοροποίηση του εγκριμένου Προϋπολογισμού της ΑΤΗΚ του 2011, γεγονός το 

οποίο δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα όσον αφορά τον τρόπο και το σκεπτικό 

σύνταξης του». 

Επίσης ζήτησε όπως υποβληθεί από την Αρχή Τροποποιητικός Προϋπολογισμός 

για το 2011, ο οποίος να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και να προωθηθεί 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.  ∆εν ετοιμάστηκε και δεν προωθήθηκε 

Τροποποιητικός Προϋπολογισμός. 

(ζ)  Μεταφορά κονδυλίων για τον Προϋπολογισμό του 2012.  Κατά το 2012 

σημειώθηκαν υπερβάσεις σε 11 Κονδύλια του Τακτικού Προϋπολογισμού 

συνολικού ύψους €9,8 εκ. και σε ένα Κονδύλι του Προϋπολογισμού Αναπτύξεως 

ύψους €3,4 εκ.  Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μεταφορά Κονδυλίων από 

άλλα άρθρα του ίδιου Κεφαλαίου και από το Κονδύλι "Απρόβλεπτες ∆απάνες" για 

κάλυψη των υπερβάσεων. ∆εν έχει υποβληθεί από την Αρχή Τροποποιητικός 

Προϋπολογισμός για το 2012, ο οποίος να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο 

και να προωθηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.  

5. Μετρητά, χρεόγραφα και γραμμάτια δημοσίου. 

Στις 31.12.2013 υπήρχαν μετρητά, κυβερνητικά χρεόγραφα και γραμμάτια 

δημοσίου συνολικού ύψους €315,3 εκ., σε σύγκριση με €276,1 εκ. το 2012. 
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Τα μετρητά ανέρχονταν σε €179,5 εκ., (€141,3 εκ. το 2012), και στο μεγαλύτερο 

μέρος τους ήταν κατατεθειμένα σε εμπορικές τράπεζες, σε λογαριασμούς 

ολιγοήμερης προειδοποίησης και σε γραμμάτια με επιτόκιο κατά μέσο όρο 3,42%. 

Στα υπόλοιπα τραπεζών υπήρχαν δεσμεύσεις ύψους €20,5 εκ. - €0,6 εκ. αφορούν 

εγγυήσεις για διευκολύνσεις που παραχωρήθηκαν στη Cyta Hellas, €4,1εκ. αφορούν 

εγγυήσεις για συμβόλαια της Αρχής με την UEFA, και €15,9 εκ. για εγγυήσεις των 

χαμηλότοκων δανείων υπαλλήλων στο Συνεργατικό Ταμιευτήριο ΑΤΗΚ. 

Με βάση τις πρόνοιες του ∆ιατάγματος της Κεντρικής Τράπεζας ημερομηνίας 

29.3.2013, οι ανασφάλιστες καταθέσεις στην Λαϊκή Τράπεζα ύψους €14,5 εκ. έχουν 

διαγραφεί. Από τις συνολικές ανασφάλιστες καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου ύψους 

€42,8 εκ. ποσό ύψους €20,3 εκ. (47,5%) έχει μετατραπεί σε μετοχές τάξης Α της 

Τράπεζας Κύπρου με ονομαστική αξία €1, ποσό ύψους €16 εκ. (37,5%) έχει 

τοποθετηθεί σε τρεις ισόποσες χωριστές καταθέσεις με ημερομηνία λήξης 31.1.2014, 

30.4.2014 και 31.7.2014 αντίστοιχα. Η Τράπεζα Κύπρου έχει το δικαίωμα ανανέωσης 

τους για μια επιπρόσθετη περίοδο ίδιας χρονικής διάρκειας. Ποσό ύψους €6,5 εκ. 

(15%) έχει αποδεσμευτεί. Πρόσφατα, στις 30 Απριλίου 2014, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 

της Τράπεζας Κύπρου αποφάσισε την αποδέσμευση των εννιάμηνων εμπρόθεσμων 

καταθέσεων που έληξαν την ημέρα εκείνη (30.4.2014). 

Τα κυβερνητικά χρεόγραφα ήταν €34,1 εκ. το 2013. Στις 12.7.2012 η Αρχή συμμετείχε 

στην έκδοση γραμματίων του δημοσίου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με €101,1εκ. με 

ημερομηνία λήξης 11.10.2012 και επιτόκιο 4,75%. Το γραμμάτιο του δημοσίου 

ανανεώνεται στη λήξη του. Η ετήσια απόδοση του γραμματίου μέχρι τις 11.7.2013 ήταν 

5%, ενώ την περίοδο από 11.7.2013 μέχρι 9.1.2014 η απόδοση ήταν 4,5%. Κατά την 

τελευταία ανανέωση μέχρι τις 9.4.2014 η απόδοση μειώθηκε στα 4,2%.  

6. Προσωπικό. 

Μόνιμο προσωπικό. 
 2013  2012 

Αριθμός υπαλλήλων 2189  2.202 

∆απάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές  €120,44 εκ.  €142,95 εκ. 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο *  €64.916 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο χωρίς την ελλειμματική 
εισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων €55.020  €61.582 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των 
ωφελημάτων €55.249  €65.168 

Μέσος όρος απολαβών €42.341  €43.317 

* Εκκρεμεί η αναλογιστική μελέτη για το 2013 για τον καθορισμό τυχόν ελλείμματος/πλεονάσματος του 
Σχεδίου Συντάξεων. 
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Ωρομίσθιο προσωπικό. 
 2013  2012 

Αριθμός προσωπικού 611  595 

∆απάνες για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές   €9,16 εκ.     €9,07 εκ. 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο €14.991  €15.244 

Άλλα ωφελήματα προσωπικού. 
 2013  2012 

 €  € 

Βοηθήματα και χορηγίες προς το προσωπικό και 
συνταξιούχους 974.409  982.762 

Εορταστικές εκδηλώσεις 34.011  98.022 

Επιχορήγηση Σωματείου Ταμείου Ευημερίας 1.640.000  2.012.423 

Συνδρομές υπαλλήλων και συνταξιούχων στον ΘΟΚ 7.950  8.213 

Ομαδική ασφάλεια υπαλλήλων και συνταξιούχων 647.567  810.808 

Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
για συνταξιούχους υπαλλήλους 1.853.746  1.927.681 

 5.157.683  5.839.909 

Τα βοηθήματα και χορηγίες προς το προσωπικό παραχωρούνται με απόφαση του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου. Ποσό €497.553 αφορά βοήθημα σε συνταξιούχους οι 

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

οικονομική βοήθεια σε δυσπραγούντες υπαλλήλους (€359.355), βραβεία σε 

αριστεύσαντα παιδιά (€34.950), έκτακτη οικονομική βοήθεια σε ωρομίσθιους 

υπαλλήλους (€57.500). 

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

και συνταξιούχων γίνονται βάσει της συλλογικής σύμβασης.  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. 

Για όλα τα πιο πάνω ωφελήματα η Υπηρεσία μας σημειώνει, κατ’ ανάλογο τρόπο που 

έχει θέσει το θέμα και σε άλλους ημικρατικούς οργανισμούς, ότι το ποσό των 

€5.157.683 που έχει δοθεί το 2013 σε παρεμφερή ωφελήματα προσωπικού, όπως 
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αναφέρεται πιο πάνω, δεν θα πρέπει πλέον να επιβαρύνει τον Οργανισμό αλλά τους 

υπαλλήλους του. Το ίδιο ισχύει για τη Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης για τους υπαλλήλους του Οργανισμού. Υπενθυμίζεται ότι στους δημοσίους 

υπαλλήλους έχει καταργηθεί από το 2013 η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 

αφού με βάση τους περί Ιατρικών Κυβερνητικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών Γενικοί 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί (Κ∆Π 143/2013) οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι εκπαιδευτικοί 

και οι κρατικοί αξιωματούχοι συνεισφέρουν 1,5% επί των ακαθάριστων απολαβών τους 

ώστε να μπορούν να λαμβάνουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ήδη, ημικρατικοί 

οργανισμοί έχουν προβεί σε σχετικές αποκοπές από τις απολαβές των υπαλλήλων. 

Παραίτηση Ανώτερου ∆ιευθυντή.  Με επιστολή του ημερομηνίας 26.9.2013, ο 

Ανώτατος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής ενημέρωσε τον Ανώτερο ∆ιευθυντή - Μάρκετινγκ 

ότι με βάση τον Κανονισμό 51(1) των περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 

Κύπρου Γενικών Κανονισμών του 1982-2006 τέθηκε αυτοδικαίως σε διαθεσιμότητα 

λόγω στέρησης της προσωπικής του ελευθερίας συνεπεία προφυλάκισης για 

αδικήματα που εξέταζε/ερευνούσε η Αστυνομία. Στις 4.10.2013 ο ΑΕ∆ έθεσε τον 

υπάλληλο προσωρινά εκτός υπηρεσίας σύμφωνα με τον Κανονισμό 52, ο οποίος 

αναφέρει ότι ο Ανώτατος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής «δύναται ουχί δια λόγους 

αναγομένους εις συνδικαλιστικάς δραστηριότητας να θέτη προσωρινώς εκτός 

υπηρεσίας μετά πλήρων απολαβών οιονδήποτε εκ του προσωπικού, ένεκα λόγων 

αναγομένων είτε εις το συμφέρον της εκμεταλλεύσεως, είτε εις την ασφάλειαν των 

εγκαταστάσεων. Εν τη περιπτώσει ταύτη ο Ανώτατος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής εισάγει 

εντός ενός μηνός την υπόθεσιν εις το ∆ιοικητικό Συμβούλιον, το οποίον αποφασίζει αν 

συντρέχει λόγος παραπομπής του υπαλλήλου εις το οικείον Πρωτοβάθμιον Πειθαρχικό 

Συμβούλιον. Αν το Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός ενός μηνός από της εις αυτό 

εισαγωγής του θέματος ο εκτός υπηρεσίας τεθείς υπάλληλος επανέρχεται αυτοδικαίως 

εις την θέσιν του». Επομένως, εφόσον ο ΑΕ∆ είχε αποφασίσει να ενεργοποιήσει τον 

Κανονισμό 52, απόφαση με την οποία διαφωνούμε ότι ήταν η ενδεδειγμένη, το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο θα έπρεπε να λάβει απόφαση για πειθαρχική δίωξη μέχρι τις 

4.11.2013. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις που έγιναν πριν την ημερομηνία 

αυτή, ζήτησε περισσότερες λεπτομέρειες και διευκρινίσεις πριν αποφασίσει κατά πόσο 

συντρέχει λόγος πειθαρχικής δίωξης του πιο πάνω υπαλλήλου, χωρίς να αποφασίσει 

επί του θέματος.  Από την καθυστέρηση στη λήψη απόφασης δόθηκε η ευκαιρία στον 

υπάλληλο να υποβάλει αίτημα παραίτησης στις 6.11.2013, η οποία έγινε αποδεκτή 

από τον Ανώτατο Εκτελεστικό ∆ιευθυντή στις 22.11.201. Ο υπάλληλος αποχώρησε την 
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ίδια ημερομηνία με όλα τα ωφελήματα του (μισθός Νοεμβρίου μέχρι 22.11.2013, 

αναπροσαρμοσμένος 13ος, μηνιαία σύνταξη από 22.11.2013 και εφάπαξ ποσό από το 

Ταμείο του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της Αρχής 

Τηλεπικοινωνιών Κύπρου). 

Τον Φεβρουάριο του 2014 ο πρώην υπάλληλος της Αρχής καταχώρισε  προσφυγή 

(αρ. 112/2014), με την οποία ζητά από το ∆ικαστήριο να ακυρώσει την απόφαση 

της Αρχής να αποδεχτεί το αίτημα του για παραίτηση επειδή, όπως ισχυρίζεται, 

υποβλήθηκε υπό καθεστώς ψυχολογικής πίεσης  λόγω  παράνομης παράλειψης 

οφειλόμενης ενέργειας από μέρους της Αρχής (δεν του επετράπει  να εμφανιστεί 

στην εργασία του μετά τη λήξη του καθεστώτος «εκτός υπηρεσίας», στο οποίο είχε 

τεθεί από την Αρχή). 

Έχουμε την άποψη ότι ο όλος χειρισμός του θέματος ενδεχομένως να μην ήταν ο 

ενδεδειγμένος και να μην διαφύλαξε τα συμφέροντα της Αρχής. Με βάση τον 

Κανονισμό 34(5) των ίδιων Κανονισμών, η καταδίκη για οποιοδήποτε κακούργημα 

ή για πλημμέλημα αν αυτό αφορά υπεξαίρεση ή απάτη ή δωροληψία κλπ επισύρει 

την ποινή της οριστικής απολύσεως του υπαλλήλου. Με βάση δε τον Κανονισμό 

51(2), μετά την αποφυλάκιση του υπαλλήλου που στερήθηκε την προσωπική του 

ελευθερία συνεπεία εντάλματος προφυλάκισης, αυτός επιστρέφει στην εργασία 

του μόνο εάν η πράξη για την οποία κατηγορείται δεν επισύρει ποινή οριστικής 

απολύσεως, περίπτωση κατά την οποία αποφασίζει το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό 

Συμβούλιο. Συνεπώς, ο εν λόγω υπάλληλος θα έπρεπε κατά την άποψη μας να 

παραμείνει σε διαθεσιμότητα ώστε μετά την ολοκλήρωση της εκδίκασης της 

υπόθεσης του να μπορεί να ελεγχθεί πειθαρχικά, και συνεπώς δεν θα έπρεπε να 

αφεθεί να παραιτηθεί λαμβάνοντας και όλα του τα ωφελήματα. Αυτό θα μπορούσε 

να γίνει εάν το ∆ιοικητικό Συμβούλιο δρούσε πιο αποφασιστικά.  

7. Σχέδιο Συντάξεων. 

Το Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της Αρχής αποτελεί 

χωριστή νομική οντότητα και δεν ελέγχεται από τον Γενικό Ελεγκτή. Η 

διαχειριστική επιτροπή του Σχεδίου μέχρι το τέλος του 2013, αποτελείτο από όλα 

τα μέλη του ∆Σ και του ΑΕ∆ της Αρχής.  Με απόφαση του νέου ∆Σ, από τον 

Ιανουάριο 2014, η διαχειριστική επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο και 

τέσσερα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, τον  Ανώτατο Εκτελεστικό ∆ιευθυντή 

και τρεις αντιπρόσωπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων.  
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Το Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση των υφιστάμενων περί Συντάξεων 

Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Κανονισμών, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της Αρμόδιας Αρχής για να καταστεί εφικτή η εγγραφή του Ταμείου 

στο Μητρώο και η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από 

τον Νόμο 208(I)/2012 που προνοεί για την Ίδρυση, Εγγραφή, Λειτουργία και 

Εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών.  Οι πιο 

πάνω Κανονισμοί, όπως έχουν τροποποιηθεί, δεν έχουν ακόμα εγκριθεί από την 

Βουλή των Αντιπροσώπων. Σύμφωνα με τον Νόμο οι επενδύσεις του Σχεδίου θα 

πρέπει να γίνονται ακολουθώντας τις επιταγές της συνετής διαχείρισης, με 

γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών και 

των δικαιούχων.  Τα στοιχεία του ενεργητικού θα πρέπει να επενδύονται κατά 

τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια, ποιότητα, ρευστότητα και κερδοφορία 

του χαρτοφυλακίου στο σύνολό του. Αυτό κατ΄ επέκταση διασφαλίζει και τα 

συμφέροντα της Αρχής εφόσον τυχόν ελλείμματα του Σχεδίου καλύπτονται από 

την Αρχή και οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη έχει άμεσες επιπτώσεις στην Αρχή. 

Όπως έχει διαφανεί από την εξέλιξη των ερευνών κατά το 2013 σχετικά με τις 

επενδύσεις του Σχεδίου, η διαχείριση του χαρτοφυλακίου δεν έγινε σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Νόμου και τους κανόνες χρηστής διοίκησης. Κατά την συζήτηση 

της έκθεσης της Υπηρεσίας μας για το 2012 στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Ελέγχου ημερομηνίας 11.2.2014 έγινε αναφορά σε διάφορες 

επενδύσεις σε ακίνητα οι οποίες ενδέχεται να μην έγιναν με τον ενδεδειγμένο 

τρόπο και με γνώμονα τα συμφέροντα του Σχεδίου και έχει ανατεθεί στη 

∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου η διερεύνηση των επενδύσεων αυτών. Επίσης, 

σύμφωνα με πληροφορίες, το Σχέδιο παραχώρησε το 2012 δάνεια σε διάφορες 

εταιρείες από τα οποία ενδεχομένως να προκύψουν ζημιές στον βαθμό που οι εν 

λόγω εταιρείες έχουν επηρεαστεί από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση. 

Μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου, η αναλογιστική μελέτη του Σχεδίου 

Συντάξεων με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2013 δεν είχε ολοκληρωθεί και 

δεν καταχωρίστηκε οποιοδήποτε έλλειμμα/πλεόνασμα στις οικονομικές 

καταστάσεις. Όπως πληροφορούμαστε, η καθυστέρηση οφείλεται στη μη 

ολοκλήρωση της εκτίμησης των ακινήτων του Σχεδίου. Θα πρέπει να αναφερθεί 

ότι η ∆ιευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου σε επιστολή της προς τον ΑΕ∆ 

ημερομηνίας 30.9.2013 επισήμανε την αναγκαιότητα να γίνουν έγκαιρα οι 

απαραίτητες ενέργειες για διεξαγωγή ανεξάρτητης και αντικειμενικής 
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αξιολόγησης της δίκαιης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Σχεδίου και 

ετοιμασίας της αναλογιστικής μελέτης, έτσι ώστε να ετοιμαστούν οι οικονομικές 

καταστάσεις του Σχεδίου και της Αρχής εντός των χρονικών πλαισίων που 

καθορίζονται στον Νόμο.  Στην ίδια επιστολή η ∆ιευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου 

επανέφερε το θέμα του εσωτερικού ελέγχου του Σχεδίου Συντάξεων από τη 

∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου είχε ζητήσει, κατά 

καιρούς, από το 2009 από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και τη ∆ιαχειριστική 

Επιτροπή του Σχεδίου όπως ανατεθεί η διεξαγωγή εσωτερικού ελέγχου στη 

∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου πλην όμως δεν υπήρξε θετική ανταπόκριση και 

δεν λήφθηκε σχετική απόφαση.  Στις 14.1.2014 το νέο ∆ιοικητικό Συμβούλιο της 

Αρχής αποφάσισε όπως η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου αναλάβει τον 

εσωτερικό έλεγχο του Σχεδίου Συντάξεων.   

Το 2012 προέκυψε πλεόνασμα ύψους €105,6 εκ. το οποίο οφειλόταν στις 

αλλαγές σε σημαντικές παραδοχές (assumptions) της μελέτης, σε σύγκριση με τη 

μελέτη του 2011. Παρά το πιο πάνω πλεόνασμα, το Συμβούλιο, κατόπιν 

εισήγησης των αναλογιστών, αποφάσισε όπως το επίπεδο συνεισφοράς της 

Αρχής στο Ταμείο παραμείνει ως έχει αφού στον υπολογισμό δεν λήφθηκαν 

υπόψη οι ζημιές που προέκυψαν από την απόφαση του Eurogroup στις 

25.3.2013, καθώς και η επικείμενη αναδιάρθρωση του Ταμείου Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. 

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, τα αποτελέσματα των αναλογιστικών μελετών 

επηρεάζουν άμεσα τις οικονομικές καταστάσεις της Αρχής εφόσον σύμφωνα με 

το άρθρο 18(2) των περί Συντάξεων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών 

Κύπρου Κανονισμών η Αρχή καλύπτει οποιοδήποτε αναλογιστικό έλλειμμα 

ήθελε προκύψει. 

Στα πλαίσια εξεύρεσης ρυθμίσεων για διασφάλιση της βιωσιμότητας του Σχεδίου 

και με βάση τις πρόσφατες νομοθεσίες που τέθηκαν σε εφαρμογή, το 

νεοεισερχόμενο προσωπικό δεν εντάσσεται στο Σχέδιο Συντάξεων αλλά σε 

νεοϊδρυθέν Ταμείο Προνοίας. Για την εγγραφή του Ταμείου Προνοίας στον Έφορο 

Ταμείων Επαγγελματικών και Συνταξιοδοτικών Προνοιών, έχει ετοιμαστεί 

καταστατικό και τον Απρίλιο 2014 διορίστηκε ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της 

∆ιαχειριστικής Επιτροπής και αναμένεται η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για 

εκλογή των άλλων τριών μελών της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής.   

 



13 
 
8. Σχέδιο Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης. 

H Aρχή από το 1988 εφαρμόζει σχέδιο πρόωρης ευδόκιμης αφυπηρέτησης για το 

οποίο έγινε εκτενής αναφορά σε προηγούμενες εκθέσεις της Υπηρεσίας μας.  

Στόχος του σχεδίου, σύμφωνα με την Αρχή, ήταν η έγκαιρη ανανέωση του 

προσωπικού με άτομα ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των συνεχών 

τεχνολογικών, εμποροοικονομικών και άλλων εξελίξεων στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  Ο θεσμός συνέβαλε σημαντικά στη συγκράτηση του 

προσωπικού σε σταθερό επίπεδο για πολλά χρόνια.  Με βάση το σχέδιο αυτό, 

αφυπηρέτησαν πρόωρα από το 1988 μέχρι το 2012, 897 υπάλληλοι της Αρχής με 

συνολική επιπρόσθετη αποζημίωση €50 εκ. Κατά το 2013 δεν εφαρμόστηκε το 

σχέδιο λόγω του ότι προωθείτο νέο σχέδιο εθελούσιας πρόωρης αφυπηρέτησης 

στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού και ανασύνταξης του Οργανισμού και για να 

υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που απορρέουν από το Μνημόνιο Συναντίληψης που 

έχει υπογραφεί με τους δανειστές της Κυπριακής ∆ημοκρατίας. Στόχος είναι η 

αποχώρηση 550-600 προσώπων τα επόμενα χρόνια με συνολικό όφελος 

(σύμφωνα με τους αναλογιστές) ύψους, περίπου €263 εκ.  

∆ικαιούχοι του Σχεδίου Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης είναι όλοι οι 

υπάλληλοι της Αρχής, οι οποίοι θα έχουν κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής 

αιτήσεων του Σχεδίου συμπληρώσει 10 τουλάχιστον χρόνια υπηρεσίας. 

Οι υπάλληλοι, οι οποίοι θα επιλέξουν να αποχωρήσουν με το Σχέδιο, πέραν από 

τις θεμελιωμένες συνταξιοδοτικές παροχές, θα αποζημιώνονται για τερματισμό 

εργοδότησης/απώλεια καριέρας με επιπρόσθετο ποσό το οποίο θα είναι ποσοστό 

επί της υπολειπόμενης μισθοδοσίας του υπαλλήλου μέχρι τη συμπλήρωση του 

65ου έτους ηλικίας (μισθοδοσία = βασικός μισθός (με 13ο) + τιμάριθμος). 

Το προτεινόμενο ποσοστό βάσει του οποίου θα γίνεται ο υπολογισμός της 

αποζημίωσης κυμαίνεται μεταξύ 7,6% και 22,8%, ανάλογα με τον υπολειπόμενο 

χρόνο εργασίας μέχρι το 65ο έτος ηλικίας, με μέγιστη αποζημίωση €125.000. 

Οι πρόωρα αφυπηρετήσαντες υπάλληλοι θα εξακολουθήσουν να είναι μέλη του 

Ταμείου Υγείας και θα καλύπτονται από την Ομαδική Ασφάλεια Ζωής όπως ισχύει 

σήμερα. 

Η επιλογή των ατόμων που θα αποχωρήσουν θα γίνεται στη βάση των 

ακόλουθων κριτηρίων με καθορισμένες βαρύτητες: 
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Σημειώνεται ότι, παράλληλα με την έγκριση του Σχεδίου, η Αρχή είχε ζητήσει από 

την Βουλή των Αντιπροσώπων όπως εγκρίνει την πρόσληψη 50 μόνιμων 

λειτουργών (μηχανικών και τεχνικών) και 100 ωροσμισθίων υπαλλήλων, για 

κάλυψη των αναγκών της. Το αίτημα αυτό δεν εγκρίθηκε από τη Βουλή.  

9. Φορολόγηση αποζημίωσης για πρόωρη αφυπηρέτηση.  

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη επιστολή μας το Τμήμα Εσωτερικών 

Προσόδων με επιστολή του στις 4 Νοεμβρίου του 2011 τόνισε ότι η αποζημίωση 

που καταβάλλεται στα πλαίσια πρόωρης αφυπηρέτησης, επιπρόσθετα των 

συνταξιοδοτικών τους ωφελημάτων, υπόκειται σε φορολογία. Το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο μετά τη σχετική γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου της Αρχής ότι η 

αποζημίωση για ευδόκιμη αφυπηρέτηση δεν είναι αμοιβή σε σχέση με την 

εργασία/εργοδότηση των αφυπηρετούντων (παρελθούσα, παρούσα ή μελλοντική) 

αλλά αποζημίωση για τον τερματισμό της εργοδότησης τους και είναι αποζημίωση 

για απώλεια καριέρας και κατά συνέπεια δεν συνιστά εισόδημα που να ελκύει 

φόρο, αποφάσισε όπως η Αρχή μην αποκόπτει φόρο εισοδήματος από την εν 

λόγω αποζημίωση και εάν το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων απαιτήσει την 

καταβολή φόρου, η Αρχή θα καταβάλει το ποσό που θα απαιτηθεί και παράλληλα 

θα προσφύγει στο ∆ικαστήριο.  

Τον Νοέμβριο του 2013 το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων σε επιστολή του 

αναφέρει ότι το ποσό της οφειλής το οποίο αφορά στη μη παρακράτηση φόρου για 

την αποζημίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση, η οποία καταβλήθηκε μέχρι και το 

έτος 2012 ανέρχεται σε €2,5 εκ. Το πιο πάνω ποσό  δεν καταβλήθηκε στο Τμήμα 

Εσωτερικών Προσόδων κατά το 2013 αφού η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν 

αποδέσμευσε το κονδύλι της πρόωρης αφυπηρέτησης.  

10. 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, έχει επενδύσει σε διάφορες 

θυγατρικές εταιρείες. Μέχρι τις 31.12.2013 η συνολική επένδυση σε 

Αριθμός Υπολειπόμενων Μηνών Υπηρεσίας: 50% 

Χρόνια Υπηρεσίας: 25% 

Όφελος/Εξοικονόμηση για την Αρχή: 25% 
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θυγατρικές/συνδεδεμένες εταιρείες ανήλθε σε €102,9 εκ. Το μεγαλύτερο ποσό 

επένδυσης αφορά στην εταιρεία Cyta Hellas (€98,3 εκ.) για την οποία γίνεται 

αναφορά πιο κάτω.  

∆εν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ο οικονομικός έλεγχος των θυγατρικών εταιρειών για το έτος 

που έληξε στις 31.12.2013, ενώ για τις εταιρείες Digimed Communications, Emporion 

Plaza και Cytacom Solutions δεν έχουν ακόμη υπογραφεί ούτε οι οικονομικές καταστάσεις 

για το 2012. Από τα οικονομικά αποτελέσματα των θυγατρικών εταιρειών, όπως 

παρουσιάζονται στις μη ελεγμένες οικονομικές τους καταστάσεις, φαίνεται ότι στις πλείστες 

περιπτώσεις οι δραστηριότητες τους είναι περιορισμένες και δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι 

για τους οποίους ιδρύθηκαν και οι περισσότερες πραγματοποιούν ζημιές.  Αποτέλεσμα 

τούτου είναι ότι από τα €12,3 εκ. που επενδύθηκαν στις θυγατρικές εταιρείες (εκτός από 

την Cyta Hellas για την οποία γίνεται αναφορά στην επόμενη παράγραφο), μέχρι τις 

31.12.2013 έγινε συνολική απομείωση των επενδύσεων ύψους €7,6 εκ.  

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

εταιρείες, δεν ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του περί Εταιρειών Νόμου.   

11. Θυγατρική Εταιρεία Cyta Hellas A.E. 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2007 και το μετοχικό της κεφάλαιο στις 31.12.2013 ήταν 

€120,7 εκ. (2012: €120,7 εκ.). 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών τηλεφωνίας 

και διαδικτύου στην Ελλάδα, ενώ από τον ∆εκέμβριο 2013 ξεκίνησε και την 

παροχή της Υπηρεσίας Cytavision στην Ελλάδα. Εργοδοτεί 695 υπαλλήλους 

πλήρους εργοδότησης και στις 31.12.2013 είχε 312.251 ενεργούς πελάτες. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συμβούλων της εταιρείας, για να 

ευημερεί θα πρέπει να έχει 800.000 – 1.000.000 πελάτες σταθερής τηλεφωνίας.  

(α) Οικονομικά αποτελέσματα. Από τις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 

της εταιρείας για το 2013 φαίνονται τα πιο κάτω οικονομικά δεδομένα. 

 2013 2012 

 € € 

Κύκλος εργασιών 89.894.977 90.279.028 

Καθαρή ζημιά πριν τη φορολογία (17.884.514) (20.248.728) 

Συσσωρευμένες ζημιές (122.643.329) (105.943.950) 

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 97.015.430 96.961.405 

Κεφάλαιο κίνησης (36.636.613) (17.642.250) 

Καθαρή αξία (1.743.329) 14.956.050 
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Επιπρόσθετα, οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν μια γενική εικόνα της 

οικονομικής κατάστασης του εταιρείας. 

 2013 2012  2011 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες 
Υποχρεώσεις 0,51 0,66 

 
0,84 

Απόδοση Επενδυμένων Κεφαλαίων (9,99)% (12,11)%  (27,65)% 

Περιθώριο Καθαρού κέρδους  (18,58)% (22,71)%  (62,01)% 

Από τα πιο πάνω ποσά προκύπτει ότι δεν υπάρχει βελτίωση στα αποτελέσματα 

της εταιρείας με αποτέλεσμα να αυξάνονται σημαντικά οι συσσωρευμένες ζημιές. 

Το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης ύψους €36,6 εκ. στις 31.12.2013 υποδηλοί ότι η 

εταιρεία αδυνατεί να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της χωρίς τη βοήθεια και 

χρηματοδότηση της Αρχής. Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας είναι 

περισσότερες από τα περιουσιακά της στοιχεία με αποτέλεσμα να παρουσιάσει για 

πρώτη φορά αρνητική καθαρή αξία ύψους €1,7 εκ. Για απάλειψη της αρνητικής 

αξίας, η Αρχή αποφάσισε το 2014 όπως προχωρήσει στην κεφαλαιοποίηση του 

δανείου της Digimed στη Cyta Hellas το οποίο στις 31.12.2013 ανήρχετο σε €4 εκ. 

(β) Επιχειρησιακό σχέδιο.  Λόγω του ότι ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στην 

Ελλάδα είναι συνεχώς και έντονα μεταβαλλόμενος, η εταιρεία αναθέτει 

τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, σε εταιρεία συμβούλων, την επικαιροποίηση του 

επιχειρησιακού της σχεδίου. Παρατηρήθηκε ότι, με κάθε επικαιροποίηση του 

επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρείας γίνεται μετατόπιση στο χρονικό σημείο που 

αναμένεται να επιτευχθούν οι σημαντικοί και ζωτικής σημασίας στόχοι της 

εταιρείας. Τα επιχειρησιακά σχέδια που επικαιροποιήθηκαν από τον Ιανουάριο 

2011 μέχρι τον Νοέμβριο 2012 προέβλεπαν ότι η εταιρεία θα πετύχει θετικές 

ελεύθερες ταμειακές ροές το 2013 και από το 2014 η εταιρεία θα λειτουργεί 

αυτόνομα και θα έχει την δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων και τόκων. 

Σύμφωνα με τα επιχειρησιακά σχέδια που επικαιροποιήθηκαν τον Απρίλιο 2013 

και τον Ιανουάριο 2014, το αναμενόμενο έτος που θα επιτευχθούν θετικές 

ταμειακές ροές μετατέθηκε αρχικά για το 2015 και μετέπειτα το 2016. Ενδεικτικό 

των πιο πάνω είναι το γεγονός ότι σε επιστολή της Αρχής προς το Υπουργείο 

Οικονομικών με ημερ. 2.7.2013 με την οποία ζητούσε αποδέσμευση ποσού ύψους 

€7 εκ. από τον Προϋπολογισμό του 2013, αναφέρει ότι «το ποσό των €7 εκ. 

αποτελεί το καταληκτικό ποσό που θα διασφαλίσει την όλη επένδυση» και ότι «η 

εταιρεία είναι σήμερα πολύ κοντά στην οικονομική της αυτονομία και ο αιτούμενος 

Προϋπολογισμός θα της επιτρέψει να κάνει την αυτονομία αυτή πραγματικότητα». 
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Εντούτοις, στον Προϋπολογισμό του 2014 περιλήφθηκε πρόνοια για επένδυση 

στην Cyta Hellas ύψους €15 εκ. και αναμένεται να περιληφθεί πρόνοια και στον 

Προϋπολογισμό για το 2015. Το αναμενόμενο έτος πρώτης κερδοφορίας 

μετατίθεται για το 2017. 

Σύμφωνα με τη διεύθυνση της εταιρείας, αυτό οφείλεται στον απότομα οξυμμένο 

ανταγωνισμό με ραγδαία μείωση των τιμών στην αγορά της σταθερής τηλεφωνίας 

και συνεπακόλουθα μείωση των εσόδων (average revenue per user - ΑRPU). 

Κατά την άποψη μας, η μεγάλη μείωση του δείκτη  ARPU το 2013 σε σχέση με το 

2012, καθώς και η μείωση του ρυθμού αύξησης των πελατών (το 2013 σε σχέση 

με το 2012) δεικνύει το υψηλό επιχειρηματικό ρίσκο της αγοράς στην οποία έχει 

εμπλακεί η Αρχή και θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από την Αρχή και 

την Κυβέρνηση (που είναι ο ιδιοκτήτης) στις αποφάσεις για το μέλλον της 

θυγατρικής αυτής. 

Παράλληλα, και παρά τα τόσο σοβαρά προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζει η 

θυγατρική της, φαίνεται ότι η Αρχή μελετά την επέκταση των δραστηριοτήτων της 

Cyta Hellas σε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας ως Εικονικός Πάροχος (Mobile 

Virtual Network Operator) και προς τούτο φαίνεται να έχει ήδη συνάψει Μνημόνιο 

Συναντίληψης με το διεθνή όμιλο Vodafone που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. 

Ενόψει της μεγάλης έκθεσης σε ζημιές που ήδη βαρύνουν την Αρχή από τη 

θυγατρική της αυτή εταιρεία, καθώς και της απόφασης της Κυβέρνησης για 

αποκρατικοποίηση της Αρχής, η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι σε καμία περίπτωση 

δεν θα πρέπει να υλοποιηθεί ένα τόσο σοβαρό εγχείρημα χωρίς να προηγηθεί 

διαβούλευση με την αρμόδια Υπουργική Επιτροπή ή και του Υπουργικού 

Συμβουλίου. Υπενθυμίζεται ότι με βάση το άρθρο 23 του περί της Ρύθμισης 

Θεμάτων Αποκρατικοποίησης Νόμου του 2014, το διοικητικό συμβούλιο, φορέα 

υποκείμενου σε αποκρατικοποίηση, στις περιπτώσεις που απαιτείται η λήψη 

σημαντικών αποφάσεων περιλαμβανόμενων των επενδύσεων κεφαλαίου, των 

υποχρεώσεων που δεν προκύπτουν από συνήθεις δραστηριότητες που 

επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την αξία ενός φορέα υποκείμενου σε 

αποκρατικοποίηση, διαβουλεύεται με τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και τη 

∆ιυπουργική Επιτροπή πριν την υλοποίηση των εν λόγω αποφάσεων. Η Αρχή 

κηρύχθηκε ως φορέας υποκείμενος σε αποκρατικοποίηση με το ∆ιάταγμα του 

Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 

∆ημοκρατίας στις 28 Μαρτίου 2014 (Κ∆Π 175/2014).  
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(γ) Χρηματοδότηση της εταιρείας. 

Κεφάλαιο. Η Αρχή έχει επενδύσει το συνολικό ποσό των €120,7 εκ. ως μετοχικό 

κεφάλαιο (€119,2 εκ. μέσω της Digimed και €1,5 εκ. απ’ευθείας) από το οποίο 

έγινε απομείωση το 2012 ύψους €20,9 εκ. Περαιτέρω απομείωση της επένδυσης 

αναμένεται να γίνει το 2013, (μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είχε 

αποφασιστεί το ακριβές ποσό). Η εκτίμηση της πραγματικής αξίας της εταιρείας 

αναμένεται να γίνει στα πλαίσια της διαδικασίας αποκρατικοποίησης της Αρχής, 

όπως προβλέπει η παράγραφος (η) του εδαφίου (2) του άρθρου 11 του περί της 

Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης Νόμου του 2014. 

∆άνεια από συνδεδεμένες εταιρείες και από εμπορικές τράπεζες. Το ύψος των 

δανείων της εταιρείας στις 31.12.2013 ανήρχετο σε €85,1 εκ. (€45,3 εκ. από την 

Digimed και την Αρχή, €0,8 εκ. από την Iris Gateway Satellite Services και €39 εκ. από 

εμπορικές τράπεζες) σε σχέση με €62,5 εκ. στις 31.12.2012.  Η παραχώρηση των 

δανείων από τις εμπορικές τράπεζες έγινε με την προϋπόθεση ότι καθ’ όλη τη διάρκεια 

των δανείων, η Αρχή θα έχει καταθέσεις ποσού τουλάχιστον ίσου με το ποσό που θα 

εκκρεμεί ως δάνειο της Cyta Hellas.  

Όπως αναφέρθηκε στην έκθεση μας για το 2012, με την απόφαση της Αρχής 

ημερ. 8.10.2012 για συμμετοχή στην έκδοση γραμματίων του ∆ημοσίου, 

αποφασίστηκε παράλληλα όπως η Cyta Hellas εκδώσει αξιόγραφο ύψους €55 εκ., 

το οποίο θα αγοράσει η Αρχή με έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου έτσι ώστε 

να μπορέσει η εταιρεία να ξοφλήσει τα δάνεια που έχει σε εμπορικές τράπεζες. 

Στόχος της πιο πάνω πράξης ήταν να απεγκλωβιστούν οι καταθέσεις της Αρχής οι 

οποίες ήταν δεσμευμένες για τα δάνεια της εταιρείας. Παρά το γεγονός ότι εν τέλει 

δεν λήφθηκε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η Αρχή προχώρησε στην 

αγορά του αξιογράφου το οποίο είναι μετατρέψιμο σε μετοχές με δικαίωμα των 

δικαιούχων. Αυτό αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 18 του περί Υπηρεσίας 

Τηλεπικοινωνιών Νόμου (Κεφ. 302) το οποίο αναφέρει ότι «όλα τα χρήματα της 

Αρχής τα οποία δεν απαιτείται όπως δαπανηθούν αμέσως για την εξόφληση των 

υποχρεώσεων ή για την εκπλήρωση των καθηκόντων της Αρχής δύνανται να 

επενδυθούν σε αξιόγραφα όπως ήθελε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο». 

Μέχρι τις 31.12.2013, η Αρχή κατέβαλε στην Cyta Hellas για την αγορά του 

αξιογράφου συνολικό ποσό ύψους €38,4 εκ. από το οποίο €4,6 εκ. 

χρησιμοποιήθηκε για να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας. 
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Λόγω των προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζει η εταιρεία, η Αρχή 

κατέβαλε το 2013 ποσό €1,5 εκ. ως ταμειακή διευκόλυνση με ενεχυρίαση της 

αναμενόμενης επιδότησης ύψους €5,4 εκ. από τον Αναπτυξιακό Νόμο στην 

Ελλάδα (η Cyta Hellas υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Ανάπτυξης της Ελλάδας 

για ένταξη στον εν λόγω Νόμο). Το υπόλοιπο ποσό ύψους €3,9 εκ. καταβλήθηκε 

από την Αρχή εντός του 2014. Σχετική συμφωνία μεταξύ της Αρχής και της Cyta 

Hellas υπογράφτηκε στις 14.4.2014.  Αυτό επίσης αντίκειται στις διατάξεις του 

άρθρου 18 του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου (Κεφ. 302) που 

αναφέρεται πιο πάνω. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι, παρά το γεγονός πως για τις 

εκταμιεύσεις υπάρχουν σχετικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και 

ζητήθηκαν εγκρίσεις από το Υπουργείο Οικονομικών, τα χρήματα αποστέλλονταν 

πριν τη σχετική έγκριση από το Υπουργείο. Σημειώνεται ακόμη ότι το αρμόδιο 

υπουργείο της Ελλάδας με επιστολή του ημερ. 18.2.2014, ζητά από την εταιρεία 

συμπληρωματικά στοιχεία, γεγονός που δεικνύει ότι η επιδότηση δεν έχει ακόμη 

εγκριθεί και εξασφαλιστεί. 

Ποσά οφειλόμενα στην Αρχή από τιμολογήσεις εμπορικών συναλλαγών. Στις 

31.12.2013 οφειλόταν ποσό €12,4 εκ. το οποίο αφορά σε τιμολογήσεις εμπορικών 

συναλλαγών, στο κόστος του προσωπικού της Αρχής το οποίο προσφέρει υπηρεσίες στη 

Cyta Hellas και σε προσωρινές διευκολύνσεις. Στο πιο πάνω ποσό δεν έχει επιβληθεί 

οποιοσδήποτε τόκος. Στις 9.4.2013 αποφασίστηκε και καταρτίστηκε πλάνο αποπληρωμής 

των οφειλών μέχρι το 2018 με επιτόκιο το οποίο θα αποφασιστεί αργότερα και στις 

21.5.2013 αποφασίστηκε να αρχίσει η διαδικασία κεφαλαιοποίησης του ποσού.  

(δ) Προσωπικό της Αρχής που εργοδοτείται στην Cyta Hellas. Το 2013 ήταν 

αποσπασμένοι στην Cyta Hellas πέντε μόνιμοι υπάλληλοι της Αρχής. 

Παρατηρήθηκε ότι η χρέωση της εταιρείας για τις υπηρεσίες των υπαλλήλων 

αντιστοιχεί περίπου με το 50% του κόστους, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό το 

επωμίζεται η Αρχή. Σημειώνεται ότι πέραν του μισθού, σε τέσσερεις από τους 

πέντε υπαλλήλους παραχωρείται επιπλέον μηνιαίο επίδομα συντήρησης 

εξωτερικού πέραν των τριών χιλιάδων ευρώ. 

12. Θυγατρικές εταιρείες Cytacom Solutions και Emporion Plaza.  

Η Digimed Communications κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου των 

εταιρειών Cytacom Solutions και Emporion Plaza. Λόγω των συνεχών αρνητικών 

αποτελεσμάτων που είχαν οι εταιρείες, τα προηγούμενα χρόνια έγιναν οι πιο κάτω 

πρόνοιες στους λογαριασμούς της Digimed για απομείωση των επενδύσεων: 
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Αρχικό 
κόστος 

επένδυσης 
Απομείωση 

(2008 – 2011)

Υπόλοιπο 
ποσό 

επένδυσης 
31.12.2013 

 € € € 

Cytacom Solutions 1.879.462 (1.039.886) 839.576 

Emporion Plaza    939.731    (939.730)             1 

 2.819.193 1.979.616 839.577 

Για εκμετάλλευση των συνεργειών μεταξύ των δύο εταιρειών, αποφασίστηκε η 

συγχώνευση τους. Παρατηρήθηκε ότι η νέα υπό σύσταση εταιρεία ζητά οικονομική 

στήριξη από την Αρχή αφού αδυνατεί βραχυπρόθεσμα να εξοφλήσει τους 

πιστωτές της. 

Σημειώνεται ότι, εντός του 2013, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των διαδικασιών 

της Cytacom Solutions από την ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής, κατά 

την οποία διαπιστώθηκαν αρκετά σημαντικά ευρήματα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα 

πιο κάτω: 

 Μη λειτουργία της Επιτροπής Προσφορών με αποτέλεσμα τεχνικοί της 

Cytacom να έχουν δικαιώματα αγορών ανομοιόμορφα σε σχέση με τα 

δικαιώματα δαπανών στην Αρχή και να παρέχεται η ευχέρεια σε μονάδες της 

Αρχής να παρακάμπτουν τις διαδικασίες προσφορών του οργανισμού 

χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Cytacom. 

 Η Cytacom χρησιμοποιείται από την Αρχή για πρόσληψη προσωπικού που θα 

δουλεύει για την Αρχή χωρίς πρώτα να εξετάζεται αν η πρόσληψη είναι 

οικονομικά συμφέρουσα για την Αρχή και αν υπάρχει η δυνατότητα 

μεγαλύτερης αξιοποίησης των υφιστάμενων ανθρώπινων πόρων της Αρχής. 

Τούτο, αν εξακολουθεί να συμβαίνει μετά τη ψήφιση του περί της 

Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο ∆ημόσιο και στον Ευρύτερο 

∆ημόσιο Τομέα (Ειδικές ∆ιατάξεις) Νόμο του 2013, ενδεχομένως να συνιστά 

και έμμεση καταστρατήγηση της παγοποίησης των προσλήψεων στον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα.  

 ∆εν υπάρχει προκαθορισμένη και ικανοποιητική διαδικασία εντοπισμού και 

αξιολόγησης υποψήφιων προμηθευτών. 

 Η απόφαση για συγχώνευση με την Emporion Plaza, δεν βασίστηκε σε 

στρατηγικό σχεδιασμό που να περιλαμβάνει τις νέες επιχειρηματικές 
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προοπτικές, τα αναμενόμενα οφέλη, τις οικονομίες κλίμακας που μπορεί να 

προκύψουν, τους κινδύνους και τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας. 

13. Επενδύσεις στην Ουγγαρία. 

Η Digimed Communications κατέχει το 18,98% του μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας Enternet Invest και το 8% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 

Proserver. Λόγω της απομείωσης της αξίας των επενδύσεων στις πιο πάνω 

εταιρείες, στις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Digimed Communications 

περιλαμβάνονται με το συμβολικό ποσό του €1. Επίσης, περιλαμβάνεται 

εισπρακτέο δάνειο ύψους €328.034. Για την πλήρη απεμπλοκή της Αρχής από την 

Ουγγρική αγορά, το 2013 υπογράφηκε Μνημόνιο Συναντίληψης με την Enternet 

Invest το οποίο προνοούσε καταβολή ποσού €300.000 για την εξόφληση του 

δανείου και την αγορά των μετοχών της Digimed. Λόγω μη καταβολής των ποσών 

που συμφωνήθηκαν μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης του ελέγχου, δεν έχει ακόμη 

υπογραφτεί τελική συμφωνία και παράλληλα τίθεται εν αμφιβόλω η είσπραξη του 

ποσού. Υπενθυμίζεται ότι η επένδυση στην Ουγγαρία ξεκίνησε το 2005 με 

συμμετοχή 90% στο μετοχικό κεφάλαιο της Actel, η οποία το 2009 συγχωνεύτηκε με 

την εταιρεία Enternet Invest καταγράφοντας οικονομική απώλεια ύψους €4,76 εκ.  Την 

δεδομένη χρονική περίοδο η αξία των μετοχών της Digimed στην Enternet Invest 

εκτιμήθηκε σε €1,6 εκ. πλέον €910.000 αναγνωρισθέν δάνειο. Εντούτοις, οι εκτιμήσεις 

αποδείχθηκαν λανθασμένες αφού σταδιακά έχει διαγραφεί όλη η επένδυση και μέχρι 

σήμερα δεν έχει εισπραχθεί οποιοδήποτε ποσό για το δάνειο. 

14. Υπηρεσία Cytavision. 

Η Υπηρεσία Cytavision προσφέρει ψηφιακή μετάδοση εικόνας και ήχου μέσω της 

τηλεφωνικής γραμμής. Για την εξασφάλιση περιεχομένου, γίνονται διαπραγματεύσεις 

από την Υπηρεσία Cytavision με εταιρείες που προσφέρουν τηλεοπτικά κανάλια, 

ταινίες, αθλητικό περιεχόμενο και παιχνίδια κατά ζήτηση και με αθλητικά σωματεία για 

εξασφάλιση τηλεοπτικών δικαιωμάτων και υπογράφονται σχετικές συμφωνίες.  Από 

τον έλεγχο παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Οικονομικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία  η Υπηρεσία 

Cytavision είναι ζημιογόνα, αφού τα συνολικά έσοδα από τους συνδρομητές δεν 

καλύπτουν καν τα άμεσα έξοδα για την εξασφάλιση περιεχομένου (έσοδα €22,1 εκ και 

άμεσα έξοδα €24,8 εκ. το 2013).  Όπως μάλιστα φαίνεται στην παράγραφο 4(γ), το 

2013 υπήρξε υπέρβαση από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό κατά €2,4 εκ. Αν 
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ληφθούν υπόψη και τα έμμεσα έξοδα της Υπηρεσίας, (κόστος κεφαλαίου, διοικητικά 

έξοδα, κ.λπ.), το έλλειμμα αυξάνεται σημαντικά. Η Αρχή διαχρονικά εκφράζει την 

άποψη ότι η παροχή της Υπηρεσίας, έστω και με ζημιά, είναι προς το συμφέρον της 

επειδή συμβάλλει στη συγκράτηση των πελατών της και η ζημιά υπερκαλύπτεται από 

το κέρδος από τις υπόλοιπες υπηρεσίες (σταθερή τηλεφωνία, DSL Access και 

Cytanet).  Αυτό όμως, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από το Επιχειρησιακό Σχέδιο  

της Αρχής.  Επίσης, από τα δημοσιευμένα στοιχεία του ΓΕΡΗΕΤ προκύπτει ότι 

ανταγωνιστές της Αρχής καταφέρνουν να κερδίζουν σημαντικά μερίδια αγοράς 

προσφέροντας τις ευρυζωνικές τους υπηρεσίες σε πολύ χαμηλότερο κόστος και 

διαθέτοντας ευρυζωνική τηλεόραση με πολύ φθηνότερο περιεχόμενο. Από τα 

Προϋπολογιστικά Αποτελέσματα φαίνεται ότι το συνολικό έλλειμμα για το 2013 είναι 

περίπου ίσο με τα έσοδα από τις πιο πάνω υπηρεσίες χωρίς να ληφθεί υπόψη το 

κόστος της παροχής υπηρεσιών. 

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις της Αρχής, οι οποίες έγιναν το 2010, η 

Υπηρεσία αναμένεται να καταστεί κερδοφόρα το 2016.  Εντούτοις, τα πραγματικά 

αποτελέσματά της για το 2013 και για τα προηγούμενα χρόνια απέχουν πολύ από 

τις προβλέψεις (το κόστος περιεχομένου είναι μεγαλύτερο και τα έσοδα της 

Υπηρεσίας είναι λιγότερα από τις προβλέψεις). Το έλλειμμα για το 2013 είναι 

μεγαλύτερο κατά €16,3 εκ. από τις προβλέψεις (€14,4 το 2012).  Τα στοιχεία αυτά 

καθιστούν το στόχο της κερδοφορίας το 2016 πολύ δύσκολο.  

(β) Τηλεοπτικά δικαιώματα και χορηγίες σε αθλητικά σωματεία. 

(i) Ύψος τηλεοπτικών δικαιωμάτων και χορηγιών. Η Αρχή έχει εξασφαλίσει 

τα τηλεοπτικά δικαιώματα και είναι ο κύριος χορηγός για διαφήμιση στις 

φανέλες διάφορων ποδοσφαιρικών ομάδων καθώς και ομάδων 

καλαθόσφαιρας για τις αγωνιστικές περιόδους μέχρι το 2015/16. Η Αρχή 

προβάλλει τον ισχυρισμό ότι υπάρχει έντονος ανταγωνισμός για την 

εξασφάλιση των δικαιωμάτων προβολής των αγώνων των κυπριακών 

ομάδων, και προβάλλει τούτο ως λόγο γιατί το κόστος απόκτησης των 

δικαιωμάτων, ιδιαίτερα για την τριετία 2013-2016, έχει αυξηθεί κατά πολύ. 

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι για την αγωνιστική περίοδο 2012/13 

καταβλήθηκε σε 40 ομάδες ποδοσφαίρου και καλαθόσφαιρας διαφόρων 

κατηγοριών το συνολικό ποσό των €6,7 εκ., ενώ την περίοδο 2013/14  θα 

καταβληθεί σε 21 ομάδες ποσό ύψους €6,9 εκ. μετά τη μείωση που 

επιτεύχθηκε (αναφέρεται πιο κάτω). Θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν μπορεί 
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να ελεγχθεί η λογικότητα των δικαιωμάτων που συμφωνούνται κατά τις 

διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μερών, εφόσον δεν υπάρχουν μετρήσιμα 

κριτήρια για τον καθορισμό των δικαιωμάτων. Για τον λόγο αυτό, το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο της Αρχής θα πρέπει να ασκεί τον μέγιστο δυνατό 

έλεγχο για τη συγκράτηση των δαπανών και τη διασφάλιση των 

συμφερόντων της Αρχής.  Θετικό βήμα προς αυτή  τη κατεύθυνση αποτελεί 

το γεγονός ότι με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου την 1.1.2014 εφαρμόστηκε νέα πολιτική όπως τα τηλεοπτικά 

δικαιώματα εγκρίνονται από την ολομέλεια του Συμβουλίου και όχι από την 

Επιτροπή Cytavision, όπως γινόταν προηγουμένως. Άποψη της Υπηρεσίας 

μας είναι ότι ουδεμία τέτοια δαπάνη δεν πρέπει να αναλαμβάνεται από την 

Αρχή εάν τεκμηριωμένα αυτή δεν παρέχει οικονομική ανταποδοτικότητα 

(value for money). Σήμερα δεν υπάρχει διαφάνεια ως προς τον τρόπο και τα 

κριτήρια που επιλέγονται ή έχουν επιλεγεί οι ομάδες με τις οποίες έχουν 

συναφθεί συμφωνίες. Η σχέση του ποσού της κάθε συμφωνίας με τα 

αναμενόμενα οφέλη φαίνεται να μην ακολουθεί μία σωστή επιχειρηματική 

λογική, αφού έχουν εξασφαλιστεί π.χ. δικαιώματα ή πληρώνονται άλλα 

ποσά υψηλού κόστους σε ομάδες πολύ χαμηλής κατηγορίας.  Η Υπηρεσία 

μας σκοπεύει να ελέγξει περαιτέρω όλα τα συμβόλαια που έχουν 

συνομολογηθεί. 

  Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα επανασχεδιασμός της 

στρατηγικής γύρω από την Υπηρεσία Cytavision. Ο υφιστάμενος 

σχεδιασμός που έγινε και προωθήθηκε από τον προηγούμενο Προϊστάμενο 

της Υπηρεσίας Cytavision και τον Ανώτερο ∆ιευθυντή Μάρκετιγκ (που 

σήμερα αμφότεροι διώκονται ποινικά ενώπιον του Κακουργιοδικείου 

Λάρνακας για την υπόθεση σχετικά με την επένδυση του Ταμείου 

Συντάξεων Εργαζομένων της Αρχής στην περιοχή ∆ρομολαξιάς) θα πρέπει, 

εισηγούμαστε, να εξεταστεί εκ βάθρων, μη αποκλειόμενης της πλήρους 

επαναδιαπραγμάτευσης ή ακόμη και διακοπής κάποιων συμβολαίων μετά 

από στάθμιση των οικονομικών επιπτώσεων που θα προκύψουν από 

τυχόν αποζημιώσεις τερματισμού σε σχέση με τις οικονομικές ζημιές από τη 

συνέχιση των συμβολαίων. Κατά την άποψη μας, τα ποσά που θα 

καταβάλλει η Αρχή στα πλαίσια τέτοιων συμβολαίων πρέπει να σχετίζονται 

και να συναρτώνται από τη θέση της κάθε ομάδας στο πρωτάθλημα και 
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από τα οφέλη που θα προσδώσει στην Αρχή η κάλυψη των παιγνιδιών της 

ομάδας. Όπως μας έχετε πληροφορήσει, ήδη έχουν γίνει ενέργειες προς 

αυτόν τον σκοπό. 

  Τέλος, έχουμε πληροφορηθεί ότι η Αρχή σκοπεύει να επεκτείνει συμβόλαια 

της Υπηρεσίας Cytavision για την περίοδο 2013-2016 ώστε να καλύψουν 

την περίοδο μέχρι το 2019.  Όπως έχουμε αναφέρει και πιο πάνω, το άρθρο 

23 του περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης Νόμου του 2014, 

επιβάλλει όπως τέτοιες αποφάσεις λαμβάνονται μόνο αν προηγηθεί 

διαβούλευση με τη Μονάδα Αποκρατικοποίησεων  και τη ∆ιυπουργική 

Επιτροπή. 

(ii) Μειώσεις δικαιωμάτων. Παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή Cytavision 

είχε διαπιστώσει την αναγκαιότητα επαναδιαπραγμάτευσης των 

συμβολαίων με σκοπό τη μείωση των δικαιωμάτων από τον Ιούλιο 

2012, εντούτοις η επαναδιαπραγμάτευση άρχισε με καθυστέρηση τον 

Απρίλιο 2013. Μετά την πάροδο αρκετών μηνών, υπογράφηκαν 

αναθεωρημένα συμβόλαια τα οποία προβλέπουν σημαντικές μειώσεις 

στα δικαιώματα (17% κατά μέσο όρο).  Παρατηρήθηκε ωστόσο ότι, 

παρά τις μειώσεις που επιτεύχθηκαν για τη συνολική περίοδο του 

συμβολαίου (μέχρι το 2016), σε αρκετές περιπτώσεις οι δαπάνες για το 

2013 αυξήθηκαν στα νέα συμβόλαια σε σύγκριση με τα αρχικά 

συμβόλαια. 

(iii) Προπληρωμές. Κατά την 31.12.2013, ποσό ύψους €6,49 εκ. το οποίο 

καταβλήθηκε από την Αρχή προκαταβολικά κατά το 2013 και 

προηγούμενα χρόνια αφορούσε στο κόστος απόκτησης περιεχομένου 

για επόμενα χρόνια και ποσό €1,27 εκ. αφορούσε σε χορηγίες και 

διαφημίσεις σε ομάδες μέχρι το 2016. Για τις πιο πάνω προπληρωμές 

δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε τραπεζικές ή άλλου είδους εγγυήσεις, με 

αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος απώλειας μέρους ή ολόκληρου 

του πιο πάνω ποσού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πιο κάτω περιπτώσεις: 

 Στους λογαριασμούς της Αρχής για το 2013 περιλαμβάνεται η 

διαγραφή ποσού ύψους €75.000 το οποίο καταβλήθηκε το 2010 

για τα τηλεοπτικά δικαιώματα ομάδας η οποία, λόγω των 

οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει, δεν δήλωσε 

συμμετοχή στο πρωτάθλημα ∆’ Κατηγορίας της Κ.Ο.Π.  
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 Ως αποτέλεσμα των υψηλών προκαταβολών που έχουν καταβληθεί 

το 2010 για τηλεοπτικά δικαιώματα και χορηγίες της περιόδου 2013-

2016, σε συνδυασμό με τις μειώσεις των δικαιωμάτων που 

συμφωνήθηκαν εντός του 2013 και 2014, έχει ήδη καταβληθεί σε 

αρκετές ομάδες πέραν του 50% των δικαιωμάτων που έχουν να 

λαμβάνουν μέχρι το 2016.  Σε μία μάλιστα περίπτωση έχει καταβληθεί 

το 78% των δικαιωμάτων μέχρι το 2016. 

Σημειώνεται επιπλέον ότι παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου, μετά από 

απόφαση της Επιτροπής Cytavision, έχουν καταβληθεί ποσά σε ομάδες 

νωρίτερα από τις ημερομηνίες που προβλέπονταν στα συμβόλαια τους.  

(iv) Ένα άλλο θέμα που εγείρεται από την υπογραφή συμβολαίων για μια 

τριετία (2013-2016), είναι ότι προκαταλαμβάνεται η έγκριση τόσο από το 

αρμόδιο Υπουργείο όσο και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, των 

απαιτούμενων πιστώσεων που θα πρέπει να περιληφθούν στους 

μελλοντικούς Προϋπολογισμούς της Αρχής για την κάλυψη των 

συμβατικών υποχρεώσεων. 

(iv) Πέραν των τηλεοπτικών δικαιωμάτων κυπριακών αθλητικών σωματείων, η 

Αρχή αγοράζει τα τηλεοπτικά δικαιώματα διάφορων ξένων πρωταθλημάτων, 

άλλων διοργανώσεων και διάφορων μεμονωμένων αθλητικών γεγονότων, 

όπως, των ευρωπαϊκών αγώνων των κυπριακών ομάδων στο εξωτερικό και 

επίσημους και φιλικούς αγώνες της Εθνικής Κύπρου και Ελλάδας. Οι αγορές 

αυτές γίνονται από μεσάζοντες/αντιπρόσωπους οι οποίοι κατέχουν τα 

αποκλειστικά δικαιώματα προβολής των συγκεκριμένων γεγονότων στην 

Κύπρο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για την αγορά του πιο πάνω περιεχομένου, 

καταβλήθηκε το 2013 συνολικό ποσό €2,38 εκ. από τα οποία €2,2 εκ. 

καταβλήθηκαν σε τέσσερεις εταιρείες του εξωτερικού οι οποίες ανήκουν ή 

σχετίζονται με το ίδιο άτομο, το οποίο μάλιστα είναι μέλος του ∆Σ της ΚΟΠ και 

άρα σχετίζεται και με άλλα συμβόλαια της Cytavision.  Oι τρεις από τις 

εταιρείες αυτές, είναι εγγεγραμμένες στις Σεϋχέλλες και η μια στις Βρετανικές 

Παρθένους Νήσους. ∆εν φαίνεται να υπάρχουν στην κατοχή της Aρχής 

επίσημα στοιχεία ή πιστοποιητικά σύστασης για τις εταιρείες αυτές ή τους 

μετόχους/διευθυντές.  Επίσης, υπάρχουν συμβόλαια που έχουν υπογραφεί με 

αυτές τις εταιρείες που δεν φαίνεται ποιος υπογράφει εκ μέρους της εταιρείας, 

ενώ σε άλλα υπογράφει το ίδιο άτομο που αναφέρεται πιο πάνω. ∆εν 
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υπάρχουν υπηρεσιακές εκθέσεις και ανάλυση του κόστους/οφέλους που να 

υποστηρίζουν/τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα/χρησιμότητα απόκτησης του 

συγκεκριμένου περιεχομένου, το επίπεδο και αξία του οποίου δημιουργεί 

σοβαρά ερωτηματικά. Με τη λειτουργία του συστήματος μέτρησης της 

τηλεθέασης  από τον Νοέμβριο 2013, αναμένεται  ότι θα ετοιμάζονται τέτοιες 

εκθέσεις προς υποστήριξη των αποφάσεων απόκτησης των δικαιωμάτων. 

Θεωρούμε το θέμα αυτό πολύ σοβαρό και η Υπηρεσία προτίθεται να εξετάσει 

πληροφορίες που έχει λάβει σχετικά με κάποιες από τις πιο πάνω 

περιπτώσεις. 

(γ)  Συμφωνίες με Lumiere TV Public Company Ltd. 

(i) LTV – 6 Channels. Με τη συμφωνία αυτή, η οποία υπογράφηκε στις 

9.8.2012, η Αρχή ανέλαβε την προώθηση έξι καναλιών της εταιρείας 

μέσω της Υπηρεσίας Cytavision για περίοδο τεσσάρων χρόνων, και ως 

αντάλλαγμα θα λαμβάνει αμοιβή για κάθε συνδρομητή υπό μορφή 

προμήθειας ύψους 10% πλέον Φ.Π.Α. επί των τελών που καθορίζει η 

LTV. Η Αρχή εγγυήθηκε ότι ο ελάχιστος αριθμός συνδρομητών για κάθε 

μήνα θα είναι 7.000. 

Το Συμβούλιο, σε τηλεσυνεδρία ημερομηνίας 14.8.2013, ενέκρινε  την 

τροποποίηση της συμφωνίας με την LTV για τη μεταπώληση των έξι 

καναλιών ώστε ο ελάχιστος αριθμός συνδρομητών να μειωθεί από 

7.000 σε 6.000 για την περίοδο 2013 – 2014 και σε 5.000 για τις 

περιόδους 2014 – 2015 και 2015 – 2016. Επιπρόσθετα, αποφασίσθηκε 

όπως μέρος του οφειλόμενου ποσού προς την LTV ύψους €2 εκ. 

καταβληθεί τοις μετρητοίς, ενώ για το υπόλοιπο ποσό €1,7 εκ. όπως 

εκδοθεί τραπεζική εγγυητική. Στις 14.8.2013 υπογράφηκε η 

τροποποιητική συμφωνία μεταξύ της Αρχής και της LTV και την ίδια 

μέρα η Αρχή προχώρησε στην προπληρωμή του ποσού €2 εκ. για την 

περίοδο 1.9.2013 έως 31.8.2014. Παρατηρείται δηλαδή ότι συνεχίζεται 

η πρακτική καταβολής προπληρωμών και παρόλο που το Συμβούλιο 

στις 30.7.2012 κατά τη συνομολόγηση της συμφωνίας με την LTV είχε 

αποφασίσει τη μη καταβολή προπληρωμών στις συμφωνίες 

περιεχομένου που θα συνάπτονταν ή θα ανανεώνονταν.  

Για το ίδιο θέμα η Υπηρεσία μας εξετάζει πληροφορία ότι, ενώ η LTV 

είχε εκχωρήσει στην Τράπεζα Πειραιώς τα δικαιώματα είσπραξης από 
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την Αρχή, εντούτοις στις 21 Ιουνίου 2012 η Αρχή κατέβαλε απευθείας 

στην LTV με επιταγή ποσό €795.600 κατά παράβαση της συμφωνίας 

εκχώρησης, μένοντας εκτεθειμένη έναντι της Τράπεζας Πειραιώς.  

(ii) LTV Sports 2. Στις 26.2.2014 υπογράφηκε συμφωνία συνεργασίας 

μεταξύ της Αρχής και της LTV για την αγορά του καναλιού LTV Sports 

2. Η συμφωνία καλύπτει το υπόλοιπο της αθλητικής περιόδου 2013 – 

2014 και ολόκληρη την αθλητική περίοδο 2014 – 2015. To τίμημα της 

συμφωνίας ανέρχεται στις €500.000 πλέον ΦΠΑ, ετησίως. Το τίμημα 

για το 2013 – 2014 υπολογίζεται σε €145.000 πλέον ΦΠΑ. 

Στις 28.2.2014 η Αρχή κατέβαλε στην LTV το ποσό των €500.000 

πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, παρόλο που η 

πληρωμή δεν καλυπτόταν με δωδεκατημόρια, αφού ο Προϋπολογισμός 

για το 2014 δεν είχε ακόμα εγκριθεί. 

(δ)  Άδεια παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων από την Αρχή 

Ραδιοτηλεόρασης. Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (ΑΡΚ) είχε εκδώσει το 

2011 δύο προσωρινές άδειες παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων για 

τα κανάλια Cytavision Cinema και Cytavision Sports 1 και για το κανάλι Cytavision 

Sports 5 , οι οποίες είχαν ισχύ από την 1.7.2011 μέχρι 30.6.2012. Στον όρο 7 των 

αδειών αναφέρεται ότι: 

«Η παρούσα άδεια χορηγείται υπό τον όρο ότι ο αδειούχος πάροχος 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων – τηλεοπτικός οργανισμός, εντός 6 

μηνών από την έναρξη της ισχύος της προσωρινής του άδειας, θα 

συμμορφωθεί πλήρως με τις πρόνοιες του άρθρου 19 του περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(I) του 1998 (όπως 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) ή οποιωνδήποτε άλλων σχετικών διατάξεων 

το αντικαταστήσουν ή/και το τροποποιήσουν ή/και προνοούν για το θέμα.» 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19, δεν θα παρέχεται άδεια για την ίδρυση, 

εγκατάσταση και λειτουργία παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων σε 

οποιονδήποτε κατέχει πέραν του 25% των μετοχών ενός σταθμού. H Αρχή δεν 

πληροί τον όρο αυτό εφόσον κατέχει το 100% της Υπηρεσίας Cytavision.  

Στον τροποποιητικό Νόμο του 2012 περιλήφθηκε πρόνοια ότι στις περιπτώσεις 

όπου οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή οι εκπομπές τους 

συνδέονται ή σχετίζονται με νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, η ΑΡΚ δύναται να 
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ανανεώνει τις προσωρινές άδειες σε παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων ή να χορηγεί νέες άδειες σε παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων ή εκπομπές με ισχύ μέχρι 30 Ιουνίου 2013, έστω κι αν δεν ικανοποιούνται 

όλες οι διατάξεις του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου, όπως 

αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

 Η ΑΡΚ εξέτασε αυτεπάγγελτα την από μέρους της Αρχής πιθανή παράβαση του 

περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(1)/1999, λόγω μη 

συμμόρφωσης με τον όρο 7 των δύο αδειών της. Στις 20.6.2012 η ΑΡΚ επέβαλε 

στην Αρχή συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους €34.000 για το χρονικό διάστημα 

1.4.2012 – 4.4.2012.  

Η ΑΡΚ, στις 15.11.2012 ενημέρωσε την Αρχή για την επιβολή νέου συνολικού 

διοικητικού προστίμου ύψους €739.500 για παράβαση ττου Νόμου για το χρονικό 

διάστημα 5.4.2012 μέχρι 30.6.2012. Σημειώνεται ότι στις ετήσιες άδειες που 

παραχωρήθηκαν για τις μετέπειτα περιόδους απαλείφθηκε ο όρος 7.  

Τα διοικητικά πρόστιμα ποσού €773.500  εξοφλήθηκαν τον Ιούλιο 2013, μετά από 

αποδέσμευση του σχετικού κονδυλίου ʺΠρόστιμα – Πρόστιμο Αρχής Ραδιοτηλεόρασης 

Κύπρου". 

Συναφώς αναφέρεται ότι η Αρχή καταχώρισε προσφυγές στο Ανώτατο ∆ικαστήριο 

για ακύρωση των πιο πάνω αποφάσεων της ΑΡΚ.  

15. Επιτροπή Ελέγχου. 

Κατά το 2013 έγινε μόνο μία συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου στις 12.2.2013, 

κατά την οποία εξετάστηκαν τα απορρέοντα θέματα της προηγούμενης συνεδρίας 

(ημερ. 10.12.2012) σχετικά με τις υπό διερεύνηση υποθέσεις για την αγορά 

σκιάστρων χώρων στάθμευσης (διαγωνισμός ΑΤ 19/2004) και την αγορά 

υπηρεσιών συντήρησης και ανεφοδιασμού των οχημάτων της Αρχής (υπάρχει σε 

εξέλιξη έρευνα από την Αστυνομία για πιθανή διάπραξη ποινικών αδικημάτων). 

Στη συνέχεια, αποχώρησαν από τον Οργανισμό και από την Επιτροπή ο Πρόεδρος και 

ένα μέλος της Επιτροπής (στις 15.7.2013). Το Συμβούλιο αντικατέστησε τα δύο μέλη 

που παραιτήθηκαν με δύο άλλα μέλη του Συμβουλίου στις 6.8.2013, τα οποία επίσης 

παραιτήθηκαν από τον Οργανισμό σε μεταγενέστερο στάδιο, με αποτέλεσμα η 

Επιτροπή να καταστεί ανενεργή μέχρι τις 2.4.2014, οπόταν συστάθηκε η νέα Επιτροπή 

Ελέγχου από το νέο ∆ιοικητικό Συμβούλιο. Ως αποτέλεσμα, έχει συσσωρευθεί μεγάλος 
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όγκος εργασίας (εκθέσεις της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου) οι οποίες θα πρέπει να 

εξεταστούν από την Επιτροπή. 

16. Μελέτη των παραμέτρων εκσυγχρονισμού της Αρχής. 

Με οδηγίες του ∆ιοικητικού Συμβουλίου συστάθηκε Ομάδα Στρατηγικής, 

αποτελούμενη από τον ∆ιευθυντή Επιχειρησιακής Υποστήριξης και την 

∆ιευθύντρια Χρηματοοικονομικής ∆ιαχείρισης, με σκοπό τη μελέτη των 

παραμέτρων που μπορούν να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό της Αρχής ενόψει 

της τροχιοδρομούμενης αποκρατικοποίησης της Αρχής.  Η Ομάδα Στρατηγικής 

υπέβαλε στις 8.2.2013 σχετική έκθεση στον Ανώτατο Εκτελεστικό ∆ιευθυντή στην 

οποία εισηγήθηκε όπως ανατεθεί η μελέτη σε οίκο συμβούλων με διεθνή εμπειρία 

και παρουσία στον ευρωπαϊκό χώρο, μετά από διαδικασία προσφορών από τρεις 

προεπιλεγμένους οίκους. Τέθηκαν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για την επιλογή 

του οίκου. 

(i) Μετάκληση συμβούλων από το εξωτερικό, π.χ. τράπεζα επενδύσεων 

διεθνούς φήμης. 

(ii) Επιλογή ενός από τους μεγάλους διεθνείς λογιστικούς οίκους στην Κύπρο με 

υποστήριξη από γραφείο του εξωτερικού έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος της 

μελέτης χωρίς να γίνει συμβιβασμός στην ποιότητα των αποτελεσμάτων. 

Η Ομάδα Στρατηγικής εισηγήθηκε να επιλεγεί η πρώτη προσέγγιση και πρότεινε 

τρεις κατάλληλους οίκους συμβούλων του εξωτερικού.   

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρία 8/2013 ημερομηνίας 5.3.2013 υιοθέτησε 

την εισήγηση και αποφάσισε τα ακόλουθα:  

(i) Να κληθούν να συμμετάσχουν τρεις οίκοι του εξωτερικού, οι οποίοι να 

συνεργαστούν ο καθένας με τοπικό οίκο που θα γνωρίζει την κυπριακή 

πραγματικότητα. 

(ii) Στην ομάδα εργασίας να συμμετάσχει και η ∆ιευθύντρια Εσωτερικού 

Ελέγχου. 

(iii) Η ομάδα εργασίας να εποπτεύεται από τον Ανώτερο ∆ιευθυντή – ∆ιοίκηση & 

κατ’ ανάθεση Αναπληρωτή Ανώτατο Εκτελεστικό ∆ιευθυντή. 

(iv) Το τελικό κείμενο προδιαγραφών, που θα διαμορφωθεί μετά τη διαβούλευση 

με τους οίκους, να κοινοποιηθεί στο Συμβούλιο για έγκριση. 



30 
 
Για υλοποίηση της απόφασης ετοιμάστηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για να σταλεί στους προεπιλεγμένους οίκους.    

Στις 2.4.2013 το ∆Σ, επικαλούμενο καθυστέρηση στην υλοποίηση των 

αποφάσεων που λήφθηκαν διαφοροποίησε τις προηγούμενες αποφάσεις του και 

εξουσιοδότησε τον Ανώτερο ∆ιευθυντή – ∆ιοίκηση & κατ’ ανάθεση Αναπληρωτή 

Ανώτατο Εκτελεστικό ∆ιευθυντή να διαβουλευθεί απευθείας με ένα οίκο του 

εξωτερικού, ο οποίος κρίθηκε ότι μπορούσε να ανταποκριθεί γρήγορα αφού 

γνώριζε βασικά δεδομένα της Αρχής από προηγούμενη εργασία του, για 

διαμόρφωση τελικής πρότασης η οποία να υποβληθεί επειγόντως στο Συμβούλιο 

για έγκριση. Από τη διαβούλευση κρίθηκε  ότι ο οίκος μπορούσε να αναλάβει τη 

διεξαγωγή της μελέτης για την αναδιοργάνωση/αναδιάρθρωση της Αρχής, 

αρχίζοντας την εργασία από τα τέλη Μαΐου. ∆εν μπορούσε όμως να αναλάβει την 

εργασία της εκτίμησης της αξίας της Αρχής η οποία εισηγήθηκε όπως γίνει από 

επενδυτική τράπεζα. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο στις 4.6.2013 αποφάσισε όπως 

κληθεί ο οίκος σε συνάντηση για πλήρη διευκρίνιση των παραδοτέων, ώστε στη 

συνέχεια να υποβάλει οικονομική πρόταση. Για την εκτίμηση της αξίας της Αρχής 

και βάσει των παρουσιάσεων που έγιναν, επιλέγηκε άλλος οίκος του εξωτερικού, ο 

οποίος κρίθηκε καταρχήν ικανός να αντεπεξέλθει τις ανάγκες του έργου.   

Οι πιο πάνω αποφάσεις, όπως αναφέρεται στην απόφαση του ∆Σ ημερομηνίας 

4.6.2013, λήφθηκαν με βάση τις πρόνοιες του Κανόνα 6 των ∆ιαδικασιών 

Προσφορών της Αρχής, λαμβάνοντας υπόψη την κρίσιμη σημασία των δύο 

μελετών για τη διαμόρφωση πολιτικής που θα καθορίσει το μέλλον της Αρχής και 

τα πολύ στενά χρονικά περιθώρια λόγω χρονοδιαγραμμάτων που καθορίστηκαν 

στο Μνημόνιο Συναντίληψης.  

Στη συνέχεια η ομάδα εργασίας της Αρχής για το έργο, αποτελούμενη από τη 

∆ιευθύντρια Χρηματοοικονομικής ∆ιαχείρισης, την ∆ιευθύντρια Εσωτερικού 

Ελέγχου και τον ∆ιευθυντή Επιχειρησιακής Υποστήριξης, υπέβαλε έκθεση 

ημερομηνίας 14.8.2013, στην οποία περιγράφεται με λεπτομέρεια η αξιολόγηση 

των προτάσεων, από την οποία προκύπτει αφενός ότι η ομάδα συμβούλων που 

προτείνει η κάθε εταιρεία δεν ικανοποιεί το στόχο που τέθηκε για μεταφορά 

τεχνογνωσίας από τη διεθνή εμπειρία και αφετέρου ότι οι οικονομικές τους 

προτάσεις κρίνονται ως υπερβολικά ψηλές (€2.017.800 για τα έργα Information 

Collection & Preparation, Identify Opportunities & Plan Quick Wins Quick Wins 

Implementation & Roadmap Development και €406.541 για τα έργα Business Plan 
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Elaboration, Major Input Parameters for Valuation, De-layering Value Scan, 

Privatization Value Scan και Valuation of Core Business). 

Καταληκτικά, η ομάδα εργασίας εισηγήθηκε (α) την ακύρωση της διαδικασίας της 

απευθείας ανάθεσης στις δύο εταιρείες και (β) προκήρυξη προσφορών με μικρό 

αριθμό προεπιλεγμένων προσφοροδοτών. 

Το ∆Σ στις 13.9.2013, αφού μελέτησε τα πιο πάνω, αποφάσισε όπως διεξαχθεί 

ειδική συνάντηση μεταξύ του Συμβουλίου, της ∆ιεύθυνσης και της Ομάδας 

Εργασίας για να εξεταστεί το αντικείμενο των υπηρεσιών των δύο οίκων σε 

συνάρτηση με τις τιμές τους ώστε να διαφανεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το κόστος 

για όσες εργασίες είναι απαραίτητες για την Αρχή και να ληφθούν αποφάσεις. 

Σε επόμενη συνεδρία του στις 5.11.2013, το Συμβούλιο αφού ανασκόπησε τις 

προηγούμενες αποφάσεις του και λαμβάνοντας υπόψη τα πιεστικά 

χρονοδιαγράμματα αποφάσισε τη διακοπή της μέχρι τότε διαδικασίας και όπως σε 

πρώτη φάση ζητηθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες από συγκεκριμένο τοπικό οίκο 

λόγω της εμπειρίας που έχει για την Αρχή και εξουσιοδότησε τον Ανώτερο 

∆ιευθυντή – ∆ιοίκηση & κατ’ ανάθεση Αναπληρωτή Ανώτατο Εκτελεστικό 

∆ιευθυντή όπως διαβουλευθεί με τον οίκο και να υποβάλει την τιμή των 

υπηρεσιών για έγκριση από το Συμβούλιο. 

Στις 15.11.2013 τέθηκε ενώπιον του ∆Σ μνημόνιο του Ανώτερου ∆ιευθυντή – 

∆ιοίκηση & κατ’ ανάθεση Αναπληρωτή Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή 

ημερομηνίας 14.11.2013, το οποίο αναφερόταν στο αποτέλεσμα της διαβούλευσης 

που διεξήγαγε με τον οίκο. Στο Μνημόνιο καταγράφονταν τα παραδοτέα και τα 

χρονικά πλαίσια παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών και η τιμή την οποία 

ζητούσε ο οίκος, που ανερχόταν σε €175.000 για τη φάση Α’ και €775.000 για τη 

φάση Β’ του έργου. Αναφερόταν επίσης ότι δεν είχε γίνει διαπραγμάτευση επί των 

τιμών αυτών. Το Μνημόνιο κατέληγε με εισήγηση για ανάθεση της φάσης Α’ των 

υπηρεσιών «με μικρή διαφοροποίηση της τιμής» και συνέχιση των διαβουλεύσεων 

για τη φάση Β. Το ∆Σ αποφάσισε την αποδοχή της προσφοράς του οίκου KPMG  

για τη φάση Α του έργου νοουμένου ότι (α) η τιμή θα τύχει διαπραγμάτευσης με 

στόχο να μειωθεί σε €150.000 περίπου (δηλαδή μείωση της τάξης του 15%) και 

(β) πέραν της προκαταβολής για έναρξη του έργου δε θα γίνει άλλη πληρωμή πριν 

την πλήρη και έγκαιρη παράδοση όλης της φάσης Α. Η απόφαση αυτή δεν 

προδέσμευε την όποια απόφαση του Συμβουλίου για τη Φάση Β του έργου.  
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Στις 2.12.2013 ο οίκος απέστειλε στην Αρχή νέα λεπτομερή προσφορά για την 

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, όσον αφορά τη Φάση Α’, έναντι ποσού 

€160.000. Η Φάση Α περιλάμβανε ανάλυση για τις επιλογές μετοχοποίησης και 

θέματα προσωπικού, καθώς επίσης αναγνώριση γρήγορων ενεργειών για αύξηση 

της αξίας. Όσον αφορά τη Φάση Β, η οποία περιλαμβάνει επανασχεδιασμό, 

επιχειρησιακό σχέδιο και εκτίμηση αξίας, περιλήφθηκε πρόνοια για τροποποιητική 

συμφωνία εάν και όταν κριθεί αναγκαίο. Η προσφορά έγινε γραπτώς αποδεκτή 

από τον Πρόεδρο του ∆Σ την ίδια ημέρα. Σε κανένα έγγραφο που δόθηκε στην 

Υπηρεσία μας δεν φαίνεται αν έγινε κάποια διαπραγμάτευση για μείωση του 

ποσού από τις €175.000 που ήταν η αρχική προσφορά του οίκου, όπως 

προέβλεπε η απόφαση του ∆Σ στις 15.11.2013. Επίσης, οι όροι της σύμβασης 

που ετοιμάστηκαν από τον οίκο και τελικά αποτέλεσαν τους όρους της 

υπογραφείσας συμφωνίας, δεν φαίνεται να τέθηκαν ποτέ ενώπιον του ∆Σ ή των 

νομικών υπηρεσιών της Αρχής.  

Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, το όλο θέμα δεν έτυχε σωστού χειρισμού 

από το ∆Σ. Όπως έχει διαφανεί από την εξέλιξη της όλης διαδικασίας τα 

αποτελέσματα θα ήταν πολύ καλύτερα αν ακολουθείτο ανοικτή διαδικασία 

προσφορών ευθύς εξ’ αρχής με την οποία θα διασφαλίζονταν οι καλύτερες τιμές 

σε συνθήκες ανταγωνισμού.     

Η επίκληση της κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης στα στενά χρονοδιαγράμματα 

που καθορίστηκαν στο Μνημόνιο Συναντίληψης, στις 4.6.2013 και η προσφυγή στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης, δεν απέδωσε, αφού οι διαπραγματεύσεις με τους 

διεθνείς οίκους διήρκεσαν πέραν των δύο μηνών και δεν είχαν θετική κατάληξη. Η 

εισήγηση της Ομάδας Εργασίας μετά την εξέλιξη αυτή, όπως ζητηθούν προσφορές 

από προεπιλεγμένους οίκους δεν υιοθετήθηκε και ακολουθήθηκε για δεύτερη φορά η 

απευθείας διαπραγμάτευση με συγκεκριμένο οίκο, με αποτέλεσμα να παρέλθουν 7 

μήνες μέχρι να υπογραφεί συμβόλαιο και να αρχίσει το έργο και να στερηθεί η Αρχή 

την ευχέρεια να εξεύρει συμβουλευτικό οίκο μέσα από ανταγωνιστική διαδικασία που 

θα διαφύλασσε τα συμφέροντα της. 

Επίσης, η Υπηρεσία μας διαπίστωσε ότι ο υιός του Ανώτερου ∆ιευθυντή – 

∆ιοίκηση & κατ’ ανάθεση Αναπληρωτή Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή, ο 

οποίος όπως προαναφέρθηκε διαπραγματεύτηκε ο ίδιος με τον οίκο, τους όρους 

εντολής της συμφωνίας και υπέβαλε εισήγηση στο ∆Σ για την τιμή που θα έπρεπε 
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να γίνει αποδεκτή, εργαζόταν εκείνη την περίοδο στον οίκο αυτό. Έχουμε την 

άποψη ότι τίθεται θέμα σύγκρουσης συμφερόντων. 

Σημειώνεται επίσης ότι η ανάθεση της διαπραγμάτευσης σε ένα μόνο πρόσωπο, 

αντί σε ομάδα διαπραγμάτευσης, προφανώς συνιστά κάκιστη πρακτική η οποία 

όχι μόνο δεν διασφαλίζει την επιτυχή για την Αρχή έκβαση της διαπραγμάτευσης 

αλλά επιπλέον στερείται και των πιο στοιχειωδών δικλίδων ασφαλείας για θέματα 

διαφθοράς και συνεπώς θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να ακολουθηθεί ξανά στο 

μέλλον σε οποιαδήποτε περίπτωση.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ενώ το ∆Σ γνώριζε για την πιο πάνω σύγκρουση 

συμφέροντος, όχι μόνο δεν έλαβε μέτρα για να τηρήσει τις αρχές χρηστής 

διοίκησης, αλλά το αντίθετο, στη συνεδρία του στις 3 ∆εκεμβρίου 2013, εξέφρασε 

ομόφωνα τη στήριξη του προς τον Ανώτερο ∆ιευθυντή – ∆ιοίκηση & κατ’ ανάθεση 

Αναπληρωτή Ανώτατο Εκτελεστικό ∆ιευθυντή, ο οποίος ήταν παρών στη 

συνεδρία. 

17. Χρεώστες. 

(α)  Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Αρχής οι χρεώστες στις 31.12.2013, 

μετά την πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες, ανέρχονται σε €153,6 εκ. σε σύγκριση με 

€128,9 εκ. το 2012, παρουσιάζοντας αύξηση €24,7 εκ. ή ποσοστό 19,16%. Στους 

χρεώστες περιλαμβάνεται ποσό €19 εκ. σχετικά με την πώληση χωρητικότητας στο 

καλώδιο Αλέξανδρος. 

Η συνολική πρόβλεψη του έτους για επισφαλείς χρεώστες στον λογαριασμό 

αποτελεσμάτων ανέρχεται σε €3,5 εκ., σε σύγκριση με €4,6 εκ. το προηγούμενο 

έτος.  Στις 31.12.2013 η συσσωρευμένη πρόβλεψη για  επισφαλείς χρεώστες ήταν 

€18 εκ., σε σύγκριση με €16 εκ. το 2012. 

(β)  ∆ιαγραφή επισφαλών χρεών. Για το έτος 2013 υποβλήθηκε εισήγηση στο 

∆ιοικητικό Συμβούλιο στις 4.2.2013 και εγκρίθηκε διαγραφή επισφαλών  χρεών  

ύψους €1,4 εκ για οφειλές μέχρι του έτους 2009.  

(γ)  Είσπραξη Καθυστερημένων Οφειλών.  Η Αρχή αναθέτει σε εξωτερικούς 

συνεργάτες την είσπραξη καθυστερημένων οφειλών. Παρατηρήθηκε ότι το ποσοστό 

είσπραξης οφειλών από ένα συνεργάτη είναι πολύ χαμηλό (1%) σε σύγκριση με τις 

εισπράξεις των υπόλοιπων εξωτερικών συνεργατών. Το γεγονός αυτό αναφέρεται και  

στη μελέτη που έγινε τον Απρίλιο του 2014  για την αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας 

∆ιαχείρισης Επισφαλών Χρεωστών. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι ο εν λόγω 
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συνεργάτης οφείλει στην Αρχή ποσό €53.384 σε σχέση με υπηρεσίες που του παρέχει 

η Αρχή χωρίς να γίνει συμψηφισμός με τις οφειλές του. 

(δ)  Καθυστερημένες οφειλές από συνεργάτες/διανομείς προϊόντων Soeasy.  

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη επιστολή της Υπηρεσίας μας, ένας 

συνεργάτης/διανομέας προϊόντων, παρουσίαζε καθυστερημένες οφειλές πέραν του €1 

εκ. από τον Μάρτιο του 2012. Η Αρχή δεν προχώρησε έγκαιρα στην εξαργύρωση της 

εγγυητικής ύψους €1.100.000 για να εισπράξει το οφειλόμενο ποσό, με αποτέλεσμα 

αυτή να λήξει στις 31.5.2013. 

Τον Μάιο 2013, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Αρχής, αποφάσισε όπως ο 

συνεργάτης ξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό σε 36 ισόποσες δόσεις των €30.000 

συν μια τελευταία δόση για πλήρη εξόφληση και χρέωση τόκου 4% από 1η 

Απριλίου 2013 ο οποίος θα προσαρμόζει το οφειλόμενο ποσό ανά εξαμηνία. 

Επιπρόσθετα η τραπεζική εγγύηση που έληγε στις 31.5.2013 να ανανεωθεί και να 

παραμείνει σε ισχύ μέχρι την πλήρη εξόφληση των οφειλόμενων ποσών. Σε 

περίπτωση μη ανανέωσης της εγγυητικής ή μη τήρησης των πιο πάνω 

συμφωνηθέντων να γίνει απαίτηση για πληρωμή/ρευστοποίηση της.  Σημειώνεται 

ότι η εγγυητική του συνεργάτη ήταν στην πρώην Λαϊκή Τράπεζα και δεν έχει 

ανανεωθεί ούτε τιμηθεί από την Τράπεζα Κύπρου.  

Τον ∆εκέμβριο του 2013 ο συνεργάτης, αφού πλήρωσε 3 δόσεις των €30.000, 

λόγω της οικονομικής κατάστασης του ομίλου των εταιρειών του ζήτησε εκ νέου 

μείωση της δόσης από €30.000 σε €15.000. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο στην 

συνεδρία 38/2013 αποφάσισε την μείωση της δόσης σε €20.000.  

Το οφειλόμενο ποσό στις 31.12.2013 ανήλθε σε €968.735 συμπεριλαμβανομένων 

των τόκων. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι η Αρχή πλήρωσε στον όμιλο 

εταιριών του συνεργάτη ποσό ύψους  €358.406 για προσφορά που κατακυρώθηκε 

κατά το 2013.  

Έχουμε την άποψη ότι, μέχρι ο συνεργάτης αυτός προσκομίσει έγκυρη τραπεζική 

εγγύηση που θα διασφαλίζει επαρκώς την Αρχή, ουδεμία άλλη πληρωμή δεν 

πρέπει να γίνει από την Αρχή προς εταιρείες του ομίλου, νοουμένου φυσικά ότι θα 

λάβει προς τούτο νομική καθοδήγηση ως προς τα δικαιώματα συμψηφισμού 

μεταξύ εταιρειών του ίδιου ομίλου.  

∆εύτερος συνεργάτης της Αρχής, του οποίου οι οφειλές τον Μάιο του 2013 ήταν 

€504.999 (το ποσό καλυπτόταν από εγγυητική ποσού €505.000 της πρώην Λαϊκής 
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Τράπεζας που έληξε στις 2.5.2013 και δεν ανανεώθηκε) ζήτησε από την Αρχή 

πρόσθετη πίστωση 10 ημερών ώστε να συνεχίσει την αγορά προϊόντων από την 

Αρχή και καθορισμό ενός χρονοδιαγράμματος για την εξόφληση των 

προηγούμενων οφειλών (€500.000). 

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Αρχής στην συνεδρίαση 36/2013 ημερ. 25.11.2013 

αποφάσισε να παρέχει τις διευκολύνσεις στο συνεργάτη με την διευκρίνηση ότι το 

εκάστοτε υπόλοιπο της εταιρείας δεν πρέπει να υπερβαίνει το κυλιόμενο υπόλοιπο 

των €200.000 ανά δεκαήμερο για τις νέες αγορές, συν το υπόλοιπο των παλαιών 

οφειλών (το αρχικό υπόλοιπο των €500.000 μειωμένο κατά την εκάστοτε 

οφειλόμενη δόση).  

Το υπόλοιπο του συνεργάτη στις 6.5.2014 ανήλθε σε €687.808 (το οποίο δεν 

καλύπτεται από εγγυητική). Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο  δεν έχει εγκρίνει τόκο για την 

καθυστέρηση που παρουσιάζει ο συνεργάτης.  

Ομοίως όπως και στην πρώτη περίπτωση, έχουμε την άποψη ότι ουδεμία 

πληρωμή δεν πρέπει να γίνει από την Αρχή εάν αυτή προηγουμένως δεν 

εξασφαλίσει από το συνεργάτη αυτό έγκυρη τραπεζική εγγύηση. 

(ε) Πολιτική χειρισμού χρεωστών.  Γενικά, έχουμε την άποψη ότι η Αρχή θα 

πρέπει να καθορίσει τάχιστα διάφανη πολιτική χειρισμού των χρεωστών της. 

Ανάλογες ενέργειες τροχοδρομούνται ήδη από την ΑΗΚ. Η Υπηρεσία μας θεωρεί 

ότι δεν νοείται να τυγχάνουν εφαρμογής αδιαφανείς διαδικασίες χειρισμού τέτοιων 

περιπτώσεων αφού η αδιαφάνεια αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο διαφθοράς. 

18. Μηχανογράφηση - Λογισμικό ERP. 

(α) Καταστάσεις ιχνηλάτησης ενεργειών που πραγματοποιούνται από τους 

χρήστες. ∆εν ετοιμάζονται από το σύστημα καταστάσεις ελέγχου πρόσβασης στις 

οποίες να καταγράφονται οι ενέργειες/εργασίες που εκτελούνται από τους χρήστες 

(log-files – audit trail). Στις καταστάσεις αυτές ενδείκνυται να καταγράφονται στοιχεία 

σχετικά με την πρόσβαση των χρηστών στο σύστημα, όπως για παράδειγμα η 

«ταυτότητα» του χρήστη, η ημερομηνία και ώρα πρόσβασής τους, τα υποσυστήματα, 

οι οθόνες που ενεργοποίησαν, η «ταυτότητα» του υπολογιστή μέσω του οποίου 

προέβησαν στις σχετικές ενέργειες κ.λπ. 

(β) Καθορισμός πολιτικής ασφάλειας μηχανογραφικού εξοπλισμού και 

δεδομένων.  ∆ιαπιστώθηκε ότι είναι σε εξέλιξη η ετοιμασία εξειδικευμένου σχέδιου 

για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (Disaster Recovery Plan), το οποίο να 
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ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τις διαδικασίες επαναλειτουργίας του συστήματος σε 

περιπτώσεις φυσικής καταστροφής, δολιοφθοράς, ατυχήματος ή άλλων σοβαρών 

προβλημάτων. 

(γ) Μητρώο εφεδρικών αντιγράφων. ∆ιαπιστώθηκε ότι δεν τηρείται μητρώο 

λήψης εφεδρικών αντιγράφων στο οποίο να καταγράφονται τα ακόλουθα: 

 Η ημερομηνία ενέργειας/λήψης εφεδρικού αντιγράφου. 

 Κατά πόσο αυτό αφορά σε αντίγραφο λειτουργικού συστήματος ή/και 

προγραμμάτων ή/και δεδομένων. 

 Κατά πόσο η λήψη του αντιγράφου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ή όχι. 

 Υπογραφή υπεύθυνου Λειτουργού για τη λήψη αντιγράφου. 

 Η ημερομηνία ελέγχου του μητρώου από αρμόδιο Λειτουργό, σχετικά με 

την τήρηση του μητρώου και την επιτυχή λήψη ή όχι αντιγράφων. 

 Υπογραφή υπεύθυνου Λειτουργού για τον έλεγχο του μητρώου. 

 Τυχόν παρατηρήσεις. 

(δ) Παραχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης. Κατά τον έλεγχο των 

διαδικασιών που ακολουθούνται για την παραχώρηση κωδικών πρόσβασης 

(passwords) στους χρήστες και στους διαχειριστές διαπιστώθηκε ότι δεν έχει 

καθοριστεί γραπτώς η πολιτική αναφορικά με την υποβολή, έλεγχο και έγκριση 

αιτήσεων για παραχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης.  Επίσης, παρόλο που έχουν 

ετοιμαστεί πρότυπα έντυπα αίτησης για παραχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης, 

αυτά δεν χρησιμοποιήθηκαν το 2013. 

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

 ∆εν διενεργούνται περιοδικοί έλεγχοι αναφορικά με τα δικαιώματα 

χρηστών όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο σύστημα, ώστε σε 

περίπτωση αλλαγής καθηκόντων, μακροπρόθεσμης απουσίας ή και 

αποχώρησης υπαλλήλου, να γίνεται τροποποίηση ή ανάκληση/ 

απενεργοποίηση των δικαιωμάτων του. Οι πιο κάτω υπάλληλοι που 

αφυπηρέτησαν το 2013 συνεχίζουν να έχουν δικαιώματα πρόσβασης 

μέχρι την ημερομηνία ελέγχου. 
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Αριθμός 
Υπαλλήλου 

Ημ. 
αφυπηρέτησης

2413 1-Σεπ-2013 

1430 1-Σεπ-2013 

1221 22-Νοε-2013 

 Υπάρχουν ενεργοποιημένοι κωδικοί πρόσβασης οι οποίοι είναι απρόσωποι 

(π.χ. anonymous, 7445$, INDUSTRY DATA, CYTA_MIGRATION_USER 

με αποτέλεσμα σε περίπτωση πρόσβασης Λειτουργού στο σύστημα με 

χρήση των πιο πάνω κωδικών, να μη μπορεί να γίνει ταυτοποίηση του. 

 Ο Σύμβουλος για τη λειτουργία του συστήματος ΕRP έχει πρόσβαση 

στο λογισμικό ERP από την οικία του, ενώ αυτό δεν προβλέπεται στη 

συμφωνία που υπόγραψε με την Αρχή. 

(ε) ∆ιαχείριση αλλαγών στο λογισμικό.  ∆ιαπιστώθηκε ότι δεν έχει καθοριστεί 

γραπτώς πολιτική αναφορικά με την διαχείριση αλλαγών στο λογισμικό.  

(στ)  Καταχώρηση δεδομένων. Από δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώθηκαν τα 

ακόλουθα: 

(i) Η αριθμητική σειρά των τιμολογίων προμηθευτών (invoice voucher 

numbers) δεν είναι συνεχόμενη. Είναι απαραίτητο να υπάρχει 

αριθμητική σειρά για την αποφυγή λαθών/παραλείψεων. 

(ii) Γίνονται λάθη στις καταχωρίσεις των τιμολογίων, με αποτέλεσμα να μην 

παρουσιάζονται σωστά στοιχεία (π.χ. αριθμός τιμολογίου προμηθευτή), με 

αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ο έλεγχος. Είναι σημαντικό να καταχωρούνται 

τα ακριβή στοιχεία τιμολογίου, ώστε να γίνεται η κατάλληλη συμφιλίωση και 

να αποφεύγονται τυχόν λάθη στην αντιπαραβολή των εγγραφών του 

συστήματος με τα τιμολόγια. 

(iii) Υπάρχουν αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι δεν είναι 

πραγματικοί (π.χ. kkkkkkkkkkkk, 62, 0000000000000000). 

(iv) Η ημερ. επιταγής για την πληρωμή  διάφορων ενοικίων είναι 23 μέρες 

προγενέστερη της ημερομηνίας τιμολογίου.   

(v) Η πληροφόρηση στο λογισμικό σχετικά με τον χρόνο καταχώρησης των 

δεδομένων από τους χρήστες δεν είναι αντιπροσωπευτική. 
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(ζ) Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών Συμβούλου για Λειτουργία και 

Παραμετροποίηση εφαρμογών στο σύστημα Oracle ERP. Στο Παράρτημα Α 

της συμφωνίας, οι υπηρεσίες του Συμβούλου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη 

μεταφορά τεχνογνωσίας στα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας ERP και την παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους λειτουργούς της Αρχής για όλα τα θέματα 

που άπτονται του ERP.  ∆εν έχουν όμως καθοριστεί μετρήσιμοι στόχοι. Σύμφωνα 

με το ISO 9001:2008 «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας» οι στόχοι ποιότητας 

πρέπει να απορρέουν από την πολιτική ποιότητας και να είναι μετρήσιμοι. 

Λογισμικό Ελέγχου Συμφωνιών Cyta.  Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το 

Λογισμικό Ελέγχου Συμφωνιών Cyta δεν αξιοποιείται πλήρως.  Συγκεκριμένα, ενώ 

παρέχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης των υπογεγραμμένων συμφωνιών σε 

ηλεκτρονική μορφή (με τη διαδικασία της σάρωσης) δεν έγινε καμία ενσωμάτωση 

των υπογραμμένων συμφωνιών το 2013.  

19. Πρόστιμα από Ρυθμιστικές Αρχές. 

Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) σε συνεδρία της στις 5.9.2013, 

επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους €663.000 στην Αρχή, επειδή παρέλειψε να 

συμμορφωθεί με Προσωρινό ∆ιάταγμα της Επιτροπής ημερομηνίας 13.6.2013, 

σχετικά με την παραχώρηση χωρητικότητας σε καλωδιακό σύστημα προς την 

εταιρεία Primetel και τη διαδικασία πληρωμής εκπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας 

προς την Αρχή (η εταιρεία, σύμφωνα με την Αρχή, παράλειψε να τηρήσει τις 

συμβατικές υποχρεώσεις της προς την Αρχή, παρόλες τις επανειλημμένες 

προειδοποιήσεις).  

Η παράβαση έγινε για περίοδο 39 ημερών (1.7.2013 μέχρι 8.8.2013) και 

επιβλήθηκε το μέγιστο ποσό προστίμου που επιτρέπει ο περί Προστασίας του 

Ανταγωνισμού Νόμος του 2008 (€17.000 για κάθε μέρα παράλειψης 

συμμόρφωσης), επειδή, σύμφωνα με την ΕΠΑ, μη συμμόρφωση με απόφασή της 

αποτελεί ιδιαίτερης σοβαρότητας παράβαση του Νόμου με προεκτάσεις στην 

ομαλή λειτουργία της διοίκησης και κατ΄ επέκταση του ευνομούμενου κράτους και 

η Αρχή όφειλε να γνωρίζει τις υποχρεώσεις της σε ότι αφορά στην εφαρμογή των 

αποφάσεων της Επιτροπής. 

Με το προσωρινό ∆ιάταγμα η Αρχή κλήθηκε όπως μη τερματίσει τη συμφωνία για 

την παροχή χωρητικότητας στην Primetel, λόγω μη εξόφλησης οφειλών της 

τελευταίας προς την Αρχή ύψους €526.500 και επαναφέρει και επανασυνδέσει την 
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καλωδιακή χωρητικότητα – η οποία είχε αποσυνδεθεί από τις 3.6.2013 – με τον 

όρο όπως η εταιρεία καταβάλει το οφειλόμενο ποσό με δόσεις (€263.250 μέχρι τις 

30.6.2013 πλέον ενδεχόμενο κόστος επανασύνδεσης, €131.625 μέχρι τις 

31.7.2013 και €131.625 μέχρι τις 31.8.2013). Το Προσωρινό ∆ιάταγμα προνοούσε 

επίσης ότι θα έπαυε να ισχύει αν η Primetel δεν συμμορφωνόταν πλήρως με τις 

υποχρεώσεις της μέχρι τις 30.6.2013.  

Η Αρχή τερμάτισε τη συμφωνία την 1.7.2013 παρά το ότι η εταιρεία κατέβαλε την 

πρώτη δόση των οφειλών της έγκαιρα, επειδή δεν καταβλήθηκε το τέλος 

επανασύνδεσης (ύψους €5.000) και ούτε προσφέρθηκε ή ζητήθηκε πληροφόρηση 

περί αυτού. 

Το θέμα εξετάστηκε ενδελεχώς από την ΕΠΑ σε αρκετές συνεδρίες και κλήθηκαν τα 

δύο μέρη να καταθέσουν στοιχεία προς υποστήριξη των θέσεων τους.  Η ΕΠΑ 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε ασάφεια σχετικά με την ύπαρξη κόστους 

επανασύνδεσης και το ύψος αυτού και ότι οι πληροφορίες που έδωσε η Αρχή ήταν 

συγκεχυμένες και αντιφατικές και δεν έδωσε καθαρή εικόνα σε σχέση με το κόστος 

επανασύνδεσης και υιοθέτησε τη θέση της εταιρείας ότι δεν υπάρχει τέλος 

επανασύνδεσης και στην περίπτωση που υπήρχε αυτό θα έπρεπε να διασαφηνιστεί 

από την Αρχή. Ως εκ των πιο πάνω, η Αρχή υπείχε της υποχρέωσης να συμμορφωθεί 

με το Προσωρινό ∆ιάταγμα. 

Μετά την κατ’  αρχή απόφαση της Επιτροπής (στις 25.7.2013), η εταιρεία κατέβαλε τη 

δεύτερη δόση που προνοείτο στο ∆ιάταγμα και πλήρωσε το τέλος επανασύνδεσης, 

οπότε η Αρχή προχώρησε στην επανασύνδεση της χωρητικότητας. 

Η Αρχή κατέθεσε προσφυγές στο Ανώτατο ∆ικαστήριο για το ∆ιάταγμα και το 

πρόστιμο που της επιβλήθηκε. 

20. Συνεργασία της Αρχής με διαφημιστικά γραφεία. 

Η Αρχή συνεργάζεται με τέσσερα διαφημιστικά γραφεία. Ένα γραφείο αφορά στις 

διαφημίσεις των κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που σχετίζονται με τη 

συμφωνία με τη Vodafone και επιλέγεται από κοινού με τη Vodafone. 

Η συνεργασία με τα υπόλοιπα τρία διαφημιστικά γραφεία αποφασίστηκε μετά από 

ανοιχτή διαδικασία προσφορών με το σύστημα των δύο φακέλων (αριθμός 

προσφοράς ΑΤ 8/2011). Στην Έκθεση της Υπηρεσίας μας για το 2011 έγινε 

αναφορά στις αδυναμίες στη διαδικασία του διαγωνισμού (επισημάνθηκε ότι η 

έκθεση της ad-hoc Επιτροπής ήταν σημαντικά διαφοροποιημένη από την αρχική 
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έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης χωρίς επαρκή αιτιολόγηση). Από τον έλεγχο 

της διαδικασίας που επακολούθησε μέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 

προσφορών και την υπογραφή των συμβολαίων συνεργασίας παρατηρήθηκαν τα 

ακόλουθα: 

 Στις 2.7.2012 το Συμβούλιο, υιοθετώντας τον πίνακα κατάταξης των 

προσφοροδοτών, αποφάσισε την κατακύρωση του διαγωνισμού στους τρεις 

πρώτους σε σειρά κατάταξης προσφοροδότες, ενώ οι άλλοι δύο να 

παραμείνουν ως επιλαχόντες. Επειδή η αρμόδια Υπηρεσία έκρινε 

απαραίτητο όπως τα νέα διαφημιστικά γραφεία εκπαιδευτούν σε θέματα 

προβολής και επικοινωνίας της μάρκας, των υπομαρκών και των προϊόντων 

της Αρχής εισηγήθηκε την έναρξη της συνεργασίας με τα νέα διαφημιστικά 

γραφεία από την 1.10.2012. Εν τω μεταξύ ένα διαφημιστικό γραφείο διέκοψε 

τη συνεργασία με την Αρχή, λόγω της συνεργασίας με ανταγωνιστή. Ως εκ 

τούτου, το Συμβούλιο στις 30.10.2012 αποφάσισε όπως διακοπεί η 

συνεργασία με το γραφείο αυτό και υπογραφεί συμβόλαιο συνεργασίας με 

άλλο γραφείο, νοουμένου ότι θα διέκοπτε τη συνεργασία με άλλο 

ανταγωνιστή της Αρχής. Οι επιστολές ανάθεσης της προσφοράς στάληκαν 

στις 26.7.2012, στις 20.9.2012 και στις 16.11.2012. Τα συμβόλαια 

συνεργασίας υπογράφηκαν με μεγάλη καθυστέρηση τον Μάιο 2013. Η Αρχή 

ανάθεσε εργασίες συνολικής αξίας €348.000, περίπου, πριν την υπογραφή 

των συμβολαίων.   

 Τον Ιανουάριο 2013, πέντε μήνες μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, το 

Συμβούλιο ζήτησε τη διαπραγμάτευση με δύο γραφεία για ευθυγράμμιση των 

ψηλών τιμών τους με τα άλλα διαφημιστικά γραφεία εκεί όπου υπήρχαν 

αποκλίσεις. Με τις διαπραγματεύσεις επιτεύχθηκε σύγκλιση τιμών σε κάποιες 

εργασίες που παρουσίαζαν αποκλίσεις.  

 Η εκ των υστέρων τροποποίηση των όρων του διαγωνισμού, οι οποίοι 

αφορούσαν στις ασφαλιστικές απαιτήσεις της Αρχής και τη μείωση των 

ελάχιστων ορίων κάλυψης,  τον Φεβρουάριο 2013 παραβιάζει τις αρχές της 

χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης. 

Θα πρέπει πάντως να επισημανθεί ότι η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η κατανομή των 

πόρων της Αρχής για σκοπούς διαφήμισης γίνεται με μη ενδεδειγμένο και εν 

πολλοίς αδιαφανή τρόπο. Πρώτιστα, δεν είναι αντιληπτό πως γίνεται η κατανομή 

των ποσών άμεσης διαφήμισης προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεοπτικά 
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κανάλια, έντυπο τύπο) και πως γίνεται η κατανομή σε έμμεση διαφήμιση 

(χορηγίες, κάλυψη εκδηλώσεων κλπ). Ούτε φαίνεται να υπάρχει έλεγχος στην 

κατανομή αυτή, δεν υπάρχουν κριτήρια και διάφανες διαδικασίες, και δεν  

ελέγχεται ότι η πραγματοποίηση κάθε τέτοιας δαπάνης ανταποδίδει στην Αρχή τα 

ανάλογα οφέλη. Θεωρούμε το θέμα σοβαρό και η Υπηρεσία μας σκοπεύει να 

ελέγξει εις βάθος το θέμα αυτό. Όπως και στην περίπτωση του τρόπου χειρισμού 

των χρεωστών, η κατανομή με αδιαφανή τρόπο των διαφημιστικών κονδυλίων 

αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ύπαρξης φαινομένων διαφθοράς. 

21. Προσφορά ΜΜ 79/2013 – Εξασφάλιση υπηρεσιών διανομής των 

εκδόσεων καταλόγων της Cyta σε περίπτερα και Cytashop. 

Από τον έλεγχο παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

 Στα έγγραφα του διαγωνισμού δεν περιλήφθηκαν το είδος της διαδικασίας 

(ανοιχτή ή κλειστή), καθώς επίσης τα κριτήρια αξιολόγησης και κατακύρωσης του 

διαγωνισμού. Το περιεχόμενο των εγγράφων προσφορών περιλαμβάνεται στον 

Κανονισμό 13 των εσωτερικών διαδικασιών προσφορών της Αρχής.  

 Ο ορισμός της Επιτροπής Αξιολόγησης έγινε από τον ∆ιευθυντή 

Επιχειρηματικής Αγοράς στις 15.1.2014, μετά το άνοιγμα των προσφορών, 

και αποτελείτο από δύο  άτομα. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 72 των 

εσωτερικών διαδικασιών προσφορών της Αρχής ο ορισμός της Επιτροπής 

Αξιολόγησης γίνεται κατά το πλησιέστερο δυνατό πριν το άνοιγμα των 

προσφορών, αποτελούμενη από τουλάχιστον τρία άτομα εκ των οποίων ο 

ένας ορίζεται ως Συντονιστής της Επιτροπής.  

Προσφορά ΜΜ 11/2013 – Εργασίες εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας των 

εκδόσεων καταλόγων της Cyta. 

Από τον έλεγχο παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

 Το Κεντρικό Συμβούλιο Προσφορών (ΚΣΠ) στις 2.8.2013 προκήρυξε τον πιο 

πάνω διαγωνισμό με κλειστή  διαδικασία ενός φακέλου και απέστειλε την 

πρόσκληση για υποβολή προσφορών σε τρεις οικονομικούς φορείς, σε αντίθεση 

με απόφαση του Συμβουλίου ημερομηνίας 7.1.2013 για προκήρυξη του 

διαγωνισμού με κλειστή διαδικασία με τη μέθοδο των δύο φακέλων. Το ΚΣΠ στις 

25.9.2013, λαμβάνοντας υπόψη ότι η προκήρυξη του διαγωνισμού συγκρουόταν 

με τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου, αποφάσισε να θέσει σε γνώση του 

Συμβουλίου τα γεγονότα για εκ των υστέρων επικύρωση της διαφοροποιημένης 
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απόφασης του ΚΣΠ για προκήρυξη του διαγωνισμού με τη μέθοδο του ενός 

φακέλου πριν τον διορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης και την παράδοση των 

προσφορών σε αυτή ή την ακύρωση του διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξη 

της με τη μέθοδο των δύο φακέλων, ως η αρχική απόφαση του Συμβουλίου. Το 

Συμβούλιο στις 5.11.2013 επικύρωσε τη διαφοροποιημένη απόφαση του ΚΣΠ για 

προκήρυξη του διαγωνισμού με τη μέθοδο του ενός φακέλου πριν το διορισμό 

Επιτροπής Αξιολόγησης και την παράδοση των προσφορών σε αυτήν. 

 Στα έγγραφα του διαγωνισμού δεν περιλήφθηκαν το είδος της διαδικασίας 

(ανοιχτή ή κλειστή) όπως και στην προσφορά ΜΜ79/2013.  

 Το συμβόλαιο ανάμεσα στην Αρχή και τον επιτυχόντα προσφοροδότη, 

υπογράφηκε με καθυστέρηση στις 20.3.2014.  

22. Αγωγές εναντίον της Αρχής. 

(α)  Προσφυγή 1305/05 της εταιρείας Digicom Ltd.  Η Digicom Ltd καταχώρισε 

προσφυγή εναντίον της απόφασης της Αρχής για κατακύρωση του διαγωνισμού 

ΑΤ10/2004 για αγορά συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 

στον επιτυχόντα προσφοροδότη με βασικό επιχείρημα ότι ενώ η Επιτροπή 

Αξιολόγησης έκρινε ότι η προσφορά του επιτυχόντα προσφοροδότη δεν πληρούσε 

τις προδιαγραφές, δόθηκαν διαδοχικές παρατάσεις με σκοπό να του δοθεί χρόνος 

να βρει τρόπους για να ικανοποιήσει εκ των υστέρων τις προδιαγραφές. Το 

Ανώτατο ∆ικαστήριο εξέδωσε την Απόφαση του την 1.11.2007 υπέρ του ενάγοντα, 

αφού έκρινε ότι υπήρχαν αποκλίσεις από ουσιώδεις όρους της προσφοράς του 

επιτυχόντα προσφοροδότη. Η Απόφαση εφεσιβλήθηκε από την Αρχή. 

Η έφεση Α.Ε. 183/07 απορρίφθηκε και η εταιρεία καταχώρισε την αγωγή 

8019/2011 με την οποία αξιώνει ειδικές αποζημιώσεις ύψους €909.753 λόγω της 

μη κατακύρωσης της προσφοράς σε αυτήν επί του διαγωνισμού ΑΤ10/2004 και/ή 

λόγω της ανάθεσης σε άλλη εταιρεία κατά παραβίαση ουσιωδών όρων του 

διαγωνισμού.  

(β)  Εξώδικη διευθέτηση με εταιρεία Netsmart.  Η Netsmart καταχώρισε αγωγή 

(αρ. 7936/06) εναντίον της Αρχής για μη καταβληθέντα τέλη υπερτιμημένων 

κλήσεων. Η Αρχή στις 30.4.2013, κατόπιν σύστασης του νομικού συμβούλου, 

ενέκρινε εξώδικη διευθέτηση ως ακολούθως:  

(i) Η Αρχή να καταβάλει ποσό €135.000 (περιλαμβανομένων δικηγορικών 

εξόδων ύψους €10.000) για συμβιβασμό όλων των απαιτήσεων της 
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εταιρείας αναφορικά με μη καταβληθέντα τέλη υπερτιμημένων κλήσεων 

από την έναρξη της συνεργασίας μέχρι τις 31.12.2012. 

(ii) Η Netsmart να αποδεχθεί ότι η σημερινή πρακτική απόδοσης μεριδίων 

από την Αρχή για ποσά που εισπράττονται μέχρι δώδεκα μήνες μόνο 

μετά το μήνα που έγιναν οι κλήσεις ή στάλθηκαν τα sms, θα συνεχιζόταν 

μέχρι τις 31.12.2013, οπότε αναμενόταν η υπογραφή νέας συμφωνίας.  

Μέχρι την ημέρα του ελέγχου δεν υπογράφηκε νέα συμφωνία. Έχουμε συνεπώς 

την άποψη ότι το νέο ∆ιοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να ελέγξει εκ νέου την 

διευθέτηση που έχει αποφασιστεί και να την επικυρώσει μόνο εφόσον βεβαιωθεί 

ότι αυτή διασφαλίζει τα συμφέροντα της Αρχής. 

(γ)  Εξώδικη διευθέτηση με εταιρεία Golden Telemedia.  Η Golden Telemedia 

καταχώρισε αγωγή (αρ. 1564/09) εναντίον της Αρχής για ανείσπρακτα ποσά 

Υπηρεσιών Τηλεπληροφόρησης και premium sms. Η Αρχή στις 13.9.2013, 

κατόπιν σύστασης του νομικού συμβούλου, ενέκρινε εξώδικη διευθέτηση ως 

ακολούθως:  

(i) Η Golden Telemedia αποδέχθηκε τον εξώδικο συμβιβασμό για όλες τις 

απαιτήσεις μέχρι τις 31.12.2012 με την από μέρους της Αρχής 

καταβολή του ποσού των €559.060 πλέον ΦΠΑ. 

(ii) Η Golden Telemedia αποδέχθηκε την πρόταση για αλλαγή του όρου 

απόδοσης μεριδίων και χειρισμού ανείσπρακτων ποσών. 

Μέχρι την ημέρα του ελέγχου δεν υπογράφηκε νέα συμφωνία. Έχουμε συνεπώς 

την άποψη ότι το νέο ∆ιοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να ελέγξει εκ νέου την 

διευθέτηση που έχει αποφασιστεί και να την επικυρώσει μόνο εφόσον βεβαιωθεί 

ότι αυτή διασφαλίζει τα συμφέροντα της Αρχής. 

23. Αγορά υπηρεσιών. 

(i) Η Αρχή αγοράζει διάφορες υπηρεσίες, όπως, εκπροσώπου τύπου, 

συμβούλου για αθλητικά θέματα, αρχιτέκτονα, πολιτικού μηχανικού κ.λπ. Η 

δαπάνη το 2013 ανήλθε σε €324.604 (€311.475 το 2012).  

  Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, παρατηρήθηκε ότι, ενώ 

η αγορά υπηρεσιών γίνεται για καθορισμένη χρονική περίοδο, με δικαίωμα 

ανανέωσης για συγκεκριμένη επιπρόσθετη χρονική περίοδο, στις πλείστες 

περιπτώσεις τα συμβόλαια ανανεώνονται για μεγαλύτερα χρονικά 
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διαστήματα χωρίς να προκηρύσσεται νέος διαγωνισμός. Οι πρόνοιες των 

συμβολαίων όσο και οι γενικές συνθήκες απασχόλησης, παραπέμπουν σε 

σχέση εργοδότη εργοδοτούμενου. Επίσης, από πληροφορίες που έχουμε, οι 

όροι των σχετικών συμβάσεων είναι ετεροβαρείς εις βάρος της Αρχής αφού 

αφορούν δυσανάλογα υψηλές αμοιβές χωρίς (σε ορισμένες περιπτώσεις) 

παροχή υπηρεσιών παρά μόνο λίγες ώρες εβδομαδιαίως.  

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). 

Σημειώνεται ότι δύο εκ των συνεργατών αποτάθηκαν στις Υπηρεσίες 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το θέμα της ορθότητας της κατηγορίας 

ασφάλισης. Ο ∆ιευθυντής Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποφάνθηκε ότι η 

ληφθείσα απόφαση εγγραφής τους ως αυτοτελώς εργαζόμενα πρόσωπα, 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου,  δεν 

μπορεί να ανακληθεί καθότι δεν μπορεί να αγνοηθεί η συμβατική τους 

υποχρέωση που σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας, έχουν δεσμευτεί 

ως προς την καταβολή εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων ως αυτοτελώς 

εργαζόμενα πρόσωπα.  

Εισήγηση μας είναι όπως το ∆ιοικητικό Συμβούλιο ελέγξει χωρίς 

καθυστέρηση μία προς μία τις συμβάσεις αυτές και τις διακόψει με τον 

καλύτερο, για τα συμφέροντα της Αρχής, τρόπο. Εάν υπάρχει ανάγκη για εκ 

νέου σύναψη τέτοιων συμβάσεων, τότε θα πρέπει να προκηρυχθούν εκ νέου 

νέοι διαφανείς διαγωνισμοί. 

(ii) Η Αρχή την 1.10.2013 σύναψε συμφωνία με Συνεργάτη για παροχή 

υπηρεσιών για τη λειτουργία και την παραμετροποίηση εφαρμογών στο 

σύστημα Oracle ERP για έξι μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη έξι 

μήνες. Σε αντάλλαγμα η Αρχή κατέβαλε στο Συνεργάτη ως αμοιβή το ποσό 

των €27.768. Στις 30.4.2013 η Αρχή ανανέωσε τη συμφωνία για ακόμη έξι 

μήνες με την ίδια αμοιβή. 

Στη διαπραγμάτευση που είχε γίνει με την ORACLE δεν είχαν περιληφθεί 

υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης του συστήματος, για ικανοποιητική 
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χρονική περίοδο με αποτέλεσμα, τον Νοέμβριο 2011, να συμφωνηθεί η παροχή 

των πιο πάνω υπηρεσιών για 18 μήνες, με επιπρόσθετο κόστος €206.671. 

Σε νέα συμφωνία με την ORACLE τον Ιούνιο 2012 περιλήφθηκε πρόνοια για 

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για περίοδο ενός έτους, περιλαμβανομένης 

της λειτουργικής υποστήριξης του συστήματος ERP και της μεταφοράς 

τεχνογνωσίας στα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας ERP. Σε αντάλλαγμα η Αρχή θα 

κατέβαλλε στην ORACLE ως αμοιβή το ποσό των €140.278.  

Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, οι εν λόγω υπηρεσίες θα έπρεπε να είχαν 

συμπεριληφθεί στους όρους της αρχικής προσφοράς για την εξασφάλιση του 

συστήματος, ώστε να επιτευχθούν, ενδεχομένως, καλύτερες τιμές. Επισημαίνεται 

ότι η Κυβέρνηση σε συμβόλαια εγκατάστασης λογισμικών συστημάτων 

περιλαμβάνει πρόνοια για πενταετή συντήρηση και λειτουργική υποστήριξη.  

24. Αγωγή 5503/2008 της εταιρείας The Performing Rights Society Ltd. 

Η Αρχή σύναψε την 1.8.2004 γραπτή συμφωνία με την πιο πάνω εταιρεία για την 

εξασφάλιση άδειας αναμετάδοσης στην τηλεόραση έργων στο ρεπερτόριο της 

εταιρείας. Η συμφωνία άρχισε την 1.8.2004 και συνεχίζεται  μέχρι σήμερα εφόσον 

δεν τερματίστηκε από οποιοδήποτε των μερών με την παροχή έγγραφης 

ειδοποίησης τριών μηνών, όπως προνοείται στον όρο 8 της συμφωνίας.   

Η Αρχή μέχρι το 2006 κατέβαλε κανονικά τα οφειλόμενα ποσά. Στη συνέχεια η 

Αρχή αποφάσισε να μην εξοφληθούν τα τιμολόγια που αφορούσαν τα έτη 2007 και 

2008 καθότι θεωρήθηκε ότι δεν χρειαζόταν η εξασφάλιση της πιο πάνω άδειας 

αφού είχαν εξασφαλίσει άδεια για την αναμετάδοση του προγράμματος και κατ’ 

επέκταση η συμφωνία θεωρήθηκε άκυρη ή ακυρώσιμη λόγω πλάνης. Η εταιρεία 

καταχώρησε  την αγωγή 5503/2008 για διεκδίκηση των ποσών που αφορούσαν τα 

έτη 2007 και 2008 με βάση την πιο πάνω συμφωνία. Στις 30.12.2011 εκδόθηκε 

απόφαση υπέρ της εταιρείας για το συνολικό ποσό των €247.202 πλέον 

επιδικασθέντα έξοδα.    

Επισημαίνεται ότι η Αρχή κατέβαλε στις 15.5.2012 το ποσό των €247.202 που 

αφορούσε στα έτη 2007 και 2008, ενώ εκκρεμούν τιμολόγια για τα μετέπειτα έτη 

που συμποσούνται στο ποσό των €1.195.083.  
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25. ∆ιαδικασία παρακολούθησης για υπερχρεώσεις στον ανεφοδιασμό 

καυσίμων μηχανικών μέσων της Αρχής. 

Από μελέτη της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (∆ΕΕ) της Αρχής το 2012 

σχετικά με την κατανάλωση καυσίμων για τις γεννήτριες που ηλεκτροδοτούν 

Σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας, διαπιστώθηκαν σοβαρά κενά και αδυναμίες 

και έγινε εισήγηση όπως διεξαχθεί πλήρης διερεύνηση για καθορισμό και 

στοιχειοθέτηση του μεγέθους του προβλήματος και εντοπισμό των εμπλεκομένων.  

Σε περίπτωση εντοπισμού συνέργειας υπαλλήλων της Αρχής με πρατηριούχους 

ή/και Προμηθευτή, να ληφθούν τα δέοντα μέτρα εναντίον τους. 

Στις 16.1.2014 ο ∆ιευθυντής Υπηρεσιών Προσωπικού αφού μελέτησε το Μνημόνιο 

και την έκθεση της  ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής ζήτησε από τον 

Ανώτατο Εκτελεστικό ∆ιευθυντή να εγκρίνει το διορισμό δύο Νομικών της 

Υπηρεσίας του για την διεξαγωγή διοικητικής έρευνας για να διαφανεί αν έχουν 

διαπραχθεί οποιαδήποτε πειθαρχικά αδικήματα. Μέχρι σήμερα δεν έχει 

ολοκληρωθεί η έρευνα. Σημειώνεται ότι τον Νοέμβριο του 2013 έγινε επίσημη 

καταγγελία στην αστυνομία για αδικαιολόγητες ποσότητες καυσίμων για την 

περίοδο 2009-2012 και η Αστυνομία άρχισε ποινική έρευνα. 

26. Αγορά οχημάτων.  

Στον εγκριμένο Προϋπολογισμό 2013 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα 

της ∆ημοκρατίας στις 30.4.2013 περιλαμβάνεται κονδύλι ύψους €1,53 εκ. για την 

αγορά οχημάτων με την σημείωση ότι « ουδεμία δαπάνη ή σύναψη συμφωνίας 

αγοράς νέων μηχανοκίνητων οχημάτων δύναται να διενεργηθεί από την ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου για το έτος 2013, από το άρθρο αυτό χωρίς 

να ενημερώνεται εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 

Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεση της». 

Η Αρχή, τον Οκτώβριο του 2013, μέσω του Υπουργείου Οικονομικών ζήτησε από 

την Βουλή αποδέσμευση του κονδυλίου ύψους €99.480 για την αγορά τεσσάρων 

οχημάτων που παραγγέλθηκαν από τον ∆εκέμβριο του 2012 και €58.120 για την 

αξία του οχήματος του Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή που παραγγέλθηκε τον 

Ιανουάριο του 2013. Τον ∆εκέμβριο του 2013 η Βουλή των Αντιπροσώπων 

αποδέσμευσε μόνο το κονδύλι ύψους €99.480 με αποτέλεσμα να μην εξοφληθεί το 

τιμολόγιο των €58.120 στην προμηθεύτρια εταιρεία κατά το 2013. Έχουμε την 

άποψη ότι η σύμβαση αγοράς του αυτοκινήτου ενδεχομένως να μην είναι έγκυρη 
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εάν κριθεί ότι συνήφθη κατά παράβαση νόμου. Η εκκρεμότητα εξόφλησης του 

τιμολογίου συνεχίζεται και κατά το 2014 με αποτέλεσμα η προμηθεύτρια εταιρεία 

να μην πληρώνει τους λογαριασμούς της στην Αρχή που αφορούν τηλεφωνικές 

και άλλες υπηρεσίες, ενώ συνεχίζονται απρόσκοπτα οι υπηρεσίες εκ μέρους της 

Αρχής. Είναι άποψη μας ότι η Αρχή θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στη διακοπή 

των σχετικών υπηρεσιών αφού η εταιρεία μπορεί να διεκδικήσει δικαστικά τυχόν 

ποσά που θεωρεί ότι της οφείλει η Αρχή. 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι η Αρχή τον Απρίλιο και Ιούνιο 2013 πλήρωσε τιμολόγια 

συνολικού ποσού €111.000 για την αγορά 5 οχημάτων που παραγγέλθηκαν στις 

18.12.2012.  Η Αρχή δεν ζήτησε από την Βουλή των Αντιπροσώπων έγκριση για 

αποδέσμευση του πιο πάνω ποσού το οποίο δεν μπορούσε να πληρωθεί και να 

βαρύνει στον Προϋπολογισμό του 2013, έστω κι αν η σχετική παραγγελία είχε γίνει 

το 2012. Θεωρούμε το θέμα αυτό ιδιαίτερα σοβαρό αφού συνιστά παραβίαση του 

περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμου (Ν25(ΙΙ)/2003), 

το άρθρο 4 ρητά προβλέπει ότι για κάθε υπέρβαση κονδυλίου θεωρείται ότι δεν 

έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο στο κονδύλι καθίστανται 

προσωπικά υπεύθυνοι. Εισήγηση μας είναι όπως το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 

επιληφθεί άμεσα του θέματος αυτού. 

27. Εκκρεμή θέματα. 

(α)  Απαλλοτρίωση ακίνητης ιδιοκτησίας. Με τη Γνωστοποίηση Απαλλοτρίωσης 

αρ. 1591, ημερ. 8.12.1995, και το ∆ιάταγμα Απαλλοτρίωσης αρ. 339, ημερ. 29.3.1996, 

η Αρχή απαλλοτρίωσε έναντι του ποσού των £285.000 την ακίνητη ιδιοκτησία με 

αριθμό εγγραφής 1135 στην ενορία Άγιοι Ανάργυροι στη Λάρνακα, για την ανέγερση 

κτιρίων με σκοπό την εγκατάσταση μηχανημάτων.  

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, η αίτηση για έκδοση 

πολεοδομικής άδειας υποβλήθηκε με καθυστέρηση στις 27.11.2000. Η 

πολεοδομική άδεια εκδόθηκε στις 24.7.2001 και η Αρχή προκήρυξε διαγωνισμό 

για την ανέγερση των κτιρίων στις 30.9.2003. Ακολούθως, με  απόφαση του 

Συμβουλίου  ημερ. 17.5.2004, ακυρώθηκαν όλες οι προσφορές για την ανέγερση 

του κτιρίου και με άλλη απόφαση ημερ.  27.2.2006, εγκρίθηκε ο επανασχεδιασμός  

των κτιρίων, η υποβολή αιτήσεων για νέες άδειες (πολεοδομικής και οικοδομικής) 

και η προκήρυξη νέου διαγωνισμού. 
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Οι πρώην ιδιοκτήτες καταχώρισαν προσφυγή (αρ. 1408/2008), με την οποία 

ζητούσαν από το Ανώτατο ∆ικαστήριο να διατάξει την επιστροφή σε αυτούς της 

ιδιοκτησίας η οποία απαλλοτριώθηκε, εφόσον δεν έχει επιτευχθεί ο σκοπός για τον 

οποίο έγινε η απαλλοτρίωση εντός του χρονικού περιθωρίου των τριών χρόνων 

που καθορίζει το άρθρο 23(5) του Συντάγματος και το άρθρο 51(1) του περί 

Απαλλοτρίωσης Νόμου αρ. 15/1962 (3 χρόνια). 

Το Ανώτατο ∆ικαστήριο αποφάσισε στις 24.3.2011 ότι η Αρχή οφείλει να 

επιστρέψει το ακίνητο στους πρώην ιδιοκτήτες λόγω του ότι ο σκοπός της 

απαλλοτρίωσης δεν έχει καταστεί εφικτός. Στην απόφαση του Ανωτάτου 

αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι όσα έγιναν αφορούσαν σε κτίρια για γραφεία, 

σκοπό άλλο από εκείνο για τον οποίο έγινε η απαλλοτρίωση και αυτά, με 

μακροχρόνια καθυστέρηση και παλινδρομήσεις για να εκδοθεί πολεοδομική άδεια, 

περίπου 14 χρόνια μετά τη δημοσίευση του ∆ιατάγματος Απαλλοτρίωσης. 

Η Αρχή καταχώρισε Αναθεωρητική Έφεση αρ. 37/2011 στο Ανώτατο ∆ικαστήριο 

εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Ανωτάτου, η οποία και εκκρεμεί. 

(β) 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). 

28. Έχουμε την άποψη ότι ο τρόπος με τον οποίο ενήργησε κατά το υπό αναφορά 

έτος (αλλά και προηγουμένως) το διοικητικό συμβούλιο δεν ήταν ο ενδεδειγμένος. Οι 

ενέργειες του προηγούμενου ∆ιοικητικού Συμβουλίου φαίνεται ότι ενδεχομένως να 

ήταν πολλές φορές παράνομες ή/και να λήφθηκαν καθ’ υπέρβαση εξουσίας ή/και να 

συνιστούσαν κατάχρηση εξουσίας ή/και να οδήγησαν σε απώλεια περιουσίας της 

Αρχής. Η απώλεια χρημάτων από το Ταμείο Συντάξεων της Αρχής (στο οποίο το 

προηγούμενο ∆Σ μετείχε), η οποία βαραίνει την ίδια την Αρχή, η επένδυση δεκάδων 
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εκατομμυρίων ευρώ στην Υπηρεσία Cytavision με αδιαφανείς διαδικασίες, φαίνεται να 

οφείλονται σε ενέργειες του προηγούμενου και προηγούμενων διοικητικών 

συμβουλίων. Σημειώνουμε ότι με βάση τον περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμο 

(Κεφ. 302) τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ότι εργοδοτούνται στη 

δημόσια υπηρεσία με την έννοια του Ποινικού Κώδικα. Στο σύγγραμμα του κ. 

Μιλτιάδη Μιλτιάδους «Οι ασκούντες επιχείρηση οργανισμοί δημοσίου δικαίου» 

αναφέρεται ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ενός ημικρατικού οργανισμού 

έχουν ευθύνη για τις πράξεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και η 

ευθύνη τους μπορεί να είναι ποινική ή αστική. Όπως αναφέρεται, τα μέλη μπορεί να 

υπέχουν ποινική ευθύνη για τη διάπραξη ορισμένων αδικημάτων του Μέρους ΙΙΙ του 

Ποινικού Κώδικα («Αδικήματα εναντίον της άσκησης νόμιμης εξουσίας») όπως είναι η 

κατάχρηση εξουσίας. Όσον αφορά στην αστική ευθύνη, στο σύγγραμμα εξηγείται ότι 

αυτή μπορεί να προκύπτει από ευθύνες των μελών έναντι του ίδιου του Οργανισμού, 

όπως το καθήκον για επίδειξη δεξιότητας και επιμέλειας για το οποίο τα 

παραδείγματα που παρατίθενται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις άφρονες 

επενδύσεις, την παραγνώριση επαγγελματικών συμβουλών, τις μη εξουσιοδοτημένες 

πληρωμές, τη συσσώρευση επισφαλών χρεών κλπ. Όπως εξηγείται, σε τέτοιες 

περιπτώσεις αστικής ευθύνης, ο Οργανισμός έχει δικαίωμα να καταχωρήσει αγωγή 

εναντίον του αμελούς μέλους του διοικητικού συμβουλίου για να επιδιώξει 

αποζημίωση.  Είναι συνεπώς εισήγηση μας ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να 

εξετάσει το θέμα και να υποβάλει σχετική εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για το 

ενδεχόμενο παραπομπής του θέματος στον Γενικό Εισαγγελέα για το ενδεχόμενο 

διάπραξης ποινικών αδικημάτων ή για το ενδεχόμενο να αναζητηθούν από τα 

πρόσωπα αυτά αστικές ευθύνες για τυχόν ζημιά που υπέστη η Αρχή εξ αιτίας των 

πράξεων ή παραλείψεων τους.  

 

 

 
(∆ρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ημοκρατίας 
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