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Σύνοψη 

Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3(5) των περί Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 μέχρι 2007, για κατάθεση στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων. Σημειώνεται ότι η Έκθεση δεν περιλαμβάνει τις τελικές 
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Αρχής για το έτος που έληξε στις 31.12.2017, οι 
οποίες σύμφωνα με τη νομοθεσία θα έπρεπε να υποβληθούν όχι αργότερα από τις 30 
Απριλίου 2018 και δεν είχαν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας μέχρι την ημερομηνία 
ετοιμασίας της παρούσας Έκθεσης. Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου αφορούν: 

 Ωφελήματα προσωπικού (εισφορά στο Σωματείο Ταμείου Ευημερίας, βοηθήματα και 
χορηγίες, ομαδική ασφάλεια ζωής, Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, κ.λπ.) 
για τα οποία, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, δεν θα πρέπει να επιβαρύνεται η 
Αρχή αλλά οι υπάλληλοι της, ώστε σταδιακά να υπάρξει εξομάλυνση των 
ωφελημάτων όλων των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  

 Συνδικαλιστικές διευκολύνσεις σε υπαλλήλους της Αρχής, οι οποίες θα πρέπει να 
προσαρμοστούν στην πρακτική που ισχύει στην δημόσια υπηρεσία. 

 Πληρωμή σημαντικών ποσών για υπερωριακή απασχόληση της Διεύθυνσης 
Υπηρεσιών Αεροναυσιπλοΐας. 

 Παραχώρηση μη στοχευμένου σχεδίου ευδόκιμης αφυπηρέτησης και καταβολή 
αποζημίωσης για τη μη χορηγηθείσα ετήσια άδεια σε αφυπηρετήσαντες υπαλλήλους. 

 Μισθοδοτική ανέλιξη και συνταξιοδοτικά ωφελήματα του προσωπικού που είναι 
τοποθετημένο σε προσωπική κλίμακα λόγω αποποίησης προαγωγής. 

 Ενδειξεις για επιλεκτική αναζήτηση ευθυνών σε σχέση με την πρόκληση οικονομικής 
ζημιάς ύψους περίπου €200εκ. στο Ταμείο Συντάξεων. Σύσταση για πλήρη λογοδοσία 
όσων με τις πράξεις ή παραλείψεις τους ζημίωσαν το Ταμείο. 

 Ληξιπρόθεσμες οφειλές εμπορικών εισπρακτέων και σύσταση για εντατικοποίηση 
προσπαθειών είσπραξης τους. 

 Μη επίτευξη των στόχων για τους οποίους ιδρύθηκαν οι θυγατρικές εταιρείες οι 
περισσότερες από τις οποίες πραγματοποιούν ζημιές. Σύσταση για την αιτιολόγηση 
των επενδύσεων στις θυγατρικές εταιρείες και αναζήτηση ευθυνών σε σχέση με τη 
διαχείριση τους.  

 Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του οικονομικού ελέγχου των θυγατρικών εταιρειών 
της Αρχής.  

 Οικονομική στήριξη της ζημιογόνας θυγατρικής εταιρείας Cyta Hellas AE από την Αρχή 
και τον όμιλο εταιρειών της με συνολικό ποσό πέραν των €224 εκ. Απομείωση της 
αξίας της επένδυσης κατά €133,3 εκ. Σύσταση για διεξαγωγή έρευνας από ανεξάρτητο 
φορέα σε σχέση με τη διαχείριση της εταιρείας.  

 Έμμεση εργοδότηση προσωπικού μέσω των θυγατρικών εταιρειών και σύσταση για 
τερματισμό της.  

 Σημαντική αύξηση του ελλείμματος της Υπηρεσίας Cytavision και σύσταση για σαφή 
καθορισμό του στρατηγικού προσανατολισμού της Αρχής όσο αφορά στην Υπηρεσία.  
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 Σύσταση για επίδειξη της απαραίτητης γνώσης και σύνεσης σε σχέση με την 
απαράδεκτη, κατά την άποψη μας, διαπραγμάτευση για συνεργασία με ανταγωνιστές 
παρόχους για τη προβολή των αγώνων ποδοσφαίρου από την Υπηρεσία Cytavision. 

 Καθυστέρηση στην προκήρυξη και αξιολόγηση των προσφορών σχετικά με τη σύνθεση 
και ροη των καναλιών της Αρχής. 

 Σύσταση για αλλαγή στη πολιτική διάθεσης δωρεάν εισιτηρίων ή/και πακέτων για 
αγώνες UEFA με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων της Αρχής. 

 Η παραχώρηση χορηγιών έμμεσης διαφήμισης για υπηρεσίες, οι οποίες κατά 64,2% 
αφορούσαν στον αθλητισμό, δεν διέπεται από επαρκές πλαίσιο πολιτικής και δεν 
υπάρχει ικανοποιητικός μηχανισμός, ο οποίος να ελέγχει κατά πόσον τα 
αντισταθμιστικά ανταλλάγματα είναι ανάλογα του κόστους που επωμίζεται η Αρχή. 

 Μίσθωση υπηρεσιών ιατρού εργασίας με στοιχεία που παραπέμπουν σε καθεστώς 
μισθωτού προσώπου. Σύσταση όπως οι συμφωνίες μίσθωσης υπηρεσιών 
συντάσσονται με τρόπο που να μην παραπέμπουν σε καθεστώς μισθωτού προσώπου.  

 Αγορά υπηρεσιών νομικού συμβούλου από τον ίδιο νομικό οίκο επί σειρά ετών χωρίς 
την προκήρυξη διαγωνισμού.  Σύσταση, που επαναλαμβάνεται για πολλοστή φορά, 
όπως, σε σχέση με τη παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα που σχετίζονται με την 
άσκηση δημόσιας εξουσίας, η Αρχή συνάπτει μακροχρόνιες συμβάσεις ακολουθώντας 
ανταγωνιστική διαδικασία.  

 Διαπιστώθηκε μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση της απόφασης για 
αντικατάσταση της υφιστάμενης πλατφόρμας της Cytavision, η οποία λήφθηκε τον 
Οκτώβριο 2014 από το Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής. Η προκήρυξη του 
σχετικού κλειστού διαγωνισμού έγινε τον Οκτώβριο 2016, η κατακύρωση του έγινε τον 
Ιανουάριο 2018 και η συμφωνία προμήθειας και εγκατάστασης της νέας πλατφόρμας 
της Cytavision υπογράφηκε τον Μάρτιο 2018. 

 Τα συμβόλαια με τους τρεις συνεργάτες της Αρχής για την παροχή υπηρεσιών 
παραγωγής σε κανονική ευκρίνεια SD και ζωντανής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων 
στην Κύπρο είχαν λήξει τον Αύγουστο 2017 και η Αρχή  έδωσε διαδοχικές παρατάσεις 
των εν λόγω συμβολαίων συνολικής διαρκείας  δυο ετών (μέχρι τον Αύγουστο 2019), 
χωρίς την προκήρυξη τελικά νέου διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι στην ίδια συνεδρία 
που το ΔΣ της Αρχής έλαβε την απόφαση  ακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού 
ΑΤ.21/2017 τον Αύγουστο 2017, το ΔΣ της Αρχής έδωσε τότε παράταση 4 μηνών και 
ζήτησε όπως η αρμόδια υπηρεσία Cytavision καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για 
επίσπευση των διαδικασιών με στόχο την έγκαιρη προκήρυξη και κατακύρωση των 
δύο διαγωνισμών (για παραγωγές κανονικής και ψηλής ευκρίνειας αντίστοιχα), ώστε 
να μην χρειαστεί περαιτέρω παράταση των υφιστάμενων συμβολαίων. 

 Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανάθεση της παραγωγής σε ψηλή ευκρίνεια 
HD των 3 εντός έδρας ποδοσφαιρικών αγώνων του ΑΠΟΕΛ στους ομίλους του UCL το 
2017 συνολικού κόστους €180.000 δεν  συνάδει, κατά την άποψή μας, με τις 
διαδικασίες προσφορών της Αρχής. 

 Διαπιστώθηκε μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου AT.11/2016, 
(προμήθεια εφεδρικών συστημάτων VCS) αφού παρά το γεγονός ότι η απόφαση για 
αντικατάσταση των υφιστάμενων εφεδρικών συστημάτων VCS στα αεροδρόμια 
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Λάρνακας και Πάφου λήφθηκε τον Αύγουστο 2014 από το ΚΣΠ της Αρχής, κατόπιν 
αιτήματος της αρμόδιας υπηρεσίας τον Φεβρουάριο 2014, η προκήρυξη του ανοικτού 
διαγωνισμού έγινε τον Δεκέμβριο 2016 (28 μήνες αργότερα),  η κατακύρωση του έγινε 
τον Νοέμβριο 2017 (39 μήνες αργότερα), και η υπογραφή της συμφωνίας έγινε στις 
31.05.2018. Παρόμοια μεγάλη καθυστέρηση έχει παρατηρηθεί και στη περίπτωση της 
αναβάθμισης ή αντικατάστασης του συστήματος VCS στο ΚΕΠ Λευκωσίας (το αρχικό 
αίτημα υποβλήθηκε από την Υπηρεσία Αεροναυσιπλοΐας τον Φεβρουάριο 2014) 
καθώς και στην υπογραφή συμφωνίας συντήρησης των υφιστάμενων συστημάτων 
VCS μετά την πτώχευση της κατασκευάστριας εταιρείας τον Νοέμβριο 2016. 

  Διαπιστώθηκε ότι, ενώ η Αρχή είχε αναθέσει τον Σεπτέμβριο 2017 τη σύμβαση για τη 
νέα αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας  του 
ΤΠΑ που είναι εγκατεστημένο στο ΚΕΠ Λευκωσίας για το ποσό των €1.120.000, και 
επίκειτο η υπογραφή της σχετικής σύμβασης, μετά τη διερεύνηση του θέματος από 
την Υπηρεσία μας, η Αρχή μάς πληροφόρησε ότι τα θέματα που αφορούσαν το 
ενδεχόμενο ορισμένες δυνατότητες που περιλαμβάνονταν στην πιο πάνω αναβάθμιση 
και, κατ’ επέκταση στο πιο πάνω κόστος, να είχαν περιληφθεί και εγκατασταθεί κατά 
την αρχική αγορά του 2011 ή/και την πρώτη αναβάθμιση του συστήματος το 2012, θα 
εξεταστούν κατά τη διαπραγμάτευση με την εταιρεία για το νέο συμβόλαιο.  
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Α. Εισαγωγή. 

Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου είναι Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου που ιδρύθηκε 
με το Νόμο 67 του 1954 (Κεφ. 302 της Βασικής Νομοθεσίας), όπως τροποποιήθηκε 
με τους Νόμους 20/1960, 34/1962, 25/1963, 54/1977, 98/1988, 21/1989, 39(Ι)/1995, 
20(Ι)/1998, 159(Ι)/2000, 149(Ι)2001, 136(Ι)/2002, 13(Ι)/2002, 19(Ι)/2002, 7(Ι)/2004, 
164(Ι)/2004, 51(Ι)/2006, 117(Ι)/2006 και 151(Ι)/2011. Διοικείται από Διοικητικό 
Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και επτά μέλη, οι 
οποίοι διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Η κύρια δραστηριότητα της Cyta είναι η παροχή, συντήρηση και ανάπτυξη πλήρους 
τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς. 

Β. Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία.   

1.  Σκοπός του ελέγχου. 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στα πλαίσια των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Γενικού 
Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Το άρθρο 116 του Συντάγματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει εν ονόματι της Δημοκρατίας όλες 
τις εισπράξεις και πληρωμές και όλους τους λογαριασμούς χρηματικών διαθεσίμων 
και άλλου ενεργητικού ή άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Δημοκρατία ή που 
δημιουργούνται για λογαριασμό της. Για το σκοπό αυτό ο Γενικός Ελεγκτής έχει 
δικαίωμα να επιθεωρεί και να ελέγχει όλα τα σχετικά βιβλία, αρχεία και καταστάσεις, 
καθώς και τους τόπους όπου φυλάγεται το πιο πάνω ενεργητικό. Επίσης ο Γενικός 
Ελεγκτής ασκεί κάθε άλλη εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή 
υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του αναθέτονται διά νόμου. Με τον περί Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμο (Ν.40/1983) ο Γενικός 
Ελεγκτής ελέγχει τους ετήσιους λογαριασμούς των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου. Η εξουσία αυτή επιβεβαιώθηκε με τον περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο (Ν.20(I)/2014). 

2. Μεθοδολογία. 

2.1 Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον 
εξωτερικό έλεγχο στη βάση διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο 
ίδιος αποφασίζει.  Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί 
από τον Γενικό Ελεγκτή, οι έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) που εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία 
Λογιστών (IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων 
(ISSAIs) που εκδίδει ο Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο 
οποίος είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-πολιτικοποιημένος Οργανισμός, με 
ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο 
(ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.   

2.2. Τα ISSAIs διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα 
Ελεγκτικά Ιδρύματα σε τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial 
audit”), τους ελέγχους συμμόρφωσης (“compliance audit”) και τους διαχειριστικούς 
ελέγχους (“performance audit”). Για τους ελέγχους αυτούς υπάρχει αριθμός 
ελεγκτικών προτύπων που είναι κοινά και αριθμός ελεγκτικών προτύπων που 
αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία ελέγχου.  Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου 
διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω Προτύπων: 

 ISSAI 100 – Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου για τον Δημόσιο Τομέα 
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 ISSAI 200 – Θεμελιώδεις Αρχές Οικονομικού Ελέγχου  

 ISSAI 300 – Θεμελιώδεις Αρχές Διαχειριστικού Ελέγχου 

 ISSAI 400 – Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου Συμμόρφωσης 

2.3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ISSAI 200, οι οικονομικοί έλεγχοι των 
Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων στοχεύουν στη βελτίωση του βαθμού 
εμπιστοσύνης των χρηστών οικονομικών καταστάσεων σε αυτές τις καταστάσεις, 
μέσω της έκφρασης ελεγκτικής γνώμης για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 
έχουν ετοιμαστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με ένα εφαρμοστέο πλαίσιο 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ή παρέχουν μια αληθινή και δίκαιη εικόνα, 
σύμφωνα με το εν λόγω πλαίσιο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ISSAI 300, 
οι διαχειριστικοί έλεγχοι των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων περιλαμβάνουν την 
εξέταση προγραμμάτων, πράξεων, συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης, 
προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον οι πόροι που διατίθενται χρησιμοποιούνται 
κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό. Η αρχή της οικονομίας 
εξετάζει την ελαχιστοποίηση του κόστους των πόρων,  η αρχή της αποδοτικότητας 
εξετάζει την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού αποτελέσματος από τους 
διαθέσιμους πόρους και η αρχή της αποτελεσματικότητας εξετάζει την επίτευξη του 
επιδιωκόμενου στόχου. 

Οι έλεγχοι αυτοί, που εξετάζουν και την τήρηση των αρχών της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και στο πλαίσιό 
τους αξιολογούνται διάφορες πτυχές της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εισροών (τα οικονομικά, ανθρώπινα, υλικά, οργανωτικά ή κανονιστικά μέσα που είναι 
αναγκαία για την υλοποίηση), των υλοποιήσεων (τα παραδοτέα), των 
αποτελεσμάτων (οι επιδράσεις στους άμεσους παραλήπτες ή αποδέκτες) και του 
αντίκτυπου (μακροπρόθεσμες αλλαγές στην κοινωνία).   

Οι έλεγχοι συμμόρφωσης διέπονται από το Πρότυπο ISSAI 400 και μπορεί να 
διεξαχθούν ως ξεχωριστοί έλεγχοι ή ως μέρος ενός οικονομικού ή/και ενός 
διαχειριστικού ελέγχου.  Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά 
πόσο οι ενέργειες του ελεγχόμενου συνάδουν με τις αρχές ή κανόνες που τον 
διέπουν. Οι αρχές και κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν στη συμμόρφωση με 
διατάξεις της νομοθεσίας, κανονισμών ή συμφωνιών, ή με τις γενικές αρχές χρηστής 
χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων αξιωματούχων.  
Σύμφωνα με το Πρότυπο, αν ο έλεγχος συμμόρφωσης  διενεργείται ως μέρος 
διαχειριστικού ελέγχου, τότε η συμμόρφωση με τις καθορισμένες αρχές και κανόνες 
θεωρείται μία από τις παραμέτρους της οικονομίας, απόδοσης και 
αποτελεσματικότητας, εφόσον η μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει (ή να 
αιτιολογήσει) τη μη επίτευξη των ελεγχόμενων στόχων. 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από την Αρχή 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, σε επισκόπηση εγγράφων, μητρώων και αρχείων 
αλληλογραφίας και στη διενέργεια συναντήσεων με τη Διεύθυνση και το προσωπικό 
της Αρχής. 

Η λήψη των απαραίτητων, για τον έλεγχο, στοιχείων έγινε στη βάση των προνοιών 
του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας Νόμου, ο οποίος παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή να ζητά 
στοιχεία σε οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, 
επεξηγήσεις και πληροφορίες, γραπτές ή προφορικές, που κατά την κρίση του 
μπορούν να τον υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου του.  
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Τα αρχικά συμπεράσματα της μελέτης διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στην 
Αρχή και οι απόψεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής ενσωματώθηκαν, όπου 
ενδείκνυται, στην παρούσα έκθεση. 

Ομάδα Ελέγχου. Την ομάδα ελέγχου αποτέλεσαν οι: 

 

Διεύθυνση Οικονομικού – Διαχειριστικού Ελέγχου 

Τομάζος Γεωργίου – Διευθυντής Ελέγχου 

Λουκία Λοῐζιά -  Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου 

Δήμητρα Μούστρα – Λειτουργός Ελέγχου Α΄  

Στυλιάνα Νικολάου – Λειτουργός Ελέγχου 

Ελένη Παυλίδου - Λειτουργός Ελέγχου 

Ιωάννης Χαρτούτσιος – Λειτουργός Ελέγχου  

Μαρία Μασσούρα - Λειτουργός Ελέγχου 

 

Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου 

Στάλω Τάντα Αριστείδου – Αν. Διευθύντρια Τεχνικού Ελέγχου 

Ευάγγελος Θεοδωρίδης – Ανώτερος Πρώτος Λειτουργός Τεχνικού Ελέγχου 

Φάνος Χριστοδούλου – Λειτουργός Τεχνικού Ελέγχου 

Χρίστος Ασπρής – Λειτουργός Ελέγχου 
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Γ. Ευρήματα 

1. Οικονομική κατάσταση. 

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 
Δεκεμβρίου 2017, το κέρδος πριν από τη φορολογία ανήλθε σε €50,78 εκ., σε 
σύγκριση με €42,7 εκ. το προηγούμενο έτος.  

 2017  2016 
 €’000  €’000 
Έσοδα από υπηρεσίες 351.305 362.257 
Έξοδα λειτουργίας (276.670) (277.551) 
Μικτό κέρδος 74.635 84.706 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (2.731) (3.673) 
Άλλα εισοδήματα 1.809 1.351 
Κέρδος από εργασίες 73.713 82.384 
Επιβολή προστίμων (25) 1.063 
Έσοδα χρηματοδότησης 8.235 10.579 
Έξοδα χρηματοδότησης (6.989) (7.090) 
Καθαρά έσοδα χρηματοδότησης 1.246 3.489 
Καθαρή ζημιά από επενδυτικές δραστηριότητες (24.150) (44.227) 
Κέρδος πριν από τη φορολογία 50.784 42.709 
Φορολογία  (7.111) (12.320) 
Κέρδος για το έτος 43.673 30.389 

 

Τα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες του 2017 παρουσιάζονται μειωμένα κατά €10,95 
εκ. (ποσοστό 3%) σε σχέση με το 2016.  Η μείωση οφείλεται σε μείωση εσόδων της 
Λιανικής Αγοράς, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων από τις υπηρεσίες 
σταθερής τηλεφωνίας και soeasy, που επήλθε λόγω μείωσης στη βάση 
πελατών/χρήσης των δύο υπηρεσιών. Σημαντική μείωση παρατηρήθηκε και στα 
έσοδα από τις υπηρεσίες διαδικτύου, κυρίως λόγω της αναβάθμισης/ανατιμολόγησης 
της υπηρεσίας που εφαρμόστηκε από το Σεπτέμβριο. 

Τα αποθεματικά της Αρχής στις 31.12.2017 ήταν €543,93 εκ., σε σύγκριση με 
€542,55 εκ. στις 31.12.2016. 

2. Μέρισμα στην Κυπριακή Δημοκρατία.  

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

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

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

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

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

Ο Υπουργός Οικονομικών κατέθεσε πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 
21.11.2017 μετά από διαβούλευση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής για 
καταβολή συνολικού μερίσματος ύψους €26,38 εκ. για το έτος 2016. Το Υπουργικό 
Συμβούλιο με την Απόφαση του αρ. 83.786 ημερομηνίας 22.11.2017 ενέκρινε την 
κατάθεση του πιο πάνω ποσού στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Ο υπολογισμός 
του εν λόγω μερίσματος έγινε με βάση εμπιστευτική επιστολή ημερ. 9.11.2017 από 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής προς το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με την 
οποία λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιάζουσες συνθήκες για το 2016 και ενόψει της 
σημαντικής μη πραγματοποιηθείσας ζημιάς ύψους €43,69 εκ. που προέκυψε από την 
επανεκτίμηση της επένδυσης Digimed Communications Ltd και Cyta Hellas στις 
31.12.2016, η Αρχή εισηγήθηκε όπως η εν λόγω απομείωση επιμεριστεί για σκοπούς 
υπολογισμού του μερίσματος σε 2 έτη, ήτοι το 2016 και το 2017. Το υπόλοιπο ήμισυ 
του ποσού της πιο πάνω απομείωσης ύψους €21,85 εκ., θα ληφθεί υπόψη κατά το 
επόμενο έτος, στα πλαίσια της εξέτασης και υπολογισμού του μερίσματος για το 
οικονομικό έτος 2017 και με βάση τα γεγονότα που θα ισχύουν τότε αναφορικά με 
την επένδυση Digimed Communications Ltd και Cyta Hellas.  

Η Αρχή κατέβαλε το εγκριθέν ποσό του μερίσματος ύψους €26,38 εκ. στις 
15.12.2017.  

Το σύνολο των μερισμάτων που καταβλήθηκαν στην Δημοκρατία από το 2002 μέχρι 
το 2016 ανήλθε σε €775 εκ. 

3. Προϋπολογισμός. 

(α) Έγκριση Προϋπολογισμού. Ο Προϋπολογισμός για το έτος 2017 εγκρίθηκε 
από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28.6.2016 και στάλθηκε στο Υπουργείο 
Οικονομικών στις 11.7.2016. Στις 15.9.2016 στάλθηκε αναθεωρημένος 
Προϋπολογισμός που περιλάμβανε μείωση στη δαπάνη Εξοπλισμός για 
Μεταπώληση κατά €2,6 εκ. Το Υπουργείο Οικονομικών στις 22.9.2016 ζήτησε από 
την Αρχή την ετοιμασία αναθεωρημένου Προϋπολογισμού με βάση τα ακόλουθα:  

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

(ii) να περιληφθεί, στο ύψος των απολαβών του προσωπικού, ποσό για τις ετήσιες 
προσαυξήσεις σύμφωνα και με την παρ. 12 της Εγκυκλίου Επιστολής του 
Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 26.6.2016, 

(iii) οι δαπάνες για τα πιο κάτω άρθρα να γίνονται μετά από έγκριση του Υπουργού 
Οικονομικών: Δικαιώματα συνεργατών και συμβούλων, Διαφημίσεις και έξοδα 
προώθησης, Συμβατικές Υποχρεώσεις μη άλλως προνοούμενες Τακτικών 
δαπανών, Εφαρμογές πληροφορικής, Αυτοκίνητα, Υποδομές πληροφορικής, 
Πλατφόρμες Παροχής Υπηρεσιών, Συμβατικές Υποχρεώσεις μη άλλως 
προνοούμενες Αναπτυξιακών δαπανών, Digimed – Cyta Hellas. 

Ετοιμάστηκε αναθεωρημένος Προϋπολογισμός, ο οποίος υποβλήθηκε στο 
Υπουργείο Οικονομικών στις 10.10.2016 και εγκρίθηκε στις 24.10.2016. Στις 
26.10.2016 ο Προϋπολογισμός εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και 
κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων την 1.11.2016. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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με επιστολές του προς τον Υπουργό Οικονομικών ημερ. 16.1.2017 και 3.2.2017 
ζήτησε τροποποίηση του αναθεωρημένου Προϋπολογισμού με βάση τα ακόλουθα: 

(i) Αύξηση του κονδυλιού 40.951 «Θυγατρικές και Συνδεδεμένες Εταιρείες» κατά 
€7,1 εκ. και να ανέλθει συνολικά στο ποσό των €15,6 εκ. για τη Cyta Hellas.  Η 
αύξηση κρίθηκε αναγκαία λόγω του ότι η τελική εκτίμηση για την καθαρή θέση 
της Cyta Hellas αναμενόταν να διαμορφωθεί αρνητική στο ποσό των €15,6 εκ. 

(ii) Αύξηση του κονδυλιού 20.270 «Δικαιώματα Συνεργατών και Συμβούλων» κατά 
€0,5 εκ. για χρήση ανεξάρτητων συμβουλευτικών οίκων, οι οποίοι θα παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής, ενόψει του επενδυτικού 
ενδιαφέροντος για τη Cyta Hellas. 

Στις 6.2.2017 η τροποποίηση του Προϋπολογισμού εγκρίθηκε από το Υπουργείο 
Οικονομικών και το Υπουργικό Συμβούλιο και στις 13.2.2017 κατατέθηκε στην Βουλή 
των Αντιπροσώπων από την οποία εγκρίθηκε στις 24.3.2017 με τις πιο κάτω 
τροπολογίες: 

(i) Αποκοπή ποσοστού ύψους 10% για επίδομα φιλοξενίας από το κονδύλι 10.060 
«Επιδόματα» 

(ii) Αποκοπή ποσοστού ύψους 10% για οδοιπορικά εσωτερικού στο ανώτατο 
προσωπικό από το κονδύλι 20.010 «Ταξιδιωτικά» 

(iii) Η δαπάνη για τις πρόσθετες πιστώσεις ύψους €7,1 εκ. του κονδυλιού 40.951 
«Θυγατρικές και Συνδεδεμένες Εταιρείες» να γίνει μετά από έγκριση της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού. 

Ο Προϋπολογισμός δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στις 3.4.2017 και προνοεί συνολικές δαπάνες ύψους €389,45 εκ. 

Σύμφωνα με τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμο του 2014 (Ν.20(I)/2014), ο Προϋπολογισμός θα έπρεπε να είχε 
κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο μέχρι τις 30.9.2016. Η Βουλή 
των Αντιπροσώπων ενέκρινε δωδεκατημόρια για τους μήνες Ιανουάριο και 
Φεβρουάριο ενώ οι πληρωμές από την 1.3.2017 μέχρι τις 2.4.2017 δεν ήταν 
καλυμμένες νομικά.  

Η Αρχή στην απάντησή της αναφέρει ότι από την 1.3.2017 μέχρι τις 2.4.2017 δεν 
προέβη σε διενέργεια νέων δαπανών. 

(β) Έγκριση συμπληρωματικών προϋπολογισμών. Στις 4.7.2017 το Διοικητικό 
Συμβούλιο ενέκρινε συμπληρωματικό Προϋπολογισμό ύψους €7,4 εκ. για αύξηση 
στο άρθρο 951 «Θυγατρικές και Συνδεδεμένες Εταιρείες» του Κεφαλαίου 40. Η 
αύξηση αφορά: 

(i) €2 εκ. – Ενδεχόμενη χρηματοδότηση της Cyta Hellas για το 2017 

(ii) €5,4 εκ.– Ενδεχόμενη συνδυαστική συμφωνία με την Τράπεζα Κύπρου (θα 
χρησιμοποιηθούν για την έγκαιρη εξόφληση των δανείων της Cyta Hellas από 
την Τράπεζα Κύπρου και τη Marfin Laiki). 

Ο συμπληρωματικός Προϋπολογισμός υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών και 
εγκρίθηκε στις 4.7.2017. Στις 6.7.2017 ο συμπληρωματικός Προϋπολογισμός 
εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και στις 14.7.2017 ψηφίστηκε από την 
Βουλή των Αντιπροσώπων. Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στις 28.7.2017. 
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Στις 31.10.2017 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε δεύτερο συμπληρωματικό 
Προϋπολογισμό ύψους €7,6 εκ. (αποζημίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση €5 εκ. και 
Υποχρέωση προς το Ταμείου Συντάξεως €2,6 εκ.). Ο συμπληρωματικός 
Προϋπολογισμός υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών και εγκρίθηκε στις 
13.11.2017. Στις 15.11.2017 ο συμπληρωματικός Προϋπολογισμός εγκρίθηκε από το 
Υπουργικό Συμβούλιο και στις 8.12.2017 ψηφίστηκε από την Βουλή των 
Αντιπροσώπων. Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στις 15.12.2017. 

(γ) Υπερβάσεις. Κατά το 2017 σημειώθηκαν οι πιο κάτω υπερβάσεις οι οποίες 
καλύφθηκαν με μεταφορές αδαπάνητων ποσών από άλλα άρθρα του ιδίου 
Κεφαλαίου με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

 

(i) Τρέχουσες Δαπάνες  Προϋπολογισμός  Υπερβάσεις 

  €  € 

20/010  Ταξιδιωτικά  315.000  15.000 

20/275  
Δαπάνες Αγοράς Τηλεκαρτών & Καρτών 
Cytamobile/soeasy  110.000  110.000* 

20/420  
Αμοιβή και έξοδα Μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου  40.000  20.000** 

20/490 
 

Αποδόσεις σε τηλεπικοινωνιακούς 
οργανισμούς  12.600.000  1.200.000 

20/495  Έξοδα διασύνδεσης  8.120.000  1.380.000*** 

20/515  Χαρτόσημα και έξοδα αγωγών  400.000  60.000 
55/200  Πρόστιμο ΕΡΗΕΤ  0  15.000 

55/300  
Πρόστιμο Αρχής Ραδιοτηλεόρασης 
Κύπρου  0          5.000 

        2.805.000 

* Υπέρβαση λόγω μη υπολογισμού της δαπάνης για αγορά καρτών SIM. 
** Υπέρβαση λόγω αύξησης της αμοιβής των μελών του Συμβουλίου ανά συνεδρίαση και λόγω του 
αυξημένου αριθμού συνεδριάσεων. 
*** Υπέρβαση λόγω αύξησης των πελατών των άλλων παρόχων. 
 

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

    Προϋπολογισμός  Μεταφορά 
    €  € 
 20/220  Υπηρεσίες από τρίτους/Λειτουργία και 

Συντήρηση Υποδομής 
 16.900.000  900.000 

 20/310  Ηλεκτρισμός  8.500.000  610.000 
20/470  Έξοδα αδειών λειτουργίας  5.510.600  1.260.000 

 50/000  Απρόβλεπτες δαπάνες  2.000.000  35.000 
      2.805.000 

 
 
 
 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ  2017 - ΑΤΗΚ 

 

11 

 
 

 (ii)           Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 
 

Προϋπολογισμός  Υπερβάσεις 
    €  € 

30/319  
Δίκτυα Σταθερών και Κινητών 
Επικοινωνιών  7.824.000  2.500.000* 

31/200  Εξοπλισμός για μεταπώληση  22.650.000  5.000.000 
      7.500.000 

* Υπέρβαση λόγω επέκτασης του συμβολαίου για προμήθεια εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας SRAN 
που έγινε το Δεκέμβριο 2016 και τις σχετικές  αποφάσεις για τεχνολογική υπεροχή και εισαγωγή 
τεχνολογίας 4.5G στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. 

 

Για την κάλυψη της υπέρβασης έγινε μεταφορά από τα ακόλουθα κονδύλια: 
 

    Προϋπολογισμός  Μεταφορά 

    €  € 

30/139  Εφαρμογές πληροφορικής  6.663.500  2.500.000 

31/100  Έργα επί πληρωμή για τρίτους  10.549.950  4.000.000 

50/000  Απρόβλεπτες Δαπάνες  2.000.000  1.000.000 

      7.500.000 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί του Προϋπολογισμού της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμου, οποιαδήποτε εξοικονόμηση από παράλειψη 
εκτέλεσης οποιασδήποτε υπηρεσίας ή σκοπού δεν θεωρείται ως εξοικονόμηση. Οι 
εξοικονομήσεις στα άρθρα 30/139 και 31/100 οφείλονται σε μη υλοποίηση έργων και 
σε καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται 
εξοικονομήσεις. 

4. Μετρητά και Κυβερνητικά χρεόγραφα. 
Στις 31.12.2017 υπήρχαν μετρητά και κυβερνητικά χρεόγραφα συνολικού ύψους 
€355,7 εκ. Κατά τη διάρκεια του έτους, η Αρχή δεν συμμετείχε σε δημοπρασίες 
Γραμματίων του Δημοσίου. 

 31.12.2017  31.12.2016 
 € εκ.  € εκ. 
Μετρητά και υπόλοιπα τραπεζών 316,4  301,1 
Κυβερνητικά χρεόγραφα (κόστος χρεογράφων) 39,3  36,6 
Γραμμάτια δημοσίου (αξία γραμματίων) --  -- 
 355,7  337,7 

 
Τα πιο πάνω φαίνονται στις οικονομικές καταστάσεις ως ακολούθως: 

 31.12.2017  31.12.2016 
 € εκ.  € εκ. 
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 316,4  301,1 
Επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη 16,7  13,9 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις – Κυβερνητικά 
Ομόλογα 

22,6  22,7 

 355,7  337,7 
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Τα μετρητά και υπόλοιπα τραπεζών αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 31.12.2017  31.12.2016 
 € εκ.  € εκ. 
Tρεχούμενοι λογαριασμοί 49,3  84,2 
Καταθετικοί λογαριασμοί 265,1  215,3 
Μετρητά 0,1  0,1 
Δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων 1,9  1,5 
 316,4  301,1 

 
Οι καταθετικοί λογαριασμοί στις 31.12.2017 αφορούν λογαριασμούς προειδοποίησης 
και γραμμάτια όπως φαίνονται πιο κάτω: 
 

Λογαριασμοί Προειδοποίησης (μερικοί δε χρειάζονται 
προειδοποίηση) Ποσό  Επιτόκιο 
 € εκ.  % 
Τράπεζα Κύπρου (3 μήνες) 2,4  1,20 
Τράπεζα Κύπρου (3 μήνες) 0,6  0,90 
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (3 μήνες) 18,3  1,40 
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Υπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών, 
Ενέργειας και Τραπεζών (ΣΤΥΤΕΤ Λτδ) (Όψεως) 

8,4  0,70 

Εθνική Τράπεζα (προειδοποίησης) 0,6  0,80 
Ελληνική Τράπεζα (3 μήνες) 7,6  1,00 
Τράπεζα Άλφα/Πρώην Εμπορική Τράπεζα (6 μήνες) 0,1  1,50 
ΣΠΕ Αλληλεγγύης 19,8  1,00 
Εθνική Τράπεζα (χωρίς προειδοποίηση) 9,1  0,90 
Universal Bank (3 μήνες) 3,6  0,80 
Barclays Bank Plc Uk 0,0  0,00 
 70,5   

 
Γραμμάτια (3 μέχρι 18 μηνών) Ποσό  Επιτόκιο 
 € εκ.  % 
Τράπεζα Κύπρου (6, 9,12,18 μήνες) 93,6  1,66 
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (12, 18 μήνες) 27,8  1,71 
Ελληνική Τράπεζα (12 μήνες) 5,1  1,15 
Τράπεζα Άλφα/Πρώην Εμπορική Τράπεζα  (12 μήνες) 5,1  1.99 
Eurobank Cyprus Ltd (12 μήνες) 29,4  1,33 
Societe Generale Cyprus (12 μήνες) 6,1  1,51 
USB Bank (9, 12 μήνες) 5,7  1,80 
Τράπεζα Αναπτύξεως (9, 18 μήνες) 5,8  1,87 
AstroBank (12 μήνες) 6,0  1,52 
Barclays Bank Plc UK (12 μήνες) 10,0  1,02 
 194,5   
 

Στα υπόλοιπα τραπεζών υπήρχαν δεσμεύσεις ύψους €9,8 εκ. [€1,2 εκ. αφορούν σε 
εγγυήσεις για συμβόλαια της Αρχής με την UEFA, €1,4 εκ. αφορούν σε εγγυήσεις στα 
πλαίσια συμβολαίων της Αρχής και €7,2 εκ. αφορούν σε εγγυήσεις για παραχώρηση 
χαμηλότοκων οικιστικών και σπουδαστικών δανείων στο προσωπικό μέσω του 
Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Υπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών, Ενέργειας και Τραπεζών 
(ΣΤΥΤΕΤ Λτδ)]. 

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

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

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

Με βάση τα πιο πάνω ετοιμάστηκε επικαιροποιημένη Πολιτική Διαχείρισης των 
Ταμειακών Διαθεσίμων από εξωτερικούς συμβούλους η οποία εγκρίθηκε από το 
Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης στις 7.4.2017. Η πολιτική παρουσιάστηκε στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής σε συνεδρία του ημερ. 12.12.2017 όπου και 
εγκρίθηκε. Το έγγραφο αυτό καθορίζει τη διαδικασία έγκρισης και ελέγχου, την 
παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων της δραστηριότητας αυτής και των 
σχετικών κινδύνων που απορρέουν από αυτή με σκοπό να καθορίσει το πλαίσιο και 
τις αρχές για την αποτελεσματική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων. Η πολιτική 
αυτή είναι προσαρμοσμένη στα δεδομένα της Αρχής λαμβάνοντας υπόψη τη φύση 
και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της καθώς και το σχετικό ρυθμιστικό 
πλαίσιο που την διέπει. 

Σύμφωνα με την πολιτική, αρμόδιος για τη διαχείριση της πολιτικής διαχείρισης των 
ταμειακών διαθέσιμων είναι ο Διευθυντής Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης ο οποίος 
έχει την ευθύνη να υποβάλει προτάσεις σχετικά με το περιεχόμενο, τις μεταβολές και 
την υλοποίηση της στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω του Συμβουλίου Γενικής 
Διεύθυνσης, στο οποίο έχει ανατεθεί ο ρόλος της Επιτροπής Ταμειακών Διαθεσίμων. 

Συγκεκριμένα έχουν οριστεί δύο «Γραμμές Άμυνας» που διασφαλίζουν την ομαλή 
εφαρμογή της πολιτικής. Η πρώτη γραμμή άμυνας εκτελεί την στρατηγική διαχείρισης 
ταμειακών διαθεσίμων της Αρχής και αποτελείται από το Τμήμα Διαχείρισης 
Ταμειακών Διαθεσίμων και την Επιτροπή Ταμειακών Διαθεσίμων. Η δεύτερη γραμμή 
άμυνας είναι η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία υποστηρίζεται από την 
Επιτροπή Ελέγχου οι οποίοι ελέγχουν τις αρχές τις πρώτης γραμμής άμυνας και την 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων που απορρέουν από τη 
διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων. Σημειώνεται ότι η Πολιτική Διαχείρισης Ταμειακών 
Διαθεσίμων προνοεί επιθεώρηση από την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου σε 
τουλάχιστον ετήσια βάση. 

Επιπρόσθετα η πολιτική προβλέπει μηνιαίες αναφορές των κινδύνων της διαχείρισης 
ταμειακών διαθεσίμων στην Επιτροπή Ταμειακών Διαθεσίμων, τριμηνιαίες αναφορές 
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής και έκτακτες αναφορές στο Συμβούλιο Γενικής 
Διεύθυνσης και στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Τα όρια που τέθηκαν αναφορικά με τις επιτρεπόμενες επενδύσεις της Αρχής για 
διασφάλιση της μείωσης του επενδυτικού κινδύνου είναι ως ακολούθως: 
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Κατηγορία / Είδος  

στο συνολικό 
χαρτοφυλάκιο 

μέχρι  

στα 
αποθεματικά 

μέχρι 
  %  % 
Μετρητά  70  50 
Ομόλογα     

 Κυβερνητικά  70  50 

 Τραπεζών  15  10 

 Άλλα  5  3 
Μετοχές (εισηγμένες)  5  3 
Αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς (MMF)  10  5 

Πρόσθετα έχουν τεθεί όρια στο ποσοστό επένδυσης ανά τραπεζικό ίδρυμα. 

Μέσα στα πλαίσια εφαρμογής των πιο πάνω το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής 
εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι προτεινόμενες γραμμές άμυνας είναι 
αρκετά απομακρυσμένες από τη δραστηριότητα διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων 
και την ανάγκη να εισαχθεί πιο άμεση γραμμή άμυνας, ενδεχομένως με ανάθεση 
ρόλων σε άλλο τμήμα της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης. 

Με βάση το πιο πάνω και της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής 
28/2016 ημερομηνίας 20.9.2016, το Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης σε συνεδρία 
2/2018 ημερ. 16.1.2018 ενημερώθηκε για την ανάθεση του ρόλου της παράλληλης 
υπηρεσιακής παρακολούθησης των δραστηριοτήτων της Μονάδας Ταμειακών 
Διαθεσίμων σε άλλο άτομο της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης. Όπως έχουμε 
πληροφορηθεί το άτομο αυτό δεν είναι πλέον διαθέσιμο λόγω της εφαρμογής του 
περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών 
Δημοσίου Δικαίου Νόμου του 2017 (Ν.47(Ι)/2017).  

Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με τους συμβούλους της Αρχής ο ρόλος αυτός θα 
έπρεπε να είναι ο ρόλος του τμήματος Εταιρικής Διαχείρισης Κινδύνων αλλά το 
τμήμα αυτό δεν διαθέτει τους αναγκαίους πόρους. 

Τα Κυβερνητικά Χρεόγραφα στις 31.12.2017 ήταν ονομαστικής αξίας €39,3 εκ. (€2,7 
εκ. με μέση ετήσια απόδοση 2,00% και λήξη στις 18.1.2018, €20,0 εκ με μέση ετήσια 
απόδοση 3,25% και λήξη στις 18.1.2023, 10ετές Ευρωομόλογο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ονομαστικής αξίας €13,9 εκ. με μέση ετήσια απόδοση 4,25% και λήξη 
στις 4.11.2025 και 7ετές Ευρωομόλογο της Κυπριακής Δημοκρατίας ονομαστικής 
αξίας €2,7 εκ. με μέση ετήσια απόδοση 2,75% και λήξη στις 27.6.2024).  

5. Προσωπικό. 

Μόνιμο προσωπικό. 
 2017  2016 

Αριθμός υπαλλήλων 1617  1642 
 €  € 
Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές * 96,5 εκ  89,4 εκ. 
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο 56.330 51.127 
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο χωρίς την εισφορά στο  
Σχέδιο Συντάξεων 51.327 47.738 
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των 
ωφελημάτων 59.919 54.685 
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των 
ωφελημάτων χωρίς την εισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων 54.916 51.296 
Μέσος όρος απολαβών 42.959 40.206 
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Ωρομίσθιο προσωπικό. 
 2017  2016 

Αριθμός προσωπικού 577  588 

 €  € 

Δαπάνες για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές 10,09εκ.     9,70εκ. 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο 17.479  16.120 
 

Ωφελήματα προσωπικού. 
 2017  2016 

 €  € 

Βοηθήματα και χορηγίες προς το προσωπικό και συνταξιούχους 678.369 692.323 

Εορταστικές εκδηλώσεις 42.064 53.770 

Επιχορήγηση Σωματείου Ταμείου Ευημερίας 1.329.737 1.327.143 

Ομαδική ασφάλεια υπαλλήλων και συνταξιούχων 582.730 626.502 

Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για 
τους υπαλλήλους 3.722.197 3.544.570 

Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για 
συνταξιούχους υπαλλήλους 2.392.913 2.418.748 

Ταμείο Προνοίας - 162.602 

 8.748.010 8.825.658 
*Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην από 1.1.2017 παραχώρηση των προσαυξήσεων στους μισθούς των 
εργοδοτουμένων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. 

Για όλα τα πιο πάνω ωφελήματα η Υπηρεσία μας επαναλαμβάνει ότι δεν θα πρέπει 
να επιβαρύνεται ο Οργανισμός αλλά οι υπάλληλοι. ΄Οσον αφορά στην Συνεισφορά 
στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για τους υπαλλήλους του Οργανισμού, 
επαναλαμβάνεται ότι στους δημόσιους υπαλλήλους έχει καταργηθεί από το 2013 η 
δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αφού με βάση τους περί Ιατρικών 
Κυβερνητικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών Γενικούς (Τροποποιητικοί) Κανονισμούς 
(ΚΔΠ 143/2013) οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι εκπαιδευτικοί και οι κρατικοί αξιωματούχοι 
συνεισφέρουν 1,5% επί των ακαθάριστων απολαβών τους ώστε να μπορούν να 
λαμβάνουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Στην απάντηση για την Έκθεση της 
Υπηρεσίας μας για το έτος 2015 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε ότι 
από τη στιγμή που η ΑΤΗΚ έχει κηρυχθεί ως φορέας υποκείμενος σε 
αποκρατικοποίηση με το Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου Κ.Δ.Π. 175/2014, το 
οποίο εκδόθηκε δυνάμει του περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης Νόμου 
(Ν. 28(Ι)/2014), θέματα που άπτονται δικαιωμάτων των εργαζομένων αποτελούν 
αντικείμενο διαβούλευσης στη Μεικτή Συμβουλευτική Επιτροπή που αποτελείται από 
τη Διυπουργική Επιτροπή και εκπροσώπους των εργαζομένων. Ωστόσο, στις 
20.1.2017 εκδόθηκε το περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης 
(Αποκρατικοποίηση Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου) (Καταργητικό) Διάταγμα του 2017 Κ.Δ.Π.27/2017 με το οποίο καταργήθηκε 
το περί της Ρύθμισης Αποκρατικοποίησης Διάταγμα του 2014.  

Τα σπουδαστικά χορηγήματα (γίνεται αναφορά πιο κάτω), τα βοηθήματα και 
χορηγίες προς το προσωπικό παραχωρούνται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου.  

Ποσό €349.133 αφορά βοήθημα σε 60 πρώην υπαλλήλους της Αρχής οι οποίοι 
αφυπηρέτησαν χωρίς να λαμβάνουν μηνιαία σύνταξη, στις χήρες αυτών των 
υπαλλήλων και στις χήρες υπαλλήλων που αφυπηρέτησαν με ωφελήματα του 
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Ταμείου Συντάξεων. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής το 
ύψος των βοηθημάτων καθορίζεται από το Συμβούλιο και σκοπό έχει να βελτιώσει το 
επίπεδο διαβίωσης αυτών που λαμβάνουν το βοήθημα.  Κατά την άποψη της 
Υπηρεσίας μας, η Αρχή θα πρέπει να διερευνά κατά πόσον τα άτομα στα οποία είχε 
αρχικά αποφασιστεί η παροχή βοηθήματος, εξακολουθούν να χρήζουν τέτοιας 
βοήθειας. Πρόκειται περί σχετικά μικρών ποσών, πλην όμως δίνονται χωρίς να 
καλύπτονται από οποιαδήποτε νομοθετική ή άλλη διάταξη. 

Η Αρχή στην απάντησή της ανέφερε ότι τα ωφελήματα προσωπικού παραχωρούνται 
με βάση τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Η Υπηρεσία μας συστήνει όπως τα εν 
λόγω ωφελήματα τύχουν επαναξιολόγησης κατά την ανανέωση της Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας και όπως οι εισηγήσεις μας υιοθετηθούν από την Αρχή ως οι 
θέσεις της εργοδοτικής πλευράς κατά τις σχετικές διαβουλεύσεις που θα γίνουν. 

Σπουδαστικά Χορηγήματα. 

Ο θεσμός της παραχώρησης χορηγημάτων σε παιδιά υπαλλήλων της Αρχής για 
σκοπούς σπουδών, θεσπίστηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το 1980 και 
ενσωματώθηκε στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1980-1981 και έκτοτε λειτουργεί 
αδιάλειπτα στη Βάση Εσωτερικών Κανονισμών, "Κανονισμοί Σχεδίου Σπουδαστικών 
Χορηγημάτων Προσφερόμενων από την Cyta σε παιδιά υπαλλήλων της", οι οποίοι 
κατά καιρούς τροποποιούνται. Με βάση τους Κανονισμούς αυτούς, επιχορηγούνται οι 
σπουδές για την απόκτηση πρώτου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών (στην Κύπρο 
ή στο εξωτερικό), ή διπλώματος από τις Σχολές Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, 
ή πρώτου πτυχίου. Δικαιούμενα πρόσωπα είναι τα παιδιά των υπαλλήλων του 
μόνιμου και ωρομίσθιου προσωπικού της Αρχής με πενταετή τουλάχιστον συνεχή 
υπηρεσία, καθώς και υπαλλήλων που αφυπηρέτησαν ή απεβίωσαν κατά την 
διάρκεια της υπηρεσίας τους. Οι αιτήσεις για παραχώρηση σπουδαστικών 
χορηγημάτων εξετάζονται από την Επιτροπή Σπουδαστικών Χορηγημάτων, η οποία 
είναι τριμελής υπηρεσιακή επιτροπή. 

Για τα τρία τελευταία ακαδημαϊκά έτη (2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017) το 
ποσό που προβλέπεται στον Προϋπολογισμό της Αρχής είναι €200.000. Το ποσό 
των σπουδαστικών χορηγημάτων για το ακαδημαϊκό έτος  2016-2017, ανήλθε στις 
€193.787.   

Παρατηρήθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρία 40/2017 ημερομηνίας 
5.9.2017, ενέκρινε κατ’ εξαίρεση την επιχορήγηση κατά 50% των διδάκτρων του 
διδακτορικού διπλώματος υπαλλήλου της Αρχής. Το Διοικητικό Συμβούλιο σημείωσε 
ότι η έγκριση αυτή δεν θα αποτελέσει με οποιοδήποτε τρόπο προηγούμενο για τυχόν 
νέα σχετικά αιτήματα, τα οποία και θα εξετάζονται κατά περίπτωση.  Σύμφωνα με το 
υπόμνημα αρ. 158/2017 του Αναπληρωτή Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή η 
ισχύουσα πρακτική της Αρχής σε σχέση με αιτήματα υπαλλήλων για απόκτηση 
διδακτορικού διπλώματος και μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι η απόρριψη τους. 

Σύσταση: Θεωρούμε την κατ΄ εξαίρεση επιχορήγηση των διδάκτρων του 
διδακτορικού διπλώματος της υπαλλήλου εκτός του πλαισίου των υφιστάμενων 
Κανονισμών και εισηγούμαστε την άμεση ανάκλησή της. 

Η Αρχή στην απάντησή της ανέφερε ότι το μελλοντικό όφελος για τον Οργανισμό 
υπερκαλύπτει κατά πολύ το κόστος της επιχορήγησης του προγράμματος.  Ωστόσο, 
η σύστασή μας δεν αφορά στο κόστος της επιχορήγησης, αλλά στην εκτός του 
πλαισίου των Κανονισμών κατ΄ εξαίρεση επιχορήγηση. 
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Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης. 

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

Η Αρχή συνεισφέρει 5,75% επί του βασικού μισθού και τιμαριθμικού επιδόματος (για 
12 μήνες). Η συνεισφορά για το 2017 ανήλθε στο ποσό των €6.115.110. Όπως 
αναφέρεται πιο πάνω οι υπάλληλοι δεν συνεισφέρουν στο Ταμείο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρία αρ. 2/2016, ημερομηνίας 19.1.2016, ενέκρινε 
αίτημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, για τη διενέργεια επιστημονικής μελέτης 
από εγνωσμένης αξίας εξωτερικούς συμβούλους για το Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης και ζήτησε εισήγηση από την Υπηρεσία Προσωπικού για την επιλογή 
των Συμβούλων. Σε μεταγενέστερη συνεδρία αρ. 20/2017, ημερομηνίας 9.5.2017, το 
Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως διενεργηθεί τριετής οικονομική μελέτη 
βιωσιμότητας, η οποία θα καλύπτει και θέματα που έχουν τεθεί από τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις όπως τις επιπτώσεις στη λειτουργία του Ταμείου από 
την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας,  τη διαχείριση αποθεματικών σε 
περίπτωση διάλυσης του Ταμείου, τη δυνατότητα μετατροπής του σε νομική οντότητα 
και εναλλακτικούς τρόπους παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα μέλη του. 
Περαιτέρω αποφασίστηκε να κληθούν για ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση ως 
προς το περιεχόμενο της μελέτης οι έξι μεγαλύτεροι λογιστικοί/ελεγκτικοί οίκοι και να 
ενημερωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Όπως πληροφορηθήκαμε από την Υπηρεσία 
Προσωπικού έχουν κληθεί οι προεπιλεχθέντες οίκοι για συζήτηση και ετοιμάζεται 
σχετική ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις 31.12.2017 το απόθεμα του Ταμείου ανερχόταν σε €5,1 εκ. μέρος του οποίου 
αφορά σε μεταφερόμενα ποσά μελών του Ταμείου, αφού με βάση τους Κανονισμούς 
του Ταμείου σε περίπτωση που μέλος δεν εξαντλήσει πλήρως τα κατά ημερολογιακό 
έτος δικαιώματα του, δικαιούται σε μεταφορά ποσοστού τουλάχιστον 50% των μη 
εξαντληθέντων δικαιωμάτων του έτους. Στο μνημόνιο της Διευθύντριας Υπηρεσιών 
Προσωπικού ημερομηνίας 9.10.2015 επισημαίνεται ότι ένα από τα θέματα που 
θέτουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι η διερεύνηση της πιθανότητας να 
διαμοιραστεί το απόθεμα του Ταμείου κατ΄ αναλογία στις μερίδες του εν ενεργεία 
προσωπικού και των συνταξιούχων. Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη 
επιστολή μας, θεωρούμε απαράδεχτη οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια και το απόθεμα 
θα πρέπει να επιστραφεί στην Αρχή.   

Σημειώνεται ότι εκκρεμεί ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου από 
το 2004 μέχρι το 2017.  

Επιδόματα 

Κατ’ αποκοπή επίδομα οδοιπορικών. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
ημερ. 19.7.1994 καταβάλλεται στους Διευθυντές κατ΄ αποκοπή μηνιαίο ποσό 
αποζημίωσης για οδοιπορικά έξοδα, το οποίο αναθεωρήθηκε στις 6.11.2001 και 
περιλαμβάνει το Ανώτατο και Ανώτερο Προσωπικό. Τα επιδόματα έχουν 
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αναθεωρηθεί με μεταγενέστερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν 
τροπολογίας που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά τη συζήτηση 
του Προϋπολογισμού της Αρχής για το 2017 για μείωση κατά 10% των επιδομάτων 
οδοιπορικών και φιλοξενίας,  καταβάλλονται σήμερα τα ακόλουθα ποσά:  

Διευθυντής Α €147,62 

Διευθυντής Β € 73,81 

Τμηματάρχης € 54,67 

Αναφέρεται ότι το επίδομα καταβάλλεται από το κονδύλι δαπανών «Ταξιδιωτικά» και 
είναι αφορολόγητο.  

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη έκθεση μας σε ορισμένες περιπτώσεις 
γίνεται χρήση υπηρεσιακών οχημάτων από προσωπικό στο οποίο καταβάλλεται 
επίδομα. Με βάση στοιχεία από το νέο σύστημα διαχείρισης τηλεματικής στόλου, σε 
5 άτομα με βαθμό Διευθυντή Β΄ και σε 15 άτομα με βαθμό Τμηματάρχη δόθηκαν 
Ηλεκτρονικά Κλειδιά για χρήση υπηρεσιακών οχημάτων.  Δύο εκ των Διευθυντών Β΄ 
(ένας στην Πάφο και ένας στη Λεμεσό) και δύο Τμηματάρχες (στη Λευκωσία) 
χρησιμοποιούν το υπηρεσιακό όχημα σε τακτική βάση.     

Σύσταση: Το επίδομα θα πρέπει να καταργηθεί για το προσωπικό στο οποίο έχει 
διατεθεί όχημα για τις υπηρεσιακές μετακινήσεις. Εναλλακτικά, τα εν λόγω άτομα δεν 
θα πρέπει να χρησιμοποιούν υπηρεσιακό όχημα, αλλά το ιδιωτικό τους όχημα, για τις 
υπηρεσιακές τους μετακινήσεις και το επίδομα θα πρέπει να φορολογείται. 

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

Δημόσιο  ΑΤΗΚ  
Διευθυντές Τμημάτων/Υπηρεσιών με πάγιο μισθό €4.590 Ανώτεροι Διευθυντές €5.167 
Διευθυντές Τμημάτων/Υπηρεσιών με κλίμακες Α15 και Α16 €3.213 Διευθυντές Α΄  €3.691 
Άλλοι Διευθυντές με κλίμακα Α15(i) €1.836 Διευθυντές Β΄ €2.214 
 -- Τμηματάρχης Α14(ii) €738 

 

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

Κατηγορία 
Προσωπικού 

Υπηρεσιακή 
Σταθερή Γραμμή 

Αξία Κινητού 
Τηλεφώνου 

Μηνιαίες Κλήσεις 
Σταθερής Κινητής 

VF Connect 
Card 

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

καθηκόντων 
250 20 20/30 - 

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

Επιπρόσθετα από τις πιο πάνω παροχές, γίνεται παραχώρηση και της υπηρεσίας 
mobile data κατόπιν έγκρισης της ιεραρχίας και αναλόγως των καθηκόντων του 
καθενός.  
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Δικαιούμενες παροχές ευρυζωνικών υπηρεσιών σε υπαλλήλους και συνταξιούχους 

Κατηγορία 
Υπαλλήλου/Συνταξιούχου 

Δικαιούμενες ποσοστιαίες (%) εκπτώσεις στο τέλος της 
συνδρομής 

 Internet Cytavision Value Pack 

Διευθυντές Α & Β 100% (20Mbps) 100% 
Ανώτερο Μόνιμο Προσωπικό 100% (20Mbps) 100% 
Μέσο/Κατώτερο Μόνιμο 
Προσωπικό 

100% (10Mbps) 100% 

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

Ανώτερο Προσωπικό Έκπτωση 
€11,47 + ΦΠΑ 20ΜΒ 

Κατώτερο Προσωπικό Έκπτωση 
€9,40 + ΦΠΑ10MB  

100% 

Συγκριτικά στο δημόσιο δεν καταβάλλεται κατ’ αποκοπή επίδομα τηλεφώνου σε 
Διευθυντές Τμημάτων/Υπηρεσιών.  

Είναι άποψη μας ότι κάποια εξ αυτών των ωφελημάτων είναι προκλητικά, αφού 
καλείται η Αρχή να τα επιχορηγήσει. 

Άδεια απουσίας άνευ απολαβών για προσωπικούς λόγους. 

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

Το 2017 εγκρίθηκε η παραχώρηση άδειας απουσίας άνευ απολαβών για 
προσωπικούς λόγους σε 6 περιπτώσεις, εκ των οποίων οι δύο αφορούσαν σε 
χρονική περίοδο ενός έτους και μία σε "κατ’ εξαίρεση" άδεια απουσίας ενός έτους 
πριν από την πάροδο πέντε χρόνων από τη λήξη της προηγούμενης άδειας που είχε 
παραχωρηθεί και ήταν επίσης για ένα έτος. 

Σύσταση:  Η Αρχή θα πρέπει να μελετήσει το θέμα της άδειας απουσίας άνευ 
απολαβών για προσωπικούς λόγους και καθορίσει τους λόγους που θα επιτρέπουν 
την παραχώρηση τέτοιας άδειας. 

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

Σε επτά υπαλλήλους της Αρχής που αφυπηρέτησαν πρόωρα στα πλαίσια Σχεδίου 
Ευδόκιμης Αφυπηρέτησης, καταβλήθηκε αποζημίωση για μη χορηγηθείσα ετήσια 
άδεια συνολικού ποσού  €33.466 ως ακολούθως: 
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Βαθμός   

Αριθμός ημερών 
ετήσιας άδειας που  

δεν χορηγήθηκε  
Ποσό που 

καταβλήθηκε 
    € 
Ανώτερος ειδ. τεχνίτης  64  9.448 
Γραμματ. Επόπτης Β΄  56  9.222 
Μηχανικός Α΄  19  4.268 
Λειτουργός Α΄  23  3.926 
Μηνιαία Καθαρίστρια  32  3.000 
Ανώτερος Τεχνικός  15  2.779 
Ανώτερος γραφέας  5  823 
  214  33.466 

 

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

Στη Δημόσια Υπηρεσία προβλέπεται ότι υπάλληλος που αφυπηρετεί ή παραιτείται 
οφείλει να λάβει την άδεια ανάπαυσης που έχει σε πίστη του και δεν δικαιούται να την 
αποποιηθεί, ούτε να υπηρετήσει έναντι αυτής, ούτε να διεκδικήσει πληρωμή της, με 
εξαίρεση περιπτώσεις αναγκαστικής αφυπηρέτησης ή αφυπηρέτησης για λόγους 
δημόσιου συμφέροντος ή λόγω διορισμού σε άλλη κρατική υπηρεσία ή σε νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπου δεν παρέχεται χρονικά η δυνατότητα λήψη της 
άδειας που έχει σε πίστη του πριν την ανάληψη των νέων καθηκόντων του.  Ακόμη 
και στην περίπτωση των κρατικών αξιωματούχων, το Υπουργικό Συμβούλιο στις 
2.2.2016 αποφάσισε (αρ. Απόφασης 80.166) όπως όλοι οι Αξιωματούχοι των οποίων 
οι όροι διορισμού τους παραπέμπουν,  σε ότι αφορά στην άδεια ανάπαυσης τους, 
στα ισχύοντα για τους δημοσίους υπαλλήλους, δεν δικαιούνται, σε περίπτωση που 
έχουν συσσωρευμένη άδεια ανάπαυσης κατά την αφυπηρέτηση ή λήξη της θητείας 
τους ή κατά την υποβολή παραίτησής τους, να διεκδικήσουν πληρωμή της, παρά 
μόνο σε περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν για τους δημόσιους υπαλλήλους. 

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

Συνδικαλιστικές Διευκολύνσεις. 

Όπως αναφέρθηκε και στην έκθεση μας για το προηγούμενο έτος, το Διοικητικό 
Συμβούλιο στη συνεδρία του 11/2016 ημερομηνίας 5.4.2016 ενέκρινε αίτημα της 
συνδικαλιστικής οργάνωσης ΑΣΕΤ-Cyta  όπως o Γενικός της Γραμματέας διακινείται 
ελεύθερα για συνδικαλιστικούς σκοπούς χωρίς έγκριση και όπως απαλλάσσεται της 
υποχρέωσης να επιδεικνύει την υπηρεσιακή του ταυτότητα για σκοπούς του 
Συστήματος Τήρησης Ωραρίου. Τις διευκολύνσεις αυτές είχαν ήδη οι Γενικοί 
Γραμματείς των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΕΠΟΕΤ, ΠΑΣΕ και ΣΗΔΗΚΕΚ. 
Περαιτέρω ενέκρινε την αύξηση των ωρών που παραχωρούνται εβδομαδιαία ως 
συνδικαλιστική άδεια από 20 σε 30  για την ΑΣΕΤ-Cyta και από 10 σε 30  για τη ΣΕΠ-
ΑΤΗΚ χωρίς την ανάγκη έγκρισης, και αποφάσισε διεύρυνση των ατόμων που 
δικαιούνται την άδεια αυτή.   
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Αναφέρεται συγκριτικά ότι στην περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων μελών της 
ΠΑΣΥΔΥ, επιτρέπεται η συμμετοχή τους στα ετήσια ή έκτακτα Συνέδρια της 
ΠΑΣΥΔΥ, στις τακτικές ή έκτακτες συσκέψεις αντιπροσώπων των Επαγγελματικών 
Κλάδων και Επαρχιακών Τμημάτων που συγκαλούνται μέχρι δύο φορές το χρόνο 
από το Γενικό Συμβούλιο (Γ.Σ.) της ΠΑΣΥΔΥ, τις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις 
του Γ.Σ., της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) και της Κεντρικής Γραμματείας (Κ.Γ.) της 
ΠΑΣΥΔΥ ως μέλη των πιο πάνω Σωμάτων ή άλλων Επίσημων Μικτών Σωμάτων. 

Η Αρχή στην απάντησή της ανέφερε ότι οι επισημάνσεις της Υπηρεσίας μας έχουν 
περιληφθεί από την εργοδοτική πλευρά ως αντιαιτήματα κατά τη διάρκεια των 
διαβουλεύσεων για την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2015-2018. 

Υπερωριακή απασχόληση.  

Η δαπάνη για υπερωριακή απασχόληση σύμφωνα με την Υπηρεσία Μισθολογίου 
ανήλθε σε €2,29 εκ. το 2017 σε σύγκριση με €2,16 εκ. το 2016: 

 2017  2016 

Ώρες  € εκ.  Ώρες  € εκ. 

Υπερωρίες Κυριακής και δημόσιων αργιών 42.348  1,06  40.720  1,03 

Υπερωρίες εργάσιμων ημερών 58.301  0,97  50.979  0,87 

Επίδομα νυχτερινής απασχόλησης 59.632  0,26  60.395  0,26 

Σύνολο 160.281  2,29  152.094  2,16 

Από το ποσό των €2,29 εκ., ποσό €1.27 εκ. αφορά στη Διεύθυνση Εμπορικών 
Υπηρεσιών και ποσό €0,92 εκ. στη Διεύθυνση Τεχνολογίας και Πληροφορικής. Τα 
μεγαλύτερα ποσά καταβλήθηκαν στην Διεύθυνση Υπηρεσιών Αεροναυσιπλοΐας – 
Λειτουργία και Συντήρηση (€586.236), στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων και 
Υπηρεσιών (€373.531), στην Τεχνική Εξυπηρέτηση Πελατών (€322.290) και στο 
Ενσύρματο Δίκτυο Πρόσβασης (€207,811).  

Διεύθυνση Υπηρεσιών Αεροναυσιπλοΐας.  

Η υπερωριακή απασχόληση αφορά κυρίως σε προσωπικό (τεχνικούς και χειριστές) 
που εργάζεται με σύστημα βάρδιας σε εξαήμερη βάση για την προσφορά υπηρεσιών 
στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και αναλύεται ως ακολούθως: 
 

 2017  2016 
€   € 

Επίδομα βάρδιας 313.008  326.968 
Υπερωρίες εργάσιμων ημερών 147.931  175.082 
Επίδομα νυχτερινής απασχόλησης  124.244  125.869 
Υπερωρίες Κυριακής και δημόσιων αργιών 1.053  1.033 
Σύνολο 586.236  628.952 

 
Αναφέρονται ενδεικτικά παραδείγματα υπερωριακής αμοιβής διαφόρων ατόμων: 
 

Ειδικότητα   
Ακαθάρ. 

Απολαβές   
Υπερωρ. 
Αμοιβή  

Ποσοστό επί των 
απολαβών 

  €  €   

Τεχνικός Ι  40.890  26.396  65% 

Ανώτερος Τεχνικός  44.922  23.040  51% 

Ανώτερος Χειριστής  42.478  22.717  53% 

Τεχνικός Επόπτης Β΄  47.087  19.649  42% 
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Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως η Αρχή μελετήσει τις ανάγκες 
στελέχωσης των Υπηρεσιών Αεροναυσιπλοΐας με σκοπό τη μείωση της υπερωριακής 
απασχόλησης.  

6. Ευδόκιμη αφυπηρέτηση υπαλλήλων. 

Σύμφωνα με τους περί Προσωπικού της Αρχής Γενικούς Κανονισμούς του 1982-
2006 (Κανονισμός 10(α)) η Αρχή, με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή αποφασίζει για 
την ευδόκιμη αφυπηρέτηση των υπαλλήλων και το προσωπικό (Κανονισμός 
21(1)(στ)), λαμβάνει ως αποζημίωση τόσους μηνιαίους μισθούς (Βασικό και 
Τιμαριθμικό επίδομα) όσα τα πραγματικά έτη υπηρεσίας του, με ανώτατο ποσό 
αποζημίωσης το ποσό της μισθοδοσίας την οποία θα λάμβανε ο ενδιαφερόμενος εάν 
συνέχιζε την υπηρεσία του μέχρι την ηλικία αφυπηρέτησης. Επιτρέπεται δηλαδή να 
δοθεί ως «αποζημίωση», για πρόωρη αφυπηρέτηση, το σύνολο των μισθών που θα 
λάμβανε ο υπάλληλος μέχρι να αφυπηρετήσει, προκαταβολικά και αφορολόγητα. Μια 
τέτοια «αποζημίωση» θα δικαιολογείτο μόνο εάν ο υπάλληλος που αφυπηρετεί με 
αυτούς τους όρους όχι απλώς δεν έχει καμιά θετική συνεισφορά, αλλά η παρουσία 
του ως υπαλλήλου προκαλεί οικονομική ζημιά στον Οργανισμό.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρία αρ. 48/2017 ημερομηνίας 31.10.2017 ενέκρινε 
την εφαρμογή Σχεδίου Ευδόκιμης Αφυπηρέτησης με βάση το οποίο το προσωπικό 
που αποχωρεί λαμβάνει αποζημίωση ίση με το μικρότερο ποσό από (α) το μηνιαίο 
μισθό (Βασικός μισθός στην ανώτατη βαθμίδα και Τιμαριθμικό Επίδομα) x τα έτη 
υπηρεσίας, μειωμένο κατά 10% για ποσό μέχρι τις €100.000 και 15% για τυχόν 
υπόλοιπο πέραν των €100.000, και (β) το 70% της διαφοράς μεταξύ του μισθού που 
θα έπαιρνε ο υπάλληλος μέχρι την ηλικία κανονικής αφυπηρέτησής του με βάση τη 
σημερινή μισθολογική του κλίμακα και της σύνταξης που θα εισπράξει μέχρι τότε. 
Περαιτέρω, το μικρότερο ποσό που προκύπτει από το (α) και (β) μειώνεται κατά 30% 
για ποσά πέραν των €70.000, με μέγιστο ποσό αποζημίωσης (πριν από τη 
φορολογία) τις €125.000.  Σε σχέση με το Σχέδιο που εφαρμόστηκε τα έτη 2011 και 
2012, το νέο Σχέδιο προβλέπει μικρότερη μείωση του ποσού που προκύπτει από τα 
(α) και (β), ήτοι 30% σε σχέση με 50%, καθώς και αύξηση του μέγιστου ποσού 
αποζημίωσης από €100.000 σε €125.000. 

Σε δέκα υπαλλήλους της Αρχής που αφυπηρέτησαν πρόωρα το 2017 καταβλήθηκε 
αποζημίωση συνολικού ύψους €857.256. Οι αποζημιώσεις κυμάνθηκαν από €12.945 
μέχρι €108.315, με μέσο όρο ανά υπάλληλο €85.726. Επιπρόσθετα, το εφάπαξ ποσό 
προς άμεση καταβολή στους εν λόγω υπαλλήλους στη βάση των συνταξιοδοτικών 
ωφελημάτων που προβλέπονται στους Κανονισμούς του Ταμείου Συντάξεων και 
Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της Αρχής Κ.Δ.Π.360/2014 ανέρχεται στις €734.315.  
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, πληρώθηκε ποσό €33.466 για μη χορηγηθείσα ετήσια 
άδεια που είχαν σε πίστη τους επτά από τους εν λόγω δέκα υπαλλήλους.  

Για την υλοποίηση του Σχεδίου εγκρίθηκε Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός  
ύψους €5 εκ. κάτω από το Άρθρο 410 «Αποζημίωση για Πρόωρη Αφυπηρέτηση» του 
Κεφαλαίου 20, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στις 15.12.2017 (ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2017 Νόμος (Αρ. 2) του 2017). Σύμφωνα με το 
επεξηγηματικό υπόμνημα στο Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό, ο θεσμός της 
πρόωρης/ευδόκιμης αφυπηρέτησης έχει αξιοποιηθεί με επιτυχία στο παρελθόν και η 
Αρχή αναμένει να δώσει και πάλι θετικά αποτελέσματα για τον οργανισμό, αφού θα 
ανανεωθεί μέρος του προσωπικού με νέους ανθρώπους, με σύγχρονες γνώσεις και 
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δεξιότητες και σε σημαντικά χαμηλότερο κόστος, αφού δεν αναμένεται η πλήρης 
αντικατάσταση των ατόμων που θα αφυπηρετήσουν πρόωρα.  

Σύσταση: Η άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι δεν θα πρέπει να προσφέρονται μη 
στοχευμένα σχέδια ευδόκιμης αφυπηρέτησης που να μην προβλέπουν (α) 
οποιαδήποτε κριτήρια ως προς την ικανότητα των υπαλλήλων να συνεχίσουν να 
εκτελούν τα καθήκοντα τους (π.χ. λόγοι υγείας, επαγγελματική κατάρτιση) και (β) την 
κατάργηση των θέσεων που κενώνονται. Περαιτέρω πρόκειται για ένα Σχέδιο που 
συνιστά έμμεσα σημαντική αύξηση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των 
υπαλλήλων και η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι ο θεσμός θα πρέπει να τύχει 
επαναξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη και την επικρατούσα οικονομική κατάσταση η 
οποία έχει καταστήσει επιτακτική ανάγκη την αναθεώρηση των συνταξιοδοτικών 
σχεδίων. 

7. Μισθοδοτική ανέλιξη και συνταξιοδοτικά ωφελήματα του προσωπικού 
που είναι τοποθετημένο σε προσωπική κλίμακα λόγω αποποίησης 
προαγωγής. 

Ο θεσμός της αποποίησης του δικαιώματος προαγωγής συμφωνήθηκε αρχικά με τη 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) για την τριετία 1.1.1992 - 31.12.1994  και 
αναθεωρήθηκε στις ΣΣΕ για τις τριετίες 1.1.1998-31.12.2000 και 1.1.2004-
31.12.2006. Σύμφωνα με τη ΣΣΕ 1.1.2004-31.12.2006, υπάλληλοι που κατέχουν το 
βαθμό του Ανώτερου (τεχνικό προσωπικό, γραφειακό προσωπικό και ειδικευμένο 
προσωπικό) ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρόσληψης, μπορούν μετά από αίτηση τους 
να αποποιηθούν το δικαίωμα διεκδίκησης προαγωγής στον επόμενο βαθμό (βαθμός 
Επόπτη) και να τοποθετηθούν σε προσωπική κλίμακα, λαμβάνοντας πέντε 
πρόσθετες προσαυξήσεις (της κλίμακας προαγωγής), μία κάθε δύο χρόνια. Στην 
περίπτωση που υπολείπονται για την αφυπηρέτηση τους λιγότερα χρόνια από όσα 
είναι το διπλάσιο των προσαυξήσεων, θα παίρνουν μία προσαύξηση κάθε χρόνο, 
ώστε να φθάνουν στην ανώτατη βαθμίδα της κλίμακας τους ένα χρόνο πριν την 
κανονική αφυπηρέτηση.  Οι επηρεαζόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν 
συμπληρώσει 24 χρόνια υπηρεσίας, να είναι ηλικίας σαράντα επτά χρόνων και άνω 
και να έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον δύο χρόνια στην ανώτατη βαθμίδα της 
κλίμακας του βαθμού τους.  

Με την ψήφιση του περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών 
Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις 
Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου 
Τομέα Νόμου του 2011 (Ν.192(Ι)/2011), από την 1.1.2012 δεν καταβάλλονταν οι 
προσαυξήσεις σε όσους είχαν είδη αποποιηθεί του δικαιώματος τους για προαγωγή 
αλλά γίνονταν δεκτές νέες αιτήσεις για αποποίηση και ένταξη σε προσωπική κλίμακα. 
Περαιτέρω με την ψήφιση του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο 
Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου (Ν.21(Ι)/2013), 
και της απαγόρευσης πλήρωσης θέσεων με οποιοδήποτε τρόπο, από τις 18.4.2013 
δεν γίνονταν δεκτές νέες αιτήσεις για αποποίηση.  

Στις 6.5.2016 η Αρχή υπέβαλε πρόταση στον Υπουργό Οικονομικών σύμφωνα με 
την οποία, από το 2016, το προσωπικό το οποίο έχει αποποιηθεί της διεκδίκησης 
προαγωγής του στον επόμενο βαθμό, κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης του με 
οποιοδήποτε τρόπο (κανονική, ευδόκιμη ή εθελούσια αφυπηρέτηση), για σκοπούς 
μόνο υπολογισμού των συνταξιοδοτικών του ωφελημάτων (περιλαμβανομένων 
ωφελημάτων για εθελούσια ή ευδόκιμη αφυπηρέτηση), να τοποθετείται σε ανάλογο 
σημείο της προσωπικής κλίμακας του βαθμού του ωσάν να μην είχε γίνει 
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παγοποίηση των μισθολογικών προσαυξήσεων. Κατά την ημερομηνία αυτή υπήρχαν 
107 υπάλληλοι οι οποίοι είχαν αποποιηθεί το δικαίωμα προαγωγής. Η πρόταση δεν 
έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών ο οποίος στην απάντηση του 
ημερομηνίας 26.9.2016 προς τον Αναπληρωτή Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή 
επισημαίνει  ότι, με βάση το  άρθρο 4.(1) των περί της μη Παραχώρησης 
Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και 
Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και 
του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμους του 2011 έως 2014,  ακόμη και στις 
περιπτώσεις υπαλλήλων οι οποίοι προάγονται μεταξύ 20.6.2014 και 31.12.2016 και 
δεν τους αποδίδεται η μισθοδοσία προαγωγής μέχρι τη λήξη του Νόμου 
(31.12.2016), εάν αφυπηρετήσουν πριν τη λήξη αυτού, τα συνταξιοδοτικά τους 
ωφελήματα υπολογίζονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η μισθοδοσία προαγωγής. 

Το θέμα συζητήθηκε σε συνεδρία της Ανωτέρας Μικτής Επιτροπής Προσωπικού 
(ΑΜΕΠ) με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στις 27.10.2016 κατά την οποία 
συμφωνήθηκε όπως από το έτος 2017 το προσωπικό το οποίο έχει αποποιηθεί της 
προαγωγής του στον αμέσως επόμενο βαθμό, κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης 
του με οποιοδήποτε τρόπο (κανονική αφυπηρέτηση, ευδόκιμη αφυπηρέτηση, 
εθελούσια αφυπηρέτηση), για σκοπούς υπολογισμού των συνταξιοδοτικών του 
ωφελημάτων (περιλαμβανομένων τυχόν ωφελημάτων για εθελούσια ή ευδόκιμη 
αφυπηρέτηση) θα τοποθετείται σε ανάλογο σημείο της προσωπικής κλίμακας του 
βαθμού του ωσάν να μην έχει γίνει παγοποίηση των μισθολογικών προσαυξήσεων. 
Περαιτέρω, η κατ’ αρχήν συμφωνία θα τίθετο προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο 
της Αρχής.  Κατά την συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου (αρ. 44/2016 
ημερομηνίας 22.12.2016) η Πρόεδρος αναρωτήθηκε γιατί το θέμα τίθεται ενώπιον 
του Συμβουλίου, αφού υπάρχει ήδη κατ’ αρχήν συμφωνία στην ΑΜΕΠ μεταξύ της 
Διεύθυνσης (Ανώτερης Διευθύντριας – Χρηματοοικονομικά και Διοίκηση) και των 
συνδικαλιστικών  οργανώσεων. Το Συμβούλιο, αφού σημείωσε ότι ο ρόλος του 
Συμβουλίου δεν είναι να δίνει τυπικές εγκρίσεις, εξουσιοδότησε τον Αναπληρωτή 
Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή να αποφασίσει σχετικά με το θέμα. Στις 13.2.2017 ο 
Αναπληρωτής Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής με επιστολή του προς τη 
Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Συντάξεων ενημέρωσε ότι έχει εγκρίνει τη 
συμφωνία με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα 
εγκριθεί από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Συντάξεων. Ο Γραμματέας του 
Ταμείου Συντάξεων στην απάντηση του αναφέρει ότι το Ταμείο εφαρμόζει όλες τις 
συμφωνίες που συνάπτει η Αρχή με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις σε σχέση με τη 
μισθοδοσία και τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των υπαλλήλων και ότι αυτές δεν 
αποτελούν αντικείμενο έγκρισης από το Ταμείο Συντάξεων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρία αρ. 27/2017 ημερομηνίας 13.6.2017 
αποφάσισε όπως συνεχιστεί ο θεσμός του δικαιώματος αποποίησης προαγωγής και 
επιβεβαίωσε προηγούμενες αποφάσεις του για επανεξέταση του στο πλαίσιο 
διαπραγμάτευσης νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.  Στην εν λόγω συνεδρία 
αναφέρθηκε ότι το κόστος της ενώπιον του Συμβουλίου εισήγησης για συνέχιση του 
θεσμού έχει υπολογιστεί σε €10 εκ. (για το χειρότερο σενάριο) μέχρι το 2030.   

Σύμφωνα με στοιχεία από τις Υπηρεσίες Προσωπικού κατά το 2017 αποποιήθηκαν 
του δικαιώματος προαγωγής σαράντα εννέα υπάλληλοι, ενώ από την εφαρμογή του 
θεσμού της αποποίησης προαγωγής έχει επωφεληθεί οικονομικά σημαντικός 
αριθμός προσωπικού.  
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Σύσταση:  Η πιο πάνω απόφαση ότι για τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών 
ωφελημάτων (περιλαμβανομένων τυχόν ωφελημάτων για εθελούσια ή ευδόκιμη 
αφυπηρέτηση) το προσωπικό θα τοποθετείται σε ανάλογο σημείο της προσωπικής 
κλίμακας του βαθμού του, ωσάν να μην έχει γίνει παγοποίηση των μισθολογικών 
προσαυξήσεων, είναι παράνομη, αφού αντιβαίνει τις πρόνοιες των περί της μη 
Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των 
Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της 
Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2011 έως 2014 
και εισηγούμαστε άμεση ανάκλησή της.  Σε περίπτωση που έχουν ήδη δημιουργηθεί 
δικαιώματα, θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες από αυτούς που έλαβαν τις σχετικές 
αποφάσεις. 

Σύμφωνα με την Αρχή, το ΔΣ, στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης της νέας ΣΣΕ, θα 
επιδιώξει την κατάργηση του θεσμού της αποποίησης. 

8. Προαγωγές. 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού σε συνεδρία της 
ημερομηνίας 2.10.2017 αποφάσισε την εξαίρεση από την απαγόρευση  πλήρωσης 
82 θέσεων στην Αρχή.  Κατά το 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής αποφάσισε 
την προαγωγή 63 υπαλλήλων.  

Από τις 63 προαγωγές που έγιναν, οι 30 αφορούσαν σε επανεξετάσεις προαγωγών 
που ακυρώθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο και είχαν γίνει κατά την περίοδο 2003 έως 
2012. Σε σχέση με τις εν λόγω προαγωγές, σε 25 υπαλλήλους αποδόθηκαν 
αναδρομικοί μισθοί συνολικού ποσού €371.601 πλέον εργοδοτικές εισφορές. 
Επιπλέον, θα γίνει αναπροσαρμογή των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των εν λόγω 
υπαλλήλων με βάση την προαγωγή τους.  

Για τις επανεξετάσεις προαγωγών που έγιναν κατά το 2017 προηγήθηκε αριθμός 
ακυρωτικών αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου, οι οποίες βασίστηκαν, σε 
αρκετές περιπτώσεις, στην μη αιτιολόγηση τόσο από το Συμβούλιο Προσωπικού όσο 
και από τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή, της σύστασης ορισμένων προσώπων 
ως των καταλληλότερων σε διαδικασία προαγωγής, η οποία σύμφωνα με τις πιο 
πάνω αποφάσεις προϋποθέτει πειστική αιτιολογία σε σύγκριση με τους υπολοίπους. 

9. Σχέδιο Συντάξεων.  

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

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

Σύμφωνα με τον Νόμο οι επενδύσεις του 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 
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συμφέροντα της Αρχής, εφόσον τυχόν ελλείμματα του Σχεδίου καλύπτονται από 
την Αρχή και οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη έχει άμεσες επιπτώσεις στην Αρχή. 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες επιστολές μας, η Διεύθυνση Εσωτερικού 
Ελέγχου της Αρχής διενήργησε το 2014 έλεγχο επί των διαδικασιών επιλογής και 
παρακολούθησης επενδύσεων και της υλοποίησης τους που έγιναν κατά την 
περίοδο 2009-2013, καθώς επίσης και αξιολόγηση της επάρκειας και 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων ελέγχου που εφαρμόζονταν. Σύμφωνα με 
τα ευρήματα της ελεγκτικής εργασίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, 
διαφαίνεται ότι δεν προστατεύτηκαν τα συμφέροντα του Ταμείου, οι εμπλεκόμενοι 
Διαχειριστές και λειτουργοί δεν εφάρμοσαν την απαραίτητη σύνεση, γνώση και 
επιδεξιότητα, δεν έδρασαν με την απαραίτητη προσοχή, δεν εκπλήρωσαν τις 
υποχρεώσεις τους έναντι του Ταμείου και της Αρχής ως Χρηματοδοτούσας Αρχής 
και άφησαν το Ταμείο εκτεθειμένο σε σημαντικούς κινδύνους και οικονομική ζημιά, 
η οποία υπολογίστηκε σε €201,9 εκ. (€85,9 εκ. αφορά σε ποσό από τις επενδύσεις 
που σχετίζονται με ακίνητα, €48,4 εκ. από τις επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά 
μέσα και €67,6 εκ. από απομείωση στα μετρητά). Οι έντεκα εκθέσεις με τα 
πορίσματα των ερευνών της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου κοινοποιήθηκαν 
στον Γενικό Εισαγγελέα για διερεύνηση του ενδεχόμενου διάπραξης ποινικών 
αδικημάτων. Όπως πληροφορηθήκαμε, η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου 
αποφάσισε να ζητήσει από το Γενικό Εισαγγελέα ενημέρωση σχετικά με την 
πρόοδο στο ανακριτικό έργο της Αστυνομίας που αφορά σε ενδεχομένως ποινικά 
αδικήματα σχετικά με τις επενδύσεις του Ταμείου.  

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

Η Αρχή στην απάντησή της ανέφερε ότι ενόψει του επείγοντος των υποθέσεων του 
Ταμείου με καταληκτικές ημερομηνίες, που ορίζονταν ως επί το πλείστο από τα 
Δικαστήρια, η Διαχειριστική Επιτροπή προχώρησε σε κατ΄ ευθείαν ανάθεση 
υποθέσεων που θα τύγχαναν εκδίκασης σε δύο Νομικούς Συμβούλους με τους 
οποίους το ταμείο είχε ήδη συνεργασία.  Στη συνέχεια έλαβε απόφαση να συμβληθεί 
με τρίτο Νομικό Σύμβουλο τόσο για νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, όσο και για 
να αναλάβει τις υπόλοιπες υποθέσεις που βρίσκονταν στο Δικαστήριο. 

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

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, τα αποτελέσματα των αναλογιστικών μελετών 
επηρεάζουν άμεσα τις οικονομικές καταστάσεις της Αρχής, εφόσον, σύμφωνα με το 
άρθρο 18(2) των περί Συντάξεων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 
Κανονισμών, η Αρχή καλύπτει οποιοδήποτε αναλογιστικό έλλειμμα ήθελε 
προκύψει. Η αναλογιστική μελέτη χρηματοδότησης του Ταμείου Συντάξεων με 
ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2017 κατέδειξε έλλειμμα χρηματοδότησης ύψους 
€141 εκ. (σε σύγκριση με €184,4 εκ. στις 31.12.2016). Με βάση τις πρόνοιες του 
άρθρου 34(2) του Νόμου που προβλέπει για την Ίδρυση, τις Δραστηριότητες και 
την Εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών 
(Ν208(Ι)/2012), σε περίπτωση που το Ταμείο έχει ανεπαρκή περιουσιακά στοιχεία, 
καταρτίζει συγκεκριμένο και πραγματοποιήσιμο σχέδιο ανάκαμψης, το οποίο 
υποβάλλεται προς έγκριση στον Έφορο. Με βάση το προηγούμενο σχέδιο 
ανάκαμψης (το οποίο εγκρίθηκε από τους Διαχειριστές στις 15.11.2016 και 
επικυρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής στις 29.11.2016), για 
αποπληρωμή του ελλείμματος η Αρχή θα έπρεπε να καταβάλλει στο Ταμείο, πέραν 
των μηνιαίων συνεισφορών της, €17εκ. ετησίως για τα επόμενα έντεκα χρόνια. 
Σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη χρηματοδότησης του Ταμείου με ημερομηνία 
αναφοράς την 31.12.2016, η ετήσια δόση της Αρχής θα πρέπει να αυξηθεί από 
€17εκ. ανά έτος για έντεκα έτη, αρχής γενομένης από το 2016, σε €19,6 εκ. ανά 
έτος με περίοδο αποπληρωμής δέκα έτη, αρχής γενομένης από το 2017 (αύξηση 
κατά €26εκ.).  Για κάλυψη της ετήσιας δόσης των €19,6 εκ. ζητήθηκε, μέσω 
συμπληρωματικού προϋπολογισμού, αύξηση ύψους €2,6 εκ. του Άρθρου 000 
«Υποχρέωση Ταμείου Συντάξεως» του Κεφαλαίου 60. O περί Συμπληρωματικού 
Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2017 Νόμος (Αρ. 2) του 
2017 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 
15.12.2017. 

Η αναλογιστική μελέτη του Σχεδίου Συντάξεων με ημερομηνία αναφοράς την 
31.12.2017 κατέδειξε έλλειμμα ύψους €291,02 εκ. (σε σύγκριση με €293 εκ. το 
2016). Στην Κατάσταση  Λοιπών Συνολικών Εσόδων των Οικονομικών 
Καταστάσεων της Αρχής για το 2017 καταχωρίστηκε έξοδο €12.836.561. 

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

10. Μετάβαση αποστολών στο εξωτερικό.  

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

Κατά το 2017, η Αρχή υπέβαλε μέσω του Υπουργείου Οικονομικών στο Υπουργικό 
Συμβούλιο τέσσερα αιτήματα για εξαίρεση από τους περιορισμούς μετάβασης 
αποστολών στο εξωτερικό, εκ των οποίων το ένα αίτημα, που αφορούσε στη 
μετάβαση έξι μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τριών υπηρεσιακών στην Αθήνα 
στις 23.10.2017 εγκρίθηκε καλυπτικά, στις 22.11.2017. Τα σχετικά έξοδα 
(αεροπορικά εισιτήρια, έξοδα ξενοδοχείου, μεταφορικά, επίδομα συντήρησης και 
έξοδα συμμετοχής στα συνέδρια) ανήλθαν στο ποσό των €60.948. Αναφέρεται ότι 
δεν ζητήθηκε η έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή επτά 
υπηρεσιακών στην ετήσια σύναξη του ETIS (The Community for Telecom 
Professionals) στην Εσθονία τον Οκτώβριο του 2017. Το κόστος συμμετοχής ανήλθε 
στις €7.600. Στην απάντησή της η Αρχή ανέφερε ότι η συμμετοχή των επτά 
υπηρεσιακών αφορούσε σε 6 διαφορετικές εκδηλώσεις, οι οποίες συστεγάζονταν 
στον ίδιο χώρο, με διαφορετική θεματολογία η κάθε μία. Στον πιο κάτω Πίνακα 
παρουσιάζονται στοιχεία των εν λόγω αποστολών. 

 

Αριθμός 
Συμμετε- 
χόντων  

Αεροπορικά 
εισιτήρια  

Έξοδα 
ξενοδοχείου  Μεταφορικά  

Επίδομα 
Συντήρησης  

Κόστος 
Συνεδρίου  Σύνολο 

   €  €  €  €  €  € 

Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για 
Ραντάρ Mode S   7  4537  7650  485  7912  0  20584* 

Συνέδριο «Mobile 
Congress» 7  4755  11200  175  3714  10007  29851 

Συμμετοχή στη 
Διεθνή Έκθεση 
CABSAT 2017  2  1006  1926  140  1391  0  4463 

Συνεδρίαση με 
CytaHellas 9  3300  1010  139  1601  0  6050 

Συμμετοχή στο 
ΕTIS 7  2255  2592  536  2217  0  7600 

Σύνολο   15.853  24.378  1.475  16.835  10.007  68.548 

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

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

Πολιτική πληρωμής επιδόματος συντήρησης εξωτερικού. Το Υπουργικό 
Συμβούλιο με την απόφαση αρ. 37.118 ημερομηνίας 21.3.1992 ενέκρινε την 
υιοθέτηση ενιαίας πολιτικής αναφορικά με το επίδομα συντήρησης εξωτερικού των 
Προέδρων και των Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Διευθυντών 
και Διευθυντών των Ημικρατικών και άλλων Οργανισμών, με βάση την οποία θα 
γίνεται κατάταξη τους στις ειδικές κατηγορίες του Σχεδίου Επιδόματος Συντήρησης 
Εξωτερικού που ρυθμίζει την καταβολή του επιδόματος στη Δημόσια Υπηρεσία. Με 
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βάση απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής ημερομηνίας 18.3.2002, στον 
Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Ανώτερους 
Διευθυντές με πάγιο μισθό καταβάλλονται τα πραγματικά έξοδα διανυκτέρευσης και 
επιπρόσθετα ποσοστό 75% του επιδόματος συντήρησης. Στην περίπτωση που δεν 
διεκδικούνται τα έξοδα ξενοδοχείου καταβάλλεται ολόκληρο το επίδομα. 

Με βάση την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στο υπόλοιπο προσωπικό 
της Αρχής, καταβάλλονται τα πραγματικά έξοδα διανυκτέρευσης (έναντι αποδείξεων) 
ανεξαρτήτως ποσού και επιπρόσθετα ποσοστό 50% του επιδόματος συντήρησης 
εξωτερικού, ανεξάρτητα από τη μισθοδοτική τους κλίμακα. Στην περίπτωση που δεν 
διεκδικούνται τα έξοδα διανυκτέρευσης πληρώνεται ολόκληρο το επίδομα.  
Συγκριτικά, στο Δημόσιο, σε ότι αφορά στο προσωπικό που ανήκει στην Γενική 
Κατηγορία του Σχεδίου (μισθοδοτικές κλίμακες μέχρι Α13), καταβάλλονται τα 
πραγματικά έξοδα διανυκτέρευσης μέχρι ανώτατου ορίου ίσου με ποσοστό 60% του 
εγκεκριμένου επιδόματος συντήρησης και επιπρόσθετα ποσοστό 40% για κάλυψη 
εξόδων διατροφής και διακίνησης. Περαιτέρω, για τις ημέρες που ο κρατικός 
λειτουργός ταξιδεύει για να μεταβεί στο προορισμό του ή για να επιστρέψει στη 
Κύπρο καταβάλλεται, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτει, κατ’ αποκοπή 
επίδομα το οποίο αντιστοιχεί σε 2,5 επιδόματα γεύματος/δείπνου, ενώ στο 
προσωπικό της Αρχής καταβάλλεται το επίδομα συντήρησης για κάθε διανυκτέρευση 
στο εξωτερικό πλέον 50% αν ο χρόνος άφιξης στην Κύπρο είναι μετά τις 12.  

Όσον αφορά στο δικαίωμα χρήσης επιχειρηματικού αεροπορικού εισιτηρίου, 
σύμφωνα με την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου αρ. 1766 και ημερομηνία 
15.6.2017 ταξίδια στο εξωτερικό σε επιχειρηματικές θέσεις θα μπορούν να 
πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, από Αξιωματούχους και Ανώτερους Κρατικούς 
Λειτουργούς όταν ο συνολικός χρόνος πτήσης υπερβαίνει τις επτά ώρες. Η 
κατηγορία των Αξιωματούχων περιλαμβάνει τους Γενικούς Διευθυντές Ημικρατικών 
και άλλων Οργανισμών με μισθοδοσία αντίστοιχη ή μεγαλύτερη Γενικού Διευθυντή 
Υπουργείου, και, κατ’ αναλογία, τους Προέδρους των Διοικητικών Συμβουλίων των 
Οργανισμών αυτών. Σύμφωνα με τη πολιτική της Αρχής, επιχειρηματικό αεροπορικό 
εισιτήριο δικαιούνται εκτός από τον Πρόεδρο, τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή, 
τον Αναπληρωτή ΑΕΔ και τους Ανώτερους Διευθυντές, τα Μέλη του Συμβουλίου και 
οι Διευθυντές οι οποίοι συνοδεύουν Μέλος του Συμβουλίου ή της Γενικής Διεύθυνσης 
στο εξωτερικό.   

Σύσταση:  Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως στο μέλλον εφαρμόζεται κατ’ αναλογία η 
πολιτική πληρωμής επιδόματος συντήρησης εξωτερικού που εφαρμόζεται στο 
δημόσιο τομέα. Όσον αφορά στις περιπτώσεις χρήσης επιχειρηματικού αεροπορικού 
εισιτηρίου από μη δικαιούχα άτομα, θα πρέπει να εφαρμόζεται η σχετική Απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου και να καταβάλλεται στα άτομα αυτά μόνο η  αξία του 
εισιτηρίου της κανονικής θέσης ώστε η διαφορά να επιβαρύνει αυτούς που επιλέγουν 
την επιχειρηματική θέση χωρίς να είναι δικαιούχοι. 

11. Πειθαρχικοί Κανονισμοί.   

Με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις προσφυγές με αρ. 502/87 και 
584/87, η οποία εκδόθηκε στις 15.7.1988, οι Κανονισμοί Προσωπικού που αφορούν 
στη συγκρότηση των πειθαρχικών οργάνων κηρύχθηκαν ως γενόμενοι καθ΄ 
υπέρβαση εξουσίας, και κατ’ επέκταση άκυροι.  Συγκεκριμένα, η Αρχή κατά την 
θέσπιση των Κανονισμών το 1982 (ΚΔΠ 220/82) δεν είχε εξουσία να εκχωρήσει ή 
αναθέσει την εξουσία πρόσληψης ή προαγωγής ή πειθαρχικού ελέγχου σε 
οποιαδήποτε επιτροπή άλλη από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ στους Κανονισμούς 
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προβλέπεται η διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας και από άλλες Επιτροπές. 
Αναφέρεται ότι είχε ετοιμαστεί προσχέδιο νέων Κανονισμών το 2004, το οποίο όμως 
δεν προωθήθηκε για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο. Εισηγούμαστε όπως η 
Αρχή προωθήσει, χωρίς καθυστέρηση, αντικατάσταση των άκυρων Κανονισμών και 
επαναλαμβάνουμε την εισήγηση όπως οι περί Προσωπικού της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικοί Κανονισμοί τροποποιηθούν ώστε, (α) να αφαιρεθεί 
η εξουσία από τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της ΑΤΗΚ να εγκρίνει 
παραιτήσεις υπαλλήλων εναντίον των οποίων εκκρεμεί πειθαρχική διαδικασία, (β) να 
προνοείται όπως η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται έγκαιρα προτού παρέλθει ο 
χρόνος παραγραφής των παραπτωμάτων και (γ) να καθοριστεί διαδικασία που θα 
ακολουθείται για επιλογή του ερευνώντος λειτουργού που θα διεξάγει την έρευνα 
(εναντίον συναδέλφων του) με βάση την οποία θα διασφαλίζεται η αρχή της 
αντικειμενικότητας και θα παρέχεται το εχέγγυο της αμερόληπτης κρίσης. 

12. Αγωγές τέως Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή εναντίον της Αρχής.  

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

Το Συμβούλιο της Αρχής σε συνεδρίαση του ημερομηνίας 16.3.2015, προχώρησε σε 
συμμόρφωση με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και τερμάτισε την 
συμφωνία εργοδότησης του τέως ΑΕΔ από την ημερομηνία της απόφασης. Συναφώς 
αναφέρεται ότι ο τέως ΑΕΔ είχε επιλεγεί για τη θέση του ΑΕΔ με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, ημερομηνίας 23.7.2012 και ο διορισμός του 
εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 5.10.2012. Η συμφωνία εργοδότησης 
του υπογράφτηκε στις 2.11.2012 και έληγε στις 31.1.2017. Σε περίπτωση επέκτασης 
του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης πέραν του 63ου έτους, η συμφωνία 
παρατείνετο αυτόματα μέχρι τις 31.10.2017.    

Ο τέως ΑΕΔμε την αγωγή αρ. 967/2016 ημερομηνίας 25.2.2016 αξιώνει ειδικές 
αποζημιώσεις ύψους €367.549, για παράβαση της συμφωνίας εργοδότησης του στη 
θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή και/ή τον πρόωρο τερματισμό αυτής 
και/ή ως απώλεια εισοδήματος συνέπεια της αναγκαστικής παραίτησης του από τη 
(προηγούμενη) θέση του Διευθυντή Δικτύου, καθώς και ειδικές ζημιές ύψους 
€322.835 για τον πρόωρο τερματισμό της συμφωνίας κατ’ υπαιτιότητα της Αρχής, 
περαιτέρω αποζημιώσεις για απώλεια ικανότητας εξεύρεσης νέας εργασίας και 
τιμωρητικές αποζημιώσεις λόγω της καθ’ όλα στάσης της Αρχής και της μη 
εξασφάλισης των εργασιακών του δικαιωμάτων.    

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

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

Σε επιστολή του ημερομηνίας 29.9.2017 ο Νομικός Σύμβουλος της Αρχής αναφέρει 
ότι τυχόν επιτυχία της απαίτησης παρέχει στην Αρχή δικαίωμα διεκδίκησης 
συνεισφοράς ή κάλυψης (αποζημίωσης) από όσους έλαβαν την απόφαση 
προκήρυξης και διορισμού του τέως ΑΕΔ στη θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού 
Διευθυντή, δηλαδή του Προέδρου και αριθμού Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Αρχής κατά το 2012.  Στην περίπτωση που η Αρχή επέλεγε να διεκδικήσει το 
δικαίωμα αυτό, θα έπρεπε να υποβληθεί αίτηση για έκδοση ειδοποίησης 
τριτοδιάδικου. Το ερώτημα του Νομικού Συμβούλου τέθηκε γιατί το τότε Διοικητικό 
Συμβούλιο γνώριζε το ενδεχόμενο να ήταν παράνομες οι πράξεις του, εφόσον είχε 
ζητήσει νομική γνωμάτευση από τον Νομικό Σύμβουλο της Αρχής και δύο άλλους 
νομικούς, αλλά επέλεξε να ακολουθήσει τη διαφορετική γνώμη ενός εκ των δύο 
νομικών. Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρία Αρ. 47/2017 ημερομηνίας 
24.10.2017 αποφάσισε να μην συμπεριληφθούν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
ως τριτοδιάδικοι στην πιο πάνω αγωγή, αφού έκρινε ως θέμα πολιτικής ότι τα Μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου δεν πρέπει κατ’ ανάγκη να ευθύνονται για τυχόν λάθη 
στην κρίση τους, εφόσον αυτή ασκήθηκε χωρίς δόλο και με βάση τα ενώπιον τους 
δεδομένα., 

13. Εμπορικά εισπρακτέα. 

(α) Γενικά.  Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές οικονομικές καταστάσεις της Αρχής, 
το συνολικό ποσό των εμπορικών εισπρακτέων στις 31.12.2017 ανήλθε σε €102,9 
εκ. περίπου για το οποίο διενεργήθηκε πρόνοια για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 
€22,6 εκ. περίπου.  

(β) Συμφωνίες εκχώρησης χωρητικότητας σε υποθαλάσσια καλωδιακά 
συστήματα. 

(i) Οφειλές του Υπουργείου Τηλεπικοινωνιών του Λιβάνου. Όπως αναφέρθηκε 
και στις εκθέσεις της Υπηρεσίας μας για τα προηγούμενα έτη, η Αρχή στις 
26.2.2013 υπέγραψε συμφωνία με το Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών του Λιβάνου 
με την οποία η Αρχή εκχώρησε χωρητικότητα στο υποθαλάσσιο καλωδιακό 
σύστημα οπτικών ινών «Αλέξανδρος», έναντι του ποσού των $37,5 εκ. (€27,97 
εκ.), πλέον διοικητικά και λειτουργικά έξοδα και έξοδα συντήρησης. Το ποσό 
αυτό ήταν πληρωτέο σε δόσεις για περίοδο τεσσάρων χρόνων, δηλαδή από την 
υπογραφή της συμφωνίας μέχρι τις 26.2.2017. Η συμφωνία εκχώρησης λήγει 
στις 31 Μαΐου 2029 και δύναται να επεκταθεί μέχρι τις 31.5.2034.  Βάσει της 
συμφωνίας, η Αρχή δεν δικαιούται να τερματίσει την συμφωνία κάτω από 
οποιεσδήποτε συνθήκες ή για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση παραβίασης 
οποιουδήποτε όρου της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης και της μη 
πληρωμής των οφειλόμενων ποσών, η Αρχή δικαιούται να αναστείλει την 
παροχή λειτουργικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συντήρησης.   
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Όπως αναφέρεται και στην έκθεση μας για το προηγούμενο έτος, οι όροι 
πληρωμής της συμφωνίας δεν τηρήθηκαν και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του 
Υπουργείου Τηλεπικοινωνιών του Λιβάνου ανέρχονταν σε $14,8 εκ. τον 
Σεπτέμβριο του 2016. Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν το αδιέξοδο που δημιουργήθηκε, 
το τέως Συμβούλιο της Αρχής υιοθέτησε ως έκτακτη διορθωτική ενέργεια την 
διαδικασία διαπραγμάτευσης μέσω τρίτων για την είσπραξη του οφειλόμενου 
ποσού και η οποία συντέλεσε στην είσπραξη $8,7εκ.  Το νυν Συμβούλιο της 
Αρχής επέλεξε να μην συνεχίσει την πρακτική είσπραξης της οφειλής μέσω 
τρίτων και, όπως αναφέρεται στη συνεδρίαση ημερ. 14.3.2017, αποφασίστηκε 
να εντατικοποιηθούν οι απευθείας επαφές με την κυβέρνηση του Λιβάνου, με 
προτεραιότητα την είσπραξη των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων οφειλών πριν 
την έναρξη νέας συνεργασίας. 

Μετά από επαφές που διενεργήθηκαν, τόσο σε τεχνοκρατικό επίπεδο όσο και 
σε ανώτερο επίπεδο μεταξύ μέλους του Συμβουλίου της Αρχής και του 
Υπουργού Τηλεπικοινωνιών του Λιβάνου, διεξήχθη συνάντηση στη Λευκωσία 
τον Μάρτιο του 2017 μεταξύ των τεχνοκρατικών ομάδων των δύο πλευρών.  
Κατά τη συνάντηση συμφωνήθηκαν κάποιοι όροι οι οποίοι συμπεριλάμβαναν 
και πρόνοια για εξόφληση του ποσού της ληξιπρόθεσμης οφειλής του Λιβάνου, 
ύψους $8,5 εκ. Σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους ετοιμάστηκε Μνημόνιο 
Συναντίληψης το οποίο κατατέθηκε στην συνεδρία του Συμβουλίου της Αρχής 
ημερ. 20.6.2017 για έγκριση. Το Συμβούλιο δεν προχώρησε στην έγκριση του 
μνημονίου αφού  έθεσε ως προϋπόθεση την τήρηση των όρων πληρωμής της 
υφιστάμενης συμφωνίας για το καλωδιακό σύστημα οπτικών ινών 
«Αλέξανδρος» και την εξόφληση των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων οφειλών, 
πριν την έναρξη του Μνημονίου Συναντίληψης για περαιτέρω συνεργασία.  
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ημερ. 26.6.2017 το Συμβούλιο έτυχε 
ενημέρωσης από μέλος του για προσωπική επαφή του με εκπροσώπους της 
Κυβέρνησης του Λιβάνου σε υψηλό επίπεδο με στόχο την άμεση επίλυση της 
σοβαρής αυτής οικονομικής εκκρεμότητας. Τελικά το Μνημόνιο Συναντίληψης 
υπογράφηκε στις 7.9.2017 και όπως αναφέρεται σε εσωτερική αλληλογραφία η 
οποία κοινοποιήθηκε και στο Συμβούλιο της Αρχής στη συνεδρίαση ημερ. 
25.7.2017, λόγω της καθυστέρησης, οι όροι στο Μνημόνιο τροποποιήθηκαν 
όσον αφορά στα χρονοδιαγράμματα και κυρίως στο χρονοδιάγραμμα της 
συμφωνίας κατασκευής και συντήρησης για την πόντιση του υποθαλάσσιου 
συστήματος «EUROPA», το οποίο μεταφέρθηκε ένα χρόνο αργότερα, εξέλιξη η 
οποία χαρακτηρίστηκε ως δυσμενής για την Αρχή.  Το Μνημόνιο που 
υπογράφηκε καλύπτει τα ακόλουθα: 

- Χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των εκκρεμούντων $8,5 εκ. με τρείς 
πληρωμές 

- Αριθμό διευκρινίσεων που αφορούν την ήδη υπογραμμένη συμφωνία και 
έχουν ως αποτέλεσμα την παραχώρηση άνευ χρέωσης υπηρεσιών στο 
Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών του Λιβάνου αξίας $700.000 σε σχέση με την 
ήδη υπογραμμένη συμφωνία 

- Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος ΚΑΔΜΟΣ 
- Τεχνική ανακατάταξη χωρητικότητας στο Υποθαλάσσιο Καλωδιακό 

Σύστημα «Μινέρβα» άνευ δαπάνης της Αρχής 
- Υπογραφή συμφωνίας κατασκευής και συντήρησης για το νέο καλωδιακό 

σύστημα «EUROPA» 
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- Εξασφάλιση χωρητικότητας αξίας μέχρι $4 εκ. από την Αρχή σε υποδομές 
που ελέγχει το Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών του Λιβάνου. 

Στο μνημόνιο περιλήφθηκε ρήτρα η οποία ανέφερε ότι για να είναι σε ισχύ η 
συμφωνία θα πρέπει να καταβληθεί το συνολικό ποσό της κεφαλαιουχικής 
δαπάνης των $8,5 εκ. σε τρείς δόσεις ($3,5 εκ. πληρωτέα 8.10.17, $2,5 εκ. 
πληρωτέα 8.12.17 και $2,5 εκ. 10.3.18).    

Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2017 πληρώθηκε ποσό $6εκ. από το Υπουργείο 
Τηλεπικοινωνιών του Λιβάνου και εκκρεμεί ποσό των $2,6 εκ., το οποίο αφορά 
στο υπόλοιπο της κεφαλαιουχικής δαπάνης των $2,5 εκ. πλέον $146.834,52 
διοικητικά και λειτουργικά έξοδα και έξοδα συντήρησης.   

Επιπλέον του πιο πάνω υπολοίπου, υπάρχει οφειλή από το Υπουργείο 
Τηλεπικοινωνιών του Λιβάνου η οποία, στις 31.12.2017 ανήλθε στα €261.203 
και αφορά άλλες χρεώσεις και αντίστοιχα οφειλή της Αρχής προς το Υπουργείο 
Τηλεπικοινωνιών του Λιβάνου, ύψους €398.435.  Όπως πληροφορηθήκαμε, με 
την ολοκλήρωση της είσπραξης των μεγάλων ποσών που αφορούν στην 
εκχώρηση χωρητικότητας στο υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα, η Αρχή θα 
προβεί σε ενέργειες για διευθέτηση των υπόλοιπων μικρότερων οφειλών που 
αφορούν σε άλλες υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη και το ποσό που οφείλει η 
Αρχή στους χρεώστες αυτούς. 

Συστάσεις:  

Να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που 
προνοεί το Μνημόνιο και κυρίως όσον αφορά στα χρονοδιαγράμματα που 
αφορούν στην καταβολή των δόσεων από πλευράς Υπουργείου 
Τηλεπικοινωνιών του Λιβάνου, ώστε να διασφαλιστούν τα οικονομικά 
συμφέροντα της Αρχής. 

Όπως έχουμε ενημερωθεί έχει δοθεί έγκριση από τον Λιβάνιο Υπουργό 
Τηλεπικοινωνιών για πληρωμή του τελικού ποσού ύψους $2,5 εκ. η οποία 
αναμένεται να γίνει σύντομα. 

(ii) Συμφωνίες με κυπριακή εταιρεία τηλεπικοινωνιών.  Όπως αναφέρθηκε και 
σε προηγούμενες εκθέσεις της Υπηρεσίας μας, η Αρχή από το 2008 εκχώρησε 
σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών χωρητικότητα στο υποθαλάσσιο καλωδιακό 
σύστημα «MINERVA», με χρέωση €4,1εκ και ετήσια χρέωση λειτουργίας και 
συντήρησης €256.250, πλέον ΦΠΑ. Κατόπιν αιτήματος της εταιρείας η 
συμφωνία αναθεωρήθηκε στις 5.11.2009 με εκχώρηση πρόσθετης καλωδιακής 
χωρητικότητας, έναντι πρόσθετου αντίτιμου €4,9 εκ. και αύξηση της ετήσιας 
χρέωσης λειτουργίας και συντήρησης σε €450.000, πλέον ΦΠΑ. Η συμφωνία 
εκχώρησης έληγε την 30η Απριλίου 2022.  

Λόγω του ότι η εταιρεία καθυστερούσε να καταβάλει τις οφειλές της, η Αρχή στις 
3.6.2013 διέκοψε τη σύνδεση της χωρητικότητας με σκοπό να τερματίσει τη 
συμφωνία και να ανακτήσει τη χωρητικότητα.  Η Επιτροπή Προστασίας 
Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) με διάταγμα της διέταξε την Αρχή να προχωρήσει σε 
επανασύνδεση νοουμένου ότι η εταιρεία θα πλήρωνε το 50% των εξόδων 
συντήρησης και τα έξοδα επανασύνδεσης μέχρι 30.6.2013 και το υπόλοιπο 
μέχρι τις 30.7.2013. Σημειώνεται ότι στην απόφαση αυτή η Αρχή υπέβαλε 
προσφυγή, για την οποία στις 29.1.2016 εξεδόθη απόφαση η οποία ακύρωσε 
το διάταγμα της ΕΠΑ. 
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Η εταιρεία προχώρησε σε αγωγή εναντίον της Αρχής στην ΕΠΑ επικαλούμενη 
ότι οι τιμές ήταν υπερβολικές. Η ΕΠΑ στις 5.3.2015 εξέδωσε απόφαση με την 
οποία έκρινε τις τιμές υπερβολικές και επέβαλε πρόστιμο στην Αρχή και 
επιπλέον πρόστιμο για τη διακοπή της χωρητικότητας. Η εταιρεία κίνησε αγωγή, 
στηριζόμενη στην πιο πάνω απόφαση της ΕΠΑ, διεκδικώντας αποζημίωση 
πέραν των €2 εκ. 

Στις 31.12.2017 η οφειλή της εταιρείας προς την Αρχή ανήλθε σε €1,8 εκ. και, 
όπως αναφέρεται στα πρακτικά ημερ. 24.1.2017, ο Ανώτερος Διευθυντής – 
Εμπορικές Υπηρεσίες ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι εκκρεμούσαν στην παρούσα 
φάση 4 αγωγές της εταιρείας εναντίον της Αρχής που συμποσούνταν σε €37 εκ.  
Επιπλέον, η εταιρεία είχε πρόθεση να καταθέσει αγωγή αξιώνοντας 
αποζημίωση €12 εκ.  Πέραν των πιο πάνω, επιβλήθηκαν και πρόστιμα 
συνολικού ύψους €1,5 εκ. από την ΕΠΑ.  Έγιναν προσπάθειες εξεύρεσης 
συμβιβαστικής λύσης χωρίς αποτέλεσμα. 

Το Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης αποφάσισε στις 19.4.2017, λαμβάνοντας 
υπόψη και την γνώμη των Νομικών Συμβούλων της Αρχής, όπως εισηγηθεί τη 
διακοπή λειτουργίας της εκχωρηθείσας χωρητικότητας προς την εταιρεία με 
προειδοποίηση 7 ημερών, εισήγηση που δεν υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο το 
οποίο σε συνεδρίαση του ημερ. 25.5.2017 ζήτησε όπως σε επόμενη συνεδρία 
τεθεί ενώπιον του μελέτη για πιθανή αγορά του καλωδιακού σταθμού της 
εταιρείας σε μια προσπάθεια διευθέτησης των οφειλών.  Το Συμβούλιο Γενικής 
Διεύθυνσης έκρινε ότι τυχόν αγορά του καλωδιακού σταθμού της εταιρείας δεν 
είχε επιχειρησιακό ενδιαφέρον για την Αρχή και ως εκ τούτου δεν έγινε 
οποιαδήποτε σχετική λεπτομερής μελέτη. 

Το Συμβούλιο της Αρχής αποφάσισε σε συνεδρίαση του ημερ. 30.5.2017 τη 
διακοπή λειτουργίας της εκχωρηθείσας χωρητικότητας της εταιρείας και, σε 
συνεργασία με τους Νομικούς Συμβούλους, την αποστολή σχετικής 
προειδοποίησης στην εταιρεία 21 ημερών για την τεχνική διακοπή. Στις 
10.7.2017 έγινε η διακοπή παροχής χωρητικότητας. 

Σε συνεδρίαση του Συμβουλίου ημερ. 10.10.2017, αναφέρθηκε ότι οι αγωγές 
της εταιρείας εναντίον της Αρχής ανέρχονται στα €50 εκ. περίπου. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με την επιστολή του δικηγόρου ημερ. 26.4.2018, οι αγωγές της 
Primetel αθροίζονται σε €37,5 εκ. και όπως αναφέρεται έχει καταχωριστεί 
ακόμα μία αγωγή το 2017 η οποία είναι άνω των €2 εκ. αλλά δεν έχουν δοθεί 
λεπτομέρειες για το ακριβές ύψος του ποσού.  Αν κρίνουμε από τα λεγόμενα 
του Ανώτερου Διευθυντή – Εμπορικών Υπηρεσιών (Συνεδρίαση 24.1.2017) όσο 
και της αναφοράς που έγινε στην συνεδρίαση ημερ. 26.4.2018, το ποσό της 
αγωγής που αναφέρεται πιο πάνω αναμένεται να είναι της τάξης των €12 εκ.   
Πέραν των αγωγών, εκκρεμούν και 3 καταγγελίες στην ΕΠΑ από την ίδια 
εταιρεία οι οποίες, όπως μας απαντήθηκε σε σχετική μας ερώτηση, σε 
περίπτωση που κερδηθούν από την εταιρεία, αναμένεται να καταχωριστούν και 
σχετικές αγωγές. Η αναφορά μας αυτή ουδόλως προδικάζει επιτυχία της 
εταιρείας, είτε στις καταγγελίες ενώπιον της ΕΠΑ είτε στις αγωγές που έχει 
καταχωρίσει.  

Σύσταση: Όπως η Αρχή στο μέλλον επιδεικνύει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα 
στη διαφύλαξη των συμφερόντων της.  
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(iii) Διακανονισμός μέρους των οφειλών από SyrianTelecom.  Στις 31.8.2011 
υπογράφτηκε τριμερής συμφωνία μεταξύ της Αρχής, του Οργανισμού 
SyrianTelecom και της εταιρείας PCCWGlobal για την κατασκευή του 
υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος ALASIA και εκχώρηση χωρητικότητας 
στο καλωδιακό σύστημα ALEXANDROS με σκοπό την κοινή προώθηση της 
διαδρομής Ασία–Ευρώπη μέσω Συρίας. 

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

Διαπιστώθηκε ότι η Αρχή μέχρι τον Μάιο του 2014 εισέπραξε μόνο ποσό ύψους 
$8εκ.  

Το (προηγούμενο) Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του ημερ. 14.6.2016 
αποφάσισε τα ακόλουθα: 

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

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

 Διακανονισμό εκ μέρους της PCCWGlobal μέρους των οφειλών της 
SyrianTelecom προς την Αρχή. 

Η υλοποίηση της πιο πάνω  απόφασης ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 
με τον διακανονισμό των οφειλών της SyrianTelecom από την PCCWGlobal και 
την επένδυση της Αρχής στο Υποθαλάσσιο Καλωδιακό Σύστημα 
ASIAAFRICAEUROPE 1 (AAE-1). 

Τον Ιανουάριο του 2018 η Syrian Telecom ειδοποίησε την Αρχή ότι προέβηκε 
σε σύναψη συμφωνίας με ένα συνεργάτη της (εταιρία SAMA SAL – πρόκειται 
για εταιρεία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που διατηρεί εμπορικές 
σχέσεις τόσο με την Syrian Telecom όσο και με την Αρχή), μέσω της οποίας θα 
διενεργούνται πληρωμές στην Αρχή για λογαριασμό της Syrian Telecom.  Τον 
Φεβρουάριο του 2018 καταβλήθηκε ποσό ύψους €200.000.  Επιπλέον, μέσω 
της διοχέτευσης διεθνούς διαβατικής τηλεφωνικής κίνησης, η Αρχή αύξησε την 
μεσοσταθμική μηνιαία οφειλή της για υπηρεσίες τηλεφωνικής κίνησης προς την 
Syrian Telecom σε $48.000 και αναμένεται μέχρι το τέλος του 2018 να ανέλθει 
στο συνολικό επιπλέον ποσό των $600.000.  Σύμφωνα με υπόμνημα ημερ. 
4.12.2017 που ετοίμασαν λειτουργοί προς τον Διευθυντή Εθνικής & Διεθνούς 
Χονδρικής Αγοράς, η καθαρή οφειλή προς την Αρχή (οφειλή Syrian Telecom 
προς την Αρχή μείον οφειλή Αρχής προς Syria Telecom) αναμένεται να 
αυξάνεται περίπου $950.000 ανά έτος. 
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Διαπιστώθηκε ότι η Αρχή μέχρι τον Μάρτιο του 2018 τιμολόγησε και εισέπραξε 
το ποσό των $14 εκ. Επιπλέον, εκκρεμεί τιμολόγηση ποσού ύψους $6εκ. από 
την Αρχή.   

Σύσταση: Όπως ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και εντατικοποιηθούν οι 
προσπάθειες τιμολόγησης και είσπραξης της οφειλής μέσω τρίτων ή και με 
συμψηφισμό των οφειλών ούτως ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος η Αρχή να 
αναγκαστεί να προβεί σε διαγραφή οποιασδήποτε οφειλής της Syrian Telecom. 

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

(i) Οφειλές συνεργάτη και διευθέτηση συμψηφισμού.  Όπως αναφέρθηκε σε 
προηγούμενη έκθεση της Υπηρεσίας μας, ένας συνεργάτης/διανομέας 
προϊόντων της Αρχής, 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 τότε Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής, αποφάσισε όπως ο 
συνεργάτης ξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό σε 36 ισόποσες μηνιαίες 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. Σε μεταγενέστερη απόφαση το τότε Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε 
την μείωση της δόσης σε €15.000 και αποκοπή της τάξης των 20%-30% από τα 
ποσά των προσφορών που θα κατακυρώνονται από την Αρχή στο συνεργάτη.  

Με απόφαση του Συμβουλίου ημερομηνίας 3.10.2014 εγκρίθηκε η ανανέωση 
του συμβολαίου με εταιρεία, η οποία ανήκει στον ΄Ομιλο του συνεργάτη, για 
εκτύπωση, βιβλιοδεσία και παράδοση των εκδόσεων των Υπηρεσιών 
Καταλόγων έναντι του συνολικού ποσού των €377.865.  Ποσό ίσο με €50.000 
είχε συμψηφιστεί με οφειλές του Ομίλου προς την Αρχή. Περαιτέρω με 
απόφαση του Συμβουλίου Γενικής Διεύθυνσης ημερ. 3.8.2015, εγκρίθηκε 
συμψηφισμός €90.000, από το κόστος εκτύπωσης των καταλόγων για το τρίτο 
έτος. Το υπόλοιπο της οφειλής τον Ιούλιο του 2016 ανήλθε σε €657.264,08. 

Στις 25.10.2016 ο Όμιλος υπέβαλε συμβιβαστική πρόταση για διακανονισμό 
των καθυστερημένων οφειλών του προς την Αρχή η οποία προνοούσε άμεση 
καταβολή ποσού ύψους €420.000 και ταυτόχρονη διαγραφή των 
συσσωρευμένων τόκων μέχρι 30.6.2016 ύψους €113.764,32.  Για το υπόλοιπο 
ποσό ύψους €123.499,76 η πρόταση προνοούσε τη σταδιακή εξόφληση του με 
αποκοπή ποσοστού 15% από την πληρωμή κάθε τιμολογίου για υπηρεσίες 
ή/και προϊόντα που προμηθεύουν προς την Αρχή οι συνδεδεμένες εταιρείες του 
Ομίλου, (γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να ανατεθούν εργασίες σε 
εταιρείες του Ομίλου ύψους €823.327).  

Το Συμβούλιο σε συνεδρία του ημερ. 1.11.2016, λαμβάνοντας υπόψη το 
σοβαρό ενδεχόμενο ο συνεργάτης να μην είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος 
του, αποφάσισε να δεχτεί τη συμβιβαστική πρόταση και στις 13.12.2016 
υπογράφηκε συμφωνητικό μεταξύ της Αρχής και των συνδεδεμένων εταιρειών 
του Ομίλου. Βάσει του συμφωνητικού, καταβλήθηκε το ποσό των €420.000 τον 
Δεκέμβριο του 2016 και διαγράφηκε ποσό ύψους €113.764,32.  Το 
συμφωνητικό που υπογράφηκε αναφέρει επίσης ότι οποιοδήποτε υπόλοιπο 
παραμείνει στις 31.12.2019 θα διαγραφεί και επιπλέον ότι αν οποιαδήποτε από 
τις συνδεδεμένες εταιρείες αρνηθεί να αποκόψει το 15% της χρέωσης για 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ  2017 - ΑΤΗΚ 

 

37 

 
 

υπηρεσίες/προϊόντα, η Αρχή θα εξοφλεί ολόκληρο το ποσό και θα της 
επιστρέφει ο συνεργάτης το 15% εντός 15 ημερών. 

Όπως αναφέρει σε σημείωμα του ημερ. 27.12.2016 προς το Συμβούλιο ο 
Ανώτερος Διευθυντής Εμπορικών Υπηρεσιών της Αρχής κατακυρώθηκε στη 
συνδεδεμένη εταιρεία του Ομίλου του συνεργάτη προσφορά για εκτυπωτικές 
εργασίες ύψους €127.450, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη 1+1 έτος και ως 
εκ τούτου, σε αυτή τη περίπτωση θα εφαρμοστεί ο όρος της αποκοπής του 15% 
από τα πληρωτέα ποσά.  Η συμφωνία υπογράφηκε στις 31.10.2016 και η 
συνολική αποκοπή που διενεργήθηκε ήταν €19.117,50.  Επιπλέον, έγιναν 
αποκοπές ύψους €689,06 που αφορούσαν άλλες εργασίες εκτύπωσης.  Το 
υπόλοιπο της ληξιπρόθεσμης οφειλής στις 31.12.2017 ανήλθε στα 
€103.693,20.  Στο μεταξύ με απόφαση του Συμβουλίου Γενικής Διεύθυνσης της 
Αρχής ημερ. 3.5.2017 εγκρίθηκε η κατάργηση της έντυπης έκδοσης του Χρυσού 
Οδηγού.  Κατά συνέπεια, δεν  θα ανανεωθεί η συμφωνία με την εταιρεία και 
όπως έχουμε πληροφορηθεί προς το παρόν δεν υπάρχει άλλη συμφωνία με 
εταιρείες του Ομίλου.    

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι το ποσοστό αποκοπής που συμφωνήθηκε (15%) 
είναι πολύ χαμηλό και θα έπρεπε να γίνει διαπραγμάτευση για μεγαλύτερο 
ποσοστό ή για πλήρη διευθέτηση του υπολοίπου.  Επιπλέον, η Υπηρεσία μας 
θεωρεί απαράδεκτο το ότι τέθηκε χρονικό περιθώριο για διευθέτηση της οφειλής 
και τυχόν υπόλοιπο της οφειλής να διαγραφεί αφού συν τοις άλλοις αυτό 
δημιουργεί πίεση στην Αρχή να επιλέγει συνεργάτες του συγκεκριμένου ομίλου 
για να εξοφληθεί το ποσό που της οφείλεται.  Πέραν των πιο πάνω, η 
προτεινόμενη διαγραφή αντίκειται στη διαδικασία της Αρχής για τη Διαχείριση 
Επισφαλειών από Τιμολόγια (Μ19253) η οποία προνοεί τους εξής λόγους 
διαγραφής υπολοίπων: 

 Είναι αδύνατος ο εντοπισμός του πελάτη 

 Έχει εγκαταλείψει την Κύπρο 

 Έχει αποβιώσει 

 Συντρέχουν ανθρωπιστικοί λόγοι 

 Είναι φυσικό πρόσωπο και έχει πτωχεύσει ή είναι νομικό πρόσωπο και 
τελεί υπό εκκαθάριση 

Σύσταση:   Η Αρχή οφείλει να διαφυλάττει με κάθε τρόπο τα συμφέροντα της 
και ειδικά την είσπραξη των δεδουλευμένων εσόδων της. Πρακτικές όπως την 
πιο πάνω θεωρούνται απαράδεκτες και υπάρχει ο κίνδυνος δημιουργίας 
προηγούμενου ή να κατηγορηθεί η Αρχή για προνομιακή μεταχείριση κάποιων 
χρεωστών της. 

(ii) Πιθανή διαγραφή οφειλών που δεν καλύπτονταν από εγγυητική. Η 
συνεργασία με συγκεκριμένη εταιρεία αφορούσε στην αγορά και μεταπώληση 
χρόνου ομιλίας Soeasy και συνεχίστηκε μέχρι το 2014 όπου και η εταιρία έπαψε 
να τοποθετεί παραγγελίες στην Αρχή.  Η εγγυητική της εταιρείας ύψους 
€480.000, η οποία ήταν με την πρώην Λαϊκή, έληξε στις 2.5.2013 και δεν 
ανανεώθηκε.  Όπως μας αναφέρθηκε η Τράπεζα Κύπρου δεν κατέβαλε το 
ποσό. 
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 Όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενη έκθεση της Υπηρεσίας μας του 
2015, το πρώην Συμβούλιο της Αρχής στη συνεδρίαση του 36/2013 ημερ. 
25.11.2013 αποφάσισε να παρέχει διευκολύνσεις που ζήτησε ο συνεργάτης με 
τη διευκρίνιση το εκάστοτε υπόλοιπο να μην υπερβαίνει τις €200.000 ανά 
δεκαήμερο για τις νέες αγορές, συν το υπόλοιπο των παλαιών οφειλών.  Σε 
επόμενη συνεδρίαση του πρώην Συμβουλίου της Αρχής 7/2015 ημερ. 
24.2.2015 λήφθηκε απόφαση για συμπερίληψη πρόνοιας για επισφαλείς 
απαιτήσεις για όλο το ποσό στις οικονομικές καταστάσεις της Αρχής για το 
2013.  

 Το υπόλοιπο της εταιρείας στις 31.12.2017 ανήλθε σε €664.650,72.  Όπως μας 
αναφέρθηκε, το θέμα χειρίζονται οι Νομικές Υπηρεσίες και ο Νομικός 
Σύμβουλος της Αρχής. 

Σύσταση:  Όπως, προς αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων που έχουν ως 
επακόλουθο τον κίνδυνο απώλειας χρημάτων για την Αρχή, παρακολουθούνται 
τα υπόλοιπα των συνεργατών σε συστηματική βάση και ενεργοποιείται η 
εγγυητική όπου και όταν παρίσταται ανάγκη.   

(iii) Πιστωτικό όριο σε συνεργάτες so easy ίσο με το ποσό της εγγυητικής.  
Αναφέρεται περίπτωση εταιρείας-συνεργάτη για αγορά και μεταπώληση χρόνου 
ομιλίας και προϊόντων Soeasy το υπόλοιπο του οποίου στις 31.12.2017 ήταν 
€320.000, ακριβώς όσο και το ποσό της εγγυητικής, με αποτέλεσμα να 
παρέχεται στην εταιρεία συνεχής άτοκη «πιστωτική διευκόλυνση», ύψους 
€320.000. Σημειώνεται ότι η ίδια πρακτική ακολουθείται σε άλλες περιπτώσεις 
συνεργατών.  Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι το ποσό της εγγυητικής δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπούς παροχής άτοκης πιστωτικής 
διευκόλυνσης στους συνεργάτες αλλά για να παρέχει εγγύηση για τις 
υποχρεώσεις οικονομικού και άλλου περιεχομένου σύμφωνα με τη σύμβαση 
που υπογράφεται.   

Σύσταση:  Όπως η παροχή πιστώσεων σε συνεργάτες γίνεται βάσει των 
συμφωνηθέντων και σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται η εγγυητική ως 
υποχρέωση παροχής πιστώσεων. 

(δ) Οφειλές από εργοληπτική εταιρεία για ζημιές σε περιουσία της Αρχής.  
Από τον έλεγχο των χρεωστών, παρατηρήθηκε ότι η εργοληπτική εταιρεία έχει 
εκκρεμείς χρεώσεις οι οποίες αφορούν την περίοδο 2008 μέχρι 2013 για ζημιές που 
προκλήθηκαν σε περιουσία της Αρχής όπως καλώδια και δίκτυο, οι οποίες στις 
31.12.2017 ανέρχονταν σε €204.256. 

Όπως έχουμε πληροφορηθεί καταχωρίστηκε αγωγή το 2015 η οποία είναι ορισμένη 
για ακρόαση στις 17.9.2018. Εγείρεται το ερώτημα γιατί η αγωγή καταχωρίστηκε με 
τέτοια καθυστέρηση αφού και βάσει και της διαδικασίας εισπράξεων της Αρχής μετά 
την αποστολή 2 επιστολών για απλήρωτα τιμολόγια και της χρονικής προθεσμίας 30 
ημερών που παραχωρείται (15 ημέρες στην κάθε επιστολή) το θέμα αποστέλλεται 
στο Νομικό Σύμβουλο. 

Όπως μας ενημέρωσε η Ανώτερη Διευθύντρια Χρηματοοικονομικών και Διοίκησης 
είχαν γίνει συναντήσεις με στόχο την κατάληξη σε συμφωνία για αποπληρωμή των 
οφειλών, οι οποίες δεν είχαν αποτέλεσμα και επομένως λήφθηκε απόφαση για λήψη 
νομικών μέτρων. Η Υπηρεσία μας δεν θεωρεί ότι τούτο δικαιολογεί την μεγάλη 
καθυστέρηση στην καταχώριση της αγωγής. 
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Σύσταση:  Όπως διασφαλίζεται η συστηματική και έγκαιρη παρακολούθηση των 
καθυστερήσεων από το αρμόδιο τμήμα και η έγκαιρη αποστολή τους στο Νομικό 
Σύμβουλο έτσι ώστε να προωθείται η λήψη νομικών μέτρων και να μειώνεται ο 
κίνδυνος απώλειας εσόδων για την Αρχή. 

(ε) Διαγραφή οφειλών για τις οποίες η Αρχή δρα ως διαμεσολαβητής. Όπως 
αναφέρθηκε σε προηγούμενη επιστολή μας, η Αρχή το 1994 κίνησε αγωγή εναντίον 
εταιρείας για οφειλές ύψους €93.108,53 (ΛΚ 54.494) που αφορούσαν στην εξόφληση 
από την Αρχή λογαριασμών ρεύματος στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για 
λογαριασμό του ραδιοσταθμού αφού ο ίδιος δεν διέθετε δικό του υποστατικό και ο 
μετρητής του βρίσκεται κάτω από το υποστατικό της Αρχής και στο όνομά της. Το 
1997 η αγωγή συμβιβάστηκε και οι εναγόμενοι αποδέχθηκαν να καταβάλουν το ποσό 
των €34.030,22, ενώ το υπόλοιπο ποσό των €59.078,31 θα εξοφλείτο με 
συμψηφισμό με καταχώρηση διαφημίσεων της Αρχής στο ραδιοσταθμό.  Τελικά το 
ποσό των διαφημίσεων που καταχωρίστηκαν ήταν μόνο €6.689,29 το 2002 και 
παρέμεινε υπόλοιπο €52.389,02.    

Το Συμβούλιο της Αρχής σε συνεδρίαση του ημερ. 29.3.2016 αποφάσισε όπως: 

(i) το συγκρότημα, στο οποίο ανήκει σήμερα ο ραδιοσταθμός, εξοφλήσει την νέα 
οφειλή της εταιρείας,  η οποία είχε ανέλθει σε €53.890,62, με δόσεις των €2.000 
μηνιαίως (27 δόσεις) και να καταβάλει σε μηνιαία βάση οποιαδήποτε νέα 
οφειλή. 

(ii) από την παλιά οφειλή της εταιρείας ύψους €52.389,02 να διαγραφεί ποσό 
ύψους €39.291,76 (75%) νοουμένου ότι η Αρχή θα λάβει διαφημιστικό χρόνο 
που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο ποσό των €13.097,26 εντός του 2016 στα μέσα 
του συγκροτήματος. 

Η οφειλή της εταιρείας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, ανήλθε τον Αύγουστο του 
2017 σε €157.846,38,  εκ των οποίων οι €52.389,02 αφορούν στο παλαιό υπόλοιπο 
για το οποίο έχει συμφωνηθεί η διαγραφή ποσού ύψους €39.291,76  με την 
εξόφληση του υπολοίπου των €43.890,62.  Η Αρχή προχώρησε σε συμψηφισμό 
τιμολογίων ύψους €51.114,14 στις 29.1.2018, διαμορφώνοντας το υπόλοιπο στις 
28.2.2018 σε €119.209,34, εκ των οποίων τα €106.732,24 αφορούσαν 
ληξιπρόθεσμες οφειλές, καθώς δεν διενεργήθηκαν άλλες πληρωμές από την εταιρεία 
και υπήρξαν επιπλέον χρεώσεις για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ύψους 
€12.477,10.  

Σημειώνεται ότι η  διαγραφή που αποφασίστηκε από το Συμβούλιο δεν μπορεί να 
καλυφθεί από με τη διαδικασία Μ19253 για τη Διαχείριση Επισφαλειών. Επιπλέον, η 
διαγραφή αυτή μπορεί να εκληφθεί και ως χορηγία της Αρχής στη συγκεκριμένη 
εταιρεία, αφού αφορά σε πληρωμή εξόδων της εταιρείας από την Αρχή, με ότι αυτό 
συνεπάγεται. 

Συστάσεις: 

 Όπως ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τήρηση της συμφωνίας 
διακανονισμού με την εταιρεία, έτσι ώστε να αποφευχθούν πιθανοί μελλοντικοί 
συμψηφισμοί οι οποίοι ενδεχομένως και να μην συμβαδίζουν με τη μεθοδολογία 
διαφημίσεων της Αρχής.  Θεωρούμε ότι το κονδύλι διαφημίσεων πρέπει να 
τυγχάνει διαχείρισης με βάση την πολιτική διαφημίσεων της Αρχής και όχι να 
καταχωρούνται υποχρεωτικά διαφημίσεις συγκεκριμένου κόστους σε εταιρίες με 
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σκοπό το συμψηφισμό των χρεώσεων σε περιπτώσεις που η άλλη πλευρά δεν 
τηρεί τις οικονομικές υποχρεώσεις της προς την Αρχή. 

 Να μελετηθεί εκ νέου, σε συνεργασία με την ΑΗΚ, το ενδεχόμενο οι μετρητές 
που αφορούν σε διάφορες εταιρείες και βρίσκονται σε υποστατικά της Αρχής να 
μεταφερθούν στο όνομα των εταιρειών έτσι ώστε να αποφεύγεται η καταβολή 
από την Αρχή χρεώσεων για κατανάλωση ρεύματος άλλων εταιρειών οι οποίες 
ενίοτε δεν εξοφλούν την Αρχή.   

(στ) Είσπραξη καθυστερημένων οφειλών από εξωτερικούς συνεργάτες.  Η 
Αρχή έχει συμφωνίες με εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι αναλαμβάνουν τον 
εντοπισμό πελατών οι οποίοι έχουν καθυστερημένες οφειλές στην Αρχή και την 
διευθέτηση της είσπραξης των οφειλών αυτών.  Η διαδικασία διαγωνισμού και η 
ανάθεση της εργασίας στους συγκεκριμένους συνεργάτες έγινε για ένα συνεργάτη το 
2005, για δεύτερο συνεργάτη το 2008 και για τους υπόλοιπους επτά συνεργάτες το 
2010. Οι συμφωνίες ήταν διάρκειας 6 μηνών με δικαίωμα ανανέωσης και όπως 
φαίνεται ανανεώνονται μέχρι σήμερα.   

Από τον έλεγχο των συμφωνιών προέκυψαν τα πιο κάτω: 

(i) Σε μία συμφωνία με ένα συνεργάτη υπάρχει υπόμνημα ότι τρίτο πρόσωπο θα 
συνεργάζεται μαζί του για την είσπραξη επισφαλών χρεών, χωρίς το άτομο 
αυτό να έχει συνάψει συμφωνία με την Αρχή, παρόλο που του καταβάλλεται 
προμήθεια απευθείας από την Αρχή.   

Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι το τρίτο άτομο που 
συμμετέχει στην είσπραξη επισφαλών χρεών δεν καλύπτεται από τον όρο 6 της 
Συμφωνίας, ο οποίος αφορά στο θέμα της εμπιστευτικότητας, εφόσον δεν έχει 
υπογράψει τη συμφωνία αυτή.   

Η Αρχή στην απάντησή της μας ανέφερε ότι όλοι οι συνεργάτες, 
περιλαμβανομένου και του προσώπου αυτού, υπέγραψαν τροποποιητική 
συμφωνία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.   

(ii) Για ένα συνεργάτη διαφάνηκε ότι δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία αφού η 
συμφωνία που έχει η Αρχή είναι με άλλη εταιρεία, η οποία έκλεισε και απέστειλε 
στην Αρχή επιστολή εκχώρησης υπηρεσιών είσπραξης οφειλών στη νέα 
εταιρεία-συνεργάτη. Επομένως, η Αρχή ουσιαστικά καταβάλλει αμοιβή σε 
εταιρεία στην οποία παραχωρεί και εμπιστευτικά δεδομένα με την οποία δεν 
διατηρεί συμφωνία.  Άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι εφόσον η εταιρεία με 
την οποία συνεργαζόταν η Αρχή έκλεισε, έπρεπε να προκηρυχθεί νέος 
διαγωνισμός και όχι να μεταβιβαστεί η εργασία σε άλλη εταιρεία.  Η Αρχή στην 
απάντησή της μας ανέφερε ότι η συνεργασία με την εν λόγω εταιρεία έχει 
τερματιστεί. 

(iii) Για δύο συνεργάτες οι εγγυητικές είχαν λήξει (μία στις 30.1.2018 και μια τον 
9.2017) και ανανεώθηκαν τον Απρίλιο του 2018. 

Επιπλέον, όπως πληροφορηθήκαμε, από το 2017 η είσπραξη καθυστερημένων 
οφειλών διενεργείται και εσωτερικά από οκτώ λειτουργούς της Αρχής, οι οποίοι είναι 
καθορισμένοι. 

Σύσταση:  Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι, δεδομένου ότι διενεργούνται εισπράξεις 
εσωτερικά από το προσωπικό χωρίς επιπλέον κόστος, θα πρέπει να διενεργηθεί 
μελέτη από πλευράς της Αρχής ως προς το κατά πόσο είναι προς το συμφέρον της 
να συνεχίσει τη συνεργασία με εξωτερικούς εισπράκτορες ή υπάρχει η δυνατότητα 
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από πλευράς ανθρωπίνων πόρων να αναληφθεί το θέμα εξ ολοκλήρου από το 
υπάρχον προσωπικό.  Σε περίπτωση που η απόφαση θα είναι να συνεχίσει και η 
συνεργασία με εξωτερικούς εισπράκτορες, δεδομένης και της οικονομικής κρίσης και 
της αυξημένης ανεργίας, για σκοπούς χρηστής διοίκησης η Αρχή θα πρέπει να 
προβεί σε προκήρυξη προσφορών για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.  

14. Θυγατρική Εταιρεία Digimed Communications Ltd. 

Η εταιρεία Digimed Communications Ltd ιδρύθηκε το 1996 με σκοπό την 
υποβοήθηση των στρατηγικών στόχων της Αρχής με την παροχή διαφόρων 
υπηρεσιών στο εξωτερικό και την αξιοποίηση των ευκαιριών ανάπτυξης στην Κύπρο 
και στο εξωτερικό. Προς τον σκοπό αυτό, έχει επενδύσει (με κεφάλαια της Αρχής) σε 
διάφορες θυγατρικές εταιρείες. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνολική 
διαχρονική επένδυση της εταιρείας σε θυγατρικές/συνδεδεμένες εταιρείες και η 
απομείωση/ κεφαλαιοποίηση της επένδυσης μέχρι τις 31.12.2017:  
 

Θυγατρική Εταιρεία 
Ποσοστό 

συμμετοχής 
 

Επένδυση 
 

Απομείωση 
 

Υπόλοιπο 

 %  €  €  € 
Iris Gateway Satellite 
Services  

100 
 

2.164.297 
 

- 
 

2.164.297 

        
Cytacom Solutions 100  1.879.462  1.039.886  839.576 
        
Emporion Plaza 100  939.731  939.730  1 
        
Bestel 
Communications 

50  224.588  -  224.588 

        
Cyta UK 100  1.513.880  1.001.204  512.676 
        
CytaGlobal Hellas 100  923.976  -  923.976 
        
Enternet Invest 
(Actel) 

19,98  4.901.023  4.901.022  1 

        
Proserver 8  520.000  519.999  1 
        
CytaHellas 88,29

1
  144.218.377  112.918.171  31.300.206 

        
Ολικό    157.285.334  121.320.012  35.965.322 
 

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

Από σχετική μελέτη από ελεγκτικό οίκο στον οποίο ανατέθηκε με απευθείας ανάθεση 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής στις 25.4.2017 (με αμοιβή €32.000) 

                                                 
1
 Το 2017 έγινε κεφαλαιοποίηση  στην CytaHellas στην οποία συμμετείχε μόνο η Αρχή ενόψει της 

πώλησης της CytaHellas το 2018. Η διαμόρφωση του ποσοστού αναφέρεται στην παράγραφο 16. 
Το υπόλοιπο 11,71% του κεφαλαίου της CytaHellas κατέχεται απευθείας από την Αρχή (κόστος 
επένδυσης €21,1εκ) 
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προέκυψε νέα απομείωση της επένδυσης ύψους €40,76 εκ. η οποία περιλαμβάνεται 
στις οικονομικές καταστάσεις της Digimed Communications Ltd για το έτος που έληξε 
στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Οι οικονομικές καταστάσεις της Αρχής περιλαμβάνουν 
απομείωση της επένδυσης της Αρχής στην CytaHellas ύψους €3,24 εκ. Στις 
31.12.2016 η αξία της επένδυσης της Αρχής στην Digimed Communications Ltd ήταν 
€49,73 εκ. σε σύγκριση με €90,19 εκ. στις 31.12.2015. 

Κατά το έτος 2017, η Digimed Communications Ltd προχώρησε σε περαιτέρω 
απομείωση της επένδυσης της στη CytaHellas ύψους €9,46 εκ. Η αποτίμηση της 
αξίας έγινε στη βάση της εύλογης αξίας της CytaHellas μείον κόστος πώλησης για το 
σύνολο των μετοχών της CytaHellas που κατανεμήθηκε με βάση το ποσοστό 
συμμετοχής της Αρχής (11,71%) και της Digimed Communications Ltd (88,29%). Ο 
υπολογισμός της εύλογης αξίας βασίστηκε στην τιμή πώλησης με βάση τη συμφωνία 
που υπογράφτηκε τον Ιανουάριο του 2018. Πληροφορίες αναφέρονται στην 
παράγραφο 16. Σημειώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η πώληση της εταιρείας και 
ενδεχομένως να προκύψει νέα απομείωση της επένδυσης κατά το 2018. 

Έλεγχος Θυγατρικών Εταιρειών. Αναφέρεται ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ο 
οικονομικός έλεγχος των θυγατρικών εταιρειών για το έτος που έληξε στις 31.12.2016 
και συνεπώς ούτε για το έτος που έληξε στις 31.12.2017. Από τον πιο πάνω πίνακα 
καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα των θυγατρικών εταιρειών, όπως 
παρουσιάζονται στις μη ελεγμένες οικονομικές τους καταστάσεις, φαίνεται ότι σε 
αρκετές περιπτώσεις οι δραστηριότητες τους εξακολουθούν να είναι περιορισμένες 
και δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι για τους οποίους ιδρύθηκαν και οι περισσότερες 
πραγματοποιούν ζημιές όπως συνοψίζονται στον πιο κάτω πίνακα:  
 

Εταιρεία  
Κύκλος 

Εργασιών 2017 

 

 
Καθαρό Κέρδος/(Ζημιά) 

για το έτος 2017 

  €  € 

Cyta Hellas  87.185.703  (7.543.773) 

Iris Gateway Satellite Services  2.595.524  773.356 

Bestel Communications  0  (5.297) 

Emporiοn Plaza  0  (201) 

Cytacom Solutions  1.968.900  (58.083) 

Cyta UK  GBP1.550.234  GBP 27.522 

Cyta Global Hellas  185.610  (36.278) 

 
Αν ληφθεί υπόψη το ομολογιακό δάνειο προς την CytaHellas και τα χρεωστικά 
υπόλοιπα των θυγατρικών του Ομίλου προς την Αρχή, το συνολικό ποσό των 
επενδύσεων στις θυγατρικές ανέρχεται περίπου σε €103,17εκ. το οποίο αποτελεί το 
11,07% του συνολικού ενεργητικού της Αρχής. 

Παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονομικών 
καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών από ανεξάρτητους ελεγκτές αφού μέχρι 
σήμερα δεν έχει εκδοθεί γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 εκτός από τη Cyta Hellas AE, Cyta UK Ltd και Cyta 
Global Hellas AE. 

Σύσταση: Να προωθηθεί ο οικονομικός έλεγχος των θυγατρικών εταιρειών της 
Αρχής. 

Μερίσματα. Στις 25 Ιανουαρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της Iris Gateway 
Satellite Limited αποφάσισε την καταβολή μερίσματος από τα κέρδη του 2014 ύψους 
€335.000 προς την μητρική Digimed Communications Ltd ενώ στις 18 Ιανουαρίου 
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2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της IRIS Gateway Satellite Limited αποφάσισε την 
καταβολή μερίσματος από τα κέρδη του 2015 ύψους €520.000.   

Αναφέρεται ότι τα μερίσματα που έχουν διανεμηθεί στη Digimed Communications Ltd 
δεν έχουν αντίστοιχα διανεμηθεί στην Αρχή και μέρος των μερισμάτων 
χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση των λειτουργικών εξόδων της Digimed 
Comunications Ltd. Σημειώνεται ότι η Digimed Communications Ltd σύμφωνα με τις 
μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 
2017 αν δεν περιληφθούν έσοδα από μερίσματα και η απομείωση των επενδύσεων 
σε θυγατρικές εταιρείες τότε καταλήγει σε ζημία ύψους €63.056 (2016: ζημιά 
€55.013). Η ζημιά οφείλεται εν μέρει στα δικηγορικά έξοδα ύψους €29.67 (2016: 
€29.392), από τα οποία ποσό ύψους €17.086 (2016:17.086) είναι προς τον δικηγόρο 
της Αρχής και ποσό ύψους €12.581 (2016: 12.306) είναι προς τον δικηγόρο των 
Ουγγρικών επενδύσεων (Ethernet και Proserver).  Τα εν λόγω δικηγορικά έξοδα ίσως 
να μην δικαιολογούνται από το μέγεθος της εταιρείας. 

Το θέμα των μερισμάτων των θυγατρικών εταιρειών δεν έχει προωθηθεί προς 
συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Digimed Communications Ltd ή ως 
ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής για τη λήψη οποιασδήποτε 
απόφασης. 

Σύσταση: Η Αρχή να αναπτύξει διαδικασίες έτσι ώστε να διασφαλίζει την καταβολή 
των μερισμάτων που καταβάλλονται από τις θυγατρικές προς τη Digimed 
Communications Ltd και τα εν λόγω ποσά να συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό 
του μερίσματος προς το Κράτος. 

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

15. Θυγατρική Εταιρεία Cyta Hellas A.E. 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2007 και το μετοχικό της κεφάλαιο στις 31.12.2017 ήταν 
€165,5 εκ. (2016: €149,9 εκ.) και ανήκε κατά 88,29% στην Digimed Communications 
Ltd (η οποία είναι 100% θυγατρική εταιρεία της Αρχής) και κατά 11,71% στην Αρχή. 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών τηλεφωνίας, 
διαδικτύου και  συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα, ενώ από τον Αύγουστο του 
2014 άρχισε και την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα ως 
Εικονικός Πάροχος.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής στη συνεδρία αρ. 12/2017 ημερομηνίας 
28.3.2017 αποφάσισε την έναρξη διαδικασίας διερεύνησης επενδυτικού 
ενδιαφέροντος για την πώληση των μετοχών της εταιρείας. Κατόπιν βολιδοσκόπησης 
δυνητικών επενδυτών, η Αρχή, στις 12.9.2017, προχώρησε σε δημοσίευση δημόσιας 
πρόσκλησης για επίδειξη ενδιαφέροντος από επενδυτές σε δύο φάσεις (Qualification 
Phase και Binding Offers Phase). Στις 19.12.2017 ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση 
του διαγωνισμού με την κατάθεση δεσμευτικών οικονομικών προσφορών από δύο 
εταιρείες. Κατόπιν αξιολόγησης των δύο προσφορών, το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Αρχής στη συνεδρία 2/2018 ημερομηνίας 16.1.2018, αποφάσισε την πώληση του 
συνόλου των μετοχών της CytaHellas στην εταιρεία Vodafone – Panafon Hellenic 
Telecommunications S.A., και προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας στις 
23.1.2018. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία αναμένεται το Σεπτέμβριο του 
2018, τελεί υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες 
αρχές στην Ελλάδα.  
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(α) Χρηματοδότηση της εταιρείας από τον όμιλο. Όπως φαίνεται στον πιο κάτω 
πίνακα, το ύψος της επένδυσης της Αρχής στις 31.12.2017 ανέρχεται σε €224,2 εκ.  

 

 € 

Κόστος κεφαλαίου - Digimed 144.400.000 

 - Αρχή 21.100.000 

Ομολογιακό δάνειο  34.058.555 

Δάνειο ημερ. 28.9.2017 από την Αρχή 7.440.243 

Ποσό οφειλόμενο για εμπορικές συναλλαγές με την Αρχή   14.395.636 

Δάνειο από IRIS 657.471 

Ποσό οφειλόμενο σε άλλες θυγατρικές εταιρείες 
(συμπεριλαμβάνεται η Cytacom) 

  2.372.619 

Ολικό  224.424.524 
 

Η εταιρεία, κατά το 2017, έλαβε χρηματοδότηση μέσω του Προϋπολογισμού της 
Αρχής ύψους €23 εκ., εκ των οποίων ποσό €15,6 εκ. κεφαλαιοποιήθηκε και ποσό 
€7,4 εκ. παραχωρήθηκε υπό μορφή δανείου. Tο ποσό των €7,4 εκ. εξασφαλίστηκε 
μέσω Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού, ο οποίος εγκρίθηκε από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων στις 14.7.2017. Από το ποσό των €23 εκ., ποσό €21 εκ. πληρώθηκε 
από την Αρχή στην Τράπεζα Κύπρου για εξόφληση των οφειλών της εταιρείας 
δυνάμει συμβάσεων δανείων (γίνεται αναφορά πιο κάτω) και ποσό €2 εκ. 
παραχωρήθηκε στην εταιρεία για κάλυψη των ταμιακών αναγκών της σε μετρητά για 
τις  λειτουργικές και κεφαλαιουχικές της δαπάνες. 

Επένδυση κεφαλαίου. Η Αρχή έχει επενδύσει στην CytaHellas το συνολικό ποσό 
των €165,5 εκ. ως μετοχικό κεφάλαιο (€144,4 εκ. μέσω της Digimed και €21,1 εκ. απ’ 
ευθείας), από το οποίο, ποσό €15,6 εκ. αφορά σε επένδυση που πραγματοποιήθηκε 
το 2017. Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 25.7.2017 η Αρχή 
αγόρασε 1560 νέες μετοχές της εταιρείας με ονομαστική αξία €10 η κάθε μια και τιμή 
έκδοσης €10,000 έκαστη, συνολικής αξίας €15,6 εκ. Η αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της CytaHellas έγινε με σκοπό την κάλυψη της καθαρής αρνητικής θέσης 
της, η οποία σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2016 ήταν €15,4 
εκ. και προκειμένου να μην υπάρξει λόγος διάλυσης της εταιρείας στη βάση του 
άρθρου 47 του Νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», το οποίο αναφέρει 
ότι στην περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων γίνει κατώτερο από το μισό 
του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη 
γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να 
αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. 

Δάνεια από την Αρχή. Το ύψος των δανείων της εταιρείας από την Αρχή στις 
31.12.2017 ανήρχετο σε €41,4 εκ. (€33 εκ. στις 31.12.2016), από τα οποία ποσό €34 
εκ. αφορά σε Ομολογιακό Δάνειο που εκδόθηκε το 2013, και ποσό €7,4 εκ. σε νέο 
δάνειο που παραχωρήθηκε το 2017. Σε σχέση με το ομολογιακό δάνειο αναφέρεται 
ότι τέσσερις δόσεις ύψους €13,2 εκ., οι οποίες ήταν πληρωτέες το 2016 και το 2017, 
παρέμειναν απλήρωτες στις 31.12.2017.  

Στις 28.9.2017 υπογράφτηκε νέα δανειακή σύμβαση για το ποσό  των €7,4 εκ, η 
οποία  προβλέπει ότι η αποπληρωμή του ποσού των  €5,4 εκ. θα γίνει σε 36 
ισόποσες τριμηνιαίες καταβολές των €150.000, πλέον αναλογούντος ποσού δόσεων 
κεφαλαίου για το πρόσθετο δανειζόμενο ποσό των €2 εκ., μέχρι τη λήξη του δανείου 
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που ορίζεται η 30.9.2027. Η σύμβαση ορίζει ότι κατά το διάστημα από 28.9.2017 έως 
29.9.2018 δεν θα καταβληθεί κεφάλαιο, παρά μόνο οι αναλογούντες τόκοι (περίοδος 
χάριτος). Συμφωνήθηκε ετήσιο επιτόκιο Euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου 3%.   

Δάνειo από την συνδεδεμένη εταιρεία Iris Gateway Satellite Services Ltd.  

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη έκθεση μας, μετά από διαβουλεύσεις της 
Iris Gateway Satellite Services Ltd και της CytaHellas, συμφωνήθηκε όπως η 
ταμειακή διευκόλυνση ύψους €800.000 που δόθηκε από την Iris Gateway Satellite 
Services Ltd στη CytaHellas το 2013 για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας 
μετατραπεί σε δανειακή σύμβαση. Τον Μάρτιο του 2016 οι δύο εταιρείες 
προχώρησαν στην υπογραφή σύμβασης δανείου ύψους  €800.000. Σύμφωνα με τη 
σύμβαση (η οποία λήγει στις 31.3.2023) μέχρι τις 17.12.2015 δεν επιβλήθηκε τόκος 
(περίοδος χάριτος). Το υπόλοιπο του δανείου με τους τόκους στις 31.12.2017 ήταν 
€657.471. 

Ποσά οφειλόμενα στην Αρχή και σε συνδεδεμένες εταιρείες από τιμολογήσεις 
εμπορικών συναλλαγών. Στις 31.12.2017 οφειλόταν στην Αρχή ποσό €14,4 εκ. 
(από τα οποίο ποσό €14,2 εκ. είναι εκπρόθεσμο) και αφορά σε τιμολογήσεις 
εμπορικών συναλλαγών και στο κόστος του προσωπικού της Αρχής το οποίο 
προσφέρει υπηρεσίες στη CytaHellas. Επίσης, η εταιρεία όφειλε €2,3 εκ. στη 
Cytacom Solutions, καθώς και μικρότερα ποσά σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες. Στα 
πιο πάνω ποσά δεν έχει επιβληθεί οποιοσδήποτε τόκος. 

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

Σύμφωνα με το υπόμνημα 173/2016 του Αναπληρωτή Ανώτατου Εκτελεστικού 
Διευθυντή, η διαδικασία αξιολόγησης των εννέα υποέργων ολοκληρώθηκε από το 
Δεκέμβριο του 2014.  Ωστόσο, σύμφωνα με το Υπόμνημα 68/2017 του Διευθύνοντα 
Συμβούλου της εταιρείας ημερομηνίας 18.12.2017, δεν έχουν υπογραφεί οι σχετικές 
συμβάσεις – πλαίσιο και δεν έχουν μετατραπεί οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής 
σε εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. Στις 16.1.2018, το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Αρχής ενέκρινε νέα παράταση (έκτη παράταση) των εννέα εγγυητικών επιστολών 
συμμετοχής στο έργο Σύζευξις ΙΙ, διάρκειας έξι μηνών, από την 1.2.2018 μέχρι την 
31.7.2018.   

Εξόφληση δανείων που παραχωρήθηκαν από την Τράπεζα Κύπρου και την 
πρώην Λαϊκή Τράπεζα. Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη επιστολή μας η 
εταιρεία όφειλε ποσό €28,5 εκ. σε δάνεια της Τράπεζας Κύπρου και της πρώην 
Λαϊκής Τράπεζας. Η παραχώρηση των δανείων είχε γίνει με την προϋπόθεση ότι 
καθ’ όλη τη διάρκεια των δανείων, η Αρχή θα είχε καταθέσεις ποσού τουλάχιστον 
ίσου με το ποσό που θα εκκρεμούσε ως δάνειο της CytaHellas. Μετά από 
γνωμάτευση του Νομικού Σύμβουλου, είχε αποφασιστεί όπως διεκδικηθεί δικαστικά ο 
συμψηφισμός των δανείων με τις καταθέσεις της Αρχής και του Ταμείου Συντάξεων. 
Για το σκοπό αυτό κινήθηκαν οι αγωγές 7448/2014 του Ταμείου Συντάξεων και της 
CytaHellas εναντίον της Τράπεζας Κύπρου, 7449/2014 της Cyta και της CytaHellas 
εναντίον της Τράπεζας Κύπρου, της Λαϊκής Τράπεζας και της Διαχειρίστριας της 
Λαϊκής Τράπεζας, 7456/2014 της Cyta εναντίον της Τράπεζας Κύπρου και 
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7457/2014 του Ταμείου Συντάξεων εναντίον της Λαϊκής Τράπεζας και της 
Διαχειρίστριας της Λαϊκής Τράπεζας. Μετά τις πιο πάνω εξελίξεις, η Τράπεζα 
Κύπρου αποτάθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών για να διαταχθεί ως 
ασφαλιστικό μέτρο η εγγραφή προσημείωσης επί ακίνητης ιδιοκτησίας της 
CytaHellas, και τον Απρίλιο του 2016 εγγράφηκε προσημείωση υποθήκης υπέρ της 
Τράπεζας για δύο ακίνητα συνολικής αξίας €10 εκ..  

Για διευθέτηση του θέματος, η Αρχή προχώρησε σε διαπραγμάτευση με την Τράπεζα 
Κύπρου, η οποία κατέληξε στην υπογραφή τριμερούς συμφωνίας μεταξύ της 
Τράπεζας Κύπρου, της CytaHellas και της Αρχής. Η συμφωνία, η οποία 
υπογράφτηκε στις 28.9.2017 διαλάμβανε όπως, (i) η Αρχή πληρώσει στην Τράπεζα 
Κύπρου το ποσό των €21 εκ. (που αφορούσε στην οφειλή του κεφαλαίου δανεισμού 
που είχε η CytaHellas προς το τραπεζικό ίδρυμα) για πλήρη εξόφληση των 
οφειλόμενων ποσών δυνάμει των συμβάσεων δανείων της CytaHellas,  (ii) η 
Τράπεζα Κύπρου εξαγοράσει το δάνειο του Ταμείου Συντάξεων της Αρχής προς 
συγκεκριμένη εταιρεία για το ποσό των €33 εκ., (iii) η Αρχή και το Ταμείο Συντάξεων 
διατηρήσουν τις αγωγές 7448/2014 του Ταμείου Συντάξεων και της CytaHellas 
εναντίον της Τράπεζας Κύπρου και 7449/2014 της Cyta και της CytaHellas εναντίον 
της Τράπεζας Κύπρου, της Λαϊκής Τράπεζας και της Διαχειρίστριας της Λαϊκής 
Τράπεζας και (iv) η Τράπεζα Κύπρου αίρει τις προσημειώσεις επί της ακίνητης 
ιδιοκτησίας της CytaHellas.    

Συναφώς αναφέρεται ότι το οφειλόμενο ποσό προς το Ταμείο Συντάξεων σε σχέση 
με το δάνειο προς τη συγκεκριμένη εταιρεία ανήρχετο στις 31.12.2016 σε €39,3 εκ. 

Πώληση χωρητικότητας της CytaHellas προς την Αρχή. Όπως αναφέρθηκε και 
σε προηγούμενες εκθέσεις μας, τον Φεβρουάριο του 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο, 
αποδέχτηκε προσφορά της CytaHellas για παραχώρηση χωρητικότητας (IRU) αξίας 
€15,34 εκ. με σκοπό την κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας. Περαιτέρω, 
τον Απρίλιο του 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο με νέα απόφαση του ενέκρινε την 
απόκτηση πρόσθετης χωρητικότητας στη διαδρομή Χανιά – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – 
Σόφια αξίας €5,35εκ. για να καλυφθούν και πάλι  οφειλές της εταιρείας προς την 
Αρχή. Για την αξιοποίηση της χωρητικότητας τον Σεπτέμβριο του 2015 το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΑΤΗΚ ενέκρινε πρόσθετη δαπάνη ύψους €4,9 εκ. για την εξασφάλιση 
χωρητικότητας οπτικής ίνας μεταξύ Πεντάσχοινου – Χανιών από συγκεκριμένη 
εταιρεία , λόγω του ότι δεν υπήρχε ικανοποιητική χωρητικότητα πρόσβασης προς τα 
Χανιά για να καλυφθούν οι ανάγκες της Αρχής. Για την ενεργοποίηση μέρους της 
χωρητικότητας η CytaHellas προχώρησε στην προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού 
με απευθείας ανάθεση σε εταιρεία, έναντι του ποσού των $1.08 εκ.  

Η Υπηρεσία μας είχε εκφράσει έντονες επιφυλάξεις ως προς το κατά πόσο η πώληση 
αυτή αποτελούσε πράξη υγιούς εμπορικής πρακτικής, αφού τα στοιχεία καταδείκνυαν 
ότι επρόκειτο απλώς για προσπάθεια της Αρχής να χρηματοδοτήσει την CytaHellas 
με συγκεκαλυμμένο τρόπο. Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας «Εθνικής και 
Διεθνούς Χονδρικής Αγοράς» της Αρχής, ο βαθμός αξιοποίησης της χωρητικότητας 
που αγοράστηκε από τη CytaHellas ανερχόταν στις 31.12.2017 σε ποσοστό 23%. Τα 
καθαρά έσοδα από την χρήση του συγκεκριμένου τμήματος δικτύου από τρίτους που 
έχουν αναγνωριστεί το 2017 είναι €1.875 (σε σύγκριση με €550.000 το 2016) και 
αφορούσαν σε εκχώρηση χωρητικότητας κατά το 2016ενώ πραγματοποιήθηκαν 
πρόσθετα κόστη εγκατάστασης €64.541 και US$17.578. Περαιτέρω το ετήσιο κόστος 
λειτουργίας και συντήρησης ανήλθε στις €113.799.  Σημειώνεται ότι κατά το 2017 δεν 
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πωλήθηκε χωρητικότητα της CytaHellas προς τη μητρική, εφόσον η πιο πάνω 
πρακτική δεν υιοθετήθηκε από το νυν Διοικητικό Συμβούλιο. 

Απομείωση στην αξία της επένδυσης. 

Το ύψος της επένδυσης της Αρχής στις 31.12.2017 ανέρχεται σε €224,2 εκ., από τα 
οποία ποσό €165,5 εκ. αφορά σε επένδυση κεφαλαίου. Στο ποσό της επένδυσης 
κεφαλαίου, μέχρι το 2016, είχε γίνει απομείωση συνολικού ύψους €109,6 εκ. που 
αφορούσε στο 73% του κεφαλαίου. Η απομείωση για το 2017 ανήλθε στο ποσό των 
€23,7 εκ. και υπολογίστηκε στη βάση της εύλογης αξίας της CytaHellas με βάση την 
τιμή πώλησης του συνόλου των μετοχών της στις 23.1.2018, μειωμένης κατά το 
κόστος πώλησης (€0,5 εκ.) και του ποσού της ενδιάμεσης χρηματοδότησης (€2,84 
εκ) για τα οποία γίνεται αναφορά πιο κάτω . Η συνολική απομείωση της επένδυσης 
ανέρχεται στο ποσό των €133,3 εκ.  

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας είναι της άποψης ότι θα πρέπει να διεξαχθεί έρευνα από 
ανεξάρτητο φορέα κατά πόσο οι εκάστοτε εμπλεκόμενοι στη διαχείριση της εταιρείας 
ενήργησαν με γνώμονα το συμφέρον της CytaHellas και κατ’ επέκταση της Αρχής, 
και κατά πόσο, έχοντας πλήρη εικόνα των γεγονότων/στοιχείων που όφειλαν να 
γνωρίζουν εκ της θέσεώς τους, λάμβαναν τις σωστές αποφάσεις τη δεδομένη στιγμή 
και, ανάλογα, να αποδοθούν ευθύνες όπου προκύπτουν. Η Υπηρεσία μας συστήνει 
όπως διασφαλιστεί πλήρως η λογοδοσία όλων όσων με τις πράξεις ή παραλείψεις 
τους ζήμιωσαν την Αρχή.  

Όπως έχουμε πληροφορηθεί, έχει ήδη αποφασιστεί από την Επιτροπή Ελέγχου της 
Αρχής, ο διορισμός του Ελεγκτικού Οίκου για το έργο που αφορά στη συλλογή 
στοιχείων και πληροφοριών για τη δημιουργία ηλεκτρονικού Αρχείου Πληροφοριών 
για τη Cyta Hellas, από ίδρυσης της το 2007. Η απόφαση έχει δεόντως κοινοποιηθεί 
στην ολομέλεια του ΔΣ της Αρχής ως προνοείται, καθώς και στη συνέχεια έχει τεθεί 
ενώπιον του ΔΣ Cyta Hellas στις 22.5.2018.  

Με βάση τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου του ΔΣ της μητρικής Cyta, θα 
πρέπει να συλλεχθούν και ταξινομηθούν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα έγγραφα, (α) όλα 
τα αρχεία στο Data Room για την εξαγορά της Cyta Hellas, (β) όλα τα αρχεία που 
αφορούν στη Cyta Hellas στο Data Room για το έργο αποκρατικοποίησης του 
Ομίλου Cyta, (γ) όλες οι εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας 
από το 2007, (δ) όλες οι εκθέσεις, υπομνήματα, πρακτικά και αποφάσεις του 
Συμβουλίου Διευθυντών Cyta Hellas, (ε) όλες οι εκθέσεις, υπομνήματα, πρακτικά και 
αποφάσεις του Συμβουλίου Προμηθειών Cyta Hellas, (στ) όλες οι εκθέσεις, 
υπομνήματα, πρακτικά και αποφάσεις του Συμβουλίου Προώθησης & Επικοινωνίας 
Cyta Hellas, (ζ) όλες οι εκθέσεις, υπομνήματα, πρακτικά και αποφάσεις ΔΣ Cyta 
Hellas και Γενικών Συνελεύσεων Cyta Hellas, (η) όλες οι Οικονομικές Καταστάσεις 
και σχετικές Εκθέσεις για τη Cyta Hellas, (θ) όλες οι συμβάσεις και συμφωνίες μεταξύ 
Cyta Hellas και τρίτα μέρη περιλαμβανομένης μητρικής Cyta, (ι) όλα τα πρακτικά και 
αποφάσεις ΔΣ μητρικής Cyta και ΔΣ Digimed που αφορούν στη Cyta Hellas και (ια) 
όλα τα έγγραφα και μελέτες που εκπονήθηκαν εκ μέρους ή/και για λογαριασμό των 
μετόχων Digimed και μητρικής Cyta για την ίδρυση της Cyta Hellas και την είσοδο της 
στην Ελληνική Αγορά. Στην πράξη θα συλλεχθούν και πολλά άλλα σημαντικά 
έγγραφα, ως αναφέρεται σε σχετική παρουσίαση από τον Ελεγκτικό Οίκο. 

Σε δεύτερο στάδιο, θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις από τον Ελεγκτικό Οίκο με όλα τα 
διευθυντικά και άλλα σημαντικά στελέχη της Cyta Hellas, καθώς και με τα στελέχη 
της μητρικής Cyta που είχαν αποσπαστεί στο παρελθόν στη Cyta Hellas, με σκοπό 
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την επιπρόσθετη διερεύνηση εις βάθος, καθώς και τη συλλογή επιπρόσθετου 
έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού. Ως προνοείται, τα ευρήματα θα τεθούν ενώπιον της 
Επιτροπής Ελέγχου του ΔΣ της Αρχής.  

Η Υπηρεσία μας θεωρεί το θέμα πολύ σοβαρό αφού υπήρξε διασπάθιση δεκάδων 
εκατομμυρίων ευρώ. Σημειώνουμε ότι με βάση τον περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών 
Νόμο (Κεφ. 302) τα εκάστοτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (και δεν 
αναφερόμαστε στο παρόν Διοικητικό Συμβούλιο) 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 η Επιτροπή Ελέγχου, ενώπιον της 
οποίας θα τεθούν τα στοιχεία που θα έχει συλλέξει ο Ελεγκτικός Οίκος, θα πρέπει να 
εξετάσει το θέμα υπό το πρίσμα των πιο πάνω.  

(β) Αγορά υπηρεσιών από συμβούλους για την πώληση της CytaHellas. Η 
Αρχή προέβηκε στην αγορά υπηρεσιών από τους ακόλουθους συμβουλευτικούς 
οίκους: 
 

Επωνυμία οίκου  Είδος υπηρεσιών  
Ποσό 

Συμβολαίου 

    € 

Οίκος 1   Διερεύνηση επενδυτικού ενδιαφέροντος   55.000 

Οίκος 1   Εκτέλεση συναλλαγής πώλησης  500.000 

Οίκο 2  Αξιολόγηση επιλογών επενδυτικού ενδιαφέροντος  290.000 

Οίκος 1   Financial Due Diligence  70.000 

Οίκος 1  Tax Due Diligence  30.000 

Εταιρεία 1  

Νομικοί Σύμβουλοι 

  

90.000 

Οίκος 3   Fairness Opinion  30.000 

Εταιρεία 2  Υπηρεσίες αποθήκευσης πληροφοριών  12.502 

    1.077.502 

Σημειώνεται ότι η αγορά των πιο πάνω υπηρεσιών, με εξαίρεση την αγορά 
υπηρεσιών νομικών συμβούλων, έγινε με απευθείας ανάθεση από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Αρχής, χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμών. Σύμφωνα με τα πρακτικά 
της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου αρ. 13/2017 ημερομηνίας 30.3.2017, σε 
σχέση με την αγορά υπηρεσιών από τους Οίκους 1 και 2, το Συμβούλιο έκρινε ότι η 
απευθείας ανάθεση αιτιολογείται πλήρως με βάση το επείγον του 
χρονοδιαγράμματος και με βάση την πρόνοια του Κανονισμού 6 των διαδικασιών 
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προσφορών της Αρχής, ο οποίος προβλέπει ότι κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η αγορά 
προϊόντων με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση με ένα ή περισσότερους κατά 
περίπτωση οικονομικούς φορείς όταν (α) υφίστανται λόγοι κατεπείγουσας ανάγκης, 
οφειλόμενης σε απρόβλεπτα γεγονότα, η οποία δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες 
που προβλέπονται για την Ανοικτή ή Κλειστή Διαδικασία ή (β) λόγοι 
εμπιστευτικότητας ή εθνικού συμφέροντος ή πολιτικής το επιβάλλουν. Σύμφωνα με 
την πιο πάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τόσο το (α) όσο και το (β) 
κρίθηκε ότι ισχύουν στην παρούσα περίπτωση, εφόσον είχε δοθεί ξεκάθαρη 
κατεύθυνση πολιτικής από την Πολιτεία και ιδιαίτερα από τη Βουλή, ότι δεν είναι 
διατεθειμένη να εγκρίνει στο μέλλον άλλη χρηματοδότηση της CytaHellas από τον 
Προϋπολογισμό της Cyta.  

Θεωρούμε ότι η Αρχή θα έπρεπε να είχε επιδείξει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα σε 
σχέση με την διερεύνηση επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη CytaHellas σε 
προγενέστερο χρόνο, ούτος ώστε να παρέχονται τα χρονικά περιθώρια για 
διενέργεια ανοικτής διαδικασίας για την αγορά υπηρεσιών προς το σκοπό αυτό.   

Στην απάντησή της η Αρχή αναφέρει ότι η διαδικασία διερεύνησης επενδυτικού 
ενδιαφέροντος για τη CytaHellas ήταν στην αρμοδιότητα του Εφόρου 
Αποκρατικοποιήσεων από το διορισμό του τον Ιούνιο 2014 και κατά το διάστημα που 
βρίσκονταν σε ισχύ τα διατάγματα με τα οποία η Cyta και η CytaHellas είχαν 
κηρυχθεί σε φορείς υποκείμενους σε αποκρατικοποίηση.  Με την κατάργηση των 
διαταγμάτων τον Ιανουάριο 2017, ο χειρισμός του θέματος περιήλθε στην απευθείας 
αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο προχώρησε με τις αναγκαίες 
ενέργειες, έτσι ώστε η διερεύνηση επενδυτικού ενδιαφέροντος να ολοκληρωθεί το 
συντομότερο δυνατό.  

16. Θυγατρική Εταιρεία Cyta UK Ltd. 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2000 και το μετοχικό της κεφάλαιο στις 31.12.2017 ήταν 
GBP1,05εκ. (2016: GBP1,05εκ.). Είναι ιδιοκτήτης τηλεπικοινωνιακού κόμβου που 
βρίσκεται στο Λονδίνο και αποτελεί μέρος του διεθνούς δικτύου της Αρχής.  Η 
Digimed Communications κατέχει το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. 

Πέραν των άλλων δραστηριοτήτων της από το 2005, η εταιρεία δραστηριοποιείται 
επίσης στον τομέα των υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στη λιανική αγορά του 
Ηνωμένου  Βασιλείου, με ιδιαίτερο στόχο την πελατοψηφίδα της ελληνόφωνης 
παροικίας. Από το 2009, η εταιρεία παρέχει επίσης οικιακά και επιχειρηματικά 
ευρυζωνικά προϊόντα διαδικτύου. Σε συνεδρία ημερ. 5.6.2017 το Διοικητικό 
Συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε την μεταφορά της δραστηριότητας της χονδρικής 
αγοράς στην Αρχή. Σημειώνεται ότι η διαδικασία μεταφοράς είχε ήδη αρχίσει πριν τη 
λήψη της απόφασης. 

Στη συνεδρία 10/2017 ημερ. 30.5.2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 
ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016. 
Σύμφωνα με τις εν λόγω οικονομικές καταστάσεις η εταιρεία παρουσίασε κέρδος μετά 
τη φορολογία ύψους GBP225.460 σε σύγκριση με ζημιά ύψους GBP131.383 για το 
2015 η οποία προερχόταν σε μεγάλο βαθμό από την διαγραφή επισφαλών 
χρεωστών της περιόδου 2008-2012 ύψους GBP50.000. Από τις μη ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2017, φαίνεται ότι η εταιρεία πραγματοποίησε 
κέρδη ύψους GBP27.588.  

Σημειώνεται παρόλα αυτά ότι τα έσοδα της εταιρείας από την Αρχή για το 2016 
ανήλθαν στις GBP232.173 σε σύγκριση με  GBP128.619 και GBP102.578 για το 
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2015 και 2017 αντίστοιχα. Η μείωση των εσόδων κατά το 2017 οφείλεται εν μέρει 
στην μεταφορά της χονδρικής αγοράς στην Αρχή (€39.260) 

Πρόγραμμα Στήριξης για την Cyta UK. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη 
έκθεση μας λόγω των πολλών θεμάτων οργάνωσης και διαχείρισης που 
αντιμετώπιζε η εταιρεία, η Διεύθυνση Εποπτείας και Διαχείρισης Θυγατρικών με 
έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σχεδίασε και εφάρμοσε 
Πρόγραμμα Στήριξης από τον Ιανουάριο 2016 το οποίο προεκτάθηκε μέχρι τον Ιούνιο 
του 2017. Απώτερος σκοπός του Προγράμματος Στήριξης ήταν η διερεύνηση 
στρατηγικών επιλογών για την εταιρεία, όπως αποξένωσής της ή συγχώνευσής της 
με άλλη εταιρεία του κλάδου. Προς αυτή την κατεύθυνση διαμορφώθηκε στρατηγική 
σε δύο άξονες, ο ένας μέσω εκπόνησης προγράμματος αναμόρφωσης και ο άλλος 
μέσω της διεκπεραίωσης ελεγκτικού προγράμματος αξιολόγησης των οργανωτικών 
και διαχειριστικών διαδικασιών λειτουργίας. Σε συνεδρία 16/2017 ημερ. 5.7.2017 της 
εταιρίας o Διευθυντής της Εθνικής & Διεθνούς Χονδρικής Αγοράς και στέλεχος της 
Εποπτείας και Υποστήριξης Θυγατρικών Εταιρειών προχώρησαν σε παρουσίαση του 
προγράμματος στήριξης, από το οποίο είχαν διαπιστωθεί μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα: 

 η δραστηριότητα της χονδρικής θα πρέπει να μεταφερθεί στην Αρχή 

 τυχόν προσπάθεια για ενίσχυση της λιανικής θα αποτελούσε νέα μεγάλη 
επένδυση 

 εάν δεν υπήρχε η εταιρεία, η Αρχή θα είχε κόστος ίσο ή και μεγαλύτερο για τη 
λειτουργία του Κόμβου.  

Σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Στρατηγικής και Πολιτικής σε έκθεση της ημερ. 
10.4.2017 διαπιστώνει ότι η Δραστηριότητα Λιανικής δεν συνεισφέρει στρατηγικά 
στον Οργανισμό και εισηγείται άμεση απόσυρση αλλά και κλείσιμο της εταιρείας.  

Ευρήματα Εσωτερικού Ελέγχου. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη έκθεση 
μας η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου προέβη σε αξιολόγηση των διαδικασιών όσον 
αφορά στην επάρκεια και αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου 
της εταιρείας η οποία ολοκληρώθηκε στις 20.9.2017. Συγκεκριμένα (α) 
αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος στήριξης που εφαρμόστηκε και 
επισημάνθηκαν προβλήματα που ακόμα ταλανίζουν την εταιρεία, (β) έγινε ανάλυση 
της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας όσον αφορά στους τομείς της 
επικερδότητας,  ρευστότητας, εισπραξιμότητας και φερεγγυότητας και (γ) 
εξετάστηκαν αριθμός διαδικασιών και εντοπίστηκαν  σωρεία αδυναμιών στις δικλείδες 
ασφαλείας.  

Ως προς την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος στήριξης η Διεύθυνση 
Εσωτερικού Ελέγχου διαπιστώνει μεταξύ άλλων τα πιο κάτω: 

 Ο αριθμός των πελατών το 2016 σχετικά με το 2015 είχε παραμείνει περίπου ο 
ίδιος 

 Παρά τη προτεραιότητα που είχε δοθεί για την ετοιμασία επιχειρηματικού 
σχεδίου, η εταιρεία είχε ετοιμάσει μόνο ένα πρόχειρο επιχειρηματικό σχέδιο τον 
Ιούλιο του 2016 το οποίο δεν έτυχε οριστικοποίησης και έγκρισης από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 

 Δεν είχε ετοιμαστεί ετήσιος προϋπολογισμός 
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 Δεν είχαν καθοριστεί δείχτες απόδοσης με τους οποίους να αξιολογείται η 
επίτευξη των ατομικών και εταιρικών στόχων και πάνω στους οποίους να 
βασίζεται η όποια επιβράβευση των υπαλλήλων 

 Δεν επιτεύχθηκαν οι ετήσιοι στόχοι πωλήσεων 

 Εξακολούθησε να υπάρχει η αδυναμία συγκράτησης πελατών 

 Το σχέδιο προμηθειών δεν έφερε την αναμενόμενη άνοδο στις πωλήσεις 
γεγονός που δεν επισημάνθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας  

 Παρόλο που είχε ετοιμαστεί διαδικασία προσλήψεων δεν ακολουθείται πάντα, 
δεδομένου ότι έγινε πρόσληψη χωρίς καν να προηγηθεί σχετική προκήρυξη, τα 
κριτήρια αξιολόγησης στερούνται διαφάνειας και δεν έχουν όλοι οι υπάλληλοι 
υπογραμμένο συμβόλαιο εργοδότησης αφήνοντας εκτεθειμένη την εταιρεία 
νομικά 

 Έχει ολοκληρωθεί μίσθωση αυτοκινήτων χωρίς να προηγηθεί η διαδικασία 
προσφορών 

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου σημειώνει επίσης ότι παρόλο που το κόστος 
στήριξης περιορίστηκε στις GBP60.000, ποσό δηλαδή χαμηλότερο από το 
προϋπολογιζόμενο GBP150.000 το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει το κόστος των 
ταξιδιών και το κόστος απασχόλησης των υπαλλήλων της Αρχής σε εργατοώρες το 
οποίο υπολογίζεται από την Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου στις GBP172.600 εάν 
συμπεριληφθούν και τα προαναφερθέντα. 

Αναφέρουμε ότι σύμφωνα με στοιχεία που λάβαμε μέχρι σήμερα το κόστος των 
ταξιδιών ανήλθε στις €34.460, το οποίο έχει επωμιστεί εξολοκλήρου η Αρχή.  

Αναφορικά με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας η Διεύθυνση Εσωτερικού 
Ελέγχου εντόπισε σοβαρό πρόβλημα στην επικερδότητα της εταιρείας με τα 
συνολικά καθαρά κέρδη να είναι GBP 39.000 το 2014 και να μετατρέπονται σε ζημιές 
το 2013 και 2015 ύψους GBP397.000 και GBP131.000 αντίστοιχα. Αν και η 
επικερδότητα το 2016 παρουσιάζεται βελτιωμένη, διαχωρίζοντας τα οικονομικά 
δεδομένα της λιανικής και της χονδρικής δραστηριότητας, η χονδρική δραστηριότητα 
καλύπτει ζημιές που προκύπτουν από την λιανική ενώ η μείωση της ζημιάς στη 
λιανική αγορά για το 2016 οφειλόταν εν μέρει στη μείωση των τελών που δέχτηκε να 
κάνει η Αρχή μετά από αίτημα της εταιρείας. 

Αναφορικά με την αξιολόγηση των διαδικασιών για την επάρκεια και 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας, όπως 
αναφέρθηκε και σε προηγούμενη έκθεση μας εντοπίστηκαν πολλές και σημαντικές 
αδυναμίες που αφορούν στην ετοιμασία επιχειρησιακού σχεδίου και ετήσιου 
προϋπολογισμού, στη στρατηγική μάρκετινγκ της εταιρείας, στις πωλήσεις, στην 
είσπραξη, φύλαξη και κατάθεση χρημάτων στο κατάστημα της Cyta UK, στην 
τιμολόγηση, χρεώστες και επισφάλειες, στη στελέχωση και αξιοποίηση ανθρώπινου 
δυναμικού, στην υποστήριξη πελατών αναφορικά με τεχνικά θέματα, στη μίσθωση 
αυτοκινήτων και στην πληρωμή τιμολογίων για τα έξοδα της εταιρείας. Συγκεκριμένες 
αδυναμίες υψηλού κινδύνου που εντοπίστηκαν ήταν μεταξύ άλλων η παραβίαση στη 
διαδικασία προσλήψεων, περιπτώσεις όπου δε δόθηκαν όλα τα δεδομένα στο 
Διοικητικό Συμβουλίου για τη λήψη αποφάσεων, περιπτώσεις παραχώρησης 
αυξήσεων σε μισθούς και επιδομάτων χωρίς να συνδέεται με την επίτευξη στόχων, η 
μη ετοιμασία προϋπολογισμού, η ετοιμασία επιχειρησιακού σχεδίου σε πρόχειρη 
μόνο μορφή, η μη επίτευξη των στόχων πωλήσεων, περιπτώσεις παροχής 
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υπηρεσιών/προϊόντων χωρίς τη σύναψη συμβολαίων. Υπήρξε επιπλέον περίπτωση 
όπου υπάλληλος μετά την εθελούσια αποχώρηση του από την Αρχή συνέχιζε να 
εργάζεται αποσπασμένος στη Cyta UK χωρίς αυτό εντοπιστεί. 

Ουσιαστικά, πρόκειται για μία έκθεση που καταδεικνύει μια σαθρή εικόνα που δεν 
αρμόζει σε θυγατρική μιας κρατικής εταιρείας.  

Η Αρχή στην απάντησή της μας ανέφερε ότι η εταιρεία Cyta UK υπήρξε κατά 
κανόνα κερδοφόρα σε ετήσια βάση, με την εξαίρεση των ετών 2013 λόγω 
απομείωσης της αξίας, ή «κουρέματος», κατά GBP392.531 (€457.566) των 
καταθέσεων της στην Λαϊκή Τράπεζα και 2015 λόγω χρονισμού τιμολογήσεων και 
διαγραφής επισφαλειών όλων των προηγουμένων ετών. 

Έκθεση Στρατηγικής και Πολιτικής: H Διεύθυνση Στρατηγικής και Πολιτικής, 
εξέτασε μεταξύ άλλων κατά πόσο η εταιρεία χρειάζεται για υποστήριξη των 
χονδρικών διεθνών εμπορικών δραστηριοτήτων της Αρχής. Η έκθεση ολοκληρώθηκε 
στις 10.4.2017, σύμφωνα με την οποία ο στόχος αυτός εξυπηρετείται έστω και αν η 
εταιρεία παραμείνει ως νομική οντότητα χωρίς άλλη δραστηριότητα. Η έκθεση 
εισηγείται τον άμεσο τερματισμό των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην λιανική 
αγορά, να εξεταστεί η δυνατότητα πώλησης του πελατολογίου της εταιρείας και η 
εταιρεία να παραμείνει μόνο ως νομική οντότητα για υποστήριξη κάποιων 
δραστηριοτήτων ανάπτυξης διεθνούς χονδρικής αγοράς.  

Στρατηγικές Επιλογές Cyta UK. Στα μέσα του 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Cyta UK εξέτασε πιθανά σενάρια στρατηγικών επιλογών για την εταιρεία τα οποία 
παρουσιάστηκαν από τον Διευθυντή της Εθνικής & Διεθνούς Χονδρικής Αγοράς και 
στέλεχος της Εποπτείας και Υποστήριξης Θυγατρικών Εταιρειών  για την εταιρεία και 
περιλάμβαναν τα ακόλουθα: 

 την άμεση κατάργηση της λιανικής σε έξι μήνες και η εταιρεία να μείνει ως 
ιδιοκτήτης κόμβου χωρίς προσωπικό 

 την ομαλή κατάργηση της λιανικής σε δεκαοχτώ μήνες και η εταιρεία να μείνει 
ως ιδιοκτήτης κόμβου χωρίς προσωπικό 

 την πιθανότητα η εταιρεία να συνεχίσει ως έχει 

 την ενίσχυση της λιανικής 

 την ενίσχυση της λιανικής και την δημιουργία δραστηριότητας Business to 
Business 

 την ομαλή κατάργηση της οικιακής λιανικής και την δημιουργία δραστηριότητας 
Business to Business και απομακρυσμένου σημείου πωλήσεων της διεθνούς 
χονδρικής αγοράς. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε συνεδρία 6/2017 ημερ. 21.9.2017 αφού 
έλαβε υπόψη του τις εκθέσεις του εσωτερικού ελέγχου, της στρατηγικής και 
πολιτικής, της χρηματοοικονομικής διαχείρισης της εποπτείας και διαχείρισης 
θυγατρικών και της εθνικής και διεθνούς χονδρικής αγοράς κατέληξε ότι η καλύτερη 
λύση για την εταιρεία είναι η ομαλή κατάργηση της Λιανικής σε δεκαοχτώ μήνες και η 
εταιρεία να παραμένει μόνο ως ιδιοκτήτης κόμβου χωρίς προσωπικό. Διαπιστώνει 
ωστόσο πιθανότητα επικοινωνιακών επιπλοκών οι οποίες αφορούν κυρίως την Αρχή 
και αποφάσισε όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής λάβει την τελική απόφαση. 
Τα πιο πάνω τέθηκαν ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής για τα οποία 
σε συνεδρία ημερ. 7.11.2017 αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η περαιτέρω 
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επεξεργασία του σεναρίου κατάργησης λιανικής και εξέταση του ενδεχομένου 
πώλησης της πελατειακής βάσης, ενώ σε συνεδρία ημερ. 12.12.2017 αποφασίστηκε 
και η ετοιμασία Πληροφοριακού Δελτίου για ενδιαφερόμενους επενδυτές για την 
αγορά της πελατειακής βάσης της εταιρείας.  Όπως  πληροφορηθήκαμε, το 
Πληροφοριακό Δελτίο για την πώληση της πελατειακής βάσης της Cyta UK 
ετοιμάστηκε από την αρμόδια διορισμένη ομάδα εργασίας και παρουσιάστηκε 
ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής Digimed Communications και της 
Αρχής τον Φεβρουάριο 2018. 

Όπως διαφαίνεται η εταιρεία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα τα οποία 
χρονολογούνται. Τονίζουμε την αδράνεια και την μεγάλη καθυστέρηση στη λήψη 
αποφάσεων για την αντιμετώπιση της κατάστασης της εταιρείας. Κατά την άποψη 
μας, θα πρέπει άμεσα να γίνει διαχωρισμός των λογαριασμών της λιανικής από την 
χονδρική και, λαμβανομένου υπόψη ότι η λιανική είναι ζημιογόνα, μετά από τόσα 
χρόνια δραστηριότητας και μετά από τις πρόσφατες προσπάθειες εξυγίανσης που 
επέφεραν επιπλέον κόστος, να προχωρήσει άμεσα η Cyta σε πώληση των 
δραστηριοτήτων λιανικής, όπως είναι και η απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου 
χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.  Σημειώνουμε την απόφαση στη συνεδρίαση αρ. 
19/2018 (Μάιος 2018) ότι η διεύθυνση της εταιρείας θα πρέπει να συνεχίσει να 
υιοθετεί μέτρα για περιορισμό των εξόδων και αύξηση των εσόδων και ότι πριν 
οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να προηγηθεί επί τόπου επίσκεψη εκπροσώπων 
της μητρικής/Συμβουλίου και επαφή με το προσωπικό. Θα πρέπει επίσης να 
προηγηθεί προσφορά για την εκτίμηση της αξίας της εταιρείας από εξωτερικό/ 
ελεγκτικό οίκο, ώστε στη συνέχεια να διερευνηθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις 
εργασίες της λιανικής.  Τα πιο πάνω θα πρέπει να δρομολογηθούν το ταχύτερο, ώστε 
να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση, αφού αυτή οδηγεί σε περαιτέρω ζημιά. 

Σύσταση: Θα πρέπει να εξεταστούν σοβαρά τα ευρήματα του εσωτερικού ελέγχου 
και η εταιρεία να προχωρήσει στην εξεύρεση λύσεων για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης της εταιρείας αφού οποιαδήποτε καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων 
αποδεικνύεται ζημιογόνα. Να εξεταστεί επιπρόσθετα κατά πόσο το κόστος 
διατήρησης του κόμβου από την Αρχή ξεπερνά το κόστος διατήρησης του κόμβου 
από την θυγατρική. Είναι εισήγηση μας όπως αναζητηθούν ευθύνες για την 
κατάσταση της θυγατρικής.  

Η Αρχή στην απάντησή της μας ανέφερε ότι ήδη έχουν υλοποιηθεί κάποιες από 
τις συστάσεις όπως η αλλαγή ελεγκτή, η διαχείριση εισπράξεων και πληρωμών 
και η μείωση λειτουργικού κόστους. Μας ανέφερε επίσης ότι οι αποφάσεις για 
διάθεση σημαντικών πόρων προς βελτίωση του επιπέδου οργάνωσης και 
εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας θα εξαρτηθούν από την οριστική απόφαση 
της μητρικής, αναφορικά με τη δραστηριοποίηση της εταιρείας στη λιανική αγορά 
του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Επιπλέον αναφέρεται ότι το Συμβούλιο έχει καταρχήν αποφασίσει τη διερεύνηση 
επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη Cyta UK και ως πρώτο βήμα έχει αποφασίσει 
να ζητηθεί προσφορά για την εκτίμηση της αξίας της εταιρείας από κατάλληλο 
λογιστικό/ελεγκτικό οίκο, με στόχο η αξιολόγηση και χειρισμός του όλου θέματος 
να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό. 

17. 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 
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αποτελεσμάτων που είχαν οι εταιρείες, τα προηγούμενα χρόνια κατά το 2014 η 
Digimed προχώρησε σε απομείωση των επενδύσεων συνολικού ποσού €1,9 εκ.  
 

 
Αρχικό κόστος 

επένδυσης 
 

Απομείωση 
2014 

 
Υπόλοιπο ποσό επένδυσης 

31.12.2014 και 31.12.2017 
 €  €  € 

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

 

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

Οικονομική κατάσταση της Cytacom Solutions. Κατά το έτος 2017 σύμφωνα με 
τις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, η εταιρεία Cytacom Solutions 
πραγματοποίησε ζημιές ύψους €58.874 σε σύγκριση με ζημιές ύψους €62.632 για το 
έτος 2016. Ο πιο κάτω πίνακας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα συνολικά έσοδα 
της εταιρείας σε μία σύγκριση με τα έσοδα και το κόστος πωλήσεων από την Αρχή:  

 2014 2015 20162 20172 

 € € € € 

Συνολικά έσοδα 1.465.646 1.505.259 2.760.548 1.969.900 

Εκ των οποίων έσοδα από την 
Αρχή 

546.000 1.009.000 1.308.000 818.000 

Συνολικό κόστος πωλήσεων (1.099.859) (1.102.257) (2.287.577) (1.512.788) 

Αγορές εμπορευμάτων και 
υπηρεσιών από την Αρχή 

(397.000) (477.440) (118.000 / 
426.936) 

(546.000) 

Συνολικό Μικτό κέρδος 365.787 403.002 472.971 456.112 

Όπως φαίνεται από τα πιο πάνω η εταιρεία Cytacom Solutions είναι σημαντικά 
εξαρτώμενη από τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει στην Αρχή, οι οποίες το 2017 
σύμφωνα με τις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας αποτελούσαν το 
41,52% των συνολικών εσόδων της εταιρείας σε σύγκριση με 47,38% των εσόδων 
της εταιρείας για το 2016.  

Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενη έκθεση μας σύμφωνα με τα πρακτικά 
1/2016 ημερ. 5.4.2016 του Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οι οικονομικές 
εκκρεμότητες που επηρεάζουν αρνητικά την εταιρεία είναι: 

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

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

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

Αναφέρουμε ότι οι πιο πάνω ζημιές από την CytaHellas ύψους €300.000 και την 
Emporion Plaza ύψους €328.000 κατά την 31.12.2017 δεν είχαν αναγνωριστεί ως 

                                                 
2
 Μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 
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ζημιές στην κατάσταση των αποτελεσμάτων της εταιρείας αλλά παρουσιάζονται ως 
ποσά εισπρακτέα από τις εν λόγω συγγενικές εταιρείες.  

Δάνειο από την Digimed Communications Ltd. Όπως έχουμε αναφέρει και σε 
προηγούμενη έκθεση μας η Cytacom Solutions ζήτησε οικονομική στήριξη από την 
Αρχή αφού αδυνατούσε βραχυπρόθεσμα να ξοφλήσει τους πιστωτές της. Το 2015 
δόθηκε από την Digimed Communications Ltd δάνειο ύψους €304.044 το οποίο με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Cytacom Solutions και της Digimed 
Communications Ltd ημερ. 8.3.2016 θα αποπληρωθεί με μηνιαία δόση €3.028 και 
περίοδο 9,5 χρόνων, αρχής γενομένης την 31.3.2016. Το υπόλοιπο του εν λόγω 
δανείου στις 31.12.2017 ανέρχεται στις €257.554. 

Εργοδότηση προσωπικού της Αρχής μέσω της θυγατρικής Cytacom Solutions. 
Έχει παρατηρηθεί ότι η Αρχή σε ορισμένες περιπτώσεις έχει χρησιμοποιήσει τη 
θυγατρική της Cytacom Solutions για πρόσληψη προσωπικού. Το Συμβούλιο Γενικής 
Διεύθυνσης της Αρχής στη συνεδρία του 231/2016 ημερ. 16.12.2016 ενέκρινε 
εισήγηση του Τμήματος Πληροφορικής ημερ. 29.11.2016 για πρόσληψη προσωπικού 
από τις θυγατρικές εταιρείες και στη συνέχεια την αξιοποίηση του από την Αρχή με 
αγορά υπηρεσιών/χρόνου. Ως αποτέλεσμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Cytacom 
Solutions με απόφαση 19/2017 ημερ. 15.12.2017 προχώρησε στην πρόσληψη οχτώ 
προγραμματιστών για τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής της Αρχής. 
Σημειώνεται ότι οι εν λόγω προσλήψεις έγιναν από Επιτροπή Αξιολόγησης 
απαρτιζόμενη από δύο άτομα του Τμήματος Πληροφορικής της Αρχής, ένα άτομο του 
Τμήματος Προσωπικού της Αρχής και δύο άτομα από την Cytacom Solutions. 

Επίσης με την απόφαση 6/2017 ημερ. 8.6.2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της Cytacom 
Solutions προχώρησε στην εργοδότηση ατόμου, το οποίο, σύμφωνα με σημείωμα 
του Διευθύνοντος Συμβούλου της Cytacom Solutions, μετά από έρευνα στην αγορά 
για εξεύρεση προσωπικού ήταν ο μόνος που πληρούσε τις εξειδικευμένες γνώσεις 
της πλατφόρμας Outsystems για ικανοποίηση των άμεσων αναγκών του Τμήματος 
Πληροφορικής της Αρχής με αποτέλεσμα η θέση να μην προκηρυχθεί και η εταιρεία 
να προχωρήσει στην απευθείας πρόσληψη. 

Περαιτέρω αναφέρεται ότι στις 20.3.2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής ενέκρινε 
μεταξύ άλλων την αγορά υπηρεσιών: 

 Δέκα νέων πωλητών, οι οποίοι θα προσληφθούν από τη Cytacom Solutions με 
ετήσιο όριο δαπάνης €270.000 πλέον ΦΠΑ για την ενίσχυση της 
Επιχειρηματικής Αγοράς. 

 Δώδεκα μελετητών από τη Cytacom Solutions για κάλυψη αναγκών που 
σχετίζονται με την άμεση ετοιμότητα της Αρχής για την ανάπτυξη του έργου 
FTTH για περίοδο τριών ετών και μηνιαίο κόστος €16.500 πλέον ΦΠΑ. 

Όπως φαίνεται από τα πιο πάνω η Αρχή εργοδοτεί προσωπικό με έμμεσο τρόπο 
παρακάμπτοντας τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού και ειδικά χωρίς να γίνει 
προκήρυξη θέσης. Ακόμα και στις περιπτώσεις που οι προσλήψεις έγιναν από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης, τα κριτήρια επιλογής δεν ήταν ξεκάθαρα. Αναφέρεται επίσης 
ότι οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται χωρίς να υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ Αρχής 
και Cytacom Solutions. 

Σύσταση: Η έμμεση εργοδότηση προσωπικού μέσω των θυγατρικών εταιρειών θα 
πρέπει να τερματιστεί. Επιπλέον να εξεταστεί η νομιμότητα των υφιστάμενων 
εργοδοτήσεων και πιθανές υποχρεώσεις που προκύπτουν για την Αρχή. 
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Cyta Service Centre. Το Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής στη συνεδρία 
του 214/2016 ημερ. 26.11.2016 ενέκρινε πρόταση της Cytacom Solutions ημερ. 
1.11.2016 για δημιουργία και πιλοτική λειτουργία του πρώτου Cyta Service Centre σε 
συνεργασία με την Cytacom Solutions με στόχο την επίλυση προβλημάτων στις 
τερματικές συσκευές των πελατών της Αρχής. Σύμφωνα με την πρόταση της 
Cytacom Solutions, η εταιρεία αναλαμβάνει: 

 την κατασκευή/ετοιμασία κατάλληλου χώρου για να αποτελέσει το Service 
Centre της Αρχής και 

 την εργοδότηση κατάλληλου προσωπικού για την στελέχωση του Κέντρου. 

Η οικονομική πρόταση της Cytacom Solutions περιλάμβανε αρχική δαπάνη €88.000 
και μηνιαία έξοδα λειτουργίας €12.510 τα οποία σε επόμενη συνεδρία (97/2017 ημερ. 
19.5.2017) του Συμβουλίου Γενικής Διεύθυνσης αναθεωρήθηκαν σε €93.180 και 
€19.710 αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω κόστη δεν περιλαμβάνουν 15% 
διοικητικό κόστος της Cytacom Solutions και την εποπτεία προσωπικού που σε 
περίπτωση που χρειαστεί θα πρέπει να κοστολογηθεί. 

Όπως έχουμε ενημερωθεί το Cyta Service Centre μπήκε σε λειτουργία στις 
11.12.2017. Σύμφωνα με την εισήγηση της Καταναλωτικής Αγοράς της Αρχής θα 
λειτουργήσουν και άλλα Service Centres (ένα – δύο σε κάθε πόλη). Σημειώνεται ότι 
το συνολικό κόστος που έχει τιμολογηθεί στην Αρχή για την πιλοτική λειτουργία του 
Cyta Service Centre μέχρι τις 30.4.2018 ανέρχεται στις €167.762. 

Οι νομικές υπηρεσίες της Αρχής σε μνημόνιο ημερ. 28.6.2017 ενημέρωσαν την Αρχή 
ότι δεν εξετάστηκαν οι νομικές επιπτώσεις από το εγχείρημα λειτουργίας του 
πιλοτικού Cyta Service Centre. Σύμφωνα με γνωμάτευση των νομικών υπηρεσιών 
της Αρχής, το μόνο που μπορεί να κάνει το Cyta Service Centre, χωρίς να θέσει σε 
κίνδυνο το χειρισμό των παραπόνων, είναι να παραλαμβάνει και να παραδίδει το ίδιο 
τις συσκευές στα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια μόνον, χωρίς να επεμβαίνει σε αυτά 
και χωρίς να επιχειρεί να τα επιδιορθώνει. Το Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης της 
Αρχής αφού έλαβε υπόψη την γνωμάτευση των Νομικών Υπηρεσιών της Αρχής 
αποφάσισε όπως στο Cyta Service Centre να μη γίνεται καμία άλλη εργασία 
επιδιόρθωσης πέραν από αυτή που ήδη γίνεται στα καταστήματα σε σχέση με τις 
συσκευές. Όπως έχουμε πληροφορηθεί δεν έχουν αποφασιστεί οι ακριβείς εργασίες 
του Cyta Service Centre. 

Η Cytacom Solutions στη συνεδρία 11/2017 ημερ. 8.9.2017 προχώρησε στην 
πρόσληψη έξι τεχνικών για την στελέχωση του Cyta Service Centre.  Όπως έχουμε 
πληροφορηθεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, αναμένεται να γίνει 
έκθεση για παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του πιλοτικού 
προγράμματος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής.  

Αναφέρεται ότι η πιλοτική εφαρμογή του Cyta Service Centre έγινε χωρίς την σύναψη 
συμφωνίας μεταξύ Αρχής και Cytacom Solutions παρά το γεγονός ότι γίνεται και 
αναφορά στην οικονομική πρόταση της Cytacom Solutions για σύναψη συμφωνίας 
και η απόφαση για πιλοτική εφαρμογή του Cyta Service Centre δεν είχε παρθεί σε 
επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εάν όπως 
προκύπτει, οι εργασίες που θα εκτελούνται στα Cyta Service Centres είναι οι ίδιες με 
τις εργασίες που ήδη εκτελούνται στα Cytashops και δεδομένης της πρόθεσης να 
λειτουργήσουν Cyta Service Centres σε όλες τις πόλεις και τις συνεπαγόμενης 
σημαντικής  επένδυσης χωρίς να είναι ξεκάθαρο το πραγματικό όφελος πέραν της 
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αποφόρτισης των υφιστάμενων υπαλλήλων στα Cytashops τότε εγείρονται 
ερωτηματικά για την σκοπιμότητα/αναγκαιότητα του εγχειρήματος.  

Σύσταση: Η Αρχή να εξετάσει τις εργασίες του Cyta Service Centre έτσι ώστε να 
διασφαλιστεί ότι δε θέτει σε κίνδυνο τον χειρισμό των παραπόνων ή/και άλλες 
επιπτώσεις. Η σύναψη συμφωνίας μεταξύ Αρχής και Cytacom Solutions για το 
πιλοτικό Cyta Service Centre θα πρέπει να δρομολογηθεί άμεσα. Η κοστολόγηση να 
περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες περιλαμβανομένων των δαπανών παρακολούθησης 
και επίβλεψης. Επιπλέον θα πρέπει να εξεταστεί προσεχτικά το πραγματικό όφελος 
από την δημιουργία των Cyta Service Centres και να τύχει μελέτης η αναγκαιότητα 
ή/και ο ρυθμός επέκτασης σε άλλες πόλεις.  

Αγορά υπηρεσιών από τη Cytacom Solutions για τη Διεύθυνση 
Επιχειρηματικής Αγοράς της Αρχής. Από τον Αύγουστο του 2013 η Αρχή 
αξιοποιεί προσωπικό της Cytacom Solutions στη Διεύθυνση Επιχειρηματικής Αγοράς 
λόγω: 

 Της ανεπαρκούς στελέχωσης της Επιχειρηματικής Αγοράς με Συμβούλους 
Επιχειρηματικών Πελατών και προσωπικό υποστήριξης, 

 Του έντονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος όπου οι ανταγωνιστές της Αρχής 
προσεγγίζουν επιθετικά πελάτες με πολύ ελκυστικές προσφορές 

 Της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών λύσεων που καλούνται οι ΣΕΠ να 
πωλήσουν χωρίς επαρκή υποστήριξη και αποτελεσματικά μέσα 

Στις 31.12.2017 το προσωπικό αυτό αποτελείτο από πέντε μηχανικούς και ένα 
γραφέα. Όπως έχουμε πληροφορηθεί η Αρχή καταβάλλει στην Cytacom Solutions 
τον μηνιαίο μισθό των υπαλλήλων  αυτών αυξημένο κατά 10% για διοικητικά έξοδα. 

Οι εν λόγω υπηρεσίες συνεχίζουν να παρέχονται μέχρι σήμερα χωρίς να υπάρχει 
συμφωνία μεταξύ Αρχής και Cytacom Solutions.  

Σύσταση: Η Αρχή να επανεξετάσει την ανάγκη αγοράς των εν λόγω υπηρεσιών από 
τη Cytacom Solutions και να δρομολογηθεί η σύναψη συμφωνίας. Να εξεταστεί η 
νομιμότητα και τυχόν υποχρεώσεις που δημιουργούνται για την Αρχή. 

18. Θυγατρική Εταιρεία CytaGlobal Hellas ΑΕ. 

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

Οικονομικά αποτελέσματα. Από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το 
2016 φαίνονται τα πιο κάτω οικονομικά δεδομένα:  
 20173  2016 

 €  € 
Κύκλος εργασιών 185.610  211.442 
Καθαρή ζημιά πριν τη φορολογία (36.302)  (411.778) 
Συσσωρευμένα αποθεματικά (448.056)  (470.762) 
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία 
ενεργητικού 106.369  125.841 
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 365.089  397.486 
Κεφάλαιο κίνησης 385.575  402.380 
                                                 
3
 Μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 
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 20173  2016 

 €  € 
Καθαρή θέση 491.944  528.222 
 

Σημειώνεται ότι στην Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή επί των 
οικονομικών καταστάσεων της CytaGlobal Hellas ΑΕ για το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2016 εκφράζεται γνώμη με επιφύλαξη στη βάση ότι η εταιρεία δεν είχε 
προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να 
καταλογισθούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν είχε σχηματιστεί σχετική 
πρόβλεψη για το σκοπό αυτό. 

Επένδυση στην εταιρεία Synapsecom. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες 
εκθέσεις μας η εταιρεία από το 2014 προχώρησε στην αγορά του 33,33% του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Synapsecom Telecoms AE έναντι €333.333 με 
σκοπό την δραστηριοποίηση της εταιρείας στον τομέα παροχής φιλοξενίας 
εξοπλισμού (Data Centers). Το υπόλοιπο 66,66% του μετοχικού κεφαλαίου κατέχεται 
από ομάδα ξένων επενδυτών (33,33%) και από τους αρχικούς ιδιοκτήτες της 
εταιρείας (33,33%).  

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

Τον Οκτώβριο του 2016 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της CytaGlobal 
Hellas ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου ότι η εταιρεία Synapsecom Telecoms AE 
αποφάσισε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €100.000, με την έκδοση 
1.000 νέων μετοχών με ονομαστική αξία €30 η κάθε μία και τιμή διάθεσης €100 η 
κάθε μία. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την συμμετοχή της εταιρείας 
στη νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Synapsecom Telecoms AE με την 
καταβολή ποσού €33.300 σε μετρητά για την απόκτηση 333 νέων κοινών 
ονομαστικών μετοχών. Αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές 
καταστάσεις της εταιρείας για το έτος 2015, η εταιρεία ήταν ζημιογόνα και στις 
31.12.2015 παρουσιάζονταν συσσωρευμένες ζημιές ύψους €470.000. Επίσης 
σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της CytaGlobal Hellas AE για το 
έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 η εταιρεία προχώρησε σε απομείωση της 
επένδυσης στην εταιρεία Synapsecom Telecoms AE συνολικού ύψους €433.332 
λόγω του ότι αυτή δεν κατόρθωσε να πετύχει τους οικονομικούς της στόχους.  

Αξιολόγηση Οικονομικής Κατάστασης της Synapsecom Telecom ΑΕ. Με 
απόφαση της εταιρείας Digimed Communications Ltd ημερ. 20.6.2017 διενεργήθηκε 
οικονομικός έλεγχος στην εταιρεία από δύο υπαλλήλους της Αρχής, οι οποίοι 
επισκέφθηκαν την εταιρεία Synapsecom Telecoms AE και διεξήγαγαν αξιολόγηση 
της οικονομικής της κατάστασης για τα έτη 2014 μέχρι τον Ιούλιο του 2017 καθώς και 
θεώρηση των προβλέψεων για τα έτη 2017 και 2018. Τα συμπεράσματα ήταν, 
μεταξύ άλλων, ότι η εταιρεία για να συνεχίσει να θεωρείται δρώσα οικονομική μονάδα 
θα πρέπει να τύχει χρηματοδότησης που σύμφωνα με τους υπολογισμούς μέχρι το 
τέλος του 2017 ανέρχεται σε €467.000. H έκθεση αξιολόγησης της οικονομικής 
κατάστασης της Synapsecom Telecoms AE τέθηκε ενώπιον του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Αρχής μαζί με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Synapsecom Telecoms AE όπως οι μέτοχοι της Ισραηλινής ομάδας και της 
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Ελληνικής ομάδας παραχωρήσουν δάνειο €50.000 έκαστη ομάδα, νοουμένου ότι η 
CytaGlobal Hellas ΑΕ θα συμφωνήσει να επενδύσει επιπρόσθετο ποσό €150.000 
στο μετοχικό κεφάλαιο, με ανάλογη αύξηση μεριδίου συμμετοχής.  Η πρόταση 
απορρίφθηκε λόγω έλλειψης οποιουδήποτε επιχειρησιακού πλάνου βιωσιμότητας για 
την εταιρεία. H CytaGlobal Hellas AE σε συνεδρία της ημερ. 22.11.2017 
ενημερώθηκε ότι για να μπορέσει να διασωθεί η εταιρεία Synapsecom Telecoms AE 
απαιτείται να ερευνηθούν διάφορες επιλογές που περιλαμβάνουν το ενδεχόμενο 
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ή τη πώληση της. Οι επιλογές αυτές τέθηκαν 
ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής σε συνεδρία ημερ 5.12.2017, το 
οποίο δεν αποδέχτηκε την εισήγηση για επένδυση πρόσθετου κεφαλαίου στη 
Synapsecom Telecoms AΕ. Σε συνεδρία ημερ. 14.12.2017 το ΔΣ εξέφρασε την 
άποψη ότι αντικρίζει θετικά την πρόταση για πώληση της Synapsecom Telecoms ΑΕ, 
λόγω έλλειψης οποιουδήποτε επιχειρησιακού πλάνου βιωσιμότητας για την εταιρεία.  
Σε συνεδρία ημερ. 14.12.2017 το ΔΣ εξέφρασε την άποψη ότι αντικρίζει κατ΄ αρχήν 
θετικά την πιθανότητα πώλησης της Synapsecom Telecoms AE. 

Σε συνεδρία του Συμβουλίου της Αρχής, ημερ.20.3.2018, ο Ανώτερος Διευθυντής – 
Εμπορικές Υπηρεσίες ανέφερε ότι η εταιρεία Synapsecom Telecoms AE έλαβε τρεις 
προτάσεις για πιθανή εξαγορά. Ανέφερε επίσης ότι μία πρόταση απορρίφθηκε από 
τον Πρόεδρο της Synapsecom Telecoms AE επειδή κρίθηκε χρονοβόρα η διαδικασία 
ενδελεχούς ελέγχου που απαιτούσε και η δεύτερη πρόταση απορρίφθηκε αμέσως 
από τον Πρόεδρο της Synapsecom Telecoms AE, αφού κρίθηκε ως μη σοβαρή και 
ως εκ τούτου ακατάλληλη. 

Σε συνεδρία ημερ. 3.4.2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της Cyta Global Hellas 
αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αποδοχή της τρίτης πρότασης. και ταυτόχρονα την 
πληρωμή ποσού ύψους €5.000 προς τον Πρόεδρο της Synapsecom Telecoms AE 
για το χρόνο του και τα έξοδά του για ταξίδια που έγιναν για σκοπούς της 
Synapsecom Telecoms AΕ. Όμως, σε συνεδρία ημερ. 3.4.2018 το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Αρχής αποφάσισε όπως επιδιωχθεί συνεργασία με συγκεκριμένο οίκο 
για τη διερεύνηση του ενδεχομένου εξεύρεσης αγοραστή, στην προσπάθεια 
αντικειμενικής διερεύνησης της καλύτερης δυνατής επενδυτικής ευκαιρίας και 
ανέθεσε, σε συνεδρία ημερ. 24.4.2018,  στον εν λόγω οίκο, με μέγιστο κόστος 
€15.000.   

Αναφέρεται επίσης ότι, σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της 
Synapsecom Telecoms AE για το έτος 2016, τα συνολικά έσοδα της εταιρείας 
ανήλθαν στις €570.886 εκ των οποίων ποσό ύψους €83.183 αποτελεί έσοδα από την 
Αρχή ποσοστό δηλαδή 14,57%.  

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας θεωρεί ανησυχητική την πορεία της εταιρείας 
Synapsecom Telecoms AE, η οποία επηρεάζει άμεσα την CytaGlobal Hellas AE και 
έχει την άποψη ότι θα πρέπει να διεξαχθεί έρευνα για την αιτιολόγηση της επένδυσης 
αυτής και κατά πόσο η απόφαση σχετικά με την επένδυση ήταν προς το συμφέρον 
της εταιρείας και της Αρχής και ανάλογα να αποδοθούν ευθύνες εάν προκύπτουν. 
Αναφορικά με την πώληση της εταιρείας Synapsecom Telecoms AE η CytaGlobal 
Hellas και κατ’ επέκταση η Αρχή να διασφαλίσει ότι αυτή θα είναι προς το συμφέρον 
των μετόχων και ότι το όφελος θα υπερβαίνει του οφέλους σε περίπτωση κλεισίματος 
της εταιρείας.  

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της CytaGlobal Hellas AE σε συνεδρία ημερ. 22.11.2017 
ενέκρινε την επέκταση αποπληρωμής του δανείου μέχρι τις 30.7.2018, καθώς οι 
περισσότεροι μέτοχοι της Synapsecom Telecoms AE προχώρησαν στη 
δανειοδότηση της. Σημειώνεται ότι η Digimed Communications Ltd σε συνεδρία ημερ 
20.6.2017 απέρριψε την πρόταση της Synapsecom Telecoms AE για παράταση του 
εν λόγω δανείου. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει η οποιαδήποτε αποπληρωμή του 
δανείου ενώ δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη αποπληρωμή του 
δανείου.  

Σύσταση: Η εταιρεία να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες έτσι ώστε να εξασφαλιστεί 
η αποπληρωμή του δανείου. 

Στην Έκθεσή μας για το έτος 2016 αναφέρθηκε ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της CytaGlobal Hellas και σημερινός ΑνΑΕΔ της Αρχής φαίνεται να έχει 
ιδιάζουσα σχέση με τον πρώην και τον νυν Γενικό Διευθυντή της εταιρείας 
Synapsecom Telecoms AE και ότι θεωρούμε ότι υπάρχει σοβαρό θέμα ενδεχόμενης 
διαπλοκής και κατάχρησης εξουσίας όσον αφορά στην επένδυση στην εταιρεία 
Synapsecom.  Ο Γενικός Εισαγγελέας, στον οποίο διαβιβάστηκε το θέμα για να 
εξετάσει το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων, ανέφερε ότι με βάση τα 
ενώπιον του στοιχεία δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί η διάπραξη ποινικού αδικήματος.  
Ανεξάρτητα από τη μη στοιχειοθέτηση ποινικών αδικημάτων,  η Υπηρεσία μας 
θεωρεί ότι οι ενέργειες του ΑνΑΕΔ, σε σχέση με την επένδυση αυτή, δεν συνάδουν 
με τις αρχές χρηστής διοίκησης που αναμένεται να επιδεικνύουν λειτουργοί του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

19. Θυγατρική Εταιρεία Bestel Communication Limited. 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001 και το μετοχικό της κεφάλαιο στις 31.12.2017 ήταν 
€446.915 (2016: €446.915) και ανήκει κατά 50% στην Digimed Communications Ltd 
και κατά 50% στην ZTE Κίνας. Στόχος της Bestel είναι η αγορά και προώθηση των 
προϊόντων τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της "ZTE Corporation China" και 
επενδύσεις σε τηλεπικοινωνιακά εκτός Κύπρου και Κίνας. 

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

Σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ημερ. 27.3.2017 έγινε δεκτή η 
θέση της Αρχής για απεμπλοκή της Digimed από τη Bestel και το Διοικητικό 
Συμβούλιο ενημερώθηκε για παλαιότερες συζητήσεις με τη συμμέτοχο ZTE σύμφωνα 
με τις οποίες η ZTE οφείλει από το 2004 στη Bestel σημαντικά ποσά (της τάξης των 
εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ), θέμα για το οποίο η ZTE θα επανέλθει. Ο 
Υποτμηματάρχης της Διεύθυνσης Εποπτείας και Υποστήριξης Θυγατρικών Εταιρειών 
σε ηλεκτρονικό του μήνυμα ημερ. 28.3.2017 προς τον εκπρόσωπο της ΖΤΕ στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της Bestel, ενημερώνει για την υποχρέωση της ΖΤΕ προς την 
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Bestel για καταβολή προμήθειας. Όπως έχουμε πληροφορηθεί από τον 
Υποτμηματάρχη της Διεύθυνσης Εποπτείας και Υποστήριξης Θυγατρικών Εταιρειών, 
δεν λήφθηκε καμία απάντηση.  

Σε συνεδρία 12/2017 ημερ. 28.3.2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής 
ενημερώθηκε για τα πιο πάνω και συμφώνησε με την άμεση απεμπλοκή της Digimed 
από την Bestel σύμφωνα και με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Digimed και ζήτησε όπως γίνουν τάχιστα οι αναγκαίες διαδικασίες και διευθετηθούν 
όλες οι εκκρεμότητες για ολοκλήρωση της. 

Ο γραμματέας της Digimed σε επιστολή του ημερ. 22.5.2017 ζήτησε από το δικηγόρο 
της εταιρείας τις απόψεις του ως προς τα βήματα διάλυσης της Bestel είτε αυτή 
ζητηθεί από τη Digimed είτε και από τους δύο μετόχους από κοινού. Ο δικηγόρος της 
Digimed σε απαντητική του επιστολή ημερ. 27.11.2017 αναφορικά με τους τρόπους 
απεμπλοκής της Digimed από την Bestel πληροφόρησε την εταιρεία ότι αυτή μπορεί 
να γίνει είτε με εκούσια διάλυση της εταιρείας, είτε με πώληση των μετοχών της 
Digimed, είτε με αγορά των μετοχών της ZTE και στη συνέχεια να προχωρήσει στην 
διάλυση ή να χρησιμοποιήσει την εταιρεία ως όχημα για οποιονδήποτε σκοπό, είτε με 
υποχρεωτική διάλυση με απόφαση δικαστηρίου. Μέχρι σήμερα δε λήφθηκε 
οποιαδήποτε απόφαση. 

Από τα πιο πάνω παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στη διαδικασία απεμπλοκής. 
Επίσης διαφαίνεται ότι η ΖΤΕ έχει υποχρέωση προς τη Bestel η οποία χρονολογείται 
και δεν αναγνωρίζεται από την ΖΤΕ και της οποίας το ποσό της υποχρέωσης δεν 
είναι ξεκάθαρο. 

Σύσταση: Η διαδικασία απεμπλοκής θα πρέπει να προχωρήσει το συντομότερο, 
αφού η εταιρεία δεν εξυπηρετεί το σκοπό ίδρυσης της. Επιπρόσθετα να γίνει 
προσπάθεια διευθέτησης/ ξεκαθαρίσματος της υποχρέωσης της ΖΤΕ προς την 
Bestel. 

Στην απάντησή της η Αρχής μάς ανέφερε ότι το Συμβούλιο έχει δώσει οδηγίες όπως 
ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, στο βαθμό του εφικτού και σε διαβούλευση με 
τους συνεταίρους τους. 

20. Enternet Invest. 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη μας έκθεση η Digimed Communications 
κατέχει το 19,98% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Enternet Invest Ουγγαρίας 
και το 8% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Proserver. Λόγω της απομείωσης 
της αξίας των επενδύσεων στις πιο πάνω εταιρείες, στις οικονομικές καταστάσεις της 
Digimed Communications αυτές περιλαμβάνονται με συμβολική αξία €1 η καθεμία. 
(Επίσης, περιλαμβάνετο εισπρακτέο δάνειο από την Enternet Invest, ύψους 
€337.699 το οποίο έχει απομειωθεί σε €1).  

Διάλυση Enternet Invest. Το 2013 υπογράφηκε Μνημόνιο Συναντίληψης με την 
Enternet Invest, το οποίο προνοούσε καταβολή ποσού €300.000 για την εξόφληση 
του δανείου προς την Digimed Communications και την αγορά των μετοχών της 
Digimed Communications. Λόγω μη καταβολής των ποσών που συμφωνήθηκαν, η 
Digimed Communications έλαβε δικαστικά μέτρα (αίτημα διάλυσης) εναντίον της 
Enternet Invest.  

Στις 18.4.2016 το αρμόδιο δικαστήριο στην Ουγγαρία εξέδωσε απόφαση διάλυσης η 
οποία κοινοποιήθηκε στην εταιρεία Enternet Invest. Η εταιρεία κατέθεσε συνολικά 
ποσό δόσεων ύψους €11.300. Η συμφωνία διακανονισμού δεν υπογράφτηκε λόγω 
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άρνησης της εταιρείας Proserver ως εγγυητή για την καταβολή των οφειλομένων και 
η Αρχή προχώρησε με την διαδικασία εκκαθάρισης. Στις 21.2.2017 εκδόθηκε 
διάταγμα δικαστηρίου για διάλυση της εταιρίας και διορίστηκε εκκαθαριστής. Το ποσό 
απαίτησης της Digimed Communications ανέρχεται στις €426.515 το οποίο στις 
24.4.2017 ο εκκαθαριστής της Enternet Invest ενημέρωσε ότι η απαίτηση κατατέθηκε 
εμπρόθεσμα. Σύμφωνα με ενημέρωση από τον δικηγόρο της Digimed με βάση τους 
λογαριασμούς της εταιρείας για το 2014, ο εκκαθαριστής θεωρεί ότι δεν υπάρχει 
πιθανότητα να πάρουν οτιδήποτε οι χρεώστες αφού τα δύο περιουσιακά στοιχεία 
που έχει η εταιρεία είναι είτε υπό διαγραφή (Actel) είτε υπό διάλυση (Enternet2001). 
Σύμφωνα με ηλεκτρονικό μήνυμα των Ούγγρων δικηγόρων ημερ. 7.2.2018 προς τον 
Υποτμηματάρχη της Διεύθυνσης Εποπτείας και Υποστήριξης Θυγατρικών Εταιρειών 
η διαδικασία εκκαθάρισης ολοκληρώθηκε στις 31.1.2018 και το ποσό που θα 
εισπράξει η Digimed Communications από την διάλυση της Enternet Invest είναι 
μηδέν.  Σύμφωνα με ενημέρωση που τύχαμε εκκρεμεί η τελική απόφαση του 
δικαστηρίου.  

Αυτό σημαίνει ότι η Αρχή έχει ουσιαστικά απολέσει ένα ποσό της τάξης των €5,3 εκ. 
από μια ακόμη πλήρως αποτυχημένη επένδυση που είχε προβεί. 

Αναφέρουμε επιπρόσθετα ότι το συνολικό κόστος εξόδων τα οποία επωμίστηκε η 
Digimed Communications σχετικά με την διάλυση την Enternet Invest για το 2017 
ανέρχεται στις €10.345, σε σύγκριση με ποσό €11.300 το οποίο εισπράχθηκε. 

Proserver. Σύμφωνα με ηλεκτρονικό μήνυμα του Υποτμηματάρχη της Διεύθυνσης 
Εποπτείας και Υποστήριξης Θυγατρικών Εταιρειών ημερ. 12.6.2017 αναφέρεται ότι 
σύμφωνα με ενημέρωση της δικηγόρου, η Proserver είναι σε πολύ κακή κατάσταση 
και η εταιρεία κινδυνεύει άμεσα με αίτηση διάλυσης από τρίτους. Η μετοχική 
συμμετοχή της Digimed Communications στην Proserver δεν έχει αξία εφόσον 
σύντομα διαφαίνεται νέα αίτηση διάλυσης της, με αποτέλεσμα ακόμα μία επένδυση 
ύψους €520.000 να έχει χαθεί.  

Σημειώνεται επίσης ότι για τις πιο πάνω επενδύσεις δεν συμπεριλαμβάνονται τα 
κόστη τα οποία η Digimed Communications ως μέτοχος επωμίζεται για τη διαχείριση 
τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τα έτη 2015 – 2017 το δικηγορικό κόστος ανήλθε 
στις €35.381 ενώ το κόστος διαχείρισης από το προσωπικό δεν έχει υπολογιστεί. 

Η Αρχή μέσω της Digimed Communications έχει προβεί σε επενδύσεις στις εταιρείες 
Enternet Invest και Proserver που επέφεραν σημαντικές ζημιές. Επιπρόσθετα, η 
διαχείριση τους φέρει επιπρόσθετο κόστος στην Digimed Communications και στην 
Αρχή χωρίς να είναι ξεκάθαρο το κέρδος που μπορεί να επιφέρουν. 

Σύσταση: Να εξευρεθούν τρόποι μείωσης του κόστους διαχείρισης των εν λόγω 
επενδύσεων, έτσι ώστε οι ζημιές να μειωθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Θα 
πρέπει να διερευνηθούν οι διαδικασίες και οι σχετικές αποφάσεις όσον αφορά στην 
ίδρυση της Actel και τη μετέπειτα πώλησή της στην Enternet Invest και να 
αποδοθούν τυχόν ευθύνες. 

21. Iris Gateway Satellite Services Ltd. 

Η Iris Gateway Satellite Services Limited συστάθηκε στην Κύπρο το 1999 ως ιδιωτική 
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου 
της Κύπρου, Κεφ.113.  
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Το εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας είναι 1.600.000 συνήθεις μετοχές των €1,71 η 
καθεμιά και το κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε εξ’ ολοκλήρου είναι 1.600.000 
μετοχές και ανέρχεται σε €2.736.000.  

Η Digimed Communications συμμετέχει στην εταιρεία κατά 100% με επένδυση 
€2.164.297. 

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών “Turnaround” 
δηλαδή η λήψη τηλεοπτικών και ηχητικών σημάτων και σχετικών πληροφοριών 
(σύστημα παροχής τηλεοπτικών πληροφοριών και δικτύου αναμετάδοσης) μέσω 
δορυφόρου, καλωδιακού ή άλλου μέσου, επεξεργασία όπου χρειάζεται και μετάδοση 
των σημάτων μέσω δορυφόρου. Οι υπηρεσίες “Turnaround” παρέχονται από την 
Ευρώπη στην Ασία και αντίστροφα. 

Μέρισμα. Στις 18 Ιανουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε 
την καταβολή μερίσματος από τα κέρδη του 2015 ύψους €520.000. Σύμφωνα με τον 
περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο του 2002 
(Ν.117(I)2002), οργανισμοί που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη 
φορολογία, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο 
οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θεωρείται ότι έχουν διανέμει αυτό το ποσό ως μέρισμα 
και έκτακτη εισφορά για την άμυνα προς 17% είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη 
λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που οι ιδιοκτήτες, κατά το τέλος της 
περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη 
αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και λογίζονται κάτοικοι (domiciled) 
Κύπρου. Το ποσό αυτό της λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με 
οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα ήδη διανεμήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη 
αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη εισφορά για την άμυνα καταβάλλεται από τον 
Οργανισμό για λογαριασμό των ιδιοκτητών. Διαφαίνεται από τα πιο πάνω ότι η 
εταιρεία δεν έχει διανέμει το μέρισμα μέχρι τις 31.12.2017 με αποτέλεσμα τα κέρδη 
του 2015 να λογίζονται. Σημειώνεται επίσης ότι το μέρισμα έχει αναγνωριστεί κατά το 
έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με τις μη ελεγμένες οικονομικές 
καταστάσεις της εταιρείας. 

Σύσταση: Η εταιρεία να παραπέμψει το θέμα στο Τμήμα Φορολογίας. 

22. Υπηρεσία Cytavision. 

Η Υπηρεσία Cytavision προσφέρει ψηφιακή μετάδοση εικόνας και ήχου μέσω της 
τηλεφωνικής γραμμής. Για την εξασφάλιση περιεχομένου, γίνονται διαπραγματεύσεις 
με εταιρείες που προσφέρουν τηλεοπτικά κανάλια, ταινίες καθώς και αθλητικό 
περιεχόμενο και επιπλέον διαπραγματεύεται με αθλητικά σωματεία για την 
εξασφάλιση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων προβολής των αγώνων.   

Η Cytavision προβαίνει επίσης σε σημαντική αναβάθμιση του θεματικού της 
περιεχομένου, συνάπτοντας νέες συνεργασίες με σύγχρονα ψυχαγωγικά κανάλια 
ταινιών.  Ταυτόχρονα βρίσκονται υπό μελέτη διάφορες πρωτοβουλίες προς την 
κατεύθυνση αναβάθμισης του περιεχομένου αύξησης των εσόδων της υπηρεσίας, 
καθώς και πιο ορθολογικής διαχείρισης των εξόδων της. 

Μεγάλης σημασίας αποτελεί και η επικέντρωση στην καταπολέμηση της πειρατείας, 
ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο που ταλαιπωρεί διαχρονικά την κυπριακή 
κοινωνία υποκλέπτοντας έσοδα από τους νόμιμους παρόχους τηλεοπτικού 
περιεχομένου. 
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Από τον έλεγχο της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Οικονομικά αποτελέσματα. Τα οικονομικά αποτελέσματα της Υπηρεσίας 
Cytavision παρουσιάζονται πιο κάτω. Σημειώνεται ότι η Αρχή θεωρεί την Υπηρεσία 
Cytavision ως αναπόσπαστο κομμάτι της πρότασης τετραπλού παιχνιδιού προς τους 
πελάτες και κατ’ επέκταση η Υπηρεσία επιφέρει επιπρόσθετα έσοδα και σε άλλες 
υπηρεσίες της Αρχής, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον πιο κάτω πίνακα.  

Έτος  Έσοδα 
Cytavision 

 Άμεσα έξοδα  Έλλειμμα 

  €  €  € 

2011 20.112.653 23.819.341 3.706.688 

2012 23.623.700 27.811.564 4.187.864 

2013 22.061.475 24.756.949 2.695.474 

2014 22.640.662 28.057.246 5.416.584 

2015 22.701.430 23.127.128 425.698 

2016 

2017 

21.335.586 

21.004.846 

23.139.030 

24.212.721 

1.791.542 

3.207.875 

Κατά το έτος 2017 το έλλειμμα αυξήθηκε σημαντικά κυρίως λόγω αύξησης των 
άμεσων εξόδων της Υπηρεσίας, τα οποία ανήλθαν σε €24,2 εκ. σε σύγκριση με €23,1 
εκ. το 2016. Η σημαντικότερη αύξηση σημειώθηκε στο ποσό που καταβλήθηκε στην 
Κ.Ο.Π. κατά €2,9 εκ. βάσει της συμφωνίας που υπογράφηκε το 2016 για την αγορά 
των τηλεοπτικών δικαιωμάτων 26 κυπριακών ομάδων έναντι του ποσού των €5,9 εκ. 

Τα έσοδα της Υπηρεσίας παρουσίασαν μικρή μείωση, παρόλο που ο αριθμός 
συνδρομητών παρουσίασε αύξηση της τάξης του 1,65% (51.963 Δεκέμβριο 2017 
από 51.119 Δεκέμβριο 2016). Η μείωση των εσόδων οφείλεται στη μείωση τιμών των 
νέων τιμολογιακών πακέτων Value και Full Pack από 1.6.2016. 

Τα άμεσα έξοδα της Υπηρεσίας, αναλύονται ως ακολούθως:  
 

Περιγραφή 
περιεχομένου 

 Προϋπολογιζόμενη 
δαπάνη 2017 

 Πραγματική δαπάνη 
2017 

  €  € 

Θεματικό  6.340.000 5.795.706 

Αθλητικό  15.000.000 14.879.450 

Τεχνικά   3.300.000 3.236.958 

Άλλα   315.000 300.607 

  24.955.000 24.212.721 

 

(β) Τηλεοπτικά δικαιώματα κυπριακών σωματείων για την περίοδο 2016-
2019.  Η Αρχή, όπως αναφέρθηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου ημερ. 6.6.2017 
κατέχει σήμερα τα 12/14 των δικαιωμάτων κυπριακού ποδοσφαίρου με κόστος €9,4 
εκ. Συγκεκριμένα, η Αρχή διατηρεί σήμερα τα αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα 
του πακέτου της Κ.Ο.Π., το οποίο περιλαμβάνει 26 ομάδες Α’ και Β’ κατηγορίας, 
καθώς και τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ομάδων ΑΠΟΕΛ, Ανόρθωση, Πάφος FC και 
Καρμιώτισσα. 

Σύμφωνα με εκτίμηση της Υπηρεσίας Cytavision, η οποία βασίστηκε σε έρευνα 
αγοράς η οποία διεξήχθη το 2015 από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για το κυπριακό 
ποδόσφαιρο,  50% των συνδρομητών της έχουν επιλέξει την Cytavision λόγω του ότι 
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κατέχει τα αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα της πλειοψηφίας των ομάδων του 
κυπριακού ποδοσφαίρου. Για το λόγο αυτό, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες 
επιστολές μας, η Αρχή δαπανά σημαντικά ποσά για την απόκτηση των τηλεοπτικών 
δικαιωμάτων του κυπριακού ποδοσφαίρου προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι λόγω 
του έντονου ανταγωνισμού που υπάρχει για την εξασφάλιση των αποκλειστικών 
δικαιωμάτων προβολής των αγώνων των κυπριακών ομάδων, το κόστος απόκτησης 
των δικαιωμάτων αυξάνεται διαχρονικά.  Σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, η τιμή των 
τηλεοπτικών δικαιωμάτων στην Κύπρο ανά συνδρομητή είναι η υψηλότερη της 
Ευρώπης. 

Για την αγωνιστική περίοδο 2016-17 το κόστος απόκτησης των τηλεοπτικών 
δικαιωμάτων και οι χορηγίες προς τα κυπριακά σωματεία ανήλθαν σε €10,4 εκ. (€9,9 
εκ. τηλεοπτικά δικαιώματα και €0,5 εκ. χορηγίες), και για την αγωνιστική περίοδο 
2017/18 αναμένεται να ανέλθει επίσης σε €10,3 εκ. (€9,9 εκ. τηλεοπτικά δικαιώματα 
και €0,4 εκ. χορηγία Κ.Ο.Π.). 

(γ) Τηλεοπτικά δικαιώματα κυπριακών σωματείων για την περίοδο 2019-
2024.   Παρατηρήθηκε ότι η Υπηρεσία Cytavision διεξήγαγε από τον Ιανουάριο 2017 
διαπραγματεύσεις με διάφορα σωματεία για την εξασφάλιση τηλεοπτικών 
δικαιωμάτων για την περίοδο 2019-2024.  Όπως πληροφορηθήκαμε, η Αρχή έχει 
προχωρήσει με την υπογραφή δεσμευτικού προσυμφώνου και έχει εξασφαλίσει την 
αποκλειστικότητα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των ομάδων τις οποίες εκπροσωπεί 
η ΚΟΠ (η ολοκλήρωση της συμφωνίας για την περίοδο 2019-2022, επίκειται 
σύντομα). 

Αναφέρεται ότι το Συμβούλιο αποφάσισε στις 5.9.2017 να αναθέσει σε εξωτερικό 
σύμβουλο την αξιολόγηση επιλογών αθλητικού περιεχομένου για την υπηρεσία.  Από 
την μελέτη του συμβούλου διαφάνηκε ότι τα δικαιώματα του κυπριακού ποδοσφαίρου 
είναι υπερτιμημένα, αλλά από την άλλη τα έσοδα της Αρχής μειώνονται αν η 
Cytavision δεν έχει ικανοποιητικό μερίδιο του κυπριακού ποδοσφαίρου.  

Στην συνεδρίαση 45/2017 ημερ. 10.10.2017  έγινε αναφορά σε σενάριο συνεργασίας 
με ανταγωνιστές άλλους παρόχους. Τέθηκε επίσης το ενδεχόμενο επένδυσης του 
Ταμείου Συντάξεως της Αρχής σε ένα από αυτούς. 

Η Υπηρεσία Cytavision, μετά από υπηρεσιακή αναφορά και εξουσιοδότηση του 
Συμβουλίου προχώρησε στη συνέχεια σε αξιολόγηση προτάσεων συνεργασίας με 
παρόχους  

Ορθώς κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας ζητήθηκε η διεξαγωγή έρευνας από 
ανεξάρτητο οίκο, καθώς τα ποσά που δίδονται για τηλεοπτικά δικαιώματα είναι 
σημαντικά και η επαρκής τεκμηρίωση τους θα καθόριζε με σαφήνεια τα βήματα της 
Αρχής και θα προσέδιδε διαφάνεια και τεκμηρίωση στις απόψεις της. Θεωρούμε 
όμως απαράδεκτα τα διάφορα σενάρια συνεργασίας που εξετάστηκαν με 
ανταγωνιστές παρόχους, αφού αυτά ουδόλως φαίνεται να διασφάλιζαν τα 
συμφέροντα της Αρχής, πέραν του θέματος της καταστρατήγησης των αρχών 
διασφάλισης υγιούς ανταγωνισμού που προκύπτουν.  

Συστάσεις: 

 Όπως μελετηθεί και καθοριστεί με σαφήνεια ο στρατηγικός προσανατολισμός 
της Αρχής όσον αφορά στην Υπηρεσία Cytavision από το Συμβούλιο, με βάση 
τις αρχές που καθορίζει το Συμβούλιο και τα αποτελέσματα των μελετών που 
έχει στη διάθεση του, και καθοριστεί η διαδικασία της αποτελεσματικής 
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παρακολούθησης της υλοποίησης της στρατηγικής και της επίτευξης των 
στρατηγικών στόχων από το Συμβούλιο.  

 Όπως οι όποιες επενδύσεις και διαπραγματεύσεις γίνονται να απορρέουν από 
την πιο πάνω στρατηγική μετά την έγκριση της από το Συμβούλιο.  

 Όπως σχεδιαστεί λεπτομερής διαδικασία διαπραγμάτευσης για απόκτηση 
τηλεοπτικών δικαιωμάτων και έγκρισης συμβολαίων προς αποφυγή 
αμφισβητήσεων και καλύτερο έλεγχο από το Συμβούλιο.  Επιπλέον θα 
μπορούσαν να τεθούν και χρηματικά περιθώρια (μέχρι ενός ποσού) από το 
Συμβούλιο όσον αφορά στα ποσά των διαπραγματεύσεων με βάση κριτήρια 
όπως κατηγορία, αριθμός φιλάθλων κ.λπ. 

 Όσον αφορά στη λήψη απόφασης σχετικά με τη συνεργασία με άλλους 
παρόχους, η Υπηρεσία μας θεωρεί απαράδεκτη ακόμη και τη συζήτηση τέτοιων 
ενδεχόμενων, αφού τέτοια σενάρια αντιστρατεύονται τη λογική της ύπαρξης 
υγιούς ανταγωνισμού και το μόνο που εξυπηρετούν είναι τα συμφέροντα των 
ιδιωτικών εταιρειών.  Το ενδεχόμενο επένδυσης του Ταμείου Συντάξεως της 
Αρχής σε ανταγωνιστική εταιρεία το μόνο που αποδεικνύει είναι ότι η 
κατασπατάληση €135 εκ. του Ταμείου Συντάξεως την περίοδο 2009-2013 σε 
επενδύσεις και η φυλάκιση των ενόχων για μία εκ των επενδύσεων αυτών δεν 
ήταν όπως φαίνεται αρκετά για παραδειγματισμό.  

(δ) Προπληρωμές. Στους λογαριασμούς της Αρχής, για το έτος που έληξε στις 
31.12.2017, περιλαμβάνονται προκαταβολές ύψους €2,1 εκ. (€1,3 εκ. για αθλητικό 
περιεχόμενο, €0,2 εκ. για άδειες και €0,6 εκ. για θεματικό περιεχόμενο) που αφορούν 
στο κόστος απόκτησης περιεχομένου για επόμενα έτη και €25.000 που αφορά σε 
χορηγίες και διαφημίσεις σε ομάδες για τα επόμενα έτη.  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.  

Οι προκαταβολές αθλητικού περιεχομένου αναλύονται ως εξής: 

  Προπληρωμές 
31.12.2017 

  € 
The FA PremierLeague  646.695 
ΑΠΟΕΛ  425.000 
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ  30.000 
ΠΑΦΟΣ  42.500 
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  120.000* 
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  60.000 
Σύνολο  1.324.195 

* Το ποσό αφορά υπόλοιπο προπληρωμής (σύνολο προπληρωμής €180.000) η οποία καταβλήθηκε στην 
Ανόρθωση το 2012 για τα τηλεοπτικά δικαιώματα 9 ευρωπαϊκών αγώνων ποδοσφαίρου, ενώ μέχρι τις 31.12.2017 
η Ανόρθωση συμμετείχε μόνο σε 3 ευρωπαϊκούς αγώνες ποδοσφαίρου. 

 

Αναφορικά με τις προσυμφωνημένες προκαταβολές, για δικαιώματα του Κυπριακού 
ποδοσφαίρου, το Συμβούλιο σε συνεδρίαση του ημερ. 4.4.2017, ζήτησε όπως η 
αρμόδια υπηρεσία σε συνεργασία με τις νομικές υπηρεσίες και το νομικό σύμβουλο 
της Αρχής διασφαλίσει, με όσες ομάδες προσυμφωνήθηκε προκαταβολή, ότι η 
προκαταβολή που θα καταβληθεί σε περίπτωση τελικής συμφωνίας θα 
υποστηρίζεται από αντίστοιχες δικλείδες ασφαλείας από τις ομάδες, δεδομένου του 
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σημαντικού ετεροχρονισμού της προκαταβολής σε σχέση με τη χρονική στιγμή που η 
Αρχή θα αποκομίσει όφελος από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, καθώς και των σοβαρών 
προβληματισμών για τους κινδύνους που ελλοχεύουν και που ήδη εξέφρασε κατ΄ 
επανάληψη η Ελεγκτική Υπηρεσία σε προηγούμενες εκθέσεις της.   

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου ημερ. 19.12.2017 αναφέρθηκε ότι ως μέρος της 
διαδικασίας για συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς όπως το UEFA Champions 
League (UCL) και το UEFA Europa League (UEL) απαιτείται η καταβολή 
προκαταβολών αλλά και τραπεζικών εγγυήσεων από την Αρχή.  Επιπλέον, όπως 
διαπιστώθηκε, στο πλαίσιο συζητήσεων για πιθανή συνεργασία με την Primetel για 
ταυτόχρονη προβολή των αγώνων, συζητείται η καταβολή από την Αρχή 
προκαταβολής χωρίς να γίνεται αναφορά για οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις.   

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Cytavision η καταβολή προπληρωμών αποτελεί συνήθη, 
διεθνή πρακτική σε περιπτώσεις υπογραφής διεθνών συμβολαίων με διάρκεια 
κάποιων ετών. Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι κακώς η Υπηρεσία Cytavision δεν είχε 
διασφαλίσει στη δική της εισήγηση την ύπαρξη των κατάλληλων δικλείδων 
ασφαλείας. 

(ε)  Ξένα πρωταθλήματα.  Πέραν των τηλεοπτικών δικαιωμάτων κυπριακών 
αθλητικών σωματείων, η Αρχή εξασφαλίζει έναντι αμοιβής τα τηλεοπτικά δικαιώματα 
διάφορων ξένων πρωταθλημάτων, άλλων διοργανώσεων και διάφορων 
μεμονωμένων αθλητικών γεγονότων. Τον Φεβρουάριο του 2018, η Αρχή εξασφάλισε, 
μετά από διαγωνισμό, τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης αγώνων του UEFA 
Champions League (UCL) και UEFA Europa League (UEL) για την περίοδο 2018-
2021. 

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Cytavision, για την εξασφάλιση του ξένου αθλητικού 
περιεχομένου υπάρχουν περιπτώσεις που η διαδικασία προσφορών επιτρέπει και 
την συμμετοχή μεγάλων εταιρειών (αντιπροσώπων).  Σε περίπτωση που τα 
δικαιώματα εξασφαλιστούν από κάποιο αντιπρόσωπο, τότε η Αρχή για την απόκτηση 
των δικαιωμάτων αναγκαστικά θα πρέπει να αποταθεί στον αντιπρόσωπο.  Όπως 
μας αναφέρθηκε, το ποσό που καταβάλλεται για εξασφάλιση περιεχομένου μέσω 
αντιπροσώπου έχει μειωθεί σημαντικά. Ενδεικτικά παρουσιάζεται ο πιο κάτω πίνακας 
για τα έτη 2017 και 2016. 
 

 Απευθείας  Μέσω αντιπροσώπου 
 2017  2016  2017  2016 
 €  €  €  € 
Τοπικό περιεχόμενο 9.385.000  8.850.000  -  - 
Ξένο περιεχόμενο 4.694.450  3.835.000  831.250  1.000.000 

 

Αναφέρεται ότι για την αγορά ξένου περιεχομένου μέσω αντιπροσώπου, 
καταβλήθηκε το 2017 ποσό €0,6 εκ. σε δύο εταιρείες οι οποίες ανήκουν ή σχετίζονται 
με τον Πρόεδρο της ΚΟΠ. Το αντίστοιχο ποσό κατά το 2016 ήταν €0,9 εκ. Το 
περιεχόμενο που αγοράζεται από τις εταιρείες αυτές αφορά στο ιταλικό, ολλανδικό, 
βελγικό και ρωσικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, στο κύπελλο ποδοσφαίρου Ελλάδος, 
Γερμανίας και στο Carling Cup Αγγλίας, στο ελληνικό, ιταλικό και ισπανικό 
πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας και στο ιταλικό πρωτάθλημα πετόσφαιρας. Από το 
συνολικό ποσό των €0,6 εκ., ποσό ύψους €470.000 αφορά στο ιταλικό πρωτάθλημα 
και στο κύπελλο Ελλάδος ποδοσφαίρου. Σημειώνεται ότι το ίδιο άτομο είναι 
ιδιοκτήτης άλλης εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή τηλεοπτικών 
αγώνων (έναντι ποσού €566.638) και τη σύνθεση και ροή καναλιών της Cytavision 
(έναντι ποσού €793.502). 
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(στ) Αγορά υπηρεσιών παραγωγής σε κανονική ευκρίνεια και σε ψηλή 
ευκρίνεια και ζωντανής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων στην Κύπρο Το 
συνολικό κόστος της Αρχής για παραγωγές και ζωντανή μετάδοση αθλητικών 
γεγονότων για το 2017 ανήλθε σε €1.068.594. 

Η Αρχή για την παραγωγή  και ζωντανή μετάδοση σε κανονική ευκρίνεια (Standard 
Definition – SD) των αθλητικών γεγονότων στην Κύπρο, για τα οποία έχει 
εξασφαλίσει τα αποκλειστικά δικαιώματα, συνεργάζεται με τρεις εταιρείες 50% των 
παραγωγών στην πρώτη - σε σειρά κατάταξης – εταιρεία η οποία υπέβαλε την 
χαμηλότερη έγκυρη προσφορά, 30% των παραγωγών στη δεύτερη εταιρεία και 20% 
των παραγωγών στην τρίτη εταιρεία) οι οποίες είχαν επιλεγεί αρχικά μέσω του 
ανοικτού διαγωνισμού ΑΤ.9/2014 τον  Αύγουστο 2014 για περίοδο ενός έτους  από 
την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου (μέχρι τον Σεπτέμβριο 2015) και με 
δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα 1+1 έτη.  

Με αποφάσεις του προηγούμενου Συμβουλίου της Αρχής ανανεώθηκαν αρχικά τα 
συμβόλαια με τις εν λόγω τρεις εταιρείες για ακόμη ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι τον 
Αύγουστο 2016, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και, μετέπειτα ανανεώθηκαν 
μέχρι τον Αύγουστο του 2017, οπότε και  έληγαν. 

Τον Φεβρουάριο 2017, η Υπηρεσία Cytavision υπέβαλε έκθεση προς το Κεντρικό 
Συμβούλιο Προσφορών (ΚΣΠ) με την οποία  εισηγείτο όπως εγκριθεί η διαδικασία 
ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του ενός φακέλου για: 

(i) Εξασφάλιση συνεργάτη ολοκληρωμένων υπηρεσιών παραγωγής ζωντανών 
μεταδόσεων αθλητικών γεγονότων σε υψηλή ευκρίνεια (High Definition - HD) ή 
ενοικίαση/ ενοικιαγορά/αγορά Συνεργείου Εξωτερικών Μεταδόσεων (ΣΕΜ) για 
παραγωγές ψηλής ευκρίνειας (HD) και 

(ii) Εξασφάλιση συνεργάτη ολοκληρωμένων υπηρεσιών παραγωγής ζωντανών 
μεταδόσεων αθλητικών γεγονότων σε κανονική ευκρίνεια (SD) 

Τον Μάιο 2017, η Υπηρεσία Cytavision υπέβαλε νέα έκθεση με επικαιροποιημένες 
εισηγήσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι η μια από τις επιλογές (η ενοικίαση ΣΕΜ για 
παραγωγές σε ψηλή ευκρίνεια (HD)) δεν ήταν πλέον εφικτή λόγω του χρονικού 
περιορισμού που επήλθε λόγω της μη λήψης έγκαιρης απόφασης. Συγκεκριμένα, 
γινόταν εισήγηση όπως εγκριθεί η διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού με τη διαδικασία 
του ενός φακέλου για: 

- Εξασφάλιση συνεργάτη ολοκληρωμένων υπηρεσιών παραγωγής περίπου 80 
ζωντανών μεταδόσεων αθλητικών γεγονότων σε  ψηλή ευκρίνεια (HD) ανά 
περίοδο (2+1 περίοδοι) και 

- Εξασφάλιση συνεργάτη ολοκληρωμένων υπηρεσιών παραγωγής περίπου 140 
ζωντανών μεταδόσεων αθλητικών γεγονότων σε κανονική ευκρίνεια (SD) για 
την 1η περίοδο, 100 τη 2η και 100 τη 3η (αν η Αρχή αποφασίσει να εξασκήσει το 
δικαίωμα ανανέωσης).  

Τον ίδιο μήνα, το ΚΣΠ ενέκρινε την πιο πάνω εισήγηση της Υπηρεσίας Cytavision.  

Στις 15  Ιουνίου 2017,  η Αρχή προκήρυξε τον διαγωνισμό με αρ. ΑΤ.21/2017 για την 
παροχή υπηρεσιών παραγωγής και ζωντανής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων σε 
κανονική ευκρίνεια (SD) (με προθεσμία υποβολής της προσφοράς στις 21.7.2017). 

Η Υπηρεσία Cytavision υπέβαλε αναθεωρημένη έκθεση στο ΚΣΠ στις 17.7.17, 
κατόπιν συγκεκριμένης απόφασης της Αρχής για τις παραγωγές (θα εκτελούνται σε 
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κανονική ευκρίνεια (SD) από την Κ.Ο.Π. ως  πωλητή των τηλεοπτικών δικαιωμάτων 
και το σήμα θα παραδίδεται έτοιμο στην Cytavision) για την περίοδο 2019-2022, για 
την οποία η Υπηρεσία Cytavision είχε ενημερωθεί μόνο προφορικά και την οποία 
θεωρούσε ότι δεν ακολουθούσε τις τάσεις και τις πρακτικές διεθνώς οπού η 
τεχνολογία παραγωγής σε κανονική ευκρίνεια (SD) έχει αντικατασταθεί με ψηλή 
ευκρίνεια(HD), η οποία έχει ανατρέψει άρδην τα δεδομένα επί των οποίων 
βασίστηκαν ο σχεδιασμός και οι εισηγήσεις της Υπηρεσίας. Ενόψει των πιο πάνω,  
εισηγήθηκε την ακύρωση των δύο διαγωνισμών και προκήρυξη νέου περί το τέλος 
Αυγούστου 2017, μόνο για παραγωγές σε  κανονική ευκρίνεια (SD), με τη μέθοδο 
των δύο φακέλων, ενώ εισηγήθηκε επίσης την παράταση των υφιστάμενων 
συμβολαίων μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2017.   

Σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 25.7.2017, ο ΑνΑΕΔ ανάφερε ότι είχε 
ληφθεί επιστολή από την Υπηρεσία μας ημερ. 12.7.2017 αναφορικά με τον πιο πάνω 
διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών παραγωγής και ζωντανής μετάδοσης αθλητικών 
γεγονότων σε κανονική ευκρίνεια SD, οι πρόνοιες του οποίου κρίθηκαν ότι 
μπορούσαν να ικανοποιηθούν από μόνο ένα φορέα  με αποτέλεσμα να μην 
διασφαλίζεται η ευρύτητα συμμετοχής και κατ’ επέκταση η ανάπτυξη υγιούς 
ανταγωνισμού με κίνδυνο να οδηγηθεί η Αρχή σε συνθήκες μονοπωλίου, με όλες τις 
ενδεχόμενες/ συνεπακόλουθες – από αυτό – αρνητικές συνέπειες (αύξηση κόστους, 
εξάρτηση από ένα πάροχο υπηρεσιών κλπ).  

Ενόψει των πιο πάνω, ο ίδιος ζήτησε να μην ανοιχθούν οι φάκελοι των προσφορών 
μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα της εν λόγω επιστολής μας αλλά και το θέμα της 
συνεργασίας με την Κ.Ο.Π., η οποία  ενδεχομένως να αναλάμβανε και τις 
παραγωγές, ενέργεια με την οποία συμφώνησε και το ΔΣ της Αρχής. 

Στις 17.8.2017, η Υπηρεσία Cytavision ετοίμασε επιπρόσθετη έκθεση στην οποία 
γινόταν αναφορά για απόφαση του ΔΣ τον Ιούλιο 2017 για επέκταση των 
συμβολαίων με τους συνεργάτες ροών καναλιών (η οποία ανάτρεψε την ποσότητα 
των παραγωγών κανονικής ευκρίνειας) και την απόφαση αναφορικά με το Πακέτο 
ΚΟΠ TV 2019-2022, η οποία είχε ανατρέψει περαιτέρω τα δεδομένα, και εισηγείτο τα 
ακόλουθα: 

(i) Παράταση των υφιστάμενων συμβολαίων (ΑΤ.9/2014) για δύο (2) μήνες, 
δηλαδή μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2017. 

(ii) Άμεση αξιολόγηση του διαγωνισμού ΑΤ.21/2017 για επιλογή ενός (1) 
συνεργάτη παραγωγών κανονικής ευκρίνειας και υπογραφή συμβολαίου με 
ημερομηνία έναρξης την 1η Νοεμβρίου 2017 και λήξη τον Ιούνιο του 2019, όταν 
θα  ετίθετο σε ισχύ η επικείμενη συμφωνία με την ΚΟΠ. 

(iii) Άμεση προκήρυξη του διαγωνισμού ΑΤ.24/2017 για επιλογή ενός (1) συνεργάτη 
για έτοιμες παραγωγές (turnkey) σε ψηλή ευκρίνεια (HD) με την μέθοδο του 
ενός φακέλου και λήξη τον Ιούνιο του 2019, όταν θα ετίθετο σε ισχύ η 
επικείμενη συμφωνία με την ΚΟΠ. 

Στις 24.8.2017, το ΚΣΠ υιοθέτησε τις πιο πάνω εισηγήσεις της Yπηρεσίας Cytavision  
και αποφάσισε να συστήσει στο ΔΣ την έγκριση τους. 

Στις 23.8.2017, η Υπηρεσία μας απέστειλε δεύτερη σχετική επιστολή στην Αρχή στην 
οποία αναφέραμε μεταξύ άλλων ότι διατηρούσαμε σοβαρές επιφυλάξεις κατά πόσο 
οι όροι του διαγωνισμού ΑΤ.21/2017 διασφάλιζαν την ευρύτητα συμμετοχής και την 
ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού και εκφράσαμε την άποψη ότι σε περίπτωση κατά 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ  2017 - ΑΤΗΚ 

 

70 

 
 

την οποία δεν υποβληθούν τρεις τουλάχιστον έγκυρες προσφορές, θα  έπρεπε η 
Αρχή να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο ακύρωσης και επαναπροκήρυξης του 
διαγωνισμού, με τροποποιημένους όρους, οι οποίοι να διασφαλίζουν τις πιο πάνω  
αρχές και, κατ’ επέκταση τα συμφέροντα της Αρχής. 

Το Συμβούλιο, σε συνεδρίαση του ημερ. 29.8.2017, αφού έλαβε υπόψη και το 
περιεχόμενο των πιο πάνω επιστολών της Υπηρεσίας μας και με γνώμονα όπως 
ανάφερε την αδιαμφισβήτητη διασφάλιση ευρύτητας συμμετοχής και υγιούς 
ανταγωνισμού, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την υπηρεσιακή ανάγκη για 
ταυτόχρονη παραγωγή δύο αθλητικών γεγονότων, η οποία διασφαλίζεται καλύτερα 
με τη συνεργασία με δύο προμηθευτές, αποφάσισε τα ακόλουθα: 

(i) Την ακύρωση του διαγωνισμού AT.21/2017 για παραγωγές κανονικής 
ευκρίνειας (SD) και την προκήρυξη το συντομότερο δυνατό νέου ανοικτού 
διαγωνισμού με τη διαδικασία των δύο φακέλων για την εξασφάλιση των ίδιων 
υπηρεσιών μέχρι το τέλος της ποδοσφαιρικής περιόδου 2018-2019 από δύο 
συνεργάτες. 

(ii) Την τροποποίηση των προδιαγραφών του διαγωνισμού AT.24/2017  για 
παραγωγές ψηλής ευκρίνειας (HD),  ώστε ο ανοικτός διαγωνισμός να 
προκηρυχθεί με τη διαδικασία των δύο φακέλων για εξασφάλιση των 
υπηρεσιών μέχρι το τέλος της ποδοσφαιρικής περιόδου 2018-2019 από δύο 
συνεργάτες. 

(iii) Την παράταση των υφιστάμενων τριών συμβολαίων μέχρι τις 31.12.2017 ώστε 
να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή συνέχεια στην αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών 
στους πελάτες της Cytavision. 

Τέλος, το ΔΣ ζήτησε όπως η αρμόδια υπηρεσία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
για επίσπευση των απαιτούμενων διαδικασιών, με στόχο την έγκαιρη κατακύρωση 
των δύο διαγωνισμών ώστε να μην χρειαστεί περαιτέρω παράταση των υφιστάμενων 
συμβολαίων. 

Τον Σεπτέμβριο 2017, η Αρχή πληροφόρησε την Υπηρεσία μας για την πιο πάνω 
απόφαση του ΔΣ για ακύρωση του διαγωνισμού ΑΤ.21/2017, αναφέροντας ότι είχαν 
υποβληθεί τρεις προσφορές οι οποίες φυλάχθηκαν κλειστές σε δωμάτιο ασφαλείας 
του Τμήματος Προσφορών. 

Τον ίδιο μήνα, πληροφορήσαμε μεταξύ άλλων την Αρχή ότι εφόσον είχαν υποβληθεί 
τρεις προσφορές, αναμενόταν να αξιολογηθεί η εγκυρότητα τους πριν τη λήψη 
τελικής απόφασης.  Ωστόσο, το ΔΣ της Αρχής αποφάσισε την ακύρωση του 
διαγωνισμού, χωρίς να αξιολογηθούν οι πιο πάνω προσφορές. Οι πιο πάνω 
ενέργειες της Αρχής ήταν κατά την άποψη μας αντιφατικές και δημιουργούσαν 
εύλογα ερωτηματικά, αφού θα έπρεπε η Αρχή να προχωρήσει με το άνοιγμα και την 
αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν και, μόνο σε περίπτωση που δεν 
ήταν και οι τρεις έγκυρες, να εξετάσει το ενδεχόμενο ακύρωσης και 
επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού (όπως εξάλλου ήταν και η εισήγηση της 
Υπηρεσίας μας). 

Τον Νοέμβριο 2017, η Αρχή πληροφόρησε μεταξύ άλλων την Υπηρεσία μας ότι το 
ΔΣ, ανεξάρτητα του αν οι έγκυρες προσφορές ήταν τρεις, περισσότερες ή λιγότερες, 
οι σοβαρές επιφυλάξεις για τους όρους του διαγωνισμού παρέμεναν και δεν θα ήθελε 
να προχωρήσει με την αξιολόγηση ενός διαγωνισμού στον οποίο μόνο μέτρο “ίασης” 
θα ήταν το αριθμητικό κριτήριο των τριών τουλάχιστον έγκυρων προσφορών. Μας 
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πληροφόρησε επίσης ότι η θέση του ΔΣ, όπως εκφράστηκε από την Πρόεδρο σε 
συνεδρίαση κοινοβουλευτικής επιτροπής, ήταν ότι η Αρχή δεν επιθυμούσε συνέχιση 
ενός διαγωνισμού για τον οποίο υπήρχαν έστω και υπόνοιες μεροληψίας. 

Ενώ η απόφαση για προκήρυξη νέων διαγωνισμών λήφθηκε από το ΔΣ της Αρχής 
τέλος Αυγούστου 2017, με την επισήμανση στην αρμόδια Υπηρεσία για επίσπευση 
των διαδικασιών, οι όροι και τα κριτήρια αξιολόγησης που περιλήφθηκαν στα 
έγγραφα προκήρυξης των δύο νέων διαγωνισμών, ΑΤ.24/2017 για παραγωγές  
ψηλής ευκρίνειας (HD) και ΑΤ.34/2017 για παραγωγές κανονικής ευκρίνειας(SD), 
εγκρίθηκαν από το ΚΣΠ στο τέλος Νοεμβρίου 2017.  

Λόγω της καθυστέρησης στην ετοιμασία των εγγράφων των δύο πιο πάνω 
διαγωνισμών, μετά και από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας Cytavision η οποία 
εκτίμησε ότι δεν θα μπορούσε να προκηρύξει τους διαγωνισμούς και να 
κατακυρωθούν μέχρι τις 31.12.2017, ημερομηνία λήξης της τελευταίας εγκριμένης 
παράτασης των υφισταμένων συμβάσεων, ο ΑνΑΕΔ ενέκρινε στις 22.12.2017 την 
περαιτέρω επέκταση/παράταση των πιο πάνω συμβολαίων ΑΤ.9/2014 κατά δύο 
μήνες (μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2018), μέχρι την τελική απόφαση του ΔΣ για το 
θέμα, ενόψει και του γεγονότος ότι δεν είχε καταστεί δυνατό το θέμα να τεθεί ενώπιον 
του ΔΣ κατά την τελευταία συνεδρίαση του 2017. 

Στις 27.12.2017, ο Προϊστάμενος Cytavision  απέστειλε ηλεκτρονικά τα τελικά 
έγγραφα του διαγωνισμού ΑΤ.34/2017 για τις παραγωγές κανονικής ευκρίνειας(SD) 
στον Διευθυντή Β–Εμπορικές Υπηρεσίες & Καταναλωτική Αγορά (ΕΥ-ΚΑ) ο οποίος 
τα προώθησε στον Ανώτερο Διευθυντή Εμπορικών Υπηρεσιών για θεώρηση και 
προώθηση στο αρμόδιο τμήμα των Προσφορών. Ο τελευταίος τους απάντησε ότι θα 
αναμένουν την τελική απόφαση του ΔΣ πριν προχωρήσουν και έστειλε γραπτή 
οδηγία στην Γραμματεία του ΚΣΠ να μην προχωρήσουν στην προκήρυξη των 
διαγωνισμών.  

Η Υπηρεσία Cytavision απέστειλε σημείωμα στον Διευθυντή Καταναλωτικής Αγοράς 
ημερ. 7.2.2018, αφού υπολείπονταν 20 μέρες πριν τη λήξη της παράτασης των πιο 
πάνω συμβάσεων και ακόμη δεν είχε ληφθεί απόφαση για την προκήρυξη των δύο 
διαγωνισμών, δημιουργώντας την ανάγκη περαιτέρω επέκτασης των υφιστάμενων 
συμβολαίων. Αυτό, όπως αναφέρεται στο σημείωμα, θα είχε ως αντίκτυπο τη 
σημαντική μείωση των παραγωγών για τις οποίες θα ζητείτο προσφορά με 
επακόλουθο, όπως ανάφερε ο προϊστάμενος Cytavision στο ίδιο σημείωμα, οι τιμές 
που θα εξασφαλιστούν για τις παραγωγές σε κανονική ευκρίνεια (SD)  να είναι 
σχεδόν σίγουρα ψηλότερες από αυτές των υφιστάμενων συμβολαίων και για τις 
παραγωγές ψηλής ευκρίνειας (HD) να είναι πολύ ψηλότερες από τις αναμενόμενες.  
Επιπλέον, ανάφερε ότι λόγω των πολλών καθυστερήσεων, η Υπηρεσία ήταν 
υποχρεωμένη για λόγους επιχειρησιακής συνέχειας να ζητήσει παράταση των 
υφιστάμενων συμβολαίων μέχρι τις 31.5.2018. 

Ο ΑνΑΕΔ, με υπόμνημα του ημερ. 9.2.2018, αφού σημείωσε ότι η συμφωνία με την 
Κ.Ο.Π. δεν είχε ακόμη υπογραφεί, έθεσε προς συζήτηση και λήψη απόφασης τα 
ακόλουθα 2 εναλλακτικά σενάρια: 

(i) Να προκηρυχθούν νέοι διαγωνισμοί για παραγωγές από τον Ιούνιο 2018 μέχρι 
το καλοκαίρι 2019 (οπότε θα αναλάβει η ΚΟΠ τις παραγωγές) 

- 100 παραγωγές κανονικής ευκρίνειας(SD) που θα ανατεθούν σε δύο 
συνεργάτες με αναλογία 60% και 40% 
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- 50 παραγωγές ψηλής ευκρίνειας (HD) που θα ανατεθούν σε δύο συνεργάτες με 
αναλογία 60% και 40% 

Στο πρώτο σενάριο θα έπρεπε να παραταθούν τα υφιστάμενα συμβόλαια μέχρι 
τις 31.5.2018, ώστε να παρασχεθεί χρόνος για ολοκλήρωση των διαγωνισμών. 

(ii) Να μην προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός για παραγωγές σε κανονική ευκρίνεια 
(SD) και να ανανεωθούν τα υφιστάμενα συμβόλαια  SD με τους τρεις 
συνεργάτες μέχρι το καλοκαίρι 2019 και, να προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός για 
παραγωγές ψηλής ευκρίνειας (HD) για ένα συνεργάτη, λόγω του πολύ χαμηλού 
αριθμού παραγωγών ψηλής ευκρίνειας (HD). 

Στις 20.2.2018, δόθηκε έγκριση από το ΔΣ της Αρχής  για παράταση των εν λόγω 
συμβολαίων μέχρι το τέλος Μαρτίου 2018, για να παρασχεθεί χρόνος για εξέταση του 
θέματος. 

Το ΔΣ της Αρχής, σε συνεδρία του στις 6.3.2018, αποφάσισε τα ακόλουθα : 

(i) Για τις παραγωγές κανονικής ευκρίνειας(SD) να εξεταστεί το ενδεχόμενο να 
ανανεωθούν τα υφιστάμενα συμβόλαια με τους τρείς συνεργάτες μέχρι το 
καλοκαίρι του 2019, οπότε και θα αναλάβει η Κ.Ο.Π. τις παραγωγές, νοουμένου 
ότι θα επιτευχθεί μείωση 5% των τιμών των συνεργατών 

(ii) Για τις παραγωγές ψηλής ευκρίνειας (HD), των οποίων ο αριθμός δεν 
αναμένεται να υπερβεί τις 10, να γίνεται ανάθεση κατά περίπτωση κατόπιν 
προσφοράς και, όπου κρίνεται αναγκαίο, διαπραγμάτευσης.  

Σε επόμενη συνεδρία του ημερ. 13.3.2018, το ΔΣ της Αρχής αποφάσισε την 
παράταση των συμβολαίων με τους 3 υφιστάμενους συνεργάτες παραγωγών μέχρι 
τον Αύγουστο  2019. Το Συμβούλιο κατέληξε στην απόφαση  αυτή αφού έλαβε 
υπόψη ότι: 

(i) Από τον Αύγουστο 2019 θα αναλάβει τις παραγωγές η ΚΟΠ. 

(ii) Η περίοδος που απομένει μέχρι τότε δεν είναι αρκετή, ώστε σε ένα ενδεχόμενο 
διαγωνισμό να ληφθούν ανταγωνιστικές τιμές.  

(iii) Οι υφιστάμενοι συνεργάτες αποδέχθηκαν μείωση των τιμών τους κατά 5%. 

(iv) Το πρόσφατο – τότε- περιστατικό που αφορούσε πρόβλημα στη μετάδοση 
συγκεκριμένου ποδοσφαιρικού αγώνα κυπέλου, επιβεβαίωνε τη χρησιμότητα 
της διατήρησης συμφωνιών με περισσότερους από ένα συνεργάτες 
παραγωγών. 

Τέλος, στην πιο πάνω απόφαση του ΔΣ αναφέρεται ότι αν τα δεδομένα 
διαφοροποιηθούν με τρόπο ώστε η ΚΟΠ να μην αναλάβει τελικά τις παραγωγές, να 
προκηρυχθεί αμέσως διαγωνισμός για παραγωγές που να καλύπτει κατ’ ελάχιστο την 
περίοδο της συμφωνίας με την ΚΟΠ, ώστε να κατακυρωθεί και να τεθεί σε εφαρμογή 
ταυτόχρονα με την έναρξη της συμφωνίας με την ΚΟΠ. 

Από τα πιο πάνω, η Υπηρεσία μας διαπιστώνει τα ακολούθα: 

Η Αρχή ανανεώνει από τον Αύγουστο 2017 τα συμβόλαια με τους τρείς υφιστάμενους 
συνεργάτες της για τις υπό αναφορά παραγωγές, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία 
προσφορών, λόγω του ότι παρατηρήθηκε κατά την άποψη μας καθυστέρηση  στις 
διαδικασίες για προκήρυξη έγκαιρα νέων διαγωνισμών, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
προηγούμενος διαγωνισμός ακυρώθηκε τον Αύγουστο 2017. Σημειώνεται ότι  ενώ 
κατά την ακύρωση του διαγωνισμού ΑΤ.21/2017 το ΔΣ της Αρχής ζήτησε όπως η 
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αρμόδια υπηρεσία Cytavision καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για επίσπευση 
των διαδικασιών με στόχο την έγκαιρη κατακύρωση των δύο διαγωνισμών, ώστε να 
μην χρειαστεί περαιτέρω παράταση των υφιστάμενων συμβολαίων, εντούτοις 
δόθηκαν διαδοχικές παρατάσεις των εν λόγω συμβολαίων συνολικής διαρκείας  δυο 
ετών, χωρίς την προκήρυξη τελικά νέου διαγωνισμού. 

Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι οι πράξεις/αποφάσεις του Συμβουλίου θα πρέπει 
να διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση, τη διαφάνεια και την ισότητα των οικονομικών 
φορέων και, επιπλέον το Συμβούλιο θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώσει ότι οι 
πόροι της Αρχής χρησιμοποιούνται με τον πιο οικονομικό, αποτελεσματικό και 
αποδοτικό τρόπο.   

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας,  λαμβάνοντας υπόψη και το μεγάλο κόστος εξασφάλισης 
των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του κυπριακού ποδοσφαίρου, το οποίο ανήλθε σε 
€9.770.000 και αντιστοιχεί σε 65.6% του κόστους του αθλητικού περιεχομένου της 
Αρχής για το 2017, αλλά και την επένδυση η οποία έγινε για την αγορά καινούριας 
πλατφόρμας μεταδόσεων, για την οποία γίνεται ειδική αναφορά σε άλλο σημείο της 
παρούσας Έκθεσης, εισηγείται όπως η Αρχή εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να 
διατηρήσει ή/και να εξασφαλίσει τον πλήρη έλεγχο του σήματος των παραγωγών 
όλων των αθλητικών γεγονότων στην Κύπρο, των οποίων έχει εξασφαλίσει ή θα 
εξασφαλίσει τα αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα τους, συμπεριλαμβανομένου του 
ελέγχου της ποιότητας του σήματος του editorial control, της δημοσιογραφικής 
κάλυψης και των όποιων πνευματικών και άλλων δικαιωμάτων προκύπτουν από την 
παραγωγή του σήματος των εν λόγω αθλητικών γεγονότων, άποψη την οποία 
εξέφρασε και η Υπηρεσία Cytavision σε υπηρεσιακές εκθέσεις της το 2017.  

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η απόφαση της να βασίζεται σε τεχνοοικονομική 
μελέτη, με την οποία να τεκμηριώνεται ότι αυτή είναι προς  όφελος τόσο της Αρχής, 
όσο και των πελατών της.   

Ανεξάρτητα με την κατάληξη των διαπραγματεύσεων με τους κατόχους των 
τηλεοπτικών δικαιωμάτων αθλητικών γεγονότων για την περίοδο 2019-2022 ή άλλη 
περίοδο, όπου οι αντισυμβαλλόμενοι θα αποφασίσουν κατά πόσον οι παραγωγές θα 
εκτελούνται από την Αρχή ή από τους κατόχους των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, η 
Υπηρεσία μας εισηγείται όπως εξεταστεί η άμεση προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού 
για την παροχή υπηρεσιών παραγωγής σε κανονική ευκρίνεια (SD) και ζωντανής 
μετάδοσης (ενδεικτικού μη-δεσμευτικού για την Αρχή αριθμού) αθλητικών γεγονότων 
στην Κύπρο, με στόχο εάν είναι εφικτό την κατακύρωση του μέχρι τον Αύγουστο 
2018, πριν την έναρξη των αγώνων του πρωταθλήματος κυπριακού ποδοσφαίρου 
πρώτης κατηγορίας. Επίσης, να εξεταστεί η άμεση προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού 
για την παροχή υπηρεσιών παραγωγής σε ψηλή ευκρίνεια (HD) και ζωντανής 
μετάδοσης αθλητικών γεγονότων στην Κύπρο, με στόχο, αν είναι εφικτό,  να γίνει 
κατακύρωση του διαγωνισμού πριν την έναρξη των εντός έδρας ευρωπαϊκών 
ποδοσφαιρικών αγώνων των κυπριακών ομάδων το καλοκαίρι 2018. 

Επιπρόσθετα, εισηγούμαστε όπως σε περίπτωση που η Αρχή εξασφαλίσει  τα 
τηλεοπτικά δικαιώματα σημαντικού αριθμού αθλητικών γεγονότων (ψηλής 
τηλεθέασης) στην Κύπρο για την περίοδο 2019-2022 ή άλλη περίοδο και 
γνωρίζοντας τις νέες ανταγωνιστικές τιμές που θα υποβληθούν από τον πιο πάνω 
ανοικτό διαγωνισμό για παραγωγές ψηλής ευκρίνειας, προβεί σε τεχνοοικονομική 
μελέτη στην οποία να εξετάσει κατά πόσον είναι οικονομικά συμφέρον να κάνει η ίδια 
τις παραγωγές ψηλής ευκρίνειας (HD) των αθλητικών γεγονότων των οποίων κατέχει 
τα τηλεοπτικά δικαιώματα, με την αγορά ενός ή περισσοτέρων ΣΕΜ ή συνδυασμό 
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ενός δικού της ΣΕΜκαι αγορά υπηρεσιών παραγωγής ψηλής ευκρίνεια από ένα ή 
δύο συνεργάτες. 

Τον Ιούνιο 2018, η Αρχή - μέσω απαντητικής επιστολής της - μας πληροφόρησε τα 
ακόλουθα: 

 H σύσταση της Υπηρεσίας μας όπως «η Αρχή εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο 
να διατηρήσει ή/και εξασφαλίσει τον πλήρη έλεγχο του σήματος των 
παραγωγών όλων των αθλητικών γεγονότων στην Κύπρο» συνδέεται με το 
βαθμό υλοποίησης της απόφασης της ΚΟΠ για ανάληψη της ευθύνης των 
παραγωγών.   

 Σχετικά με τη σύσταση της Υπηρεσίας μας για «…άμεση προκήρυξη ανοικτού 
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών παραγωγής σε ψηλή ευκρίνεια (HD) 
και ζωντανής μετάδοσης γεγονότων στην Κύπρο», μας ανάφερε ότι το ΔΣ 
αποφάσισε στις 6.3.2018, σε συνέχεια υπηρεσιακής εισήγησης, την 
προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες της 
Αρχής. 

(ζ) Σύνθεση και ροή καναλιών Cytavision Sports.  Η Cytavision συνθέτει 
σήμερα 8 δικά της κανάλια Cytavision Sports, μέσω των οποίων μεταδίδει όλες τις 
διοργανώσεις για τις οποίες έχει εξασφαλίσει τηλεοπτικά δικαιώματα. Για τη σύνθεση 
και ροή των καναλιών η Αρχή συνεργάζεται με τρεις εταιρείες.  

Αρχικά τα κανάλια που συνέθετε η Αρχή ήταν 10. Τα συμβόλαια με τους δύο 
συνεργάτες ήταν τετραετούς διάρκειας και έληγαν την 1η Οκτωβρίου 2016 και το 
συμβόλαιο με την τρίτη εταιρεία έληγε την 31η Ιουλίου 2016, με δικαίωμα ανανέωσης 
μέχρι τρία χρόνια. 

Σε υπηρεσιακή έκθεση της Υπηρεσίας Cytavision ημερ. 8.2.2016, έγινε εισήγηση για 
άμεση προκήρυξη διαγωνισμού με ένα φάκελο στη βάση ελάχιστων προδιαγραφών, 
με στόχο την εξασφάλιση συνεργάτη για τη σύνθεση και ροή των καναλιών της 
Cytavision για τρία έτη, δηλαδή 2016–2019, με υπολογιζόμενο συνολικό κόστος τα 
€4,83 εκ. Στις 24.5.2016 το προηγούμενο Συμβούλιο με απόφαση του υιοθέτησε 
εισήγηση του ΑνΑΕΔ όπως: 

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

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

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

Σε προηγούμενες εκθέσεις της Υπηρεσίας μας επισημάνθηκε ότι η καθυστέρηση που 
παρατηρείτο στη λήψη απόφασης από το προηγούμενο Συμβούλιο και η ανανέωση 
του συμβολαίου με τους υφιστάμενους συνεργάτες παραβίαζε τις αρχές της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του υγιούς ανταγωνισμού. Παρά τις 
επισημάνσεις τις Υπηρεσίας μας, το προηγούμενο Συμβούλιο αποφάσισε σε 
συνεδρίαση του ημερ. 28.6.2016 ότι το γενικό συμφέρον της Αρχής εξυπηρετείται 
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καλύτερα με τη συνέχιση της συνεργασίας με τους τρεις υφιστάμενους προμηθευτές 
για σύνθεση και ροή των καναλιών Cytavision Sports, νοουμένου ότι ο αριθμός των 
καναλιών μειωθεί από δέκα σε οκτώ και το λειτουργικό κόστος μειωθεί σημαντικά. 
Κατά συνέπεια, τα συμβόλαια για τη σύνθεση και ροή των καναλιών Cytavision 
Sports με τις τρεις εταιρείες ανανεώθηκαν την 1.10.2016 για περίοδο ενός έτους με 
δικαίωμα ανανέωσης για ένα + ένα έτος.  Υπογράφησαν συμβόλαια με ισχύ ένα έτος, 
δηλαδή μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2017. 

Με σημείωμα τους οι Εμπορικές Υπηρεσίες-Καταναλωτική Αγορά ημερ. 20.1.2017 
επεσήμαναν ότι: 

(i) η χρήση των τριών συνεργατών και ο κατακερματισμός των ροών έχουν 
συσσωρεύσει προβλήματα σε διάφορα επίπεδα (τεχνικά, διαδικαστικά κλπ). 

(ii) η τεχνολογία κανονικής ευκρίνειας (SD) βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία και η 
έντονη τάση της αγοράς είναι η μετάβαση σε τεχνολογία υψηλής ευκρίνειας 
(HD) και 

(iii) η υφιστάμενη ρύθμιση επιβαρύνει την Αρχή με σημαντικό κόστος τόσο από 
πλευράς χρηματικών πόρων αλλά και ποιότητας, κατά την άποψη τους 

Συνοψίζοντας, η εισήγηση της Υπηρεσίας ήταν η προκήρυξη διαγωνισμού με στόχο 
την εξασφάλιση ενός συνεργάτη που θα αναλάβει όλες τις ροές των καναλιών της 
Cytavision, τις επιπρόσθετες προαιρετικές υπηρεσίες και τις εκπομπές για περίοδο 2 
ετών (1.10.2017 – 31.7.2017) με μονομερές δικαίωμα της Αρχής για ανανέωση για 
ένα επιπλέον έτος. Επιπλέον, έγινε εισήγηση για διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού με 
τη διαδικασία του 1 φακέλου, με την οποία συμφώνησε και ο ΑνΑΕΔ. 

Το Συμβούλιο σε συνεδρίαση του ημερ. 11.7.2017, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
συμφωνίες της Αρχής με τους τρείς συνεργάτες λήγουν στις 30.9.2017 γεγονός που 
δεν επέτρεπε την έγκαιρη προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για εξασφάλιση ενός 
συνεργάτη (ή/και περισσοτέρων), αποφάσισε την ανανέωση των υφιστάμενων 
συμφωνιών και ζήτησε από την αρμόδια υπηρεσία όπως διερευνήσει τους όρους και 
την περίοδο ανανέωσης και επανέλθει με τελική εισήγηση.  Σε επόμενη συνεδρίαση 
του ημερ. 12.9.2017, το Συμβούλιο αποφάσισε την παράταση των υφιστάμενων 
συμβολαίων με τους τρείς συνεργάτες για ένα έτος, αφού γίνει περαιτέρω 
προσπάθεια από κοινού βελτίωσης των όρων τους. Παράλληλα, ενέκρινε την 
διεξαγωγή διαγωνισμού για τις υπηρεσίες σύνθεσης και ροής καναλιών για την 
περίοδο μετά τη λήξη της παράτασης. 

Τα συμβόλαια με τους τρείς συνεργάτες έχουν επεκταθεί μέχρι την 1.10.2018 και, 
όπως έχουμε πληροφορηθεί, η Υπηρεσία βρίσκεται στο στάδιο προετοιμασίας των 
εγγράφων για προκήρυξη διαγωνισμού.  Επιπλέον, όπως πληροφορηθήκαμε στις 
προσφορές τα κανάλια θα είναι 6 αντί 8 ως μια προσπάθεια μείωσης των εξόδων της 
Αρχής. Η μείωση του αριθμού των καναλιών σε 6 ήταν και εισήγηση εξωτερικών 
συμβούλων στην έκθεση που ετοίμασαν για την Αρχή.  

Η Υπηρεσία Cytavision απέστειλε σημείωμα ημερ. 28.2.2018 προς το ΚΣΠ με το 
οποίο υπέβαλε προς αξιολόγηση τα κριτήρια και υποκριτήρια αξιολόγησης του 
διαγωνισμού.  Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με τη μέθοδο των δύο 
φακέλων και ο επιτυχών προσφοροδότης θα αναλάβει το 100% των υπηρεσιών 
(αποτελεί και εισήγηση των εξωτερικών συμβούλων) με σκοπό τη μείωση των 
εξόδων της Αρχής.  
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Η Αρχή στην απάντησή της μας ανέφερε ότι στη Συνεδρία 16/2018, ημερ. 24.4.2018, 
το Συμβούλιο ενέκρινε την προκήρυξη προσφορών για ένα συνεργάτη. 

Αναφέρεται ότι το συνολικό κόστος για τις ροές και πρόσθετες σχετικές υπηρεσίες, 
για το έτος 2017, ανήλθε σε €1,4 εκ. 

Σύσταση: Όπως ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω 
καθυστέρηση στη προκήρυξη και αξιολόγηση των προσφορών σχετικά με την 
σύνθεση και ροή των καναλιών της Αρχής, η οποία θα δημιουργούσε την ανάγκη 
περαιτέρω ανανέωσης των υφιστάμενων συμβολαίων, πρακτική η οποία δεν 
εμπίπτει στις αρχές της ισότητας, της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού και 
επιπλέον δεν είναι προς το συμφέρον της Αρχής. 

(η) Παραχώρηση ωφελήματος δωρεάν εισιτηρίων ή/και πακέτων για 
ποδοσφαιρικούς αγώνες.   

(i) Εισιτήρια αγώνων κυπριακών ομάδων και ενοικίαση θεωρείων.   Η Αρχή, 
μέσα από τις διάφορες συμφωνίες της Cytavision με τα αθλητικά σωματεία και 
την Κ.Ο.Π., λαμβάνει αριθμό εισιτηρίων δωρεάν για τους εντός έδρας αγώνες 
των ομάδων στις κερκίδες καθώς και στα θεωρεία των ομάδων για τους 
ποδοσφαιρικούς αγώνες που μεταδίδει.  Επίσης, η Αρχή έχει στη διάθεση της 
εισιτήρια που απορρέουν από το συμβόλαιο προβολής της Αρχής στο στάδιο 
ΓΣΠ για 6 θέσεις στο χώρο επισήμων.  

Με την απόφαση του Συμβουλίου αρ. 30/2015 καθορίστηκε ο τρόπος 
αξιοποίησης των θέσεων στα θεωρεία που απορρέουν από τις συμφωνίες της 
Cytavision ως ακολούθως: 

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

 30% των θέσεων θα δίδεται σε διαφημιζόμενους πελάτες της Cytavision 
 20% των θέσεων θα δίδεται σε σημαντικούς πελάτες των Υπηρεσιών 

Πελατών.  

Με μεταγενέστερη απόφαση του Συμβουλίου (αρ. 40/2016) καθορίστηκε ο 
τρόπος διάθεσης των εισιτηρίων με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: (i) 
Πρόεδρος, (ii) Αντιπρόεδρος, (iii) Μέλη Συμβουλίου (με κλήρωση αν τα εισιτήρια 
δεν επαρκούν για όλους τους ενδιαφερόμενους), (iv) Γενική Διεύθυνση. 

Όσον αφορά στα εισιτήρια των κερκίδων αυτά προωθούνται όλα στην 
Επιχειρηματική Αγορά. 

Η Υπηρεσία μας είχε εισηγηθεί όπως η Αρχή, αντί της παραχώρησης του 
ωφελήματος αυτού, διαπραγματευτεί την εξασφάλιση έκπτωσης προς όφελος 
της και αν αυτό δεν καθίσταται δυνατόν, τα εισιτήρια αυτά καθώς και οι θέσεις 
σε θεωρεία να διατίθενται με κλήρωση στους πελάτες της Αρχής.   

Όπως διαπιστώθηκε, μέχρι και τον Μάρτιο του 2018 τα εισιτήρια στα θεωρεία 
και στα προεδρικά θεωρεία παραχωρούνταν σε μέλη του Συμβουλίου της 
Αρχής.  Σε ένα μέλος παραχωρήθηκαν 53 από τα 162 εισιτήρια (32,7%) που 
κατανεμήθηκαν στο έτος, εκ των οποίων τα 30 ήταν σε προεδρικά θεωρεία 
λόγω, όπως πληροφορηθήκαμε, της έλλειψης ενδιαφέροντος από άλλα Μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Διαπιστώθηκε επίσης ότι όσον αφορά στα δωρεάν εισιτήρια διατίθενται και σε 
κυβερνητικούς λειτουργούς/διευθυντές με το σκεπτικό ότι  η κυβέρνηση 
αποτελεί ένα από τους πιο μεγάλους συνεργάτες της Αρχής.  

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι θα έπρεπε να υπάρχει πολιτική 
διάθεσης των εισιτηρίων αυτών και ειδικά των θέσεων σε θεωρεία η οποία να 
έχει ως στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων της Αρχής, πιθανώς μέσω της 
διάθεσης τους με διαδικασία κλήρωσης σε σημαντικούς πελάτες ή και 
συνδρομητές,  και επιπλέον να αποκλείονται ορισμένες κατηγορίες ατόμων 
όπως ισχύει στη διαδικασία διάθεσης εισιτηρίων για αγώνες UCL και UEL.  
Διαφωνούμε με το δικαιολογητικό ότι η κυβέρνηση πρέπει να ανταμείβεται ως 
σημαντικός πελάτης της Αρχής αφού θεωρητικά οι διάφοροι λειτουργοί και 
αξιωματούχοι του Κράτους ακολουθούν την πολιτική του τμήματος τους που 
είναι μέρος μιας ευρύτερης κρατικής πολιτικής.   

(ii) Παραχώρηση δωρεάν εισιτηρίων ή/και πακέτων για αγώνες UEFA.  Η 
Αρχή στο πλαίσιο συνεργασίας με την εταιρεία TEAM, η οποία διαχειρίζεται τα 
τηλεοπτικά δικαιώματα των αγώνων της UEFA, έχει τη δυνατότητα εάν το 
επιθυμεί να αγοράσει εισιτήρια για τους αγώνες UEFA Champions League 
(UCL) και UEFA Europa League (UEL).   

Η Αρχή, εξασφαλίζει αριθμό εισιτηρίων τα οποία αξιοποιεί με διάφορους 
τρόπους είτε παραχωρώντας τα από μόνα τους ή υπό την μορφή ταξιδιωτικού 
πακέτου (hospitality voucher) σε πελάτες.  Επιπλέον, η εταιρεία αποστέλλει και 
ονομαστικές προσκλήσεις σε λειτουργούς της Αρχής με τους οποίους έρχεται 
σε επαφή. 

Σε συνεδρίαση του Συμβουλίου ημερ. 21.3.2017, αποφασίστηκε όπως: 

 Όλα τα εισιτήρια και hospitality vouchers διατεθούν σε πελάτες της 
επιχειρηματικής αγοράς βάσει κριτηρίων και σε πελάτες της 
καταναλωτικής αγοράς με κλήρωση βάσει κριτηρίων, τα οποία θα 
υποβληθούν στο ΔΣ για έγκριση. 

 Οι γενικές προσκλήσεις να παραχωρηθούν σε πελάτες με τον ίδιο τρόπο 

 Τα στελέχη που έλαβαν ονομαστικές προσκλήσεις (3) να μην τις κάνουν 
χρήση καθώς η εκτιμώμενη αξία τους υπερβαίνει κατά πολύ το ποσό των 
€50 που ορίζει η πολιτική όσον αφορά στην αποδοχή δώρων 

 Να σταλεί επιστολή στην TEAM (UEFA) να μην αποστέλλονται 
ονομαστικές προσκλήσεις αλλά να απευθύνονται στο Γραμματέα ώστε να 
τα διαθέτει το συμβούλιο προς το συμφέρον της Αρχής. 

Σε συνέχεια της πιο πάνω απόφασης, το Τμήμα Μάρκετινγκ – Επικοινωνία, 
ετοίμασε σημείωμα με εισηγήσεις για τα κριτήρια επιλογής και τον τρόπο 
διάθεσης εισιτηρίων των  UCL και UEL ως εξής: 

1. Καταναλωτική αγορά. 

 8 εισιτήρια του UCL και 12 εισιτήρια του UEL να διατεθούν με κλήρωση σε 
πελάτες Cytavision και έγινε εισήγηση σε πελάτες που επέλεξαν το Super 
Pack 

 10 εισιτήρια 2ης τάξης UEL να κληρωθούν ανάμεσα στους ιδιοκτήτες 
χώρων δημόσιας προβολής που είναι πελάτες της Cytavision 
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2. Επιχειρηματική αγορά 

 Επιλογή πελατών με ετήσια έσοδα άνω των €150.000 για ταξιδιωτικό 
πακέτο 

 Επιλογή πελατών με ετήσια έσοδα άνω των €10.000 για εισιτήριο μόνο 

Προτάθηκε επίσης όπως από τη λίστα αφαιρεθούν οι εξής: 

 Κυβέρνηση και εθνική φρουρά 

 Όλοι οι ανταγωνιστές της Αρχής 

 Θυγατρικές της Αρχής 

 Εταιρείες Τηλεπικοινωνιών Διεθνών Δραστηριοτήτων 

 Πολιτικά Κόμματα 

 Κλήρος, Δήμοι, Κοινοτικά Συμβούλια, Σχολικές Εφορείες, Πρεσβείες, 
Ημικρατικοί & Συμβούλια Αποχετεύσεων, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις. 

 Αναφέρεται ότι σε συνεδρίαση του Συμβουλίου ημερ. 13.2.2018 αποφασίστηκε 
όπως, με σκοπό την ενίσχυση της σχέσης με σημαντικούς επιχειρηματικούς 
πελάτες, αυτοί να συνοδεύονται από διευθυντικά στελέχη σε κάθε τελικό αγώνα. 

 Όπως διαπιστώθηκε, στη κατανομή των εισιτηρίων για τους αγώνες UCL για το 
2018, παραχωρήθηκε έμμεσα πακέτο σε μέλος του Συμβουλίου της Αρχής, 
δήθεν επειδή  εργοδοτείται ως Διευθυντής στην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα 
(ΣΚΤ) που είναι  ένας από τους μεγάλους πελάτες της Αρχής, και η οποία, 
βάσει των εσόδων που προσφέρει στην Αρχή, επιλέγηκε για την παραχώρηση 
δύο ταξιδιωτικών πακέτων. Ο πελάτης διέθεσε τα δύο αυτά πακέτα στον Γενικό 
Διευθυντή της ΣΚΤ, καθώς και στον πιο πάνω Διευθυντή, που όπως 
αναφέρθηκε είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής.  

 Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι δεν δύναται να παραχωρείται σε μέλος του 
Συμβουλίου οποιοδήποτε δώρο από τον οργανισμό υπό την ιδιότητα του ως 
πελάτη καθώς αυτό δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων και συνιστά 
κατάχρηση εξουσίας.  Επιπλέον, η εκτιμώμενη αξία του υπερβαίνει την αξία 
αποδοχής δώρου (€50), πέραν της οποίας απαιτείται σχετική ενημέρωση της 
Γραμματείας, βάσει της πολιτικής της Αρχής, η οποία θα πρέπει να ισχύει και 
για τους υπαλλήλους αλλά και για τα μέλη του Συμβουλίου. Όσον αφορά στη 
συμπερίληψη της Συνεργατικής Κυπριακή  Τράπεζας στους πελάτες που 
χρήζουν παραχώρησης τέτοιων προνομίων, το θεωρούμε απαράδεκτο, καθώς 
η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα είναι κρατική εταιρεία και θα έπρεπε να είχε 
εξαιρεθεί.  

 Η Υπηρεσία μας είχε εκφράσει την άποψη ότι τα δύο πρόσωπα δεν θα έπρεπε 
να αποδεχτούν το ταξιδιωτικό πακέτο.   

 Η Αρχή στην απάντησή της μας ανέφερε ότι η παραχώρηση των πακέτων 
αυτών δεν σχετίζεται με την παράλληλη ιδιότητα ενός εκ των διευθυντικών 
στελεχών ως μέλους του Συμβουλίου της Αρχής, αλλά έγινε με βάση την 
πολιτική και τα κριτήρια που εφάρμοσε η Επιχειρηματική Αγορά για την 
παραχώρηση δωρεάν εισιτηρίων.  Επιπλέον, μας ανέφερε ότι κανένα από τα 
δύο πιο πάνω διευθυντικά στελέχη δεν έκανε χρήση του πακέτου. 
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 Σημειώνουμε ωστόσο ότι αμφότερα τα στελέχη αυτά της ΣΚΤ αποφάσισαν να 
μην κάνουν χρήση του συγκεκριμένου δώρου μετά που η Υπηρεσία μας 
εντόπισε και ανέδειξε το θέμα.  

 Σύσταση:  Όπως γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε η παραχώρηση 
του ωφελήματος αυτού προς τους πελάτες να εξυπηρετεί το σκοπό που 
αποφασίστηκε αρχικά και αυτός είναι η ευχαριστία προς τους πελάτες και η 
ενίσχυση των επαγγελματικών σχέσεων. Θεωρούμε ότι οι πιο πάνω δεν πρέπει 
να αποδεχτούν το ταξιδιωτικό πακέτο. 

 Προς αποφυγή τέτοιων καταστάσεων, έχουμε την άποψη ότι θα πρέπει να 
τεθούν ασφαλιστικές δικλείδες στην πολιτική διάθεσης τέτοιου είδους 
ωφελημάτων αποκλείοντας από τη διάθεση, πέραν των όσων αναφέρει, και των 
κρατικών εταιρειών, των μελών του Συμβουλίου τόσο της Αρχής όσο και των 
θυγατρικών της, των μελών των ΔΣ των ανταγωνιστών της κ.ο.κ. 

23. Συνεργασία για μεταπώληση τηλεπικοινωνιακών προϊόντων/υπηρεσιών. 

Η Αρχή συνομολόγησε συμφωνίες συνεργασίας με 10 εταιρείες για μεταπώληση 
τηλεπικοινωνιακών προϊόντων/υπηρεσιών με σκοπό την επέκταση του δικτύου 
πωλήσεων της. Βάσει των συμφωνιών, η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα καθορισμού και 
εποπτείας της τιμολογιακής πολιτικής και της πολιτικής προώθησης στην αγορά των 
προϊόντων/υπηρεσιών της.  Για τις νέες συνδέσεις πελατών στο δίκτυο της ή/και την 
παροχή πρόσθετων υπηρεσιών σε πελάτες για τις οποίες μεσολάβησε ο συνεργάτης 
μέσω του δικτύου καταστημάτων του ή μέσω αντιπροσώπων, η Αρχή καταβάλλει στο 
συνεργάτη αμοιβή υπό μορφή προμήθειας. Περαιτέρω, η Αρχή πληρώνει στον 
συνεργάτη την αξία των τηλεφωνικών συσκευών (smartphones) που πωλούνται σε 
συνδυασμό με τα προγράμματα συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας της Αρχής.   

Οι αμοιβές/προμήθειες των συνεργατών για τη μεταπώληση υπηρεσιών καθώς και οι 
πληρωμές για τις συσκευές αναλύονται πιο κάτω: 

  2017  2016 
  €  € 
Προμήθειες     
Αμοιβές κινητής τηλεφωνίας (συνδέσεις, στόχοι)  268.123  440.289 
Αμοιβές ευρυζωνικών υπηρεσιών (συνδέσεις)  14.991  8.270 
  283.114  448.559 
Πληρωμή συσκευών     
Πληρωμή κουπονιών Cytanet  284.880  311.880 
Πληρωμή Cytanet Discount  40.065  34.450 
Πληρωμές Red handset Value  3.218.446  2.751.480 
Πληρωμή Red Handset Discount  446.860  543.020 
  3.990.251  3.640.830 
  4.273.365  4.089.389 

Επίσης, η Αρχή επιχορηγεί προωθητικά προγράμματα των συνεργατών, στα οποία 
διαφημίζονται και δικά της προϊόντα/υπηρεσίες, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης 
για κάθε προωθητικό πρόγραμμα του συνολικού του κόστους. Η συνολική δαπάνη 
για το 2017 ανήλθε σε €58.059.  

Όπως φαίνεται στο πιο πάνω πίνακα, από το ποσό των €4,27 εκ. που πληρώθηκε 
στους συνεργάτες το 2017, ποσό €3,99 εκ. αφορά στην πληρωμή συσκευών. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι η αξία της τηλεφωνικής συσκευής (smartphone) που πωλείται σε 
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συνδυασμό με τα προγράμματα συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας της Αρχής 
πληρώνεται στον συνεργάτη προκαταβολικά, με την υπογραφή του συμβολαίου από 
τον πελάτη και ο πελάτης αναλαμβάνει την εξόφληση της συσκευής προς την Αρχή 
σε δόσεις, με βάση τους όρους του προγράμματος συμβολαίου του. Η δυνατότητα 
απόκτησης συσκευής παρέχεται μόνο  μέσω προγραμμάτων συμβολαίου κινητής 
τηλεφωνίας (Red) με 24μηνη δέσμευση, περίοδο κατά την οποία αποπληρώνεται και 
η αξία της συσκευής. Επίσης αναφέρεται ότι στα υφιστάμενα συμβόλαια με τους 
συνεργάτες δεν καθορίζεται η διαδικασία με την οποία οι συνεργάτες θα 
προμηθεύονται τις συσκευές που διαθέτουν μέσω των προγραμμάτων συμβολαίου 
κινητής τηλεφωνίας της Αρχής.   

Το Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης στη συνεδρία του ημερομηνίας 14.3.2018 (αρ. 
απόφασης 61/2018), ενέκρινε τροποποίηση στην τιμολογιακή πολιτικής της 
Cytamobile Vodafone με βάση την οποία θα προσφέρεται στους πελάτες της Αρχής 
η δυνατότητα αγοράς συσκευής με δόσεις με ξεχωριστό συμβόλαιο από αυτό της 
συνδρομητικής κινητής τηλεφωνίας.  Ο διαχωρισμός της πώλησης των συσκευών 
από τα προγράμματα Red δίνει τη δυνατότητα διαφοροποίησης της συνεργασίας της 
Αρχής με τους συνεργάτες. Σύμφωνα με εισηγητική Έκθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας 
της Αρχής  ημερομηνίας 7.3.2018 οι συνεργάτες θα συνεχίσουν να πωλούν τα 
προγράμματα Red και να λαμβάνουν τις αμοιβές/προμήθειες που προβλέπονται στις 
συμφωνίες συνεργασίας, η πώληση της συσκευής όμως θα γίνεται μέσω της Αρχής, 
μέσω του cytawebshop.  Οι συνεργάτες οι οποίοι θα μεσολαβούν για την πώληση 
συσκευών από την Αρχή, θα λαμβάνουν επιπλέον ποσοστιαία αμοιβή επί του 
συνόλου των δόσεων για τις συσκευές που έχουν πωλήσει σε μια τριμηνία. Το 
Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης στη συνεδρία του ημερομηνίας 14.3.2018 (αρ. 
απόφασης 62/2018) υιοθέτησε κατ’ αρχήν την πιο πάνω  εισήγηση της Υπηρεσίας, 
αλλά αποφασίστηκε όπως μελετηθεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης της προτεινόμενης 
αμοιβής, εφόσον λήφθηκαν υπόψη οι πιθανές αντιδράσεις που θα προκύψουν λόγω 
τη μείωσης της αμοιβής των συνεργατών.   

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως η Αρχή  προβεί σε οικονομική 
αξιολόγηση της κάθε συνεργασίας με τους μεταπωλητές/συνεργάτες και κυρίως θα 
πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το κόστος ανά πώληση/σύνδεση που διενεργεί ο 
συνεργάτης συγκρίνεται ευνοϊκά σε σχέση με το κόστος ανά πώληση από τα 
καταστήματα της Αρχής (Cytashops), και να προβεί άμεσα στη διαφοροποίηση των 
συνεργασιών.  

24. Διαχείριση τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού (ΤΤΕ). 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη Έκθεση μας για την Αρχή, από έλεγχο που 
έγινε από την Υπηρεσία μας, η διαχείριση ΤΤΕ παρουσίαζε σοβαρές ελλείψεις και 
προβλήματα. Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια του 2017, και ενόσω ο έλεγχος της 
Υπηρεσίας μας ήταν σε εξέλιξη, η Αρχή προέβηκε σε αρκετές αλλαγές για 
εξομάλυνση και επίλυση των θεμάτων. 

(α) Τοποθέτηση παραγγελιών.  Αρχικά σε συνεδρία του Δ.Σ, τον Μάιο 2017, 
εξετάστηκε η διαδικασία αγοράς ΤΤΕ που πωλούνται στα Cytashop. Ενόψει σχετικών 
παρατηρήσεων της Υπηρεσίας μας στα πλαίσια της προηγούμενης Έκθεσης για την 
Αρχή, ο Αν.ΑΕΔ υποβάλε το Μάιο του 2017 υπόμνημα στο  οποίο εισηγείτο τον 
διορισμό πενταμελούς ομάδας, ως μεσοπρόθεσμη λύση για την αντικατάσταση της 
διαδικασίας αγοράς τερματικού εξοπλισμού που πωλούνται στα Cytashop η οποία 
ίσχυε από το 2000 μέχρι και τον Μάιο του 2017. Η ομάδα θα αναλάμβανε τα 
καθήκοντα που είχαν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εμπορικές Υπηρεσίες – 
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Καταναλωτική Αγορά – Μάρκετινγκ Καταναλωτικής Αγοράς – Προμήθεια και 
Διαχείριση Εξοπλισμού, που ήταν:  

(i) Συνάντηση και συζήτηση με κατασκευαστές και εξουσιοδοτημένους διανομείς 

(ii) Πιλοτική τοποθέτηση νέων προϊόντων και μαρκών στα Cytashop 

(iii) Η υποβολή παραγγελιών (requisition) στους προμηθευτές 

Για το σημείο 3 εισηγήθηκε εναλλακτικά αντί παραγγελίας η ομάδα να ενεργεί ως 
εισηγητικό όργανο προς τη διεύθυνση για αγορά ΤΤΕ, και η απόφαση να λαμβάνεται 
ως εξής:  

(i) από δύο Ανώτερους Διευθυντές για παραγγελίες μέχρι €400.000 

(ii) από δύο Ανώτερους Διευθυντές και τον ΑνΑΕΔ για μεγαλύτερες παραγγελίες. 

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε από τον Προϊστάμενο Μάρκετινγκ Καταναλωτικής 
Αγοράς η διαδικασία που εφαρμοζόταν μέχρι τότε, της απευθείας παραγγελίας ΤΤΕ 
του τμήματος από τους εξουσιοδοτημένους προμηθευτές των προϊόντων με τους 
οποίους η Αρχή είχε υπογραμμένες συμφωνίες. Όπως αναφέρεται σε σχετικό 
σημείωμα, εξαιρέσεις γίνονταν μόνο στην περίπτωση που επίσημος αντιπρόσωπος 
αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα διαθεσιμότητας, στις οποίες οι αγορές γίνονταν 
μέσω άλλων εταιρειών με τις οποίες υπήρχε συμφωνία.  

Το ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη το πιο πάνω σημείωμα του ΑνΑΕΔ αποφάσισε τον Μάιο 
του 2017 όπως σε προσωρινή βάση εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:  

Σύσταση υπηρεσιακής ομάδας με καθορισμό των μελών της και τους αντικαταστάτες 
τους, η οποία θα υποβάλλει εισηγήσεις προς τη Διεύθυνση για αγορά ΤΤΕ, και στη 
συνέχεια θα δίδονται ιεραρχικά εγκρίσεις ως εξής:  

(i) από δύο Ανώτερους Διευθυντές για παραγγελίες μέχρι €400.000 

(ii) από δύο Ανώτερους Διευθυντές και τον ΑνΑΕΔ για μεγαλύτερες παραγγελίες.  

Όπως αναφέρεται στα πρακτικά της πιο πάνω συνεδρίας του Δ.Σ, η όλη διαδικασία 
θα επανεξεταζόταν μετά την υποβολή των Εκθέσεων της Υπηρεσίας μας, της 
Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και των ιδιωτών ελεγκτών.  

Ωστόσο, μέχρι και την ολοκλήρωση του ελέγχου στα πλαίσια της παρούσας 
Έκθεσης, δεν εντοπίστηκε να έχει ξανασυζητηθεί το θέμα.  

Στη συνέχεια, στις 16.06.2017 με ηλεκτρονικό μήνυμα του ο ΑΔΕΥ κοινοποιεί στα 
μέλη της ομάδας απόφαση του ΑνΑΕΔ για την αντικατάσταση του Υποτμηματάρχη 
του Τμήματος Προμήθειας και Διαχείρισης Εξοπλισμού με Λειτουργό από το Τμήμα 
Εμπορικές Υπηρεσίες – Καταναλωτική Αγορά – Μάρκετινγκ Καταναλωτικής Αγοράς).  

Η πιο πάνω ομάδα ονομάστηκε Ομάδα Εργασίας Αγοράς Τερματικών Συσκευών & 
Αξεσουάρ (ΟΑΤΣΑ) και μέχρι και το τέλος του παρόντος ελέγχου είχε υποβάλει 16 
εισηγήσεις για το 2017 και 10 για το 2018, οι οποίες είχαν εγκριθεί. Η ομάδα 
συνεδριάζει περίπου σε εβδομαδιαία βάση και οι εισηγήσεις βασίζονται σε στοιχεία τα 
οποία εξάγονται από το σύστημα τερματικού εξοπλισμού (SEN). Τα στοιχεία 
υποβάλλονται από το μέλος από την Επιχειρηματική Αγορά, τα οποία 
επεξεργάζονται στο σύστημα DataWarehouse, αλλά και από το μέλος από τη 
Καταναλωτική Αγορά τα οποία παρουσιάζονται αυτούσια από το σύστημα.  
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Συστάσεις: 

 Θητεία ομάδας: Η απόφαση του ΔΣ για τη δημιουργία της ΟΑΤΣΑ αφορούσε 
την ισχύ της σε πολύ προσωρινή βάση. Λόγω του ότι η ομάδα ενεργεί σχεδόν 
ένα χρόνο, άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι τα αποτελέσματα από τη λειτουργία 
της ομάδας θα πρέπει να αξιολογηθούν από την Αρχή, όσον αφορά την αξία 
που προσδίδει στη διαδικασία και να καθοριστεί ο χρόνος ο οποίος θα 
παραμείνει η ομάδα, ως μέλος της διαδικασίας προμήθειας ΤΤΕ. 

 Χρόνος απόκρισης στις εισηγήσεις: Όπως μας αναφέρθηκε, ο χρόνος που 
παρεμβάλλεται μεταξύ των εισηγήσεων της ΟΑΤΣΑ και των εγκρίσεων που 
χρειάζονται είναι μεταξύ μερικών ημερών μέχρι μερικών εβδομάδων γεγονός 
που σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελεί σημαντική καθυστέρηση για το τμήμα. 
Άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι η Αρχή θα πρέπει να λάβει υπόψη της το 
ενδεχόμενο περισσότερων επιπέδων έγκρισης για μικρότερα ποσά, για να 
επιταχύνει τη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται 
διαδικασίες, να ληφθούν υπόψη τα επίπεδα εγκρίσεων αγορών που έχουν τα 
στελέχη και, η Αρχή να διασφαλίσει το ενδεχόμενο κατάτμησης παραγγελιών 
και κατάχρησης του επείγοντος. 

 Δεδομένα που παρουσιάζονται στην ομάδα: Οι εισηγήσεις της ομάδας θα 
πρέπει να βασίζονται σε δεδομένα που υποβάλλονται από τους εκπροσώπους 
όλων των τμημάτων ανάλογα με το μέρος που τους αφορά. Τα δεδομένα αυτά 
θα πρέπει να φυλάγονται σε χώρο ο οποίος θα είναι προσπελάσιμος από όλους 
όσους εγκρίνουν τις εισηγήσεις και να αρχειοθετούνται για μελλοντικές 
αναφορές.  

(β) Οργανωτική Σύνθεση. Σε συνέχεια των αλλαγών στη διαδικασία προμήθειας 
ΤΤΕ, η Αρχή αποφάσισε την διενέργεια έρευνας για τον Προϊστάμενο του τμήματος 
Προμήθειας και Διαχείρισης Εξοπλισμού και στις 17.07.2017 αποφάσισε στη 
ανάθεση της διοίκησης του Τμήματος Προμήθειας και Διαχείρισης Εξοπλισμού 
καθώς και ολόκληρου του τμήματος Μάρκετινγκ Καταναλωτικής Αγοράς που 
υπάγεται το εν λόγω τμήμα, σε άλλο τμήμα. Όπως μας αναφέρθηκε μερικές από τις 
ενέργειες της νέας τμηματάρχη ήταν να προβεί σε εισήγηση μετάθεσης του 
διαχειριστή της εφαρμογής SEN στη διεύθυνση Πληροφορικής, όπου θα 
μεταφερόταν και η υποστήριξη του συστήματος, η επαφή με προμηθευτές για 
σύναψη συμφωνιών όπου δεν υπήρχαν, ο αποκλεισμός παραγγελιών από άλλους 
προμηθευτές πλην των επίσημων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, η αναθεώρηση 
της στρατηγικής τιμολόγησης των προγραμμάτων RED με ΤΤΕ και, διευθέτηση με 
προμηθευτές για την παράδοση ΤΤΕ απευθείας στα Cytashops.  

Σύσταση:  Η Αρχή θα πρέπει να προβεί σε θεώρηση των ενεργειών που έχουν γίνει, 
ούτως ώστε να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα τους και να γίνουν οι απαραίτητες 
βελτιώσεις/αλλαγές όπου απαιτείται.  

(γ) Συμφωνίες συνεργασίας για την προμήθεια τερματικού εξοπλισμού. Όπως 
αναφέρεται στην προηγούμενη Έκθεση μας, η Αρχή προβαίνει σε σύναψη 
συμφωνιών με τους αντιπροσώπους των κατασκευαστών τερματικού εξοπλισμού για 
την προμήθεια τους. Από έλεγχο στις εν λόγω συμφωνίες και στοιχεία αγορών που 
διατηρεί η Αρχή, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:  

(i) Για το έτος 2017, η Αρχή διατηρούσε συμφωνίες με 16 προμηθευτές, και κατά 
τη διάρκεια του 2018 ήλθε σε συμφωνία με ακόμα ένα προμηθευτή και 
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βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με ακόμα ένα. Επισημαίνεται ότι η παλαιότερη 
συμφωνία υπογράφτηκε το έτος 2000. 

(ii) Στις περισσότερες συμφωνίες περιλαμβάνεται παράρτημα με πίνακα στον 
οποίο αναφέρεται ο εξοπλισμός και οι τιμές που θα προμηθεύεται η Αρχή, ο 
οποίος δεν ενημερώνεται με αλλαγές σε τιμές και προϊόντα. 

(iii) Από στοιχεία που υποβλήθηκαν από τις οικονομικές υπηρεσίες, τα οποία είχαν 
καταχωριστεί ως είδη τερματικού εξοπλισμού, διαπιστώθηκαν πληρωμές προς 
20 διαφορετικές εταιρείες/πρόσωπα με τα οποία δεν εντοπίστηκαν συμφωνίες. 

(iv) Από στοιχεία από το σύστημα διαχείρισης τερματικού εξοπλισμού (SEN) τα 
οποία είχαν καταχωριστεί στις αγορές τερματικού εξοπλισμού, διαπιστώθηκαν 
πληρωμές προς 11 διαφορετικές εταιρείες/πρόσωπα με τα οποία δεν 
εντοπίστηκαν συμφωνίες. 

(v) Από στοιχεία που λήφθηκαν από το τμήμα της κινητής τηλεφωνίας 
διαπιστώθηκαν ότι υπάρχουν ακόμα 2 συμφωνίες που αφορούν προμήθεια και 
διαχείριση πακέτων σύνδεσης της υπηρεσίας soEasy.  

(vi) Εντοπίστηκαν πληρωμές προς εταιρείες με τις οποίες δεν υπήρχε συμφωνία, 
για αγορά τερματικού εξοπλισμού, ο οποίος όμως περιλαμβανόταν σε 
συμφωνίες με άλλες εταιρείες.  Οι αγορές αυτές έγιναν σκοπούς της Διεύθυνση 
Επιχειρηματικής Αγοράς, για τις οποίες όπως αναφέρεται σε σχετικές 
εισηγήσεις της ΟΑΤΣΑ ακολουθήθηκε διαδικασία προσφορών.  

Σύσταση:  Η Αρχή θα πρέπει να τηρεί μητρώο με τις συμφωνίες που διατηρεί με 
προμηθευτές, στο οποίο να αναφέρεται η ονομασία της εταιρείας, κατασκευαστή που 
αντιπροσωπεύει, η ημερομηνία υπογραφής, η διάρκεια της συμφωνίας, ιστορικό 
τυχόν ανανεώσεων/αλλαγών, τα προϊόντα που αφορά και το τμήμα από όπου 
συμβλήθηκε η συμφωνία. Στις συμφωνίες επίσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 
έγγραφα τα οποία προσκομίζει ο προμηθευτής και αποδεικνύουν ότι είναι 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή. Το αρχείο θα πρέπει να 
γνωστοποιείται σε όλα τα τμήματα που αφορούν ΤΤΕ. Επίσης, η Αρχή θα πρέπει να 
προχωρήσει σε αναθεώρηση όλων των συμφωνιών που ισχύουν βάση 
χρονοδιαγράμματος, και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κάτω από ποιους όρους θα 
γίνεται η ανανέωση του πίνακα του εξοπλισμού που θα προμηθεύεται η Αρχή. Για 
σκοπούς ομοιομορφίας και επίτευξης οικονομικού οφέλους της Αρχής, άποψη της 
Υπηρεσίας μας είναι ότι τα Τμήματα που προχωρούν σε αγορές ΤΤΕ, θα πρέπει 
πρώτα να εξετάζουν το ενδεχόμενο απόκτησης μέσω των υφιστάμενων συμφωνιών. 

(δ) Διαχείριση μεταχειρισμένων συσκευών. Το Τμήμα Μάρκετινγκ και 
Καταναλωτικής Αγοράς (Μ-ΚΑ) τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2017 αντίστοιχα 
υπέβαλε εισηγήσεις προς το Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης (ΣΓΔ) για τον καθορισμό 
διαδικασίας διαχείρισης των service phones και μεταχειρισμένων συσκευών ΤΤΕ. 
Στην πρώτη εισήγηση καθορίζεται η φόρμουλα για υπολογισμό της τιμής χρέωσης 
των service phones στις περιπτώσεις που θα πωληθούν ή θα χρεωθούν σε πελάτη ο 
οποίος δεν επέστρεψε τη συσκευή που του παραχωρήθηκε. Στη δεύτερη εισήγηση 
καθορίζεται η διαδικασία παραχώρησης των service phones προς πελάτες 
διαβαθμισμένα, ανάλογα με το είδος συμβολαίου που διατηρούν, σε σχέση με την 
υπολογιζόμενη, τιμή της συσκευής, βάση της προαναφερθείσας φόρμουλας. Όσον 
αφορά τις μεταχειρισμένες συσκευές που υπήρχαν σε απόθεμα το Τμήμα εισηγήθηκε 
τη διάθεση ορισμένων που ήταν σε καλή κατάσταση και είχαν αξία στα Cytashops και 
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των υπολοίπων στους υπαλλήλους της Αρχής με σχετική έκπτωση στη βάση του first 
come first served. Οι δύο εισηγήσεις εγκρίθηκαν από το ΣΓΔ.  

25. Ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης Σημείων πώλησης (SEN και 
ProfitRMS). 

(α) Λειτουργίες.  Το σύστημα χωρίζεται σε 2 εφαρμογές, SEN και ProfitRMS. Οι 
λειτουργίες του αφορούν τη διαχείριση μεγάλου μέρους των διαδικασιών που 
αφορούν τερματικό εξοπλισμό (ΤΤΕ) όπως: 

(i) Παραλαβή ΤΤΕ 

(ii) Τιμολόγηση ΤΤΕ 

(iii) Διαχείριση αποθέματος 

(iv) Αγορές – Πωλήσεις ΤΤΕ 

(v) Διαχείριση κουπονιών  

Οι λειτουργίες του συστήματος υποστηρίζουν εργασίες που αφορούν διάφορα 
τμήματα όπως Καταναλωτική Αγορά, Επιχειρηματική Αγορά, Χρηματοοικονομικές 
Υπηρεσίες, Γενικό Λογιστήριο και Πληροφορική.  Επίσης, δεδομένα που εξάγονται 
από το σύστημα χρησιμοποιούνται και για άλλες εφαρμογές της Αρχής όπως ERP, 
κεντρικά συστήματα (Billing), σύστημα διαχείρισης κουπονιών και web shop.  

(β) Οικονομική και οργανωτική κατάσταση αναδόχου παροχής υπηρεσιών 
υποστήριξης και αδειών χρήσης. Το σύστημα αποκτήθηκε το 2002 (συμβόλαιο αρ. 
ΑΤ 30/2002) από τον Ανάδοχο και, έκτοτε η Αρχή προέβηκε σε αριθμό συμφωνιών 
ανανέωσης της σύμβασης συντήρησης του με την τελευταία να έχει υπογραφτεί την 
01.6.2017, για περίοδο τριών (3) χρόνων, μέχρι τις 30.05.2020. Στις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις του Αναδόχου που δημοσιεύτηκαν στις 25.04.2017 και 
αφορούσαν το έτος 2016, ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής αναφέρει ότι «το σύνολο των 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνουν το 
σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό € 50,4 εκ. και 
€49,3 εκ. αντίστοιχα» και «οι συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους 
αβεβαιότητας σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου 
και της Εταιρείας στο άμεσο μέλλον».   

Ενόψει των πιο πάνω και  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άδεια χρήσης του λογισμικού 
λήγει στις 22.06.2018, τον Απρίλιο του 2018 ο Διευθυντής Πληροφορικής της Αρχής 
ζήτησε περαιτέρω ενημέρωση από την Εταιρεία και, κατόπιν επικοινωνίας με το 
νομικό Τμήμα της Αρχής, ζήτησε όπως γίνει οικονομική αξιολόγηση της εταιρείας 
από εξωτερικούς συνεργάτες για να διευκρινιστεί πώς και σε ποιο βαθμό οι πιο πάνω 
εξελίξεις θα επηρεάσουν την Αρχή. Η απάντηση των εξωτερικών συνεργατών 
επιβεβαιώνει την ύπαρξη υψηλού ρίσκου πιστοληπτικής ικανότητας του Ομίλου και 
της Εταιρείας/Αναδόχου.  

Σύσταση: Λόγω της κρισιμότητας του συστήματος για την Αρχή και των 
ενδεχόμενων εξελίξεων στην ανάδοχο εταιρεία, σύσταση της Υπηρεσίας μας είναι 
όπως η Αρχή προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για συμπληρωματική συμφωνία 
μεσεγγύησης (escrow agreement ), η οποία θα προνοεί ότι σε περίπτωση που ο 
Ανάδοχος αδυνατεί να παρέχει τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες προς την Αρχή, τότε ο 
πηγαίος κώδικας (source code)  μαζί με όλες τις αναβαθμίσεις και διορθώσεις που 
έγιναν καθώς και τα εγχειρίδια χρήσης θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία της Αρχής, έτσι 
ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση των υπηρεσιών  (continuity of service). Επίσης, 
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σύσταση της Υπηρεσίας μας είναι όπως η Αρχή προβεί σε ανάλυση ρίσκου των 
συστημάτων (risk assessment) και αναθεώρηση των συμφωνιών με Αναδόχους, 
όπου απαιτείται, ούτως ώστε σε ανάλογες περιπτώσεις  να διασφαλίζεται η 
απρόσκοπτη συνέχιση των λειτουργιών των κρίσιμων συστημάτων. 

Η Αρχή στην απάντηση της αναφέρει ότι τα προβλήματα που ενδέχεται να 
προκύψουν από την οικονομική κατάσταση της αναδόχου εταιρείας και οι δυσμενείς 
επιδράσεις που μπορεί να επιφέρει μελετούνται και η εισήγηση για συμπληρωματική 
συμφωνία μεσεγγύησης (Escrow Agreement) είναι μια από τις επιλογές που 
μελετούνται στο πιο πάνω πλαίσιο. 

(γ) Διαχείριση συστήματος. Μέχρι και τις αρχές του 2018 η διαχείριση του 
συστήματος διαχωριζόταν μεταξύ δυο υπαλλήλων της Αρχής, όπου ο κάθε ένας 
διαχειριζόταν είτε το κομμάτι του συστήματος που αφορά διαχείριση ταμειακών 
(εφαρμογή ProfitRMS) είτε το κομμάτι το όποιο αφορά διαχείριση αποθέματος, 
αγορές, κοστολόγηση και λογιστικά (εφαρμογή SEN). Σύμφωνα με επιστολή των 
υπηρεσιών προσωπικού ημερ. 13.02.2018, ο υπάλληλος που διαχειριζόταν την 
εφαρμογή SEN και υπαγόταν κάτω από το Τμήμα Μάρκετινγκ και Καταναλωτική 
Αγορά μετατέθηκε στη Διεύθυνση Πληροφορικής και μαζί του μεταφέρθηκε και η 
δραστηριότητα διαχείρισης και των δύο εφαρμογών του συστήματος SEN και 
ProfitRMS και η υποστήριξη στα Cytashops μέχρι τον Απρίλιο του 2018. Με βάση 
εσωτερική αλληλογραφία ημερ. 29.03.2018 αποφασίστηκε χρονοδιάγραμμα 
εκπαίδευσης άλλου υπαλλήλου εντός 3 μηνών για παροχή υποστήριξης των 
Cytashops όσον αφορά τις εφαρμογές. 

(δ) Εναρμόνιση με διαδικασίες.  Κατόπιν των σχετικών παρατηρήσεων στη 
προηγούμενη Έκθεση μας για την Αρχή, η τελευταία προχώρησε στην 
αντικατάσταση του προϊστάμενου του Τμήματος Προμηθειών και Καταναλωτικής 
Αγοράς. Η νέα προϊστάμενος του Τμήματος εισηγήθηκε τη μετάθεση του διαχειριστή 
της εφαρμογής SEN Πληροφορικής καθώς και τη μεταφορά των καθηκόντων που του 
αναλογούν στη Διεύθυνση. Επίσης, παρόλο που το Τμήμα διατηρεί τον ρόλο του σαν 
ο Επιχειρηματικός Ιδιοκτήτης του συστήματος, με την αλλαγή αυτή μεταφέρεται η 
λειτουργική ιδιοκτησία στη Διεύθυνση Πληροφορικής. Με βάση το προηγούμενο 
ιδιοκτησιακό καθεστώς του συστήματος αλλαγές και απαιτήσεις τύγχαναν χειρισμού 
εσωτερικά στο Τμήμα, ενώ η Διεύθυνση Πληροφορικής διέπεται από αρκετές 
διαφορετικές πρακτικές και διαδικασίες.  

Σύσταση: Οι Ιδιοκτήτες του Συστήματος (Επιχειρηματικός και Λειτουργικός) , θα 
πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία ούτως ώστε να διευκρινιστεί σε ποιο βαθμό 
επηρεάζονται από την αλλαγή ιδιοκτησίας, και θα πρέπει να ετοιμαστεί 
χρονοδιάγραμμα με βάση το οποίο οι διαδικασίες που διέπουν τη Διεύθυνση 
Πληροφορικής να τύχουν άμεσης εφαρμογής στις διαδικασίες του συστήματος.  

(ε) Εφαρμογή SEN. 

(i) Δικαιώματα Χρηστών. Από έλεγχο στα δικαιώματα των χρηστών του 
συστήματος, σε σύνολο 77 χρηστών του συστήματος, παρατηρήθηκε ότι 
υπάρχουν 128 διαφορετικές επιλογές που αφορούν ρόλους χρήστη που 
συνδέονται με πέραν των 2800 διαφορετικών προσβάσεων, γεγονός που 
δυσχεραίνει την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δικαιωμάτων που 
παραχωρούνται, ανάλογα με τα καθήκοντα της θέσης του κάθε χρήστη που 
αναλογούν.  
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Σύσταση:  Οι χρήστες του συστήματος θα πρέπει να είναι ομαδοποιημένοι σε 
ρόλους ανάλογα με τα καθήκοντα και τις λειτουργίες που εκτελούν στο 
σύστημα. Οι ρόλοι αυτοί πρέπει να είναι επαρκώς επεξηγημένοι, έτσι ώστε να 
καθορίζονται σαφώς τα δικαιώματα και οι αρμοδιότητες τους.  

Η Αρχή στην απάντηση της αναφέρει ότι συμφωνεί με την σύσταση της 
Υπηρεσίας μας. 

(ii) Λογαριασμός Διαχειριστή εφαρμογής SEN. Όπως διαπιστώθηκε ο 
λειτουργός που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της εφαρμογής SEN, 
χρησιμοποιούσε 2 λογαριασμούς για πρόσβαση. Ο ένας λογαριασμός 
αφορούσε τον χρήστη, ο οποίος αντιστοιχούσε ονομαστικά στον υπάλληλο και 
είχε αυξημένα δικαιώματα σε σχέση με άλλους λογαριασμούς χρηστών για να 
εκτελεί τα καθήκοντα που αναλογούν στα καθήκοντα της θέσης του. Ο δεύτερος 
λογαριασμός, έχει ενεργοποιημένα όλα τα δικαιώματα χρήστη, και μπορεί να 
εκτελέσει όλες τις λειτουργίες που υποστηρίζει το σύστημα. Από στοιχεία που 
εξάχθηκαν από το σύστημα ο δεύτερος λογαριασμός χρησιμοποιείτο από τον 
υπάλληλο στις περιπτώσεις, όπου τα δικαιώματα του πρώτου ήταν 
περιοριστικά και δεν επέτρεπαν την πρόσβαση σε λειτουργίες του συστήματος, 
καθώς και για άλλες εργασίες. 

Η χρήση διαφορετικών λογαριασμών από ένα χρήστη παραβιάζει τις αρχές της 
λογοδοσίας, ευθύνης και υπευθυνότητας που πρέπει να διέπει το σύστημα. 
Επίσης, η χρήση λογαριασμού με ενεργοποιημένα όλα τα δικαιώματα, χωρίς να 
έχουν δοθεί απαραίτητες εγκρίσεις και χωρίς δυνατότητα παρακολούθησης και 
ελέγχου καθιστούν την Αρχή ευάλωτη σε κινδύνους όπως, η απώλεια 
δεδομένων και διακοπής των εν λόγω υπηρεσιών.  

Με την πρόσφατη μετακίνηση  του εν λόγω υπαλλήλου στη Διεύθυνση 
Πληροφορικής, δεν έχουν διευκρινιστεί τα καθήκοντα και οι ευθύνες του σε 
σχέση με το σύστημα σε αναλυτική βάση, με αποτέλεσμα να μην είναι διακριτός 
το ρόλος του σαν χρήστης του συστήματος. 

Σύσταση: Οι εμπλεκόμενοι φορείς σε σχέση με το σύστημα θα πρέπει να 
καθορίσουν το πλαίσιο στο οποίο ο συγκεκριμένος υπάλληλος θα ασκεί τα 
καθήκοντα που του αναλογούν , ούτως ώστε να αποδοθούν και τα αντίστοιχα 
δικαιώματα στον λογαριασμό του. 

Άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι η Αρχή θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα 
μέτρα για διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας 
των δεδομένων του συστήματος. Μέχρι να καθοριστούν πιο πάνω τα 
καθήκοντα και ευθύνες, η Αρχή θα πρέπει να λάβει ενδιάμεσα μέτρα για την 
ασφάλεια και προστασία των δεδομένων του συστήματος. Ενδεικτικά 
αναφέρεται η αφαίρεση ή/και περιορισμούς στο δικαίωμα πρόσβασης στον 
λογαριασμό με πλήρη πρόσβαση στο σύστημα, αλλαγή του μυστικού κωδικού 
(password) και  να ενεργοποιηθούν για όλες τις λειτουργίες και αλλαγές σε 
στοιχεία, καταστάσεις ιχνηλάτησης (audit trails). Ο εν λόγω λογαριασμός να 
παραχωρείται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, όπου δεν είναι εφικτό οι 
λειτουργίες να γίνουν με άλλο λογαριασμό, και μόνο κατόπιν συνεννόησης με 
τον επιχειρηματικό ιδιοκτήτη και τον ιδιοκτήτη της εφαρμογής, όπου θα 
επεξηγείται αναλυτικά η λειτουργία που θα εκτελεστεί.  

Η Αρχη στην απάντηση της αναφέρει ότι η πρακτική εφαρμογή της Πολιτικής 
Ασφάλειας της Αρχής, η οποία εφαρμόζεται και στη διαχείριση της εφαρμογής 
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SEN, ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη σύσταση, και συμφωνεί με τη σύσταση για 
ενεργοποίηση καταστάσεων ιχνηλάτησης για έλεγχο των δικαιωμάτων 
πρόσβασης του λογαριασμού με πλήρη πρόσβαση. 

(iii) Ενημέρωση αποθέματος. Η ενημέρωση του αποθέματος στο σύστημα γίνεται 
στιγμιαία κατά την πώληση, μεταφορά ή παραλαβή εξοπλισμού με 
αυτοματοποιημένη διαδικασία.  Όπως μας αναφέρθηκε από αρμόδιους 
λειτουργούς, η παρακολούθηση του αποθέματος μέσω του συστήματος γίνεται 
κατόπιν έκδοσης αναφοράς, η οποία για σκοπούς παρουσίασης εμφανίζει τα 
στοιχεία με αρκετά αναλυτικό τρόπο.  

 Σύσταση: Λόγω της πολυπλοκότητας των λειτουργιών και των αναφορών του 
συστήματος και του γεγονότος ότι, τα επίπεδα του αποθέματος είναι σημαντικό 
στοιχείο το οποίο επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων για τον καθορισμό της 
πολιτικής της Αρχής που αφορά τερματικό εξοπλισμό, η ανάπτυξη 
περιβάλλοντος το οποίο θα είναι πιο φιλικό προς τον χρήστη ο οποίος 
χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά για σκοπούς γραφικής ανάλυσης, στατιστικών 
και καθορισμού πολιτικής, θα είναι κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας προς 
όφελος της Αρχής.  

 Η Αρχή στην απάντηση της αναφέρει ότι η ενεργοποίηση δυνατοτήτων που 
βελτιστοποιούν το περιβάλλον χρήσης του συστήματος λαμβάνεται υπ’ όψιν 
εφόσον εντοπιστούν από τους χρήστες και αναλόγως τα αιτήματα προωθούνται 
για υλοποίηση. 

(iv)  Παραλαβές Εξοπλισμού χωρίς σειριακό αριθμό. Από έλεγχο σε αναφορά 
του συστήματος που αφορά όλα τα παραστατικά τύπου «2111 – Δελτίο 
Παραλαβής χωρίς Serial Number» παρατηρήθηκαν τα εξής:  

 Παρόλο που όπως αναφέρθηκε και στο παρελθόν από στη Υπηρεσίας μας 
η παραλαβή εξοπλισμού χωρίς σειριακό αριθμό (serial number) θέτει την 
Αρχή σε ρίσκα, όπως ο εξοπλισμός αυτός να μην καλύπτεται από 
οποιανδήποτε εγγύηση, να είναι αδύνατος ο εντοπισμός του κτλ, εντούτοις 
κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε ότι εκδόθηκαν 406  τέτοια παραστατικά εντός 
του 2017. 

 Όπως μας αναφέρθηκε από τον διαχειριστή του συστήματος, η πρακτική 
υφίσταται για παραλαβές εξοπλισμού από την κεντρική αποθήκη όπου 
είναι δύσκολη η καταχώρηση, οπότε η καταχώρηση των σειριακών 
αριθμών γίνεται κατά την παράδοση τους στον τελικό τους προορισμό, 
δηλαδή στα CYTASHOPS.  

 Από σύνολο 406 παραστατικών για το έτος 2017, 401 καταχωρήθηκαν 
από το προσωπικό του Τμήματος ενώ 5 καταχωρήθηκαν από λογιστικό 
λειτουργό.  

Σύσταση: Η παραλαβή εξοπλισμού πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να 
συνοδεύεται από την καταχώρηση σειριακού αριθμού για εύκολο εντοπισμό των 
συσκευών σε όλη την διαδικαστική αλυσίδα της παραλαβής , καταχώρησης, 
μεταφοράς, κοστολόγησης και πώλησης τους.  

Η Αρχή στην απάντηση της αναφέρει ότι έγινε αλλαγή στη διαδικασία στις αρχές 
του 2018 και η παράδοση του τερματικού εξοπλισμού γίνεται στα καταστήματα 
μόνο, συνεπώς όλες οι παραλαβές έχουν σειριακό αριθμό. 
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(v) Φύλαξη Αναφορών για μελλοντική χρήση σε μορφή Excel. Παρατηρήθηκε 
ότι η φύλαξη αναφορών γίνεται σε αρχεία Excel σε κοινό χώρο για σκοπούς 
αρχειοθέτησης. Ωστόσο, αυτού του τύπου τα αρχεία δεν πληρούν ασφαλιστικές 
δικλείδες όπως προσβασιμότητα, έγκριση αλλαγών κτλ. 

 Σύσταση: Οι αναφορές θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία και ώρα έκδοσης από 
το σύστημα καθώς και τα στοιχεία του χρήστη που ολοκλήρωσε τη διαδικασία. 
Επίσης, τα αρχεία στην πιο πάνω μορφή δεν θα πρέπει να θεωρούνται επίσημα 
στοιχεία, αλλά σε κάθε περίπτωση όπου θα χρησιμοποιούνται για επιβεβαίωση 
συναλλαγών, οι αρχικές αναφορές θα πρέπει να αναπαράγονται από το 
σύστημα με τα ίδια ακριβώς στοιχεία για σύγκριση και επιβεβαίωση της 
ορθότητας των δεδομένων που εμπεριέχουν.  

(vi) Εναρμόνιση με διαδικασίες ISO. Από δειγματοληπτικό έλεγχος στις 
διαδικασίες ISO οι οποίες περιλαμβάνουν διεργασίες που εκτελούνται από το 
σύστημα, παρατηρήθηκε ότι είτε δεν ήταν επαρκώς ενημερωμένες με τον κύκλο 
εργασιών που εκτελείται στο σύστημα είτε δεν γίνεται επαρκής επεξήγηση των 
δεδομένων του συστήματος είτε ήταν ελλείπεις.  

Σύσταση: Οι διαδικασίες ISO οι οποίες περιλαμβάνουν διεργασίες από το  
σύστημα θα πρέπει να επανεξεταστούν και να ενημερωθούν κατάλληλα ούτως 
ώστε να επεξηγείται επαρκώς ο ρόλος και η ροή των εργασιών του συστήματος 
στις διαδικασίες αυτές.  

(vii)  Εξαγωγή στοιχείων εφαρμογής. Από δειγματοληπτικό έλεγχο, σε διαδικασίες 
με τις οποίες εξάγονται στοιχεία από το σύστημα διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:  

 Διαδικασία για εισαγωγή τιμολογίων αγορών στο σύστημα ERP. Η 
διαδικασία εκτελείται χειροκίνητα από προσωπικό στο τμήμα της 
Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης. Κατόπιν ενημέρωσης από προσωπικό 
στο Τμήμα Μάρκετινγκ, για την περίοδο που αφορά τις αγορές 
ακολουθείται οδηγία από εγχειρίδιο σε μορφή οθονών, με την οποία 
εξάγονται όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν τιμολόγια αγορών για την 
καθορισμένη περίοδο. Το αρχείο φυλάσσεται σε ηλεκτρονική μορφή, και 
στη συνέχεια μορφοποιείται και επεξεργάζεται με εισαγωγή φόρμουλας για 
επιβεβαίωση/συμφιλίωση ποσών. Το τελικό αρχείο αποστέλλεται ξανά 
στην υπηρεσία μάρκετινγκ για ταυτοποίηση με τα αυθεντικά τιμολόγια και 
εφόσον επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα του προχωρούν με διαδικασία 
σήμανσης μέσω της εφαρμογής. Το τελικό αρχείο φορτώνεται στο 
σύστημα ERP για προώθηση των τιμολογίων σε διαδικασίες ελέγχου 
εγκυρότητας, αποδοχής και πληρωμής. 

 Διαδικασία Κοστολόγησης. Η διαδικασία εκτελείται χειροκίνητα από 
προσωπικό στο τμήμα του Λογιστηρίου. Όσον αφορά την εφαρμογή SEN, 
υπάρχει καταγραμμένη οδηγία σε μορφή οθονών. Περιλαμβάνει 
διαδικασίες που αφορούν αντιλογισμό, υπολογισμό προβλέψεων, 
ενημέρωση της μέσης σταθμικής τιμής, τριπλού ελέγχου, υπολογισμού 
αποκλίσεων, αρνητικών τιμών, μηδενικών τιμών κ.α. Ενδιάμεσα της 
εκτέλεσης των διαδικασιών εξάγονται αρκετά αρχεία τα οποία 
αποστέλλονται στο Τμήμα Μάρκετινγκ για απαραίτητους ελέγχους και στη 
συνέχεια φυλάγονται σε κοινό χώρο για μελλοντικές αναφορές. Στα τελικά 
αρχεία γίνεται έλεγχος λαθών  από το προσωπικό του Λογιστηρίου και με 
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εφαρμογή μορφοποιούνται για εισαγωγή στο σύστημα ERP για τη 
συνέχιση της διαδικασίας.   

Άλλες διαδικασίες με τις οποίες εξάγονται στοιχεία από το σύστημα είναι η 
διαδικασία μεταφοράς στη λογιστική και αναφορές σε σχέση με το ΦΠΑ.  

Οι διαδικασίες εξαγωγής στοιχείων από την εφαρμογή, αφορούν σε 
αρκετές περιπτώσεις αρκετά περίπλοκες διαδικασίες για τις οποίες 
απαιτείται αρκετή γνώση και εμπειρία.  

 Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω διαδικασιών παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

 Οικειότητα χρηστών. Παρόλο που οι χρήστες του συστήματος από το 
τμήμα της Καταναλωτικής Αγοράς ήταν σε θέση να επεξηγήσουν σε 
μεγάλο βαθμό τις διαδικασίες και τις αναφορές της εφαρμογής, 
διαπιστώθηκε ότι οι χρήστες των άλλων τμημάτων εκτελούσαν τις 
διαδικασίες με μηχανικό τρόπο χωρίς να είναι σε θέση να επεξηγήσουν 
ικανοποιητικά το κάθε βήμα που ακολουθούσαν. 

 Έλεγχους εγκυρότητας στοιχείων αναφορών. Παρόλο που τα στοιχεία 
εξάγονταν από προσωπικό από άλλα τμήματα, ο έλεγχος εγκυρότητας 
των στοιχείων αυτών διενεργείτο από το προσωπικό του Τμήματος 
Μάρκετινγκ και Καταναλωτικής Αγοράς.  

 Φύλαξη αναφορών. Από την εξαγωγή των στοιχείων από την εφαρμογή 
SEN μέχρι και την εισαγωγή στο σύστημα ERP, οι αναφορές φυλάγονται 
είτε σε απλή μορφή κειμένου είτε σε μορφή Excel, στις οποίες ο χρήστης 
επενέβαινε για μετατροπές και διορθώσεις και, φυλάγονταν σε χώρο όπου 
υπήρχε πρόσβαση από προσωπικό των εμπλεκομένων τμημάτων.  

 Καταχώρηση επιστροφής σε εγγραφές που έκλεισαν. Όπως μας 
αναφέρθηκε από το διαχειριστή της εφαρμογής SEN εφόσον εκτελεστούν 
οι εν λόγω διαδικασίες, δεν μπορεί ο χρήστης να επανέλθει σε αυτές αφού 
τα δεδομένα κλειδώνονται από το σύστημα. Ο μόνος τρόπος επαναφοράς 
στοιχείων, είναι κατόπιν χρονοβόρας διαδικασίας για την οποία ο ίδιος 
ενημερώνει τους προϊσταμένους του κάθε τμήματος ότι θα εκτελεστεί, 
χωρίς να υπάρχει επίσημα κάποια συνεννόηση.  

Σύσταση: Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει όσο το δυνατό να αυτοματοποιηθούν 
για αποφυγή λαθών κατά τη εκτέλεση χειροκίνητων ενεργειών, τον εντοπισμό 
τους σε πιο ψηλό επίπεδο, και τον περιορισμό επέμβασης στο σύστημα στο 
μικρότερο βαθμό. Η αυτοματοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη 
διαδικασία μορφοποίησης αρχείων για είσοδο σε άλλα συστήματα.  

Επίσης, οι οδηγίες που αφορούν την εφαρμογή SEN θα πρέπει να 
ενημερωθούν, να απλοποιηθούν και να ενσωματωθούν στις διαδικασίες ISO 
που αφορούν τις λειτουργίες αυτές. Η φύλαξη των αναφορών σε μορφή 
κειμένου ή Excel δεν πρέπει να αποτελεί επίσημο σημείο αναφοράς, αφού τα 
αρχεία αυτά δεν έχουν τις απαραίτητες δικλείδες ασφάλειας, και σε κάθε 
περίπτωση, όπου είναι δυνατό, οι αναφορές θα πρέπει να επανεκδίδονται από 
τους κατάλληλα εξουσιοδοτημένους χρήστες. Όσον αφορά τη διαδικασία 
επαναφοράς του συστήματος σε προηγούμενη κατάσταση, λόγω της 
κρισιμότητας τη,  θα πρέπει να καταγραφεί, να ενημερωθεί από ποιους θα 
εγκρίνεται, πότε ενεργοποιείται και, να παρακολουθείται κατάλληλα μέσω 
αρχείων ιχνηλάτησης.  
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H Αρχή στην απάντηση της όσον αφορά τη Διαδικασία Κοστολόγησης αναφέρει 
ότι τυχόν αυτοματοποίηση της διαδικασίας θα αφαιρούσε την ευχέρεια 
διενέργειας σημαντικών ελέγχων και επίσης δεν θα μπορούσαν να 
διεκπεραιωθούν οι απαραίτητες δραστηριότητες της τιμολόγησης των 
αυτοπαραδόσεων και η καταχώριση προβλέψεων/πρόνοιας για την ορθή 
απεικόνιση των συναλλαγών της περιόδου. Επίσης αναφέρει ότι η 
αυτοματοποίηση της διεπαφής SEN και ERP έχει δρομολογηθεί. 

(viii) Διαδικασία καθορισμού και αλλαγής τιμών συσκευών. Η διαδικασία που 
ακολουθείται για καθορισμό και αλλαγή τιμών στην εφαρμογή είναι η εξής: 

Κατόπιν ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προσωπικού του τμήματος Μάρκετινγκ 
και Καταναλωτικής Αγοράς με προμηθευτές, δίδεται οδηγία προς το προσωπικό 
του τμήματος για εκτέλεση της λειτουργίας μέσω του συστήματος. Η διαδικασία 
περιλαμβάνει τη χειροκίνητη εισαγωγή των τιμών σε 4 διαφορετικά πεδία, τα 
οποία αφορούν την τιμή λιανικής πώλησης, τιμή με ΦΠΑ, τιμή υπαλλήλου 
ΑΤΗΚ και τιμή συμβολαίου RED. Στη συνέχεια ενημερώνονται οι τιμοκατάλογοι 
συσκευών που βρίσκονται διαδικτυακά, οι καρτέλες που αφορούν τα Cytashops 
και, ενημερώνονται και οι υπεύθυνοι των καταστημάτων μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας.  

Παρόλο που κατά την εκτέλεση της διαδικασίας στην εφαρμογή οι ενέργειες των 
χρηστών καταγράφονται σε αρχείο ιχνηλάτησης, αυτή δεν ελέγχεται και δεν 
υπάρχει διαδικασία ελέγχου του αρχείου.  

Σύσταση: Τα αρχεία ιχνηλάτησης θα πρέπει να θεωρούνται/ελέγχονται ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα μέσω καθορισμένης διαδικασίας. Επίσης η εισαγωγή 
των τιμών θα πρέπει να αυτοματοποιηθεί με βάση φόρμουλα υπολογισμού 
ενσωματωμένης στην εφαρμογή. 

(ix)  Καταχωρήσεις.  Σύμφωνα με έκθεση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της 
Αρχής που ετοιμάστηκε τον Μάιο του 2018, που αφορά απογραφή αποθεμάτων 
για το 2016, εντοπίστηκε ότι «σύμφωνα με αναφορές της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Προμηθειών και Αποθεμάτων κάποια άτομα πέραν του 
αποθηκάριου έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούν πράξεις στο σύστημα SEN 
και την αποθήκη που διαχειρίζονται και αφορά ΤΤΕ χωρίς η Διεύθυνση 
Διαχείρισης Προμηθειών και Αποθεμάτων να το γνωρίζει. «…..» Η δυνατότητα 
πρόσβασης στο SEN σε άτομα πέραν της Διεύθυνσης Διαχείρισης Προμηθειών 
και Αποθεμάτων «…..» εγκυμονεί τον κίνδυνο αλλοίωσης καταχωρήσεων ή και 
απώλειας αποθέματος χωρίς τη δυνατότητα απόδοσης ευθυνών.»  Παρόλο που 
η Διεύθυνση Εμπορικών Υπηρεσιών – Μάρκετινγκ Καταναλωτικής Αγοράς 
απαντά στα σχόλια ότι έχει επιλύσει το θέμα με τη διευθέτηση με τους 
προμηθευτές, ούτως ώστε όλος ο τερματικός εξοπλισμός να παραδίδεται 
απευθείας στα καταστήματα, εντούτοις η Υπηρεσία μας διατηρεί τις επιφυλάξεις 
όσον αφορά την αδυναμία αυτή του συστήματος.  

Σύσταση: Οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να προβούν σε διερεύνηση του 
συστήματος, και να διερευνηθεί κατά πόσον και σε ποιο βαθμό έγινε 
εκμετάλλευση της συγκεκριμένης αδυναμίας και, να προβούν σε βελτιωτικές 
ενέργειες.   

Η Αρχή στην απάντηση της συμφωνεί με τη σύσταση της Υπηρεσίας μας και 
προτίθεται να προβεί σε βελτιωτικές ενέργειες 
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26. Λογισμικό ERP. 

(α) Καταστάσεις ιχνηλάτησης ενεργειών που πραγματοποιούνται από τους 
χρήστες. Έχουν ενεργοποιηθεί καταστάσεις ιχνηλάτησης ενεργειών των χρηστών σε 
συγκεκριμένα πεδία της περιοχής Λογαριασμών Πληρωτέων και Κοστολογήσεων 
σύμφωνα με τα αιτήματα της ομάδας Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης. Κατά τον 
έλεγχο εντοπίστηκαν οι ακόλουθες αδυναμίες οι οποίες εισηγούμαστε όπως 
αντιμετωπιστούν: 

 Δεν υπάρχει διαδικασία ελέγχου και επαλήθευσης των καταστάσεων 
ιχνηλάτησης που παράγονται από το σύστημα με στόχο τον εντοπισμό 
ασυνήθιστων καταχωρήσεων. 

 Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση από την επιχείρηση για το κατά πόσον 
υπάρχουν τεχνικά ή επιχειρησιακά προβλήματα με τις καταστάσεις 
ιχνηλάτησης. Επίσης δεν έχει αποφασιστεί χρονοδιάγραμμα ενεργοποίησης 
των καταστάσεων σε άλλες σημαντικές περιοχές του συστήματος στη βάση 
προτεραιοτήτων της επιχείρησης. 

 Δεν έχει καθοριστεί η χρονική περίοδος διατήρησης των καταστάσεων 
ιχνηλάτησης στη βάση δεδομένων και η διαδικασία  αρχειοθέτησης και 
εκκαθάρισης τους. 

 Διαπιστώθηκε ότι ο διαχειριστής της βάσης δεδομένων έχει πλήρη πρόσβαση 
στις καταστάσεις ιχνηλάτησης που παράγονται από το σύστημα, με δικαίωμα 
αλλοίωσης και διαγραφής εγγραφών, ενέργειες οι οποίες δεν καταγράφονται και 
μπορούν να διενεργηθούν χωρίς γραπτή εξουσιοδότηση από τον διαχειριστή ή 
τον ιδιοκτήτη της εφαρμογής. Περαιτέρω διαπιστώθηκε ότι ορισμένες ενέργειες 
του διαχειριστή της βάσης, όπως αλλαγές στις πολιτικές ασφαλείας και 
διαχείριση των δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών επίσης δεν 
καταγράφονται. Επίσης δεν γίνεται καταγραφή των ενεργειών των διαχειριστών 
του συστήματος και της υποδομής σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος.  

 Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, οι καταστάσεις ιχνηλάτησης που παράγονται 
είναι ευάλωτες σε μη-εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις οι οποίες, αν 
διενεργηθούν, δεν μπορούν να ανιχνευθούν με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η 
αξιοπιστία και ακεραιότητα των καταστάσεων. 

(β) Διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης. Διαπιστώθηκε ότι έχει πρόσφατα 
ξεκινήσει να χρησιμοποιείται η αυτοματοποιημένη διαδικασία (E20020) για την 
διαχείριση των δικαιωμάτων πρόσβασης στο σύστημα ERP η οποία αντικατέστησε 
την προηγούμενη διαδικασία Μ13632 η οποία επέτρεπε την παραχώρηση 
πρόσβασης στο ERP με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και με τη 
δημιουργία σχετικού αιτήματος στο σύστημα OTRS. Όπως πληροφορηθήκαμε, 
στόχος είναι η διαδικασία E20020 να περιληφθεί στην εταιρική πολιτική ασφαλείας 
και να καταστεί υποχρεωτική για την παραχώρηση προσβάσεων σε όλα τα 
συστήματα της Αρχής.  

(γ)  Έλεγχοι από το σύστημα για την ορθότητα των στοιχείων.  Όπως 
αναφέρθηκε και σε προηγούμενες εκθέσεις μας, το λογισμικό δεν διενεργεί όλους 
τους αναγκαίους έλεγχους για την ορθότητα των στοιχείων κατά την καταχώρηση 
τους  με αποτέλεσμα να υπάρχουν ασυνέπειες στα δεδομένα που τηρούνται. 
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Από δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στην περιοχή των 
Λογαριασμών Πληρωτέων το σύστημα επιτρέπει ασυνήθιστες και ελλιπείς 
καταχωρήσεις. Για παράδειγμα: 

 Επιτρέπεται η καταχώρηση διαφορετικών ειδών πληρωμών (π.χ. μισθοδοσίας, 
παρακράτηση αμυντικής εισφοράς) ως τιμολόγια. Στις περιπτώσεις αυτές, η 
ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου καταχωρείται αυτόματα από το σύστημα ως 
μεταγενέστερη της ημερομηνίας διενέργειας της πληρωμής. 

 Εντοπίστηκαν περιπτώσεις καταχώρησης τιμολογίων τα οποία ενώ 
πληρώθηκαν με έμβασμα, δεν παρέχεται αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του 
προμηθευτή. 

 Σε περιπτώσεις που κατά την οριστικοποίηση (approval) ενός τιμολογίου 
διαπιστωθεί ότι ορισμένα στοιχεία έχουν καταχωρηθεί λανθασμένα, 
ακολουθείται η πρακτική της καταχώρησης του ίδιου τιμολογίου ξανά με την 
προσθήκη τελείας (‘.’) στο τέλος του αριθμού τιμολογίου με στόχο να 
παρακαμφθεί η σχετική δικλείδα ασφαλείας του συστήματος η οποία 
απαγορεύει την καταχώρηση του ίδιου αριθμού τιμολογίου για τον ίδιο 
προμηθευτή. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω διαδικασία δεν είναι καταγραμμένη. 

Σύσταση: Στο σύστημα φαίνεται να τηρούνται δεδομένα τα οποία δεν είναι 
αντιπροσωπευτικά και χαρακτηρίζονται από ελλείψεις και ασυνέπειες. Επισημαίνεται 
ότι η διαχείριση χαμηλής ποιότητας δεδομένων έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του 
εργασιακού φόρτου και τη μείωση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων. Αντίθετα η 
υλοποίηση αποτελεσματικών ελέγχων ορθότητας από το σύστημα κατά την 
καταχώρηση των δεδομένων θα μείωνε τον κίνδυνο μη-εντοπισμού λαθών και θα 
βελτίωνε την επεξεργασία και διαχείριση των δεδομένων. Η Υπηρεσία μας εισηγείται 
την επαναθεώρηση και καταγραφή των διαδικασιών καταχώρησης τιμολογίων ώστε 
να είναι συμβατές με τις ασφαλιστικές δικλείδες του συστήματος. Επιπρόσθετα η 
Αρχή καλείται να διερευνήσει, σε συνεργασία με ειδικούς, κατάλληλες λύσεις ώστε το 
σύστημα να διενεργεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους ορθότητας δεδομένων. 

(δ) Έκθεση Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου: Στις 30 Μαρτίου 2017 
υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) της Αρχής στην 
Επιτροπή Ελέγχου και στον Αναπληρωτή Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή έκθεση με 
τίτλο «Αξιολόγηση της δραστηριότητας οικονομικής πληροφόρησης που 
υποστηρίζεται από το Σύστημα ERP». 

Η έκθεση περιλαμβάνει τα ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε κατά την πρώτη 
εξαμηνία 2016 από ελεγκτικό οίκο σε συνεργασία με την ΔΕΕ. Σκοπός του ελέγχου 
ήταν να εξεταστούν οι δικλείδες ασφαλείας του συστήματος ERP κατά την υπό 
έλεγχο περίοδο και να προταθούν συγκεκριμένες εισηγήσεις προς βελτίωση. Ο 
έλεγχος εστιάστηκε στις διαδικασίες διαχείρισης των αποθηκών, τις διαδικασίες 
κοστολόγησης και δημιουργίας του προϋπολογισμού και στο γενικό καθολικό. 
Επιπρόσθετα εξετάστηκαν οι δικλείδες ασφαλείας του συστήματος και θέματα 
διακυβέρνησης του περιβάλλοντος. Τα κυριότερα ευρήματα του ελέγχου αφορούν σε 
θέματα βελτίωσης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών ενώ άλλα ευρήματα 
αφορούν σε περιορισμούς και προβλήματα του λογισμικού και του περιβάλλοντος 
λειτουργίας του συστήματος.  

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η Επιτροπή δεν ενημερώθηκε για το περιεχόμενο 
της έκθεσης ενώ δεν έχουμε ενημέρωση για τυχόν αποφάσεις που λήφθηκαν από 
την Ανώτατη Εκτελεστική Διεύθυνση σε σχέση με τις εισηγήσεις.  
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Όπως πληροφορηθήκαμε, ορισμένα από τα προβλήματα και εισηγήσεις έχουν ήδη 
διευθετηθεί ενώ για άλλες εισηγήσεις υπήρξαν διαφωνίες από τα ενδιαφερόμενα 
τμήματα. 

Σύσταση: Η Επιτροπή Ελέγχου και η Ανώτατη Εκτελεστική Διεύθυνση να 
ενημερωθούν για το περιεχόμενο της έκθεσης και να δοθούν οδηγίες για την 
υλοποίηση των εισηγήσεων στη βάση προτεραιοτήτων, ή για την μη-υλοποίηση των 
εισηγήσεων και την αποδοχή των κινδύνων που περιγράφονται την έκθεση. 

27. Σχέδια Επιχειρησιακής Συνέχειας Υποδομών Πληροφορικής.   

Όπως αναφέραμε στην Έκθεση μας για το 2016, μετά από έλεγχο των Σχεδίων 
Επιχειρησιακής Συνέχειας με κωδικό Ε20024 και Ε20025 για την πολιτική ασφάλειας 
μηχανογραφικού εξοπλισμού και δεδομένων της ΑΤΗΚ (Disaster Recovery 
Procedures), διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:  

(α) Εναλλακτικές εγκαταστάσεις φιλοξενίας Τμήματος Υποδομών 
Πληροφορικής. Σύμφωνα με το Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας του τμήματος 
Πληροφορικής με κωδικό Ε20024 η εναλλακτική τοποθεσία ανάκτησης των 
Εργασιών του τμήματος είναι το Κέντρο Δεδομένων της Αρχής στο Κτίριο Σαράντα 
Σπήλια. Όπως αναφέρεται στο Σχέδιο η τοποθεσία αυτή διαθέτει τους κατάλληλους 
χώρους για επιχειρησιακή συνέχεια, και τον εξοπλισμό. Εντούτοις, η τοποθεσία του, 
η οποία είναι σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από την τωρινή τοποθεσία του 
τμήματος δεν διασφαλίζει την Αρχή από περιπτώσεις φυσικών καταστροφών 
μεγάλης εμβέλειας όπως, πλημμύρες, σεισμούς κ.λπ. 

Σύσταση: Το σχέδιο θα πρέπει να ανταποκρίνεται και σε σενάρια καταστροφών 
μεγάλης εμβέλειας. 

(β) Εξοπλισμός Τμήματος Υποδομών Πληροφορικής σε περιπτώσεις 
καταστροφής. Στο Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας Δραστηριοτήτων με κωδικό 
Ε20024, παράγραφος 4.7, αναφέρεται ότι στη περίπτωση ενεργοποίησης του 
σχεδίου το «Προσωπικό Υποδομών Πληροφορικής (ομάδες Συστημάτων Windows & 
Υποδομής Cloud και Κεντρικών Συστημάτων) πρέπει να μεταβεί στις εναλλακτικές 
εγκαταστάσεις με τους προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν στο 
σπίτι». 

Σύσταση: Να αναθεωρηθούν οι διαδικασίες παραχώρησης και χρήσης προσωπικών 
υπολογιστών σε προσωπικό του Τμήματος Πληροφορικής ώστε να διασφαλίζεται ότι 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενημερώσεις του λογισμικού των υπολογιστών που 
βρίσκονται εκτός των κτηρίων της Αρχής θα είναι συμβατά με την υποδομή στα 
σενάρια καταστροφής. 

Όπως μας ενημέρωσε η Αρχή, οι φορητοί υπολογιστές του προσωπικού που έχουν 
στο σπίτι είναι των ίδιων προδιαγραφών με τους υπολογιστές που χρησιμοποιούνται 
στους γραφειακούς χώρους και ότι, κατά τη συνεδρία τους με το ενδοδίκτυο, 
διασφαλίζεται η ενημέρωση του λογισμικού τους. 

Η εισήγηση της Υπηρεσίας μας είναι όπως τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι 
ενημερώσεις των προσωπικών υπολογιστών, που θα χρησιμοποιηθούν σε 
περιπτώσεις καταστροφής, καταγραφούν στα σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας και 
να διασφαλιστεί ότι ανά πάσα στιγμή θα είναι συμβατά με την υποδομή που θα 
χρησιμοποιηθεί στα σενάρια της καταστροφής. 
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(γ) Δοκιμές & Ασκήσεις Σχεδίων Επιχειρησιακής Συνέχειας. Οι μηχανισμοί 
επιχειρησιακής συνέχειας που αναφέρονται στην πολιτική ασφάλειας 
μηχανογραφικού εξοπλισμού και δεδομένων ελεγχθήκαν κατά την παραλαβή των 
συστημάτων σύμφωνα με τις διαδικασίες αποδοχής. Παρατηρούμε ότι πέραν από 
τους ελέγχους που γίνονται περιστασιακά από τους υπεύθυνους λειτουργούς κατά τη 
διαχείριση των συστημάτων και των ελέγχων που γίνονται κατά την επίλυση βλαβών, 
μέχρι σήμερα δεν έχει διενεργηθεί άσκηση για έλεγχο των μηχανισμών αυτών. 

Σύσταση: Να προγραμματιστεί η διενέργεια δοκιμών και ασκήσεων λειτουργίας των 
μηχανισμών σε τακτική βάση, βάσει προτεραιοτήτων και αξιολόγησης των 
επιχειρηματικών επιπτώσεων. Ως καλή πρακτική εισηγούμαστε όπως στις ασκήσεις 
συμμετέχει και εκπρόσωπος της Υπηρεσίας μας ως παρατηρητής. 

Η Αρχή μας ενημέρωσε ότι η σύστασή μας υιοθετείται κατ΄ αρχήν, επισημαίνοντας ότι 
οι μηχανισμοί επιχειρησιακής συνέχειας συστημάτων ελέγχονται κατά την παραλαβή 
των συστημάτων και περιστασιακά κατά τη διαχείρισή τους, όπως και κατά την 
επίλυση βλαβών. Επίσης, η Αρχή επισημαίνει ότι η διενέργεια δοκιμών και ασκήσεων 
λειτουργίας των μηχανισμών αυτών σε συχνή βάση αποφεύγεται λόγω των σοβαρών 
κινδύνων και του σημαντικού κόστους που εμπεριέχουν. 

(δ) Χρόνος ανάκαμψης (RTO) και σημείο ανάκαμψης (RPO). Στα σενάρια που 
προβλέπονται από τα σχέδια ανάκαμψης του Τμήματος, παρατηρήθηκε ότι για 
ορισμένα συστήματα δεν έχει καθοριστεί ο χρόνος και το σημείο ανάκαμψης. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως οι χρόνοι ανάκαμψης και τα σημεία 
ανάκαμψης των συστημάτων που περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης 
αξιολογηθούν και καθοριστούν σε συνεργασία με τους επιχειρηματικούς ιδιοκτήτες 
των εφαρμογών. 

Η Αρχή μας ενημέρωσε ότι έχει λάβει υπόψη τη σύστασή μας και έχουν γίνει σχετικές 
διορθώσεις. Περαιτέρω μας ενημέρωσε ότι θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο 
επανακαθορισμού των χρόνων σε συνεννόηση με την Επιχειρηματική και 
Καταναλωτική Αγορά, υπό το συντονισμό της διατμηματικής Ομάδας 
Επιχειρηματικής Συνέχειας του Οργανισμού. 

28.  Διαφημίσεις και έξοδα προώθησης.   

(α) Οι δαπάνες για σκοπούς διαφήμισης και προβολής των υπηρεσιών της Αρχής 
το 2017, σύμφωνα με στοιχεία της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, ανήλθαν σε 
€7,7εκ. σε σύγκριση με €8,2εκ. το 2016 (μείωση 5,87%). 
 

Έτος  
Προϋπολογισθείσες 

δαπάνες  
Πραγματικές 

δαπάνες 
  €  € 

 
2015 
2016 
2017 

  
10.000.000 
10.000.000 
9.000.000 

  
8.601.933 
8.153.365 
7.674.359 

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

Πέραν της δαπάνης ύψους €7.674.359 ποσό ύψους €84.462 παρουσιάζεται στις 
προπληρωμές για το έτος, το οποίο προκύπτει κυρίως από πληρωμές στην ΚΟΠ, 
προκαταβολές για συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις καθώς και άλλες συνεργασίες. 

(β) Οι δαπάνες του έτους αναλύονται όπως πιο κάτωː 
 

 2017  2016  Αύξηση/(μείωση) 
 €  €  € 
Διαφημίσεις στα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης (MME) 3.381.612  2.483.487  898.125 
Χορηγίες 946.319  2.474.364  (1.528.045) 
Πινακίδες 1.424.386  1.192.799  231.587 
Διαφημιστικά γραφεία,  
συνεργάτες και εκδηλώσεις 1.327.387  1.534.387  (207.000) 
Διαφημιστικά Δώρα 594.655  468.328  126.327 
      
Σύνολο 7.674.359  8.153.365  (479.006) 

 

Σε σχέση με τα πιο πάνω διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης για διαφημίσεις στα ΜΜΕ (€2,6εκ. ή 78,4%) 
διατέθηκε για διαφημιστικές εκστρατείες μέσω των MME. 

 2017  2016  Αύξηση/(μείωση) 

 %  %  % 

Φιλελεύθερος 10,58  9,82  57,83 

Δίας 25,24  24,87  48,68 

Αλήθεια 1,50  1,46  50,38 

Πολίτης 2,13  4,43   (29,50) 

SPP Media (Ειδικές Εκδόσεις) 7,58  3,09  259,52 

Διάλογος (Χαραυγή & Άστρα) 1,13  0,68  139,01 

ΑΝΤ1 23,56  17,93  92,50 

ΡΙΚ 6,78  12,21   (18,60) 

TVONE (Megaone) 8,92  13,92   (6,13) 

Extra TV (New Extra TV) 0,55  0,35  134,58 

Alpha Κύπρου 9,36  7,94  72,71 

Capital TV 1,95  2,06  38,69 

Plus TV 0,72  1,24   (15,16) 

      

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

 2017 
 

2016 
 Αύξηση/ 

(μείωση) 2017 

  
 

 
 

 
Off Peak 

Τηλεθέαση  
Prime time 
Τηλεθέαση   

Επένδυση 
Αρχής 

 €  €  € % %  % 

Sigma TV 435.340 292.870 142.470 15,8 17,9  24,9 

ΑΝΤ1 TV 562.442 303.046 259.396 15,5 18,3  32,2 

ΡΙΚ 1 TV 118.450 171.808 (53.358) 8,9 12,1  6,8 

ΡΙΚ 2 TV 39.642 27.954 11.688 2,9 1,7  2,3 

TVONE 235.530 251.572 (16.042) 9,3 13,5  13,5 

Alpha Κύπρου 244.081 143.551 100.530 11,3 10,2  14,0 

Mad TV 28.884 97.177 (68.293)  
 
 

10,7*                          8,9* 

  
Capital TV 51.593 37.200 14.393   
Plus TV 18.944 22.330 (3.386)   
Extra TV 14.685 6.260 8.425  6,5 
Σύνολο  1.749.591 1.353.768 395.823       

* Τα ποσοστά περιλαμβάνουν και την τηλεθέαση σχετικά με άλλα συνδρομητικά κυπριακά κανάλια. 

Σημειώνεται ότι τα ποσοστά τηλεθέασης που παρουσιάζονται στον πίνακα αφορούν 
στο σύνολο του πληθυσμού. 

(iii) Το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης για χορηγίες, ύψους €607.498, αφορούσε σε 
αθλητικές χορηγίες και κυρίως στη χορηγία στην Κυπριακή Ομοσπονδία 
Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) (€450.000), στη χορηγία της Φιέστας ΑΠΟΕΛ 
(πρωταθλήτρια 2016-2017) και στις διαφημιστικές πινακίδες στα γήπεδα. 
Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της δαπάνης για τις αθλητικές χορηγίες, από 
€1.941.164 το 2016 σε €607.498 το 2017, η οποία οφείλεται στο ότι την 
αγωνιστική περίοδο 2015-2016 ολοκληρώθηκαν οι συμφωνίες της Αρχής με τις 
ποδοσφαιρικές ομάδες για χορηγία και προβολή της Αρχής σε φανέλες. Από το 
2016 η Αρχή έχει καταστεί Χορηγός του Παγκύπριου Πρωταθλήματος 
Ποδοσφαίρου Α΄ Κατηγορίας με την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Αρχής 
και της ΚΟΠ, στις 13.1.2016, για το συνολικό ποσό των €1,6 εκ., για τις 
ποδοσφαιρικές περιόδους 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 και 2018/2019.  

(iv) H δαπάνη που αφορούσε στις αμοιβές των διαφημιστικών γραφείων με τα 
οποία συνεργαζόταν η Αρχή, κατά το 2017, για την ετοιμασία διαφημιστικών 
εκστρατειών, ανήλθε σε €413.171 σε σχέση με €521.785 το 2016. H μείωση, 
ύψους €108.614 (ή ποσοστό 20,82%), προέκυψε λόγω των μειώσεων στις 
αμοιβές των διαφημιστικών γραφείων «Contact Advertising Agency Ltd», 
«Innovation Advertising Ltd» και «Gnomi Ltd» κατά €135.750, την αύξηση στην 
αμοιβή του διαφημιστικού γραφείου «Telia&Pavla Advertising Ltd» κατά 
€10.287 και την αμοιβή του νέου διαφημιστικού γραφείου, «L& T Partners 
Communication Services Ltd», η οποία ανήλθε σε €16.849. Σημειώνεται ότι τα 
συμβόλαια των 4 πρώτων διαφημιστικών γραφείων, πιο πάνω,  παρατάθηκαν 
μέχρι τις 15.9.2017, με απόφαση του Συμβουλίου στη συνεδρία 35/2017, ημερ. 
25.7.2017 για να δοθεί χρόνος για την κατακύρωση του διαγωνισμού 
ΑΤ.27/2016. Όπως πληροφορηθήκαμε, στις 19.10.2017 υπογράφηκαν νέα 
συμβόλαια με τους «Gnomi Ltd» και «L& T Partners Communication Services 
Ltd».  Όσον αφορά στη διαδικασία του διαγωνισμού για τα διαφημιστικά 
γραφεία, βλέπε σχετική παράγραφο 35(ε). 
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(v) Κατά τη διάρκεια του έτους παραχωρήθηκαν δώρα (τερματικός εξοπλισμός και 
δωροκάρτες) σε πελάτες της επιχειρηματικής αγοράς όπως και για 
διαφημιστικούς σκοπούς, συνολικού ύψους €256.010. Όπως διαπιστώθηκε, η 
δαπάνη που αφορούσε στα δώρα που παραχωρήθηκαν στους πελάτες της 
επιχειρηματικής αγοράς μειώθηκε κατά €17.295 σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος ενώ, η δαπάνη που αφορούσε στα δώρα που παραχωρήθηκαν για 
διαφημιστικούς σκοπούς μειώθηκε κατά €25.440.  

(γ) Ιστοσελίδες.  Όπως παρατηρήθηκε, η συνολική δαπάνη για προβολή στις 
ιστοσελίδες ανήλθε σε €640.931 (€512.540 το 2016).  Από το ποσό αυτό, ποσό 
ύψους €349.618 δαπανήθηκε απευθείας από την αρμόδια υπηρεσία χωρίς να 
ενταχθεί στα πλάνα (media plans) των διαφημιστικών γραφείων.  Σημειώνεται ότι, το 
μεγαλύτερο ποσό για προβολή στις ιστοσελίδες ύψους €143.141 (€165.713 το 2016) 
δαπανήθηκε στην ιστοσελίδα της "Google Ireland Ltd".  

(δ) Χορηγίες. Σύμφωνα με στοιχεία της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, το ποσό 
το οποίο δόθηκε σε χορηγίες κατά τη διάρκεια του έτους,  εκτός του ποσού που 
αφορούσε στις αθλητικές χορηγίες όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ανήλθε σε 
€338.821. Το εν λόγω ποσό αποτελείται από ποσό ύψους €138.545 το οποίο δόθηκε 
για χορηγίες σε αναλώσιμα έργα, ποσό ύψους €171.026 το οποίο δόθηκε σε 
χορηγίες προωθητικών δράσεων στην αρμοδιότητα της κάθε Διεύθυνσης/Μονάδας, 
και ποσό ύψους €29.250 το οποίο παραχωρήθηκε υπό τη μορφή υπηρεσιών μέσω 
της «Cytacom Solutions Ltd».  

(i) Χορηγίες για αναλώσιμα έργα (€138.545). Σύμφωνα με το Πλαίσιο Πολιτικής 
Έμμεσης Διαφήμισης της Αρχής, η έμμεση διαφήμιση διαχωρίζεται σε (α) 
διαχρονική, δηλαδή έργα τα οποία έχουν απτό χαρακτήρα και παραμένουν 
ή/και χρησιμοποιούνται μεσοπρόθεσμα και διασφαλίζουν διαχρονική προβολή 
της Αρχής, και (β) αναλώσιμη, δηλαδή έργα μικρής διάρκειας, όπως 
διοργανώσεις/ εκδηλώσεις, παραστάσεις/συναυλίες, συνέδρια. Όπως 
παρατηρήθηκε, η Αρχή έδωσε έμφαση στους τομείς του Πολιτισμού και της 
Τεχνολογίας/Καινοτομίας. Κατά τη διάρκεια του έτους δεν διατέθηκαν ποσά για 
τη στήριξη διαχρονικών έργων.  

 Όσον αφορά στις εγκρίσεις των χορηγιών διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

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

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

 Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις τα αιτήματα για παραχώρηση χορηγίας 
εγκρίθηκαν από τον ΑνΑΕΔ χωρίς να υποβληθούν στην Επιτροπή για 
αξιολόγηση σύμφωνα με το πλαίσιο της πολιτικής έμμεσης διαφήμισης. 

 Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα παραδείγματα: 

 Ποσό ύψους €5.000 δόθηκε στο Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου (ΑΣΚ) 
ως οικονομική στήριξη της εκδήλωσής του στα πλαίσια της «Παγκόσμιας 
Ημέρας για τα Ναρκωτικά». Η εν λόγω χορηγία, η οποία  ήταν εκτός 
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Πλαισίου Πολιτικής της Αρχής, δόθηκε κατ΄ εξαίρεση μετά από έγκριση του 
ΑνΑΕΔ. 

 Ποσό ύψους €300 δόθηκε σε ιδιωτική σχολή για τη συμμετοχή της ομάδας 
«Ace Racing» στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό «F1 in Schools STEM 
Challenge» στη Μαλαισία,  μετά από κατ΄ εξαίρεση έγκριση του ΑνΑΕΔ και 
παρότι το αίτημα αξιολογήθηκε αρνητικά από την Επιτροπή Αναλωσίμων 
Έργων, αφού δεν ενέπιπτε στο πλαίσιο πολιτικής έμμεσης διαφήμισης. 

 Ποσό ύψους €800 δόθηκε στο Ίδρυμα Ασφάλειας Πτήσεων ως χορηγία 
για την Ημερίδα «Κυπριακές Αερομεταφορές/Σημασία για Τουρισμό» που 
πραγματοποιήθηκε στις 5.5.2017, μετά από οδηγίες του ΑνΑΕΔ, χωρίς να 
υποβληθεί στην αρμόδια Επιτροπή για αξιολόγηση σύμφωνα με το 
πλαίσιο της πολιτικής έμμεσης διαφήμισης. 

 Ποσό ύψους €1.000 στους Ελληνοκύπριους Αστυνομικούς Βάσεων 
Ακρωτηρίου ως χορηγία φιλανθρωπικής εκδήλωσης στο Αρχαιολογικό 
Θέατρο Κουρίου που πραγματοποιήθηκε στις 26.7.2017. Η εν λόγω 
χορηγία δόθηκε κατ΄ εξαίρεση, αφού η στήριξη φιλανθρωπικών 
εκδηλώσεων δεν συνδέεται με τους τομείς δράσεων της Αρχής.  

Η Αρχή στην απάντησή της ανέφερε ότι η θετική εισήγηση τεκμηριώνεται 
στη διατήρηση των εταιρικών σχέσεων, με βάση και το εύρος του πελάτη – 
αιτητή. 

 Το συνολικό ποσό των €4.400 δόθηκε σε 12 περιπτώσεις για τις  οποίες η 
αρμόδια Επιτροπή είχε υποβάλει αρνητική εισήγηση αφού αυτές ήταν 
εκτός πλαισίου πολιτικής έμμεσης διαφήμισης της Αρχής. Οι χορηγίες 
δόθηκαν κατ΄ εξαίρεση, μετά την έγκριση του ΑνΑΕΔ. αξιολόγηση. 

 Το ποσό των €1.000 δόθηκε στην εταιρεία CMRC Cypronetwork Ltd ως 
χορηγία για την εκδήλωση επίδειξης μόδας «The Olympic Fashion Show», 
ενώ ήταν εκτός  πλαισίου πολιτικής έμμεσης διαφήμισης της Αρχής. 

 To  ποσό των €1.000 δόθηκε στον Δήμο Λεμεσού ως στήριξη για τη 
συναυλία «9η Ιουλίου» μετά από έγκριση του ΑνΑΕΔ και σχόλια της 
Προέδρου. Η χορηγία δόθηκε κατ΄ εξαίρεση με το συμβολικό ποσό των 
€1.000, αφού ο πυλώνας πολιτισμού δεν είναι μέσα στις προτεραιότητες 
της Αρχής για έμμεση διαφήμιση. Σημειώνεται ότι τα αίτημα προήλθε από 
συγκεκριμένη εταιρεία για χορηγία διάφορων πολιτιστικών εκδηλώσεων 
που προγραμματίζονταν για το καλοκαίρι 2017, μια εκ των οποίων ήταν 
και η πιο πάνω, και σύμφωνα με αρμόδια επιτροπή, η εταιρεία είχε 
χορηγηθεί και κατά το 2016 με το ποσό των €8.000 για την παραγωγή του 
ψηφιακού δίσκου «9η Ιουλίου», τα αντίγραφα του οποίου παραδόθηκαν 
στην Αρχή αρχές του 2017. 

 Το ποσό των €1.000 δόθηκε προς το πολιτιστικό σωματείο Αριστοκύπριο 
για τη στήριξη του μουσικοθεατρικού έργου «Κα-ΤΟ-χώρα» ενώ σύμφωνα 
με τα πλαίσια πολιτικής έμμεσης διαφήμισης της Αρχής, θεατρικές 
παραστάσεις δεν στηρίζονται και κατά συνέπεια δεν εξετάζονται.  

 Το ποσό των €10.000 δόθηκε στο Κέντρο Παροχής Κοινωνικών 
Υπηρεσιών (Κεπάκυ) για την ενίσχυση του Ιδρύματος, μετά από σχετική 
απόφαση του Συμβουλίου στις 18.7.2017. Η εν λόγω απόφαση ανέφερε 
ότι, επειδή η μετάδοση του ευρωπαϊκού αγώνα της ΑΕΛ που διεξήχθηκε 
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στο Λουξεμβούργο στις 13.7.2017, ξεκίνησε με καθυστέρηση, λόγω 
τεχνικής βλάβης που αντιμετώπισε η εταιρεία παραγωγής, το Συμβούλιο 
αποφάσισε όπως ποσό €10.000 δοθεί ως χορηγία σε εγκεκριμένο 
φιλανθρωπικό ίδρυμα που θα επιλεγεί σε συνεργασία με τη διοίκηση της 
ΑΕΛ, με ανάλογα αντισταθμιστικά οφέλη. Σημειώνεται ότι οι φιλανθρωπίες 
δεν εμπίπτουν στα πλαίσια πολιτικής έμμεσης διαφήμισης της Αρχής.  

(ii) Χορηγίες Προωθητικών Δράσεων €171.026).  Οι εν λόγω χορηγίες 
εγκρίθηκαν στην πλειονότητα τους από τον Αναπληρωτή Ανώτατο Εκτελεστικό 
Διευθυντή, ορισμένες από τον Ανώτερο Διευθυντή - Εμπορικές Υπηρεσίες και 
μία από το Συμβούλιο. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι  η λήψη και ο χειρισμός των 
αιτημάτων για παραχώρηση χορηγιών, εμπορικών ή εταιρικών, τυγχάνουν 
χειρισμού από διάφορες Διευθύνσεις/Μονάδες εντός της Αρχής, με την κάθε 
Διεύθυνση/Μονάδα  να αξιολογεί μέσα στο πλαίσιο των δικών της προωθητικών 
ενεργειών.  

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

 Ποσό ύψους €56.033 δαπανήθηκε για τη στήριξη διάφορων συνεδρίων, 
μέρος του οποίου (€31.033) καταβλήθηκε στην εταιρεία «ΙΜΗ C.S.C. Ltd» 
για στήριξη συνεδρίων, τα οποία αξιολογήθηκαν από τις διάφορες 
Μονάδες της Αρχής μέσα στα πλαίσια των προωθητικών ενεργειών τους. 
Θεωρούμε τούτο απαράδεκτο αφού η εταιρεία αμείβεται για τη 
διοργάνωση των συνεδρίων. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα του ΑΔΕΥ προς τον 
ΑνΑΕΔ, ημερ. 20.4.2017, με θέμα «Ημέρα Τηλεπικοινωνιών», που ήταν 
ένα από τα συνέδρια της εταιρείας «ΙΜΗ C.S.C. Ltd», ο ΑΔΕΥ συμφώνησε 
με την εισήγηση της Προϊσταμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ για έγκριση 
της μικρής εκστρατείας για την «Ημέρα Τηλεπικοινωνιών» με κόστος 
€17.500, και πρότεινε να δοθεί η έγκριση από το Συμβούλιο αφού, όπως 
ανέφερε, για να επιτραπεί με βάση ισχύουσες διαδικασίες η έγκριση 
δαπανών επικοινωνίας από ΑνΑΕΔ, αυτό μπορεί να γίνει μόνο μετά την 
έγκριση του προϋπολογισμού επικοινωνίας. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι 
δόθηκε η έγκριση από τον ΑνΑΕΔ στις 20.4.2017, ενώ ο καταμερισμός του 
προϋπολογισμού επικοινωνίας εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 9.5.2017.  

 Ποσό ύψους €6.000 δαπανήθηκε για τη διοργάνωση τουρνουά Beach 
Volley 3-6.8.2017 από τον Δήμο Λάρνακας. Παρόλο που σύμφωνα με τη 
Μονάδα Επικοινωνίας-Μάρκετινγκ ο αθλητισμός και συγκεκριμένα το 
beach volley δεν εμπίπτουν στους άξονες επικοινωνίας της Cyta, 
εντούτοις έγινε θετική εισήγηση για χορηγία της εν λόγω διοργάνωσης 
κυρίως λόγω αποκλειστικότητας για το δικαίωμα σήμανσης στις 
Φοινικούδες και στο Μακένζυ. Σημειώνεται ότι το συνολικό κόστος των 
€12.800 για υλοποίηση της χορηγίας αυτής καθώς και των προωθητικών 
ενεργειών αφορούσε: 

 €6.000 για τη χορηγία (όπως αναφέρθηκε πιο πάνω), 

 €4.000 για το κόστος παροχής υπηρεσιών (Διαφυγόντα Έσοδα 
Επιχειρηματικής Αγοράς), και 

 €2.800 για το κόστος σήμανσης στο παραλιακό μέτωπο. 
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 Συναφώς αναφέρεται ότι η έγκριση για τη δαπάνη των €8.800 
(€6.000+€2.800) δόθηκε από τον ΑΔΕΥ,  στις 29.6.2017 και η 
έγκριση για τη δαπάνη των €4.000 από τον ΑνΑΕΔ,  στις 2.7.2017. 

Η Αρχή στην απάντησή της ανέφερε ότι η εμπορική χορηγία του διεθνούς 

τουρνουά Beach Volley με διοργάνωση του Δήμου Λάρνακας (που 

αποτελεί σημαντικό Επιχειρηματικό Πελάτη), έγινε κατόπιν εισήγησης της 

ίδιας της αρμόδιας Μονάδας Επικοινωνίας–Μάρκετινγκ, αλλά και των 

εμπλεκόμενων Διευθύνσεων Επιχειρηματικής Αγοράς και Καταναλωτικής 

Αγοράς, που πρότειναν από κοινού την έγκριση της συγκεκριμένης 

δαπάνης επικοινωνίας με βάση τις διαδικασίες, λόγω της μοναδικότητας 

της εκδήλωσης, ασχέτως αθλητικής δραστηριότητας, έναντι των κατ’ 

αποκλειστικότητα αντισταθμιστικών που εξασφαλίστηκαν από το Δήμο 

Λάρνακας και κρίθηκαν ως πολύ σημαντικά. 

 Ποσό ύψους €2.000 δόθηκε στη Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού 
(ΝΕΔΗΣΥ) για στήριξη εκδηλώσεων, μετά από την κατ΄ εξαίρεση έγκριση 
της δαπάνης από τον ΑνΑΕΔ στις 29.1.2018, από τον προϋπολογισμό του 
2017, παρόλο ότι η ΝΕΔΗΣΥ έστειλε εκ των υστέρων αίτημα με 
αποδεικτικά στοιχεία ότι πρόβαλε τη Cyta κατά το 2017, για το μέγιστο 
ποσό που θα δικαιούταν με βάση τη νέα πολιτική, ήτοι €5.000.  

 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον επανακαθορισμό πολιτικής για χορηγία 
της Cyta προς τη Νεολαία Οικολόγων και Νεολαίων Κομμάτων γενικότερα, 
όπως αυτή αποφασίστηκε στη συνεδρία του Συμβουλίου 21/2017, ημερ. 
16.5.2017, τα αιτήματα των Οργανώσεων Νεολαίας Κοινοβουλευτικών 
Κομμάτων για χορηγία θα απορρίπτονται, ενώ δεν απέκλεισε το 
ενδεχόμενο συνεργασιών με κομματικές οργανώσεις νεολαίας για καθαρά 
διαφημιστικές ενέργειες οι οποίες δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του 
περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου, και για τις οποίες θα ισχύει όριο 
δαπάνης ανάλογα με το ποσοστό του κάθε κόμματος. 

 Ποσό ύψους €20.000 δόθηκε στο  "Junior Achievement -Young Enterprise 
Cyprus Ltd", μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας της Αρχής για προώθηση 
της νεανικής επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση, για τις σχολικές 
περιόδους 2016-2017 και 2017-2018.  

 Σύμφωνα με το πλαίσιο πολιτικής έμμεσης διαφήμισης η Αρχή δεν 
προβαίνει σε χορηγία βιβλίων, δίσκων και εντύπων. Εντούτοις 
παρατηρήθηκαν περιπτώσεις  όπου δεν εφαρμόστηκε η εν λόγω πολιτική, 
ως ακολούθως: 

 Ποσό ύψους €9.000 εγκρίθηκε από τον ΑΔΕΥ ως χορηγία προς την 
εταιρεία Koufalis Media Corporation (Cyprus) LTD, για εκδήλωση 
που υποτίθεται θα κατέληγε στη συλλεκτική έκδοση «Success stories 
Cyprus», κάτι που δεν έγινε. Η πρώτη δόση ύψους €4.500 δόθηκε 
κατά το 2017. 

Η Αρχή στην απάντησή της ανέφερε δεν πρόκειται για χορηγία 
βιβλίου αλλά, σειρά δράσεων επικοινωνίας της Διεύθυνσης 
Επιχειρηματικής Αγοράς, με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 
επικοινωνίας, που προνοούσαν μεταξύ άλλων, (α) την εμπορική 
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συγχορηγία ημερίδας με τη συμμετοχή επιχειρηματικών πελατών της 
Αρχής, που θα μοιράζονταν τις εμπειρίες τους (success business 
cases) με άλλους επιχειρηματικούς πελάτες και (β) στην έκδοση 
έντυπου υλικού για τις καλές πρακτικές διοίκησης των 
επιχειρηματικών πελατών (“Success Stories Cyprus”), οι οποίες θα 
παρουσιάζονταν κατά τη διάρκεια της ημερίδας. Τελικά, καταβλήθηκε 
η πρώτη δόση €4.500 που αφορούσε στη συγχορηγία της ημερίδας 
επιχειρηματικών πελατών αλλά, δεν πρόκειται να καταβληθεί η 
δεύτερη δόση €4.500 αφού, τελικά η έκδοση του έντυπου υλικού 
ακυρώθηκε τελεσίδικα, και συνεπώς δεν χορηγείται. 

Η Υπηρεσία μας παρατηρεί ότι εξακολουθεί να μην είναι ξεκάθαρο το 
πώς επωφελήθηκε η Αρχή με τη χορηγία των €4.500 που 
παραχωρήθηκε στην πιο πάνω εταιρεία, αφού σύμφωνα και με 
εσωτερική αλληλογραφία της Αρχής η εν λόγω έκδοση δεν θα 
περιλάμβανε διαφημιστικές καταχωρήσεις, αλλά θα προβάλλονταν 
μόνο οι χορηγοί, μεταξύ αυτών και η ΑΤΗΚ, η οποία παρουσιάζονται 
και ως Στρατηγικός Συνεργάτης της έκδοσης με λογότυπο στο 
εξώφυλλο και συμπερίληψη προλόγου στις πρώτες σελίδες. 

 Ποσό ύψους €1.000 δόθηκε στην εταιρεία Walking Around the World 
Ltd, ως χορηγία ταινίας μικρού μήκους με τίτλο «Η Υπόσχεση». Η 
χορηγία δόθηκε μετά από έγκριση του ΑνΑΕΔ, ενώ η υπηρεσιακή 
εισήγηση ήταν να εφαρμοστεί η ίδια πρακτική που ακολουθεί η Αρχή 
να μην χορηγεί εκδόσεις/βιβλία και CD, καθότι δεν διαθέτει κριτήρια 
αξιολόγησής τους και ούτε σχετίζεται με το αντικείμενό της τέτοια 
δράση.  

 Ποσό ύψους €4.000 δόθηκε στον συνθέτη Σταύρο Σιδερά για την 
αγορά ψηφιακών δίσκων, με θέμα την ανθολογία του «Pygmalion: 
the True Story- Anthology», χωρίς την αναφορά της Cyta ως 
χορηγού, για χρήση ως εταιρικά δώρα, μετά από έγκριση του ΑνΑΕΔ. 
Σημειώνεται ότι ποσό ύψους €2.000 έχει χρεωθεί στις «χορηγίες» της 
επιχειρηματικής αγοράς και το υπόλοιπο ως «έξοδα φιλοξενίας» της 
εταιρικής επικοινωνίας, ενώ στην ουσία δεν είναι ούτε χορηγία ούτε 
έξοδα φιλοξενίας. 

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



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ  2017 - ΑΤΗΚ 

 

102 

 
 

  Ως παράδειγμα αναφέρεται η χορηγία του ποσού των €8.000, το οποίο 
δόθηκε στην Τράπεζα Κύπρου ως στήριξη για τον πρώτο μαραθώνιο 
ανάπτυξης εφαρμογών γύρω από καινοτόμες τεχνολογίες του 
χρηματοπιστωτικού κλάδου στην Κύπρο (Fintech Hackathlon), με χρέωση 
κατ΄αναλογία στα κονδύλια του Κέντρου Καινοτομίας (€3.000), της 
Διαδικτυακής Παρουσίας (€2.000) και της Εταιρικής Επικοινωνίας 
(€3.000). 

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

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

Η Υπηρεσία μας θεωρεί απαράδεκτη τη θέση της Αρχής, όπως αυτή δηλώθηκε στην 
απάντησή της για την Έκθεση της Υπηρεσίας μας για το 2016,  ότι η μέτρηση της 
αποτελεσματικότητας των χορηγιών μέσω ερευνών θα ήταν οικονομικά ασύμφορη 
και άρα θα συνεχίζονται οι χορηγίες χωρίς μέτρηση της αποτελεσματικότητας. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας επαναλαμβάνει την εισήγηση όπως κατά το δυνατό 
καθοριστούν μετρήσιμα κριτήρια τα οποία θα αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της 
κάθε χορηγίας. 

Η Αρχή στην απάντησή της ανέφερε ότι η αρμόδια Διεύθυνση Εταιρικής 
Επικοινωνίας, προχώρησε σε εισήγηση για αναθεώρηση του Πλαισίου Πολιτικής 
Έμμεσης Διαφήμισης, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης και 
βρίσκεται ενώπιον του Συμβουλίου της Αρχής. 

Στην εισήγηση της Διεύθυνσης περιλαμβάνεται και κοστολόγηση ερευνών αγοράς για 
μέτρηση της αποτελεσματικότητας των χορηγιών, με στόχο τη λήψη απόφασης. 
Επισήμανε επίσης ότι στο πλαίσιο λειτουργίας της Διατμηματικής Ομάδας 
Εμπορικών Συμφωνιών/Εταιρικών Χορηγιών και Παροχής Δωρεάν Υπηρεσιών ή 
Υπηρεσιών με Έκπτωση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, γίνεται συζήτηση και 
ανασκόπηση των υφιστάμενων πλαισίων και κριτηρίων παραχώρησης χορηγιών, 
υπηρεσιών κ.ά. και υποβάλλονται σχετικές εισηγήσεις, όποτε κριθεί απαραίτητο. 

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

(ζ) Διατμηματική «Ομάδα Εμπορικών Συμφωνιών/Εταιρικών Χορηγιών και 
Παροχής Δωρεάν Υπηρεσιών ή Υπηρεσιών με Έκπτωση». Το Συμβούλιο 
Γενικής Διεύθυνσης (ΣΓΔ) αποφάσισε,  κατά τη συνεδρία του 21/2018, ημερ. 
24.1.2018, τον διορισμό της πιο πάνω ομάδας με σκοπό την υποβολή εισηγήσεων 
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στον Ανώτερο Διευθυντή – Εμπορικές Υπηρεσίες για λήψη αποφάσεων για αιτήματα 
που εμπίπτουν στις αποφάσεις που λήφθηκαν στην εν λόγω συνεδρία, και 
αναφέρονται πιο κάτω, είτε στις «Εμπορικές» και «Εταιρικές» χορηγίες που 
αναφέρονται στην απόφαση του ΣΓΔ αρ.131/2016, ημερ. 11.7.2016: 

 Παροχή δωρεάν υπηρεσιών ή παροχή έκπτωσης σε υπηρεσίες με βάση τα 
κριτήρια που εφαρμόζονται σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου αρ. 
2/2015 και 16/2015. 

 Αιτήματα από άτομα ή σύνολα της κυπριακής κοινωνίας που δεν 
περιλαμβάνονται στις πιο πάνω αποφάσεις, υπό κάποιες προϋποθέσεις. 

 Για διαχρονικά έργα 

Συναφώς αναφέρεται  ότι, όπως μας πληροφόρησε η Διεύθυνση Εταιρικής 
Επικοινωνίας, η Επιτροπή Αναλώσιμων Έργων δεν υφίσταται πλέον. Πριν τον 
διορισμό της πιο πάνω ομάδας τα θέματα εξετάζονταν από υπηρεσιακά άτομα με 
Ανώτερο τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας.  

(η) Παραχώρηση δωροκαρτών και συσκευών. Κατά τη διάρκεια του έτους 
παραχωρήθηκαν δώρα (τερματικός εξοπλισμός και δωροκάρτες) συνολικής αξίας 
€257.421, εκ των οποίων ποσό ύψους €115.958 παραχωρήθηκε σε πελάτες της 
επιχειρηματικής αγοράς ενώ, ποσό ύψους €141.463 παραχωρήθηκε για 
διαφημιστικούς σκοπούς. 

(i) Παραχώρηση δώρων σε πελάτες της επιχειρηματικής αγοράς.  Κατά το 
2017 , δόθηκαν 381 εγκρίσεις για δωροκάρτες συνολικής αξίας €72.630, καθώς 
επίσης και μια έγκριση για συγκεκριμένη ενέργεια συνολικής αξίας €1.150 και 
για τερματικό εξοπλισμό αξίας €31.958, ενώ υπήρχε στις 31.12.2017 απόθεμα 
δωροκαρτών συνολικής αξίας €10.220. 

 
Έγκριση ανά επίπεδο  Συνολική Αξία   Ποσοστό  

  €  % 

Προϊστάμενοι Επιχειρηματικών Λύσεων των Περιφερειών   12.990  17,9 

Προϊστάμενος Επιχειρηματικών Λύσεων Παγκύπρια  26.030  35,8 

Διευθύντρια Επιχειρηματικής Αγοράς  33.610  46,3 

Σύνολο  72.630  100,0 

Παρατηρείται ότι το 46,3% της συνολικής αξίας των δωροκαρτών 
παραχωρήθηκε με έγκριση της Διευθύντριας Επιχειρηματικής Αγοράς.  

Δωροκάρτες. Αναφέρονται περιπτώσεις κατά τις οποίες παραχωρήθηκαν δωροκάρτεςː 

Όνομα πελάτη  Αξία  
  € 

Εταιρεία  9.520 
Εταιρεία  3.740 
Τράπεζες  1.490  
Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού   700 
Πρεσβείες  350 
Κυπριακή Δημοκρατία  240 
Δήμος Γερίου   200 
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Τερματικός Εξοπλισμός. Αναφέρονται περιπτώσεις κατά τις οποίες παραχωρήθηκε 
τερματικός εξοπλισμός: 

Όνομα πελάτη 
 Αριθμός  

εγκρίσεων  
 

Συνολική αξία 
    (€) 
United Nations  5  7.842,91 
Εταιρεία  1  2.496,74 
Δικηγορικό γραφείο  2  2.150,72 
Κυπριακή Δημοκρατία  3  1.269,31 
Υπηρεσίες καταλόγων  1  1.093,54 
 

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

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

Το Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής σε συνεδρία του με α/α 31/2017, 
ημερομηνίας 15.2.2017, ενέκρινε τις εισηγήσεις της «Εμπορικής Διαχείρισης – 
Επιχειρηματική Αγορά» για αναθεώρηση των τριών επιπέδων έγκρισης για 
παραχώρηση δωροκαρτών και συσκευών σε επιχειρηματικούς πελάτες, προς τα 
πάνω, ως ακολούθωςː επίπεδα έγκρισης που αφορούν στην παραχώρηση 
δωροκαρτών, συσκευών και αξεσουάρ ποσού μέχρι €100, από τους 
Προϊστάμενους Επιχειρηματικών Λύσεων των Επαρχιών, έγκρισης ποσού από 
€101 μέχρι €500 από τους Προϊστάμενους των Επιχειρηματικών Λύσεων με 
βαθμό υποτμηματάρχη και άνω, και για ποσά από €501 και πάνω έγκριση από τη 
Διευθύντρια Επιχειρηματικής Αγοράς. 

Στην ίδια συνεδρία, το Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης ενέκρινε την εντατικοποίηση 
των προσπαθειών από τις Υπηρεσίες Πληροφορικής για την ολοκλήρωση του 
λογισμικού το οποίο είχε ζητηθεί από την Υπηρεσία, και σε περίπτωση που 
διαφανεί ότι οι Υπηρεσίες Πληροφορικής δεν θα μπορούν να αντεπεξέλθουν εντός 
σύντομου χρονικού διαστήματος αποφασίστηκε όπως, σε συνεργασία με τις 
Υπηρεσίες Πληροφορικής διερευνηθεί για το εν λόγω λογισμικό το ενδεχόμενο 
αγοράς υπηρεσιών από τρίτους. 
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Μετά από οδηγίες του ΑνΑΕΔ η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) διενέργησε 
αξιολόγηση της διαδικασίας παροχής δώρων σε επιχειρηματικούς πελάτες, τα 
συμπεράσματα της οποίας παραθέτονται σε εκθέσεις της ημερομηνίας 24.1.2017 
και 2.2.2017, και στα οποία έγινε αναφορά στην Έκθεση της Υπηρεσίας μας για το 
2016. 

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

Όπως ενημερωθήκαμε από τη Διεύθυνση Επιχειρηματικών Αγορών, βρίσκεται σε 
εξέλιξη, και συγκεκριμένα στα τελικά στάδια ελέγχου, η υλοποίηση εφαρμογής για 
αυτοματοποίηση και διαχείριση της διαδικασίας παραχώρησης δώρων στους 
επιχειρηματικούς πελάτες σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Πληροφορικής. 

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

Κατά το έτος 2017, δόθηκαν 91 εγκρίσεις για δωροκάρτες συνολικής αξίας €79.360 
και 42 εγκρίσεις για τερματικό εξοπλισμό συνολικής αξίας €62.104. Το σύνολο 
ήταν 133 εγκρίσεις συνολικής αξίας €141.464. 

Τερματικός εξοπλισμός 

Έγκριση   Συνολική Αξία  Ποσοστό  
  (€)  (%) 
Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης  10.444  16,8 
Αναπληρωτής ΑΕΔ  43.942  70,8 
Καταναλωτική Αγορά  7.718  12,4 
Σύνολο  62.104  100,0 

Παρατηρείται ότι το 70,8% της συνολικής αξίας των δώρων (τερματικός 
εξοπλισμός) για διαφημιστικούς σκοπούς παραχωρήθηκε κατά το 2017 με 
έγκριση του Αναπληρωτή ΑΕΔ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
 

 

 

*Σημειώνεται επίσης ότι στο Υπουργείο Οικονομικών παραχωρήθηκαν δωροκάρτες συνολικής αξίας 
€1.000 με έγκριση του Αναπληρωτή ΑΕΔ. 
 

Όνομα Πελάτη  Συνολική 
Αξία  

  € 
Δώρα για 4players  26.506 
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 
στα Cytashop 

 6.481 

Εταιρεία  4.314 
Δώρα για online παραγγελίες  2.329 
Υπουργείο Οικονομικών  356* 
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Όσον αφορά στις εγκρίσεις του Συμβουλίου Γενικής Διεύθυνσης, αυτές αφορούν 
κυρίως σε δώρα συνολικής αξίας €8.355 για το σχέδιο επιβράβευσης So Easy 
Rewards.  

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

(θ) Πινακίδες υπαίθριας διαφήμισης.  Στις 25.8.2017 ο ΑνΑΕΔ, ενέκρινε την 
Επιλογή Πινακίδων Υπαίθριας Διαφήμισης για το 2017-2018. Η έγκριση δόθηκε με 
βάση τις εισηγήσεις 4μελούς υπηρεσιακής επιτροπής, όπως αυτές καταγράφηκαν σε 
υπηρεσιακό μνημόνιο, αρ. Φακ.: ΣΠ/ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ, ημερ. 26.7.2017. 
Σύμφωνα με το προαναφερόμενο μνημόνιο, τα συμβόλαια με τις εταιρείες ενοικίασης 
υπαίθριων πινακίδων έληξαν στις 20.5.2017 και παρατάθηκαν μέχρι τις 31.8.2017, 
για να δοθεί χρόνος για τη νέα επιλογή  πινακίδων. 

Το μνημόνιο κατέληξε στην εισήγηση για την ενοικίαση 63 πινακίδων για την περίοδο 
1.9.2017-31.8.2018, με συνολικό υπολογιζόμενο κόστος ύψους €449.459. Το ποσό 
των €155.670 αφορά στην προβολή κατά το 2017 και το υπόλοιπο ποσό των 
€293.789 αφορά στην προβολή κατά το 2018.  

Σύσταση: Να γίνεται έγκαιρος προγραμματισμός πριν τη λήξη των συμφωνιών. 

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

Παρά τις κατ’ επανάληψη προφορικές και γραπτές παρατηρήσεις μας για το θέμα, 
υπήρξε και πάλι σημαντική καθυστέρηση τόσο στην έγκριση όσο και στην υπογραφή 
των πρακτικών των συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Αρχής, με αποτέλεσμα η 
Υπηρεσία μας να αναγκαστεί να διενεργήσει τον έλεγχο της ως επί το πλείστον στη 
βάση μη εγκριμένων και ανυπόγραφων πρακτικών.   

Η έγκριση των πρακτικών διενεργήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση (κατά μέσο όρο σε 
32,74 συνεδριάσεις και η υπογραφή των πρακτικών σε 207,6 ημέρες).  Διαπιστώθηκε 
περαιτέρω ότι σε δύο συνεχόμενα τρίμηνα δεν υπογράφηκαν καθόλου πρακτικά από 
το Συμβούλιο.   

Η Υπηρεσία μας θεωρεί το θέμα πολύ σοβαρό καθώς όλες οι ενέργειες στις οποίες 
προβαίνει η Αρχή δεν στηρίζονται ουσιαστικά από εγκριμένες και υπογεγραμμένες 
αποφάσεις του Συμβουλίου με ότι κινδύνους αυτό ενέχει. 

Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου το οποίο αφορά στην λήψη τεκμηρίων για 
τον έλεγχο (ISA 500), ο ελεγκτής πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει επαρκή και 
αξιόπιστα τεκμήρια. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστο τεκμήριο, τόσο από την 
Υπηρεσία μας όσο και από τους ιδιώτες ελεγκτές της Αρχής, οποιοδήποτε πρακτικό 
δεν φέρει τις υπογραφές των μελών του Συμβουλίου και δεν έχει εγκριθεί από το 
Συμβούλιο ως είθισται.  Αναμένεται ότι η κατάσταση αυτή θα τύχει άμεσου χειρισμού 
και δεν θα επαναληφθεί κατά τον επόμενο έλεγχο. 

Η Αρχή σε απάντησή της, μας διαβεβαίωσε ότι θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες 
ώστε, κατά την έναρξη των ετήσιων ελέγχων από την Υπηρεσία μας, να είναι 
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διαθέσιμα τα εγκεκριμένα και υπογεγραμμένα πρακτικά των συνεδριάσεων του 
Συμβουλίου. 

30. Αποθέματα. 

Τα αποθέματα υλικών λειτουργίας και συντήρησης στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 
€8,4 εκ. (€9,3 εκ. το 2016) εκ των οποίων αποθέματα αξίας €5,3 εκ. (€4,1 εκ. το 
2016) τηρούνταν σε καταστήματα της ΑΤΗΚ. Tα αποθέματα υλικών για τα έργα υπό 
εκτέλεση στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε €39,6 εκ. σε σύγκριση με €41,5 εκ. το 2016.  

H πρόβλεψη για πεπαλαιωμένα υλικά από τα αποθέματα υλικών λειτουργίας και 
συντήρησης στις 31.12.2017 ανήλθε στα €1,4 εκ. (€288.240 το 2016) εκ των οποίων 
τα €496.964 αφορούσαν σε απομείωση της αξίας του αποθέματος των ADB STBs, 
όπως περιγράφεται πιο κάτω. Η πρόβλεψη για πεπαλαιωμένα υλικά από τα 
αποθέματα υλικών για τα έργα υπό εκτέλεση στις 31.12.2017 ήταν €578.481 (€1,1 
εκ. το 2016). 

Κατά το 2017 έγινε διαγραφή πεπαλαιωμένων υλικών αξίας €1,3 εκ. (€2,7 εκ. το 
2016) εκ των οποίων €104.976 (€35.718 το 2016) αφορούσαν σε αποθέματα που 
τηρούνταν σε καταστήματα της ΑΤΗΚ.   

Στις 31.12.2017 υλικά και εξοπλισμός αξίας €254.589 βρίσκονταν σε προμηθευτές 
στο εξωτερικό για επιδιόρθωση, σε σύγκριση με €488.976 στις 31.12.2016. 

(α) Διαχείριση αποθέματος ADB STBs. Το απόθεμα των ADB STBs στις 
κεντρικές αποθήκες της Αρχής ανερχόταν στις 31.12.2016 στα 31.305. Το 
μεγαλύτερο μέρος του αποθέματος αγοράστηκε τον Νοέμβριο του 2014  (παραγγελία 
30.000 ADB STBs η οποία ήταν και η τελευταία) για σκοπούς κάλυψης των αναγκών 
για το 2015. Σύμφωνα με πρακτικά της απόφασης του Συμβουλίου Γενικής 
Διεύθυνσης (ΣΓΔ), η παραγγελία έγινε στη βάση των αυξημένων προβλέψεων που 
παρείχαν τα τμήματα Μάρκετινγκ (Κύπρου και Ελλάδας) για νέους συνδρομητές 
Cytavision.  

Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο 2014 το Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης (ΣΓΔ) είχε 
αποφασίσει όπως η υφιστάμενη πλατφόρμα που υποστηρίζει την υπηρεσία της 
Cytavision αντικατασταθεί με νέα πλατφόρμα μέχρι τον Ιούλιο του 2018, κάτι το 
οποίο θα απαιτούσε αντικατάσταση (ή τροποποίηση) των υφιστάμενων STBs. 

Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις από το τμήμα Μάρκετινγκ για την 
Κύπρο Σεπτεμβρίου 2014, μέχρι το τέλος του 2014 υπολογίζονταν να χρειαστούν 
επιπρόσθετα 4.069 STBs ενώ μέχρι το τέλος του 2015 ακόμα 15.422. Οι προβλέψεις 
αυτές δεν επαληθεύτηκαν, καθώς από τον Αύγουστο 2014 μέχρι Δεκέμβριο του 2014 
οι συνδρομητές Cytavision στη Κύπρο αυξήθηκαν κατά μόνο 2.093 ενώ μέχρι τον 
Δεκέμβριο του 2015 οι συνδρομητές μειώθηκαν κατά 1.143. 

Όσον αφορά στην Ελληνική αγορά, η υπηρεσία Cytavision εισήχθηκε στην Ελλάδα 
από την CytaHellas τον Δεκέμβριο του 2013 και μέχρι τον Ιούνιο του 2014 είχαν 
διατεθεί 7.680 STBs σε νέους συνδρομητές. Με βάση το αναθεωρημένο 
επιχειρησιακό πλάνο της CytaHellas όπως τροποποιήθηκε τον Ιούλιο του 2014, οι 
συνδρομητές της Cytavision μέχρι το τέλος του 2014 υπολογίζονταν να ανέλθουν 
στις 16.000, μέχρι το τέλος του 2015 στις 30.000 και μέχρι το 2017 στις 45.000. 
Όπως και στην περίπτωση της Κύπρου, οι προβλέψεις αυτές αποδείχθηκαν 
υπερβολικά αισιόδοξες αφού μέχρι το τέλος του 2014 αποστάληκαν στη CytaHellas 
10.260 STBs και μέχρι την ημερομηνία ελέγχου είχαν αποσταλεί συνολικά μόνο 
15.390 STBs.  
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Ως αποτέλεσμα, το μεγαλύτερο μέρος των ADB STBs που παραγγέλθηκε τον 
Νοέμβριο του 2014 στη βάση των πιο πάνω προβλέψεων παρέμεινε αδιάθετο στις 
αποθήκες στης Αρχής.  

Το κόστος αγοράς των 30.000 ADB STBs (€64,72/τεμάχιο) επωμίστηκε η Αρχή, η 
οποία στηριζόμενη σε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 5.11.2013 και στη 
συμφωνία της με τη CytaHellas ημερ. 18.11.2013, τιμολογούσε την CytaHellas με τις 
ADB STBs που την προμήθευε. Τον Δεκέμβριο του 2014 ο Διευθύνων Σύμβουλος 
της CytaHellas αμφισβήτησε την υποχρέωση της CytaHellas να αναλάβει το κόστος 
των STBs, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο δεν προνοείτο στη συμφωνία, σταματώντας την 
πληρωμή των σχετικών τιμολογίων. Κατά την περίοδο 2015 – 2017 η Αρχή 
προμήθευε την CytaHellas μόνο με επαναχρησιμοποιημένα Pirelli STBs. Ως 
αποτέλεσμα για την προμήθεια συνολικά 15.390 STBs (5.130 Pirelli) στην CytaHellas 
εκκρεμούσαν μέχρι την ημερομηνία ελέγχου απλήρωτα τιμολόγια ύψους €799.193. 

Όσον αφορά στον τρόπο διαχείρισης του αδιάθετου αποθέματος των ADB STBs, η 
Αρχή προχώρησε στις ακόλουθες ενέργειες: 

(i) Στη συνεδρία του ημερ. 13.6.2016, το ΣΓΔ αποφάσισε όπως στον διαγωνισμό 
προσφορών για την νέα πλατφόρμα, ζητηθεί από τους προσφοροδότες όπως 
υποβάλουν είτε πρόταση για μετάβαση (migration) των υφιστάμενων ADB STBs 
στη νέα πλατφόρμα είτε πρόταση για αντικατάσταση (replacement) τους με νέα 
STBs.  

(ii) Στην ίδια συνεδρία, το ΣΓΔ αποφάσισε την άμεση αντικατάσταση των STBs 
προηγουμένης γενιάς (Pirelli) με τα ADB STBs, με στόχο να αντικατασταθούν 
όλα μέχρι το τέλος του 2016. Όπως αναφέρεται στο σημείωμα που υποβλήθηκε 
στη συνεδρία, η αντικατάσταση όλων των Pirelli με τα ADB STBs εντός του 
2016 θα διευκόλυνε τη μετάβαση στη νέα πλατφόρμα, αλλά θα είχε ως 
αποτέλεσμα την άμεση έναρξη της απόσβεσης των ADB STB. Σημειώνεται 
επίσης ότι τον Φεβρουάριο του 2016 το ΣΓΔ είχε αποφασίσει την  σταδιακή 
αντικατάσταση των Pirelli με τα ADB λόγω του ότι τα Pirelli δεν υποστήριζαν το 
πρωτόκολλο HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) το οποίο 
ζητούσαν οι παροχείς περιεχομένου και το οποίο περιλαμβανόταν σε ορισμένα 
συμβόλαια που είχαν ήδη υπογραφεί. 

(iii) Στις 10.9.2017 αποφασίστηκε ο τερματισμός της παροχής υπηρεσιών 
swap/repair με την προμηθεύτρια εταιρεία των χαλασμένων ADB STB και η 
αξιοποίηση για το σκοπό αυτό του αποθέματος των ADB STBs.  

(iv) Η Αρχή μας πληροφόρησε ότι, μετά την κατακύρωση της προσφοράς για την 
προμήθεια νέων STBs προς αντικατάσταση των ADBs, η Αρχή αποτάθηκε σε 5 
δυνητικούς αγοραστές χωρίς ωστόσο επιτυχή ανταπόκριση.   

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, στις 31.12.2017 το απόθεμα των ADB STBs 
μειώθηκε στα 18.235. Από ανάλυση που λάβαμε από την Αρχή, διαπιστώθηκε ότι το 
μεγαλύτερο μέρος της μείωσης του αποθέματος αφορούσε στην αντικατάσταση 
10.625 Pirelli με ADB STBs. Σημειώνεται ότι όλα τα ADB STBs αναμένεται να 
αντικατασταθούν το 2019 με τη λειτουργία της νέας πλατφόρμας.  

Σημειώνεται επίσης ότι κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ορισμένες παραγγελίες 
ADB STBs που τοποθετήθηκαν μέσω του ERP από τις αποθήκες, χρεώθηκαν σε 
λανθασμένα έργα. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι συνολικά 2.680 ADB STBs 
χρεώθηκαν στο έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση DSL modems» και 655 στο έργο 
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«Γραφική ύλη». Όπως μας πληροφόρησε η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής 
Διαχείρισης οι χρεώσεις αυτές έγιναν εκ παραδρομής.   

Πέραν της μείωσης του αποθέματος, όπως αναφέρεται πιο πάνω στα πλαίσια της 
ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων για το 2017, η Αρχή προχώρησε σε 
απομείωση της αξίας του αποθέματος των ADB STBs από €64,72 στα €40 ανά 
τεμάχιο με την αιτιολογία ότι με την υλοποίηση του νέου έργου, τα STB αυτά 
πρόκειται να αντικατασταθούν σταδιακά κατά το 2019. Η τιμή των €40/τεμάχιο ήταν η 
τιμή που δόθηκε από τον επιτυχόντα προσφοροδότη για τα νέα STB που θα 
χρησιμοποιηθούν στη νέα πλατφόρμα. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγείται την διεξαγωγή ανεξάρτητης διοικητικής 
έρευνας για να διαπιστωθεί κατά πόσον, δεδομένων των σχεδίων για αλλαγή της 
πλατφόρμας το 2017 και των συνθηκών αγοράς σε Κύπρο και Ελλάδα της περιόδου 
2014 - 2015, η αγορά 30.000 ADB STBs τον Νοέμβριο του 2014 για σκοπούς 
κάλυψης της ζήτησης που προβλέφθηκε για το 2015 ήταν δικαιολογημένη. Η 
διοικητική έρευνα θα πρέπει να καλύψει και τον τρόπο διαχείρισης του αποθέματος 
και ιδιαίτερα τους λόγους για τους οποίους η αντικατάσταση των Pirelli STB με τα 
ADB κρίθηκε ότι έπρεπε να γίνει μαζικά εντός του 2017 και όχι σταδιακά. 

Η Αρχή μας πληροφόρησε ότι η υπηρεσία σημειώνει πως, εφόσον οι προβλέψεις 
αφορούσαν στο έτος 2015, πρώτιστη προτεραιότητα ήταν η διατήρηση της 
επιχειρησιακής επάρκειας βάσει των προβλέψεων σε αριθμούς πελατών και STBs, 
έχοντας υπόψη ότι: 

- ο συγκεκριμένος τύπος STB ήταν ο μοναδικός που μπορούσε να λειτουργήσει 
στην πλατφόρμα Cytavision,  

- ότι θα σταματούσε σύντομα η παραγωγή του, 
- ότι οι προβλέψεις αφορούσαν μόνο στο 2015 (άρα αν τυχόν οι ανάγκες ήταν 

μεγαλύτερες για τα επερχόμενα έτη 2016 και 2017 θα έπρεπε να υπάρχουν 
διαθέσιμα αποθέματα), 

- υπήρχε δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης (η οποία θα μπορούσε να εξασκηθεί 
από τους συμμετέχοντες προμηθευτές σε διαγωνισμό για τη νέα πλατφόρμα 
Cytavision. 

(β) Έκθεση ΔΕΕ για την απογραφή αποθεμάτων. Από μελέτη της Διεύθυνσης 
Εσωτερικού Ελέγχου ημερ. 7.5.2018 σχετικά με την απογραφή των αποθεμάτων για 
το έτος 2016, διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

(i) Δεν υπάρχει γραπτή διαδικασία και καθορισμένα κριτήρια για εντοπισμό και 
παρακολούθηση των βραδυκίνητων και πεπαλαιωμένων αποθεμάτων ούτε και 
έγκαιρη λήψη αποφάσεων για εκποίηση/διαγραφή τους. Σύμφωνα με την ΑΔΧΔ 
τουλάχιστον μια φορά το χρόνο αποστέλλονται γραπτές οδηγίες από την 
Χρηματοοικονομική Διαχείριση στις αρμόδιες Διευθύνσεις, για εντοπισμό και 
χειρισμό των πεπαλαιωμένων υλικών. 

(ii) Υλικά συνολικής λογιστικής αξίας €1,9 εκ. αποθηκεύονται στην αποθήκη στα 
Σαράντα Σπήλια χωρίς επαρκή φύλαξη (απουσία φύλακα, κάμερας ασφαλείας 
και συστήματος συναγερμού). Επιπρόσθετα υπάρχει κίνδυνος φθοράς ή/και 
καταστροφής των υλικών αυτών  λόγω διαρροών στην οροφή της αποθήκης. 
Όπως μας ενημέρωσε η ΑΔΧΔ τα υλικά/εξοπλισμός που μεταφέρονται στα 
Σαράντα Σπήλια αφορούν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά που προορίζονται για 
κήρυξη τους σε πεπαλαιωμένα. Επιπρόσθετα ενημερωθήκαμε ότι ο εξοπλισμός 
βρίσκεται κλειδωμένος σε κτήριο σε περιφραγμένο κλειστό τεμάχιο και τα όποια 
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περαιτέρω μέτρα με κόστος είναι, κατά την άποψη της αρμόδιας Υπηρεσίας, 
υπερβολικά. Όσον αφορά τον κίνδυνο φθοράς λόγω διαρροών, η ΑΔΧΔ μας 
ενημέρωσε ότι τα υλικά έχουν τοποθετηθεί στον πιο στεγανό, υπό τις συνθήκες 
χώρο, και ότι έχει ήδη ζητηθεί η επιδιόρθωση του κτηρίου από την αρμόδια 
Υπηρεσία. 

(iii) Εκκρεμεί η εισαγωγή λογισμικού με δυνατότητα σάρωσης γραμμικού κώδικα με 
το οποίο θα αναβαθμιστεί η διαχείριση των αποθεμάτων. Σύμφωνα με την 
ΑΔΧΔ μια τέτοια επένδυση δεν θα απέφερε ουσιαστικά οφέλη εφόσον η 
αποθήκη δεν διαθέτει τον όγκο των πράξεων που θα χρειαζόταν για να έχει 
σημαντικά οφέλη από την εισαγωγή μιας τέτοιας τεχνολογίας. Παρόλα αυτά, 
ενημερωθήκαμε ότι η αρμόδια Υπηρεσία της Αρχής έχει ζητήσει από την ομάδα 
ERP παρουσίαση για το σχετικό module του συστήματος για να μελετηθεί η 
ιδέα. 

31. Αγορά Υπηρεσιών 

Η Αρχή αγοράζει υπηρεσίες από διάφορους συνεργάτες (υπεύθυνος γραφείου 
τύπου, κοινωνική λειτουργός, ιατρός εργασίας και νοσηλεύτρια). Η δαπάνη το 2017 
ανήλθε σε €120.243,47 (€124.060 το 2016). Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες 
εκθέσεις μας, τα κριτήρια και οι διαδικασίες για εξασφάλιση των υπηρεσιών 
καθορίστηκαν σε συνεδρία του Συμβουλίου Γενικής Διεύθυνσης στις 21.10.2013. 
Συνοπτικά η διαδικασία προβλέπει αιτιολόγηση της ανάγκης από την αρμόδια 
Υπηρεσία, διερεύνηση κατά πόσο η ανάγκη μπορεί να ικανοποιηθεί εσωτερικά, 
έγκριση από το Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης, ενημέρωση των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, τελική έγκριση από το Συμβούλιο και προκήρυξη προσφορών σε 
περίπτωση που η ανάγκη δεν μπορεί να ικανοποιηθεί εσωτερικά.  

(α) Κατά τη διάρκεια του έτους, η Αρχή προέβηκε σε βραχυπρόθεσμες ανανεώσεις 
και τελικά σε τερματισμούς συμβολαίων, αναφορικά με τα οποία παρατηρήθηκαν τα 
ακόλουθα: 

(i) Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου. Το Συμβούλιο σε συνεδρία του ημερομηνίας 
28.6.2016 αποφάσισε τη συνέχιση της συνεργασίας με την πιο πάνω, για ένα 
έτος από την 1.7.2016 μέχρι τις 30.6.2017. Ακολούθως, το Συμβούλιο σε 
συνεδρία του στις 13.6.2017 αποφάσισε την παράταση της συνεργασίας μέχρι 
30.9.2017, ενώ στις 8.8.2017 αποφάσισε την τελευταία παράταση μέχρι τις 
31.12.2017 καθώς και το ότι οι υπηρεσίες που πρόσφερε η πιο πάνω θα 
μπορούσαν να εξασφαλιστούν σε μεγάλο  βαθμό από στελέχη της Εταιρικής 
Επικοινωνίας. Σημειώθηκε όπως, η πιθανότητα ενίσχυσης της υπηρεσίας με 
ενδεχόμενη εξωτερική συνεργασία, εξεταστεί εν ευθέτω χρόνο και με βάση την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εσωτερικής διευθέτησης.  

Όπως ενημερωθήκαμε, τα περισσότερα καθήκοντα του Γραφείου Τύπου 
ανέλαβε η Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας.  

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

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

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

Ακολούθως, το Συμβούλιο αποφάσισε στις 12.12.2016 την παράταση του 
συμβολαίου της πιο πάνω, μέχρι τις 31.7.2017, δίδοντας ταυτόχρονα 
ειδοποίηση ότι αυτή θα ήταν και η ημερομηνία τερματισμού του συμβολαίου της, 
ενώ στις 13.6.2017 αποφάσισε, όπως παραταθεί, για τελευταία φορά η πιο 
πάνω συνεργασία, μέχρι 30.9.2017 και ταυτόχρονα αποφάσισε την προκήρυξη 
ανοικτών διαγωνισμών για εξασφάλιση υπηρεσιών ιατρού εργασίας, νοσηλευτή 
και κοινωνικού/ών λειτουργού/ών. 

Ακολούθως, και μετά την μη ολοκλήρωση των διαδικασιών του ανοιχτού 
διαγωνισμού που προκηρύχθηκε στις 21.9.2017 από την Αρχή, για παροχή 
υπηρεσιών κοινωνικών λειτουργών, και ο οποίος έληγε στις 27.10.2017, το 
Συμβούλιο αποφάσισε στις 26.9.2017, όπως η συμφωνία της πιο πάνω 
παραταθεί μέχρι τις 30.11.2017.  

Τελικά, όπως διαπιστώθηκε, το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τη μειωμένη 
συμμετοχή (μόνο ένας ενδιαφερόμενος)  στον διαγωνισμό για την εξασφάλιση 
υπηρεσιών κοινωνικών λειτουργών αποφάσισε στις 14.11.2017 την ακύρωση 
του διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξη αμέσως, με διαφοροποίηση στη 
ζητούμενη επαγγελματική πείρα.   

(iii) Νοσηλεύτρια. Στην περίπτωση της Νοσηλεύτριας, το Συμβούλιο αποφάσισε 
στις 12.12.2016, την παράταση του συμβολαίου της μέχρι 31.7.2017, δίδοντάς 
της ταυτόχρονα ειδοποίηση, ότι αυτή θα ήταν και η ημερομηνία τερματισμού του 
συμβολαίου της. Ακολούθως, το  Συμβούλιο αποφάσισε στις 13.6.2017, όπως 
παραταθεί για «τελευταία» φορά η πιο πάνω συνεργασία, μέχρι 30.9.2017 και, 
όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω στην περίπτωση της Κοινωνικού Λειτουργού, 
ταυτόχρονα αποφάσισε την προκήρυξη ανοικτών διαγωνισμών για εξασφάλιση 
υπηρεσιών ιατρού εργασίας, νοσηλευτή και κοινωνικού/ών λειτουργού/ών.  

Μετά και την μη ολοκλήρωση των διαδικασιών του ανοιχτού διαγωνισμού που 
προκηρύχθηκε από την Αρχή για παροχή υπηρεσιών νοσηλευτή, το Συμβούλιο 
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αποφάσισε στις 26.9.2017, όπως η συμφωνία της πιο πάνω παραταθεί μέχρι 
30.11.2017.  

Όπως και στην περίπτωση του διαγωνισμού για την εξασφάλιση υπηρεσιών 
κοινωνικών λειτουργών,  διαπιστώθηκε ότι το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τη 
μειωμένη συμμετοχή (μόνο ένας ενδιαφερόμενος)  στον διαγωνισμό για την 
εξασφάλιση υπηρεσιών Νοσηλεύτριας, αποφάσισε στις 14.11.2017 την 
ακύρωση του διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξη αμέσως, με 
διαφοροποίηση στη ζητούμενη επαγγελματική πείρα.   

(iv) Ιατρός εργασίας. Ο πιο πάνω είναι συνεργάτης της Αρχής από τις 5.9.2009 και 
μετά από διαδοχικές ανανεώσεις και παρατάσεις  του συμβολαίου του, το 
Συμβούλιο αποφάσισε, σε συνεδρία του στις 12.12.2016, την παράταση του 
συμβολαίου του μέχρι τις 31.7.2017, δίδοντάς του ταυτόχρονα ειδοποίηση, ότι 
αυτή θα ήταν και η ημερομηνία τερματισμού του συμβολαίου του. 

Ακολούθως, το Συμβούλιο αποφάσισε στις 13.6.2017, να παραταθούν για 
τελευταία φορά οι συνεργασίες του ιατρού εργασίας, της νοσηλεύτριας, της 
κοινωνικής λειτουργού  και της υπεύθυνης γραφείου τύπου μέχρι τις 30.9.2017.  

Περαιτέρω, και μετά την μη ολοκλήρωση των διαδικασιών του ανοιχτού 
διαγωνισμού για την εξασφάλιση υπηρεσιών ιατρού εργασίας, το Συμβούλιο 
αποφάσισε στις 26.9.2017, όπως η συμφωνία του πιο πάνω παραταθεί μέχρι 
30.11.2017. 

(β) Διαγωνισμός ΑΤ.26/2017 για την εξασφάλιση Υπηρεσιών Ιατρού 
Εργασίας. Η Αρχή προκήρυξε τον πιο πάνω διαγωνισμό στις 27.7.2017 και η 
κατακύρωση έγινε στις 20.11.2017 από το ΚΣΠ, στον υφιστάμενο ιατρό εργασίας, ο 
οποίος ήταν και ο μοναδικός προσφοροδότης (έγγραφα προσφορών έλαβαν μόνο 
δύο άτομα). Υπογράφηκε συμφωνία στις 29.11.2017, με ισχύ από 1.12.2017-
30.11.2018, για το συνολικό ποσό των €33.000 (+ ΦΠΑ). 

Παρατηρήθηκαν ωστόσο τα ακόλουθα σχετικά με την πιο πάνω προσφορά: 

(i)  H προσφορά προκηρύχθηκε 27.7.2018 με τελευταία ημερομηνία υποβολής την 
1.9.2017, δηλαδή ίσχυε κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, που είναι περίοδος 
διακοπών, και ίσως είναι ένας από τους λόγους που δεν υπήρξε ενδιαφέρον 
υποβολής.  

(ii) Το Συμβούλιο εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του κατά τη συνεδρία 43/2017, ημερ. 
26.9.2017, λόγω του ότι, ενώ σε προηγούμενη συζήτηση του θέματος ήταν 
ξεκάθαρη η αναφορά των Υπηρεσιών Προσωπικού ότι ιατροί εργασίας θα 
αναζητούνταν και από την Ελλάδα, εντούτοις δεν έγινε δημοσίευση του 
Διαγωνισμού στην Ελλάδα.   

(iii) Ο υφιστάμενος ιατρός εργασίας υπέβαλε την προσφορά του με πλήρη 
επιφύλαξη των όσων αναφέρονται σε επιστολή των δικηγόρων του ημερ. 
28.8.2017, η οποία κάνει αναφορά, μεταξύ άλλων, στα δικαιώματα που θεωρεί 
ότι έχει ο πιο πάνω ως εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου.  

(iv) Για τους διαγωνισμούς ΑΤ.27/2017 και ΑΤ.31/2017, για την εξασφάλιση 
υπηρεσιών νοσηλεύτριας και κοινωνικών λειτουργών, αντίστοιχα, καθώς και για 
τον διαγωνισμό ΑΤ. 26/2017 για την εξασφάλιση Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, 
υπήρξε  μειωμένη συμμετοχή προσφοροδοτών (ένας ενδιαφερόμενος  για κάθε 
διαγωνισμό) και ενώ  το Συμβούλιο αποφάσισε την ακύρωση των δύο πρώτων 
διαγωνισμών στις 14.11.2017, λαμβάνοντας υπόψη τη μειωμένη συμμετοχή, 
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εντούτοις στην περίπτωση του διαγωνισμού για εξασφάλιση υπηρεσιών ιατρού 
εργασίας, η Αρχή προχώρησε σε κατακύρωση και υπογραφή συμβολαίου. 

(γ) Αιτήματα για μετατροπή συμβάσεων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Στις 
περιπτώσεις ανανεώσεων των συμβολαίων του ιατρού εργασίας και της 
νοσηλεύτριας, το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως επεκτείνει τη 
συνεργασία της Αρχής μαζί τους για ένα έτος μέχρι τις 31.12.2016 (συνεδρία 
17.11.2015) με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη ένα. Μετά από συνεχείς 
παρατάσεις μέχρι 30.11.2017, τα εν λόγω συμβόλαια τερματίστηκαν. 

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

Η Υπηρεσία μας σε προηγούμενες εκθέσεις της συνέστησε όπως τερματιστεί άμεσα 
η κατάσταση αυτή, και όπως μη ανανεωθούν τα συμβόλαια των συνεργατών. Όπως 
αναφέρεται πιο πάνω, η Αρχή προχώρησε στον τερματισμό των συμβολαίων των 
συνεργατών Ιατρού Εργασίας, Νοσηλεύτριας, Κοινωνικού Λειτουργού και  
Εκπρόσωπου Τύπου. Ωστόσο παρατηρήθηκε ότι η νέα μίσθωση υπηρεσιών ιατρού 
εργασίας, που υπογράφηκε στις 29.11.2017 περιέχει στοιχεία που παραπέμπουν σε 
καθεστώς μισθωτού προσώπου, όπως τα άρθρα 3.3 και 4.4. 

Αναφέρεται συναφώς ότι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών (τέως 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου) στην Εγκύκλιο του αρ. 1517 ημερομηνίας 
14.5.2015 σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις για Αγορά/Μίσθωση Υπηρεσιών 
αναφέρει ότι τέτοιες συμβάσεις δεν πρέπει να παραπέμπουν σε καθεστώς μισθωτού 
προσώπου αντί  αυτοεργοδοτούμενου και οι ελέγχοντες λειτουργοί θα είναι υπόλογοι 
και θα εξετάζεται θέμα αστικής, ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης, όταν γίνεται κάτι 
τέτοιο.   

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας συστήνει όπως οι συμφωνίες μίσθωσης υπηρεσιών 
συντάσσονται με τέτοιο τρόπο που να μην παραπέμπουν με κανένα τρόπο σε 
καθεστώς μισθωτού προσώπου και να αποκλείεται το ενδεχόμενο οι συνεργάτες να 
κινούνται νομικά εναντίον της Αρχής.  

(δ) Αγορά υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα επικοινωνιακής στρατηγικής και 
διαχείρισης κρίσεων. Το Συμβούλιο της Αρχής αποφάσισε, στη συνεδρία του στις 
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18.3.2014, τη συνεργασία με την εταιρεία STR Ltd στον τομέα επικοινωνιακής 
στρατηγικής και διαχείρισης κρίσεων για περίοδο ενός έτους, έναντι ποσού €28.000.  

Ακολούθως, το Συμβούλιο στις 2.12.2014, διευκρίνισε ότι η απόφασή του για 
συνεργασία με συγκεκριμένο άτομο ως σύμβουλο  επικοινωνιακής στρατηγικής και 
διαχείρισης κρίσεων έχει υλοποιηθεί μέσω συμφωνίας με την κυπριακή εταιρεία PSA 
First Ltd, αντί με την αρχικά προταθείσα εταιρεία STR Ltd. Ως εκ τούτου, οι 
πληρωμές για τη συνεργασία θα γίνονται προς την εταιρεία PSA First Ltd.  

Σημειώνεται ότι η Αρχή έχει υπογράψει, για πρώτη φορά, συμβόλαιο με την πιο 
πάνω εταιρεία, στις 15.10.2014, και με ισχύ από 1.6.2014 – 31.5.2014, με βάση την 
οποία η Αρχή ανέθεσε στην PSA First LTD (Συνεργάτη) εργασίες, οι οποίες 
συμπεριελάμβαναν μεταξύ άλλων, υπηρεσίες και/ή εργασίες σε θέματα 
επικοινωνιακής στρατηγικής και διαχείρισης κρίσεων. 

Σύμφωνα με τον όρο 4.5 της αρχικής συμφωνίας, σε περίπτωση που του ζητηθεί, ο 
Συνεργάτης μπορεί να αναλάβει (με ξεχωριστή συμφωνία και πρόσθετη αμοιβή) την 
παροχή ανάλογων (ή μέρους αυτών) συμβουλευτικών υπηρεσιών, της παρούσας 
συμφωνίας και στη Cyta Hellas. Η διάρκεια και το ακριβές περιεχόμενο αυτής της 
ξεχωριστής συμφωνίας και οι οικονομικοί όροι αυτής, θα συναποφασιστούν μεταξύ 
του Συνεργάτη και της Cyta Hellas.  

Σημειώνεται επίσης ότι οι παραδοτέες εργασίες περιλαμβάνονταν στο Παράρτημα Α. 

Έκτοτε, η πιο πάνω συμφωνία  ανανεώνεται ετησίως  με βάση τους όρους 7 ή/και 18 
της αρχικής συμφωνίας. Σύμφωνα με τον όρο 7 της αρχικής συμφωνίας, αυτή τέθηκε 
σε ισχύ από 1.6.2014 μέχρι τις 31.5.2015 ή μέχρι άλλη ημερομηνία που δύναται να 
συμφωνηθεί μεταξύ των μερών. Σύμφωνα δε με τον όρο 18 της αρχικής συμφωνίας, 
αυτή τροποποιείται μόνο με γραπτή συμφωνία που υπογράφουν και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη.  

Η τελευταία ανανέωση ισχύει  από 1.6.2017-31.5.2018, με βάση τους όρους 7 και 18 
της αρχικής συμφωνίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, επιπρόσθετα όμως, 
ο Συνεργάτης θα παρέχει κάποιες εργασίες (οι οποίες απαριθμούνται) σε θέματα που 
αφορούν στη Cyta Hellas, με αντάλλαγμα το συνολικό ποσό των €14.000, 
επιπρόσθετα του ποσού των €28.000 που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών που 
προσφέρει στη Cyta.  

Συναφώς αναφέρεται  ότι το Συμβούλιο, υιοθετώντας την εισήγηση του ΑνΑΕΔ στο 
υπόμνημα  Αρ. 71/2017, ημερ. 28.4.2017, ενέκρινε στις 16.5.2017: 

(i) την ανανέωση της συνεργασίας με την εταιρεία PSA-First Ltd και τον 
σύμβουλό της, για ακόμα ένα έτος, από 1.6.2017-31.5.2018, με τους ίδιους 
όρους, οι οποίοι, όσο αφορά το αντάλλαγμα, περιλαμβάνουν ετήσια αμοιβή 
€28.000 πλέον μέγιστο ποσό €12.000 για έξοδα διακίνησης/μεταφορικών, 
διαμονής και ημιδιατροφής, έναντι σχετικών αποδείξεων, και 

(ii) κατ΄ εφαρμογή προηγούμενης απόφασής του, που λήφθηκε κατά τη 
συνεδρίαση 12/2017, ημερ. 28.3.2017, με την οποία υιοθετήθηκε αίτημα της 
Cyta Hellas όπως οι υπηρεσίες που θα προσφέρει ο σύμβουλος για τη Cyta 
Hellas περιληφθούν ως προέκταση της συμφωνίας που διατηρεί η Cyta μαζί 
του, αφού οι υπηρεσίες που καλείται να προσφέρει ο σύμβουλος για τη Cyta 
Hellas εξυπηρετούν πρωτίστως τις ανάγκες της μετόχου ΑΤΗΚ στο πλαίσιο 
της διαδικασίας διερεύνησης επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη Cyta Hellas, 
ενέκρινε όπως η συνεργασία με τον σύμβουλο περιλάβει και τις υπηρεσίες 
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που ο σύμβουλος προσφέρει στη Cyta Hellas, το κόστος των οποίων 
καθορίστηκε σε €14.000 πλέον ΦΠΑ.  

Η Υπηρεσία μας παρατηρεί τα ακόλουθα: 

(i) Ο όρος 7 της αρχικής συμφωνίας δεσμεύει τα μέρη της συμφωνίας και σε 
περίπτωση που αυτά δεν συμφωνούν είτε σε ανανέωση είτε σε τερματισμό της 
συμφωνίας θα δημιουργηθούν προβλήματα. 

(ii)  Η τελευταία ανανέωση έγινε με βάση υπηρεσιακή εισήγηση του τύπου «η 
συμβολή του συμβούλου είναι ουσιαστικής σημασίας». 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η Αρχή, στη βάση της Αρχής της ίσης 
μεταχείρισης, θα πρέπει να προχωρήσει στην προκήρυξη ανοικτού ή κλειστού 
διαγωνισμού για την αγορά υπηρεσιών σε θέματα επικοινωνιακής στρατηγικής και 
διαχείρισης κρίσεων. 

32. Νομικές Υπηρεσίες. 

(α) Όπως αναφέρθηκε και σε εκθέσεις μας για τα προηγούμενα έτη, η Αρχή 
διατηρεί τον ίδιο νομικό σύμβουλο για παροχή νομικών συμβουλών, από την ίδρυσή 
της, χωρίς να υπάρχει συμφωνία για αγορά υπηρεσιών νομικού συμβούλου.  

Σημειώνεται και πάλι ότι τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον νομικό σύμβουλο της 
Αρχής για την παροχή των υπηρεσιών του, δεν περιλαμβάνουν αναλυτικά τον αριθμό 
των ανθρωποωρών και το κόστος χρέωσης ανά ανθρωποώρα. Το πιο πάνω, σε 
σχέση με το γεγονός ότι δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία καθιστά δύσκολη τη 
διενέργεια ελέγχου της σχετικής δαπάνης,  η οποία κατά το 2017 ανήλθε σε €144.295 
(€169.596 το 2016), και στην οποία συμπεριλαμβάνεται η συμφωνημένη ετήσια 
αμοιβή (retainer) ύψους €42.715 και ποσό ύψους €23.333 για την παροχή 
υπηρεσιών νομικού συμβούλου στο Τμήμα Διαχείρισης Επισφαλειών. 

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

Από την άλλη, στην Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου αρ. ΓΛ/ΑΑΔΣ 74 που 
εκδόθηκε στις 27 Απριλίου 2016 διευκρινίζεται ότι, ακόμη και για συμβάσεις που δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών του τομέα δημοσίων 
συμβάσεων (2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ισχύουν και πρέπει να 
εφαρμόζονται οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης 
των οικονομικών φορέων, στις οποίες μάλιστα τώρα προστίθεται και η αρχή της 
προστασίας του ανταγωνισμού η οποία θα πρέπει επίσης να εξυπηρετείται και να 
διασφαλίζεται κατά το δυνατό ευρύτερα σε κάθε είδους δημόσια σύμβαση.   
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Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, η Ελεγκτική Υπηρεσία θεωρεί 
ότι είναι λογικό για το διοικητικό συμβούλιο ενός νπδδ να διατηρεί τον ίδιο νομικό οίκο 
επί σειρά ετών για την παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα που σχετίζονται με 
την άσκηση δημόσιας εξουσίας (θέματα διοικητικού δικαίου), δηλαδή νομικών 
συμβουλών είτε υπό τη μορφή γνωματεύσεων προς το διοικητικό συμβούλιο είτε για 
την εκπροσώπηση του νπδδ  σε περιπτώσεις προσφυγών ενώπιον του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου ή του Διοικητικού Δικαστηρίου. Η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν θεωρεί όμως 
ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι που να δικαιολογούν τη διατήρηση για μεγάλο χρονικό 
διάστημα του ίδιου νομικού συμβούλου για την εκπροσώπηση του νπδδ σε 
περιπτώσεις αστικών αγωγών ή διαιτησιών.  

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

Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο διόρισε τετραμελή ad hoc  Επιτροπή για Νομικούς 
Συμβούλους για να μελετήσει το θέμα, κατά τη συνεδρία του αρ. 31/2016,  στις 
11.10.2016, στην οποία προστέθηκαν ακόμα 2 μέλη κατά τη συνεδρία του 
αρ.10/2017, στις 14.3.2017.   

Επιπλέον, όπως ενημερωθήκαμε κατά τον έλεγχο, το Συμβούλιο της Αρχής κατά τη 
συνεδρία του αρ. 7/2018, ημερ. 13.2.2018, έδωσε οδηγίες στον Αναπληρωτή 
Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή και στον κατ΄ ανάθεση Διευθυντή Νομικών και 
Ρυθμιστικών Θεμάτων να φροντίσουν άμεσα, σύμφωνα με τις Διαδικασίες 
Προσφορών της Αρχής, για τα ακόλουθα: 

(i) Να ετοιμαστεί κείμενο προδιαγραφών για προκήρυξη κλειστού διαγωνισμού για 
επιλογή  άλλων νομικών συμβούλων σε θέματα που σχετίζονται με την άσκηση 
δημόσιας εξουσίας, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι οι προδιαγραφές θα 
πρέπει να αναφέρουν ότι ο οίκος που θα επιλεγεί, κατά τη διάρκεια της 
συνεργασίας του με την Αρχή και κατά το διάστημα δύο ετών μετά τον 
τερματισμό της συνεργασίας τους, δεν θα μπορεί να αναλαμβάνει υποθέσεις 
άλλων πελατών που με οποιοδήποτε τρόπο συνδέονται με την Αρχή. 

(ii) Μέχρι να ολοκληρωθεί ο εν λόγω διαγωνισμός, οι υποθέσεις να συνεχίσουν να 
τυγχάνουν διαχείρισης από τον υφιστάμενο εξωτερικό νομικό σύμβουλο, για 
εύλογο χρονικό διάστημα, 

(iii)  να ετοιμαστεί κείμενο προδιαγραφών για προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού 
για την επιλογή δύο δικηγόρων/δικηγορικών οίκων ανά επαρχία για 
περιπτώσεις αστικών αγωγών που αφορούν τις χρεοεισπρακτικές  αγωγές και 
να κοινοποιηθεί ο διαγωνισμός στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, 

(iv)  το θέμα να επανέλθει στο Συμβούλιο το συντομότερο για ενημέρωση σχετικά 
με την πρόοδο της υλοποίησης,  

(v) να καταβληθεί προσπάθεια για συνέχιση, με εναλλακτικό τρόπο, των 
υπηρεσιών που παρέχονται από τη Νομικό η οποία παραχωρείται από τον 
υφιστάμενο εξωτερικό Νομικό Σύμβουλο στο Τμήμα Επισφαλών Χρεωστών της 
Αρχής. 

Στη σύσταση της Υπηρεσίας μας στην Έκθεση για το 2016, είχαμε αναφέρει ότι δεν 
καθίσταται υποχρεωτική η δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αλλά μπορεί να 
περιλαμβάνει προεπιλογή,  προς υποβολή προσφορών, ενός κατάλληλου αριθμού εν 
δυνάμει ενδιαφερομένων και κατάλληλων συνεργατών, μεταξύ των οποίων θα 
μπορούσε να είναι, αν η Αρχή το κρίνει σκόπιμο, και ο υφιστάμενος συνεργάτης. 

Μέχρι σήμερα, δεν έχουν προκηρυχθεί προσφορές. 
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Σύσταση:  Η Υπηρεσία μας επισημαίνει ότι θεωρεί απαράδεκτη την πάροδο 18 
μηνών (μέχρι τον Απρίλιο 2018)  χωρίς η Αρχή να έχει ακόμα προβεί σε προκήρυξη 
διαγωνισμού και συστήνει την επίσπευση των διαδικασιών για παροχή νομικών 
υπηρεσιών με βάση  τις συστάσεις της Υπηρεσίας μας, οι οποίες επαναλαμβάνονται 
για τρίτο συνεχόμενο έτος  στις Εκθέσεις μας. Συγκεκριμένα, επαναλαμβάνουμε 
όπως για την παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα που σχετίζονται με την άσκηση 
δημόσιας εξουσίας (θέματα διοικητικού δικαίου), η Αρχή να συνάπτει μακροχρόνιες 
συμβάσεις (μέχρι πέντε έτη) με νομικούς οίκους ακολουθώντας κατά το δυνατό 
ανταγωνιστική διαδικασία. Σε περίπτωση εν ισχύι συμβάσεων, θα μπορούσε αυτές 
να συνεχιστούν για μικρή ακόμη περίοδο (ενδεικτικά αναφέρεται ως μέγιστο το ένα 
έτος), ειδικά αν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο αναγκαίο, και λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη να μην υπάρξει αλλαγή του νομικού συμβούλου ταυτόχρονα, ή 
σχεδόν ταυτόχρονα, με την αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

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

(β) Ανανέωση Συμβολαίου με δικηγορικό Γραφείο για Παροχή Υπηρεσιών 
Νομικού στο Τμήμα Διαχείρισης Επισφαλειών. Η Αρχή έχει συμβληθεί από την 
1.9.2012 με το Δικηγορικό Γραφείο Α.Κ.Χατζηϊωάννου & Σία για παροχή υπηρεσιών 
νομικού, με την παραχώρηση υπαλλήλου του στο Τμήμα Διαχείρισης Επισφαλειών 
της Αρχής. Η εν λόγω υπάλληλος του δικηγορικού γραφείου εργάζεται στο πιο πάνω 
τμήμα σε πλήρη απασχόληση.  

Η Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών μεταξύ της Αρχής και του δικηγορικού γραφείου 
ήταν για περίοδο ενός έτους από την 1.9.2012 με προοπτική μελλοντικών 
ανανεώσεων της συμφωνίας ανάλογα με τις ανάγκες της Αρχής, για ποσό ύψους 
€27.500 (περιλαμβανομένου του 13ου μισθού), το οποίο η Αρχή καταβάλλει στο 
γραφείο του νομικού συμβούλου.  

Έκτοτε, η Αρχή ανανεώνει διαδοχικά τη συμφωνία, η οποία από 1.9.2014 αυξήθηκε 
στο ποσό των €28.000 ετησίως. Σημειώνεται ότι η τελευταία διετής ανανέωση έγινε 
μέχρι τις 31.8.2017, με απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής στη συνεδρία 33/2015-
5, ημερ. 15.9.2015, υπό την προϋπόθεση ότι η ανανέωση του συμβολαίου δεν 
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προκαθορίζει το ποιο δικηγορικό γραφείο θα αναλαμβάνει τον δικαστικό χειρισμό των 
αγωγών για επισφάλειες. 

Ακολούθως, στις 5.9.2017 το Συμβούλιο αποφάσισε κατά τη συνεδρία 40/2017 την 
προσωρινή παράταση των εν λόγω υπηρεσιών μέχρι να εξεταστεί ολοκληρωμένα το 
θέμα της αγοράς νομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τη σύσταση της Υπηρεσίας μας. 
Σημειώνεται ότι στο σχετικό υπόμνημα αρ.145/2017, ημερ. 28.7.2017, το οποίο 
υποβλήθηκε στην πιο πάνω συνεδρία, ο ΑνΑΕΔ είχε εισηγηθεί  διετή ανανέωση του 
συμβολαίου καθώς επίσης και τη λήψη υπηρεσιών, από το δικηγορικό γραφείο, από 
επιπρόσθετο νομικό συνεργάτη, με δυνατότητα αποδέσμευσης του δεύτερου νομικού 
συνεργάτη με την επιστροφή της υφιστάμενης νομικού συνεργάτιδας, η οποία 
απουσίαζε με  άδεια μητρότητας από τις 6 Νοεμβρίου 2017, περί τον Απρίλιο 2018.   

Επιπλέον, σημειώνεται ότι σε μνημόνιο της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, αρ. 
ΧΔ/ΔΕ/1, ημερ. 10.7.2017 γινόταν αναφορά στα ακόλουθα: 

- Η μονάδα Διαχείρισης Επισφαλών Χρεών της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης  
είναι σοβαρά υποστελεχωμένη σε βαθμό που υπάρχει σοβαρή δυσχέρεια στην 
εκτέλεση των άκρως απαραίτητων βελτιωτικών έργων που απαιτούνται, λόγω 
του μεγάλου αριθμού αγωγών που αντιμετωπίζει η Αρχή.  

- Η μόνιμη νομικός της μονάδας Διαχείρισης Επισφαλών Χρεών της 
Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης απουσιάζει για ένα διάστημα, για 
προσωπικούς λόγους, και λόγω του ότι θα απουσιάσει και η νομικός σύμβουλος 
που παραχωρείται από το δικηγορικό γραφείο, λόγω μητρότητας, γίνεται 
εισήγηση για παραχώρηση αντικαταστάτη. (Η εισήγηση δεν έγινε αποδεκτή από 
το Συμβούλιο)  

Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι  από έλεγχο που έγινε στις πληρωμές προς το 
δικηγορικό γραφείο, σχετικά με το πιο πάνω συμβόλαιο, διαπιστώθηκε ότι η 
τελευταία πληρωμή έγινε με βάση τη χρεωστική σημείωση του δικηγορικού γραφείου, 
αρ. 42/17, ημερ. 2.10.2017, για το ποσό των €9.333 (€11.106 με ΦΠΑ) για την 
περίοδο από 1.9.2017-31.12.2017, δηλαδή περιελάμβανε και την περίοδο από 
6.11.2017 – 31.12.2017 κατά την οποία η νομική σύμβουλος απουσίαζε λόγω 
μητρότητας.  

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η συμφωνία μίσθωσης υπηρεσιών μεταξύ του 
δικηγορικού γραφείου και της Αρχής, για εξασφάλιση υπηρεσιών νομικού σε σχέση 
με τις εργασίες της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης της Αρχής, παραπέμπει σε 
υπαλληλική σχέση μεταξύ της συγκεκριμένης νομικού που προσφέρει υπηρεσίες 
στην Αρχή, και της Αρχής και όχι σε μίσθωση υπηρεσιών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών, αρ. 1517, ημερ. 14.5.2015, και την μετέπειτα 
τροποποίησή της με την εγκ.1532, ημερ. 11.2.2016, και η οποία θα έπρεπε να ισχύει,  
κατ΄ αναλογία, για την Αρχή, «οι παρεχόμενες από τον ανάδοχο υπηρεσίες δεν 
πρέπει να εμπίπτουν στις συνήθεις δραστηριότητες της αναθέτουσας αρχής, οι 
οποίες μπορούν να διεκπεραιωθούν από το προσωπικό της δημόσιας υπηρεσίας. Εκ 
τούτου, η σύναψη δημόσιων συμβάσεων για παροχή υπηρεσιών δεν πρέπει … να 
αφορά σε συμβάσεις εργασίας οι οποίες ενισχύουν με οποιοδήποτε τρόπο τη 
στελέχωση των Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών, αλλά σε παρεχόμενες εργασίες 
που εξυπακούουν την παροχή υπηρεσιών υπό τη μορφή εκθέσεων/παραδοτέων, στη 
βάση προκαθορισμένων κριτηρίων αποδοχής». Η προαναφερόμενη εγκύκλιος 
αναφέρει επίσης ότι η υπαλληλική σχέση προκύπτει μέσα από τη φύση των 
καθηκόντων που εκτελούνται μέσω της μίσθωσης, τα οποία εκτελούνται και από 
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μόνιμο προσωπικό (της Αρχής σε αυτή την περίπτωση) το οποίο, λόγω όγκου 
εργασίας, δεν είναι εφικτό να ανταπεξέλθει, τον καθορισμό ωραρίου, την παροχή 
πληρωμένης άδειας και την παροχή άδειας ασθενείας, τα οποία ισχύουν στην 
περίπτωση της πιο πάνω νομικού συμβούλου. Επισημαίνεται ότι η συμπερίληψη του 
Όρου 8 στην εν λόγω συμφωνία μίσθωσης υπηρεσιών, ο οποίος αναφέρει, μεταξύ 
άλλων, ότι «η συμφωνία δεν θα συνιστά ή ερμηνεύεται ως υπαλληλική σχέση της 
Αρχής και του Υπαλλήλου», είναι άνευ αντικειμένου.  

Κατά την άποψή της Υπηρεσίας μας, η Αρχή θα έπρεπε να είχε ζητήσει 
αντικατάσταση της νομικού συμβούλου κατά τη διάρκεια της απουσίας της λόγω 
μητρότητας, αφού τέτοια απουσία ούτε καλύπτεται από το συμβόλαιο και ούτε θα 
μπορούσε να αποτελεί όρο σε συμβόλαιο μίσθωσης υπηρεσιών. Εκτός τούτου, το 
Τμήμα Διαχείρισης Επισφαλειών της Αρχής έχει παραμείνει για κάποιο χρονικό 
διάστημα χωρίς στελέχωση λόγω της ταυτόχρονης απουσίας της μόνιμης νομικής 
συμβούλου και της νομικής συμβούλου με «μίσθωση υπηρεσιών».  

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγείται τον τερματισμό του πιο πάνω συμβολαίου που 
παραπέμπει σε σχέση εργοδότη-εργοδοτούμενου και τη σύνταξη συμβολαίου με 
τέτοιους όρους που να αποτελούν συμβόλαιο μίσθωσης υπηρεσιών. 

33. Διαχείριση υπηρεσιακών οχημάτων.  

Η Αρχή διαθέτει 617 ενεργά οχήματα εκ των οποίων τα 106 αγοράστηκαν το 2017. Η 
διαχείριση των οχημάτων γίνεται από την Χρηματοοικονομική Διοίκηση – Διαχείριση 
Υποστηρικτικών Υποδομών και Υπηρεσιών (ΧΔ-ΔΥΥΥ). Οι δαπάνες το 2017 για τη 
λειτουργία και συντήρηση των οχημάτων ανήλθαν σε €854.022 σε σύγκριση με 
€898.258 το 2016. 

Η Υπηρεσία μας κατά τον έλεγχο των διαδικασιών συντήρησης και διαχείρισης των 
οχημάτων διαπίστωσε τα ακόλουθα: 

(α) Αγορά ανταλλακτικών. Στις 20.11.2017 το Κεντρικό Συμβούλιο Προσφορών 
αποφάσισε όπως οι αγορές ανταλλακτικών οχημάτων για όλες τις επαρχίες γίνονται 
μόνο από δύο συγκεκριμένες εταιρείες, με την προϋπόθεση ότι ο όγκος αγορών 
προς τις δύο εταιρίες θα είναι ισοζυγισμένος. Η απόφαση αυτή λήφθηκε χωρίς να 
διενεργηθεί διαγωνισμός προσφορών. Οι αγορές γίνονται με βάση την έκπτωση που 
προσφέρθηκε από τις δύο εταιρείες χωρίς ωστόσο να υπογραφούν σχετικά 
συμβόλαια. Με βάση τις προφορικές οδηγίες που δόθηκαν στα συνεργεία 
συντήρησης με τα οποία είναι συμβεβλημένη η Αρχή, η προμήθεια ανταλλακτικών 
γίνεται εναλλάξ ανά αυτοκίνητο.  

Σύμφωνα με την ΑΔΧΔ η διαδικασία αγοράς ανταλλακτικών απευθείας από τις δύο 
εταιρείες τέθηκε σε εφαρμογή σε δοκιμαστική βάση και τα αποτελέσματα της 
αξιολογούνται θετικά και ως εκ τούτου η αρμόδια Μονάδα ετοιμάζει συμβόλαια τα 
οποία θα τύχουν θεώρησης από τη Νομική Υπηρεσία της Αρχής. 

Σύσταση: Για να επιτευχθεί η όσο το δυνατό καλύτερη τιμή των ανταλλακτικών 
εισηγούμαστε να διενεργηθεί ανταγωνιστική και ανοικτή διαδικασία προσφορών. Σε 
κάθε περίπτωση, η διαδικασία προμήθειας ανταλλακτικών από τα συνεργεία θα 
πρέπει να καταγραφεί και να περιληφθεί στα συμβόλαια των συνεργείων κάθε 
επαρχίας. Επιπρόσθετα, εισηγούμαστε την εφαρμογή ενός συστήματος ποιοτικού 
ελέγχου για την προμήθεια και εγκατάσταση των ανταλλακτικών καθώς και τη 
διαχείριση των συμβολαίων το οποίο θα τεθεί υπό την ευθύνη κατάλληλα 
καταρτισμένου και προσοντούχου προσωπικού της Αρχής. 
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(β) Μεταφορά οχημάτων από/προς τα συνεργεία συντήρησης: Διαπιστώθηκε 
ότι η μεταφορά των επιβατικών οχημάτων από και προς τα συνεργεία συντήρησης με 
τα οποία είναι συμβεβλημένη η Αρχή (π.χ. προληπτική συντήρηση, τεχνικός έλεγχος, 
πλύσιμο, επιδιόρθωση ελαστικών, αλλαγή λαδιού κ.α.) γίνεται από προσωπικό της 
Αρχής με αποτέλεσμα να σπαταλείται σημαντικός χρόνος εργατοωρών από 
προσωπικό της Αρχής. 

Όπως μας ενημέρωσε η ΑΔΧΔ για τα επιβατικά οχήματα που βρίσκονται ενταγμένα 
στις Ομάδες Οχημάτων Κοινής Εξυπηρέτησης (ΟΟΚΕ) έχουν ήδη γίνει σχετικές 
διευθετήσεις. 

(γ) Καταχώρηση εργασιών συντήρησης στο λογισμικό Cytafleet: 
Διαπιστώθηκε ότι ορισμένες επαναλαμβανόμενες εργασίες μικρής αξίας (π.χ. 
πλύσιμο, επιδιόρθωση ελαστικών, ψυκτικό αέριο, αλλαγή υαλοκαθαριστήρων κ.α.) 
δεν καταχωρούνται στο λογισμικό Cytafleet, όπως για παράδειγμα οι εργασίες 
προληπτικής συντήρησης και τεχνικού ελέγχου, με αποτέλεσμα να μην γίνεται 
αυτοματοποιημένος έλεγχος τυχόν κατάχρησης των εργασιών αυτών. 

Σύσταση: Εισηγούμαστε όπως μελετηθεί επέκταση των λειτουργιών του συστήματος 
Cytafleet ώστε να καταχωρούνται στο σύστημα όλες οι μικρές εργασίες για να γίνεται 
αυτοματοποιημένος έλεγχος. 

(δ) Έλεγχοι κατανάλωσης, συντήρησης και διακίνησης οχημάτων: 
Διαπιστώθηκε ότι ενώ οι σχετικές εσωτερικές διαδικασίες της Αρχής προνοούν για 
την τακτική παρακολούθηση από τους προϊστάμενους των μονάδων τόσο των 
καταστάσεων αγοράς καυσίμων και συντήρησης από το σύστημα Cytafleet όσο και 
των δεδομένων χρήσης και διακίνησης οχημάτων από το σύστημα TrackSmart, και 
την ετοιμασία αναφορών όταν κριθεί απαραίτητο, στην πράξη η παρακολούθηση και 
η ετοιμασία αναφορών γίνεται μόνο από την Γραμματεία της ΧΔ-ΔΥΥΥ και όχι σε 
τακτική βάση.  

Σύσταση: Εισηγούμαστε όπως οι διαδικασίες τροποποιηθούν ώστε να καταστεί 
υποχρεωτικός ο έλεγχος σε μηνιαία ή εβδομαδιαία βάση της κατανάλωσης καυσίμων, 
συντήρησης και διακίνησης των οχημάτων από τους υπεύθυνους των επαρχιών και 
τμημάτων και η υποχρεωτική ετοιμασία τακτικών αναφορών. 

(ε) Παραγωγή συναγερμών από τα συστήματα TrackSmart και Cytafleet: 
Διαπιστώθηκε ότι ενώ το σύστημα διαχείρισης της χρήσης και διακίνησης οχημάτων 
(TrackSmart) διαθέτει δυνατότητα παραγωγής σημάτων συναγερμού και αναφορών 
για ασυνήθιστη, παράτυπη ή παράνομη χρήση (π.χ. υπερβολική ταχύτητα, απόκλιση 
από προκαθορισμένη διαδρομή, παράβαση περιοχής κίνησης – geofencing κτλ) 
εντούτοις στην πράξη δεν γίνεται χρήση αυτής της δυνατότητας με αποτέλεσμα 
τέτοιες περιπτώσεις να είναι δυνατό να εντοπιστούν μόνο σε περίπτωση που 
διενεργηθεί έλεγχος. Όσον αφορά στο σύστημα Cytafleet, όπως πληροφορηθήκαμε, 
το σύστημα δεν παρέχει τέτοια δυνατότητα στο παρόν στάδιο. 

Σύσταση: Εισηγούμαστε όπως το σύστημα TrackSmart παραμετροποιηθεί ώστε να 
παράγει αυτόματα συναγερμούς και αναφορές για παραβίαση των Βασικών Κανόνων 
ή/και Παραβάσεων Κανονισμών/Πειθαρχικών Αδικημάτων τα οποία περιγράφονται 
στις σχετικές διαδικασίες της Αρχής. Παράλληλα, θα πρέπει να τροποποιηθεί η 
σχετική διαδικασία ώστε τέτοιες περιπτώσεις να εξετάζονται άμεσα από άτομα που 
θα καθοριστούν ως υπεύθυνα και τα οποία, σε τέτοιες περιπτώσεις, θα ετοιμάζουν 
και σχετική αναφορά. Όσον αφορά στο σύστημα Cytafleet εισηγούμαστε όπως 
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εξεταστεί η επέκταση της λειτουργίας του ώστε να παράγει συναγερμούς για 
ασυνήθιστη κατανάλωση ή προμήθεια καυσίμων.   

(στ) Οχήματα χωρίς σήμα GPS: Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι για ορισμένα 
οχήματα τα οποία βρίσκονταν στο μητρώο και τα οποία χρησιμοποιούνταν από 
προσωπικό της Αρχής, δεν μπορούσαν να εξαχθούν δεδομένα διακίνησης για 
σκοπούς ελέγχου, λόγω, όπως μας αναφέρθηκε, ύπαρξης τεχνικού προβλήματος με 
τους δέκτες GPS. 

Σύσταση: Εισηγούμαστε όπως οι σχετικές διαδικασίες και το σύστημα TrackSmart 
τροποποιηθούν ώστε σε περίπτωση που ένα όχημα δεν παρέχει σήμα GPS, να 
παράγεται αυτόματη αναφορά, να διενεργούνται οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι και 
το όχημα να ακινητοποιείται μέχρι να επιδιορθωθεί.  

(ζ) Πώληση και καταστροφή πεπαλαιωμένων οχημάτων: Κατά το 2017 η Αρχή 
προχώρησε σε πώληση και καταστροφή 60 οχημάτων. Για 30 οχήματα (29 από τα 
οποία είχαν αγοραστεί αφορολόγητα κατά την περίοδο 1995 – 2001 και 1 το οποίο 
αγοράστηκε το 2005 και καταστράφηκε ολοσχερώς από ατύχημα) προκηρύχτηκε τον 
Ιούνιο του 2017 κλειστός διαγωνισμός προσφορών για πώληση και καταστροφή 
τους, ο οποίος κατακυρώθηκε στην εταιρεία που υπέβαλε την ψηλότερη τιμή (€185 + 
ΦΠΑ ανά όχημα). Τα υπόλοιπα 30 οχήματα (23 από τα οποία είχαν αγοραστεί 
αφορολόγητα κατά την περίοδο 1995 – 2001 και 7 οχήματα τα οποία αγοράστηκαν το 
2005) αγοράστηκαν και καταστράφηκαν τον Δεκέμβριο του 2017 από την ίδια 
εταιρεία στην ίδια τιμή, παρά του ότι ο διαγωνισμός προσφορών που προκηρύχθηκε 
τον Ιούνιο του 2017 αφορούσε μόνο τα πρώτα 30 οχήματα. Επιπρόσθετα, 
διαπιστώθηκε ότι η απόφαση για πώληση και καταστροφή των 60 οχημάτων 
λήφθηκε χωρίς να προηγηθεί προσπάθεια πώλησης των οχημάτων μέσω, για 
παράδειγμα, πλειοδοτικού διαγωνισμού και χωρίς να υπάρχει έκθεση βλάβης με την 
οποία να υπολογίζεται και να πιστοποιείται η μη-οικονομική τους επιδιόρθωση (ως οι 
πρόνοιες της σχετικής διαδικασίας). Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε 20 από τα 
60 οχήματα που καταστράφηκαν, η ένδειξη οδομέτρου ήταν μεταξύ 57.000 km – 
100.000 km, εκ των οποίων 10 ήταν επιβατικά και 10 εμπορικά. Σύμφωνα με την 
ΑΔΧΔ η ένδειξη οδομέτρου δεν είναι ενδεικτική της κατάστασης ενός οχήματος 
καθώς για τα οχήματα που χρησιμοποιούνται από συνεργεία οι μηχανές λειτουργούν 
και κατά τη στάση των οχημάτων (λειτουργία απαραίτητου εξοπλισμού, φωτισμός), 
ενώ κάποια οχήματα οδηγούνται σε χωματόδρομους για τους απομακρυσμένους 
σταθμούς κινητής τηλεφωνίας οπόταν επισυμβαίνουν σοβαρές βλάβες.  

Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως σε περιπτώσεις σοβαρών βλαβών οχημάτων που 
η επιδιόρθωση τους δεν είναι οικονομική, υποβάλλεται έκθεση βλάβης και μη-
οικονομικής επιδιόρθωσης από συνεργείο. Όπως μας ενημέρωσε η ΑΔΧΔ η Αρχή 
έχει ήδη ετοιμάσει σχετικό έντυπο το οποίο θα ενταχθεί στην όλη διαδικασία από την 
1η Ιουνίου 2018. 

Σύσταση: Εισηγούμαστε όπως πριν την καταστροφή οχημάτων της Αρχής γίνονται 
προσπάθειες πώλησης των οχημάτων μέσω πλειοδοτικών διαγωνισμών. 

34. Προσφορές. 

Η Αρχή εξαιρείται από τον σχετικό Νόμο των προσφορών (Ν.140(Ι)/2016), και 
εφαρμόζει εσωτερικούς Κανονισμούς («Νέες Διαδικασίες Προσφορών»), καθώς 
επίσης και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για θέματα 
προσφορών.   
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(α) Διαγωνισμός MM.33/2016 για την προμήθεια και υποστήριξη νέας 
πλατφόρμας για παροχή υπηρεσιών τηλεοπτικού περιεχομένου σε 
δικτυωμένες συσκευές (Connected TV). Όπως αναφέραμε στην Έκθεση μας για το 
2016 στην οποία γίνεται λεπτομερής αναφορά των όσων προηγήθηκαν για το υπό 
αναφορά θέμα, ο διαγωνισμός ΜΜ.33/2016 προκηρύχθηκε τον Οκτώβριο 2016 με 
την μέθοδο των δύο φακέλων (τεχνική και οικονομική προσφορά) και 
προϋπολογιζόμενη δαπάνη €17.500.000, για προμήθεια εξοπλισμού, άδειες χρήσης 
και συντήρηση για συνολική περίοδο 8 χρόνων, συμπεριλαμβανομένου ποσού  
€5.000.000 για την προμήθεια 100.000 αποκωδικοποιητών (Set Top Boxes - STBs). 
Στον διαγωνισμό προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν επτά προεπιλεγέντες 
προμηθευτές, κατόπιν μελέτης/αξιολόγησης από εξωτερικό σύμβουλο, και τον 
Δεκέμβριο 2016 υποβλήθηκαν πέντε προσφορές. 

Τον Μάιο 2017, ετοιμάστηκε η τελική τεχνική έκθεση αξιολόγησης και υποβλήθηκε 
στο ΚΣΠ για λήψη απόφασης. Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της τεχνικής 
αξιολόγησης ήταν τα ακόλουθα: 

 Απόρριψη  δύο προσφορών οι οποίες δεν ικανοποιούσαν τους όρους των 
εγγράφων του διαγωνισμού.  

 Οι άλλες τρεις προσφορές να προχωρήσουν στο στάδιο της οικονομικής  
αξιολόγησης. 

Το ΚΣΠ υιοθέτησε τα αποτελέσματα της τεχνικής αξιολόγησης και αποφάσισε τον 
ίδιο μήνα να συστήσει στο Συμβούλιο της Αρχής την έγκριση των αποτελεσμάτων της 
εν λόγω τεχνικής αξιολόγησης, και να εξουσιοδοτήσει το ΚΣΠ για άνοιγμα των 
Οικονομικών Φακέλων των τριών έγκυρων προσφορών και οικονομική και τελική 
αξιολόγησή τους. 

Τον Ιούλιο 2017, ο Αν.Α.Ε.Δ. υπέβαλε  υπόμνημα στο ΔΣ της Αρχής, με το οποίο 
εισηγήθηκε όπως εγκριθούν οι πιο πάνω συστάσεις του ΚΣΠ.  

Τον Σεπτέμβριο 2017, κατά την εξέταση από το ΔΣ της Αρχής του πιο πάνω 
υπομνήματος του Αν.Α.Ε.Δ, ο τελευταίος ενημέρωσε προφορικά το ΔΣ ότι η 
εταιρεία/ανάδοχος η οποία παρέχει υπηρεσίες συντήρησης/υποστήριξης της 
υφιστάμενης πλατφόρμας της Cytavision μέσω του συμβολαίου ΜΜ.33/2002, η 
οποία είναι και η μία εκ των τριών έγκυρων προσφορών του διαγωνισμού αρ. 
ΜΜ33/2016, ενώ ειδοποίησε την Αρχή  το 2014 ότι σταματά την τεχνική υποστήριξη 
της υφιστάμενης πλατφόρμας στις 30.6.2018,  τον Ιούλιο 2017, σε συνάντηση που 
ζήτησε η εταιρεία με την Πρόεδρο του ΔΣ και τον Αν.Α.Ε.Δ., πρότεινε την  
αναβάθμιση της υφιστάμενης πλατφόρμας. 

Ενόψει των πιο πάνω, το ΔΣ της Αρχής αποφάσισε να ζητήσει νομική γνωμάτευση 
αναφορικά με τη δυνατότητα και τον τρόπο χειρισμού της πρότασης για αναβάθμιση 
της υφιστάμενης πλατφόρμας που ενδέχεται να ικανοποιεί τις ανάγκες της Αρχής με 
πιο οικονομικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο κόστος και το στάδιο του υπό 
αναφορά διαγωνισμού. 

Ο Νομικός Σύμβουλος της Αρχής, με σχετική επιστολή του πληροφόρησε την Αρχή 
ότι, ως είχαν τότε τα πράγματα, δεν έπρεπε να ακυρωθεί ο διαγωνισμός και:  

(i) είτε να προχωρήσει η διαδικασία κατακύρωσης του διαγωνισμού ΜΜ.33/2016 
με το άνοιγμα των οικονομικών φακέλων και τελικής αξιολόγησης των 
προσφορών και να επανεξεταστεί το ζήτημα αν μέχρι τότε εξασφαλιστούν οι 
λεπτομέρειες της προτεινόμενης αναβάθμισης, 
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(ii) είτε να ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ΜΜ.33/2016 προσωρινά και να 
επιδιωχθεί η εξασφάλιση της λεπτομερούς πρότασης αναβάθμισης και, αν 
τεχνικά και χρονικά ικανοποιεί, τότε να γίνουν σκέψεις ακύρωσης του 
διαγωνισμού είτε πριν το άνοιγμα των οικονομικών φακέλων είτε μετά.  

Κατά την εξέταση του θέματος από το ΚΣΠ τον Σεπτέμβριο 2017, ο κατ΄ ανάθεση 
Διευθυντής Δικτύων & Πλατφορμών Παροχής Υπηρεσιών ανάφερε μεταξύ άλλων ότι 
παρόλο ότι ο Ανάδοχος της υφιστάμενης πλατφόρμας είχε δώσει παράταση της 
υποστήριξης της για 6 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 31.12.2018 χωρίς δυνατότητα 
περαιτέρω επέκτασης ή παράτασης, η Υπηρεσία θεωρούσε ότι η διαδικασία του 
διαγωνισμού δεν θα έπρεπε να καθυστερήσει, αφού η εξασφάλιση νέας πλατφόρμας 
απαιτούσε τουλάχιστον ένα χρόνο από την υπογραφή του συμβολαίου. 

Το ΚΣΠ, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, καθώς και τη σε βάθος μελέτη της 
γνωμάτευσης του Νομικού Συμβούλου, σύστησε στο ΔΣ της Αρχής να προχωρήσει 
με την πιο πάνω επιλογή (α) του Νομικού Συμβούλου, καθορίζοντας όμως 
χρονοδιάγραμμα για την παροχή των πληροφοριών, και σύστησε στο ΔΣ τα 
ακόλουθα: 

(i) Να μην ακυρωθεί ο διαγωνισμός. 

(ii) Για να διασφαλιστεί το συμφέρον της Αρχής σε περίπτωση που η αναβάθμιση 
της υφιστάμενης υποδομής ικανοποιεί τεχνικά και οικονομικά τον Οργανισμό, 
να δοθεί χρονικό περιθώριο δύο εβδομάδων στον προμηθευτή της υφιστάμενης 
πλατφόρμας Cytavision για να καταθέσει ολοκληρωμένη τεχνοοικονομική 
πρόταση στη βάση των προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προτεινόμενη 
αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος, τονίζοντας στην εταιρεία ότι δεν θα 
δοθεί οποιαδήποτε χρονική παράταση για κατάθεση της πρότασής της. 

(iii) Η Μονάδα να προχωρήσει τάχιστα σε αξιολόγηση της πρότασης για 
αναβάθμιση και να υποβάλει την έκθεση αξιολόγησης στο ΚΣΠ. 

(iv) Αφού υποβληθεί η έκθεση της μονάδας και προηγηθεί η έγκριση του ΔΣ για την 
τεχνική αξιολόγηση του διαγωνισμού ΜΜ.33/2016, να ανοιχθούν οι οικονομικοί 
φάκελοι των προκριθεισών προσφορών για ολοκλήρωση της διαδικασίας 
αξιολόγησης. 

Οι πιο πάνω συστάσεις του ΚΣΠ υποβλήθηκαν στο ΔΣ της Αρχής με υπόμνημα του 
Αν.Α.Ε.Δ., με εισήγηση του για υιοθέτηση τους. Το ΔΣ υιοθέτησε τις πιο πάνω 
συστάσεις του ΚΣΠ και περαιτέρω αποφάσισε όπως η πρόταση της εταιρείας 
υποβληθεί σε δύο φακέλους, για την τεχνική και οικονομική πρόταση αντίστοιχα, και 
ο φάκελος με την οικονομική πρόταση παραμείνει σφραγισμένος, μέχρι τη λήψη 
περαιτέρω αποφάσεων για το θέμα. 

Τον Νοέμβριο 2017, ετοιμάστηκε η τελική έκθεση τεχνικής αξιολόγησης της 
πρότασης αναβάθμισης της υφιστάμενης πλατφόρμας η οποία κρίθηκε από την 
επιτροπή αξιολόγησης ότι ικανοποιεί τις τεχνικές απαιτήσεις σε μεγάλο βαθμό, στην 
οποία καταγράφονταν μεταξύ άλλων και σημαντικές αδυναμίες που είχαν εντοπιστεί 
και οι οποίες μπορούσαν να ικανοποιηθούν με επιπρόσθετο οικονομικό κόστος, ενώ 
άλλες αφορούσαν κυρίως μη υποστηριζόμενα λειτουργικά χαρακτηριστικά  που ήταν 
απαιτούμενα (mandatory) στις προδιαγραφές του διαγωνισμού ΜΜ.33/2016. Για τα 
πιο πάνω, είχε ζητηθεί από τον Ανάδοχο να υποβάλει σε επιπρόσθετο κλειστό 
φάκελο το κόστος που απαιτείται για να ανταποκρίνεται η πρόταση του στις 
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απαιτήσεις του διαγωνισμού, ο οποίος θα παράμενε κλειστός μέχρι την απόφαση για 
άνοιγμα του οικονομικού φακέλου της αρχικής πρότασης. 

Το ΚΣΠ εξέτασε την πιο πάνω έκθεση και  αποφάσισε να συστήσει στο ΔΣ να 
εγκρίνει την τεχνική αξιολόγηση της εν λόγω πρότασης και να εξουσιοδοτήσει το ΚΣΠ 
να ανοίξει τους οικονομικούς φακέλους της πρότασης για την αναβάθμιση. 

Το ΔΣ, αφού σημείωσε το περιεχόμενο του υπομνήματος του Αν.Α.Ε.Δ. με το οποίο 
εισηγείτο υιοθέτηση των πιο πάνω εισηγήσεων του ΚΣΠ, αποφάσισε να ζητήσει 
μεταξύ άλλων όπως η αρμόδια υπηρεσία υποβάλει πρόσθετη πληροφόρηση για τον 
χρόνο υλοποίησης τόσο της αναβάθμισης της υφιστάμενης πλατφόρμας όσο και για 
την περίπτωση αντικατάστασης της με βάση τον διαγωνισμό ΜΜ.33/2016. 

Ο Αν.Α.Ε.Δ. πληροφόρησε με υπόμνημα του το ΔΣ της Αρχής, ότι με βάση μνημόνιο 
που είχε υποβάλει η επιτροπή αξιολόγησης:  

(i) Σε περίπτωση που γίνει ανάθεση του διαγωνισμού ΜΜ.33/2016, στην οποία να 
περιλαμβάνεται  αντικατάσταση των υφιστάμενων STBs, ο συνολικός χρόνος 
υλοποίησης του έργου υπολογιζόταν στους 19 μήνες.   

(ii) Σε περίπτωση ανάθεσης του διαγωνισμού ΜΜ.33/2016 χωρίς αντικατάσταση 
των υφιστάμενων STBs, ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου 
υπολογιζόταν στους 17 μήνες.   

(iii) Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης για αναβάθμιση της υφιστάμενης 
πλατφόρμας, ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου υπολογιζόταν σε 15.5 
μήνες. 

Σημειώνεται ότι με βάση τα έγγραφα του διαγωνισμού ΜΜ.33/2016, οι 
προβλεπόμενοι χρόνοι υλοποίησης των περιπτώσεων (α) και (β) πιο πάνω 
καθορίζονταν σε 12 μήνες και 14 μήνες, αντίστοιχα. 

Το ΔΣ, κατόπιν ενημέρωσης για τον χρόνο υλοποίησης διαφόρων σεναρίων του 
έργου αποφάσισε να εγκρίνει την τεχνική αξιολόγηση της εν λόγω πρότασης και να 
εξουσιοδοτήσει το ΚΣΠ να ανοίξει τους οικονομικούς φακέλους της πρότασης για την 
αναβάθμιση, με την προϋπόθεση όπως οι οικονομικοί φάκελοι του διαγωνισμού 
ΜΜ.33/2016 παραμείνουν κλειστοί. 

Τον ίδιο μήνα, αφού εξέτασε την έκθεση οικονομικής  αξιολόγησης της πρότασης 
αναβάθμισης,  με βάση την οποία το συνολικό κόστος της αναβάθμισης ανερχόταν 
σε €17,6 εκ. περιλαμβανομένων και 60.000 νέων STBs αξίας €3,8εκ, το ΚΣΠ  
συνέστησε στο ΔΣ της Αρχής όπως: 

(i) στο παρόν στάδιο να μην προχωρήσει περαιτέρω η αξιολόγηση της πρότασης 
για αναβάθμιση της υφιστάμενης πλατφόρμας,  

(ii) να εγκρίνει την τεχνική αξιολόγηση του διαγωνισμού MM.33/2016 και να 
εξουσιοδοτήσει το ΚΣΠ για άνοιγμα των οικονομικών φακέλων των 
προκριθείσων προσφορών για ολοκλήρωση της αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

Η πιο πάνω εισήγηση υιοθετήθηκε από το ΔΣ της Αρχής, το οποίο ζήτησε όπως η 
αρμόδια υπηρεσία υποβάλει τάχιστα έκθεση αναφορικά με τη διαχείριση κινδύνων 
που προκύπτουν για την έγκαιρη υλοποίηση του έργου.  

Τον Νοέμβριο 2017, το ΔΣ ενέκρινε επίσης την παράταση του υφιστάμενου 
συμβολαίου υποστήριξης της υφιστάμενης πλατφόρμας Cytavision με τον 
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υφιστάμενο ανάδοχο για περίοδο έξι μηνών (1.7.2018-31-12.2018), έναντι ποσού 
€442.315.83.  

Κατόπιν διαβούλευσης της αρμόδιας υπηρεσίας με τον Ανάδοχο, το ΔΣ  αποφάσισε 
μεταξύ άλλων τον Δεκέμβριο 2017, όπως μέχρι το τέλος 2017 υπογραφεί συμφωνία 
για επέκταση της συντήρησης της υφιστάμενης πλατφόρμας μέχρι το τέλος 2018 και 
επέκταση της συντήρησης του δικού του λογισμικού στην πλατφόρμα μέχρι το τέλος 
του πρώτου εξαμήνου 2019, με τη συμφωνία που θα υπογραφεί να περιλαμβάνει και 
πρόνοια των υπηρεσιών υποστήριξης και για το δεύτερο εξάμηνο 2019. Επίσης, 
ενέκρινε το κόστος των υπηρεσιών υποστήριξης για το 2018 ύψους €745.000 και το 
κόστος των υπηρεσιών υποστήριξης για το πρώτο εξάμηνο 2019 ύψους €325.000. 

Τον ίδιο μήνα, υποβλήθηκε στο ΚΣΠ η έκθεση οικονομικής αξιολόγησης για τον 
διαγωνισμό ΜΜ.33/2016 το οποίο αποφάσισε να συστήσει στο Συμβούλιο της Αρχής 
τα ακόλουθα: 

(i) Να ζητηθεί εκ νέου οικονομική πρόταση και από τις τρεις εταιρείες.  Στη ζήτηση 
της προσφοράς να διασαφηνίζονται όλα τα σημεία όπου εντοπίστηκε αδυναμία 
με στόχο να μην γίνει καμία ομαλοποίηση στις τιμές που θα υποβάλουν, όπως 
είχε γίνει στην υπό εξέταση έκθεση οικονομικής αξιολόγησης, οι οποίες 
ομαλοποιήσεις κυμαίνονταν μεταξύ €5.3 και €8.1εκ.  

(ii) Να εξουσιοδοτηθεί το ΚΣΠ να εγκρίνει το κείμενο με τις διασαφηνίσεις που θα 
σταλεί στους προσφοροδότες. 

Ο Αν.Α.Ε.Δ. εισηγήθηκε όπως εγκριθεί η πιο πάνω σύσταση του ΚΣΠ, προσθέτοντας 
όμως την άποψη του ότι η νέα οικονομική πρόταση πρέπει να ζητηθεί με τέτοιο 
τρόπο που να μην στερεί από την Αρχή τη δυνατότητα να θεωρήσει τις υφιστάμενες 
τιμές των προσφορών (Formal Tender), ως το ανώτατο όριο για κάθε 
προσφοροδότη. 

Τον Δεκέμβριο 2017, το Δ.Σ αποφάσισε όπως γίνει διαβούλευση με τον πρώτο σε 
κατάταξη προσφοροδότη με βάση την ομαλοποιημένη τιμή (€22.616.852) στην 
έκθεση αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη και τα πιεστικά χρονικά πλαίσια, καθώς 
και το γεγονός ότι ο ίδιος προσφοροδότης είχε και τη χαμηλότερη τιμή στο Formal 
Tender (€12.980.000). Ζητήθηκε όπως κατά τις διαβουλεύσεις εξεταστούν οι 
υποθέσεις (assumptions) που έγιναν κατά την αξιολόγηση και, εφόσον επιβεβαιωθεί 
ότι η συνολική τιμή δεν υπερβαίνει την τιμή που δήλωσε στο Formal Tender 
(€12.98εκ.), εξουσιοδοτείτο η υπηρεσία να προχωρήσει στην υπογραφή συμβολαίου, 
διαφορετικά το ζήτημα να επανέλθει στο ΔΣ.  

Τον Ιανουάριο 2018, το ΚΣΠ εξέτασε την έκθεση της επιτροπής αξιολόγησης στην 
οποία καταγράφονται τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης/διαβούλευσης  με τον 
πιο πάνω προσφοροδότη και σημείωσε ότι επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό ο αρχικός 
στόχος που τέθηκε για κάλυψη όλων των ομαλοποιήσεων στην τιμή του Formal 
Tender και ότι το συνολικό τελικό κόστος ανερχόταν στα €15.240.222. Στο ποσό 
αυτό περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων όλες οι ομαλοποιήσεις που καταγράφηκαν 
στην αξιολόγηση. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης, το 
ΚΣΠ αποφάσισε να συστήσει στο ΔΣ να εγκρίνει την κατακύρωση του διαγωνισμού 
ΜΜ.33/2016  και την υπογραφή συμβολαίων με την εν λόγω εταιρεία . 

Τον ίδιο μήνα, το ΔΣ αφού ζήτησε και έλαβε έκθεση για τεκμηρίωση των τεχνικών και 
εμπορικών πλεονεκτημάτων της προτεινόμενης επιλογής στο έργο, ενέκρινε την 
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κατακύρωση του διαγωνισμού ΜΜ.33/2016 στην εν λόγω εταιρεία και την υπογραφή 
των ακόλουθων συμβολαίων:  

(i) Συμβόλαιο προμήθειας με όριο δαπάνης €11.295.746 (στο οποίο 
περιλαμβάνεται ποσό €6.080.000 για 76.000 STBs  πλέον 15.000 STBs 
δωρεάν)  πλέον 5% επί του ποσού αυτού για οποιεσδήποτε ανάγκες 
προκύψουν στη συνέχεια (δηλαδή σύνολο €11.860.533), πλέον €598.360 
(κατόπιν έκπτωσης 9%) για την επιλογή γεωγραφικής εφεδρείας.  

(ii) Συμβόλαιο συντήρησης με όριο δαπάνης €3.944.475 . 

Tον Μάρτιο 2018, το ΔΣ υιοθέτησε τη σύσταση του ΚΣΠ για έγκριση της πρότασης 
του Αναδόχου της υφιστάμενης πλατφόρμας για επέκταση των υπηρεσιών 
υποστήριξης που παρέχει ώστε να περιλαμβάνει και τα συστήματα τρίτων εταιρειών 
(εξοπλισμός και λογισμικό) τα οποία απαρτίζουν την υφιστάμενη πλατφόρμα για 
περίοδο 6 μηνών (μέχρι 30.6.2019), έναντι του επιπλέον ποσού των €306.739 

Τον ίδιο μήνα υπογράφηκε και η συμφωνία αγοράς της νέας πλατφόρμας Cytavision 
με εννέα μήνες διάρκεια υλοποίησης του έργου.  

Από τα πιο πάνω, η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπιστώνει τα ακολούθα: 

 παρά το γεγονός ότι η απόφαση για αντικατάσταση της υφιστάμενης 
πλατφόρμας  της Cytavision λήφθηκε τον Οκτώβριο 2014 από το Συμβούλιο 
Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής, η προκήρυξη του κλειστού διαγωνισμού έγινε 
τον Οκτώβριο 2016, η κατακύρωση του έγινε τον Ιανουάριο 2018 και η 
συμφωνία προμήθειας και εγκατάστασης της νέας πλατφόρμας της Cytavision 
υπογράφηκε τον Μάρτιο 2018 με εννέα μήνες διάρκεια υλοποίησης του έργου. 
Σημειώνεται ότι όπως αναφέρεται πιο πάνω, σε έκθεση της επιτροπής 
αξιολόγησης την οποία υπέβαλε ο Αν.Α.Ε.Δ. στο ΔΣ τον Νοέμβριο 2017, 
αναφερόταν ότι ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου μέσω του 
διαγωνισμού ΜΜ.33/2016 με ή χωρίς αντικατάσταση των υφιστάμενων STBs, 
υπολογιζόταν σε 19 και 17 μήνες αντίστοιχα. 

 η εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες συντήρησης/υποστήριξης της υφιστάμενης 
πλατφόρμας της Cytavision μέσω του συμβολαίου ΜΜ.33/2002, ενώ το 2014 
ειδοποίησε την Αρχή ότι σταματά την τεχνική υποστήριξη της υφιστάμενης 
πλατφόρμας στις 30.6.2018, τον Ιούλιο 2017 αποφάσισε να κάνει πρόταση 
αναβάθμισης της υφιστάμενης πλατφόρμας. Η απόφαση της Αρχής για 
αξιολόγηση  πρότασης αναβάθμισης της υφιστάμενης πλατφόρμας 
καθυστέρησε την κατακύρωση του διαγωνισμού ΜΜ.33/2016 κατά 6 μήνες και, 
είχε ως αποτέλεσμα την ανάγκη επέκτασης του συμβολαίου συντήρησης της 
υφιστάμενης πλατφόρμας από 30.6.2018 σε 30.6.2019 με σχεδόν διπλάσιο 
ετήσιο κόστος υποστήριξης/συντήρησης συγκριτικά με τα προηγούμενη έτη και 
αυξημένο κίνδυνο  εμφάνισης σοβαρών τεχνικών βλαβών/προβλημάτων, λόγω 
του γεγονότος ότι η υφιστάμενη πλατφόρμα έχει ήδη ολοκληρώσει/ξεπεράσει 
τον χρόνο ζωής της ( βρίσκεται ήδη στο στάδιο “end of life”). 

 Η απόφαση αγοράς αποκωδικοποιητών άλλης τεχνολογίας (ψηλότερης 
ευκρίνειας) από αυτήν που απαιτείτο από τα έγγραφα του διαγωνισμού, από 
την αρχή λειτουργίας της νέας πλατφόρμας,  έχει επιπρόσθετο κόστος 
€2.240.000  για 86.000 αποκωδικοποιητές που περιλήφθηκαν στη συμφωνία. 
Σημειώνεται επίσης ότι για την αξιοποίηση της δυνατότητας  λήψης εικόνας με 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ  2017 - ΑΤΗΚ 

 

127 

 
 

την εν λόγω ευκρίνεια από τους πελάτες της Cytavision, απαιτούνται σύμφωνα 
με αναφορά σε έκθεση της επιτροπής αξιολόγησης τα ακόλουθα:  

 η αγορά συστήματος λήψης και επεξεργασίας τέτοιου σήματος  από την 
Αρχή,  

 η αγορά ή/και παραγωγή και ζωντανή μετάδοση τηλεοπτικού 
περιεχομένου της συγκεκριμένης ευκρίνειας  από την Αρχή, 

 η εγκατάσταση δικτύου πρόσβασης πολύ ψηλών ταχυτήτων στα 
υποστατικά των πελατών της Cytavision 

 η αγορά τηλεοράσεων με δυνατότητα προβολής και της εν λόγω 
ευκρίνειας εικόνας από τους πελάτες της Cytavision  

Σύσταση: Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγείται την στενή παρακολούθηση της  
υλοποίησης του έργου από την Ανώτερη Διεύθυνση της Αρχής και τακτική 
ενημέρωση του ΔΣ, ώστε αυτό το σημαντικό έργο για την Αρχή να ολοκληρωθεί 
εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος των εννέα μηνών και την αποφυγή 
περαιτέρω καθυστερήσεων οι οποίες ενδεχομένως να έχουν επιχειρησιακό και 
εμπορικό κόστος για την Αρχή. Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη και τη μεγάλη 
επένδυση που έγινε για την προμήθεια της υπό αναφορά πλατφόρμας, η Υπηρεσία 
μας έχει την άποψη ότι η Αρχή θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά την αναβάθμιση της 
ευκρίνειας της εικόνας  μεγάλου/σημαντικού μεριδίου του τηλεοπτικού περιεχομένου 
της Cytavision που παρέχει στους πελάτες της από κανονική ευκρίνεια (SD) σε ψηλή 
ευκρίνεια (HD),  περιλαμβανομένου και του αθλητικού περιεχομένου, του οποίου το 
κόστος εξασφάλισης του αποτελεί το 61.5% του κόστους του συνολικού τηλεοπτικού 
περιεχομένου της Cytavision για το 2017, αλλά εξακολουθεί μέχρι σήμερα να 
προσφέρεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε εικόνα κανονικής ευκρίνειας. Συγκεκριμένα 
για το 2017, το κόστος του κυπριακού ποδόσφαιρου ανήλθε στο 65.6% του 
συνολικού κόστους του αθλητικού περιεχομένου της Cytavision, από το οποίο η 
συντριπτική πλειοψηφία των συγκεκριμένων ποδοσφαιρικών αγώνων μεταδόθηκε σε 
κανονική ευκρίνεια  (SD). Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Cytavision σε αρκετές εκθέσεις 
της το 2017 ανάφερε ότι η τεχνολογία παραγωγής σε κανονική ευκρίνεια  (SD) είναι 
ήδη ξεπερασμένη (obsolete) και έχει αντικατασταθεί με τεχνολογία παραγωγής σε 
ψηλή ευκρίνεια (HD). 

Επίσης, σημειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι η Αρχή επενδύει με τον υπό αναφορά 
διαγωνισμό ΜΜ.33/2016 σε πλατφόρμα νέας τεχνολογίας ψηλής ευκρίνειας, με πολύ 
ψηλό κόστος, εντούτοις εξετάζει και συμφωνία για αγορά πακέτου τηλεοπτικής 
παραγωγής και ζωντανής μετάδοσης ποδοσφαιρικών αγώνων για την τριετία 2019-
2022, στην οποία ο αντισυμβαλλόμενος της θέτει ως απαράβατο όρο την τηλεοπτική 
παραγωγή των αγώνων από τον ίδιο. Ως αποτέλεσμα, δεν διασφαλίζεται ότι οι 
τηλεοπτικές παραγωγές θα γίνονται σε ψηλή ευκρίνεια (HD), έτσι ώστε να 
αξιοποιηθεί από την Αρχή η επένδυση που έχει γίνει με την αγορά της νέας 
πλατφόρμας και τις δυνατότητες που αυτή παρέχει.  

Τέλος, η Υπηρεσία μας παρατηρεί ότι η υπό αναφορά επικείμενη συμφωνία με την 
ΚΟΠ για την περίοδο 2019-2022, ενδεχομένως να θεωρηθεί ως τρόπος απευθείας 
ανάθεσης των υπηρεσιών τηλεοπτικής παραγωγής.  Ως εκ τούτου, εισηγούμαστε 
όπως, είτε οι υπηρεσίες αυτές να μην περιληφθούν στη συμφωνία και να ανατίθενται 
από τη Cyta κατόπιν διαγωνισμού, είτε, αν τούτο δεν γίνεται, να περιληφθεί όρος στη 
συμφωνία που να υποχρεώνει την ΚΟΠ να ακολουθήσει ανοικτή και ανταγωνιστική 
διαδικασία για την ανάθεσή τους. Επί του θέματος, η Υπηρεσίας Cytavision ανάφερε 
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σε έκθεση της τον Ιούλιο 2017 ότι αντίστοιχοι ευρωπαϊκοι τηλεοπτικοί οργανισμοί 
εκτελούν με δικούς τους συνεργάτες τις παραγωγές αθλητικών γεγονότων, για να 
έχουν πλήρη έλεγχο της ποιότητας, του editorial control αλλά και των όποιων 
πνευματικών και άλλων δικαιωμάτων προκύπτουν από την παραγωγή του σήματος.  

Τον Ιούνιο 2018, η Αρχή μας πληροφόρησε - μέσω απαντητικής επιστολής της - οτι η 
περίοδος των 9 μηνών που αναφέρεται πιο πάνω αφορούσε την περίοδο από την 
υποβολή παραγγελίας μέχρι την ημερομηνία προκαταρκτικής αποδοχής και 
εμπορικής λειτουργίας της πλατφόρμας.  Ως εκ τούτου, το πιο πάνω διάστημα δεν 
περιελάμβανε την περίοδο αξιολόγησης, ούτε και τη χρονική διάρκεια που απαιτείτο 
για την μεταφορά των πελατών. Σε αντίθεση, η περίοδος που αναφέρεται σε 17 και 
19 μήνες συμπεριλάμβανε την περίοδο αξιολόγησης μέχρι την ολοκλήρωση της 
πλήρους μεταφοράς των πελατών (και την απόσυρση της υπάρχουσας υποδομής). 

(β) Παροχή Υπηρεσιών από την Υπηρεσία Αεροναυσιπλοΐας (ΥΑ) της Αρχής 
για την προμήθεια, αναβάθμιση και συντήρηση συστημάτων Voice 
Communication System (VCS) στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (ΤΠΑ)  

(i) Αναβάθμιση του κύριου συστήματος VCS του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής 
(ΚΕΠ) Λευκωσίας στην Ακρόπολη – Μεταφορά εξοπλισμού από το κτίριο 
του ΤΠΑ  στην Κοκκινοτριμιθιά για υλοποίηση εφεδρικού συστήματος 
VCS στο ΚΕΠ Λευκωσίας, Συμφωνία Συντήρησης όλων των υφιστάμενων 
συστημάτων VCS παγκύπρια.  Τον Φεβρουάριο 2014, ετοιμάστηκε 
υπηρεσιακή έκθεση από την ΥΑ της Αρχής για αναβάθμιση του εξοπλισμού του 
υφιστάμενου πεπαλαιωμένου κύριου συστήματος VCS του ΚΕΠ Λευκωσίας του 
ΤΠΑ, το οποίο αγοράστηκε το 1995 μέσω ανοικτού διαγωνισμού. Η έκθεση 
υποβλήθηκε στο ΚΣΠ με εισήγηση για την αναβάθμιση του συστήματος με 
απευθείας διαπραγμάτευση με τον κατασκευαστή του υφιστάμενου συστήματος, 
εταιρεία «V1», με το αιτιολογικό των στενών χρονοδιαγραμμάτων και διαφοράς 
κόστους σε σύγκριση με την επιλογή της ολικής αντικατάστασης του (σύμφωνα 
με συμπληρωματική υπηρεσιακή έκθεση ημερ. 16.4.2014 το συνολικό κόστος 
αναβάθμισης υπολογίστηκε τότε στις €293.000, εκ των οποίων €250.000 για 
αναβάθμιση και €43.000  για έξοδα υλοποίησης ενώ το κόστος - τότε - για  
ολική αντικατάσταση υπολογίστηκε  στις €575.000) .  

Επίσης, γινόταν - τότε - εισήγηση για αγορά νέων εφεδρικών συστημάτων VCS 
για τα αεροδρόμια Πάφου και Λάρνακας καθώς επίσης και για το ΚΕΠ 
Λευκωσίας μέσω ανοικτού διαγωνισμού, για αντικατάσταση των υφιστάμενων 
απαρχαιωμένων εφεδρικών συστημάτων VCS που αγοράστηκαν επίσης το 
1995 μέσω ανοικτού διαγωνισμού από την ίδια εταιρεία.  

Οι πιο πάνω εισηγήσεις εγκρίθηκαν από το ΚΣΠ τον Αύγουστο 2014.  

Μετά τις εξελίξεις για το έργο LEFCO, τον Δεκέμβριο 2015, η ΥΑ ετοίμασε 
έκθεση όπου ζητούσε την έγκριση των αρμοδίων οργάνων της Αρχής για να 
καλέσουν την εταιρεία «V1»σε  διαπραγμάτευση με στόχο τη συνομολόγηση 
συμφωνίας για αναβάθμιση του κυρίως συστήματος VCS στο ΚΕΠ Λευκωσίας,  
καθώς και για μεταφορά εξοπλισμού από το κτίριο του ΤΠΑ στην 
Κοκκινοτριμιθιά στο ΚΕΠ Λευκωσίας για την υλοποίηση του εφεδρικού 
συστήματος VCS. Σημειώνεται ότι η προηγούμενη απόφαση για προκήρυξη 
διαγωνισμού για την αγορά εφεδρικών συστημάτων, θα είχε εφαρμογή μόνο για 
τα συστήματα των δύο αεροδρομίων. Υπολογίστηκε τότε  ότι το κόστος της 
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συμφωνίας για όλες τις πιο πάνω εργασίες θα ανερχόταν στο ποσό των 
€216.000 περίπου. 

Η πιο πάνω εισήγηση εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο 2015 από το ΚΣΠ. Σημειώνεται 
ότι σε σχετική έκθεση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου ημερ. 26.8.2016 
αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η πιο πάνω απόφαση βασίστηκε στον παράγοντα 
εξοικονόμησης κόστους, χωρίς όμως να τεκμηριώνονται επαρκώς τα οικονομικά 
δεδομένα. 

Τον Οκτώβριο 2016, το ΚΣΠ εισηγήθηκε στο Δ.Σ. της Αρχής να εγκρίνει τα 
αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με την προμηθεύτρια εταιρεία «V1», για 
αναβάθμιση του κυρίως συστήματος VCS του ΚΕΠ Λευκωσίας έναντι συνολικού 
ποσού €130.881, μεταφορά εξοπλισμού από το κτίριο του ΤΠΑ της 
Κοκκινοτριμιθιάς για υλοποίηση εφεδρικού  συστήματος VCS στο ΚΕΠ 
Λευκωσίας, έναντι συνολικού ποσού €76.171 και, την ετοιμασία συμβολαίου σε 
συνεργασία με τις Νομικές Υπηρεσίες για υλοποίηση των έργων.  

Εισηγήθηκε επίσης έγκριση των αποτελεσμάτων επαναδιαπραγμάτευσης της 
συμφωνίας συντήρησης, η οποία υπογράφηκε το 2010, με δεκαετή διάρκεια και 
δικαίωμα επέκτασης για ακόμη 5 έτη. 

Τον Νοέμβριο 2016, το Δ.Σ. υιοθέτησε τις πιο πάνω εισηγήσεις/συστάσεις του 
ΚΣΠ και ζήτησε όπως καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για συντόμευση του 
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου και να ενημερώνεται το ΔΣ για την 
πρόοδο του σε μηνιαία βάση. Επίσης, ζήτησε όπως εξεταστούν από την 
Επιτροπή Ελέγχου τόσο η σχετική έκθεση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου  
της Αρχής που ετοιμάστηκε τον Αύγουστο 2016, όσο και οι λόγοι για τους 
οποίους, παρά την κρισιμότητα του, το εν λόγω θέμα δεν είχε τεθεί ενώπιον του 
Δ.Σ. ενωρίτερα. 

Τον ίδιο μήνα, και αφού είχε γίνει γνωστό ότι η εταιρεία «V1», κατασκευάστρια 
εταιρεία όλων των υφιστάμενων συστημάτων VCS του ΤΠΑ, είχε πτωχεύσει, η 
ΥΑ εισηγήθηκε όπως προχωρήσουν άμεσα σε συμφωνίες με την εταιρεία «V2», 
με το αιτιολογικό ότι ήταν η μόνη πού μπορούσε να υποστηρίξει τα εν λόγω 
συστήματα, λόγω του ότι  είχε εργοδοτήσει πρώην υπαλλήλους της εταιρείας 
«V1». 

Τον Φεβρουάριο 2017, το Δ.Σ. της Αρχής αποφάσισε μεταξύ άλλων, όπως οι 
αποφάσεις του που έλαβε τον Νοέμβριο 2016  σε σχέση με την εταιρεία«V1», 
να εφαρμοστούν για την εταιρεία «V2» στο βαθμό που η αρμόδια υπηρεσία 
έκρινε αναγκαίο για λόγους διασφάλισης της επιχειρησιακής συνέχειας, ελλείψει 
άλλης άμεσης επιλογής και, να συναφθούν σχετικές συμφωνίες, με δυνατότητα 
απεμπλοκής της Αρχής σε περίπτωση που υλοποιηθούν εναλλακτικές 
διευθετήσεις. Αποφασίστηκε επίσης όπως η διαπραγμάτευση με την εταιρεία 
«V2» ολοκληρωθεί με βάση και τις συστάσεις των Νομικών Υπηρεσιών και να 
ενημερωθεί το Συμβούλιο για το αποτέλεσμα. 

Τον Ιούνιο 2017, σε συνάντηση που έγινε μεταξύ της Αρχής και του ΥΜΕΕ/ΤΠΑ 
εξετάστηκαν θέματα που αφορούσαν την αναβάθμιση και συντήρηση των υπό 
αναφορά συστημάτων και, τέθηκαν μεταξύ άλλων από τις Υπηρεσίες 
Αεροναυσιπλοΐας οι προτάσεις της εταιρείας «V2» με εισήγηση για αποδοχή 
τους, ενώ από τη Νομικό της Αρχής τέθηκαν τα θέματα/κίνδυνοι που 
αφορούσαν την αξιοπιστία/δυνατότητα της εταιρείας  «V2» να εκτελέσει τις εν 
λόγω εργασίες. Με βάση τα πρακτικά της συνάντησης τα οποία 
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συνυπογράφονται από τον Αν.ΑΕΔ και τον ΓΔ του ΥΜΕΕ, εκτιμώντας όλους 
τους κινδύνους συναποφασίστηκε ότι, υπό τις περιστάσεις, η πιο πάνω 
πρόταση των Υπηρεσιών Αεροναυσιπλοΐας ήταν η πλέον συμφέρουσα τόσο 
από οικονομικής όσο και από τεχνικής άποψης και, δόθηκαν οδηγίες όπως 
προχωρήσει η υλοποίηση της όπως και οι σχετικές αποφάσεις του ΔΣ της 
Αρχής. 

Τον Αύγουστο 2017, η Αρχή απέστειλε επιστολή στον Γενικό Διευθυντή (ΓΔ) 
του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων (ΥΜΕΕ) στην οποία 
επισυνάφθηκε προσχέδιο υπομνήματος του  Αν.ΑΕΔ, το οποίο προτίθετο να 
υποβάλει στο Δ.Σ. της Αρχής  σχετικά με τα πιο πάνω θέματα, η οποία 
κοινοποιήθηκε και στην Υπηρεσία μας. 

Τον Σεπτέμβριο 2017, η Υπηρεσία μας, κατόπιν μελέτης του πιο πάνω 
υπομνήματος και των συνημμένων σχετικών εγγράφων απέστειλε επιστολή 
στον ΓΔ του ΥΜΕΕ με την οποία τον πληροφορήσαμε μεταξύ άλλων ότι ενόψει 
των όσων καταγράφονταν στο εν λόγω υπόμνημα [ανησυχίες και 
προβληματισμοί αναφορικά με την αξιοπιστία/αξιόχρεο/ικανότητα της εταιρείας  
«V2» να ολοκληρώσει με επιτυχία τις εργασίες που θα της ανατεθούν, κατά 
πόσον η εταιρεία «V2» AG είχε τα δικαιώματα χρήσης/πνευματικής ιδιοκτησίας 
του συστήματος (λογισμικού και εξοπλισμού), αλλαγές στην τεχνολογία (TDM, 
IP), ενδιαφέρον άλλης εταιρείας («V3») η οποία δήλωσε ότι μπορεί να παρέχει 
υπηρεσίες συντήρησης στα υφιστάμενα συστήματα VCS χωρίς να θέτει ως όρο 
την αναβάθμιση τους], διατηρούσαμε σοβαρές επιφυλάξεις κατά πόσο η 
απόφαση υλοποίησης της πιο πάνω πρότασης της ΥΑ ήταν η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής και τεχνικής άποψης λύση.  

Ενόψει του γεγονότος ότι είχαν παρέλθει - τότε - 3½ χρόνια από το αρχικό 
αίτημα για αναβάθμιση του υφιστάμενου πεπαλαιωμένου κύριου συστήματος 
VCS του ΚΕΠ Λευκωσίας, εισηγηθήκαμε όπως πριν τη λήψη οποιασδήποτε 
απόφασης, το ΥΜΕΕ, σε συνεννόηση με το ΤΠΑ, ενημερώσει γραπτώς την 
Αρχή για το χρονοδιάγραμμα κατά το οποίο εκτιμούσε ότι θα μετακινηθεί στο 
κτήριο του στην Κοκκινοτριμιθιά, στο οποίο βρίσκονται εγκατεστημένα δύο 
συστήματα (κύριο και εφεδρικό) VCS, τα οποία είχαν αγοραστεί, εγκατασταθεί 
και ελεγχθεί στα πλαίσια του έργου Lefco, μέσω ανοικτού διαγωνισμού από την 
κατασκευάστρια εταιρεία «V1» το 2007, και έκτοτε βρίσκονται σε αδράνεια. Το 
πιο πάνω χρονοδιάγραμμα ήταν σημαντικό κατά την άποψη μας να ληφθεί 
υπόψη, έτσι ώστε να αποφευχθούν άσκοπες δαπάνες σε συστήματα τα οποία 
δεν θα είναι απαραίτητα ή/και θα τεθούν σε εφεδρεία. 

Σημειώσαμε επίσης ότι πριν τη λήψη τελικής απόφασης αφενός για την 
αναβάθμιση του κυρίως και εφεδρικού συστήματος VCS στο ΚΕΠ Λευκωσίας 
και, αφετέρου, για διαπραγμάτευση της σύμβασης συντήρησης με την εταιρεία 
εταιρεία «V2», θα έπρεπε να υλοποιηθούν οι αποφάσεις/προϋποθέσεις που 
είχαν τεθεί κατά τη συνεδρία του Δ.Σ. τον Φεβρουάριο 2017, και τα 
αποτελέσματα να τεθούν υπόψη του ΔΣ της Αρχής και του ΥΜΕΕ για να 
ληφθούν υπόψη κατά τη λήψη των σχετικών τελικών αποφάσεων. Μεταξύ των 
πιο πάνω αποφάσεων/προϋποθέσεων που είχαν τεθεί από το Δ.Σ. της Αρχής 
ήταν και η διεξαγωγή τεχνοοικονομικής μελέτης πριν την λήψη οποιονδήποτε 
αποφάσεων για αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων συστημάτων VCS, η 
οποία - μαζί με ορισμένες άλλες προϋποθέσεις - δεν είχαν υλοποιηθεί, παρά τις 
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περί του αντιθέτου αναφορές του Αν.ΑΕΔ στο πιο πάνω προσχέδιο 
υπομνήματος του.  

Τον Νοέμβριο 2017, το Δ.Σ. της Αρχής αποφάσισε την κατακύρωση του 
ανοικτού διαγωνισμού  ΑΤ.11/2016 στην εταιρεία «V3», για τον οποίο γίνεται 
λεπτομερής αναφορά στην παρ. (ii) που ακολουθεί. Περαιτέρω, το Δ.Σ. 
αποφάσισε όπως συναφθεί αμέσως συμφωνία συντήρησης με την εταιρεία  
«V2»για τα υφιστάμενα συστήματα  VCS, σε βραχυπρόθεσμη βάση (για ένα 
τρίμηνο με δυνατότητα ανανέωσης ανά τρίμηνο), ώστε να διασφαλιστεί η 
δυνατότητα ανταπόκρισης σε έκτακτα περιστατικά μέχρι τη λήψη περαιτέρω 
αποφάσεων. Παράλληλα, αποφασίστηκε όπως διερευνηθεί περαιτέρω η 
δυνατότητα της εταιρείας «V3»και άλλων να παράσχουν υπηρεσίες συντήρησης 
για τα εν λόγω συστήματα, ώστε όλες οι διαθέσιμες επιλογές να τεθούν προς 
συζήτηση με το ΥΜΕΕ και την Υπηρεσία μας.  

Ωστόσο, το μέρος της πιο πάνω απόφασης του ΔΣ που αφορούσε την τρίμηνη 
συμφωνία συντήρησης με την εταιρεία  «V2» δεν υλοποιήθηκε, κατόπιν 
πληροφοριών ότι είχε καταχωρηθεί σε Ελβετικό Δικαστήριο αίτηση πιστωτών 
για διάλυση/εκκαθάριση της εταιρείας  «V2».  

Τον Ιανουάριο 2018, ο Αν.ΑΕΔ της Αρχής πληροφόρησε για τα πιο πάνω 
θέματα τον ΓΔ του ΥΜΕΕ, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η  Αρχή θεωρούσε 
επικίνδυνο να προχωρήσει σε συμφωνία με την εταιρεία   «V2» για τους πιο 
πάνω λόγους, με λεπτομερή αιτιολόγηση της πιο πάνω θέσης της (με αναφορά 
στις αλλαγές της ονομασίας της εταιρείας  «V2» σε  «V2 Telecom»,  «V2 ATC 
Technologies» καθώς και στον όμιλο εταιρειών  «V2 International»). Επίσης, 
τον πληροφόρησε για τις ενέργειες της Αρχής σε σχέση με την πρόταση της 
εταιρείας «V3» όσον αφορά την υποστήριξη των υφιστάμενων συστημάτων 
VCS,  καθώς και τις ενέργειες που είχαν γίνει ώστε να καλυφθούν όσο το 
δυνατό καλύτερα οι άμεσες πιθανές ανάγκες των υφιστάμενων συστημάτων 
VCS. 

Τον Φεβρουάριο 2018, το ΚΣΠ εξέτασε έκθεση αναφορικά με την αξιολόγηση 
της πρότασης της εταιρείας «V3» για παροχή υπηρεσιών συντήρησης των 
υφιστάμενων συστημάτων VCS και, αποφάσισε να συστήσει στο Δ.Σ. της 
Αρχής τα ακόλουθα: 

 Να γίνει αποδεκτή η πρόταση της εταιρείας «V3» για τη συντήρηση των 
υφιστάμενων συστημάτων VCS με ετήσιο κόστος συντήρησης €20.616 
ώστε να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες συντήρησης.  

 Με οδηγίες του ΑνΑΕΔ να ζητηθούν οι σχετικές γνωματεύσεις από τον 
Νομικό Σύμβουλο της Αρχής ως προς τη συνεργασία με εταιρείες του 
ομίλου « V2».  

 Να διενεργηθεί τεχνοοικονομική μελέτη για τα συστήματα VCS παγκύπρια 
με βάση τα τότε δεδομένα, η οποία να καλύπτει λύσεις τόσο άμεσες (για 
αντιμετώπιση της κρίσης) όσο και μεσοπρόθεσμες για κάλυψη των 
αναγκών σε προμήθεια και σε συντήρηση των συστημάτων VCS, και η 
οποία να εξεταστεί από το Δ.Σ. της Αρχής και να σταλεί και στο ΤΠΑ για 
έγκριση. 

Σημειώνεται ότι η εταιρεία «V3», για να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης των 
υφιστάμενων συστημάτων VCS της εταιρείας «V1», είχε θέσει ως προϋπόθεση 
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την υπογραφή της συμφωνίας προμήθειας AT.11/2016.Τον Φεβρουάριο 2018, 
ο Νομικός Σύμβουλος της Αρχής από τον οποίο ζητήθηκε σχετική γνωμάτευση, 
πληροφόρησε μεταξύ άλλων την Αρχή, ότι το λογισμικό (source code) των 
υφιστάμενων συστημάτων VCS της εταιρείας «V1» θα πρέπει ήδη να είναι στην 
κατοχή της Αρχής από την προσωρινή παραλαβή της αναβάθμισης του 2010 
και, εάν όχι, να επιδιωχθεί η απόκτηση του από τον εκκαθαριστή της εταιρείας 
(με βάση τη συμφωνία ημερ. 28.12.2010). Όσον αφορά τις εταιρείες «V1» και  
«V2», εξέφρασε την άποψη ότι ήταν προφανές ότι η Αρχή θα πρέπει να 
απεξαρτηθεί από τις πιο πάνω εταιρείες ή/και φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται 
με αυτές. 

Τον Μάρτιο 2018, ο ΓΔ του ΥΜΕΕ πληροφόρησε μεταξύ άλλων την Υπηρεσία 
μας τα ακόλουθα: 

 Από το 2015, το ΤΠΑ, είχε τονίσει στην Αρχή την ανάγκη αναβάθμισης 
των συστημάτων VCS του ΚΕΠ Λευκωσίας στην Ακρόπολη, τα οποία 
βρίσκονταν σε οριακές καταστάσεις και δεν ικανοποιούσαν τις λειτουργικές 
ανάγκες του ΚΕΠ Λευκωσίας. Τα δύο μέρη, το ΤΠΑ και η Αρχή, είχαν 
αποφασίσει από κοινού τον τρόπο αναβάθμισης του συστήματος, με τον 
οποίο περιοριζόταν το οικονομικό κόστος της (με τον δανεισμό τεχνικών 
κομματιών από τα αδρανή συστήματα που ήταν εγκατεστημένα στο κτίριο 
του ΤΠΑ στην Κοκκινοτριμιθιά και επιστροφή τους σε επικείμενη 
μετακόμιση). Ως αποτέλεσμα, το ΚΕΠ Λευκωσίας συνέχιζε να λειτουργεί 
με πεπαλαιωμένα συστήματα και πολύ περιορισμένη εφεδρικότητα, κάτι 
που εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους. 

 Στη συνεδρία του ΔΣ της Αρχής τον Φεβρουάριο 2017 αποφασίστηκε 
μεταξύ άλλων να γίνει τεχνοοικονομική μελέτη για ενδεχόμενες επιλογές 
αντικατάστασης όλου του εξοπλισμού VCS της εταιρείας «V1» με 
εξοπλισμό άλλων κατασκευαστών και, παράλληλα να αξιολογηθεί η 
συνεργασία με την εταιρεία  «V2». Μία τέτοια μελέτη θα έπρεπε να 
αξιολογεί τις πιθανές χρήσεις ή/και ανάπτυξη του υφιστάμενου 
εξοπλισμού, ενώ οποιαδήποτε απόφαση δεν θα μπορούσε να ληφθεί 
χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με το ΥΜΕΕ/ΤΠΑ που είναι ο ιδιοκτήτης 
των συστημάτων και που θα αναλάβει τη δαπάνη αντικατάστασης τους. 
Επιπρόσθετα, μας ανάφερε ότι όπως πληροφορήθηκε το ΔΣ της Αρχής 
φαινόταν να αγνοεί τους σχεδιασμούς του ΥΜΕΕ/ΤΠΑ για μετακίνηση του 
ΚΕΠ Λευκωσίας στο κτίριο Κοκκινοτριμιθιάς, όπου είχαν εγκατασταθεί δύο 
συστήματα VCS από την εταιρεία «V1», αξίας €692.000, και τα οποία θα 
αχρηστευτούν αν υιοθετηθούν οι αποφάσεις για αντικατάσταση τους, εκτός 
και εάν γίνει δυνατή η πώληση τους σε πιθανούς τρίτους ενδιαφερόμενους 
αγοραστές στο εξωτερικό. 

 Το ΥΜΕΕ/ΤΠΑ επιθυμεί τη μεταφορά του ΚΕΠ Λευκωσίας στο κτίριο 
Κοκκινοτριμιθιάς το συντομότερο δυνατόν, και μόλις συμφωνηθεί η αγορά 
συστήματος Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ), ενώ επεσήμανε ότι το 
ΥΜΕΕ/ΤΠΑ θα ανέμενε από την Αρχή να αξιολογήσει τα δεδομένα που 
υπήρχαν και να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις, στηριζόμενες από 
σχετική τεχνοοικονομική μελέτη.  

Τον ίδιο μήνα, κατόπιν της πιο πάνω επιστολής του ΓΔ του ΥΜΕΕ,  η Αρχή 
πληροφόρησε μεταξύ άλλων την Υπηρεσία μας τα ακόλουθα: 
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 Τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν οι 
ληφθείσες αποφάσεις σχετικά με εργασίες που θα υλοποιούνταν από τις 
εταιρείες «V1» και  «V2» (ή όπως αλλιώς είχε μετονομαστεί, όπως 
αναφέρονται πιο πάνω).  

 Σε περίπτωση που αγοραστεί καινούριο εφεδρικό σύστημα VCS για το 
ΚΕΠ Λευκωσίας στην Ακρόπολη, το οποίο θα είναι σύγχρονο και πλήρως 
διαστασιοποιημένο, καλύπτοντας τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του ΤΠΑ 
σύμφωνα με τους όρους των προδιαγραφών της προσφοράς ΑΤ.11/2016 
και αυτό μετατραπεί σε κύριο, τότε η εξάρτηση από το υφιστάμενο κύριο 
σύστημα της εταιρείας «V1» θα είναι σημαντικά μειωμένη, κάτι που με 
βάση προκαταρκτική μελέτη που είχε γίνει από μηχανικούς της 
Διεύθυνσης Αεροναυσιπλοΐας, φαίνεται να επιβεβαιώνεται ότι είναι εφικτό 
και διαχειρίσιμο. 

 Η Αρχή θεωρεί ότι, ενόψει των εξελίξεων με την εταιρεία «V1» και την 
εταιρεία  «V2», η αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων VCS της 
εταιρείας «V1» είναι αδήριτη ανάγκη, ενώ την προσφορά της εταιρείας 
«V3»  για την συντήρηση των υφιστάμενων συστημάτων VCS υπό τις 
περιστάσεις είναι ικανοποιητική.  

 Όσον αφορά την μακροπρόθεσμη λύση, ασφαλώς οποιαδήποτε λύση θα 
πρέπει να εγκριθεί από το ΥΜΕΕ. 

 Σε περίπτωση αντικατάστασης των υφιστάμενων συστημάτων VCS, η 
Αρχή εκτιμά ότι θα υπάρχει ενδιαφέρον για αγορά τους από εταιρείες που 
εξακολουθούν να έχουν παρόμοια συστήματα ή εταιρείες που 
προσφέρουν συντήρηση για να τα χρησιμοποιήσουν ως ανταλλακτικά. 

 Το όλο ζήτημα θα τεθεί ενώπιον του ΔΣ της Αρχής για να ληφθούν 
αποφάσεις και εισηγήσεις ως προς το ΥΜΕΕ/ΤΠΑ. 

 Τον Απρίλιο 2018, το ΔΣ της Αρχής αποφάσισε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:  

 Αποδοχή της πρότασης της εταιρείας «V3» για συντήρηση των 
υφιστάμενων συστημάτων VCS για το ετήσιο ποσό των €20.616. 

 Να διερευνηθεί το ενδεχόμενο εξασφάλισης υπηρεσιών συντήρησης και 
από εταιρεία του ομίλου  «V2». 

 Να εξεταστούν από την ΥΑ και άλλες εναλλακτικές επιλογές διερευνώντας 
τον χειρισμό του θέματος από άλλους παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας που έχουν συστήματα VCS της εταιρείας «V1». 

 Με την αναμενόμενη κατακύρωση και υπογραφή συμβολαίου με την 
εταιρεία «V3» για το διαγωνισμό ΑΤ.11/2016, να διενεργηθεί 
τεχνοοικονομική μελέτη για την αντικατάσταση και συντήρηση των 
υπόλοιπων συστημάτων VCS παγκύπρια (έχοντας υπόψη τα σημερινά 
δεδομένα). 

 Για τις αποφάσεις του Δ.Σ. να ενημερωθούν τόσο το ΥΜΕΕ όσο και η 
Ελεγκτική Υπηρεσία. 

Τον Μάιο 2018, ο Αν.ΑΕΔ της Αρχής πληροφόρησε τον ΓΔ του ΥΜΕΕ για τις 
πιο πάνω αποφάσεις του Δ.Σ. καθώς επίσης και τα ακόλουθα: 
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 Μετά από έρευνα, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία «V5» για τη διασφάλιση της 
ασφαλούς παροχής των υπηρεσιών επικοινωνίας στην αεροναυτιλία, έχει 
προσλάβει και συνεργάζεται με μηχανικούς της εταιρείας «V1», παρέχει 
υποστήριξη κατ’ αποκλειστικότητα σε πελάτες που έχουν σε ισχύ 
συμφωνία με την εταιρεία «V3» και έχει αποφασίσει την αντικατάσταση 
όλων των συστημάτων VCS στην Ελβετία που έχουν αγοραστεί από την 
εταιρεία «V1», ενώ όσα συστήματα VCS αποσύρονται θα αξιοποιούνται 
ως ανταλλακτικά για τα εν ενεργεία συστήματα, μέχρι την πλήρη 
αντικατάσταση τους.  

 Η εταιρεία «V5»  εισηγήθηκε στην Αρχή να απευθυνθεί προς την εταιρεία 
«V3», η οποία δύναται να παρέχει μέχρι ενός ορίου υποστήριξη στα υπό 
αναφορά συστήματα, για τη σύναψη σχετικής συμφωνίας, στην οποία θα 
δώσει πρόσβαση σε ειδικούς και ανταλλακτικά των εν λόγω συστημάτων 
VCS. 

 Λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα της διασφάλισης της επιχειρησιακής 
συνέχειας ως προς την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επικοινωνιών 
φωνής καθώς και την διαμόρφωση των δεδομένων ως απόρροια της 
πτώχευσης της εταιρείας «V1», η Αρχή κρίνει ότι οι πιο πάνω αποφάσεις 
και ενέργειες αντιμετωπίζουν το θέμα σφαιρικά και είναι οι πλέον 
ενδεδειγμένες, υπό τις περιστάσεις.   

Τον ίδιο μήνα, ο Αν.ΑΕΔ της Αρχής, κατόπιν σχετικής σύστασης/γνωμάτευσης 
από τον Νομικό Σύμβουλο της Αρχής, πληροφόρησε τον ΓΔ του ΥΜΕΕ ότι 
λειτουργοί της Αρχής μετέβηκαν τον Μάρτιο 2018 στο νέο κτίριο του ΚΕΠ 
Λευκωσίας στην Κοκκινοτριμιθιά  και, παρά τις έρευνες που έκαναν δεν 
εντόπισαν τα CDs του πηγαίου κώδικα (source code) του λογισμικού των 
υφιστάμενων συστημάτων VCS, που η εταιρεία «V1» παρέδωσε τον Δεκέμβριο 
2012, κατά την προσωρινή παραλαβή της αναβάθμισης όλων των υφιστάμενων 
συστημάτων  VCS παγκύπρια. Τέλος, τον ενημέρωσε για την πρόθεση της 
Αρχής να καταγγείλει την πιο πάνω απώλεια στην Αστυνομία, διότι όπως 
ανάφερε ενδεχομένως να έχουν κλαπεί. 

Τον Ιούνιο 2018, η Αρχή - μέσω απαντητικής επιστολής της - μας πληροφόρησε ότι η 
Διεύθυνση ΥΑ προέβη έγκαιρα σε όλες τις ενέργειες για υλοποίηση της απόφασης 
του ΔΣ τον Νοέμβριο 2017 για σύναψη τρίμηνης συμφωνίας συντήρησης με την 
εταιρεία «V2» σε βραχυπρόθεσμη βάση, όμως αργότερα λήφθηκε ενημέρωση από 
τις Νομικές Υπηρεσίες της Αρχής ότι, είχε καταχωρηθεί σε Ελβετικό Δικαστήριο 
αίτηση πιστωτών για διάλυση/εκκαθάριση της εταιρείας «V2». 

(ii) Διαγωνισμός AT.11/2016 για την προμήθεια εφεδρικών συστημάτων VCS 
για τους Πύργους Ελέγχου των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου και για 
το ΚΕΠ Λευκωσίας στην Ακρόπολη.  Τον Δεκέμβριο 2016, και αφού είχε 
εγκριθεί τον Αύγουστο 2014 από το ΚΣΠ σχετικό αίτημα της ΥΑ όπως 
αναφέρεται στην παρ.(i) πιο πάνω, η Αρχή προκήρυξε τον διαγωνισμό 
ΑΤ.11/2016 για την προμήθεια και συντήρηση/υποστήριξη εφεδρικών 
συστημάτων VCS για τους Πύργους Ελέγχου των αεροδρομίων Λάρνακας και 
Πάφου, για κάλυψη αναγκών του ΤΠΑ. Σύμφωνα με τα έγγραφα του 
διαγωνισμού, απαιτείτο η προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας TDM, με 
πρόνοια/προαίρεση για μετατροπή τους ανάλογα με τις ανάγκες του ΤΠΑ και τις 
τεχνολογικές εξελίξεις σε τεχνολογία IP.  
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Τον Φεβρουάριο 2017, το Δ.Σ. αποφάσισε να προστεθεί στον διαγωνισμό 
ΑΤ.11/2016 η επιλογή (υποχρεωτική για τους προσφοροδότες και προαιρετική 
για την Αρχή) αγοράς ενός συστήματος VCS για το ΚΕΠ Λευκωσίας στην 
Ακρόπολη, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα το κύριο και το εφεδρικό σύστημα 
του ΚΕΠ να είναι από διαφορετικούς κατασκευαστές.  

Τα έγγραφα του διαγωνισμού αγοράστηκαν από εννέα εταιρείες και προσφορά 
υπέβαλαν τρεις εταιρείες, ως ακολούθως: 

  Προσφοροδότης  Αρχική Τιμή Προσφοράς 

Π1   «V2»   €1.192.600 

Π2  «V4»  €1.170.997 

Π3  «V3»  €1.255.979 
 

Στην αρχική έκθεση αξιολόγησης ημερ. 31.5.2017, αναφερόταν μεταξύ άλλων 
ότι όλοι οι προσφοροδότες είχαν προσφέρει συστήματα που ικανοποιούσαν τις 
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και γινόταν ανάλυση της κατάστασης 
και των δυνατοτήτων των προσφοροδοτών.  

Αφού η επιτροπή αξιολόγησης  προέβηκε σε ομαλοποιήσεις/διορθώσεις των 
τιμών των προσφορών, η πιο σημαντική εκ των οποίων αφορούσε την τιμή 
συντήρησης για το σύστημα VCS στο ΚΕΠ Λευκωσίας, για το οποίο οι 
προσφοροδότες Π1 και Π2 δεν είχαν υποβάλει τιμή, προέκυψαν τα ακόλουθα 
αποτελέσματα: 
 

  Προσφοροδότης  
Αναπροσαρμοσμένη 

Τιμή Προσφοράς   
Παρούσα 

αξία  Κατάταξη 

    (€)  (€)   

Π1   «V2»   €1.691.048  €1.609.862  3 

Π2  «V4»  €1.263.432  €1.211.013  1 

Π3  «V3»  €1.711.000  €1.596.005  2 
 

Ενόψει των πιο πάνω, γινόταν ομόφωνη εισήγηση για κατακύρωση του 
διαγωνισμού στον προσφοροδότη Π2  (εταιρεία «V4») για ποσό που δεν 
αναμενόταν – όπως αναφερόταν - να υπερβεί το €1.263.432. 

Tο ΚΣΠ, σε συνεδρία του τον Ιούνιο 2017, αφού επεσήμανε τη διαφορετική 
άποψη της επιτροπής αξιολόγησης (κατακύρωση στον Π2) και της μονομελούς 
εποπτεύουσας επιτροπής στην οποία είχε υποβληθεί, την οποία αποτελούσε ο 
τότε Διευθυντής της ΥΑ, (ακύρωση του διαγωνισμού για τους λόγους που 
αναφέρει σε έκθεση του – αλλαγή τεχνολογίας από TDM σε IP), τις πολλές 
νομικές αποκλίσεις που είχαν οι προσφορές Π1 και Π3 και, τις μεγάλες 
ομαλοποιήσεις που είχαν γίνει, τοποθετήθηκε αφενός κατά της ακύρωσης του 
διαγωνισμού και, αφετέρου, διόρισε λειτουργό των Νομικών Υπηρεσιών της 
Αρχής ως επιπρόσθετο μέλος της επιτροπής αξιολόγησης, για να αξιολογήσει 
το νομικό μέρος της κάθε προσφοράς. 

Τον ίδιο μήνα, η Νομική Λειτουργός της Αρχής ετοίμασε μνημόνιο στο οποίο 
καταγράφονταν μεταξύ άλλων παρατηρήσεις/διαπιστώσεις της, με βάση τις 
οποίες ο προσφοροδότης Π1 θα έπρεπε να αποκλειστεί (δεν πληρούσε την 
απαίτηση “References” για συστάσεις τουλάχιστον δύο συστημάτων, εκ των 
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οποίων το ένα να ήταν εγκατεστημένο εντός ευρωπαϊκού χώρου), ο 
προσφοροδότης Π2 δήλωσε συμμόρφωση με τους όρους που περιέχονταν στις 
Οδηγίες προς τους Προσφοροδότες καθώς επίσης και στους όρους της 
Συμφωνίας Προμήθειας και Συντήρησης, όπως και ο Π3, με εξαίρεση τους 
όρους που αφορούσαν σε Ασφάλειες και στο λεκτικό του Όρου της Εγγύησης 
Πιστής Εκτέλεσης Συμβατικών Υποχρεώσεων, οι οποίες όπως ανάφερε 
μπορούσαν να συζητηθούν κατά τις διαβουλεύσεις πριν την υπογραφή 
συμφωνίας, σε περίπτωση που ο Π3 ήταν ο επιτυχόντας.  

Το ΚΣΠ, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, απέκλεισε τον προσφοροδότη Π1, 
και ζήτησε από την επιτροπή αξιολόγησης όπως υποβάλει συμπληρωματικό 
σημείωμα, στο οποίο να περιλαμβανόταν επαναξιολόγηση των προσφορών με 
ομαλοποιήσεις/διορθώσεις  στις τιμές τους με βάση τον κανόνα 86 των 
Διαδικασιών Προσφορών της Αρχής και να επιβεβαιώσει ότι οι μικρές 
ποσότητες των gateways που περιλήφθηκαν στον πίνακα ποσοτήτων δεν ήταν 
ενδεικτικές, και ήταν όσες απαιτούνταν σε περίπτωση που αποφασιζόταν η 
ολοκληρωτική μετάβαση σε δίκτυο/περιβάλλον IP. 

Μετά την πιο πάνω απόφαση του ΚΣΠ, όλα τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης 
δήλωσαν ότι οι ποσότητες των gateways που συμπεριλήφθηκαν στο 
διαγωνισμό ήταν ενδεικτικές, ώστε απλώς να καταδειχθεί/επιβεβαιωθεί η 
δυνατότητα των προσφερόμενων συστημάτων για λειτουργία σε περιβάλλον 
δικτύου IP και, έτσι υπολόγισαν την ακριβή ποσότητα που απαιτείται για 
μετάβαση σε περιβάλλον IP και προχώρησαν σε ανάλογη προσαρμογή στην 
τιμή των προσφορών Π2 και Π3.  

Όσο αφορά τον τρόπο χειρισμού των ομαλοποιήσεων της τιμής συντήρησης 
της προσφοράς Π2 για το ΚΕΠ Λευκωσίας, τα τρία από τα τέσσερα μέλη της 
επιτροπής αξιολόγησης υπέβαλαν ξεχωριστή έκθεση στο ΚΣΠ υλοποιώντας την 
πιο πάνω απόφαση του ΚΣΠ, με την οποία άλλαξε η σειρά κατάταξης των 
προσφορών, με χαμηλότερη εκείνη του Π3 για το ποσό των €1.619.034 και 
δεύτερη εκείνη του Π2 για το ποσό των €1.669.742 (αναπροσαρμοσμένη 
παρούσα αξία). 

Το τέταρτο μέλος της επιτροπής αξιολόγησης υπέβαλε ξεχωριστή έκθεση, στην 
οποία προχώρησε σε προσαρμογές με δύο δικά του σενάρια, με την οποία 
προέκυπτε ως χαμηλότερη προσφορά και στα δύο σενάρια αυτή του Π2 για το 
ποσό των €1.324.116 και €1.352.457 αντίστοιχα και δεύτερη εκείνη του Π3 για 
το ποσό των €1.619.034 και στα δύο σενάρια (αναπροσαρμοσμένη παρούσα 
αξία). 

Σημειώνεται ότι η μονομελής εποπτεύουσα επιτροπή, αφού επανέλαβε τη θέση 
για ακύρωση και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, συμφώνησε με τα σενάρια 
του τέταρτου μέλους της επιτροπής αξιολόγησης. 

Ενόψει των πιο  πάνω, τον Νοέμβριο 2017, το Δ.Σ. της Αρχής υιοθέτησε 
σύσταση του ΚΣΠ, για επιλογή του επικρατέστερου προσφοροδότη Π3 (εταιρεία 
«V3»), ο οποίος αφού επιβεβαιώσει τη συμμόρφωση του με τις προδιαγραφές 
και τις υποθέσεις (assumptions) που υιοθέτησε η επιτροπή αξιολόγησης, να 
προχωρήσει στην υπογραφή Συμφωνίας Προμήθειας στη βάση του “Turnkey 
Project” ύψους μέχρι €993.346 (ομαλοποιημένη τιμή) και Συμφωνία 
Συντήρησης διάρκειας μέχρι 15 χρόνων, ύψους μέχρι €741.241 για τα πρώτα 
πέντε χρόνια. 
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Tον Απρίλιο 2018, το ΚΣΠ υιοθέτησε τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με 
την εταιρεία «V3», αφού αποσαφηνίστηκαν μεταξύ άλλων η ετοιμότητα της 
εταιρείας για σύντμηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης του έργου και, η 
ετοιμότητα της εταιρείας να προσφέρει μείωση/έκπτωση σε περίπτωση 
ενεργοποίησης της επιλογής για αγορά του συστήματος VCS για το ΚΕΠ 
Λευκωσίας καθώς και περαιτέρω μειώσεις στις τιμές, σε περίπτωση 
συνεργασίας με την Εθνική Φρουρά. 

Τέλος, το ΚΣΠ αποφάσισε να ενημερώσει το Δ.Σ. της Αρχής σχετικά με τις πιο 
πάνω αποφάσεις του.  

Στις 31.5.2018, υπογράφτηκε η σχετική συμφωνία προμήθειας συστημάτων 
VCS με την Ανάδοχο εταιρεία «V3». 

Από τα πιο πάνω, διαπιστώνεται σοβαρή καθυστέρηση στην υλοποίηση του 
έργου AT.11/2016, αφού παρά το γεγονός ότι η απόφαση για αντικατάσταση 
των υφιστάμενων εφεδρικών συστημάτων VCS στα αεροδρόμια Λάρνακας και 
Πάφου λήφθηκε τον Αύγουστο 2014 από το ΚΣΠ της Αρχής, κατόπιν αιτήματος 
της αρμόδιας υπηρεσίας τον Φεβρουάριο 2014, η προκήρυξη του ανοικτού 
διαγωνισμού έγινε τον Δεκέμβριο 2016 (28 μήνες αργότερα), η κατακύρωση του 
έγινε τον Νοέμβριο 2017 (39 μήνες αργότερα), και η συμφωνία προμήθειας 
μεταξύ της Αρχής και του Αναδόχου υπογράφτηκε στις 31.5.18. Παρόμοια 
σοβαρή/μεγάλη καθυστέρηση έχει παρατηρηθεί και στη περίπτωση της 
αναβάθμισης ή αντικατάστασης του συστήματος VCS στο ΚΕΠ Λευκωσίας (το 
αρχικό αίτημα υποβλήθηκε από την ΥΑ τον Φεβρουάριο 2014) καθώς και στην 
υπογραφή συμφωνίας συντήρησης των υφιστάμενων συστημάτων VCS μετά 
την πτώχευση της εταιρείας «V1»  τον Νοέμβριο 2016. 

Από τη μελέτη της σχετικής αλληλογραφίας, στα πλαίσια της ετοιμασίας της 
παρούσας Έκθεσης, υπέπεσε στην αντίληψη μας η ύπαρξη Διοικητικής 
Έρευνας με θέμα τις διαδικασίες που ακολουθούνται στη Διεύθυνση 
Αεροναυσιπλοΐας και τις σχέσεις που έχει με το ΤΠΑ, η οποία σχετίζεται με τα 
πιο πάνω θέματα/έργα. Ενόψει των πιο πάνω, ζητήσαμε γραπτώς από τον Αν. 
ΑΕΔ τον Απρίλιο και Μάιο 2018 όπως μας αποστείλει αντίγραφο της εν λόγω 
έρευνας, η οποία τελικά μας αποστάληκε στις 31.5.2018. Στην πιο πάνω 
διοικητική έρευνα διαπιστώνονται αρκετές παρατυπίες από εμπλεκόμενο 
προσωπικό της Αρχής στα πιο πάνω θέματα και οι οποίες αφορούν, μεταξύ 
άλλων, σε καθυστερήσεις στην προώθηση και υλοποίηση των αποφάσεων του 
ΚΣΠ για τα εν λόγω έργα, μη τήρηση των Κανονισμών και Διαδικασιών 
προσφορών της Αρχής, παράβαση απόφασης του Συμβουλίου Γενικής 
Διεύθυνσης, παράλειψη αναφοράς όλων των πραγματικών στοιχείων κατά τη 
λήψη εγκρίσεων για επαναδιαπραγμάτευση συμφωνίας και εκτέλεσης 
πληρωμών κ.λπ. Επίσης, καταγράφονται οι λόγοι που ενδεχομένως να 
οδήγησαν σε παρατυπίες ή/και καθυστερήσεις, όπως η ύπαρξη μόνο κατ΄ 
ανάθεση Διευθυντών στις ΥΑ, η ύπαρξη προβλημάτων συνεργασίας και 
επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού των ΥΑ και η διαφορετική αντίληψη 
θεμάτων, η ύπαρξη προβλημάτων συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού των 
ΥΑ και άλλων Υπηρεσιών της Αρχής και η διαφορετική αντίληψη θεμάτων και η 
μη ορθή στελέχωση των ΥΑ. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την εν λόγω 
διοικητική έρευνα, για ορισμένα από τα πιο πάνω,  υπάρχει το ενδεχόμενο 
διάπραξης πειθαρχικών παραπτωμάτων, τα οποία ωστόσο, με βάση τους 
σχετικούς Κανονισμούς της Αρχής, έχουν – όπως αναφέρεται στην Έρευνα – 
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παραγραφεί λόγω της παρόδου του χρόνου που προβλέπεται από την 
ημερομηνία διάπραξής τους. 

 Συστάσεις: 

 Όπως αναφέρεται αναλυτικά στην παρ. (i) πιο πάνω,  οι οποίες αποφάσεις 
για όλα τα συστήματα VCS παγκύπρια θα πρέπει να βασιστούν σε 
τεχνοοικονομική μελέτη για τις ενδεχόμενες επιλογές όλου του 
υφιστάμενου εξοπλισμού της εταιρείας «V1» και με εξοπλισμό άλλων 
κατασκευαστών, όπως εξάλλου ήταν και η απόφαση του ΔΣ της Αρχής 
ημερ. 7.2.2017, η οποία φαίνεται ότι δεν έχει υλοποιηθεί, κάτι που 
επιβεβαιώνεται και από την απάντηση του Αν.ΑΕΔ με επιστολή του προς 
την Υπηρεσία μας τον Ιανουάριο 2018. 

 Λόγω των πιο πάνω γεγονότων που προέκυψαν κατά την περίοδο από το 
αρχικό αίτημα/ανάγκη του ΤΠΑ μέχρι την κατακύρωση του διαγωνισμού 
ΑΤ.11/2016, η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως στα πλαίσια της πιο πάνω 
τεχνοοικονομικής μελέτης και, αφού αυτή καταδείξει ως μέρος της λύσης 
του προβλήματος την υπογραφή της συμφωνίας του διαγωνισμού 
ΑΤ.11/2016, εξεταστεί το ενδεχόμενο τα νέα συστήματα VCS που θα 
εγκατασταθούν στους Πύργους Ελέγχου των αεροδρομίων Λάρνακας και 
Πάφου και στο ΚΕΠ Λευκωσίας από την εταιρεία «V3» να 
χρησιμοποιηθούν ως κύρια συστήματα VCS (αντί ως εφεδρικά συστήματα 
που προορίζονταν) και, τα υφιστάμενα κύρια συστήματα VCS της 
εταιρείας «V1» να γίνουν εφεδρικά, ώστε να απεξαρτηθεί το ΤΠΑ σε 
μεγάλο βαθμό από αυτά, αφού από τον Νοέμβριο 2016 δεν καλύπτονται 
από συμβόλαιο συντήρησης προσφέροντας σημαντικό μετριασμό των 
κινδύνων που ενέχει η παρούσα κατάσταση. Τα αποτελέσματα της πιο 
πάνω μελέτης, θα πρέπει να τεθούν ενώπιον του ΥΜΕΕ/ΤΠΑ, ως ο 
ιδιοκτήτης των συστημάτων, το κόστος των οποίων θα κληθεί να 
καταβάλει, έτσι ώστε οι τελικές αποφάσεις να ληφθούν από κοινού και από 
τα δύο μέρη. Επίσης, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο η αγορά των πιο 
πάνω συστημάτων του εν λόγω διαγωνισμού θα δημιουργήσει 
προβλήματα διασύνδεσής τους σε περίπτωση μελλοντικής 
αντικατάστασης και των υπόλοιπων συστημάτων με καινούργια και να 
ληφθούν μέτρα ώστε να μην δημιουργηθούν μονοπωλιακές συνθήκες, οι 
οποίες δεν θα διασφαλίζουν τα συμφέροντα της Αρχής και κατ΄ επέκταση 
του ΤΠΑ/ΥΜΕΕ/Δημοσίου. 

 Να διερευνηθούν οι λόγοι της πολύ μεγάλης καθυστέρησης στην 
υλοποίηση των υπό αναφορά έργων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα - όπως 
αναφέρεται και σε σχετική επιστολή του ΓΔ του ΥΜΕΕ -  το ΚΕΠ 
Λευκωσίας στην Ακρόπολη να συνεχίσει να λειτουργεί με πεπαλαιωμένα 
συστήματα και πολύ περιορισμένη εφεδρικότητα, κάτι που εγκυμονεί 
σημαντικούς κινδύνους. 

 Η Αρχή να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για τη διαλεύκανση της 
υπόθεσης της ενδεχόμενης απώλειας του πηγαίου κώδικα (source code) 
του λογισμικού των υφιστάμενων συστημάτων VCS, η οποία είναι κατά 
την άποψη μας πολύ σοβαρή και, να τηρεί την Υπηρεσία μας ενήμερη για 
τις εξελίξεις. 
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 Η Υπηρεσία μας εισηγείται την στενή παρακολούθηση της υλοποίησης της 
συμφωνίας προμήθειας νέων συστημάτων VCS (ΑΤ.11/2016) με την 
εταιρεία «V3»  καθώς και της συμφωνίας συντήρησης των υφιστάμενων 
συστημάτων VCS από την Ανώτερη Διεύθυνση της Αρχής και τακτική 
ενημέρωση του ΔΣ και του ΤΠΑ, ώστε αυτό το σημαντικό έργο για το ΤΠΑ, 
πελάτη της Αρχής, να ολοκληρωθεί εντός του καθορισμένου 
χρονοδιαγράμματος προς αποφυγή περαιτέρω καθυστερήσεων.  

 Η Αρχή να μελετήσει και αξιοποιήσει αναλόγως τα ευρήματα/ διαπιστώσεις 
της έκθεσης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) ημερ. 26.8.2016, 
με θέμα «αξιολόγηση της επέκτασης, αναβάθμισης και συντήρησης των 
συστημάτων VCCS στην Υπηρεσία Αεροναυσιπλοΐας», καθώς και τις 
διαπιστώσεις/εισηγήσεις της πιο πάνω Διοικητικής Έρευνας, αφού κατά τη 
διάρκεια του ελέγχου για σκοπούς ετοιμασίας της παρούσας Έκθεσης, 
διαπιστώθηκε ότι τα προβλήματα που καταγράφονται και τα οποία 
επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία ενός τόσο σημαντικού τομέα (ΥΑ) 
εξακολουθούν να υφίστανται.  Ως εκ τούτου, η Αρχή θα πρέπει να λάβει 
άμεσα μέτρα, έτσι ώστε να λυθούν τα πιο πάνω προβλήματα και να μην 
επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον, μεταξύ των οποίων και 
της αναθεώρησης των Κανονισμών για τη διάπραξη πειθαρχικών 
παραπτωμάτων, ώστε αυτοί να λειτουργούν αποτρεπτικά.  

 Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, για τους λόγους που αναφέρονται 
αναλυτικά στις διαπιστώσεις της Υπηρεσίας μας στην παρ. (γ) πιο κάτω 
σχετικά με την αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος ελέγχου 
εναέριας κυκλοφορίας  και, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο 
χειρισμού/αξιολόγησης του διαγωνισμού ΑΤ. 11/2016, με τις μεγάλες 
ομαλοποιήσεις/διορθώσεις στις τιμές των υποβληθέντων προσφορών με 
βάση τον κανόνα 86 των Διαδικασιών Προσφορών της Αρχής και την 
αλλαγή εκ των υστέρων των ποσοτήτων των gateways που είχαν 
περιληφθεί στα έγγραφα του διαγωνισμού, που δεν συνάδουν με τις αρχές 
οι οποίες θα πρέπει να διέπουν ένα δημόσιο διαγωνισμό, και, ως εκ 
τούτου, δεν εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία οι πρόνοιες της νομοθεσίας περί 
δημοσίων συμβάσεων, όπως είχε αναφέρει η Πρόεδρος της Αρχής σε 
συνάντηση που είχε γίνει τον Φεβρουάριο 2018 στο ΥΜΕΕ σχετικά με την 
εν λόγω Συμφωνία, αλλά είχε τεθεί και ως προϋπόθεση από τον Έφορο 
Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, όπως αναφέρεται στην παρ. (γ) πιο κάτω, 
με αποτέλεσμα να αλλάξει η σειρά κατάταξης των προσφοροδοτών, η 
Υπηρεσία μας επαναλαμβάνει την άποψη της ότι η υπό αναφορά 
Συμφωνία μεταξύ Αρχής και ΥΜΕΕ θα πρέπει να επανεξεταστεί, έτσι ώστε 
να συνάδει με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. 

Τον Ιούνιο 2018, η Αρχή - μέσω απαντητικής επιστολής της - μας πληροφόρησε 
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

 Aυτό που ζητήθηκε στα πλαίσια του διαγωνισμού AT.11/2016 ήταν όπως τα 
συστήματα VCS τεχνολογίας TDM να μπορούσαν να διασυνδεθούν με 
δίκτυα IP, αφού προγραμματίζεται η υλοποίηση δικτύου για διασύνδεση των 
διαφόρων συστημάτων της υπηρεσίας.    

 Η Διοικητική Έρευνα, η οποία έγινε από δύο Διευθυντές της Αρχής,  κάλυψε 
την περίοδο από το 2009 μέχρι τις 19.12.2016, δηλαδή την περίοδο 
διερεύνησης σχετικής έκθεσης του Εσωτερικού Ελέγχου (ΕΕ) της Αρχής.  



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ  2017 - ΑΤΗΚ 

 

140 

 
 

 Οι ενέργειες της Αρχής συνάδουν με την πιο πάνω σύσταση της Υπηρεσίας 
μαςγια τεχνοοικονομική μελέτη, αφού η διενέργεια της περιλαμβάνεται στις 
αποφάσεις του ΔΣ και είναι ήδη δρομολογημένη. Η διενέργεια της όμως 
προϋποθέτει τη δυνατότητα συντήρησης/υποστήριξης των υφιστάμενων 
συστημάτων VCS . Προς τούτο, η Αρχή είναι ήδη σε επαφή με εν δυνάμει 
εταιρείες που ενδεχομένως να έχουν τη δυνατότητα συντήρησης/ 
υποστήριξης των υφιστάμενων συστημάτων VCS κάτω από μια πλήρη 
Συμφωνία Συντήρησης περιλαμβανομένης και με εταιρεία που να κατέχει και 
τα δικαιώματα ΙΡ για τον πηγαίο κώδικα.    

 Ο διαγωνισμός ΑΤ 11/2016 έχει κατακυρωθεί και η σχετική συμφωνία έχει 
υπογραφεί στις 31.05.2018. Αφού πρώτα σημειωθεί ότι το έργο 
αντιμετωπίζεται ως έργο έκτακτης ανάγκης, επιβεβαιώνεται ότι θα συζητηθεί 
εκτενώς και στο ίδιο πλαίσιο ως αναφέρεται στην πιο πάνω  σύσταση για το 
ενδεχόμενο τα νέα συστήματα VCS να χρησιμοποιηθούν ως κύρια 
συστήματα και ασφαλώς θα προηγηθεί συνεννόηση  με το ΥΜΕΕ/ΤΠΑ, 
καθώς και το ΚΕΠ, ώστε να υπάρξει συναντίληψη ως προς τις αποφάσεις.    

 Ο ΑνΑΕΔ έχει ήδη αποστείλει επιστολή στο ΥΜΕΕ σχετικά με τη σύσταση 
για διαλεύκανση της υπόθεσης της ενδεχόμενης απώλειας του πηγαίου 
κώδικα (source code). 

 Μετά από συνεννόηση με τη Διευθύντρια του ΤΠΑ, έχει ήδη διοριστεί κοινή 
ομάδα εργασίας για να επανεξετάσει τη συμφωνία μεταξύ της Αρχής και του 
ΥΜΕΕ/ΤΠΑ. 

(γ) Παροχή Υπηρεσιών από την Υπηρεσία Αεροναυσιπλοΐας (ΥΑ) στο Τμήμα 
Πολιτικής Αεροπορίας (ΤΠΑ) για την αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος 
Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ)  που είναι εγκατεστημένο στο Κέντρο 
Ελέγχου Πτήσεων (ΚΕΠ) Λευκωσίας. Τον Οκτώβριο 2011 υπογράφηκε συμφωνία 
μεταξύ της Αρχής και της Αναδόχου εταιρείας, ύψους €1.698.125, για την αγορά 
συστήματοςΕΕΚ, ως εφεδρικού συστήματος ΕΕΚ, και ετήσια συντήρηση για το ποσό 
των €92.000. Η αγορά του πιο πάνω συστήματος έγινε με απευθείας ανάθεση στην 
εν λόγω εταιρεία, η οποία ήταν και η προμηθεύτρια του τότε υφιστάμενου κύριου 
συστήματος ΕΕΚ, ως μέτρο αντιμετώπισης της κατεπείγουσας έκτακτης ανάγκης για 
αγορά συστήματος ΕΕΚ , μετά τις εξελίξεις του LEFCO.  

Ακολούθως, τον Νοέμβριο 2012, υπογράφηκε συμφωνία ύψους €1.985.500 μεταξύ 
της Αρχής και της  Αναδόχου εταιρείας, για την αναβάθμιση του πιο πάνω 
συστήματος ΕΕΚαπό εφεδρικό σε κύριο σύστημα ΕΕΚ στο ΚΕΠ Λευκωσίας και την 
αγορά προσομοιωτή (simulator). Επίσης, υπογράφηκε τροποποιητική συμφωνία 
συντήρησης στην οποία συμπεριλήφθηκαν οι επιπρόσθετες λειτουργίες και ο 
εξοπλισμός της αναβάθμισης και, το συνολικό ποσό ετήσιας συντήρησης αυξήθηκε 
από €92.000 στις €137.000 για την παροχή επείγουσας και ετήσιας υποστήριξης.  

Τον Σεπτέμβριο 2017, το ΔΣ της Αρχής αποφάσισε την αποδοχή της τελικής 
πρότασης της εν λόγω εταιρείας για την δεύτερη/επικείμενη αναβάθμιση του 
συστήματος ΕΕΚ, όπως είχε διαμορφωθεί μετά τις διαπραγματεύσεις με την εταιρεία 
τον Μάρτιο 2017, έναντι συνολικού ποσού €1.120.000, και ενσωμάτωση των νέων 
αναβαθμίσεων στην υφιστάμενη συμφωνία συντήρησης, χωρίς πρόσθετο κόστος.  

Τον Νοέμβριο 2017, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας καταγγελία στην οποία 
αναφερόταν, μεταξύ άλλων, ότι ενώ η δοκιμή προσωρινής αποδοχής (Provisional 
Acceptance Test -PAT) της πρώτης αναβάθμισης του συστήματος ΕΕΚ έγινε στις 
25.11.2014, και εκκρεμούσε η τελική δοκιμή αποδοχής (Final Acceptance Test - FAT) 
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του, η Αρχή είχε αποφασίσει νέα αναβάθμιση του συστήματος, έναντι – όπως 
αναφερόταν στην καταγγελία – ποσού €1,3 εκ. από την εν λόγω εταιρεία .  

Ενόψει των πιο πάνω, τον Δεκέμβριο 2017 η Υπηρεσία μας ζήτησε από την Πρόεδρο 
του ΔΣ της Αρχής την αναβολή της υπογραφής της όποιας τυχόν συμφωνίας για 
χρονικό διάστημα 15 ημερών, ώστε να δοθεί χρόνος να ολοκληρώσει διερεύνησησε 
ότι αφορά την ορθότητα και την νομιμότητα της διαδικασίας.  

Τον Ιανουάριο 2018, μετά από τη διερεύνηση του θέματος, πληροφορήσαμε την 
Πρόεδρο και τα Μέλη του ΔΣ της Αρχής για διάφορα ερωτήματα τα οποία είχαν 
προκύψει σχετικά με την αναβάθμιση του συστήματος ΕΕΚ και ζητήσαμε να μας 
πληροφορήσουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

(i) Κατά πόσον είχε γίνει τελική παραλαβή/αποδοχή του συστήματος, για το οποίο 
είχε υπογραφεί η πιο πάνω σχετική συμφωνία το 2012.  

(ii) Πώς προέκυψε η τελική πρόταση/προσφορά της εν λόγω εταιρείας για την υπό 
διερεύνηση αναβάθμιση, υποβάλλοντας μας τη σχετική αλληλογραφία, αφού 
από τη διερεύνηση είχαν εντοπιστεί άλλες 3 προτάσεις της εν λόγω εταιρείας. 

(iii) Να διερευνηθεί κατά πόσον κάποιες από τις δυνατότητες που περιλαμβάνονταν 
στην νέα αναβάθμιση (OLDI Connections, SADIS for GRIB2, Radar Interface in 
TCP-IP) συμπεριλαμβάνονταν στο σύστημα που είχε αγοραστεί το 2011 ή/και 
στην αναβάθμιση του 2012 και, ενδεχομένως να μην έπρεπε να γίνουν 
αποδεκτές οι επιπρόσθετες χρεώσεις (ύψους €146.300 και €43.260 για τα OLDI 
Connections μόνο). Ζητήσαμε επίσης όπως εξεταστεί και υποβληθεί ανάλυση 
των εργασιών που περιλαμβάνονταν και στις τρεις περιπτώσεις, για να ελεγχθεί 
το ενδεχόμενο να έγιναν διπλές ή/και τριπλές χρεώσεις για το ίδιο αντικείμενο.   

(iv) Kατά πόσον είχαν αγοραστεί και εγκατασταθεί άλλα συστήματα στο Κέντρο 
Ελέγχου Περιοχής Λευκωσίας (ΚΕΠΛ) (π.χ. λειτουργία  παρακολούθησης της 
απόδοσης του “Multi Radar Tracker”) τα οποία παρείχαν αντίστοιχες  
δυνατότητες παρόμοιες με αυτές που περιλαμβάνονταν στην επικείμενη 
αναβάθμιση, και εάν ναι, τους λόγους για τους οποίους απαιτείτο η εκ νέου 
αγορά τους. 

(v) Κατά πόσο ήταν απαραίτητες ή υποχρεωτικές κάποιες λειτουργίες/δυνατότητες 
που περιλαμβάνονταν στη νέα αναβάθμιση (CCAMS, AFP/APL/ACH/RQP 
messages) και, πώς είχε προκύψει η εν λόγω ανάγκη.   

Τον ίδιο μήνα, κατά τη συζήτηση των πιο πάνω διαπιστώσεων/ερωτημάτων της 
Υπηρεσίας μας από το ΚΣΠ της Αρχής, ο ΑνΑΕΔ ενημέρωσε το ΚΣΠ ότι είχε δώσει 
οδηγίες στην ΥΑ για ετοιμασία απάντησης στα πιο πάνω ερωτήματα. Το ΚΣΠ ζήτησε 
να ενημερωθεί από τον ΑΔ-ΕΥ κατά πόσον υπήρχαν θέματα επιχειρησιακής 
συνέχειας εάν υπάρξει περεταίρω καθυστέρηση στην αναβάθμιση, και ο τελευταίος 
ανάφερε ότι με καθυστέρηση  λίγων ακόμα ημερών δεν προέκυπτε τέτοιο θέμα, αλλά 
θα έπρεπε  η απάντηση της Αρχής να σταλεί στον Γενικό Ελεγκτή  το συντομότερο 
δυνατό, ώστε αφού ληφθούν τα σχόλια του να παρθούν οι ανάλογες αποφάσεις. Το 
ΚΣΠ ζήτησε από τον ΑΔ-ΕΥ όπως ενημερωθεί σε περίπτωση που προκύψουν 
θέματα επιχειρησιακής συνέχειας, μέχρι να απαντηθούν τα ερωτήματα της 
Υπηρεσίας μας.  

Τον Φεβρουάριο 2018, η Διευθύντρια του ΤΠΑ απέστειλε στην Υπηρεσία μας έκθεση 
που είχε ετοιμαστεί από δύο μηχανικούς της ΥΑτης Αρχής (ο ένας εκ των οποίων 
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είναι ο συντονιστής του έργου) και τον Προϊστάμενο του ΚΕΠ Λευκωσίας, στην οποία 
ανάφεραν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

 Το σύστημα EEK, μετά από επιτυχείς ελέγχους προσωρινής αποδοχής (PAT) 
τέθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία ως κύριο σύστημα στο ΚΕΠ Λευκωσίας από 
τον Σεπτέμβριο 2013, αλλά παρέμεινε μικρός αριθμός μη σημαντικών 
προβλημάτων τα οποία δεν εμπόδιζαν την αποδοχή και την επιχειρησιακή 
λειτουργία του συστήματος και τα οποία έπρεπε να επιλυθούν πριν την έκδοση 
του Πιστοποιητικού Τελικής Αποδοχής (Final Acceptance Certificate). Τα 
προβλήματα είχαν τελικά επιλυθεί στις 20.11.2017 και έτσι η Αρχή μπορούσε να 
προχωρήσει στην έκδοση του πιο πάνω πιστοποιητικού.  

 Οι προτάσεις της εν λόγω εταιρείας για πιθανές αναβαθμίσεις του συστήματος 
EEK, είχαν προκύψει μέσα από διερευνητικές επαφές, παρουσιάσεις, 
συζητήσεις και ελέγχους με την Αρχή, οι οποίες είχαν ξεκινήσει από τον Μάρτιο 
2014.  Από τα πιο πάνω, είχαν προκύψει 4 διαδοχικές οικονομικές προτάσεις, 
€600.000 τον Ιανουάριο 2015, €1.295.000 τον Δεκέμβριο 2016, €1.026.000 τον 
Φεβρουάριο 2017 και η τελευταία €1.120.000 τον Μάρτιο 2017. 

 Δεν είχαν αγοραστεί προηγουμένως οι δυνατότητες του συστήματος οι οποίες 
αναφέρονταν στην επιστολή μας του Ιανουαρίου 2018. 

 Ορισμένες από τις απαιτήσεις που είχαν περιληφθεί στη νέα αναβάθμιση (AFP) 
αφορούσαν ρυθμιστικές απαιτήσεις Ευρωπαϊκού Κανονισμού, ενώ άλλες 
(CCAMS) κρίνονταν - για τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω έκθεση 
τους – επιχειρησιακά απαραίτητες για το σύστημα EEK.  

Σημειώνεται ότι στην εν λόγω έκθεση που μας απέστειλε το ΤΠΑ  γινόταν αναφορά 
σε συνημμένα έγγραφα, ως παραρτήματα, τα οποία αφορούσαν κατά κύριο λόγο 
αλληλογραφία και αποφάσεις του ΔΣ της Αρχής, και θα περιλαμβάνονταν στην 
απαντητική επιστολή της Αρχής. 

Σε συνεδρία του ΚΣΠ τον Μάρτιο 2018, η Νομική Λειτουργός της Αρχής επεσήμανε 
ότι τον Δεκέμβριο 2017, κατά τη διάρκεια της ετοιμασίας της τροποποιητικής  
συμφωνίας για την δεύτερη αναβάθμιση του συστήματος EEK, διαπιστώθηκαν 
καθυστερήσεις στην υλοποίηση των διαφόρων φάσεων του υφιστάμενου 
συμβολαίου, για τις οποίες με βάση τους όρους του συμβολαίου  θα έπρεπε να 
ζητηθούν αποζημιώσεις συνολικού ύψους €156.000. Στη συνεδρία παρευρέθηκαν ο 
συντονιστής μηχανικός  του εν λόγω συστήματος EEK και ο κατ’ ανάθεση Διευθυντής 
της ΥΑ, ο οποίος ανάφερε μεταξύ άλλων ότι η εγγυητική πιστής εκτέλεσης της 
συμφωνίας συντήρησης για την πρώτη αναβάθμιση του εν λόγω συστήματος EEK,  
θα έληγε τέλος Μαρτίου 2018, ενώ η έκδοση του τελικού πιστοποιητικού αποδοχής 
(Final Acceptance Certificate - FAC)  του νέου εξοπλισμού που εγκαταστάθηκε με 
την πρώτη αναβάθμιση του 2012 εκκρεμούσε. Με την έκδοση του FAC, το ποσό της 
εγγύησης πιστής εκτέλεσης του Συμβολαίου Συντήρησης θα έπρεπε να αυξηθεί, 
ώστε να περιλαμβάνει και τον νέο εξοπλισμό.  Αν εκδίδετο ωστόσο το FAC, τότε δεν 
θα μπορούσαν να διεκδικηθούν τυχόν αποζημιώσεις που προβλέπονται από το 
Συμβόλαιο λόγω καθυστερήσεων στην υλοποίηση της πρώτης αναβάθμισης. 

Με βάση τα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίας του ΚΣΠ: 

 Για την καθυστέρηση της 1ης φάσης είχε δοθεί έγκριση από το ΚΣΠ, μετά από 
εισήγηση της Μονάδας, να μην διεκδικηθούν αποζημιώσεις. 
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 Δεν είχε υποβληθεί έκθεση στο ΚΣΠ, για να ζητηθεί παράταση της 2ης Φάσης 
του έργου μέχρι τις 20.2.2014, ούτε υπήρχαν έγγραφα που να καταγράφουν ότι 
αυτή η παράταση ζητήθηκε από την προμηθεύτρια εταιρεία. 

 Η 3η  φάση του έργου είχε παραταθεί αλυσιδωτά λόγω της παράτασης της 2ης 
φάσης, για τον Απρίλιο 2014.  Το πιστοποιητικό προσωρινής αποδοχής 
(Provisional Acceptance Certificate – PAC) ωστόσο είχε εκδοθεί τον Νοέμβριο 
2014, για λόγους για τους οποίους σύμφωνα με την Μονάδα δεν ευθυνόταν ο 
Ανάδοχος. Επίσης, επιβεβαιώθηκε από τον συντονιστή του  υφιστάμενου 
συστήματος EEK, ότι δεν είχε γίνει οποιαδήποτε ενημέρωση από την ΥΑ προς 
το ΚΣΠ για αυτή την καθυστέρηση. 

 Σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου, το FAC θα έπρεπε να εκδοθεί ένα 
χρόνο μετά την έκδοση του PAC (δηλαδή Νοέμβριο 2015). Σε ερώτηση του 
ΚΣΠ προς τον συντονιστή του έργου γιατί το FAC δεν είχε εκδοθεί, αυτός 
εξήγησε ότι υπήρχαν μικρές μη συμμορφώσεις («minor non conformances») 
μέχρι τον Νοέμβριο 2017, οπότε και επιλύθηκαν από την εταιρεία.   

Το ΚΣΠ αποφάσισε, μεταξύ άλλων, όπως παραταθεί η εγγυητική πιστής εκτέλεσης 
του υφιστάμενου συμβολαίου συντήρησης για περίοδο τριών μηνών, ώστε να δοθεί ο 
χρόνος για λήψη ολοκληρωμένης απόφασης και να παραπεμφθεί το θέμα στον 
ΑνΑΕΔ με σύσταση να διορίσει Ομάδα για διαπραγμάτευση με την εν λόγω εταιρεία, 
όσον αφορά στις αποζημιώσεις που διεκδικεί η Αρχή, η οποία να υποβάλει έκθεση 
στο ΚΣΠ για λήψη απόφασης το συντομότερο δυνατό. 

Τον Απρίλιο 2018, ο Αν.Α.Ε.Δ. της Αρχής μάς πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα: 

 Παρά το γεγονός ότι το σύστημα EEK είχε περάσει τον τελικό έλεγχο 
παραλαβής στις 20.11.2017, εντούτοις δεν υπεγράφη το πιστοποιητικό τελικής 
παραλαβής αποδοχής, λόγω του ότι εκκρεμούσε η λήψη των ιεραρχικών 
εγκρίσεων σε σχέση με ζητήματα που αφορούν στη μη ολοκλήρωση σχετικών 
συνδέσεων (OLDI με το Κάιρο). Επίσης, προέκυπταν θέματα καθυστερήσεων 
σε σχέση με την παραλαβή του συστήματος και εξέταση κατά πόσο αυτές ήταν 
δικαιολογημένες.  

 Όσον αφορά τα θέματα που εγείρονταν στην επιστολή μας και αφορούσαν τη 
λειτουργία OLDI, αυτά ήταν υπό διερεύνηση τόσο για σκοπούς καθορισμού 
τυχόν αποκοπών από το ποσό της εγγύησης πιστής εκτέλεσης συμβατικών 
υποχρεώσεων και/ή πληρωμών της Αναδόχου εταιρείας που κατακρατεί η 
Αρχή, όσο και στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης του νέου συμβολαίου. 

 Όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα που εγείρονταν στην επιστολή μας, η Αρχή 
ήταν στη διαδικασία για να διαπιστώσει κατά πόσο οι νέες απαιτήσεις του ΤΠΑ 
ήδη προσφέρονται από το/τα σύστημα/τα και, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης 
διαπραγμάτευσης θα αφαιρεθούν και/ή θα συμφωνηθούν ανάλογα.  

 Όσον αφορά τη συμφωνία μεταξύ της Αρχής και του ΥΜΕΕ και τις απόψεις της 
Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας για τις προϋποθέσεις που πρέπει αυτή να 
ικανοποιεί, μας πληροφόρησε μεταξύ άλλων ότι η εν λόγω σύμβαση εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του Άρθρου 16(Ι) του νόμου Ν.73 (Ι)/2016 και, ως εκ 
τούτου, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του πιο πάνω νόμου.  
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Από τα πιο πάνω, η Υπηρεσία μας διαπιστώνει τα ακόλουθα: 

 Ενώ η Αρχή είχε αναθέσει τον Σεπτέμβριο 2017 τη σύμβαση για τη νέα υπό 
αναφορά αναβάθμιση του συστήματος EEK για το ποσό των €1.120.000, και 
επίκειτο η υπογραφή της σχετικής σύμβασης, μετά τη διερεύνηση των πιο πάνω 
από την Υπηρεσία μας, η Αρχή μάς πληροφόρησε ότι τα θέματα που 
αφορούσαν το ενδεχόμενο ορισμένες δυνατότητες που περιλαμβάνονταν στην 
πιο πάνω αναβάθμιση και, κατ’ επέκταση στο πιο πάνω κόστος, να είχαν 
περιληφθεί και εγκατασταθεί κατά την αγορά ή/και την πρώτη αναβάθμιση του 
συστήματος, θα εξεταστούν κατά τη διαπραγμάτευση με την εταιρεία για το νέο 
συμβόλαιο. 

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι λειτουργίες του συστήματος EEK που 
κοστολογήθηκαν στην επικείμενη δεύτερη αναβάθμιση ενδεχομένως να 
συμπεριλαμβάνονταν στην αρχική αγορά του 2011 ή/και στην πρώτη 
αναβάθμιση του 2012. 

 Δεν υπήρχε επαρκής/ικανοποιητικός συντονισμός και ενημέρωση των 
αρμοδίων οργάνων κατά την διαχείριση των υπό αναφορά συμβάσεων, τόσο 
από τον Συντονιστή όσο και από την ΥΑ της Αρχής, έτσι ώστε να λαμβάνονται 
έγκαιρα μέτρα ή/και αποφάσεις για την ομαλή εκτέλεση των συμβάσεων και 
διασφάλιση των συμφερόντων της Αρχής. Η παροχή τηλεπικοινωνιακών 
διευκολύνσεων από την ΑΤΗΚ για το Κέντρο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας 
και τα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, διέπεται από Συμφωνία η οποία 
υπογράφηκε μεταξύ του ΥΜΕΕ και της ΑΤΗΚ στις 23.2.1996. Με αφορμή την 
προγραμματιζόμενη υπογραφή της νέας Συμφωνίας ύψους €1.120.000,00 για 
την υπό αναφορά αναβάθμιση, η Υπηρεσία μας ζήτησε τον Δεκέμβριο 2017 την 
άποψη της Γενικής Λογίστριας ως Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά 
με το κατά πόσο, με βάση το παρόν νομοθετικό πλαίσιο για τη σύναψη 
συμβάσεων του δημοσίου και το σχετικό ισχύον Ευρωπαϊκό νομοθετικό 
πλαίσιο, αλλά και το γεγονός ότι η ΑΤΗΚ είναι ο μοναδικός οργανισμός ο 
οποίος κατέχει πιστοποίηση από την Αρμόδια Εποπτική Επιτροπή για να 
δικαιούται να παρέχει τεχνικές υπηρεσίες ΕΕΚ, δικαιολογείται και επιτρέπεται η 
συνέχιση της Συμφωνίας μεταξύ ΑΤΗΚ και ΥΜΕΕ για την αγορά, εγκατάσταση, 
λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση εξοπλισμού από την ΑΤΗΚ για το ΤΠΑ, 
ο οποίος απαιτείται για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, χωρίς ουσιαστικά 
να εφαρμόζονται οι σχετικές πρόνοιες της περί προσφορών του δημοσίου 
νομοθεσίας. Η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας μάς πληροφόρησε μεταξύ 
άλλων τον Ιανουάριο 2018 ότι κατά την άποψη της η απευθείας ανάθεση 
εργασιών και η καταβολή συγκεκριμένων ποσών ετησίως στην ΑΤΗΚ από 
αναθέτουσες αρχές του Κράτους, για οποιονδήποτε λόγο, δυνατόν να θεωρείται 
ότι συνιστά Κρατική ενίσχυση προς την ΑΤΗΚ, η οποία χρηματοδοτείται 
εμμέσως από το Κράτος και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να ζητηθεί η άποψη του 
Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων επί τούτου. Επιπρόσθετα, μας πληροφόρησε ότι 
το ΥΜΕΕ την ενημέρωσε τον Απρίλιο 2017 ότι, με βάση το Νομοσχέδιο που 
βρισκόταν ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων 
για τη δημιουργία κρατικής εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών ΕΕΚ, 
προβλεπόταν η δυνατότητα της εταιρείας να αναπτύξει τεχνικές υπηρεσίες και 
να απορροφήσει το προσωπικό της ΑΤΗΚ που σήμερα απασχολείται στην 
υποστήριξη των συστημάτων ΕΕΚ και αεροβοηθημάτων για το ΤΠΑ. Εφόσον το 
θέμα συνεχίζει να μην επιλύεται οριστικά, η επόμενη επιλογή κατά την άποψη 
της Γενικής Λογίστριας θα ήταν ο οργανικός και διοικητικός διαχωρισμός του 
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Τμήματος της ΑΤΗΚ που παρέχει τέτοιες υπηρεσίες και η ένταξη του ως 
αναθέτουσα αρχή υπό το Κεντρικό Κράτος, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάθεση 
δημόσιας σύμβασης μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα, σύμφωνα με το 
άρθρο 16 του περί προσφορών του δημοσίου Νόμου Ν.73(Ι)/2016. 

Τέλος, μας πληροφόρησε ότι εάν το ΤΠΑ μπορεί να τεκμηριώσει τη 
μοναδικότητα της ΑΤΗΚ ως παρόχου των συγκεκριμένων υπηρεσιών, 
προφανώς θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το άρθρο 29(2) του Νόμου 
Ν.73(Ι)/2016 για απευθείας ανάθεση των εν λόγω εργασιών, με τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού. 

Τον Φεβρουάριο 2018, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων 
πληροφόρησε τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ότι η 
ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης από τη συνέχιση της υπό αναφορά Συμφωνίας, 
είναι συνδεδεμένη με την τήρηση, κατά κανόνα, των προνοιών της περί 
προσφορών του δημοσίου νομοθεσίας. Σημείωσε επίσης την επιφύλαξη του, 
όπως την είχε εκφράσει και σε σχετική με το θέμα συνεδρία η οποία είχε γίνει 
τον ίδιο μήνα, σχετικά με την πλήρη ενημέρωση όλων των δυνητικών παρόχων 
τέτοιων υπηρεσιών στην Κύπρο για εξασφάλιση πιστοποίησης από την αρμόδια 
Εποπτική Αρχή, για την οποία η Διευθύντρια του ΤΠΑ ανάφερε ότι δεν αποτελεί 
υποχρέωση του Τμήματος της. 

Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας διαφωνεί με τη θέση του Αν.ΑΕΔ σχετικά με 
τη συμφωνία της Αρχής με το ΥΜΕΕ, ότι αυτή εμπίπτει στις πρόνοιες του άρθρου 
16(Ι) του Νόμου Ν.73(Ι)/2016, εφόσον δεν ισχύει η μία εκ των τριών σωρευτικών 
προϋποθέσεων οι οποίες πρέπει να πληρούνται, σύμφωνα με την οποία 
περισσότερο από το 80% των δραστηριοτήτων του ελεγχόμενου νομικού προσώπου, 
όπως αυτό καθορίζεται στον Νόμο, διεξάγεται κατά την εκτέλεση καθηκόντων που 
του έχουν ανατεθεί από την ελέγχουσα Αναθέτουσα Αρχή ή αλλά νομικά πρόσωπα 
που ελέγχει η εν λόγω Αναθέτουσα Αρχή. 

Συστάσεις: 

 Η Αρχή να προβεί άμεσα στην λήψη διορθωτικών μέτρων, για την 
αποτελεσματική και ορθή εποπτεία/παρακολούθηση  εκτέλεσης/υλοποίησης 
των συμβάσεων προμήθειας και συντήρησης των συστημάτων EEKτου ΤΠΑ 
που είναι εγκατεστημένα στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου και στο ΚΕΠ 
Λευκωσίας, για αποφυγή παρόμοιων με τα πιο πάνω προβλημάτων στο 
μέλλον. 

Σημειώνεται ότι σε έκθεση ημερ. 26.8.2016 της Διεύθυνσης Εσωτερικού 
Ελέγχου (ΔΕΕ) για την αξιολόγηση της επέκτασης, αναβάθμισης και 
συντήρησης των συστημάτων VCCS στην Υπηρεσία Αεροναυσιπλοΐας, 
καταγράφονται προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες σχετικά με τα εν λόγω 
θέματα, οι οποίες θα πρέπει να αξιολογηθούν και αξιοποιηθούν ανάλογα από 
την Αρχή. 

 Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως η Αρχή εξετάσει το ενδεχόμενο διεξαγωγής 
έρευνας για να διαφανεί κατά πόσον προκύπτουν πειθαρχικά ή/και  άλλους 
είδους παράπτωμα για τις  πιο πάνω διαπιστώσεις της Υπηρεσίας μας 
(συντονισμός του έργου, καθυστερήσεις, πληρωμές, ρήτρες κλπ.) 

 Η Αρχή να προχωρήσει τάχιστα στη διερεύνηση των ερωτημάτων που τέθηκαν 
από την Υπηρεσία μας τον Ιανουάριο 2018 σχετικά με διάφορες 
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λειτουργίες/απαιτήσεις του συστήματος EEK που κοστολογήθηκαν/ 
συμπεριλήφθηκαν στην επικείμενη δεύτερη αναβάθμιση και να υποβάλει τα 
ευρήματα της στο ΚΣΠ και το ΔΣ της Αρχής, για λήψη αναθεωρημένης εάν 
απαιτείται απόφασης για τη δεύτερη αναβάθμιση του συστήματος EEK.  

Τα αποτελέσματα της πιο πάνω διερεύνησης να τεθούν υπόψη της Υπηρεσίας 
μας, η οποία θα προχωρήσει σε περαιτέρω διερεύνηση του θέματος ανάλογα. 

 Ενόψει του γεγονότος ότι έχουν παρέλθει δεκατέσσερις μήνες από την τελική 
προσφορά της εταιρείας (Μάρτιο 2017) για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του 
ΤΠΑ και εννέα μήνες από την έγκριση του ΔΣ (τον Σεπτέμβριο 2017) για την 
υπογραφή της σχετικής συμφωνίας με την εν λόγω εταιρεία για την δεύτερη 
αναβάθμιση του υφιστάμενου κύριου συστήματος EEK στο ΚΕΠ Λευκωσίας για 
€1.120.000, εισηγούμαστε όπως πριν προχωρήσει η Αρχή στην υπογραφή 
συμφωνίας ζητήσει από το ΤΠΑ νεότερη γραπτή ενημέρωση για το 
χρονοδιάγραμμα κατά το οποίο εκτιμά ότι θα μετακινηθεί στο κτήριο του στην 
Κοκκινοτριμιθιά και, τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς 
του για τα συστήματα ΕΕΚ. Είναι σημαντικό κατά την άποψη μας να ληφθεί 
υπόψη το πιο πάνω χρονοδιάγραμμα και οι μεσοπρόθεσμοι και 
μακροπρόθεσμοι σχεδιασμοί του ΤΠΑ για τα υπό αναφορά συστήματα, έτσι 
ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο διενέργειας άσκοπων δαπανών σε αγορά 
ή/και αναβάθμιση συστημάτων ΕΕΚ, τα οποία ενδεχομένως δεν θα είναι 
απαραίτητα ή/και θα τεθούν σε εφεδρεία. 

 Η Αρχή θα πρέπει να προωθήσει το συντομότερο τις διαδικασίες εξέτασης και 
λήψης αποφάσεων σχετικά με τις αποζημιώσεις που προέκυψαν κατά την 
εκτέλεση/υλοποίηση του συμβολαίου της πρώτης αναβάθμισης του  
συστήματος EEK. 

 Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, θα πρέπει η υπό αναφορά Συμφωνία μεταξύ 
Αρχής και ΥΜΕΕ να επανεξεταστεί, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες της 
σχετικής νομοθεσίας καθώς και τις διαπιστώσεις/παρατηρήσεις/απόψεις τόσο 
της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας όσο και του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών 
Ενισχύσεων σχετικά με το θέμα.  

Τον Ιούνιο 2018, η Αρχή - μέσω απαντητικής επιστολής της - μας πληροφόρησε τα 
ακόλουθα: 

 Σχετικά με την καθυστέρηση στην υλοποίηση της πρώτης αναβάθμισης του 
συστήματος ΕΕΚ είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι, η αναβολή της ημερομηνίας 
επανελέγχου της 2ης φάσης ζητήθηκε από το ΥΜΕΕ/ΤΠΑ και όχι την 
προμηθεύτρια εταιρεία καθώς επίσης ότι η Αρχή  απέστειλε επιστολή στο Γενικό 
Διευθυντή ΥΜΕΕ, με κοινοποίηση στο ΤΠΑ και την Εθνική Εποπτική Αρχή, 
επεξηγώντας τους λόγους της καθυστέρησης.   

 Έχουν ήδη παρθεί διορθωτικά μέτρα και βελτιωτικές ενέργειες οι οποίες 
λαμβάνουν υπόψη, όπου ενδείκνυται, και τις εισηγήσεις της Διεύθυνσης 
Εσωτερικού Ελέγχου.  Οι δρομολογηθείσες ενέργειες της Αρχής συνάδουν με τη 
σχετική σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. 

 Όσο αφορά τη σύσταση για περαιτέρω διερεύνηση  διάφορων λειτουργιών του 
συστήματος στο βαθμό που περιλήφθησαν και τυχόν εκκρεμοτήτων που 
υπάρχουν και θα απαιτούσε λήψη αναθεωρημένης απόφασης ή/και άλλων 
διορθωτικών μέτρων, η Αρχή μας επισήμανε την πρόσφατη απόφαση αρ. 
30/2018 του ΚΣΠ τον Μάιο 2018, η οποία προνοεί ότι, το ΚΣΠ σε συνεννόηση με 
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τον ΑνΑΕΔ και λαμβάνοντας υπόψη επιστολές και εκθέσεις από τη Διεύθυνση ΥΑ, 
τις Νομικές Υπηρεσίες και την Ελεγκτική Υπηρεσία, σχετικά με θέματα που 
αφορούν το υφιστάμενο σύστημα ΕΕΚ, διόρισε τρεις Διευθυντές και 
συγκεκριμένα, δύο Διευθυντές μέλη του ΚΣΠ και τον κατ’ ανάθεση Διευθυντή ΥΑ , 
με όρους εντολής να διερευνήσουν και να εξετάσουν συνολικά τυχόν 
εκκρεμότητες που σχετίζονται με την έκδοση του τελικού δελτίου αποδοχής και να 
προβούν σε εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού θεμάτων της αρμοδιότητας του 
ΚΣΠ. Η Αρχή θεωρεί ότι αυτές οι ενέργειες εμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό στο 
πλαίσιο της εισήγησης της Υπηρεσίας μας για διεξαγωγή σχετικής έρευνας. 

 Περαιτέρω αναφορικά με το μέρος της σύστασης όπως η Αρχή προχωρήσει 
τάχιστα στη διερεύνηση των ερωτημάτων που τέθηκαν από την Υπηρεσία μας 
σχετικά με διάφορες λειτουργίες/απαιτήσεις του συστήματος ΕΕΚ και αξιολογήσει 
τυχόν ανάγκη για αναθεώρηση της απόφασης του ΚΣΠ και ΔΣ, η Αρχή 
επεσήμανε ότι ήδη λαμβάνονται ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση και 
ανάλογα, θα υποβληθεί σχετική εισήγηση. 

(δ) Παροχή υπηρεσιών παραγωγής σε ψηλή ευκρίνεια και ζωντανής 
μετάδοσης των εντός έδρας ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών αγώνων του ΑΠΟΕΛ 
στους ομίλους του UEFA Champions League (UCL) που έγιναν στις 26.9.2017, 
17.10.2017 και 21.11.2017.  Τον Οκτώβριο 2017, η Υπηρεσία μας απέστειλε 
επιστολή στον Αν.Α.Ε.Δ. με κοινοποίηση στον Πρόεδρο και Μέλη του ΔΣ και του ΚΣΠ 
της Αρχής, στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Cytavision και στην Διευθύντρια του 
Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής  σχετικά με το πιο πάνω θέμα, ζητώντας του – στα 
πλαίσια έρευνας – πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που είχε ακολουθηθεί για 
την παραγωγή των υπο αναφορά αγώνων (διαδικασία, εγκρίσεις, άλλες σχετικές 
συμφωνίες, ανάδοχο, αμοιβή κλπ.), επισυνάπτοντας αντίγραφα όλων των σχετικών 
εγγράφων/ αλληλογραφίας. 

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Cytavision απέστειλε στην Υπηρεσία μας τον ίδιο 
μήνα απαντητική επιστολή, με τις πιο πάνω πληροφορίες, μαζί με συνημμένα σχετικά 
έγγραφα, χωρίς ωστόσο αυτή να έχει κοινοποιηθεί σε κανέναν από τους πιο πάνω 
παραλήπτες της δικής μας επιστολής.   

Τον Μάρτιο 2018, η Υπηρεσία μας, αφού εξέτασε την πιο πάνω απαντητική επιστολή 
και διερεύνησε περαιτέρω το θέμα, απέστειλε δεύτερη επιστολή στον Αν.Α.Ε.Δ. της 
Αρχής με κοινοποίηση στους πιο πάνω, παρατηρώντας τα ακόλουθα: 

(i) Στην πιο πάνω απαντητική της επιστολή, η Αρχή  ανάφερε μεταξύ άλλων ότι το 
Συνεργείο Εξωτερικών Μεταδόσεων (ΣΕΜ) του ΡΙΚ, το οποίο είχε ενοικιαστεί 
από την Αρχή για τις εν λόγω παραγωγές, είναι το μοναδικό ΣΕΜστην Κύπρο 
που πληροί τις προδιαγραφές UEFA σε πολύ μεγάλο βαθμό και, για πλήρη 
συμμόρφωση του με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές, απαιτείται η 
χρησιμοποίηση επιπρόσθετου εξοπλισμού. Επίσης, μας  ανάφερε ότι η Αρχή 
ζήτησε από την εταιρεία που έκανε τελικά τις εν λόγω παραγωγές του ΑΠΟΕΛ 
το 2017 προσφορά για τους τρεις υπό αναφορά αγώνες του ΑΠΟΕΛ στους 
ομίλους του UCL, λόγω της προηγούμενης εμπειρίας της σε παραγωγές 
προδιαγραφών UEFA, με την προϋπόθεση ότι η Αρχή θα αναλάμβανε να 
ενοικιάσει το ΣΕΜ του ΡΙΚ για χρήση στους συγκεκριμένους αγώνες.  

Η εν λόγω εταιρεία υπέβαλε προσφορά για παραγωγή των πιο πάνω τριών 
αγώνων με κόστος €35.000 για κάθε αγώνα, στο οποίο συμπεριλαμβανόταν και 
η εξασφάλιση του επιπρόσθετου εξοπλισμού, ο οποίος ήταν αναγκαίος για 
πλήρη ικανοποίηση των προδιαγραφών της UEFA. Τέλος, μας πληροφόρησε 
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ότι η εν λόγω εταιρεία διεκπεραίωσε για λογαριασμό της Αρχής τις παραγωγές 
των εντός έδρας ποδοσφαιρικών αγώνων του ΑΠΟΕΛ στους ομίλους του UCL 
το 2014 και, ότι ήταν σημαντικό να αναφερθεί ξανά ότι δεν υπήρχε άλλη εταιρεία 
στην Κύπρο με εμπειρία σε παραγωγές αυτών των προδιαγραφών.  

Ωστόσο, παρατηρήσαμε ότι σε έκθεση που ετοιμάστηκε από την Υπηρεσία  
Cytavision ημερ. 17.2.2017 και υποβλήθηκε στο ΚΣΠ της Αρχής με θέμα 
«Διαγωνισμός για Παραγωγές Αθλητικών Γεγονότων», αναγραφόταν μεταξύ 
άλλων ότι πέραν από το ΡΙΚ, μόνο ένας άλλος προμηθευτής (εταιρεία «Β» με 
έδρα την Κύπρο η οποία είναι άλλη από τον ανάδοχο των εν λόγω 3 
παραγωγών) διαθέτει ΣΕΜ εξοπλισμένο με τρόπο που να πληροί τις 
προδιαγραφές για παραγωγές ψηλής ευκρίνειας (HD) αγώνων του Κυπριακού 
Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Επίσης, στα πλαίσια του διαγωνισμού ΑΤ. 
9/2014 της Αρχής που προκηρύχθηκε τον Μάιο 2014 με αντικείμενο την 
παροχή υπηρεσιών παραγωγής και ζωντανής μετάδοσης αθλητικών 
γεγονότων, ζητείτο από τους προσφοροδότες όπως υποβάλουν και 
προαιρετικές τιμές για παραγωγές σε ψηλή ευκρίνεια (HD) και, σύμφωνα με την 
έκθεση αξιολόγησης, τιμές για παραγωγές σε ψηλή ευκρίνεια (HD) στην Κύπρο 
για ποδοσφαιρικούς αγώνες  (του κυπριακού πρωταθλήματος με 8 κάμερες, 
φάση ομίλων/32/16/προ-ημιτελικών και τελικών της διοργάνωσης Uefa Europa 
League(UEL),  φάση ομίλων/16/προ-ημιτελικών και τελικών της διοργάνωσης 
UCL) υπέβαλαν δύο εταιρείες, η εταιρεία που τελικά έκανε τις παραγωγές και η 
εταιρεία «Β», που ήταν η ίδια εταιρεία που αναγραφόταν στην πιο πάνω 
υπηρεσιακή έκθεση της Cytavision.  

(ii) Με βάση πληροφόρηση που είχε δοθεί στην Υπηρεσία μας από την εταιρεία 
«Β», αυτή έχει δικό της ΣΕΜγια παραγωγές ψηλής ευκρίνειας (HD) και έχει 
πραγματοποιήσει με αυτό για λογαριασμό της Cytavision τον Ιούλιο και 
Αύγουστο 2017, τέσσερις παραγωγές  ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών αγώνων 
UEFA σε ψηλή ευκρίνεια (HD),  των κυπριακών ομάδων  για τα προκριματικά 
και play-off  της διοργάνωσης UEL. Επίσης, ανάφερε ότι έχει τη δυνατότητα  να 
κάνει παραγωγές σε ψηλή ευκρίνεια (HD) ποδοσφαιρικών αγώνων για τα 
προκριματικά, play-off και ομίλους των διοργανώσεων UEL και UCL της UEFA 
με το  δικό της ΣΕΜ και την ενοικίαση επιπρόσθετου απαιτούμενου εξοπλισμού, 
για πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις/προδιαγραφές της UEFA, παρόμοιου 
με αυτόν που ενοικιάζει και το ΡΙΚ  για κάθε παραγωγή της διοργάνωσης UCL.  

(iii) Όπως επίσης αναφέρεται στην πιο πάνω επιστολή της Αρχής, οι παραγωγές 
αγώνων σε ψηλή ευκρίνεια (HD) για τα παιχνίδια UCL για τα οποία την ευθύνη 
παραγωγής είχε η Αρχή,  γίνονταν από το ΡΙΚ (με τη χρήση του ΣΕΜ  του ΡΙΚ 
και προσωπικού του, βάση συμφωνίας μεταξύ του ΡΙΚ και της Cyta) μέχρι τις 
15.9.2017, με χρέωση €39.000, συμπεριλαμβανομένου του απαιτούμενου 
επιπρόσθετου εξοπλισμού τον οποίο ενοικίαζε το ΡΙΚ από τρίτους.  Σύμφωνα 
με επιστολή της Αρχής τον Οκτώβριο 2017, η παραγωγή του αγώνα ΑΠΟΕΛ- 
Slavia Πράγας στις 15.8.2017 έγινε από το ΡΙΚ, αλλά ο επιπρόσθετος 
απαιτούμενος εξοπλισμός εξασφαλίστηκε από την Cyta με απευθείας ανάθεση 
στην εταιρεία «B» και, το σχετικό κόστος του το οποίο ανήλθε στις €15.000, 
αφαιρέθηκε από τη πιο πάνω συμφωνημένη αμοιβή του ΡΙΚ. Δηλαδή, το 
συνολικό κόστος της εν λόγω παραγωγής ανήλθε σε €39.000, εκ των οποίων 
€15.000 καταβλήθηκαν στην εταιρεία «Β» για την ενοικίαση του επιπρόσθετου 
απαιτούμενου εξοπλισμού για πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων της UEFA 
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και, €24.000 καταβλήθηκαν στο ΡΙΚ για την παραγωγή του συγκεκριμένου 
αγώνα.  

(iv) Με βάση τα στοιχεία που μας υπέβαλε η Αρχή το συνολικό κόστος παραγωγής 
για τον κάθε υπό αναφορά αγώνα του ΑΠΟΕΛ στους ομίλους του UCL το 2017 
ανήλθε σε €60.000, εκ των οποίων €25.000 για την ενοικίαση του ΣΕΜ από το 
ΡΙΚ και €35.000 για την παραγωγή από την εν λόγω εταιρεία. 

Ενόψει των πιο πάνω, ζητήσαμε από τον Αν.Α.Ε.Δ. επιπρόσθετη πληροφόρηση 
μεταξύ άλλων για τα ακόλουθα: 

(i) Τους λόγους για τους οποίους η Αρχή δεν φαίνεται να είχε εξετάσει τη 
δυνατότητα της εταιρείας «Β» να παρέχει υπηρεσίες παραγωγής ψηλής 
ευκρίνειας (HD) στη Cytavision για τους τρεις εν λόγω εντός έδρας 
ποδοσφαιρικούς ευρωπαϊκούς αγώνες του ΑΠΟΕΛ στους ομίλους της 
διοργάνωσης UCL, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω εταιρεία είχε 
πραγματοποιήσει για λογαριασμό της Cytavision  παραγωγές  ευρωπαϊκών 
ποδοσφαιρικών αγώνων UEFA σε ψηλή ευκρίνεια (HD),  των κυπριακών 
ομάδων  για τα προκριματικά και play-off  της διοργάνωσης UEL.  

(ii) Τους λόγους για τους οποίους η απευθείας ανάθεση στην ανάδοχο εταιρεία της 
παραγωγής των τριών τελευταίων εντός έδρας αγώνων του ΑΠΟΕΛ στους 
ομίλους της διοργάνωσης UCL το 2017 έναντι €60.000 ανά αγώνα κρίθηκε 
συμφέρουσα για την Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μέχρι τότε παραγωγές 
που γίνονταν από το ΡΙΚ, κόστισαν €39.000 ανά αγώνα (αύξηση 54%).  

Tον ίδιο μήνα ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Cytavision, σε απαντητική επιστολή 
του η οποία και πάλιν δεν είχε κοινοποιηθεί σε κανέναν από τους παραλήπτες της 
δικής μας επιστολής, μας πληροφόρησε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:   

 Στους αγώνες play-off stage και ομίλους του UCL ισχύουν οι πολύ απαιτητικές 
προδιαγραφές της UEFA για τις παραγωγές, οι οποίες από την φάση των 16 και 
μετά γίνονται ακόμα πιο απαιτητικές. 

 Οι μόνες εταιρείες που διαθέτουν ΣΕΜεξοπλισμένα με τρόπο που να πληρούν 
τις προδιαγραφές για παραγωγές ψηλής ευκρίνειας (HD) αγώνων του 
κυπριακού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου είναι το ΡΙΚ και η εταιρεία «Β». 

 Το ΡΙΚ τερμάτισε τον Σεπτέμβριο 2017 το συμβόλαιο συνεργασίας με την Αρχή, 
μέσω του οποίου αναλάμβανε τις ζωντανές παραγωγές σε προδιαγραφές 
UEFA.  

 Με βάση τις πρόνοιες του συμβολαίου της Αρχής με την UEFA, η Αρχή ήταν 
υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει στην UEFA τις λεπτομέρειες για την εταιρεία 
και το ΣΕΜ που θα αναλάμβανε τη ζωντανή παραγωγή δύο βδομάδες πριν από 
κάθε αγώνα για τους ομίλους του UCL, δηλαδή μέχρι τις 12.9.2017, 15 μέρες 
πριν τον πρώτο αγώνα, η ημερομηνία διεξαγωγής του οποίου έγινε γνωστή στις 
27.8.2017.  

 Η Αρχή διερεύνησε προτάσεις από τέσσερις εταιρείες, με συνοπτικές 
διαδικασίες, λόγω των πολύ ασφυκτικών χρονικών περιθωρίων που υπήρχαν. 
Συγκεκριμένα, ζητήθηκαν προτάσεις από την ανάδοχο εταιρεία που τελικά 
έκανε τις παραγωγές (με ενοικίαση του αυτοκινήτου του ΡΙΚ από την Αρχή), την 
εταιρεία «Β» και δύο ελληνικές εταιρείες.   
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 Οι τεχνικές λύσεις που προτάθηκαν από όλες τις εταιρείες θεωρητικά 
πληρούσαν τις προδιαγραφές της UEFA, αλλά οι μοναδικές εταιρείες που είχαν 
εμπειρία – η οποία είναι βασικό κριτήριο για την Αρχή και λόγος απόρριψης 
πιθανών προτάσεων - με την παραγωγή τουλάχιστον ενός αγώνα με τις 
συγκεκριμένες προδιαγραφές, ήταν η Ανάδοχος εταιρεία και μία ελληνική 
εταιρεία, η οποία δεν είχε διαθέσιμο ΣΕΜ για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. 
Έτσι, η μοναδική επιλογή που υπήρχε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για την 
Αρχή ήταν η ανάθεση των παραγωγών στην εταιρεία που τελικά τις ανάλαβε. 

Με βάση διευκρινήσεις που δόθηκαν τον Απρίλιο 2018 στην Υπηρεσία μας από τον 
Προϊστάμενο της Cytavision, η πιο πάνω διερεύνηση της πιθανότητας ανάθεσης σε 
άλλες εταιρείες είχε γίνει τηλεφωνικώς. 

Από τα πιο πάνω, η Υπηρεσία μας διαπιστώνει τα ακολούθα: 

  Δεν δικαιολογείται/τεκμηριώνεται κατά την άποψη μας ο λόγος για τον οποίο η 
Αρχή δεν ζήτησε για τους υπό αναφορά αγώνες προσφορά  και από άλλες 
εταιρείες του τομέα με τη χρήση του ΣΕΜ του ΡΙΚ και του εξειδικευμένου 
προσωπικού  του, το οποίο έχει την τεχνογνωσία και την εμπειρία για τέτοιες 
παραγωγές, όπως έγινε και με τον ανάδοχο των υπό αναφορά παραγωγών. 

 Η Αρχή, μετά την ειδοποίηση για  τερματισμό της συμφωνίας της με το ΡΙΚ τον 
Ιούνιο 2017, η οποία τελικά τερματίστηκε τον Σεπτέμβριο 2017 (απαιτείτο 3-
μήνη προειδοποίηση)  δεν μερίμνησε για την έγκαιρη προκήρυξη νέου ανοικτού 
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών και ζωντανή μετάδοση αθλητικών 
γεγονότων σε ψηλή ευκρίνεια (HD), ώστε να έχει δεσμευτικές ανταγωνιστικές 
προσφορές. Έστω και εάν η επίκληση του κατεπειγόντως και του 
περιορισμένου χρόνου θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή για την πρώτη 
παραγωγή (στις 26.9.2017), οι άλλοι δύο αγώνες ήταν προγραμματισμένοι για 2 
και 3 μήνες περίπου (17.10.2017 και 21.11.2017, αντίστοιχα) μετά την κλήρωση 
(27.8.2017) και, υπήρχε κατά την άποψη μας χρόνος για να ακολουθηθούν οι 
προβλεπόμενες διαδικασίες προσφορών της Αρχής. 

 Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανάθεση των 3 υπό αναφορά αγώνων, 
δηλαδή η τηλεφωνική διερεύνηση της αγοράς και η έγκριση της ανάθεσης, 
συνολικού κόστους €180.000 (€75.000 ενοικίαση του ΣΕΜ του ΡΙΚ, €105.000 
στην ανάδοχο εταιρεία που έκανε τις παραγωγές) - με βάση τα στοιχεία που 
μας υποβλήθηκαν από την Αρχή – από τον ΑΔΕΥ, δεν  συνάδει, κατά την 
άποψή μας, με τις Διαδικασίες Προσφορών της Αρχής.. 

 Τον Μάιο 2018, ο ΑΔ-ΕΥ μάς πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, τους λόγους για 
τους οποίους έγινε απευθείας ανάθεση στον Ανάδοχο, όπως περιγράφονται ως 
οι απόψεις του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Cytavision πιο πάνω.  Επιπλέον, 
μας πληροφόρησε ότι οι εν λόγω αναθέσεις έγιναν από τον ίδιο, με τη σύμφωνη 
γνώμη του ΑνΑΕΔ, με βάση τον Κανονισμό 119(β) των Διαδικασιών 
Προσφορών της Αρχής, για απευθείας αγορές χωρίς προσφορές, για δαπάνες 
που αφορούν σε λειτουργικές ανάγκες της Υπηρεσίας Cytavision μέχρι 
€150.000.  Ωστόσο, παρατηρούμε ότι για τους εν λόγω αγώνες, έχουν δοθεί 6 
διαφορετικές εγκρίσεις για συνοπτικές διαδικασίες λόγω έκτακτής ανάγκης, με 
την ίδια ημερομηνία έγκρισης, γεγονός το οποίο πέραν του ότι κατά την άποψή 
μας αποτελεί κατάτμηση (αφού αφορούν το ίδιο αντικείμενο), το συνολικό ποσό 
τους (€180.000) υπερβαίνει το πιο πάνω ποσό των €150.000, για το οποίο είναι 
εξουσιοδοτημένος ο ΑΔ-ΕΥ από το ΔΣ της Αρχής να εγκρίνει δαπάνες. 
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Συστάσεις:  

 Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως διερευνηθεί από την Αρχή κατά πόσο η 
διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανάθεση παροχής των υπό αναφορά 
υπηρεσιών συνάδει με τις ισχύουσες Διαδικασίες Προσφορών της Αρχής και να 
ληφθούν μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον.  

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τον τερματισμό της συμφωνίας με το ΡΙΚ για 
παραγωγές ψηλής ευκρίνειας τον Σεπτέμβριο 2017, η Αρχή δεν διατηρεί 
συμβόλαιο/συμφωνία με καμία εταιρεία για τέτοιες παραγωγές,  η Υπηρεσία μας 
εισηγείται την άμεση προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσιών παραγωγής σε ψηλή ευκρίνεια  (HD) και ζωντανής μετάδοσης 
αθλητικών γεγονότων στην Κύπρο σύμφωνα με τις ισχύουσες Διαδικασίες 
Προσφορών της Αρχής, (η εισήγηση μας καταγράφεται αναλυτικά στην παρ. 22 
(στ) με τίτλο ‘’Αγορά υπηρεσιών παραγωγής σε κανονική ευκρίνεια και σε ψηλή 
ευκρίνεια και ζωντανής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων στην Κύπρο’’ της 
παρούσας Έκθεσης). 

 Οι επιστολές που αποστέλλονται από την Υπηρεσία μας θα πρέπει να 
απαντώνται από τον αποδέκτη των επιστολών και, οι απαντήσεις να 
κοινοποιούνται σε αυτούς στους οποίους κοινοποιούνται οι επιστολές μας.  Η 
διαδικασία αλληλογραφίας η οποία ακολουθήθηκε από την Αρχή στην 
προκειμένη περίπτωση, όπως αναφέρεται πιο πάνω, είναι κατά την άποψη μας 
απαράδεκτη, και θα πρέπει να δοθούν οι ανάλογες διορθωτικές οδηγίες από το 
Δ.Σ. της Αρχής. 

Τον Ιούνιο 2018, η Αρχή - μέσω απαντητικής επιστολής της - μας πληροφόρησε τα 
ακόλουθα: 

 Οι άλλοι 3 προμηθευτές που διερευνήθηκαν από την Αρχή ως πιθανές 
εναλλακτικές λύσεις για τις εν λόγω παραγωγές, διέθεταν (και πρότειναν) το δικό 
τους ΣΕΜ για παραγωγές ψηλής ευκρίνειας (HD) και, εν πάση περιπτώσει, δεν 
διέθεταν την απαιτούμενη εμπειρία στη χρήση του ΣΕΜ του ΡΙΚ (και συνεπώς δεν 
θα ήταν διατεθειμένοι να το χρησιμοποιήσουν ή/και να το επιτρέψει το ΡΙΚ). Από 
την άλλη, η ανάδοχος εταιρεία διέθετε προηγούμενη εμπειρία στη χρήση του ΣΕΜ 
του ΡΙΚ (του μοναδικού στην Κύπρο που πληροί τις προδιαγραφές UEFA), πέραν 
της σημαντικής εμπειρίας της για τη γενικότερη παραγωγή και της διαθεσιμότητας 
δικού της εξειδικευμένου προσωπικού/εξοπλισμού, με βάση τα πολύ απαιτητικά 
πρότυπα UEFA (που ισχύουν σε εξωτερικούς χώρους για αγώνες UCL play-
offs/ομίλων, εν αντιθέσει με προκριματικούς αγώνες UEFA), ως επισημαίνεται 
από τα στελέχη και τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Cytavision, καθώς και από 
τον αρμόδιο Διευθυντή Καταναλωτικής Αγοράς της Αρχής.   

 Δύο εκ των τεσσάρων πιθανών προμηθευτών, τις οποίες διερεύνησε η Αρχή, 
έθεσαν από μόνοι τους θέμα ότι, η πρόταση τους για παραγωγή θα ίσχυε μόνον 
σε περίπτωση που θα αναλάμβαναν την παραγωγή και των τριών αγώνων ενώ, 
πιθανότατα και οι υπόλοιποι δύο προμηθευτές θα έθεταν παρομοίως, εάν 
προέκυπτε σχετική ερώτηση από την Αρχή. Ως εκ τούτου κρίνεται ότι, δεν θα 
μπορούσε εύκολα ο κάθε αγώνας να ετύγχανε διαφορετικής παραγωγής.   

 Σε ότι αφορά το σχόλιο της Υπηρεσίας μας για κατάτμησης, η Αρχή αναφέρει ότι 
ποσό €75.000 αφορούσε στην ενοικίαση του ΣΕΜ του ΡΙΚ (πληρωτέου μέσω 
συμψηφισμού ξεχωριστής σχετικής σύμβασης) ενώ, ποσό €105.000 στην 
ανάδοχο εταιρεία που έκανε τις παραγωγές και παρείχε εξειδικευμένο 
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προσωπικό/ εξοπλισμό (μέσω ξεχωριστής σύμβασης από τη σύμβαση με το ΡΙΚ) 
και θεωρείται ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές εργασίες που ανατέθηκαν σε δύο 
διαφορετικούς προμηθευτές (χωρίς να αποτελούν το ίδιο αντικείμενο), για τρεις 
διαφορετικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες, σε διαφορετικές ημερομηνίες (ασχέτως 
της ημερομηνίας έγκρισης), με βάση τον κανονισμό 119 (β) που επιτρέπει 
απευθείας αγορές χωρίς προσφορές και εντός των ορίων εξουσιοδότησης του 
ΑΔ-ΕΥ για δαπάνες Cytavision, μέχρι €150.000 με βάση λοιπές εξουσιοδοτήσεις 
από ΔΣ, για κάθε ξεχωριστό προμηθευτή.   

 Οι συγκεκριμένες αναθέσεις έγιναν με τη σύμφωνη γνώμη του Αν.ΑΕΔ της Αρχής 
η οποία δόθηκε γραπτώς με ηλεκτρονικό μήνυμα ημερομηνίας 6.9.2017 (ως 
καταγράφεται στο «Μητρώο για Απευθείας Αγορές») ο οποίος είναι 
εξουσιοδοτημένος να εγκρίνει δαπάνες πέραν του ορίου €150.000.  

 Mετά από έρευνα των στελεχών της Υπηρεσίας Cytavision, δεν είχαν εξευρεθεί 
διαθέσιμες κατάλληλες εναλλακτικές τεχνικές λύσεις, οπότε η συγκεκριμένη λύση 
που εφαρμόστηκε, παρουσιαζόταν ως η μόνη εφικτή (η μοναδικότητα της 
καταγράφεται στο «Μητρώο για Απευθείας Αγορές»). 

 Οι προτροπές της Υπηρεσίας Cytavision και της Διεύθυνσης Καταναλωτικής 
Αγοράς για τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια που είχαν προκύψει από τις 
συμβατικές υποχρεώσεις της Αρχής προς την UEFA, πρώτον, ώστε να 
ενημερώσει εμπρόθεσμα την UEFA και δεύτερον, ώστε να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο η Αρχή να πρέπει να καταβάλει όλες τις χρεώσεις/ έξοδα παραγωγής 
προς την UEFA, στην περίπτωση που η UEFA αποφάσιζε λόγω μη-
ικανοποιητικής διευθέτησης/ επιλογής έμπειρου προμηθευτή για την παραγωγή 
από την Αρχή, κατά την κρίση της, να αναλάβει η ίδια την παραγωγή των 
αγώνων.   

 Η Αρχή κατανοεί πλήρως και σέβεται την  σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας 
«…να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον» , και, ως εκ τούτου 
την υιοθετεί.  

 Η Αρχή τέλος αναφέρει ότι  η πρόσθετη σύσταση για περαιτέρω διερεύνηση της 
διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την ανάθεση παροχής των υπό αναφορά 
υπηρεσιών δεν αναμένεται να προσθέσει νέα στοιχεία. 

(ε) Διαγωνισμός αρ. ΑΤ.27/2016  για επιλογή δύο διαφημιστικών γραφείων 
για συνεργασία με την ΑΤΗΚ για 1+1+1 έτη. Όπως αναφέρεται αναλυτικά στις 
Εκθέσεις μας για το 2015 και 2016, η Αρχή διατηρούσε συμβόλαια συνεργασίας με 
τέσσερα διαφημιστικά γραφεία από τον Οκτώβριο και Νοέμβριο 2012, με τριετή 
διάρκεια, και δικαίωμα στην Αρχή να ανανεώσει τις συμφωνίες για ακόμη δύο έτη με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Παρόλο που τον Ιούλιο 2015 είχε εγκριθεί η 
προκήρυξη του νέου διαγωνισμού (αρ. ΑΤ.27/2016), η υπογραφή των νέων 
συμβάσεων έγινε τελικά τον Οκτώβριο 2017, δύο χρόνια αργότερα, με αποτέλεσμα 
να καταστεί αναγκαίο να εξασκηθεί το δικαίωμα ανανέωσης των συμβολαίων των 
τεσσάρων προηγούμενων αναδόχων για 2 χρόνια. 

Από τη διερεύνηση της διαδικασίας του νέου διαγωνισμού, διαπιστώθηκε ότι τον 
Φεβρουάριο 2017 υποβλήθηκαν τέσσερις προσφορές και, μετά την αξιολόγηση των 
τεχνικών και οικονομικών φακέλων αποφασίστηκε από το ΔΣ της Αρχής η ανάθεση 
του Τομέα 1 (καταναλωτική αγορά) τον Αύγουστο 2017 και, του Τομέα 2 
(επιχειρηματική αγορά/εταιρική επικοινωνία) τον Σεπτέμβριο 2017. 

Τον Οκτώβριο 2017, μετά την κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού ΑΤ.27/2016 
από το Δ.Σ. της Αρχής και πριν την υπογραφή των συμβολαίων με τα δύο 
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διαφημιστικά γραφεία/αναδόχους, η Μονάδα Επικοινωνίας Μάρκετινγκ της Αρχής 
ετοίμασε και υπέβαλε έκθεση για έγκριση προσθηκών στα συμβόλαια των δύο νέων 
αναδόχων για  εξειδικευμένες εργασίες προώθησης στα κοινωνικά δίκτυα και άλλα 
ηλεκτρονικά μέσα που δεν είχαν περιληφθεί στο αντικείμενο του εν λόγω 
διαγωνισμού. Ακολούθησαν άλλες δύο εκθέσεις τον Νοέμβριο 2017 και τον 
Φεβρουάριο 2018 με εισηγήσεις για προσθήκες νέων εργασιών στις υπό αναφορά 
συμβάσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν στο ΚΣΠ, το οποίο ακολούθως αποφάσισε να 
συστήσει στο Δ.Σ. της Αρχής να εγκρίνει τα ακόλουθα: 

(i) Ανάθεση των προσαρμογών δημιουργικού για τα ηλεκτρονικά μέσα που τα 
διαφημιστικά γραφεία δεν διαχειρίζονται media, με μηνιαία αμοιβή ύψους €350 
για τα  διαφημιστικά γραφεία των Τομέων 1 και 2 αντίστοιχα. 

(ii) Ανάθεση δημιουργίας υλικού για προώθηση των υπηρεσιών στα κοινωνικά 
δίκτυα (posts), με μηνιαία αμοιβή €1.800 για το διαφημιστικό γραφείο του Τομέα 
1 και €1.300 για το διαφημιστικό γραφείο του Τομέα 2.  

(iii) Καθορισμό αμοιβής ύψους €300 ανά περίπτωση προς τα διαφημιστικά γραφεία 
του Τομέα 1 και 2 αντίστοιχα, σε περίπτωση που χρειαστεί η συνεργασία τους 
για τη δημιουργία ειδικού ημερολογίου για συγκεκριμένη ενέργεια με 10 posts 
για αξιοποίηση στο Instagram. 

(iv) Έγκριση της δυνατότητας αξιοποίησης των υφιστάμενων διαφημιστικών 
γραφείων για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση άλλων εργασιών 
επικοινωνίας (που δεν περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές του διαγωνισμού 
και δεν καλύπτονται από τη μηνιαία αμοιβή), μέχρι τη λήξη των υφιστάμενων 
συμβολαίων τον Οκτώβριο 2018.   

Τον Απρίλιο 2018, το Δ.Σ. της Αρχής αποφάσισε όπως όσον αφορά την εισήγηση για 
αύξηση της αμοιβής των υφιστάμενων συνεργατών, με την ανάθεση σε αυτούς των 
πρόσθετων εργασιών που αναφέρονται στα σημεία 1, 2 και 3 πιο πάνω, οι 
πρόσθετες εργασίες που αφορούν την αξιοποίηση ηλεκτρονικών μέσων (digital) 
υλοποιηθούν χωρίς να αυξηθεί πέραν του 10% το κόστος της μηνιαίας αμοιβής των 
συνεργατών και, για το σκοπό αυτό, αν είναι αναγκαίο, να περικοπούν άλλες, 
λιγότερο σημαντικές εργασίες. Επίσης, το Δ.Σ. δήλωσε την έκπληξη και ανησυχία του 
για το γεγονός ότι οι εργασίες αυτές δεν είχαν περιληφθεί στις προδιαγραφές του 
υφιστάμενου διαγωνισμού, αφού θεωρούνται απαραίτητες, και, ως εκ τούτου, ζήτησε 
όπως αυτές περιληφθούν στις προδιαγραφές του νέου διαγωνισμού.  

Το Δ.Σ. της Αρχής, δεν ενέκρινε την συμπερίληψη των εργασιών που αναφέρονται 
στο σημείο (iv) πιο πάνω. Για το θέμα αυτό, αποφάσισε επίσης όπως για τις εργασίες 
όπου το κόστος αναμένεται να είναι ψηλό, η αρμόδια υπηρεσία να προκηρύξει 
διαγωνισμό, ενώ για τις εργασίες όπου το κόστος είναι χαμηλό, η έγκριση για 
εκτέλεσή τους να δίνεται από τον ΑνΑΕΔκαι να φροντίσει ώστε το προϋπολογιζόμενο 
συνολικό κόστος να μειωθεί αισθητά. 

Τέλος, ζήτησε από την αρμόδια υπηρεσία  να επανέλθει με νέα εισήγηση, στην οποία 
να καθορίζεται η διαδικασία των όσων αναφέρονται πιο πάνω, στην  οποία να 
καθορίζονται με περισσότερη σαφήνεια οι εργασίες που προγραμματίζεται να γίνουν. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκαιρη προκήρυξη νέου ανοικτού 
διαγωνισμού για την επιλογή διαφημιστικών γραφείων για συνεργασία με την Αρχή, 
στον οποίο να συμπεριληφθούν όλες οι απαιτούμενες εργασίες, οι οποίες δεν είχαν 
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περιληφθεί στον διαγωνισμό ΑΤ.27/2016 και, ζητήθηκαν εκ των υστέρων  από την 
Υπηρεσία Επικοινωνίας Μάρκετινγκ της Αρχής. 

(στ) Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ΕΕ.01/2017: Πρόσκληση για Εκδήλωση 
Ενδιαφέροντος από Εργολάβους Ηλεκτρολόγους για Διενέργεια Εργασιών 
Καλωδίωσης και Αναβάθμισης Υπηρεσιών σε Πελάτες της Cyta Παγκύπρια. 
Τον Ιούλιο 2017, η Αρχή δημοσίευσε πρόταση για δήλωση ενδιαφέροντος με την 
οποία καλούσε ιδιώτες εργολάβους ηλεκτρολόγους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για 
συνεργασία στο Έργο Class5 Replacement που αφορούσε τις υπό αναφορά 
εργασίες, με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη €2.800.000 και, τελευταία 
ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος τις 28.8.2017. Στις προδιαγραφές 
καθοριζόταν το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Αρχής και των Εργολάβων 
Ηλεκτρολόγων το οποίο περιλάμβανε μεταξύ άλλων καθορισμένη τιμή ανά εργασία, η 
οποία ανερχόταν σε €34, πλέον ΦΠΑ. Η καθορισμένη τιμή ανά εργασία περιλάμβανε 
τα εργατικά και όλα τα υλικά που ενδεχομένως να απαιτούνταν, μεταξύ των οποίων 
καλώδιο class 5, με εξαίρεση τη διπλή τηλεφωνική πρίζα η οποία θα παρείχετο από 
την Αρχή. Σημειώνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των εν λόγω υλικών 
καθορίζονταν αναλυτικά σε σχετικό Παράρτημα. 

Τον Σεπτέμβριο 2017 ετοιμάστηκε έκθεση από την Επιτροπή Αξιολόγησης με τη 
σύμφωνη γνώμη της μονομελούς Εποπτεύουσας Επιτροπής στην οποία 
συνοψίζονταν τα ακόλουθα: Υποβλήθηκαν 13 δηλώσεις ενδιαφέροντος (ορισμένες 
περιλάμβαναν συμμετοχή σε δυο ή περισσότερες επαρχίες), εκ των οποίων οι πέντε 
συμμορφώνονταν πλήρως στους Όρους των προδιαγραφών και της προτεινόμενης 
συμφωνίας, ενώ για τους υπόλοιπους 8 υπήρχαν εκκρεμότητες (πχ παραλείψεις, 
ανεπάρκειες κτλ). Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, οι συμμετοχές ήταν λιγότερες 
από τις απαιτούμενες γεγονός που καθιστούσε κάθε συμμετοχή  απαραίτητη 
νοουμένου ότι θα πληρούσε τα κριτήρια που είχαν τεθεί.  Ενόψει των πιο πάνω, το 
ΚΣΠ σε συνεδρία του τον ίδιο μήνα υιοθέτησε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
αποφάσισε να συστήσει στο Συμβούλιο της Αρχής για έγκριση τα ακόλουθα: (1) Όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι συμμορφώνονταν, να κληθούν να υπογράψουν το 
σχετικό συμβόλαιο ώστε να αρχίσει αμέσως η υλοποίηση των εργασιών 
καλωδίωσης, εφόσον προσκομίσουν το πιστοποιητικό εγγραφής στον ΦΠΑ. (2) Οι 
υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι, για τους οποίους υπήρχαν ακόμη εκκρεμότητες, να 
κληθούν σε διαβουλεύσεις και τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων να υποβληθούν 
στο ΚΣΠ για λήψη τελικής απόφασης (3) Σε περίπτωση που οι ανάγκες δεν θα 
καλύπτονταν με τον αριθμό των εργολάβων που θα ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις, 
τότε να δημοσιευτεί νέα ανοιχτή πρόσκληση με τις ίδιες απαιτήσεις και να καταρτιστεί 
κατάλογος με όσους ικανοποιούν με βάση την αρχή προτεραιότητας, σύμφωνα με τη 
χρονολογική σειρά παραλαβής των αιτήσεων, “first come, first served”.   

Το Συμβούλιο της Αρχής υιοθέτησε τον Οκτώβριο 2017 την πιο πάνω εισήγηση, 
όπως είχε παρατεθεί σε υπόμνημα του Αναπληρωτή Ανώτατου Εκτελεστικού 
Διευθυντή.   

Τον Δεκέμβριο 2017, διάστημα κατά το οποίο η διαδικασία ένταξης των εργολάβων 
στο έργο βρισκόταν υπό εξέλιξη, η ομάδα του Έργου Class5 Replacement με 
επιστολή της προέβηκε σε εισήγηση για αναθεώρηση Μοναδιαίας Τιμής και άλλες 
βελτιωτικές αλλαγές που αφορούσαν την υπό εξέλιξη διαδικασία. Στην εν λόγω 
επιστολή, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ότι από τους 13 εργολάβους οι οποίοι 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην υπό εξέταση πρόσκληση ο αριθμός ενδεχομένως να 
μειωνόταν σε 9, αφού ο ένας είχε αποκλειστεί από την Αρχή λόγω σύγκρουσης 
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συμφερόντων, ένας είχε αποσύρει τη συμμετοχή του διότι, όπως ανάφερε, 
επαναξιολόγησε την τιμή των €34 και τη θεώρησε μή συμφέρουσα και βιώσιμη και, 
ακόμη δύο εργολάβοι δυνατόν να αποσύρονταν για τους ίδιους λόγους με τον 
τελευταίο. Λαμβάνοντας υπόψη αφενός τη μη δυνατή ολοκλήρωση του έργου εντός 
των καθορισμένων χρονικών πλαισίων και αφετέρου την τιμή, η οποία εκ των 
υστέρων θεωρήθηκε χαμηλή και από εργολάβους οι οποίοι έδωσαν προσφορά, 
καθώς και τις ψηλές απαιτήσεις του καλωδίου cat 5 οι οποίες δεν είχαν εκτιμηθεί 
σωστά από τους εργολάβους, η Ομάδα του Έργου εισηγήθηκε τις εξής διορθωτικές 
ενέργειες, γα συγκράτηση των εργολάβων και ολοκλήρωση του έργου στα 
προκαθορισμένα πλαίσια:  

(i) Αλλαγή μοντέλου συνεργασίας με τους υφιστάμενους εργολάβους με 
αναθεώρηση της τιμής από €34 ανά εργασία στα €32 και το συγκεκριμένο 
καλώδιο να παρέχεται στους εργολάβους από την Αρχή. Με αυτό τον τρόπο οι 
εργολάβοι απαλλάσσονται από ένα κόστος της τάξης των 4-5 ευρώ ανά 
εργασία, ενώ το ποσό που θα λάμβαναν θα μειωνόταν μόνο κατά €2. 

(ii) Επαναπροκήρυξη της ίδιας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προσέλκυση 
επιπλέον εργολάβων με την αναθεωρημένη τιμή και ταυτόχρονα χαλάρωση των 
αποδεκτών κριτηρίων αναφορικά με τα ελάχιστα προσόντα και προϋποθέσεις 
με σκοπό τη προσέλκυση περισσότερων εργολάβων. 

Η εν λόγω εισήγηση εγκρίθηκε από τη μονομελή διορισμένη Εποπτεύουσα Επιτροπή 
και ακολούθως από τον Ανώτερο Διευθυντή των υπηρεσιών Πελατών και, 
αποστάληκε στο ΚΣΠ για έγκριση.  

Το ΚΣΠ έκρινε ότι το θέμα θα έπρεπε να υποβληθεί στο ΣΓΔ που ενέκρινε το ποσό 
αμοιβής των ηλεκτρολόγων. Το ΣΓΔ, ενέκρινε την εν λόγω εισήγηση και η Αρχή 
δημοσίευσε τον Μάιο 2018 νέα εκδήλωση ενδιαφέροντος με αρ. ΕΕ.01/2018. 

Ενόψει των πιο πάνω, διαπιστώνουμε ότι ενώ η Αρχή αρχικά προέβηκε στην υπό 
αναφορά εκδήλωση ενδιαφέροντος με καθορισμένη τιμή ανά εργασία και 
συγκεκριμένες απαιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και, εκ 
των υστέρων, μετά δηλαδή που έκλεισε η περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
προχώρησε στην αλλαγή μοντέλου συνεργασίας με τους υφιστάμενους εργολάβους 
με αναθεώρηση της τιμής από €34 ανά εργασία στα €32 με την ίδια την Αρχή να 
παρέχει το συγκεκριμένο καλώδιο. Παρόλο που η Αρχή προκήρυξε νέα διαδικασία με 
το ίδιο αντικείμενο όπως αναφέρεται αναλυτικά πιο πάνω, εντούτοις με τις ενέργειες  
της στον συγκεκριμένο διαγωνισμό έχουν κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας 
καταστρατηγηθεί οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των 
προσφοροδοτών, αφού οι αλλαγές που έγιναν ήταν ουσιώδεις και, ενδεχομένως να 
επηρέασαν την απόφαση αριθμού εργολάβων να λάβουν μέρος στη διαδικασία. 
Σημειώνεται ότι Υπηρεσία μας έχει γίνει λήπτης παραπόνων για το εν λόγω θέμα, 
γεγονός που επιβεβαιώνει τα πιο πάνω.  

Οι  οικονομικοί φορείς αποφασίζουν τη συμμετοχή τους ή μη σε κάποιο διαγωνισμό 
με βάση τους όρους του διαγωνισμού, μεταξύ των οποίων είναι και εκείνοι που 
καθορίζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος που απαιτείται καθώς και η 
καθορισμένη τιμή. Η εκ των υστέρων διαφοροποίηση τους, αφήνει εκτεθειμένους 
εκείνους που δεν έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, ακριβώς γιατί με βάση τις 
απαιτήσεις η καθορισμένη τιμή δεν κρινόταν συμφέρουσα ή/και δεν διέθεταν υλικά με 
τα τεχνικά εκείνα χαρακτηριστικά που απαιτούσαν εξαρχής οι όροι του διαγωνισμού, 
και τα οποία αφαιρέθηκαν από τη σύμβαση εκ των υστέρων. Το γεγονός της 
επαναπροκήρυξης της ίδιας/νέας διαδικασίας, δεν αναιρεί το ενδεχόμενο μή δίκαιας 
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κατανομής των εργασιών ή/και ενδεχόμενη δημιουργία πλεονεκτήματος των 
υφιστάμενων εργολάβων, λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την επαναπροκήρυξη έχουν 
γίνει – όπως αναφέρεται πιο πάνω – χαλαρώσεις στα αποδεκτά κριτήρια αναφορικά 
με τα ελάχιστα προσόντα και προϋποθέσεις, με σκοπό τη προσέλκυση 
περισσότερων εργολάβων. 

Σύσταση: Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται ότι οι όροι/τεχνικές 
προδιαγραφές ενός διαγωνισμού/εκδήλωσης ενδιαφέροντος απαιτούν ουσιώδεις 
αλλαγές, η διαδικασία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται με τα νέα/διορθωμένα 
δεδομένα, έτσι ώστε να τηρούνται οι αρχές τις διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης 
των προσφοροδοτών.   

Τον Ιούνιο 2018, η Αρχή μας πληροφόρησε ότι σύμφωνα με το αποτέλεσμα της νέας 
προκήρυξης (ΕΕ.1/2018) η οποία έγινε με βάση το νέο μοντέλο συνεργασίας, το 
ενδιαφέρον που υπήρξε δεν υπερέβαινε τις ανάγκες που έθεσε η Αρχή. Ως εκ τούτου, 
σύμφωνα με την Αρχή, όσοι νέοι εργολάβοι επέδειξαν ενδιαφέρον και ικανοποιούσαν 
τις βασικές απαιτήσεις των προδιαγραφών θα εξασφαλίσουν συμβόλαιο συνεργασίας 
χωρίς να βρίσκονται σε υποδεέστερη θέση από τους προηγούμενους ούτε να 
αδικούνται στην κατανομή των εργασιών. Συνεπώς κανένας εργολάβος που 
ενδιαφερόταν για το έργο δεν θα μείνει εκτεθειμένος. 

(ζ) Διορισμός Συμβούλου για θέματα ασφάλισης και διαχείρισης κινδύνων. 
Όπως αναφέραμε στην Έκθεση μας για το 2016, από έλεγχο που διεξήχθη από την 
Υπηρεσία μας, διαπιστώθηκε ότι εξακολουθεί ο ίδιος ασφαλιστικός σύμβουλος - στον 
οποίο έγινε απευθείας ανάθεση - να παρέχει υπηρεσίες για θέματα ασφάλισης και 
διαχείρισης κινδύνων στην Αρχή από το 2002 μέχρι σήμερα. Κατά τον έλεγχο που 
διεξήχθη από την Υπηρεσία μας τον Απρίλιο 2018 για το υπό αναφορά θέμα, 
διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Κατά τη συνεδρία του Συμβουλίου Γενικής Διεύθυνσης (ΣΓΔ) ημερ. 1.11.2016, 
αποφασίστηκε μεταξύ άλλων όπως αρχίσει αμέσως η διαδικασία προκήρυξης 
διαγωνισμού για συμβουλευτικές υπηρεσίες από ανεξάρτητο Σύμβουλο 
Ασφάλισης και Διαχείρισης Κινδύνων.  

(ii) Κατά τη συνεδρία του Συμβουλίου Γενικής Διεύθυνσης (ΣΓΔ) ημερ. 6.9.2017, 
αποφασίστηκε όπως ο Γραμματέας και Διευθυντής Εκτελεστικής Γραμματείας 
και κατ’ ανάθεση Διευθυντής Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων, προτείνει 
μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2017 Ομάδα Εργασίας για σύνταξη προδιαγραφών 
για σκοπούς προκήρυξης διαγωνισμού για συμβουλευτικές υπηρεσίες από 
ανεξάρτητο Σύμβουλο Ασφάλισης και Διαχείρισης Κινδύνων σύμφωνα με την 
πιο πάνω απόφαση του ΣΓΔ ημερ. 1.11.2016. 

Τον Μάρτιο 2018, τα μέλη της ομάδας εργασίας που διορίστηκαν για την ετοιμασία 
προδιαγραφών για τις υπό αναφορά υπηρεσίες, πληροφόρησαν την Υπηρεσία μας, 
μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  

 Θα ζητηθούν προσφορές από πέντε (5) δυνητικούς προσφοροδότες, ήτοι τους 
τέσσερεις (4) από τους οποίους ζήτησε πρόσφατα άλλος ημικρατικός 
οργανισμός σε παρόμοιο διαγωνισμό και τον υφιστάμενο Σύμβουλο με τον 
οποίο συνεργάζεται η Αρχή. 

 Η ζήτηση κλειστών προσφορών επιτρέπεται από τους κανονισμούς της Αρχής 
(για προσφορές κάτω των €100,000) και είναι συνήθης πρακτική για 
προσφορές αυτού του ύψους, θεωρώντας ότι στην παρούσα περίπτωση η 
προεπιλογή γίνεται με διαφανή και τεκμηριωμένα κριτήρια και, έτσι 
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εξυπηρετείται τόσο η ανάγκη της Αρχής για γρήγορη και απρόσκοπτη 
διαδικασία όσο και η ανάγκη για διασφάλιση επαρκούς ανταγωνισμού. 

 Το ετήσιο κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών θα είναι μέχρι €20.000 και η 
συμφωνία θα είναι διαρκείας 3-4 ετών, με δικαίωμα στην Αρχή για ανανέωση 
ανά έτος. 

Από τα πιο πάνω, διαπιστώνεται ότι, παρά το γεγονός ότι η απόφαση για προκήρυξη 
προσφορών λήφθηκε τον Νοέμβριο 2016, μέχρι την ετοιμασία της παρούσας 
Έκθεσης, 1½ χρόνο σχεδόν μετά, δεν έχει προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός. 

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

Τον Ιούνιο 2018, η Αρχή μας πληροφόρησε - μέσω απαντητικής επιστολής της - οτι 
προγραμματίζεται να  προκηρυχθεί διαγωνισμός εντός του Σεπτεμβρίου 2018. 

(η) Μητρώο προσφορών με συνοπτικές διαδικασίες. Η Αρχή τηρεί μητρώο 
προσφορών, ανά Διεύθυνση, στο οποίο καταχωρούνται προσφορές για τις οποίες 
χρησιμοποιήθηκαν συνοπτικές διαδικασίες, με βάση τον Κανόνα 119(β) στις «Νέες 
Διαδικασίες Προσφορών» που εφαρμόζει η Αρχή και τις κατά καιρούς  αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου, για τις οποίες εκδίδονται σχετικές εγκύκλιοι. Συναφώς, όπως 
αναφέρθηκε και πιο πάνω, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΧΔ.Πρ.44/13, ημερ. 4.9.2013, 
καθορίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα όρια για έκτακτες αγορές, με συνοπτικές διαδικασίες, 
ως €10.000 για Διευθυντή Α και €5.000 για Διευθυντή Β, τα οποία αναθεωρήθηκαν 
αργότερα με βάση την εγκύκλιο ΑΕΔΔΧ031400, ημερ. 9.10.2017, στο όριο των €10.000 
για προσφορές με συνοπτικές διαδικασίες, από Διευθυντή Α ή Β.    

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω όρια, το προαναφερόμενο μητρώο θα έπρεπε να 
περιλαμβάνει ποσά κατακύρωσης μέχρι €10.000, εντούτοις παρατηρήθηκε ότι σε 
αρκετές περιπτώσεις τα ποσά ξεπέρασαν το όριο. Ως παραδείγματα αναφέρονται τα 
πιο κάτω: 
 

Αρ.Προσφοράς  
Ποσό 

κατακύρωσης  Περιγραφή 
  €   

ΥΥ-ΥΚ-14/2017  16.615  Κατασκευή και εγκατάσταση  υπόστεγου προστασίας 
του Δωματίου Εξοπλισμού Συστήματος Ραντάρ Mode 
S και υπόστεγου έξι χώρων στάθμευσης στον 
αερολιμένα Πάφου. 

ΥΥ-ΥΚ-24/2017  13.706  Προμήθεια και τοποθέτηση δικτύου σε μεταλλικά 
σκίαστρα χώρων στάθμευσης σε κτίρια της Cyta στη 
Λεμεσό. 

Επικ.21/2017  48.000  Παραγωγή Τηλεοπτικού Σποτ για την Υπηρεσία 
Cytamobile-Vodafone 

Σημειώνεται ότι σε δύο περιπτώσεις, που αποτέλεσαν μέρος του δείγματος ελέγχου, 
και συγκεκριμένα στις προσφορές Επικ.39/2017 και Επικ.42/2017, με ποσά 
κατακύρωσης €118.000 και €29.900, αντίστοιχα, παρόλο ότι περιλαμβάνονται στο εν 
λόγω μητρώο, δόθηκε έγκριση από το Κεντρικό Συμβούλιο Προσφορών και τον 
Ανώτερο Διευθυντή – Εμπορικές Υπηρεσίες, αντίστοιχα, για να αποσταλούν οι 
προσφορές με τηλεομοιότυπο, με την αιτιολογία της πίεσης χρόνου.  
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Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως στο εν λόγω μητρώο καταχωρούνται 
μόνο οι διαγωνισμοί για τους οποίους η Αρχή ακολουθεί συνοπτικές διαδικασίες, 
όπως αυτές περιγράφονται στις «Νέες Διαδικασίες Προσφορών», σύμφωνα με τις 
οποίες το ποσό για κάθε διαγωνισμό δεν πρέπει να υπερβαίνει τις €10.000. 

(θ) Έλεγχος διαγωνισμών με συνοπτικές διαδικασίες. Σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 119(β) των «Νέων Διαδικασιών Προσφορών», η κανονική διαδικασία 
προκήρυξης προσφορών μπορεί να αντικατασταθεί από συνοπτικές διαδικασίες σε 
περιπτώσεις εκτάκτων ή/και ειδικών ή/και επείγουσας φύσης αναγκών ως 
ακολούθως: 

(i) Μέχρι €50.000 με απευθείας ανάθεση από τον Γενικό Διευθυντή ή τον 
Αναπληρωτή Διευθυντή. 

(ii) Μέχρι €35.000 με απευθείας ανάθεση από τον Βοηθό Γενικό Διευθυντή. 

(iii) Μέχρι €15.000 από Διευθυντή. 

(iv)  Μέχρι €10.000 από Υποδιευθυντή.  

(ν) Μέχρι €3.000 από προϊστάμενο μονάδος με ελάχιστο βαθμό Υποτμηματάρχη. 

Για τις περιπτώσεις (iii), (iv) και (ν) πιο πάνω, οι προσφορές προκηρύσσονται, 
ανοίγονται, αξιολογούνται και κατακυρώνονται από την Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία 
σύμφωνα με οδηγίες εφαρμογής που δύναται να εκδίδει ο Γενικός Διευθυντής. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΧΔ.Πρ.44/13, ημερ. 4.9.2013, τα όρια για έκτακτες αγορές 
καθώς επίσης και για αγορές επείγουσας φύσης με συνοπτικές διαδικασίες, 
καθορίστηκαν ως ακολούθως: 

- Διευθυντής Α: €10.000 

- Διευθυντής Β: €5.000 

Με την εγκύκλιο ΧΔ.Πρ.13/14, ημερ. 13.5.2014, καθορίστηκε διαδικασία για ανάγκες 
έκτακτων μικρών αγορών που δεν είναι επείγουσας φύσης και δεν αφορούν 
κεφαλαιουχικές δαπάνες ή υλικά που υπάρχουν στην αποθήκη.  

Με την εγκύκλιο ΑΕΔΔΧ031400, ημερ. 9.10.2017, αναθεωρήθηκε το όριο σε 
€10.000, για προσφορές με συνοπτικές διαδικασίες, από Διευθυντή Α ή Β.   

Σημειώνεται επίσης ότι το Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης κατά τη συνεδρία του 
241/2017, ημερ. 22.11.2017, αποφάσισε όπως για τις περιπτώσεις αγορών της 
Επικοινωνίας Μάρκετινγκ που περιγράφονται στο εισηγητικό μνημόνιο, αρ. Φακ.: 
ΕΜ-Ε01, ημερ. 10.11.2017, επιτραπεί να χρησιμοποιούνται οι συνοπτικές διαδικασίες 
αγορών για τα ίδια υλικά, 3 αντί 2 φορές το τρίμηνο.  

Σημειώνεται ότι οι «Νέες Διαδικασίες Προσφορών» αναθεωρούνται αναλόγως, με 
βάση τις κατά καιρούς αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρατηρήθηκε, 
ωστόσο, ότι αυτές δεν αναθεωρήθηκαν με βάση τις προαναφερόμενες εγκυκλίους. 
Όπως έχουμε πληροφορηθεί, ο λόγος που δεν έγινε αναθεώρηση είναι ότι 
προγραμματίζεται να γίνει σύγκριση της σχετικής Νομοθεσίας προσφορών με τις 
«Νέες Διαδικασίες Προσφορών» και πιθανόν να υπάρξουν και άλλες αναθεωρήσεις. 

Η Υπηρεσία μας επικροτεί την προσπάθεια της Αρχής για σύγκριση του περί της 
Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται 
στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών και Συναφή Θέματα Νόμος, Ν.140(Ι)/2016, με τις «Νέες Διαδικασίες 
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Προσφορών» και εισηγείται όπως η Αρχή επισπεύσει τη διαδικασία αυτή.  Τα πιο 
κάτω σημεία θα πρέπει, κατά την άποψή μας, να μελετηθούν στα πλαίσια της 
διαδικασίας αυτής. 

(i) η απευθείας ανάθεση από τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή για ποσά μέχρι 
€50.000, από τον Ανώτερο Διευθυντή για ποσά μέχρι €35.000, χωρίς καμιά 
διαδικασία προσφορών.  

(ii) η κατάτμηση των προσφορών. 

Από το «Μητρώο προσφορών με συνοπτικές διαδικασίες» επιλέγηκε δείγμα για 
έλεγχο και παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Διεύθυνση: Λειτουργία Δικτύων και Υπηρεσιών. Προκηρύχθηκαν τρεις 
διαγωνισμοί για ηλεκτρολογικές εργασίες σε κτίρια της CYTA και σταθμούς 
βάσης κινητής τηλεφωνίας για διαφορετικές επαρχίες ως ακολούθως: 

 Διαγωνισμός ΛΔ-Η.8/2017: Για την πόλη και επαρχία Λευκωσίας.  
 Διαγωνισμός ΛΔ-Η.9/2017: Για τις πόλεις και επαρχίες Λεμεσού και 

Πάφου.  
 Διαγωνισμός ΛΔ-Η.10/2017: Για τις πόλεις και επαρχίες Λάρνακας και 

Αμμοχώστου.  

Παρατηρήθηκε ότι οι πιο πάνω διαγωνισμοί έγιναν βάσει του Κανονισμού 
119(β) των «Διαδικασιών Προσφορών», για προμήθεια υλικών και υπηρεσιών 
αξίας μέχρι €10.000, με έγκριση  Διευθυντή Β. 

Σημειώνεται ότι ενώ το αντικείμενο και οι όροι των διαγωνισμών ήταν 
πανομοιότυποι, και τα έγγραφα των διαγωνισμών στάλθηκαν στους ίδιους 6 
οικονομικούς φορείς, εντούτοις έγιναν 3 ξεχωριστές προκηρύξεις και 3 
κατακυρώσεις στην ίδια εταιρεία. Και στις 3 περιπτώσεις ο επιτυχών 
προσφοροδότης υπέβαλε προσφορά για το ποσό των €12.289+Φ.Π.Α. και η 
κατακύρωση έγινε για το ποσό των €10.000+Φ.Π.Α. (δηλαδή ίσο με το 
προϋπολογισθέν ποσό) σε κάθε περίπτωση, χωρίς να δίδεται εξήγηση για τον 
τρόπο μείωσης του ποσού.  

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τους 3 διαγωνισμούς μπορεί να θεωρηθεί 
ως κατάτμηση των προσφορών με σκοπό την εφαρμογή των διατάξεων του 
Κανονισμού  119(β) των «Νέων Διαδικασιών Προσφορών».    

Σύσταση: Να αποφεύγεται η κατάτμηση προσφορών με σκοπό την εφαρμογή  
του Κανονισμού  119(β) των «Νέων Διαδικασιών Προσφορών».    

(ii) Διεύθυνση: Στρατηγική – Επικοινωνία. 

- Διαγωνισμός Επικ.21/2017. Στις 22.3.2017 προκηρύχθηκε ο 
διαγωνισμός Επικ.21/2017 για Παραγωγή Τηλεοπτικού Σποτ για τη 
Cytamobile-Vodafone, με συνοπτικές διαδικασίες, με την αποστολή 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε 5 οικονομικούς φορείς, για υποβολή 
προσφορών. Αρχικά,  η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν 
στις 24.3.2017, αλλά την ίδια ημέρα δόθηκε παράταση μέχρι τις 27.3.2017, 
μετά από αίτημα των εταιρειών παραγωγής. 

Το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ήταν €50.000 υπέβαλαν 
προσφορά 4 οικονομικοί φορείς. Η κατακύρωση έγινε σε εταιρεία για το 
ποσό των €48.000 + ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι η τιμή του σκηνοθέτη, ο οποίος 
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προεπιλέγηκε μετά από εισήγηση διαφημιστικής εταιρείας και έγκριση από 
τον Ανώτερο Διευθυντή,  ανερχόταν στο επιπρόσθετο ποσό των €8.000.  

Παρατηρήθηκε ωστόσο ότι, ενώ το ύψος της προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης ανερχόταν στις €50.000, η έγκριση για την προκήρυξη της 
προσφοράς δόθηκε από τον Ανώτερο Διευθυντή στο «Έντυπο 
ενημέρωσης της Γραμματείας Συμβουλίων Προσφορών για Προκήρυξη 
Προσφοράς μέχρι €10.000» (έντυπο 27816) το οποίο κανονικά 
υπογράφεται από Διευθυντή Α΄ ή Β΄.  

Συναφώς αναφέρεται ότι σύμφωνα με τις «Νέες Διαδικασίες Προσφορών» 
που εφαρμόζει η Αρχή, και συγκεκριμένα το άρθρο 119(α), η κανονική 
διαδικασία προκήρυξης προσφορών μπορεί να αντικατασταθεί από 
συνοπτικές διαδικασίες για εξασφάλιση προϊόντων μέχρι €100.000 μέσω 
απλοποιημένων μεθόδων ζήτησης και κατακύρωσης προσφορών όπως 
αυτές καθορίζονται από καιρού εις καιρό από το Κεντρικό Συμβούλιο 
Προσφορών. Οι μέθοδοι αυτοί διαλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εφαρμογή 
Κλειστής Διαδικασίας και μειωμένη προθεσμία υποβολής προσφορών. 
Παρατηρείται ωστόσο ότι, δεν καθορίζεται στις πιο πάνω Διαδικασίες 
Προσφορών της Αρχής η «μειωμένη» προθεσμία και στον συγκεκριμένο 
διαγωνισμό η προθεσμία καθορίστηκε στις 4 ημέρες 
(συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας πρόσκλησης) περίοδος την 
οποία, η Υπηρεσία μας, θεωρεί μη ικανοποιητική σε σύγκριση με την 
ελάχιστη προθεσμία 7 ημερών που καθορίζεται στο άρθρο 103.-(1)(γ)(ii) 
του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων 
που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των 
Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα 
Νόμο του 2016 (Ν. 140(Ι)/2016).   

Παρατηρήθηκε επίσης ότι ενώ στο έντυπο «Προμήθεια Υλικών και 
Υπηρεσιών Αξίας μέχρι €10.000» αναφερόταν ότι η εταιρεία Semio δεν 
είχε υποβάλει προσφορά, εντούτοις εντοπίστηκε η υποβολή της πιο πάνω 
εταιρείας στα αρχεία της Αρχής και παρόλο που ήταν πιο ψηλή από την 
προσφορά του επιτυχόντα προσφοροδότη, εντούτοις θα έπρεπε να είχε 
καταγραφεί. 

- Διαγωνισμός Επικ.39/2017. Στις 11.5.2017 προκηρύχθηκε ο 
διαγωνισμός Επικ.39/2017 για Παραγωγή Τηλεοπτικών Σποτ για τη 
Cytamobile-Vodafone, με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε 6 
οικονομικούς φορείς για υποβολή προσφορών και με προϋπολογιζόμενη 
δαπάνη ύψους €80.000. 

Για την πιο πάνω προσφορά παρατηρήθηκε ότι ενώ το ύψος της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης ανερχόταν στις €80.000, εντούτοις, και πάλι 
συμπληρώθηκε το «Έντυπο ενημέρωσης της Γραμματείας Συμβουλίων 
Προσφορών για Προκήρυξη Προσφοράς μέχρι €10.000». Από επικοινωνία 
μεταξύ των εμπλεκόμενων ατόμων για τη συγκεκριμένη προσφορά, μέσω 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων, φάνηκε ότι η επιλογή της διαδικασίας του 
διαγωνισμού, δηλαδή, απευθείας ανάθεση σε σκηνοθέτη (Κώστας 
Μαρούδης) και η προκήρυξη προσφορών με φαξ, βασίστηκε σε θέματα 
ποιότητας και χρόνου.  
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Η έγκριση για την προκήρυξη δόθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο 
Προσφορών (ΚΣΠ) στις 26.1.2017, το οποίο αφού έλαβε υπόψη ότι η 
εσπευσμένη διαδικασία ήταν αναγκαία, ώστε το αποτέλεσμα να είναι 
ποιοτικό και να διασφαλιστούν τα χρονοδιαγράμματα (εντός Μαρτίου και 
πριν το Πάσχα-16.4.2017), ενέκρινε τη ζήτηση προσφορών με τη μέθοδο 
των προσφορών «κάτω των €10.000», και με αίτημα του ΚΣΠ ότι μόλις 
ήταν έτοιμη η έκθεση να συγκληθεί έκτακτη συνεδρία για να την εξετάσει. 
Παρατηρήθηκε όμως ότι, ενώ η έγκριση για την προκήρυξη δόθηκε από το 
ΚΣΠ στις 26.1.2017, εντούτοις η προκήρυξη έγινε στις 11.5.2017 και η 
κατακύρωση στις 23.5.2017, γεγονός που δεν επιβεβαιώνει την επίκληση 
του επείγοντος που αναφέρεται πιο πάνω. Επιπρόσθετα, η κατακύρωση 
έγινε ηλεκτρονικά από το ΚΣΠ, χωρίς τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίας 
όπως είχε αποφασιστεί. 

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίστηκε στις 
16.5.2017, αλλά δόθηκε παράταση μέχρι τις 18.5.2017, μετά από αίτημα 
των διαγωνιζόμενων εταιρειών παραγωγής, ημερ. 13.5.2017 (δηλαδή 
δόθηκε συνολικά, προθεσμία 7 ημερών). Το Κεντρικό Συμβούλιο 
Προσφορών (ΚΣΠ) κατακύρωσε σε εταιρεία παραγωγής, στις 23.5.2017, 
για το ποσό των €118.000 +ΦΠΑ. 

Επίσης, σημειώνεται ότι το κόστος του σκηνοθέτη, για τον οποίο έγινε 
απευθείας ανάθεση, ανήλθε στα €22.000 (για 5 ημέρες γυρίσματος). 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι η τιμή της κατακύρωσης, ύψους €118.000 + 
€22.000 για σκηνοθέτη (σύνολο €140.000 +ΦΠΑ) είναι κατά 75% 
ψηλότερη της εκτιμώμενης δαπάνης των €80.000. 

- Διαγωνισμός Επικ.42/2017 για Παραγωγή Τηλεοπτικών Σποτ για τη 
Cyta. Ο διαγωνισμός, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη ύψους €25.000, 
προκηρύχθηκε στις 16.5.2017, μετά από έγκριση του Ανώτερου Διευθυντή 
για να προχωρήσει η Αρχή με την κατ΄ εξαίρεση προκήρυξη προσφορών 
μέσω τηλεομοιότυπου, αντί με κλειστές προσφορές, σημειώνοντας ότι με 
τη μέθοδο αυτή υπολογιζόταν η διαφήμιση να βγει στον αέρα στις 
2.6.2017. Ως εκ τούτου, όπως και στις πιο πάνω περιπτώσεις, 
συμπληρώθηκε το «Έντυπο ενημέρωσης της Γραμματείας Συμβουλίων 
Προσφορών για Προκήρυξη Προσφοράς μέχρι €10.000». 

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίστηκε η 19.5.2017,  
δηλαδή μόνο 4 ημέρες συμπεριλαμβανομένης της ημέρας προκήρυξης. 
Στις 18.5.2017, οι διαγωνιζόμενες εταιρείες παραγωγής ζήτησαν 
παράταση για την υποβολή της προσφοράς μέχρι τις 23.5.2017, γιατί 
θεώρησαν ότι το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε δεν ήταν ρεαλιστικό και 
επεσήμαναν ότι πρέπει να δίνεται περισσότερος χρόνος για υποβολή 
προσφορών για τις παραγωγές διαφημιστικών ταινιών της Αρχής, αφού η 
διαδικασία επικοινωνίας και εξασφάλισης της διαθεσιμότητας και των 
οικονομικών απαιτήσεων των συντελεστών είναι αρκετά χρονοβόρα.  Η 
παράταση δόθηκε, με έγκριση του Ανώτερου Διευθυντή, νοουμένου ότι θα 
ακολουθείτο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο σημειώνεται, ότι δεν 
αποτελούσε μέρος των προδιαγραφών της προσφοράς.   

Σημειώνεται ότι η κατακύρωση έγινε στην τιμή των €29.900 +ΦΠΑ, δηλαδή 
20% ψηλότερη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 
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(iii) Διεύθυνση: Εμπορική διαχείριση – Επιχειρηματική Αγορά. 

- Διαγωνισμοί Επ. Αγ.1/2017, Επ. Αγ.3/2017, Επ.Αγ.5/2017, Επ. 
Αγ.6/2017, Επ.Αγ.7/2017, για προμήθεια Συσκευών Astra. 
Παρατηρήθηκε ότι όλες οι πιο πάνω προσφορές, οι οποίες 
κατακυρώθηκαν μεταξύ Φεβρουαρίου και Νοεμβρίου 2017, για το 
συνολικό ποσό των €70.257, είχαν ως αντικείμενο την προμήθεια 
συσκευών Astra (μοντέλα 6731i και 6737i). 

Παρατηρήθηκε ότι οι τιμές για το Astra 6731i κυμάνθηκαν μεταξύ €72 και 
€67,98 ανά μονάδα και για το Astra 6737i μεταξύ €149 και €128,75. 

Συστάσεις: Με βάση τις παρατηρήσεις στις πιο πάνω περιπτώσεις (i) – 
(iii), η Υπηρεσία μας συστήνει τα ακόλουθα: 

- Για διαγωνισμούς που αφορούν σε παραγωγή τηλεοπτικών σποτ, να 
γίνεται έγκαιρα ο προγραμματισμός και να παραχωρείται λογικός χρόνος 
ως προθεσμία για υποβολή προσφορών, έτσι ώστε να αποφεύγεται η 
εφαρμογή διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για προσφορές κάτω των 
€10.000. Επίσης, η Υπηρεσία μας συστήνει όπως αποφεύγεται η χρήση 
του «Εντύπου ενημέρωσης της Γραμματείας Συμβουλίων Προσφορών για 
Προκήρυξη Προσφοράς μέχρι €10.000» για προσφορές με 
προϋπολογιζόμενη δαπάνη άνω των €10.000. 

- Να δικαιολογείται επαρκώς η κατακύρωση για ποσά κατά πολύ ψηλότερα 
της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, όπως στην περίπτωση του 
Διαγωνισμού Επικ.39/2017.  

Η Αρχή στην απάντησή της ανέφερε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα 
αναφερόμενα έντυπα συμπληρώθηκαν ως επιπρόσθετα όλων των άλλων 
προβλεπόμενων διαδικασιών που ισχύουν για κλειστές προσφορές για 
σκοπούς πληροφόρησης, και όχι αντί των άλλων προβλεπόμενων διαδικασιών. 

Επίσης, στις περιπτώσεις των διαγωνισμών Επικ. 21/2017, Επικ. 39/2017 και 
Επικ. 42/2017, η Αρχή ανέφερε ότι αυτοί προκηρύχθηκαν με επιταχυμένη 
διαδικασία με τη χρήση φαξ, μετά από την προβλεπόμενη έγκριση του ΚΣΠ, για 
λόγους επιχειρησιακής αναγκαιότητας και γενικά ότι το κόστος υλοποίησης των 
ενεργειών επικοινωνίας επηρεάζεται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες 
και ιδιαιτερότητες που αρκετές φορές δεν μπορούν να προβλεφθούν. 

(iv) Διεύθυνση: Εμπορική Διαχείριση - Εξυπηρέτηση πελατών.  

- Διαγωνισμοί Εξυπ.Πελ.15/2017 και  Εξυπ.Πελ.20/2017 για την 
προμήθεια Xiaomi Mi Band 2 Activity Trackers.  Παρατηρήθηκε ότι οι 
δύο πιο πάνω  προσφορές προκηρύχθηκαν με διαφορά 15 ημερών, η 
πρώτη στις 19.10.2017 και η δεύτερη στις 3.11.2017, για τα ίδια προϊόντα. 
Με τον διαγωνισμό Εξυπ.Πελ.15/2017  ζητήθηκαν 600 τεμάχια και με τον 
διαγωνισμό Εξυπ.Πελ.20/2017 ζητήθηκαν 400 τεμάχια.  

Αναφορικά με τον διαγωνισμό Εξυπ.Πελ.15/2017, σημειώνεται ότι η 
κατακύρωση έγινε για 400 τεμάχια αντί για 600 (ποσότητα στην 
προκήρυξη) προς €25 έκαστο και συνολικό κόστος €10.000 (+ΦΠΑ). 

Επίσης, αναφορικά με τον διαγωνισμό Εξυπ.Πελ.20/2017, η κατακύρωση 
έγινε για 400 τεμάχια, προς €24,50 έκαστο και συνολικό κόστος €9.800 
(+ΦΠΑ).  
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Σύσταση: Για τις περιπτώσεις στο (iii) και (iv), η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι 
πρέπει να γίνεται έγκαιρα ο προγραμματισμός για τις ανάγκες του έτους, 
έτσι ώστε να εξασφαλίζονται καλύτερες τιμές. 

35. Διοικητικές έρευνες. 

(α) Κατά τον έλεγχο της Υπηρεσίας μας για το 2016, εξετάστηκαν οι διαδικασίες 
σχετικά με την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού (ΤΤΕ) (κινητά 
τηλέφωνα και παρελκόμενα) και διαπιστώθηκαν σοβαρές αδυναμίες και κυρίως ότι 
αγοράζεται ο εξοπλισμός χωρίς διαδικασία προσφορών.  Η Υπηρεσία μας 
εισηγήθηκε όπως διεξαχθεί πειθαρχική έρευνα για τον επί χρόνια τέως Προϊστάμενο 
της Υπηρεσίας Προμήθειας και Διαχείρισης Εξοπλισμού (ΠΥΠΔΕ), ο οποίος φαίνεται 
να παραπληροφόρησε το Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης (ΣΓΔ) στις 17.11.2014 ότι η 
προμήθεια ΤΤΕ γίνεται μόνο μέσω εξουσιοδοτημένου διανομέα της κατασκευάστριας 
εταιρείας, καθώς και ότι ενδεχομένως να έχει ιδιάζουσα σχέση με τον 
Διευθυντή/Μέτοχο εταιρείας, μη εξουσιοδοτημένου διανομέα, η οποία προμηθεύει την 
Αρχή με εξοπλισμό, αξίας εκατομμυρίων ευρώ.  

Τον Αύγουστο 2017, ο Αν. ΑΕΔ όρισε δύο Τμηματάρχες (Υποστήριξη Αν. ΑΕΔ και 
Τεχνολογία και Πληροφορική – Ασύρματο Δίκτυο Πρόσβασης Κινητών Επικοινωνιών) 
της Αρχής για να διεξαγάγουν έρευνα για τη διαπίστωση των γεγονότων για το όλο 
θέμα και υποβλήθηκε έκθεση στις 26.3.2018 στην οποία αναφέρεται ότι οι 
πληροφορίες περί ιδιάζουσας σχέσης δεν τεκμηριώνονται.  Επίσης, αναφέρεται ότι οι 
συμφωνίες προμήθειας τερματικού εξοπλισμού που εμπορεύεται η ΑΤΗΚ 
συνομολογήθηκαν βάσει σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και ότι η 
προμήθεια τερματικού εξοπλισμού γινόταν, κατά κανόνα, από τους 
εξουσιοδοτημένους διανομείς σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΑΤΗΚ. Εξαιρέσεις 
γίνονταν σε περιπτώσεις που ο εξουσιοδοτημένος διανομέας αδυνατούσε να 
ικανοποιήσει πλήρως τις ανάγκες της ΑΤΗΚ. Σε σχέση με το γεγονός ότι δεν έγινε 
ξεκάθαρη αναφορά στις περιπτώσεις εξαιρέσεων, στην έκθεση που υπέβαλε ο 
Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Προμήθειας και Διαχείρισης Εξοπλισμού στο ΣΓΔ, 
σημειώνεται ότι δεν προέκυψε από την έρευνα πρόθεση παραπληροφόρησης του 
ΣΓΔ. Εξάλλου, όπως αναφέρεται, το θέμα ήταν ήδη γνωστό στην ιεραρχία λόγω της 
σχετικής ενημέρωσης που έγινε για το πρόβλημα που προέκυψε με τα κινητά 
Samsung λίγους μήνες πριν την υποβολή της έκθεσης. 

Η Υπηρεσία μας διατηρεί τις επιφυλάξεις της για τα πιο πάνω συμπεράσματα.  Ο 
ΠΥΠΔΕ θα έπρεπε, κατά την άποψή μας, στην έκθεση που υπέβαλε στο ΣΓΔ στις 
17.11.2014 να αναφέρει ότι σε περιπτώσεις που ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 
αδυνατούσε να ικανοποιήσει πλήρως τις ανάγκες, η αρμόδια Υπηρεσία Προμήθειας 
και Διαχείρισης Εξοπλισμού προμηθευόταν εξοπλισμό από άλλες εταιρείες που η 
ΑΤΗΚ είχε συμφωνίες συνεργασίας.  Η παράλειψη σχετικής αναφοράς, εκουσίως ή 
ακουσίως, ήταν, κατά την άποψή μας, καθοριστικής σημασίας.  Επίσης, διατηρούμε 
επιφυλάξεις ως προς την ανεξαρτησία του ενός από τα δύο μέλη της ερευνητικής 
επιτροπής, ο οποίος είχε έκτακτη συμμετοχή στη συνεδρίαση του ΣΓΔ στις 
17.11.2014 και γνωμοδότησε σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού και τη 
συμβατότητά του με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τέταρτης γενιάς.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Αν.ΑΕΔ το υπό αναφορά μέλος της ερευνητικής 
επιτροπής κλήθηκε εκτάκτως στη συνεδρίαση του ΣΓΔ για να γνωμοδοτήσει επί 
θεμάτων «Marketing» και όχι θεμάτων διαδικασίας προμήθειας συσκευών.  Ως εκ 
τούτου, θεωρεί ότι η έκτακτη παρουσία του στη συγκεκριμένη συνεδρία του ΣΓΔ είναι 
ανεξάρτητη του πεδίου που εξέτασε η διοικητική έρευνα. 
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(β) Ενδεχόμενη κατάχρηση εξουσίας και απόκρυψη στοιχείων από την Ανώτερη 
Διευθύντρια Χρηματοοικονομικών και Διοίκησης της Αρχής. Όπως αναφέρθηκε και 
στην προηγούμενη έκθεση μας η Ανώτερη Διευθύντρια Χρηματοοικονομικών και  
Διοίκησης της οποίας η θυγατέρα εργοδοτείτο από συγκεκριμένο οίκο, είχε ενεργό και 
αποφασιστική εμπλοκή στην διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών στον εν λόγω οίκο στις 
ακόλουθες δύο περιπτώσεις: (α) την επικαιροποίηση της πολιτικής διαχείρισης των 
Ταμειακών Διαθεσίμων καθώς και τον επανασχεδιασμό των δραστηριοτήτων της 
Αρχής, και (β) τον Έλεγχο Αποτελεσμάτων Επικερδότητας με βάση το Σύστημα 
Κοστολόγησης και των Αποτελεσμάτων Λογιστικού Διαχωρισμού για το έτος 2016.  
Θεωρήσαμε ότι ενδεχομένως να προκύπτει θέμα διαπλοκής και κατάχρησης 
εξουσίας, όπως και ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων και παραβίασης αρχών 
δεοντολογίας και χρηστής διοίκησης, και ότι προς τούτο θα έπρεπε να διεξαχθεί 
έρευνα ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο οποιοδήποτε πρόσωπο έχει διαπράξει 
πειθαρχικό παράπτωμα. Επίσης, επειδή ο συγκεκριμένος οίκος είναι οι εξωτερικοί 
ελεγκτές της Αρχής, και ενδεχομένως να παρέχουν και άλλες συμβουλευτικές 
υπηρεσίες στην Αρχή, εισηγηθήκαμε όπως  εξεταστεί η εμπλοκή του συγκεκριμένου 
στελέχους της Αρχής σε άλλες αναθέσεις που έχουν γίνει στον οίκο. 

O Αναπληρωτής Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής όρισε τον Ανώτερο Διευθυντή – 
Εμπορικές Υπηρεσίες της Αρχής για να διεξάγει διοικητική έρευνα κατά πόσο 
προκύπτει θέμα διαπλοκής και κατάχρησης εξουσίας, όπως και ενδεχόμενης 
σύγκρουσης συμφερόντων και παραβίασης αρχών δεοντολογίας και χρηστής 
διοίκησης.  Σύμφωνα με την έκθεση ημερομηνίας 13.4.2018 δεν προκύπτει θέμα 
διαπλοκής και κατάχρησης εξουσίας, ούτε και σύγκρουση συμφερόντων αλλά, θα 
ήταν προτιμότερο από άποψης δεοντολογίας, η Ανώτερη Διευθύντρια 
Χρηματοοικονομικών και  Διοίκησης να απέχει από τις διαδικασίες που αφορούσαν 
στην απευθείας ανάθεση έργων στον συγκεκριμένο οίκο και τις σχετικές διοικητικές 
πράξεις, λόγω της σχέσης της θυγατέρας της με τον εν λόγω οίκο.  

Πέραν του θέματος αυτού, προέκυψε και θέμα ενδεχόμενης απόκρυψης στοιχείων εκ 
μέρους της ΑΔΧΔ αναφορικά με την εμπλοκή της στην ανάθεση υπηρεσιών στον εν 
λόγω οίκο. Η Υπηρεσία μας αποφάσισε την  ενημέρωση του Γενικού Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας, αφού το άρθρο 5 του Νόμου 113(Ι)/2002 καθορίζει ότι υπάλληλος 
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που εν γνώσει του αποκρύπτει ή παραλείπει 
να δώσει στοιχεία στον Γενικό Ελεγκτή, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε 
περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης μέχρι ένα χρόνο ή σε χρηματική 
ποινή μέχρι €1.700 ή και στις δύο αυτές ποινές. 

Ο Γενικός Εισαγγελέας της  Δημοκρατίας με επιστολή του προς την Αρχή στις 16 
Απριλίου 2018 ζήτησε να ενημερωθεί κατά πόσο η Αρχή προχώρησε σε διερεύνηση 
του θέματος και σε τέτοια περίπτωση ζήτησε την κοινοποίηση του πορίσματος της 
έρευνας. Η Διοικητική  Έρευνα που διεξήχθη από την Αρχή αποστάληκε στον Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στις 14.5.2018. 

Η Υπηρεσία μας σημειώνει ότι ουσιαστικά ο Γενικός Εισαγγελέας είχε ζητήσει 
στοιχεία για πρόσθετες περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης στον συγκεκριμένο οίκο με 
απόφαση της Ανώτερης Διευθύντριας Χρηματοοικονομικών και  Διοίκησης. Όπως 
διαφάνηκε, όντως υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις.  

Όπως έχουμε ενημερωθεί πρόσφατα, ο Γενικός Εισαγγελέας μετά από μελέτη των 
στοιχείων καθώς και των αποτελεσμάτων της Διοικητικής Έρευνας κατέληξε ότι δεν 
προκύπτει ζήτημα ενδεχόμενης διάπραξης ποινικών αδικημάτων εκ μέρους της 
Ανώτερης Διευθύντριας Χρηματοοικονομικών και Διοίκησης. 
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36. Δημόσια διακυβέρνηση. 

Όπως είχαμε αναφέρει και στην έκθεση της Υπηρεσίας μας για το προηγούμενο έτος, 
η υιοθέτηση των αρχών της δημόσιας διακυβέρνησης από ένα οργανισμό διασφαλίζει 
την καλή διοίκηση, την αποτελεσματική απόδοση και την καλή διαχείριση των 
δημόσιων πόρων αφού επιτυγχάνεται η ακεραιότητα των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου (ΔΣ), ενισχύεται η διαφάνεια και η λογοδοσία για τις αποφάσεις τους 
ενθαρρύνοντας την εμπιστοσύνη και τη συμμετοχή του κοινού. Συνεπώς, είναι 
σημαντική η λήψη μέτρων για την ενίσχυση των πιο πάνω, ώστε ο Οργανισμός να 
είναι σε θέση να επιτελέσει τον σκοπό του, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιπλέον, 
τα μέλη του ΔΣ έχουν ευθύνη να διασφαλίζουν ότι εκπληρώνονται οι σκοποί και οι 
στόχοι του οργανισμού και ότι αυτοί εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.  

Για το σκοπό αυτό, ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) εξέδωσε, 
τον Δεκέμβριο του 2011, «Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης», ο οποίος βασίζεται σε 
18 αρχές διακυβέρνησης ενός οργανισμού.  Σύμφωνα με τον υπό αναφορά Κώδικα, 
αυτός δεν αποσκοπεί στην αντικατάσταση ή υπέρβαση οποιασδήποτε νομοθεσίας, 
αλλά έχει εισηγητική μορφή για την καλύτερη άσκηση της δημόσιας διακυβέρνησης. 
Οι Οργανισμοί ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τις πιο πάνω αρχές με τρόπο που 
αρμόζει στη δομή τους και είναι ανάλογος με το μέγεθός τους, ενώ είναι πιθανό να 
μην έχουν όλα τα μέρη του άμεση εφαρμογή σε όλους τους τύπους και όλα τα μεγέθη 
Οργανισμών.   

Όπως ενημερωθήκαμε, στην βάση του πιο πάνω Κώδικα, η Αρχή έχει ετοιμάσει 
προσχέδιο Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης, ο οποίος και εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή Ελέγχου το 2015 και υποβλήθηκε στο Συμβούλιο στις 17.11.2015 αλλά δεν 
εξετάστηκε.  Το θέμα επανήλθε, προφανώς μετά τη λήψη της επιστολής ελέγχου μας 
για το προηγούμενο έτος στην οποία είχε συμπεριληφθεί σχετική σύσταση, και, όπως 
ενημερωθήκαμε, το προσχέδιο του Κώδικα αποστάληκε για νομοτεχνικό έλεγχο, 
προτού τεθεί ενώπιον του Συμβουλίου, στο Νομικό Σύμβουλο της Αρχής στις 
21.6.2017.   

Η Αρχή, στην απάντησή της, μας ανέφερε ότι τα σχόλια του Νομικού Συμβούλου 
λήφθηκαν στις 10.5.2018 και μελετώνται.  

Επιπλέον, σύμφωνα και με τις Διατάξεις του Κώδικα που εξέδωσε ο ΣΕΛΚ, το 
Συμβούλιο ενθαρρύνεται να εκδίδει επίσημη δήλωση με την οποία να καθορίζει τις 
κατηγορίες των αποφάσεων που εκχωρούνται στην Εκτελεστική Διεύθυνση.  Όπως 
διαπιστώθηκε, για το Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης, το οποίο φαίνεται να λαμβάνει 
μεγάλο αριθμό αποφάσεων, δεν έχουν καθοριστεί με σαφήνεια τα θέματα για τα 
οποία δικαιούται να λαμβάνει αποφάσεις.  Όπως είχαμε αναφέρει, παρατηρήθηκε να 
λαμβάνονται αποφάσεις είτε από τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή (ή 
Αναπληρωτή ΑΕΔ) είτε από το Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης, χωρίς να γίνεται 
αντιληπτή η διάκριση των θεμάτων και οι λόγοι που δικαιολογούν το διαφορετικό 
χειρισμό.   

Η Υπηρεσία μας θεωρεί αδικαιολόγητη την καθυστέρηση μελέτης και έγκρισης του 
συγκεκριμένου Κώδικα καθώς τα θέματα που αφορούν στην ορθή διακυβέρνηση και 
στην αποτελεσματική λειτουργία ενός οργανισμού θα πρέπει να είναι υψηλά στην 
διάταξη της Αρχής. 

Σύσταση: Όπως, αφού ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος, το θέμα προωθηθεί 
χωρίς άλλη καθυστέρηση στο Συμβούλιο και μελετηθεί ακόμη και η ανάγκη 
τροποποίησης τυχόν νομοθεσιών/εσωτερικών κανονισμών που ενδεχομένως να 
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συγκρούονται με τις αρχές του Κώδικα διασφαλίζοντας έτσι την μέγιστη 
συμμόρφωση του Οργανισμού και την προώθηση των αρχών χρηστής διοίκησης και 
διαφάνειας. 

Είναι επίσης επιτακτικό να καθοριστούν με σαφήνεια τα καθήκοντα και οι εξουσίες 
τόσο του Συμβούλιου Γενικής Διεύθυνσης όσο και του Αναπληρωτή Ανώτατου 
Εκτελεστικού Διευθυντή όσον αφορά στη λήψη αποφάσεων. 

37. Ο περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο στις 8.11.2017 (αρ. απόφασης 83.655) ενέκρινε το 
Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2017» στο οποίο προβλέπεται η μεταφορά όλων των εμπορικών 
(τηλεπικοινωνιακών) εργασιών και σχετικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων της Αρχής σε ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία θα 
ανήκει εξ ολοκλήρου στη Δημοκρατία, και ρυθμίζεται η διεξαγωγή των εργασιών της 
Αρχής η οποία θα παραμείνει ως δημόσιος οργανισμός με ανάλογα 
διαφοροποιημένους σκοπούς. Για τη διασφάλιση της ιδιότητας και των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων, οι οποίοι θα συνεχίσουν να εργοδοτούνται από την Αρχή, το 
Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις στους σχετικούς Κανονισμούς, έτσι 
ώστε να μην υπόκειται σε απόλυση λόγω πλεονασμού το εκάστοτε προσωπικό της 
Αρχής (οι περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικοί 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017) και να διατηρηθούν τα συνταξιοδοτικά 
ωφελήματα του προσωπικού που θα εργάζεται για τη διάδοχο εταιρεία, υπό το 
καθεστώς άδειας άνευ απολαβών (οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017).  

Το Νομοσχέδιο και οι Κανονισμοί βρίσκονται ενώπιων της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού. 

38. Επιτροπή Ελέγχου και Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου. 

Επιτροπή Ελέγχου. Σύμφωνα με το μνημόνιο λειτουργίας της, η Επιτροπή Ελέγχου 
έχει την ευθύνη να βοηθήσει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εξάσκηση 
αποτελεσματικής εποπτείας στις δραστηριότητες και λειτουργίας της Αρχής. 
Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την επιτήρηση της εφαρμογής των 
αρχών αναφορικά με την ετοιμασία των οικονομικών εκθέσεων, της 
αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, της τήρησης των αρχών 
εταιρικής διακυβέρνησης και των σχέσεων της Αρχής με τους ελεγκτές.  

Αναφορικά με την επιτήρηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου η Επιτροπή 
Ελέγχου ακολουθεί τις διαδικασίες οι οποίες προνοούνται στο μνημόνιο λειτουργίας 
της και οι οποίες μεταξύ άλλων είναι οι ακόλουθες: 

- Οι έλεγχοι από το τμήμα εσωτερικού ελέγχου διενεργούνται με βάση το 
εγκεκριμένο ετήσιο σχέδιο ελέγχου. 

- Το τμήμα εσωτερικού ελέγχου παρουσιάζει στην Επιτροπή, εκθέσεις με τα 
ευρήματα των ελέγχων σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

- Η Επιτροπή αξιολογεί τα ευρήματα των ελέγχων και καταρτίζει χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης των εισηγήσεων του τμήματος εσωτερικού ελέγχου λαμβάνοντας 
υπόψη τα σχόλια της διεύθυνσης 

- Στη συνέχεια η Επιτροπή ενημερώνει το ΔΣ αναφορικά με τα αποτελέσματα του 
ελέγχου και επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού 
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ελέγχου της Αρχής ή εισηγείται τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για 
βελτίωση του συστήματος. 

Κατά τον έλεγχο μας παρατηρήθηκαν επιπρόσθετα τα ακόλουθα: 

- Το πρόγραμμα ελέγχου για το 2017 δεν έχει εγκριθεί από την Επιτροπή 
Ελέγχου. 

- Κατά το 2017 η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε μόνο τέσσερις φορές γεγονός 
που δεν ικανοποιεί την πολιτική που προνοείται στο μνημόνιο λειτουργίας ότι η 
Επιτροπή Ελέγχου θα συνέρχεται τουλάχιστον έξι φορές τον χρόνο. 

- Τα πρακτικά της Επιτροπής Ελέγχου δεν επικυρώνονται έγκαιρα. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι μία συνεδρία του 2016 και οι τέσσερις συνεδρίες της Επιτροπής 
κατά το 2017 επικυρώθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής σε 
συνεδρία 9/2018 ημερ. 27.2.2018. 

- Κατά το 2017 υπήρξαν περιπτώσεις όπου το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής 
δεν έτυχε ενημέρωσης για τα αποτελέσματα του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου 
από την Επιτροπή Ελέγχου και η ενημέρωση που έτυχε το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Αρχής ήταν κυρίως μέσω των Διευθύνσεων τις οποίες 
αφορούσαν οι εκθέσεις του Τμήματος Εσωτερικού ελέγχου ή κατευθείαν από 
μέλη του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.  

- Παρά το γεγονός ότι εκθέσεις καταθέτονται από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 
προς την Επιτροπή Ελέγχου, υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις όπου αυτές δεν 
συζητήθηκαν και δεν αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή. Επιπρόσθετα εκθέσεις 
οι οποίες έχουν εξεταστεί αυτό δεν έγινε έγκαιρα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 
κατά το 2017 υποβλήθηκαν προς την Επιτροπή Ελέγχου επτά εκθέσεις  οι 
οποίες κατά το 2017 δεν έτυχαν αξιολόγησης από την Επιτροπή. 

Από τα πιο πάνω διαφαίνεται ότι η συχνότητα συνεδριάσεων της Επιτροπή Ελέγχου 
δεν είναι ικανοποιητική για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής όπως 
αυτές έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής. Ως αποτέλεσμα να μην 
ακολουθούνται οι διαδικασίες οι οποίες προνοούνται στο μνημόνιο λειτουργίας της 
και να παρουσιάζονται μεγάλες καθυστερήσεις στην αξιολόγηση των εκθέσεων 
εσωτερικού ελέγχου ή αυτή να μην γίνεται. 

Η Επιτροπή Ελέγχου να συνεδριάζει σε τακτά διαστήματα και να επιτελεί τις 
αρμοδιότητες της έτσι ώστε να πετυχαίνεται ρόλος υποστηριχτικός προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Αρχής. Επιπλέον η επικύρωση των πρακτικών από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Αρχής να γίνεται έγκαιρα. 

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Σύμφωνα με το μνημόνιο λειτουργίας της 
Επιτροπής Ελέγχου ο εσωτερικός έλεγχος μεταξύ άλλων αποτελεί μία ανεξάρτητη 
δραστηριότητα με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της Αρχής σύμφωνα 
με τους επιχειρηματικούς στόχους, τις πολιτικές και διαδικασίες της.  

Σε συνεδρία ημερ. 8.6.2017 η Επιτροπή Ελέγχου εξέφρασε τις ανησυχίες της τόσο 
για την υποστελέχωση της Διεύθυνσης όσο και για το γεγονός ότι της Διεύθυνσης 
ηγείται κατ’ ανάθεση Διευθύντρια, η οποία είναι ταυτόχρονα Διευθύντρια άλλης 
Διεύθυνσης, δυνητικά ελεγχόμενης από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου.  

Έχει επιπρόσθετα παρατηρηθεί ότι το ετήσιο πρόγραμμα της Διεύθυνσης 
Εσωτερικού Ελέγχου δεν είχε υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2017. Σύμφωνα με τη 
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Διεύθυνση, αυτό οφείλεται στην υποστελέχωση και στις απρόβλεπτες 
εργασίες/έρευνες που προέκυψαν κατά το 2017. 

39. Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). 

(α)  Γενικά.  Ο νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών δημοσιεύτηκε 
στις  27.4.2016 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέθηκε σε 
υποχρεωτική εφαρμογή από τις 25.5.2018, καταργώντας την Οδηγία 95/46/ΕΚ 
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Ο νέος Κανονισμός, σύμφωνα 
με το άρθρο 2, εφαρμόζεται εν όλω ή εν μέρει στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να 
περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης. Ο Κανονισμός αυτός αυξάνει σημαντικά τις 
υποχρεώσεις των οργανισμών αναφορικά με τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων 
και σύμφωνα με το άρθρο 83 του Κανονισμού, κάθε Εποπτική Αρχή μεριμνά ώστε η 
επιβολή διοικητικών προστίμων έναντι παραβάσεων, να είναι για κάθε μεμονωμένη 
περίπτωση αποτελεσματική, αναλογική και αποτρεπτική. Συναφώς αναφέρουμε ότι, 
σε περιπτώσεις παραβάσεων προβλέπονται πολύ υψηλά διοικητικά πρόστιμα. 

(β) Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ). Όπως τονίζεται στις 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους ΥΠΔ, όπως τελικά αναθεωρήθηκαν και 
εκδόθηκαν στις 5.4.2017 από την Ομάδα Προστασίας των Προσώπων Έναντι της 
Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συστάθηκε δυνάμει του 
άρθρου 29 της πιο πάνω Οδηγίας, οι ΥΠΔ δεν φέρουν προσωπική ευθύνη για 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ. Είναι ευθύνη του υπεύθυνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία να διασφαλίζει και να μπορεί να 
αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του υπό 
αναφορά Κανονισμού. 

Ο ΥΠΔ, μεταξύ άλλων, έχει καθήκον όπως παρακολουθεί τη συμμόρφωση εντός της 
Αρχής με τον Κανονισμό, ενημερώνει και συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
και τους υπαλλήλους για τις υποχρεώσεις τους, παρέχει συμβουλές, εφόσον του 
ζητηθεί και λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με τις πράξεις 
επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους 
σκοπούς της επεξεργασίας. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 38(6) του Κανονισμού, ο 
ΥΠΔ μπορεί να επιτελεί και άλλα καθήκοντα και υποχρεώσεις και ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω καθήκοντα 
και υποχρεώσεις δεν συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων. Σημειώνεται ότι, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας και ο 
εκτελών την επεξεργασία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για 
λογαριασμό του υπεύθυνου της επεξεργασίας. 

Η Αρχή, στην απάντησή σας, μας ανέφερε ότι έχει ήδη ορίσει Υπεύθυνο(η) 
Προστασίας Δεδομένων. 

Σύσταση. Η Αρχή θα πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωσή της με τις 
διατάξεις του νέου Κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τον όγκο προσωπικών 
δεδομένων που αυτός επεξεργάζεται και αφετέρου το ότι, στον Κανονισμό τα 
επίπεδα των κυρώσεων που προβλέπονται είναι αποτρεπτικά. Επιπλέον, θα πρέπει 
να διασφαλιστεί η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων, η οποία συνδέεται στενά με 
την απαίτηση της επιτέλεσης των καθηκόντων του ΥΠΔ με ανεξάρτητο τρόπο. 
Συναφώς αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τις υπό αναφορά κατευθυντήριες γραμμές, 
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αναλόγως δραστηριοτήτων, του μεγέθους και της δομής του οργανισμού, τα 
ακόλουθα μπορούν να αποτελέσουν καλές πρακτικές για τους υπεύθυνους 
επεξεργασίας ή τους εκτελούντες αυτή: 

 να εντοπίζουν τις θέσεις που είναι ενδεχομένως ασύμβατες με τα καθήκοντα 
του ΥΠΔ, 

 να καταρτίζουν εσωτερικό κανονισμό για τον συγκεκριμένο σκοπό, με γνώμονα 
την αποτροπή των συγκρούσεων συμφερόντων, 

 να περιλαμβάνουν μια πιο γενική εξήγηση των συγκρούσεων συμφερόντων, 
 να ανακοινώνουν ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων για τον ΥΠΔ που 

έχουν ορίσει όσον αφορά στην άσκηση των καθηκόντων του υπό τη 
συγκεκριμένη ιδιότητα, ως έναν τρόπο ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης γύρω 
από τη συγκεκριμένη απαίτηση, 

 να συμπεριλαμβάνουν στον εσωτερικό κανονισμό του οργανισμού εγγυήσεις και 
να διασφαλίζουν ότι η ανακοίνωση για την πλήρωση της θέσης του ΥΠΔ είναι 
επαρκώς ακριβής και λεπτομερής ώστε να αποτρέπονται συγκρούσεις 
συμφερόντων οι οποίες μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές ανάλογα με το 
εάν ο προσληφθείς είναι εσωτερικός ή εξωτερικός. 

40. Εκκρεμή Θέματα. 

(α) Επιστροφή απαλλοτριωθείσας γης στους ιδιοκτήτες. Η Αρχή 
απαλλοτρίωσε το 1996 έναντι του ποσού των £285.000 ακίνητη ιδιοκτησία στην 
ενορία Άγιοι Ανάργυροι στη Λάρνακα (διάταγμα απαλλοτρίωσης # 339 ημερ. 
29.3.1996). Λόγω καθυστέρησης στην υποβολή αίτησης για έκδοση πολεοδομικής 
άδειας και στην ετοιμασία των εγγράφων για να προκηρυχθεί διαγωνισμός για την 
ανέγερση κτιρίου, οι πρώην ιδιοκτήτες καταχώρισαν προσφυγή το 2008 στο Ανώτατο 
Δικαστήριο και πέτυχαν την ακύρωση της απαλλοτρίωσης με απόφαση του 
Δικαστηρίου ημερομηνίας 24.3.2011. Η Αρχή καταχώρισε Αναθεωρητική Έφεση, η 
οποία απορρίφθηκε και ως εκ τούτου το τεμάχιο θα πρέπει να μεταβιβασθεί στους 
πρώην ιδιοκτήτες με την καταβολή προς την Αρχή του ποσού που είχε δοθεί για την 
απαλλοτρίωση. 

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

(i)  Απαλλοτρίωση γης στο Παραλίμνι (τεμ. 514, 507, 508) για την ανέγερση των 
νέων διοικητικών γραφείων Αμμοχώστου, όπου καταβλήθηκε μέχρι την 
ημερομηνία του ελέγχου το συνολικό ποσό των €300.855. Η υπόθεση εκκρεμεί 
από το 2000. 

(ii)  Αγορά γης στην Κισσόνεργα για την ανέγερση του Τηλεπικοινωνιακού Κέντρου 
Κισσόνεργας, όπου η Αρχή κατέβαλε το ποσό των €45.278 (£26.500) και 
εκκρεμεί υπόλοιπο ύψους €1.708 (£1.000). Έχει εκδοθεί διάταγμα μεταβίβασης 
του ακινήτου από το Δικαστήριο αλλά δεν υπήρξε συμμόρφωση και ως εκ 
τούτου καταχωρήθηκε αίτηση για παρακοή διατάγματος στις 26.02.2015. Όπως 
πληροφορηθήκαμε οι ιδιοκτήτες συμμορφώθηκαν με την απόφαση του 
Δικαστηρίου και θα μεταβιβάσουν το ακίνητο στην Αρχή. 

(γ) Εξασφάλιση πιστοποιητικού τελικής έγκρισης κτηρίων που ενοικιάζονται 
από την Αρχή.  Η Αρχή για τη λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Πελατών 
(Cytashops) και για Τηλεπικοινωνιακά Κέντρα ενοικιάζει 20 κτίρια συνολικού εμβαδού  
4.874 τ.μ. με ετήσιο ενοίκιο ύψους €775.808. Παρατηρήθηκε ότι για τα 13 κτίρια δεν 
έχει εξασφαλιστεί Πιστοποιητικό Έγκρισης. Παρόλο που οι σχετικές διατάξεις, 
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εναποθέτουν καταρχήν την υποχρέωση να μεριμνήσει για την έκδοση Πιστοποιητικού 
Έγκρισης στον κάτοχο της άδειας οικοδομής (άρθρα 10(1) και 20(1) του περί 
Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96), παραταύτα δεν απαλλάσσουν 
από την ευθύνη για διάπραξη ποινικού αδικήματος τον κάτοχο ή τον χρήστη της 
οικοδομής, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η ΑΤΗΚ. 


