
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. 

 
1. Γενικά. 

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

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

2007, για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

2. Οικονομική κατάσταση. 

(α)   Αποτελέσματα έτους. Το καθαρό πλεόνασμα για το 2012, πριν από τη 

φορολογία, ήταν €47,62 εκ., σε σύγκριση με €81,72 εκ. το προηγούμενο έτος. 

Η μείωση οφείλεται κυρίως στην απομείωση της αξίας της επένδυσης στη 

θυγατρική εταιρεία CytaHellas και στην επιβολή προστίμων από την Επιτροπή 

Προστασίας Ανταγωνισμού σε διάφορες συσσωρευμένες υποθέσεις. 

 2012 2011 

 € 000 € 000 

Έσοδα από υπηρεσίες 451.763 473.982 

Άλλα έσοδα 6.885 2.695 

 458.648 476.677 

Έξοδα λειτουργίας 394.970 409.483 

Λειτουργικό Πλεόνασμα 63.678 67.194 

Έσοδα χρηματοδότησης 48.479 50.368 

Έξοδα χρηματοδότησης (38.000) (38.869) 

Ακύρωση προστίμων - 3.712 

Επιβολή προστίμων (5.584) 0 

Ζημιά από επενδυτικές δραστηριότητες (20.949) (688) 

Πλεόνασμα πριν από τη φορολογία 47.624 81.717 

Φορολογία  (7.349) (8.435) 

Καθαρό Πλεόνασμα 40.275 73.282 

(β) Αποθεματικά.   Τα αποθεματικά της Αρχής στις 31.12.2012 ήταν €876,2 εκ., σε 

σύγκριση με €874,7 εκ. το 2011. 

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

εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Αρχής: 
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  2012 2011 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις   3,7  4,7 

Πλεόνασμα πριν από τον Εταιρικό Φόρο προς Απασχολούμενο 
Κεφάλαιο (Σύνολο Αποθεματικών και Υποχρεώσεων) 4,8% 8,4% 

∆απάνες Προσωπικού & Συνταξιούχων (μη συμπεριλαμβανομένης της 
χρέωσης για το έλλειμμα στο Σχέδιο Σύνταξης) προς Έσοδα από Υπηρεσίες 28,9% 27% 

∆απάνες Προσωπικού & Συνταξιούχων (μη συμπεριλαμβανομένης της 
χρέωσης για το έλλειμμα στο Σχέδιο Σύνταξης) προς Έξοδα Λειτουργίας 33,1% 31,4% 

(δ) Μέρισμα στην Κυπριακή ∆ημοκρατία. Σύμφωνα με τους περί Υπηρεσίας 

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

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

πραγματοποιήσει μετά τη φορολογία, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος: 

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

Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική πρόταση του Υπουργού Οικονομικών 

που διαμορφώνεται μετά από σχετική διαβούλευση με το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της 

Αρχής, αφού ληφθούν υπόψη: 

(i) Η κατάσταση ρευστότητας της Αρχής και η δυνατότητά της να καταβάλει το 

εν λόγω ποσό, 

(ii) η διασφάλιση των μελλοντικών επενδύσεων, οι συμβατικές  υποχρεώσεις 

και άλλες δαπάνες της Αρχής, και  

(iii) τα ποσά που οφείλει να καταβάλλει η Αρχή για αναπλήρωση του 

ελλείμματος των ταμείων συντάξεων νοουμένου ότι για σκοπούς 

προσδιορισμού του ύψους των πλεονασμάτων, δε λαμβάνονται υπόψη 

οποιαδήποτε ποσά προέρχονται ή υπολογίζονται κατόπιν επανεκτίμησης 

κινητών και ακίνητων αξιών και αφού επιβεβαιωθεί ότι η εκταμίευση 

οποιουδήποτε ποσού δεν επηρεάζει δυσμενώς τον καταναλωτή. 

Ο Υπουργός Οικονομικών κατέθεσε πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 

26.6.2012 μετά από διαβουλεύσεις με το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, για καταβολή 

μερίσματος ύψους €36,65 εκ., λαμβάνοντας υπόψη το καθαρό πλεόνασμα του 2011 

που ήταν €73,3 εκ. Το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του αρ. 73.763, 

ημερομηνίας 27.6.2012 ενέκρινε την κατάθεση του ποσού των €36,65 εκ. στο Πάγιο 

Ταμείο της ∆ημοκρατίας. Το σύνολο των μερισμάτων που καταβλήθηκαν στην 

∆ημοκρατία από το 2002 μέχρι και το 2012 ανήλθε σε €616,65 εκ. 
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Το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφαση του αρ.74.463Α ημερομηνίας 19.12.2012 που 

αφορούσε τον δανεισμό της Κυβέρνησης ποσού €100 εκ από το Ταμείο Συντάξεων και 

Χορηγημάτων του προσωπικού της Αρχής, δεσμεύθηκε να μη ζητηθεί μέρισμα από την 

Αρχή μέχρι την εξόφληση  των Γραμματίων του ∆ημοσίου που κατέχει το Ταμείο. 

3. Προϋπολογισμός. 

(α) Έγκριση Προϋπολογισμού. Ο Προϋπολογισμός για το έτος 2012 εγκρίθηκε 

από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο στις 18.10.2011 και στάληκε στο Υπουργείο Οικονομικών 

στις 27.10.2011. Το Υπουργείο Οικονομικών υπέβαλε σχόλια στις  22.11.2011 και 

ζήτησε τα ακόλουθα: (α) το άρθρο 090 του Κεφαλαίου 10 Αμοιβή ωρομίσθιου 

προσωπικού και η πρόνοια για απρόβλεπτες δαπάνες του Κεφαλαίου 50, να 

διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα με τα αντίστοιχα του Προϋπολογισμού του 2011,(β) 

δέσμευσε τις πρόνοιες για την αποζημίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση και για την 

επένδυση ύψους €10 εκ. στη θυγατρική εταιρεία Digimed Communications Ltd (γ) ζήτησε 

όπως μειωθούν οι κλίμακες εισδοχής για τους νεοεισερχόμενους κατά 10%, με εξαίρεση τις 

θέσεις των οποίων η μισθοδοτική κλίμακα είχε ήδη επεκταθεί προς τα κάτω κατά δύο 

προσαυξήσεις.   

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Προϋπολογισμό στις 20.12.2011, με την 

προϋπόθεση ότι θα τροποποιηθεί για να συνάδει με τα όσα προβλέπονταν στην 

Εγκύκλιο Επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. Φακ.  Υ.Ο.10.04.001 και 

ημερομηνία 14.9.2011 και αφορούσαν στη μείωση της απασχόλησης στον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα και στη συγκράτηση του ρυθμού αύξησης του 

μισθολογίου,  με τη μείωση των κλιμάκων εισδοχής κατά 10%.  

Ετοιμάστηκε αναθεωρημένος Προϋπολογισμός σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις 

του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε από το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο στις 7.2.2012 και υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών στις 

10.2.2012.Ακολούθως κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων  στις 15.2.2012 

από την οποία εγκρίθηκε στις 15.3.2012 και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Κυπριακής ∆ημοκρατίας στις 30.3.2012. Ο Προϋπολογισμός προνοούσε 

συνολικές δαπάνες ύψους €498,9 εκ. 

Σύμφωνα με τους περί Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (Ψήφιση 

Προϋπολογισμών) Νόμους, ο Προϋπολογισμός θα έπρεπε να είχε κατατεθεί στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο μέχρι τις 30.9.2011. 
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Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε δωδεκατημόρια για τους μήνες Ιανουάριο 

και Φεβρουάριο και ως εκ τούτου οι δαπάνες από την 1.3.2012 μέχρι τις 29.3.2012 

δεν ήταν καλυμμένες νομικά.  

Ο Πρόεδρος της Αρχής μάς ανέφερε ότι οι δαπάνες αυτές ήταν οι απολύτως αναγκαίες για 

διασφάλιση των απρόσκοπτων τηλεπικοινωνιών της Κύπρου όπως είναι υποχρέωση της 

Αρχής σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

(β)  Συμπληρωματικός προϋπολογισμός. Στις 9.4.2012 το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 

ενέκρινε Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό ύψους €4 εκ. για κάλυψη των δαπανών για 

∆ιαφημίσεις και Έξοδα Προώθησης, ο οποίος υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών 

στις 7.5.2012, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις  20.6.2012, κατατέθηκε στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων από την οποία εγκρίθηκε στις 12.7.2012 και δημοσιεύτηκε 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής ∆ημοκρατίας στις 27.7.2012. Οι επιπρόσθετες 

ανάγκες προέκυψαν από την εισαγωγή του Σχεδίου Πιστότητας Πελατών μέσω της 

υπηρεσίας Make Your Own και την αναμενόμενη εισαγωγή νέου Σχεδίου Αφοσίωσης 

soeasy εντός του 2012 (€3 εκ.)  καθώς επίσης και την έκδοση του μηνιαίου περιοδικού 

της Cytavision (€1 εκ.).   

(γ)  Τροποποιητικός Νόμος. Στις 5.4.2012 ψηφίστηκε από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων ο περί Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 ο οποίος τροποποίησε τον υπολογισμό της 

υπερωριακής αποζημίωσης έτσι ώστε στη περίπτωση που υπάλληλος εκτελεί υπερωριακή 

εργασία θέσης με χαμηλότερη μισθοδοτική κλίμακα, η υπερωριακή αποζημίωση να 

υπολογίζεται βάσει της ανώτερης βαθμίδας της κλίμακας ή των συνδυασμένων κλιμάκων 

της κατώτερης θέσης ή της βαθμίδας της κλίμακας που διανύει ο υπάλληλος, οποιαδήποτε 

των δύο αποζημιώσεων είναι η μικρότερη. Η έναρξη ισχύος του Νόμου ήταν η 1.5.2012. 

Κατά το έτος 2012 η υπερωριακή αποζημίωση υπολογιζόταν με βάση τη βαθμίδα της 

κλίμακας που διένυε ο υπάλληλος, δηλαδή δεν εφαρμόστηκε ο Νόμος. 

(δ) Υπερβάσεις. Κατά το 2012 σημειώθηκαν υπερβάσεις σε 11 κονδύλια του 

Τακτικού Προϋπολογισμού συνολικού ύψους €9,8 εκ. και σε κονδύλι του Κεφαλαίου 35, 

Άρθρο 100 "Τερματικός Εξοπλισμός" ύψους €3,4 εκ.    

Σύμφωνα με τον περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμο, 

εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο η μεταφορά Κονδυλίων από άλλα άρθρα του 

ίδιου Κεφαλαίου και από το κονδύλι "Απρόβλεπτες ∆απάνες" για κάλυψη των 
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υπερβάσεων και θα κατατεθεί ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον 

Υπουργό Οικονομικών, έκθεση που θα παρουσιάζει τις περιπτώσεις για τις οποίες 

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

Παρατηρείται ότι σημειώνονται κατ’ επανάληψη υπερβάσεις σε συγκεκριμένα κονδύλια 

του Τακτικού Προϋπολογισμού τα οποία καλύπτονται με μεταφορές από συγκεκριμένα 

επίσης κονδύλια, γεγονός το οποίο δημιουργεί ερωτήματα αφενός ως προς την 

ικανοποιητική παρακολούθηση του και αφετέρου ως προς το κατά πόσον τα ποσά που 

προϋπολογίζονται αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές ανάγκες της Αρχής. Η πιο κάτω 

σύγκριση των τριών τελευταίων ετών είναι ενδεικτική: 

Τακτικός Προϋπολογισμός – Υπερβάσεις. 

   2012   2011      2010 

   €000    €000       €000 

20/010  Ταξιδιωτικά 46 42  - 

20/150  ∆ιαφημίσεις και έξοδα προώθησης 1.574 3.944  1.246 

20/270  ∆ικαιώματα συνεργατών και συμβούλων 279 1.469  - 

20/310  Ηλεκτρισμός και νερό 1.491 2.580  1.953 

20/350  Ομαδική ασφάλεια και ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη συνταξιούχων 199 -  210 

20/410  Αποζημίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση 1.911 1.600  1.622 

20/480  Εξασφάλιση περιεχομένου για υπηρεσία 
Cytavision 3.612 110  - 

20/635  Προμήθειες σε μεταπωλητές 658 5  250 

  Άλλα κονδύλια 67 3.647  1.126 

ΣΥΝΟΛΟ 9.837 13.397  6.407 

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

κονδύλια: 

ΤακτικόςΠροϋπολογισμός. 

   2012   2011    2010 

      €000 €000  €000 

20/230  Ενοίκια Εκμισθωμένων κυκλωμάτων 850 -  - 

20/250  Συντήρηση υποβρυχίων καλωδίων και 
κυκλωμάτων 700 2.303  1.000 

20/470  Έξοδα αδειών λειτουργίας 2.250 1.066  1.985 

20/490  Αποδόσεις σε τηλεπ. οργανισμούς  5.991 2.904  - 

50  Απρόβλεπτες δαπάνες  

Άλλα κονδύλια                                                   

46 1.659 

5.465 

 - 

    3.422 

ΣΥΝΟΛΟ   9.837 13.397  6.407 
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Προϋπολογισμός Αναπτύξεως. 

 €000 

30/250 Τερματικός Εξοπλισμός  3.428 

Για την κάλυψη της πιο πάνω υπερβάσης έγινε μεταφορά από το ακόλουθο 

Άρθρο: 

Κεφάλαιο 31 – Άρθρο 100 –Έργα επί πληρωμή για τρίτους. 

Η κατάσταση που ετοιμάστηκε σχετικά με το ύψος των υπερβάσεων υποβλήθηκε 

από τη ∆ιευθύντρια Χρηματοοικονομικής ∆ιαχείρισης στον Ανώτατο Εκτελεστικό 

∆ιευθυντή στις 8.3.2013 και εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο στις 

26.3.2013.  

(ε)   Παρακολούθηση προϋπολογισμού και κάλυψη υπερβάσεων. 

(i)  Το σύστημα παρακολούθησης του Προϋπολογισμού παρουσιάζει 

αδυναμίες αφού δεν ελέγχεται κατά πόσο υπάρχουν διαθέσιμες 

πιστώσεις προτού δημιουργηθεί/αποφασιστεί μια δαπάνη. Σε επιστολή 

μας ημερομηνίας 25.7.2012 για τον Προϋπολογισμό της Αρχής 

εισηγηθήκαμε όπως για καλύτερη παρακολούθηση της εκτέλεσής του, 

οι απαιτούμενες εγκρίσεις για υπερβάσεις ζητούνται έγκαιρα από το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο, πριν τη διενέργεια υπερβάσεων και ασκείται 

έλεγχος από την Αρχή που να επιβεβαιώνει ότι οι εξοικονομήσεις που 

μεταφέρονται για κάλυψη των υπερβάσεων πληρούν τη σχετική 

πρόνοια του Νόμου, σύμφωνα με την οποία «οποιαδήποτε 

εξοικονόμηση από παράλειψη εκτελέσεως οποιασδήποτε υπηρεσίας ή 

σκοπού δεν θεωρείται ως εξοικονόμηση». Σχετική με το θέμα είναι και η 

απόφαση του Συμβουλίου της Γενικής ∆ιεύθυνσης της Αρχής 166/2012 

ημερομηνίας 4.9.2012 σύμφωνα με την οποία η Αρχή θα πρέπει να 

αναπτύξει μηχανισμούς ώστε να προβλέπει εξοικονομήσεις και 

υπερβάσεις και να εισηγείται έγκαιρα τη μεταφορά κονδυλίων.  

∆εν φαίνεται να έγινε έλεγχος από την Αρχή, κατά πόσο οι πιο πάνω 

εξοικονομήσεις που μεταφέρθηκαν για κάλυψη των υπερβάσεων 

πληρούν την πιο πάνω πρόνοια του Νόμου. 
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Ο Πρόεδρος της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι με οδηγία που εκδόθηκε 

στις 29.4.2013, έχει αλλάξει η διαδικασία παρακολούθησης του ετήσιου 

προϋπολογισμού, ούτως ώστε η δέσμευση των κονδυλίων να γίνεται 

έγκαιρα και συγκεκριμένα κατά την έγκριση αιτήματος για τοποθέτηση 

παραγγελίας μέσω του συστήματος ERP. Με τον τρόπο αυτό θα ελέγχεται 

κατά πόσο υπάρχει διαθέσιμο ποσό προτού δημιουργηθεί/αποφασιστεί 

μία δαπάνη. 

(ii)  Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 4(4) του περί 

Προϋπολογισμού της Αρχής Νόμου, κάθε υπέρβαση κονδυλίων κατά 

παράβαση της προδιαγραφόμενης στα εδάφια 1 και 2 διαδικασίας 

θεωρείται ως να μην έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο 

πάνω στα κονδύλια από τα οποία έγινε η υπέρβαση καθίστανται 

προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που διενεργήθηκε ή θα 

διενεργηθεί. 

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

των υπερβάσεων στον Προϋπολογισμό του 2011 η Αρχή, στις 29.5.2012, ζήτησε 

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

Βουλής των Αντιπροσώπων για ενημέρωση οι μεταφορές κονδυλίων από 

συγκεκριμένα άρθρα, στα οποία υπήρχαν εξοικονομήσεις, κατόπιν έγκρισης του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου της Αρχής.   

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών με την επιστολή του ημερ. 

19.6.2012, προς τον Ανώτατο Εκτελεστικό ∆ιευθυντή της Αρχής τονίζει, μεταξύ 

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

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

κονδυλίων που συμποσούνται σε €15.941.000 οδηγούν σε ουσιαστική 

διαφοροποίηση του εγκριμένου Προϋπολογισμού της ΑΤΗΚ του 2011, γεγονός το 

οποίο δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα όσον αφορά τον τρόπο και το σκεπτικό 

σύνταξης του». 

Επίσης ζήτησε όπως υποβληθεί από την Αρχή Τροποποιητικός Προϋπολογισμός 

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

στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση. Ωστόσο, όπως έχει διαπιστωθεί δεν 

ετοιμάστηκε και δεν προωθήθηκε Τροποποιητικός Προϋπολογισμός. 
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(ζ)  Βάση ετοιμασίας Προϋπολογισμού. 

(i)  Το Συμβούλιο της Γενικής ∆ιεύθυνσης της Αρχής στην απόφαση του 

166/2012 ημερομηνίας 4.9.2012 αναφέρει ότι ο Προϋπολογισμός πρέπει 

να ετοιμάζεται στη βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων γιατί η 

βάση των εισπράξεων και πληρωμών δεν είναι η αρμόζουσα για την Αρχή, 

η οποία, ως οργανισμός που διεξάγει εμπορική δραστηριότητα, τηρεί τις 

οικονομικές καταστάσεις της στη βάση των δεδουλευμένων εσόδων και 

εξόδων. Κατ’ επέκταση η εξαγωγή των υπερβάσεων γίνεται στη  βάση των 

δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων.  

 Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι για το θέμα αυτό επείγει να υπάρξει συνεννόηση 

με το Υπουργείο Οικονομικών, αφού όπως έχουμε  διαπιστώσει η έγκριση 

που δίδεται από τα διάφορα θεσμικά όργανα (Υπουργείο Οικονομικών, 

Υπουργικό Συμβούλιο και Βουλή των Αντιπροσώπων) δίδεται με την 

κατανόηση ότι ο Προϋπολογισμός  ετοιμάζεται στη βάση των εισπράξεων 

και πληρωμών του Οργανισμού. 

 Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Αρχής, έχει αποσταλεί στις 27.5.2013 επιστολή 

στο Υπουργείο Οικονομικών, με την οποία ζητείται να καθοριστεί συνάντηση 

για συζήτηση και διευκρίνιση της βάσης σύνταξης του Προϋπολογισμού, των 

προπληρωμών/προκαταβολών, καθώς και άλλων συναφών θεμάτων. 

(ii) Οι οικονομικές καταστάσεις της Αρχής στις 31.12.2012 περιλαμβάνουν 

προκαταβολές και προπληρωμές δαπανών ύψους €17,1 εκ., οι οποίες δεν 

έγιναν έναντι κονδυλίων των εκάστοτε Προϋπολογισμών της Αρχής, αφού 

όπως προαναφέρθηκε, η Αρχή θεωρεί ότι δαπάνες έναντι κονδυλίων 

λογίζονται οι δεδουλευμένες δαπάνες και όχι οι πραγματικές πληρωμές. Οι 

δαπάνες αυτές θα παρουσιάζονται σταδιακά στις οικονομικές καταστάσεις 

μέχρι το έτος 2016 ή ενδεχομένως και σε μεταγενέστερα έτη, δεσμεύοντας 

έτσι τους μελλοντικούς Προϋπολογισμούς της Αρχής, χωρίς τα διάφορα 

θεσμικά όργανα, αρμόδια για την έγκριση του Προϋπολογισμού (Υπουργείο 

Οικονομικών, Υπουργικό Συμβούλιο και Βουλή των Αντιπροσώπων) να το 

γνωρίζουν και χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η έγκρισή τους. Οι προπληρωμές 

αφορούν κυρίως στις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:    
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  €000 

Εξασφάλιση περιεχομένου για υπηρεσία Cytavision*  9.188 

∆ιαφημίσεις και έξοδα προώθησης  2.420 

Έξοδα αδειών λειτουργίας  2.573 

Ενοίκια και φόροι  737 

Ασφάλιστρα  631 

∆ιάφορα κονδύλια   1.526 

  17.075 

* προκαταβολές σε αθλητικά σωματεία €3 εκ., στην LTV €3,1 εκ., στην UEFA €1 εκ.       

και σε διάφορους άλλους €2 εκ. 

(iii)  Παρατηρήθηκε ωστόσο ότι υπήρξαν περιπτώσεις δαπανών για τις οποίες, 

ενώ δεν προϋπολογίστηκαν τα απαιτούμενα ποσά, αυτές δεν θεωρήθηκαν 

υπερβάσεις με το αιτιολογικό ότι δεν υπήρξε εκταμίευση. Αυτό όντως ισχύει 

όταν ο Προϋπολογισμός ετοιμάζεται στη βάση εισπράξεων και πληρωμών. 

Όπως όμως προαναφέρθηκε η Αρχή θεωρεί ότι ο Προϋπολογισμός της 

ετοιμάζεται στη βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι ενώ οι πρόνοιες στα άρθρα του Κεφαλαίου 55 «Πρόστιμα» 

ήταν μηδενικές, κατά το 2012 επιβλήθηκαν στην Αρχή πρόστιμα ύψους 

€5.288.494 και δεν θεωρήθηκε ότι έγινε οποιαδήποτε υπέρβαση.  

4. Μετρητά και κυβερνητικά χρεόγραφα. 

Στις 31.12.2012 υπήρχαν μετρητά και κυβερνητικά χρεόγραφα συνολικού ύψους 

€175,4 εκ., σε σύγκριση με €281,7 εκ. το 2011. 

Τα μετρητά ανέρχονταν σε €141,3 εκ., (€242,3 εκ. το 2011), και στο μεγαλύτερο μέρος 

τους ήταν κατατεθειμένα σε εμπορικές τράπεζες, σε λογαριασμούς ενός έτους 

προειδοποίησης και σε γραμμάτια με επιτόκιο κατά μέσο όρο 4,81%. Στα υπόλοιπα 

τραπεζών υπήρχαν δεσμεύσεις ύψους €70,7 εκ. εκ των οποίων €42,8 εκ. αφορούν 

εγγυήσεις για δάνεια της CytaHellas, €5,1 εκ. αφορούν εγγυήσεις προς τον ΟΤΕ εκ μέρους 

της CytaHellas, €7,1 εκ. εγγυήσεις για συμβόλαια της Αρχής με την UEFA, και €15,7 εκ. για 

παραχώρηση των χαμηλότοκων δανείων υπαλλήλων στο Συνεργατικό Ταμιευτήριο ΑΤΗΚ. 

Τα κυβερνητικά χρεόγραφα ήταν €34,1 εκ., σε σύγκριση με €36,1 εκ. το 2011. Στις 

12.7.2012 η Αρχή συμμετείχε στην έκδοση γραμματίων του δημοσίου μέσω ιδιωτικής 

τοποθέτησης με €101,1 εκ. με ημερομηνία λήξης 11.10.2012 και απόδοση 4,75%. Το 

γραμμάτιο του δημοσίου ανανεώθηκε στη λήξη του στις 11.10.2012, 10.1.2013 και 

11.4.2013 και λήγει στις 11.7.2013. Τα κυβερνητικά χρεόγραφα ύψους €34,1 εκ. και το 
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γραμμάτιο δημοσίου ύψους €101,1 εκ. ήταν δεσμευμένα για την έκδοση εγγυητικής από τη 

Λαϊκή Τράπεζα προς το Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της Αρχής 

για την αγορά γραμματίων δημοσίου ύψους €100 εκ. από το Σχέδιο. Η πιο πάνω 

εγγυητική έληξε στις 24.3.2013. 

Οι αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων της Αρχής, λαμβάνονται 

από Υπηρεσιακή Επιτροπή. Οι αποφάσεις της Επιτροπής δεν υποβάλλονται στο 

∆ιοικητικό Συμβούλιο για ενημέρωση. Παρατηρήθηκε και πάλι ότι δεν υπάρχει επαρκής 

γραπτή τεκμηρίωση των αποφάσεων της Επιτροπής και των διαπραγματεύσεων με τις 

τράπεζες για τα επιτόκια των καταθέσεων.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος της Αρχής, υποβάλλονται από τους αρμόδιους 

λειτουργούς σε τακτά διαστήματα εκθέσεις με τα γραμμάτια, τα προσφερόμενα επιτόκια και 

άλλα θέματα για τα οποία απαιτείται απόφαση της Επιτροπής. Οι εκθέσεις αυτές 

χρησιμοποιούνται ως βάση για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής, 

επισυνάπτονται στα πρακτικά και αποτελούν μέρος τους. Επίσης ανέφερε ότι η Επιτροπή 

δεν διεξάγει ουσιαστικά διαπραγματεύσεις με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  Επειδή τα 

επιτόκια είναι κυμαινόμενα, ζητούνται γραπτώς τα επιτόκια που προσφέρονται στον χρόνο 

που θα ληφθεί η απόφαση για την τοποθέτηση καταθέσεων.  Στη λήψη της απόφασης, 

πέραν από το ύψος του επιτοκίου λαμβάνονται υπ΄ όψιν και άλλοι παράγοντες όπως η 

διασπορά, τα μεγέθη, η συνεργασία με την Αρχή κ.λπ. 

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρία 12/2013 ημερομηνίας 26.3.2013 εν όψει των 

εξελίξεων στο χρηματοπιστωτικό τομέα από τη συμφωνία του Eurogroup στις 25.3.2012 

και των αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομία καθόρισε σχέδιο άμεσων ενεργειών 

λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς στις συναλλαγές και αποφάσισε:  

 Να ανασταλούν νέες κεφαλαιουχικές δαπάνες. Τυχόν αιτιολογημένες εξαιρέσεις να 

εγκριθούν από το Συμβούλιο Γενικής ∆ιεύθυνσης και να κοινοποιηθούν στο 

Συμβούλιο. 

 Οι λειτουργικές δαπάνες να περιοριστούν σε αυτές που είναι άκρως απαραίτητες 

για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της Αρχής. Λειτουργικές δαπάνες που δεν 

εμπίπτουν στην πιο πάνω κατηγορία να ανασταλούν (π.χ. διαφήμιση, αγορά 

περιεχομένου Cytavision). 

 Ο Προϋπολογισμός 2013 να προωθηθεί για έγκριση (ψηφίστηκε στις 30.4.2013). 

Παράλληλα, να ετοιμαστεί για εσωτερική έγκριση και εφαρμογή αναθεωρημένος 

Προϋπολογισμός 2013 με βάση τα νέα δεδομένα της οικονομίας. 
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 Να ελέγχονται σε τακτική βάση οι επισφάλειες και να δρομολογούνται διορθωτικά 

μέτρα. 

 Οι πληρωμές που σχετίζονται με εκχωρήσεις συμβολαίων να ελέγχονται διπλά 

ώστε η Αρχή να μη βρεθεί εκτεθειμένη έναντι τρίτων.  

 Να προταθούν μέτρα τιμολογιακής πολιτικής που να αναδείξουν την κοινωνική 

ευαισθησία της Αρχής. 

 Οι πιο πάνω αποφάσεις να ισχύουν τηρουμένων των αναλογιών και για τις 

θυγατρικές εταιρείες. 

Στις 29.3.2013 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εξέδωσε ∆ιατάγματα αναφορικά με τη 

Λαϊκή Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου εφαρμόζοντας μέτρα, δυνάμει του περί 

Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013.  Τα μετρητά της Αρχής 

στις δύο τράπεζες που επηρεάζονται από τα πιο πάνω μέτρα ήταν €77.530.427 (Τράπεζα 

Κύπρου €63.078.104, Λαϊκή Τράπεζα €14.452.323) και ολόκληρο το ποσό 

αντιπροσωπεύει ανασφάλιστες καταθέσεις. 

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο εν όψει των εξελίξεων αυτών ανέθεσε στις 21.5.2013 στην 

Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής ∆ιαχείρισης την αναθεώρηση της ταμειακής κατάστασης 

της Αρχής μέχρι το τέλος του 2013 με αριθμό σεναρίων.  Η σχετική έκθεση υποβλήθηκε 

και εξετάστηκε από το Συμβούλιο στις 4.6.2013.  Σύμφωνα με αυτή, η βιωσιμότητα της 

Αρχής διασφαλίζεται και στα τρία σενάρια που εξετάστηκαν, το πλεόνασμα για το 2013 

πριν τη φορολογία αναμένεται να παραμείνει σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα, η 

ρευστότητα αναμένεται να παραμείνει σε αρκετά καλή κατάσταση και οι εισπράξεις 

αναμένεται να υπερκαλύψουν πλήρως τις πληρωμές του 2013. 

5. Προσωπικό. 

Μόνιμο προσωπικό. 

 2012  2011 

Αριθμός υπαλλήλων 2.202  2266 

 €  € 

∆απάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές  142,95 εκ.  152,24 εκ. 

Μέσος όρος δαπάνης 64.916  67.185 

Μέσος όρος δαπάνης χωρίς την ελλειμματική εισφορά στο 
Σχέδιο Συντάξεων 61.582  62.671 

Μέσος όρος απολαβών 43.317  42.337 
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Ωρομίσθιο προσωπικό. 

 2012  2011 

Αριθμός προσωπικού 595  603 

 €  € 

∆απάνες για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές      9,07 εκ.     8,27 εκ. 

Μέσος όρος δαπάνης 15.244  13.720 

6. Σχέδιο Συντάξεων. 

Το Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της Αρχής αποτελεί 

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

διαχειριστική επιτροπή του Σχεδίου αποτελείται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και 

τον Ανώτατο Εκτελεστικό ∆ιευθυντή της Αρχής. 

Σύμφωνα με τον περί της Ίδρυσης, των ∆ραστηριοτήτων και της Εποπτείας των 

Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2006, το Σχέδιο 

υπόκειται στην εποπτεία της Αρμόδιας Αρχής (∆ιευθυντής Υπηρεσιών 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων).  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 επενδύονται κατά τρόπο ώστε να 

διασφαλίζεται η ασφάλεια, ποιότητα, ρευστότητα και κερδοφορία του 

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

συμφέροντα της Αρχής εφόσον τυχόν ελλείμματα του Σχεδίου καλύπτονται από 

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

Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον Νόμο και 

τους κανόνες χρηστής διοίκησης, με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και με 

διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (stakeholders) του Σχεδίου. 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι, όπως έχουμε πληροφορηθεί, το Σχέδιο 

παραχώρησε το 2012 δάνεια σε διάφορες εταιρείες από τα οποία ενδεχομένως 

να προκύψουν ζημιές στον βαθμό που οι εν λόγω εταιρείες έχουν υποστεί ζημιές 

από την αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα μετά τη σχετική απόφαση 

του Eurogroup. 

Στα πλαίσια εξεύρεσης ρυθμίσεων για διασφάλιση της βιωσιμότητας του Σχεδίου και με 

βάση τις πρόσφατες νομοθεσίες που τέθηκαν σε εφαρμογή, έχει συμφωνηθεί πλαίσιο για 
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την εισαγωγή ταμείου προνοίας για το νεοεισερχόμενο προσωπικό και ετοιμάζεται σχετικό 

καταστατικό για να τεθεί σε εφαρμογή.   

Μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου, η αναλογιστική μελέτη του Σχεδίου Συντάξεων με 

ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2012 δεν είχε ολοκληρωθεί και δεν καταχωρίστηκε 

οποιοδήποτε έλλειμμα/πλεόνασμα στις οικονομικές καταστάσεις. Το 2011 προέκυψε 

πλεόνασμα ύψους €42,97 εκ. το οποίο οφειλόταν στις αλλαγές σε σημαντικές 

παραδοχές (assumptions) της μελέτης, σε σύγκριση με τη μελέτη του 2010. Οι 

αναλογιστικές μελέτες τα προηγούμενα δέκα χρόνια (από το 2000 μέχρι το 2010) 

παρουσίαζαν ελλείμματα το ύψος των οποίων ανήλθε περίπου σε €185 εκ.  

Αναφέρεται σχετικά ότι 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. 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Αρχής, οι ∆ιαχειριστές του Σχεδίου Συντάξεων 

εφαρμόζουν τις πρόνοιες της νομοθεσίας και των κανονισμών και για τη 

διαχείριση του Σχεδίου υποστηρίζονται από εξωτερικούς συμβούλους για τη 

διαμόρφωση και την υλοποίηση επενδυτικής πολιτικής. Είναι γεγονός, 

πρόσθεσε, ότι, στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής, ένα ποσοστό των 

αποθεμάτων επενδύθηκαν σε ακίνητα, οι αξίες των οποίων, λόγω της 

οικονομικής κρίσης, ενδέχεται να μειώθηκαν. 

7. Αποζημίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση. 

(α) Σε 51 υπαλλήλους της Αρχής, οι οποίοι αφυπηρέτησαν πρόωρα το 2012 

καταβλήθηκε αποζημίωση συνολικού ύψους €3,91 εκ., επιπρόσθετα από τα 

συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα. Σημειώνεται ότι το σχετικό κονδύλι στον 

Προϋπολογισμό ήταν €2 εκ. και σημειώθηκε με σταυρό (+) έτσι ώστε οποιαδήποτε δαπάνη 

να γίνεται μετά από έγκριση του Υπουργείου. Το ποσό των €2 εκ. αποδεσμεύτηκε από το 

Υπουργείο Οικονομικών, ωστόσο σε ότι αφορά στην υπέρβαση των €1,91 εκ., αυτή 

καλύφθηκε με μεταφορά πιστώσεων από άλλα κονδύλια χωρίς να ζητηθεί έγκριση από το 

Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό εξουδετερώνει τόσο τον σκοπό της δέσμευσης με σταυρό 

όσο και το ύψος του ποσού που εγκρίνεται. 
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Σημειώνεται ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση αρ 28/2012-8 ενέκρινε  

Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό ύψους €6,5εκ. για αφυπηρέτηση όλων ή σχεδόν 

όλων των αιτητών. Το Υπουργείο Οικονομικών σε απαντητική επιστολή του ημερ. 

3.12.2012 ενημέρωσε την Αρχή ότι δεν θα προωθηθεί ο πιο πάνω Προϋπολογισμός 

αφού βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορες συζητήσεις που αφορούν το συνταξιοδοτικό του 

δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στα πλαίσια των συζητήσεων για εξυγίανση της 

κυπριακής οικονομίας. Επιπρόσθετα στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι το θέμα θα 

εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο όταν οριστικοποιηθούν τα διάφορα μέτρα για 

εξυγίανση της οικονομίας, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη τα νέα δεδομένα και αφού ο 

θεσμός της αποζημίωσης για πρόωρη αφυπηρέτηση τύχει προηγουμένως αξιολόγησης, 

ως ήταν και προηγούμενη εισήγηση της Υπηρεσίας μας. 

Από την εφαρμογή του θεσμού, το 1988, έχουν αφυπηρετήσει πρόωρα 897 υπάλληλοι 

της Αρχής, με συνολική αποζημίωση €49,9 εκ. Οι αποζημιώσεις του έτους κυμάνθηκαν 

από €13.523 μέχρι €100.000, με μέσο όρο ανά υπάλληλο €76.683. 

Το ποσό της αποζημίωσης για πρόωρη αφυπηρέτηση, σύμφωνα με τους περί 

Προσωπικού της Αρχής Γενικούς Κανονισμούς του 1982-2006 (Κανονισμός 

21(1)(στ)), υπολογίζεται ως ακολούθως: 

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

ποσό αποζημίωσης το ποσό της μισθοδοσίας την οποία θα λάμβανε ο 

ενδιαφερόμενος εάν συνέχιζε την υπηρεσία του μέχρι την ηλικία αφυπηρέτησης. 

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

σύνολο των μισθών που θα λάμβανε ο υπάλληλος μέχρι να αφυπηρετήσει, 

προκαταβολικά και αφορολόγητα.  Μια τέτοια «αποζημίωση» θα δικαιολογείτο μόνο 

εάν ο υπάλληλος που αφυπηρετεί με αυτούς τους όρους όχι απλώς δεν έχει καμιά 

θετική συνεισφορά αλλά η παρουσία του ως υπαλλήλου προκαλεί οικονομική ζημιά 

στον Οργανισμό. Επιπρόσθετα η Αρχή, επωμίζεται έμμεσα και τις συντάξεις του 

υπαλλήλου, εφόσον χρηματοδοτεί πλήρως το Σχέδιο Σύνταξης. 

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση αρ. 350/2002 (η οποία κρίθηκε στο 

∆ικαστήριο νόμιμη) διαφοροποίησε την αποζημίωση για πρόωρη ευδόκιμη 

αφυπηρέτηση, η οποία καθορίστηκε ως το μικρότερο ποσό των: 
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(i)  μηνιαίου μισθού (βασικός + τιμαριθμικό επίδομα) επί τα πραγματικά έτη 

υπηρεσίας.  Ο μηνιαίος μισθός υπολογίζεται με βάση την ανώτατη βαθμίδα 

της κλίμακας των υπαλλήλων, και 

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

κανονική ηλικία αφυπηρέτησής τους, με βάση τη σημερινή μισθολογική τους 

κλίμακα, και της σύνταξης που θα εισπράξουν μέχρι τότε. 

Mε δεύτερη απόφαση του Συμβουλίου (αρ. 410/2010, ημερομηνίας 5.10.2010) 

καθορίστηκε η αποζημίωση ως το μικρότερο ποσό των: 

(i) μηνιαίου μισθού επί τα πραγματικά έτη υπηρεσίας μείον 10% για ποσό μέχρι 

€100.000 και 15% για τυχόν υπόλοιπο πέραν των €100.000. 

(ii) το 70% (αντί 85%) της διαφοράς μεταξύ του μισθού που θα έπαιρνε ο αιτητής 

μέχρι την κανονική ηλικία αφυπηρέτησής του και της σύνταξης που θα 

εισπράξει μέχρι τότε. 

Από το 2011 προστέθηκε ανώτατο όριο στο ποσό της αποζημίωσης ύψους 

€100.000 αφού το μικρότερο ποσό που προκύπτει από το (i) και (ii) πιο πάνω 

μειώνεται κατά 50% για ποσά πέραν των €70.000 μέχρι του μέγιστου ποσού των 

€130.000. 

Η θέση της Αρχής είναι ότι η ευδόκιμη αφυπηρέτηση αποδείχθηκε διαχρονικά πολύ 

χρήσιμος θεσμός αφού καθιστά δυνατή την έγκαιρη ανανέωση του προσωπικού με άτομα 

ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των συνεχών τεχνολογικών, εμποροοικονομικών 

και άλλων εξελίξεων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και τη 

συγκράτηση τόσο του μέσου όρου ηλικίας όσο και του μέσου όρου μισθολογίου σε χαμηλά 

επίπεδα. Ο θεσμός συνέβαλε σημαντικά στη συγκράτηση του συνολικού αριθμού 

προσωπικού της Αρχής σε σταθερό επίπεδο για πολλά χρόνια.  Επίσης θεωρεί ότι στις 

σημερινές αρνητικές οικονομικές συνθήκες, ο θεσμός της πρόωρης αφυπηρέτησης 

καθίσταται ακόμη πιο αναγκαίος ως το μόνο διαθέσιμο εργαλείο μείωσης προσωπικού της 

Αρχής. 

Η Υπηρεσία μας, παρά τη βελτίωση που έχει γίνει και τη μείωση του ποσού της 

αποζημίωσης, έχει την άποψη ότι ο θεσμός θα πρέπει να τύχει επαναξιολόγησης 

λαμβάνοντας ειδικά υπόψη την κρατούσα οικονομική κατάσταση η οποία στο δημόσιο 

οδηγεί πολλούς υπαλλήλους να αφυπηρετήσουν πρόωρα χωρίς οποιαδήποτε 

επιπρόσθετα συνταξιοδοτικά ωφελήματα. Σχετικά αναφέρεται ότι το 2009 για κάθε 10 
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δημόσιους υπαλλήλους που αφυπηρέτησαν οι 8 αφυπηρέτησαν κανονικά και οι 2 

πρόωρα, ενώ το 2012 αυτό αντιστράφηκε και για κάθε 10 αφυπηρετήσεις οι 8 

αφορούσαν πρόωρη αφυπηρέτηση και οι 2 κανονική αφυπηρέτηση. 

(β) Φορολόγηση αποζημίωσης. Το Τμήμα Εσωτερικών προσόδων με 

επιστολή του στις 4 Νοεμβρίου του 2011 τονίζει ότι η αποζημίωση που 

καταβάλλεται στα πλαίσια πρόωρης αφυπηρέτησης, επιπρόσθετα των 

συνταξιοδοτικών τους ωφελημάτων, υπόκειται σε φορολογία. Το ∆ιοικητικό 

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

αποζημίωση για ευδόκιμη αφυπηρέτηση δεν είναι αμοιβή σε σχέση με την 

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

αλλά αποζημίωση για τον τερματισμό της εργοδότησης τους και είναι αποζημίωση 

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

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

λόγω αποζημίωση και εάν το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων απαιτήσει την 

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

θα προσφύγει στο ∆ικαστήριο.  

Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας ο φόρος θα πρέπει να κατακρατείται μέχρι το 

θέμα να διασαφηνιστεί και να καταβληθεί ανάλογα είτε στους υπαλλήλους είτε στο 

Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι το θέμα θα μελετηθεί. Επίσης 

ανέφερε ότι έχει αποφασιστεί όπως γίνει πρόνοια στους λογαριασμούς της Αρχής 

για το 2012 για τη φορολογία που προκύπτει για τα έτη 2011 και 2012.  Η πρόνοια 

ανέρχεται σε €2,4 εκ. και θα γίνει μεταφορά κονδυλίου από άλλα κονδύλια, η 

οποία θα υποβληθεί στο Συμβούλιο για έγκριση. 

8. Παραχώρηση πρόσθετης αμοιβής στον Ανώτατο Εκτελεστικό 

∆ιευθυντή της Αρχής για τα έτη 2009 έως 2011.   

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο (∆Σ) της Αρχής αποφάσισε τον Ιούλιο 2012 όπως δοθεί 

στον Ανώτατο Εκτελεστικό ∆ιευθυντή (ΑΕ∆), πρόσθετη αμοιβή συνολικού 

καθαρού ποσού (μετά την αφαίρεση της φορολογίας) €60.000, για τα έτη 2009 έως 

2011 – σύμφωνα με την πρακτική των προηγούμενων ετών – για τους 

ακόλουθους λόγους, όπως αναφέρονται σε σημείωμα ημερ. 27.6.2012 του 

Προέδρου του ∆Σ της Αρχής: 
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(i) Υπήρχε σχέδιο αμοιβών/κινήτρων – που κάλυπτε και τον ΑΕ∆ – το οποίο 

είχε αναθεωρηθεί και εγκριθεί πρόσφατα από το ∆Σ της Αρχής. 

(ii) Οι εταιρικοί στόχοι της Αρχής τα τελευταία 3 χρόνια είχαν επιτευχθεί/ 

ξεπεραστεί με σημαντική συμβολή του ΑΕ∆. 

(iii) Τα έτη 2007 και 2008 είχε καταβληθεί στον ΑΕ∆ – με απόφαση του 

προηγούμενου ∆Σ – ποσό €55.000 ως φιλοδώρημα. 

(iv) Η παροχή κινήτρων στον ΑΕ∆ προβλεπόταν στη σχετική νομοθεσία. 

(v) Κατά τη διάρκεια των 5 χρόνων που ο ΑΕ∆ βρισκόταν στα ηνία της Αρχής, 

είχε παραχωρηθεί στο κράτος συνολικό ποσό ύψους €334 εκ. ως μέρισμα, 

καθώς και πίστωση φόρου εισοδήματος ύψους €27 εκ. 

(vi) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κάτοχος της θέσης προερχόταν από την 

Υπηρεσία, παγοποιείτο η σύνταξη του στο προηγούμενο επίπεδο μισθού και ετών 

υπηρεσίας, ενώ η Αρχή εξοικονομούσε σημαντικό ποσό από τον τερματισμό 

μέρους των συνεισφορών της, που ξεπερνούσαν τις €20.000 τον χρόνο. 

Τον Νοέμβριο 2012 εκφράσαμε προς τον Πρόεδρο του ∆Σ της Αρχής την άποψη 

ότι, εφόσον ούτε στην προκήρυξη της συγκεκριμένης θέσης δεν είχε περιληφθεί 

οποιαδήποτε πρόνοια για πρόσθετη αποζημίωση με βάση το σχέδιο κινήτρων 

του προσωπικού ή/και ανάλογα με την επίτευξη των εταιρικών στόχων της 

Αρχής, αλλά ούτε και στο συμβόλαιο εργοδότησης του ΑΕ∆ είχε περιληφθεί 

τέτοια πρόνοια, η καταβολή του επιπρόσθετου ποσού των €60.000 αφενός δεν 

ήταν καλυμμένη νομικά και, αφετέρου, παραβίαζε τις αρχές της ίσης μεταχείρισης 

και της διαφάνειας. Εκφράσαμε επίσης την άποψη ότι, εάν είχε περιληφθεί στην 

προκήρυξη της θέσης η πρόνοια, σύμφωνα με την οποία, πέραν της αμοιβής και 

των ωφελημάτων που καθορίζονταν για τη θέση, θα παραχωρείτο – υπό 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις – και πρόσθετη αμοιβή/αποζημίωση, ενδεχομένως 

να υπέβαλλαν αίτηση και άλλα άτομα. 

Τον Ιανουάριο 2012, ο Πρόεδρος της Αρχής, μας πληροφόρησε ότι δεν 

συμφωνούσε με τις απόψεις μας, επειδή: 

(i) Η απόφαση του ∆Σ της Αρχής – όπως αναφερόταν στα πρακτικά – 

βασιζόταν στις διατάξεις του άρθρου 3(2) του περί Νομικών Προσώπων 

∆ημοσίου ∆ικαίου (∆ιορισμός Γενικών ∆ιευθυντών) Νόμου καθώς και του 
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Κανονισμού 17 των περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 

Γενικών Κανονισμών, για τον οποίο – Νόμο – υπήρχε σαφής αναφορά στην 

προκήρυξη της θέσης. 

(ii) Σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, η σύμβαση του ΑΕ∆ περιλαμβάνει – 

μεταξύ άλλων – και την εισαγωγή κινήτρων για καλύτερη απόδοση, ως 

αναπόσπαστα στοιχεία του Νόμου. 

(iii) Ο Κανονισμός 17 των περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 

Κύπρου Γενικών Κανονισμών, προνοεί για το προσωπικό, αμοιβή για 

διακεκριμένες πράξεις εν τη εκτελέσει των καθηκόντων του ή έχουσαν σχέση 

προς το έργον της Αρχής (έγγραφη ευαρέσκεια ή εφάπαξ χρηματική 

παροχή). Η συμβολή του ΑΕ∆ στα κερδοφόρα αποτελέσματα της Αρχής, 

αποτελούσε διακεκριμένη πράξη, κατά την έννοια του πιο πάνω Κανονισμού, 

που δικαιολογούσε την καταβολή του ποσού των €60.000.  

(iv) Εφόσον στην προκήρυξη της θέσης αναφερόταν η νομοθεσία που διέπει τη 

διαδικασία πλήρωσης της, δεν υπήρχε ανάγκη να γίνει ειδική αναφορά στο 

ενδεχόμενο παροχής πρόσθετης αμοιβής. Ούτε επίσης στο συμβόλαιο 

εργοδότησης θα έπρεπε να περιληφθεί τέτοια πρόνοια, εφόσον η 

παραχώρηση πρόσθετης αμοιβής, ως κίνητρο για καλύτερη απόδοση, 

συνιστούσε δικαίωμα του ∆Σ και δεν αποτελούσε υποχρέωση της Αρχής ή 

δικαίωμα του ΑΕ∆. 

 Η απάντηση του Προέδρου του ∆Σ της Αρχής, ενισχύει ωστόσο την άποψη 

της Υπηρεσίας μας, ότι δηλαδή η εκ των προτέρων γνωστοποίηση των 

κινήτρων – που δεν διαφωνούμε για την εισαγωγή τους – θα συνέτεινε 

αφενός σε εκδήλωση μεγαλύτερου ενδιαφέροντος κατά την προκήρυξη της 

θέσης και, αφετέρου, θα συνέβαλλε ενδεχομένως και σε καλύτερη ακόμα 

απόδοση του ΑΕ∆, εφόσον θα γνώριζε τα επιπλέον ωφελήματα που θα είχε 

καθώς και τις προϋποθέσεις για την παροχή τους. 

9.  Υπερωριακή απασχόληση. 

Η δαπάνη για υπερωριακή απασχόληση σύμφωνα με τους λογαριασμούς ανήλθε σε 

€3,92 εκ. το 2012 σε σύγκριση με €4,75 εκ. το 2011. Με βάση τις κατευθυντήριες 

γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών προς τα Νομικά Πρόσωπα ∆ημοσίου ∆ικαίου 

(επιστολή Υ.Ο.10.04.001 ημερ. 18.1.2012) για τον Προϋπολογισμό του 2012, η πρόνοια 
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για υπερωριακή απασχόληση (€3,95 εκ.) μειώθηκε κατά 25% σε σχέση με το 2011 

(€5,26 εκ.).  Η πραγματική δαπάνη μειώθηκε κατά 18% σε σχέση με το 2011.  

 2012 2011 

 Ώρες € εκ. Ώρες  € εκ. 

Υπερωρίες Κυριακής και δημόσιων αργιών 55.755 2,13 69.987  2,55 

Υπερωρίες εργάσιμων ημερών 60.990 1,78 82.442  2,20 

  3,91   4,75 

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

οποίες ανέρχονται περίπου στο 14%. 

Τα μεγαλύτερα ποσά για υπερωριακή απασχόληση καταβλήθηκαν στις Υπηρεσίες 

∆ικτύων Αεροναυσιπλοΐας - Λειτουργία και Συντήρηση (€922.017), στo Κέντρο 

∆ιαχείρισης ∆ικτύων και Υπηρεσιών (€313.349), στο Ενσύρματο ∆ίκτυο Πρόσβασης – 

Λευκωσίας (€317.940) και στην Τεχνική Εξυπηρέτηση Πελατών – Λεμεσού (€258.612).  

Παρατηρήθηκε και πάλι ότι πολλοί λειτουργοί εργάζονται υπερωριακά πάνω σε 

συστηματική βάση για πάρα πολλές ώρες και σε ορισμένες περιπτώσεις παραβιάζονται οι 

πρόνοιες του περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμου του 2002 (όσον αφορά  στην 

ελάχιστη περίοδο ανάπαυσης 11 ωρών ανά εικοσιτετράωρο και 24 ωρών ανά εβδομάδα, 

και στο μέγιστο χρόνο εργασίας 48 ωρών ανά εβδομάδα, κατά μέσο όρο).  

Σε μερικές περιπτώσεις, η αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση ως ποσοστό ανήλθε  σε 

πέραν του 100% των ακαθάριστων απολαβών. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα 

παραδείγματα: 

Ακαθάριστες 
απολαβές 

 Υπερωριακή 

Αμοιβή 

 
Ποσοστό επί 

των 
απολαβών 

€ € % 

42.479 47.248 111 

38.204 38.556 101 

58.106 53.191 92 

47.244 37.900 80 

10. Θυγατρική Εταιρεία Digimed Communications Ltd. 

Η εταιρεία Digimed Communications Ltd ιδρύθηκε το 1996 και αποτελεί εξ ολοκλήρου 

εξαρτημένη εταιρεία της Αρχής 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 
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επενδύσει σε διάφορες θυγατρικές εταιρείες. Μέχρι τις 31.12.2012 η συνολική 

επένδυση σε θυγατρικές/συνδεδεμένες εταιρείες ανήλθε σε €132,3 εκ. Το μεγαλύτερο 

ποσό επένδυσης αφορά στην εταιρεία CytaHellas (€119,2 εκ.) για την οποία γίνεται 

αναφορά πιο κάτω. Επιπλέον, η Αρχή έχει εισπρακτέα δάνεια από τις θυγατρικές της 

συνολικού ύψους €3,9 εκ. (€3,6 εκ. από CytaHellas). 

Από τα οικονομικά αποτελέσματα των υπόλοιπων εταιρειών, όπως παρουσιάζονται στις 

οικονομικές τους καταστάσεις, φαίνεται ότι οι δραστηριότητες τους είναι περιορισμένες και δεν 

έχουν επιτευχθεί οι στόχοι για τους οποίους ιδρύθηκαν και οι περισσότερες πραγματοποιούν 

ζημιές.  Αποτέλεσμα τούτου είναι ότι από τα €13,1 εκ. που επενδύθηκαν στις υπόλοιπες 

εταιρείες, μέχρι τις 31.12. 2012 έγινε συνολική απομείωση των επενδύσεων ύψους 

€8,4 εκ. Σημειώνεται ότι, τόσο η Digimed Communications Ltd όσο και οι 

θυγατρικές της εταιρείες, δεν ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή εφόσον εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του περί Εταιρειών Νόμου.   

11. Θυγατρική Εταιρεία CytaHellas A.E. 

(α) Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2007 και το μετοχικό της κεφάλαιο στις 31.12.2012 

ήταν €120,9 εκ. (2011: €90,9 εκ.). 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών τηλεφωνίας και 

διαδικτύου στην Ελλάδα, εργοδοτεί 754 υπαλλήλους και έχει ενεργοποιημένα 352 

τηλεφωνικά κέντρα.   

Από τις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το 2012 φαίνονται τα 

πιο κάτω οικονομικά δεδομένα. 

 2012 2011 

 € € 

Κύκλος εργασιών 90.279.028 55.449.837 

Καθαρή ζημιά πριν τη φορολογία (20.099.764) (33.496.429) 

Συσσωρευμένες ζημιές (105.943.950) (85.440.418) 

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 94.679.268 81.676.051 

Κεφάλαιο κίνησης (15.360.113) (6.107.130) 

H Αρχή χρηματοδότησε την εταιρεία μέχρι τις 31.12.2012 με συνολικό ποσό ύψους 

€132,2 εκ. (€120,9 εκ. ως μετοχικό κεφάλαιο, €3,6 εκ. ως δάνειο από την Digimed 

Communications και €7,7 εκ. ως δάνειο από την Αρχή μέσω αξιόγραφου). Η 

καθαρή αξία της εταιρείας (περιουσιακά στοιχεία μείον υποχρεώσεις) σύμφωνα με τις μη 

ελεγμένες οικονομικές της καταστάσεις για το 2012 ανέρχεται σε μόλις €15 εκ. Το 
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Συμβούλιο της Αρχής, αφού εξέτασε υπηρεσιακές μελέτες και εκτίμησε τις προοπτικές 

της CytaHellas περιλαμβανομένων των νέων προϊόντων που θα προσφέρει στους 

πελάτες της, αποφάσισε να υιοθετήσει το βασικό σενάριο των μελετών που καταλήγει σε 

υπολογιζόμενη δίκαιη αξία της CytaHellas ύψους €102,2 εκ. 

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

Ελλάδα είναι συνεχώς και έντονα μεταβαλλόμενος, η εταιρεία αναθέτει τουλάχιστον μια 

φορά τον χρόνο, σε εταιρεία συμβούλων, την επικαιροποίηση του επιχειρησιακού της 

σχεδίου.  Σύμφωνα με το σχέδιο που επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριο 2011, η Εταιρεία 

αναμένετο να καταστεί κερδοφόρα το 2013. Εντούτοις, σύμφωνα με το επιχειρησιακό 

σχέδιο που επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριο 2012, το αναμενόμενο έτος πρώτης 

κερδοφορίας μετατίθεται για το 2014.  

Παρατηρήθηκε ότι υπήρξε μια απόκλιση 6,5% προς τα κάτω του αριθμού των πελατών 

που αναμένετο να έχει η εταιρεία στις 31.12.2012 σύμφωνα με το επιχειρησιακό  σχέδιο 

που επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριο 2011. Η αντίστοιχη απόκλιση στην ζημιά πριν τη 

φορολογία που αναμενόταν στις 31.12.2012 είναι 15%. Σύμφωνα με τη διεύθυνση της 

εταιρείας, αυτό οφείλεται στον μειωμένο αριθμό πελατών και στον προσανατολισμό των 

πελατών σε προϊόντα χαμηλότερου κόστους. 

Αναφέρεται επίσης ότι σύμφωνα με το επιχειρησιακό  σχέδιο που επικαιροποιήθηκε τον 

Νοέμβριο 2012, η εταιρεία δεν αναμένεται να χρειαστεί επιπλέον χρηματοδότηση το 

2013.  

(γ) Χρηματοδότηση της εταιρείας. 

(i) ∆άνεια από μητρικές εταιρείες και από εμπορικές τράπεζες. Το ύψος 

των δανείων της εταιρείας στις 31.12.2012 ανήρχετο σε €62,5 εκ., (€3,6 εκ. 

από την Digimed, €7,7 εκ. από την Αρχή και €51,2 εκ. από εμπορικές 

τράπεζες).  Η παραχώρηση των δανείων από τις εμπορικές τράπεζες έγινε 

με την προϋπόθεση ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των δανείων, η Αρχή θα έχει 

καταθέσεις ποσού τουλάχιστον ίσου με το ποσό που θα εκκρεμεί ως δάνειο 

της CytaHellas.  

Με την απόφαση της Αρχής ημερ. 8.10.2012 για συμμετοχή στην έκδοση 

γραμματίων του ∆ημοσίου, αποφασίστηκε παράλληλα όπως η CytaHellas 

εκδώσει αξιόγραφο ύψους €55 εκ., το οποίο θα αγοράσει η Αρχή με 

έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου έτσι ώστε να μπορέσει η εταιρεία 
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να ξοφλήσει τα δάνεια που έχει σε εμπορικές τράπεζες. Στόχος της πιο 

πάνω πράξης ήταν να απεγκλωβιστούν οι καταθέσεις της Αρχής οι 

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

ότι εν τέλει δεν λήφθηκε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η Αρχή 

προχώρησε στην αγορά του αξιόγραφου το οποίο είναι μετατρέψιμο σε 

μετοχές με δικαίωμα των δικαιούχων. Αυτό αντίκειται στις διατάξεις του 

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

οποίο αναφέρει ότι «Όλα τα χρήματα της Αρχής τα οποία δεν απαιτείται 

όπως δαπανηθούν αμέσως για την εξόφληση των υποχρεώσεων ή για 

την εκπλήρωση των καθηκόντων της Αρχής δύνανται να επενδυθούν σε 

αξιόγραφα όπως ήθελε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο».  

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Αρχής, η Αρχή ενήργησε στο πλαίσιο 

των συμφωνηθέντων με το Υπουργείο Οικονομικών, στα οποία 

περιλαμβανόταν και η εξασφάλιση της έγκρισης του Υπουργικού 

Συμβουλίου φροντίδι του Υπουργείου Οικονομικών.  Η απόφαση του 

Συμβουλίου για την αγορά Γραμματίων του ∆ημοσίου αξίας €101,1 εκ. 

(από την οποία προέκυψε και η ανάγκη αγοράς αξιογράφου, ώστε να 

αποδεσμευτούν μεγαλύτερης αξίας καταθέσεις της Αρχής για να 

διατεθούν για την αγορά Γραμματίων του ∆ημοσίου) ήταν ιδιαίτερα 

σημαντική για την επιβίωση του ίδιου του κράτους, εφόσον ο κίνδυνος 

για στάση πληρωμών ήταν περισσότερο από εμφανής. 

Μέχρι τις 31.3.2013, η Αρχή κατέβαλε στην CytaHellas για την αγορά του 

αξιόγραφου συνολικό ποσό ύψους €38,4 εκ. από τα οποία €4 εκ. 

χρησιμοποιήθηκαν για να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας, 

παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με το τελευταίο επιχειρησιακό σχέδιο της 

εταιρείας, η εταιρεία δεν θα χρειαστεί πρόσθετη χρηματοδότηση για το 2013. 

Σημειώνεται ότι η έκδοση του αξιογράφου αποτελεί στην ουσία 

αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανείων της εταιρείας με χαμηλότερο 

επιτόκιο και με μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής.  

(ii) Προσωρινές διευκολύνσεις από την Αρχή. Παρατηρήθηκε ότι λόγω των 

προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζει η εταιρεία, μετά από σχετικές 

αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, η Αρχή καταβάλλει ως προσωρινές 

διευκολύνσεις τα ποσά που προβλέπονται στον Προϋπολογισμό της Αρχής 
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για την επένδυση στην CytaHellas, πριν από τις σχετικές αποδεσμεύσεις από 

τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

(iv) Ποσά οφειλόμενα στην Αρχή από τιμολογήσεις εμπορικών 

συναλλαγών. Στις 31.12.2012 οφειλόταν ποσό €10 εκ. το οποίο αφορά σε 

τιμολογήσεις εμπορικών συναλλαγών και στο κόστος του προσωπικού της 

Αρχής το οποίο προσφέρει υπηρεσίες στη CytaHellas. Μέχρι τις 31.12.2012, 

στο πιο πάνω ποσό δεν έχει επιβληθεί οποιοσδήποτε τόκος. Στις 9.4.2013 

αποφασίστηκε και καταρτίστηκε πλάνο αποπληρωμής των οφειλών μέχρι το 

2018, με επιτόκιο το οποίο θα αποφασιστεί αργότερα. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι η εταιρεία ουσιαστικά μέχρι τα τέλη του 

2012 είχε υλοποιήσει το μεγάλο της αναπτυξιακό πρόγραμμα, διαθέτοντας σήμερα δική 

της υποδομή οπτικού δικτύου και έχει σχεδόν αποκτήσει την κρίσιμη μάζα πελατών που 

θα την καταστήσει επικερδή και αυτοχρηματοδοτούμενη. Όλα αυτά αποτελούν τη βάση, 

πάνω στην οποία μπορεί να κτίσει την περαιτέρω ανάπτυξή της.  Είναι αναμενόμενο, 

όπως ανέφερε, σε μια περίοδο οικονομικά δύσκολη όπως επίσης και ανταγωνιστική 

(όπου αναμένονται κινήσεις για συγχωνεύσεις και εξαγορές) να σημειώνονται αποκλίσεις 

από τους σχεδιασμούς.  Είναι γί  αυτό που συστηματικά ετοιμάζονται με την υποστήριξη 

εξωτερικών συμβούλων επιχειρησιακά σχέδια για συνεχή θεώρηση των δεδομένων και 

λήψη διορθωτικών μέτρων. Επειδή η εταιρεία ουδέποτε είχε ικανοποιητικά κεφάλαια 

κίνησης, απευθύνεται στη μητρική της εταιρεία για οικονομική και άλλη στήριξη και για 

προσωρινές διευκολύνσεις σε καθαρά εμπορική βάση.  Πρόσθεσε επίσης ότι για την 

περαιτέρω ανάπτυξή της, η εταιρεία σχεδιάζει πολύ σύντομα να εισέλθει στην κινητή 

τηλεφωνία και τη συνδρομητική τηλεόραση, προσφέροντας στους υφιστάμενους πελάτες 

της συνδυασμένα πακέτα. Για τις νέες αυτές υπηρεσίες θα αξιοποιηθούν στον μέγιστο 

δυνατό βαθμό οι υφιστάμενες επενδύσεις (πλατφόρμες) και τεχνογνωσία της Αρχής στην 

Κύπρο. 

12.  Υπηρεσία Cytavision. 

Η υπηρεσία Cytavision προσφέρει ψηφιακή μετάδοση εικόνας και ήχου μέσω της 

τηλεφωνικής γραμμής. Για την εξασφάλιση περιεχομένου, για το οποίο δαπανήθηκε το 

2012 ποσό €27,8 εκ., έγιναν συμφωνίες με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης 

με εταιρείες που προσφέρουν τηλεοπτικά κανάλια, ταινίες, αθλητικό περιεχόμενο και 

παιχνίδια κατά ζήτηση και με αθλητικά σωματεία για εξασφάλιση τηλεοπτικών 

δικαιωμάτων. Από τον έλεγχο παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 
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(α) Επιτροπή Cytavision. Η Επιτροπή Cytavison αποτελείται από πέντε Μέλη του 

Συμβουλίου και τέσσερα υπηρεσιακά στελέχη της Αρχής με σκοπό να συμβουλεύει το  

Συμβούλιο σχετικά με τα θέματα της υπηρεσίας Cytavison τα οποία εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα του Συμβουλίου και απαιτούν πολύ χρόνο. Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή 

αποφασίζει για τα ποσά που δίδονται στα αθλητικά σωματεία ως χορηγία για 

διαφήμιση στις φανέλες και ως τηλεοπτικά δικαιώματα για την αποκλειστική προβολή 

των αγώνων τους.  

Σύμφωνα με την απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου με αρ. 410/2009, τα πρακτικά της 

Επιτροπής θα υποβάλλονται στην ολομέλεια του Συμβουλίου για ενημέρωση ή για λήψη 

απόφασης μέσω της ημερήσιας διάταξης. Με την απόφαση αυτή, η Επιτροπή θεωρεί ότι 

έχει το δικαίωμα να αποφασίζει και να ενημερώνει το ∆ιοικητικό Συμβούλιο εκ των 

υστέρων. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει καθυστέρηση στην ενημέρωση της ολομέλειας του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου, με αποτέλεσμα ορισμένες αποφάσεις της Επιτροπής να 

υλοποιούνται πριν από την ενημέρωση του Συμβουλίου.  

Επίσης, θα πρέπει να τηρούνται πρακτικά για όλες τις συναντήσεις της Επιτροπής και σ’ 

αυτά να τεκμηριώνονται/δικαιολογούνται οι αποφάσεις της Επιτροπής. Στη συνεδρία της 

Επιτροπής με ημερ. 13.3.2012 δεν τηρήθηκαν πρακτικά με το αιτιολογικό ότι δεν λήφθηκε 

οποιαδήποτε απόφαση αλλά ήταν μόνο για ανταλλαγή απόψεων. 

Λόγω των μεγάλων ποσών που εμπλέκονται, η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι οι 

αποφάσεις, πέραν ενός ποσού που θα καθοριστεί, πρέπει να λαμβάνονται από το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο, όπως συμβαίνει με άλλες επιτροπές όπως η Επιτροπή Εταιρικής 

Ευθύνης όπου πρόσφατα διαφοροποιήθηκε το ύψος της εξουσιοδότησης για έγκριση 

δαπανών μέχρι €400.000 και το Κεντρικό Συμβούλιο Προσφορών όπου σύμφωνα με 

τους σχετικούς Κανονισμούς έχει εξουσία να αποφασίζει για την εξασφάλιση 

προϊόντων με κλειστή διαδικασία ή με διαδικασία με διαπραγμάτευση μέχρι ποσού 

€500.000.  

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Αρχής, η Επιτροπή Cytavision είναι εξουσιοδοτημένη να 

χειρίζεται τα θέματα της αρμοδιότητάς της, να αποφασίζει και να δίδει οδηγίες για την 

υλοποίηση των αποφάσεών της, νοουμένου ότι ενεργεί στο πλαίσιο της καθορισμένης 

από το Συμβούλιο πολιτικής και του εκάστοτε εγκεκριμένου Προϋπολογισμού. 

(β) Οικονομικά αποτελέσματα. Τα έσοδα από την Υπηρεσία Cytavision για το 2012 

ανέρχονται σε €23,5 εκ. και δεν είναι αρκετά ούτε για να καλύψουν το κόστος 
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εξασφάλισης περιεχομένου (€27,8 εκ. όπως αναφέρεται πιο πάνω). Αν ληφθούν 

υπόψη και τα υπόλοιπα έξοδα της Υπηρεσίας όπως το κόστος κεφαλαίου, η 

εξυπηρέτηση πελατών κλπ, τότε (με βάση τη μεθοδολογία του πλήρως κατανεμημένου 

κόστους), το έλλειμμα αυξάνεται σημαντικά και είναι πολύ περισσότερο από το κέρδος 

που αποκομίζεται από τους πελάτες της υπηρεσίας Cytavision για τις υπόλοιπες 

υπηρεσίες (σταθερή τηλεφωνία, DSL Access και Cytanet), η συγκράτηση των οποίων 

είναι ο κύριος λόγος παροχής της υπηρεσίας Cytavision.  

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αρχής του 2010, η Υπηρεσία αναμένεται να καταστεί 

κερδοφόρα το 2016. Εντούτοις, τα πραγματικά αποτελέσματα της Αρχής για το 2012 που 

αναφέρονται πιο πάνω απέχουν πολύ από τις προβλέψεις. Το κόστος περιεχομένου είναι 

μεγαλύτερο κατά €3,9 εκ. και τα έσοδα της υπηρεσίας είναι λιγότερα κατά €7,6 εκ. σε 

σύγκριση με τα προβλεπόμενα στις εκτιμήσεις του 2010. Επίσης, το έλλειμμα για το 2011 

είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο κατά €9,7 εκ.  Τα στοιχεία αυτά καθώς και τα 

συνεχή ελλείμματα των προηγούμενων χρόνων καθιστούν κατά την άποψη μας τον στόχο 

της κερδοφορίας το 2016 πολύ δύσκολο.  

Ο Πρόεδρος της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι η αγορά εξελίσσεται συνεχώς και οι 

σχεδιασμοί της Υπηρεσίας αναθεωρούνται περιοδικά και γίνονται διορθώσεις.  Στον 

Προϋπολογισμό του 2013 το κονδύλι για εξασφάλιση περιεχομένου για την υπηρεσία 

Cytavision μειώθηκε σε €22 εκ. από €24,2 εκ. του Προϋπολογισμού του 2012, ενώ έχει 

τεθεί ως εσωτερικός στόχος η περαιτέρω μείωση κατά €3 εκ.  Παράλληλα, λαμβάνεται υπ΄ 

όψιν η στρατηγική σημασία της υπηρεσίας Cytavision στο όλο ανταγωνιστικό περιβάλλον 

της αγοράς, η οποία επιβεβαιώνεται και από τη σαφή τάση σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές 

για εμπλοκή των εγκατεστημένων παρόχων στον τομέα της τηλεόρασης για παροχή 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών 4play. 

(γ) Τηλεοπτικά δικαιώματα και χορηγίες σε αθλητικά σωματεία. 

(i) Η Αρχή έχει εξασφαλίσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα και είναι ο κύριος χορηγός για 

διαφήμιση στις φανέλες διάφορων ποδοσφαιρικών ομάδων Α και Β κατηγορίας 

καθώς και ομάδων καλαθόσφαιρας για τις αγωνιστικές περιόδους μέχρι το 

2015/16. Λόγω του ότι υπάρχει έντονος ανταγωνισμός για την εξασφάλιση των 

δικαιωμάτων προβολής των αγώνων των κυπριακών ομάδων, το κόστος 

απόκτησης των δικαιωμάτων αυξάνεται συνεχώς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τις 

αγωνιστικές περιόδους 2011/12 και 2012/13 καταβλήθηκε στις ομάδες συνολικά 

ποσό €5,4 εκ. και €7,4 εκ., αντίστοιχα. Παρατηρείται μια ανομοιομορφία στα ποσά 
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που καταβάλλονται στις διάφορες ομάδες σε σχέση με τον αριθμό των φιλάθλων 

τους. Για παράδειγμα, δόθηκε ποσό €800.000 για τηλεοπτικά δικαιώματα και 

χορηγία σε ομάδα η οποία δεν συγκαταλέγεται στις δημοφιλέστερες ομάδες ενώ 

σε άλλη δημοφιλέστερη ομάδα της ίδιας δυναμικότητας δόθηκε ποσό €407.000. 

Επίσης, παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου ομάδες της Β Κατηγορίας έχουν 

συμβόλαια για ψηλότερα τηλεοπτικά δικαιώματα από άλλες ομάδες οι οποίες 

αγωνίζονται στην Α Κατηγορία.  

(ii) Παρόλο που στα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συμβουλίου με ημερ. 30.7.2012 

και της Επιτροπής Cytavision με ημερ. 5.11.2012 έγινε αναφορά στην ανάγκη 

αναθεώρησης των συμβολαίων που διατηρεί η Αρχή προς τα κάτω, εντούτοις 

δεν έγινε οποιαδήποτε ενέργεια προς τον σκοπό αυτό παρά μόνο τον Απρίλιο 

2013. Αντίθετα, κατά την περίοδο αυτή, η Αρχή προχώρησε στην απόκτηση 

επιπρόσθετων τηλεοπτικών δικαιωμάτων με ψηλότερα ποσά. Ενδεικτικά 

αναφέρεται περίπτωση όπου η Αρχή είχε ήδη συμφωνία για χορηγία 

(διαφήμιση στη φανέλα) για την περίοδο 2012/13 και προχώρησε σε 

τροποποίηση της με διπλασιασμό του ποσού που προβλεπόταν για την πιο 

πάνω περίοδο και ταυτόχρονη σύναψη νέας συμφωνίας με τα ψηλότερα 

τηλεοπτικά δικαιώματα της περιόδου 2012/13. 

(iii) Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής ημερομηνίας 16.5.2011, η 

υπηρεσία Cytavision εστιάζεται στο αθλητικό περιεχόμενο και σε 

οτιδήποτε συνδέεται με αυτό. Επίσης, η Επιτροπή δεν θα χορηγεί 

επετειακά θέματα, χοροεσπερίδες και οτιδήποτε δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως περιεχόμενο. Με βάση αυτή την απόφαση 

απορρίφθηκε αίτημα για χορηγία το 2011 επειδή τα τηλεοπτικά 

δικαιώματα ανήκαν σε ανταγωνιστή. Εντούτοις, μετά από νέο αίτημα της 

ίδιας ομάδας, η Επιτροπή αποφάσισε την χορηγία της ομάδας για το 

2012 και το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, την 

αύξηση του ποσού της χορηγίας που ενέκρινε η Επιτροπή.  

(iv) Με την υπογραφή συμβολαίων για μια τριετία (2013-2016), ουσιαστικά 

προκαταλαμβάνεται η έγκριση τόσο από το Υπουργείο όσο και από τη Βουλή 

των Αντιπροσώπων, των απαιτούμενων Κονδυλίων που αναμένεται να 

περιληφθούν στους μελλοντικούς Προϋπολογισμούς της Αρχής για το 

2013 - 2016. Αξιοσημείωτο είναι μάλιστα το γεγονός, όπως 
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περιγράφεται στην παράγραφο (ε) πιο κάτω, ότι γίνονται προπληρωμές 

σε σχέση με τα συμβόλαια αυτά. 

(v) Πέραν των πιο πάνω, η Επιτροπή Cytavision προχωρεί σε διάφορες 

ενέργειες προς όφελος των σωματείων, πέραν των προβλεπόμενων στα 

συμβόλαια, χωρίς να φαίνεται ότι υπάρχουν αντισταθμιστικά οφέλη για την 

Αρχή.  Αναφέρονται τα πιο κάτω: 

     Πληρώνονται επιπρόσθετα ποσά από τα προβλεπόμενα στα 

συμβόλαια, υπό την μορφή επιχορήγησης για την επίτευξη 

συγκεκριμένων αγωνιστικών στόχων των ομάδων.  

     Παραχωρούνται πρόσθετες χορηγίες στις ομάδες. Η παραχώρηση 

χορηγιών υπό οποιαδήποτε μορφή χωρίς αντισταθμιστικά οφέλη προς 

την Αρχή, δεν καλύπτεται από κανένα κονδύλι του Προϋπολογισμού 

της Αρχής. 

(vi) Πέραν των τηλεοπτικών δικαιωμάτων αθλητικών σωματείων, η Αρχή αγοράζει τα 

τηλεοπτικά δικαιώματα διάφορων ξένων πρωταθλημάτων, άλλων διοργανώσεων 

όπως  τουρνουά πόκερ, των καλοκαιρινών περιοδειών αγγλικών ομάδων,  

τουρνουά πυγμαχίας και χόκεϊ επί πάγου και διάφορων μεμονωμένων αθλητικών 

γεγονότων όπως των ευρωπαϊκών αγώνων των κυπριακών ομάδων και της 

Εθνικής Κύπρου στο εξωτερικό. Οι αγορές αυτές γίνονται από 

μεσάζοντες/αντιπρόσωπους οι οποίοι αποκτούν τα αποκλειστικά δικαιώματα 

προβολής των συγκεκριμένων γεγονότων στην Κύπρο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 

εντός του 2012 καταβλήθηκε σε τέσσερεις εταιρείες του εξωτερικού οι οποίες 

ανήκουν στο ίδιο άτομο το συνολικό ποσό των €2,66 εκ. Λόγω του ψηλού 

κόστους, εισηγούμαστε όπως η Αρχή εξετάσει το ενδεχόμενο αγοράς του 

περιεχομένου που την ενδιαφέρει για τα επόμενα έτη απευθείας από τους 

παρόχους. Επίσης, δεν υπάρχουν υπηρεσιακές εκθέσεις που να 

υποστηρίζουν/τεκμηριώνουν, μεταξύ άλλων, την αναγκαιότητα/χρησιμότητα 

απόκτησης του συγκεκριμένου περιεχομένου, τη στοχευόμενη ομάδα  τηλεθεατών, 

καθώς και ανάλυση του κόστους/οφέλους.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος της Αρχής, έχει ζητηθεί από την 

Επιτροπή Cytavision να μεριμνά για πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση της 

αιτιολογίας των αποφάσεών της στον βαθμό που αυτό είναι δυνατόν. 
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Μας πληροφόρησε επίσης ότι η εισήγησή μας δεν είναι εύκολο να 

εφαρμοστεί, αφού συνήθως μεγάλες εταιρείες αγοράζουν μαζικά 

περιεχόμενο για διάφορες χώρες και το μεταπωλούν μόνο μέσω 

εγκεκριμένων αντιπροσώπων τους. 

(δ) Συμφωνίες με Lumiere TV Public Company Ltd. 

(i) LTV – High Definition. Με τη συμφωνία αυτή η οποία καλύπτει την 

περίοδο 11.2.2011 – 31.7.2013, η LTV θα διαθέτει στην Αρχή για 

διανομή μέσω της Cytavision τα κανάλια ψηλής ευκρίνειας τα οποία 

προβάλλουν αθλητικό περιεχόμενο. Η Αρχή κατέβαλε ως αντάλλαγμα 

συνολικά ποσό €4.110.000. 

Τα εν λόγω κανάλια περιλαμβάνονται στο συνολικό πακέτο (FullPack) 

και δεν τιμολογούνται στους συνδρομητές χωριστά. Ως αποτέλεσμα δεν 

μπορεί να αξιολογηθεί κατά πόσο προκύπτει όφελος ή ζημιά για την 

Αρχή από την συμφωνία. 

Παρατηρήθηκε ότι η Αρχή κατέβαλε, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.1 της 

συμφωνίας, στην εταιρεία ποσό €355.000 ως προκαταβολή για το 

οποίο δεν ζητήθηκε ανέκκλητη και χωρίς όρους τραπεζική εγγύηση, 

όπως προνοείται στον Κανονισμό 107 των ∆ιαδικασιών Προσφορών 

της Αρχής. 

(ii) LTV – 6 Channels Contract. Με τη συμφωνία αυτή, η οποία υπογράφηκε 

στις 9.8.2012, η Αρχή ανέλαβε την προώθηση έξι καναλιών της εταιρείας 

μέσω της Cytavision για περίοδο τεσσάρων χρόνων, και ως αντάλλαγμα 

θα λαμβάνει αμοιβή για κάθε συνδρομητή υπό μορφή προμήθειας ύψους 

10% πλέον Φ.Π.Α. επί των τελών που καθορίζει η LTV. Η Αρχή εγγυήθηκε 

ότι ο ελάχιστος αριθμός συνδρομητών για κάθε μήνα θα είναι 7.000.  

Παρατηρήθηκε ότι κατόπιν γραπτού αιτήματος της LTV ημερομηνίας 

9.8.2012 (δηλαδή την ίδια ημέρα της υπογραφής της συμφωνίας), η 

Αρχή κατέβαλε προκαταβολή ποσού €2.561.460 και ένα μήνα μετά την 

υπογραφή της συμφωνίας επιπρόσθετο ποσό €1.707.640 χωρίς αυτό 

να προνοείται στη συμφωνία. Συναφώς αναφέρεται ότι το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 30.7.2012 αποφάσισε όπως 

στις συμφωνίες περιεχομένου με την LTV μην περιλαμβάνεται η 
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καταβολή προπληρωμής. Η προκαταβολή θα αποκοπεί σταδιακά με 12 

ισόποσες δόσεις ως αφαίρεση από τις μηνιαίες πληρωμές προς την 

εταιρεία. Η εξουσιοδότηση της καταβολής για το πρώτο ποσό δόθηκε 

από τον Αναπληρωτή ΑΕ∆ και για το δεύτερο ποσό από τον Ανώτερο 

∆ιευθυντή – Marketing. Με τις ενέργειες αυτές (περιλαμβανομένων και 

των αναφορών στην παράγραφο (ε)), η Αρχή μετατρέπεται σε 

"τραπεζικό ίδρυμα" με την παραχώρηση "δανείων" χωρίς μάλιστα 

οποιαδήποτε εξασφάλιση. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι αξιοποιήθηκε ο όρος για 

προαγορά με έκπτωση 1/12, αφού αξιολογήθηκε το όφελος της Αρχής 

και διαπιστώθηκε καθαρό όφελος 4% πέραν του τόκου που θα 

αποκόμιζε η Αρχή από αντίστοιχη τραπεζική κατάθεση. 

(ε) Προπληρωμές. 

(i) Μέχρι την 31.12.2012, η Αρχή κατέβαλε συνολικό ποσό ύψους €9,2 εκ. το 

οποίο αφορά το κόστος απόκτησης περιεχομένου 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 του πιο πάνω ποσού. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση ομάδας 

η οποία την νέα αγωνιστική περίοδο θα αγωνίζεται στην ∆΄ Κατηγορία, με 

την οποία συνάφθηκε συμφωνία την 1.3.2010 για τα τηλεοπτικά δικαιώματα 

της για την περίοδο 2013-16. Με την υπογραφή της συμφωνίας 

καταβλήθηκε ποσό ύψους €75.000 ως προκαταβολή ενώ η ομάδα για τις 

επόμενες τουλάχιστον 2 περιόδους δεν θα δικαιούται οποιοδήποτε 

αντάλλαγμα λόγω του ότι δεν θα αγωνίζεται στην Α ή Β Κατηγορία.  

(ii) Σημειώνεται ότι, ενώ στα συμβόλαια γίνεται αναφορά στο ποσό που 

αντιστοιχεί σε κάθε περίοδο, ανάλογα με την Κατηγορία που θα αγωνίζεται η 

κάθε ομάδα, στους όρους πληρωμής γίνεται αναφορά στις ημερομηνίες και 

τα ποσά που θα καταβληθούν μόνο στην περίπτωση που η ομάδα θα 

αγωνίζεται στην Α Κατηγορία, παραλείποντας την αναφορά στα ποσά που 

θα καταβληθούν στην περίπτωση που η ομάδα αγωνίζεται στη Β Κατηγορία. 
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(στ) Άδεια παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων από την Αρχή 

Ραδιοτηλεόρασης. Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (ΑΡΚ) είχε εκδώσει το 2011 δύο 

προσωρινές άδειες παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων για τα κανάλια 

Cytavision Cinema και Cytavision Sports 1 και για το κανάλι Cytavision Sports 5 , οι οποίες 

είχαν ισχύ από την 1.7.2011 μέχρι 30.6.2012 και περιελάμβαναν μεταξύ άλλων στον όρο 7 

ότι: 

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

οπτικοακουστικών μέσων – τηλεοπτικός οργανισμός, εντός 6 μηνών από την έναρξη της 

ισχύος της προσωρινής του άδειας, θα συμμορφωθεί πλήρως με τις πρόνοιες του άρθρου 

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

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) ή οποιωνδήποτε άλλων σχετικών διατάξεων το 

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

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Σταθμών Νόμους, δεν θα παρέχεται άδεια για την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία 

παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων εκτός εάν τηρούνται οι προϋποθέσεις των 

παραγράφων (α) - (στ), στις οποίες περιλαμβάνεται πρόνοια η οποία δεν επιτρέπει σε 

οποιονδήποτε να κατέχει πέραν του 25% των μετοχών ενός σταθμού, ενώ στην Αρχή 

ανήκει ολόκληρη η Cytavision ως τμήμα αυτής. 

Στον τροποποιητικό Νόμο του 2012 περιλήφθηκε πρόνοια ότι στις περιπτώσεις όπου οι 

πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή οι εκπομπές τους συνδέονται ή 

σχετίζονται με νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, η ΑΡΚ δύναται να ανανεώνει τις 

προσωρινές άδειες ή να χορηγεί νέες άδειες σε παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

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

διατάξεις του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

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

21(1) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(1)/1998, σύμφωνα με 

το οποίο η άδεια της ΑΡΚ χορηγείται στη βάση όρων και περιορισμών που η ΑΡΚ κρίνει 

σκόπιμο να επιβάλει και κατέληξε στη διαπίστωση ότι η Αρχή παραβίασε το άρθρο 21(1) 

του Νόμου, αφού δεν έχει συμμορφωθεί με τον όρο 7 των δύο αδειών της. Στις 20.6.2012 

η ΑΡΚ επέβαλε στην Αρχή συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους €34.000 για το χρονικό 

διάστημα 1.4.2012 – 4.4.2012.  
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Η ΑΡΚ, στις 15.11.2012 ενημέρωσε την Αρχή για την επιβολή νέου συνολικού διοικητικού 

προστίμου ύψους €739.500 για παράβαση του άρθρου 21(1) του Νόμου για το χρονικό 

διάστημα 5.4.2012 μέχρι 30.6.2012. Σημειώνεται ότι στην νέα άδεια που παραχωρήθηκε 

στις 29.6.2012 για την περίοδο 1.7.2012 – 30.6.2013 απαλείφθηκε ο όρος 7. 

Συναφώς αναφέρεται ότι η Αρχή καταχώρισε προσφυγές στο Ανώτατο ∆ικαστήριο για 

ακύρωση των πιο πάνω αποφάσεων της ΑΡΚ.  

Οι οφειλές αυτές δεν έχουν διευθετηθεί μέχρι την ημέρα του ελέγχου και έχουν περιληφθεί 

στον Προϋπολογισμό του 2013. 

(ζ) Έσοδα από διαφημίσεις. Η Αρχή στις 4.6.2010 συνήψε συμφωνία με εταιρεία 

σύμφωνα με την οποία ο συνεργάτης είχε την ευθύνη της πώλησης του διαφημιστικού 

χώρου στο περιοδικό της Cytavision καθώς και του χρόνου στα αποκλειστικά κανάλια 

της Cytavision μέχρι 31.12.2011 που έληγε η συμφωνία. Η συμφωνία προνοούσε ότι το 

50% των εσόδων από διαφήμιση θα καταβάλλετο στην Aρχή και τέθηκε ελάχιστο 

εγγυημένο ποσό από πώληση διαφημίσεων ύψους €1 εκ. Με την λήξη της συμφωνίας, 

το συνολικό ποσό εσόδων, σύμφωνα με την εταιρεία, ήταν μικρότερο από το ελάχιστο 

εγγυημένο ποσό και άρα η Αρχή θα έπρεπε να εισπράξει €500.000 (50% του 

ελάχιστου εγγυημένου ποσού). 

Παρατηρήθηκε ότι μέχρι τις 31.12.2011 η Αρχή τιμολόγησε την εταιρεία συνολικό ποσό 

ύψους €375.000  και εισέπραξε μόνο €200.000. Μέχρι την ημέρα του ελέγχου 

εκκρεμούσε η είσπραξη του ποσού των €175.000 και η τιμολόγηση της υπόλοιπης 

οφειλής των €125.000  για το έτος 2011. Η εταιρεία με επιστολή της με ημερ. 1.12.2011 

ζήτησε όπως μειωθεί το ελάχιστο εγγυημένο ποσό κατά 50% και στη συνέχεια όπως 

απαλλαγεί εξ ολοκλήρου από την υποχρέωση της. Η Επιτροπή Cytavision στις 

5.3.2013 αποφάσισε να αποδεχθεί την ακύρωση της εγγυητικής ύψους €300.000 και 

να αποδεσμεύσει την εταιρεία από την υποχρέωση για εξασφάλιση διαφήμισης. Το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο στις 9.4.2013 υιοθέτησε την απόφαση της Επιτροπής. 

Απαντώντας ο Πρόεδρος της Αρχής, μας ενημέρωσε ότι το Συμβούλιο εξέτασε το θέμα 

και έκρινε ότι η οφειλή είναι ανακτήσιμη και πρέπει να ανακτηθεί τόσο το ποσό των 

€175.000 που έχει τιμολογηθεί όσο και το υπόλοιπο ποσό των €125.000 που πρέπει 

να τιμολογηθεί. Σε περίπτωση μη εξόφλησης, να εξαργυρωθεί η τραπεζική εγγύηση. 

Σημειώνεται ότι στην εταιρεία ανατίθεται βάση συμβολαίου από το 2010 η εκτύπωση, 

κυκλοφορία και προώθηση του περιοδικού Cytavision. Κατά το 2012 και 2013 
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καταβλήθηκαν στην εταιρεία για τον σκοπό αυτό €1,24 εκ. χωρίς να γίνει συμψηφισμός 

με τις πιο πάνω οφειλές. 

13. Προσφορές. 

(α) Προσφορά ΑΤ 14/2012 – Προμήθεια πετρελαιοειδών.  Τον Απρίλιο του 2012 

η Αρχή προκήρυξε διαγωνισμό για προμήθεια πετρελαιοειδών με ανοικτή διαδικασία 

προσφορών για ένα έτος και με δικαίωμα για ανανέωση για ακόμη ένα έτος.  

Το Συμβούλιο της Αρχής κατά τη συνεδρία με αρ. 24/2012 και ημερομηνίας 2.7.2012 

αποφάσισε την κατακύρωση του διαγωνισμού, όπως προνοείται και στις 

προδιαγραφές, για το 60% περίπου των αναγκών της Αρχής σε εταιρεία η οποία ήταν 

ο χαμηλότερος προσφοροδότης, και για το υπόλοιπο 40% των αναγκών στη δεύτερη 

κατά σειρά εταιρεία, υπό τον όρο ότι θα αποδεχόταν τις τιμές της πρώτης εταιρείας, 

δηλαδή έκπτωση ίση με €0.042/L για όλους τους τύπους καυσίμων αντί €0.040/L που 

προσέφερε η ίδια.   

Από τον έλεγχο παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

       Η συμφωνία με τη δεύτερη εταιρεία υπογράφτηκε την 1.7.2012 με 

διάρκεια ενός έτους και έκπτωση ίση με €0.042/L για όλους τους τύπους 

καυσίμων. Όσον αφορά την πρωτότυπη υπογεγραμένη συμφωνία με 

την πρώτη εταιρεία δεν προσκομίσθηκε για έλεγχο.  

       Οι δύο εταιρείες προσκόμισαν τις εγγυητικές πιστής εκτέλεσης στις 

27.9.2012 και 19.9.2012 αντίστοιχα, αντί μέχρι την 11.7.2012, 

παραβιάζοντας τον όρο 9 της Συμφωνίας που προνοεί ότι εντός 10 

ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Συμφωνίας ο ανάδοχος 

οφείλει να προσκομίσει εγγυητική πιστής εκτέλεσης. 

        Όπως παρατηρείται για σειρά ετών στους σχετικούς διαγωνισμούς της 

Αρχής για την προμήθεια πετρελαιοειδών και λιπαντικών υποβάλλονται 

μόνο δύο προσφορές (ΑΤ 6/2008 και ΑΤ 14/2012) από 2 μόνο 

συγκεκριμένες εταιρείες και η Αρχή κατακυρώνει μέρος των αναγκών 

στη μία εταιρεία και το υπόλοιπο μέρος στην δεύτερη εταιρεία. 

Σημειώνεται ότι έγγραφα του πιο πάνω διαγωνισμού εξασφάλισαν μόνο 

οι δύο πιο πάνω εταιρείες. Επισημαίνεται ότι, ο όρος 5 του Μέρους ΙΙΙ 

των εγγράφων του πιο πάνω διαγωνισμού, ο οποίος περιλαμβανόταν 

και στους προηγούμενους σχετικούς διαγωνισμούς, ενδεχομένως να 
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περιορίζει τη συμμετοχή άλλων εταιρειών στον διαγωνισμό. Σύμφωνα 

με τον πιο πάνω όρο, οι προσφοροδότες που δεν έχουν πρατήρια 

πετρελαιοειδών σε συγκεκριμένες περιοχές (περιλαμβανομένων 

Κακορατζιάς και Πλατρών) αποκλείονται από τον διαγωνισμό και 

λαμβάνοντας υπόψη την αναφορά της μιας εταιρείας ότι στις περιοχές 

Κακορατζιάς και Πλατρών είναι η μόνη εταιρεία προμήθειας 

πετρελαιοειδών (κάτι που θα πρέπει να επιβεβαιωθεί αν ισχύει), η εν 

λόγω εταιρεία είναι η μοναδική που πληροί τους όρους του 

διαγωνισμού.  Ωστόσο, η δεύτερη εταιρεία δεν είχε αποκλειστεί από τον 

διαγωνισμό. 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Αρχής, οι περιοχές αυτές καθορίζονται με βάση τις 

ανάγκες της Αρχής, αφού σε αυτές σταθμεύουν και διακινούνται υπηρεσιακά 

οχήματα. Το θέμα θα εξεταστεί ξανά για τον επόμενο διαγωνισμό, ώστε να 

διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις. 

(β) Προσφορά ΜΜ 3/2012 – Προμήθεια φορητών υπολογιστών. Η Αρχή το 

∆εκέμβριο 2011 αποφάσισε την προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια μέχρι 

1500 φορητών υπολογιστών για χρονική περίοδο τριών ετών με κλειστή 

διαδικασία. Ζητήθηκαν προσφορές από τέσσερεις εταιρείες (δύο εταιρείες για 

υπολογιστές κατασκευής HP, μία για υπολογιστές κατασκευής Lenovo και μία για 

υπολογιστές κατασκευής Dell). Οι πιο πάνω εταιρείες υποδείχθηκαν (όπως 

αναφέρεται στα πρακτικά του Κεντρικού Συμβουλίου Προσφορών της Αρχής) ως 

οι καταλληλότερες για να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό, από τα 

Περιφερειακά Γραφεία των τριών κατασκευαστών. Οι κατασκευαστές HP, Lenovo 

και Dell επιλέγηκαν από την Αρχή, ως οι μεγαλύτεροι στον κόσμο. 

Προσφορά υπέβαλαν οι τρεις από τις τέσσερεις εταιρείες, ως ακολούθως: 

1. Εταιρεία Α – με υπολογιστές HP στη μοναδιαία τιμή των €827. 

2. Εταιρεία Β  – με υπολογιστές HP στη μοναδιαία τιμή των €600. 

3. Εταιρεία Γ – με υπολογιστές Lenovo στη μοναδιαία τιμή των €459. 

4. Ο τέταρτος προσφοροδότης, με υπολογιστές Dell, παρόλον ότι είχε 

υποδειχθεί από τα Περιφερειακά Γραφεία του κατασκευαστή, δεν υπέβαλε 

τελικά προσφορά. 
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Η Αρχή αποφάσισε την κατακύρωση του διαγωνισμού στον χαμηλότερο 

προσφοροδότη, σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης, η οποία στην 

έκθεση της ημερ. 5.4.2012 αναφέρει ότι η εν λόγω προσφορά ήταν η φθηνότερη, 

τεχνικά κατάλληλη και σύμφωνη με τις προδιαγραφές, ενώ σε ότι αφορά τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά, καμία απόκλιση δεν παρατηρήθηκε από τις προδιαγραφές και για τις 

τρεις προτάσεις, για την προμήθεια φορητών υπολογιστών για περίοδο τριών χρόνων 

και τη συντήρησή τους για τέσσερα χρόνια μετά την αγορά. Ως ανώτατο όριο 

παραγγελιών, εγκρίθηκε το ποσό των €790.500. 

Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, με την προκήρυξη διαγωνισμού με κλειστή 

διαδικασία, παραβιάστηκαν οι αρχές της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης και 

της διαφάνειας. Η επιλογή των τεσσάρων οικονομικών φορέων και η ζήτηση 

προσφοράς για συγκεκριμένο κατασκευαστή/μοντέλο υπολογιστή από τον καθένα, 

έγινε με το δικαιολογητικό ότι οι εν λόγω οικονομικοί φορείς είχαν υποδειχθεί – 

κατόπιν που η Αρχή αποτάθηκε σ’ αυτούς – από τα Περιφερειακά Γραφεία των 

τριών μεγαλύτερων κατασκευαστών (με μερίδιο πέραν του 70% της αγοράς) στους 

επαγγελματικούς (όχι στους εμπορικούς) φορητούς υπολογιστές, με κριτήριο ότι 

θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της Αρχής και να είναι 

εξουσιοδοτημένα κέντρα συντήρησης. Με την πιο πάνω διαδικασία που 

ακολουθήθηκε, η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Προσφορών της 

Αρχής, παρόλον ότι διέφερε από τις καθορισμένες διαδικασίες προσφορών της, η 

Αρχή στερήθηκε της δυνατότητας να πετύχει ευρύτητα συμμετοχής 

προσφοροδοτών και εξασφάλισης χαμηλότερων τιμών με την ανάπτυξη υγιούς 

ανταγωνισμού. Σημειώνεται ότι οι δύο από τις τέσσερεις εταιρείες που προτάθηκαν 

ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών, ενώ τελικά δεν υποβλήθηκε προσφορά από 

τον ένα από τους τρεις προεπιλεγέντες κατασκευαστές υπολογιστών (Dell), 

μειώνοντας ακόμα περισσότερο τον ανταγωνισμό. Επιπρόσθετα, το γεγονός της 

μεγάλης διαφοράς στις τιμές, για τέτοια μεγάλη ποσότητα υπολογιστών, από τις 

εταιρείες που υποδείχθηκαν από τα Περιφερειακά Γραφεία των κατασκευαστών, 

ακόμα και για το ίδιο μοντέλο υπολογιστή ΗΡ η διαφορά ήταν €227 (ή 37,8%), θα 

έπρεπε να προβληματίσει την Αρχή, όπως επίσης και το γεγονός της μη υποβολής 

προσφοράς από τον τέταρτο προσφοροδότη (που και αυτός επιλέγηκε κατόπιν 

υπόδειξης). Όπως διαπιστώθηκε, κατά τους τελευταίους έξι μήνες του 2012, είχαν 

παραγγελθεί  συνολικά 800 φορητοί υπολογιστές, εκ των οποίων μόνο οι 108 
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είχαν παραχωρηθεί σε λειτουργούς της Αρχής, μέχρι την ημέρα του ελέγχου. 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Αρχής, η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν 

εύλογα επιτρεπτή με βάση τις ∆ιαδικασίες Προσφορών της Αρχής και η ορθότητά 

της αποδεικνύεται από το αποτέλεσμα, αφού η μοναδιαία τιμή των €459 που 

εξασφαλίστηκε θεωρείται πολύ ανταγωνιστική για το συγκεκριμένο προϊόν που 

αγοράστηκε. Όσον αφορά στην καθυστέρηση στη διάθεση των υπολογιστών, αυτή 

προέκυψε κυρίως λόγω της αναγκαστικής παγοποίησης νέων εγκαταστάσεων ή 

και αλλαγών στους υπολογιστές της Αρχής εξαιτίας της διεξαγωγής επίσημου 

ελέγχου λογισμικού από συγκεκριμένο προμηθευτή.  

(γ) Συμβόλαιο ΑΤ 19/2004 για τη μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση 

σκιάστρων χώρων στάθμευσης στη Λευκωσία. Από τη μελέτη έκθεσης της 

∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (∆ΕΕ) της Αρχής ημερ. 9.7.2012 και τον 

περαιτέρω επιτόπου έλεγχο της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Αρχής τον 

Φεβρουάριο 2005, στην τρίτη επιλογή/πρόταση του προσφοροδότη ο οποίος 

είχε συγκεντρώσει την ψηλότερη βαθμολογία – με την πρώτη 

επιλογή/πρόταση του – επειδή η εν λόγω επιλογή/πρόταση (η τρίτη) κρίθηκε 

ότι υπερτερούσε ποιοτικά και αισθητικά από τις άλλες επιλογές/προτάσεις 

που περιλαμβάνονταν στην προσφορά του, χωρίς να είναι ακριβότερη από 

τον δεύτερο προσφοροδότη. Προσφορά υπέβαλαν 4 – από τους 11 

προσφοροδότες που είχαν προμηθευτεί τα έγγραφα του διαγωνισμού – εκ 

των οποίων οι 2 ήταν εκτός προδιαγραφών. Η σύμβαση προνοούσε την 

κατασκευή 1.516 σκιάστρων έναντι του ποσού των €1.821.407 (£1.066.022). 

Το υλικό των φύλλων οροφής των σκιάστρων που κατακυρώθηκαν και 

αποτελούσαν μέρος της σύμβασης, αποτελείτο από κυψελοειδή 

πολυκαρβονικά φύλλα πάχους 6 χιλ. τουλάχιστον, με χώρα προέλευσης το 

Ισραήλ και ήταν προϊόν συγκεκριμένου κατασκευαστή. Το εν λόγω υλικό 

καλυπτόταν με εργοστασιακή εγγύηση 10 χρόνων για αντοχή στην υπεριώδη 

ακτινοβολία, μη αλλοίωση χρώματος (κιτρίνισμα), ακαμψία, μη απώλεια 

διαπερατότητας του φωτός πέραν του 6% και αντοχή έναντι 

φθοράς/σπασίματος από χαλαζόπτωση. 

Σημειώνεται ότι ο επιτυχών προσφοροδότης δήλωσε ότι προσφέρει 

μεγαλύτερη χρονική διάρκεια εγγύησης (από τη 10-ετή) και, ως εκ τούτου, 
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αξιολογήθηκε/βαθμολογήθηκε για εγγύηση διάρκειας 13 χρόνων, 

λαμβάνοντας έτσι τη μέγιστη βαθμολογία. 

(ii) Ένα περίπου χρόνο μετά την κατακύρωση της σύμβασης (που είχε γίνει τον 

Φεβρουάριο 2006) και πριν την έναρξη τοποθέτησης του υλικού της οροφής 

των σκιάστρων, ο ανάδοχος ζήτησε την έγκριση της Αρχής για αλλαγή του εν 

λόγω υλικού με άλλο, Κινεζικής προέλευσης, με 5-ετή εργοστασιακή 

εγγύηση, χωρίς να περιλαμβάνεται οποιαδήποτε αναφορά στα τεχνικά 

φυλλάδια που υποβλήθηκαν, για την αντοχή του σε χαλαζόπτωση. Παρά τις 

σοβαρές και εμφανείς διαφορές στα πιο πάνω σημεία, αναφορικά με την 

εγγύηση του υλικού που προτάθηκε, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα σημεία 

του υλικού που κατακυρώθηκε, δόθηκε έγκριση για την αλλαγή του υλικού. 

Τελικά, το εν λόγω υλικό χρησιμοποιήθηκε στο 60% περίπου των σκιάστρων 

που εγκαταστάθηκαν, ενώ για το υπόλοιπο 40% εγκρίθηκε στη συνέχεια, η 

εγκατάσταση τρίτου υλικού, Ιταλικής προέλευσης, με 10ετή εγγύηση όσον 

αφορά στην αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία. 

Η έγκριση για την πρώτη αλλαγή δόθηκε από λειτουργό της αρμόδιας 

∆ιεύθυνσης, ενώ η έγκριση για τη δεύτερη αλλαγή από τον Υποδιευθυντή(Υ∆) - 

Κτίρια & ∆ομικά. Σε καμιά περίπτωση ωστόσο, τα αιτήματα/εισηγήσεις αλλαγής 

του υλικού, δεν είχαν υποβληθεί στο αρμόδιο όργανο, που είναι – σύμφωνα με 

τους Κανονισμούς Προσφορών της Αρχής – το Κεντρικό Συμβούλιο Προσφορών, 

για έγκριση τους. 

Μετά την έκδοση των αδειών οικοδομής για τα στέγαστρα, ο ανάδοχος 

ζήτησε όπως η πληρωμή του 80% της αξίας των υλικών γίνεται με την 

παράδοση των υλικών στο εργοτάξιο, ενώ οι όροι της σύμβασης 

προνοούσαν όπως η πληρωμή γίνεται για κάθε ολοκληρωμένη εργασία 

(προμήθεια και εγκατάσταση), εντός 30 ημερών από την υποβολή/παραλαβή 

του τιμολογίου. Το αίτημα του αναδόχου, που συνιστούσε ευνοϊκότερους 

όρους πληρωμής, εγκρίθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Προσφορών της 

Αρχής, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

Ευνοϊκότερη από τις πρόνοιες της σύμβασης ρύθμιση απετέλεσε επίσης και 

η έγκριση που δόθηκε από τον Υ∆ - Κτίρια & ∆ομικά, κατόπιν αιτήματος του 

αναδόχου τον Φεβρουάριο 2007, για σημαντική μείωση του ποσού της 

εγγυητικής πιστής εκτέλεσης από €182.142 (£106.603), που αντιστοιχούσε 
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στο 10% του ποσού της σύμβασης, σε €10.252 (£6.000), που αντιστοιχούσε 

στο 10% της μη παραληφθείσας – μέχρι τότε – εργασίας, ενώ οι όροι της 

σύμβασης δεν προνοούσαν οποιαδήποτε μείωση του ποσού της εν λόγω 

εγγυητικής, πριν τη λήξη της σύμβασης. 

(iii) Τα σκίαστρα άρχισαν να παρουσιάζουν προβλήματα περί το τέλος του 2007, 

λίγους δηλαδή μήνες μετά την ολοκλήρωση του έργου. Τα προβλήματα 

οφείλονταν τόσο στον τρόπο σύνδεσης/εφαρμογής των φύλλων οροφής, όσο 

και στην αστοχία του υλικού της οροφής των σκιάστρων. 

Το 2009, τα σκίαστρα παρουσίασαν ζημιές, τις οποίες ο αρμόδιος λειτουργός 

της ∆ιεύθυνσης Υποστηρικτικής Υποδομής, με επιστολή του ημερ. 5.6.2009 

προς τον ανάδοχο (χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε ενέργεια/αίτημά του), 

απέδωσε σε χαλαζόπτωση κατά τους χειμερινούς μήνες του 2009, αιτία την 

οποία επικαλέστηκε στη συνέχεια - με επιστολή του ημερ. 15.6.2009(δηλαδή 

10 μέρες) και ο ανάδοχος. Τον Οκτώβριο 2010, η φθορά του υλικού της 

οροφής των σκιάστρων προχώρησε σε όλη την έκταση του υλικού, 

παρουσιάζοντας κιτρινίσματα, οπές στην επιφάνεια του (στα σημεία των 

αυλακώσεων του υλικού) καθώς και ακαθαρσίες στο εσωτερικό του, ενώ 

παρουσιάστηκε σκουριά στα μεταλλικά μέρη των σκιάστρων. 

(iv) Η αρμόδια ∆ιεύθυνση της Αρχής, παρέλειψε να απαιτήσει αμέσως μετά που 

διαπιστώθηκαν οι πιο πάνω σοβαρές φθορές του υλικού (τον Ιούλιο 2009) από 

τον ανάδοχο, όπως επανορθώσει τις φθορές ή/και αντικαταστήσει τα φύλλα που 

είχαν φθαρεί, στα πλαίσια της εγγύησης που είχε προσφέρει (13 χρόνια για το 

αρχικό υλικό ή έστω 5 χρόνια για το Κινεζικής προέλευσης υλικό που είχε 

εγκριθεί), εφόσον είχαν παρέλθει μόνο 4½ χρόνια περίπου από την ανάθεση της 

σύμβασης και, ως εκ τούτου, οι ζημιές καλύπτονταν ακόμα και από τη μικρότερη 

περίοδο εγγύησης. Αντ΄ αυτού, τον Ιούλιο 2009 ξεκίνησε η ετοιμασία 

προδιαγραφών και, τον Μάρτιο 2012 (ενώ ακόμα ίσχυε η 10-ετής εγγύηση του 

υλικού που κατακυρώθηκε αρχικά), υποβλήθηκε εισήγηση στο Κεντρικό 

Συμβούλιο Προσφορών της Αρχής για προκήρυξη νέου διαγωνισμού, προς 

αντικατάσταση όλων των πολυκαρβονικών φύλλων των στεγάστρων, αξίας 

€467.000±20%+ΦΠΑ, ενώ τα σκίαστρα με το Ιταλικής προέλευσης υλικό δεν 

είχαν παρουσιάσει φθορά που να τεκμηριώνει την ανάγκη αντικατάστασής τους. 
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Εύλογα ερωτηματικά προκαλεί επίσης η επιστολή του αρμόδιου λειτουργού 

της Αρχής ημερ. 5.6.2009, με την οποία πληροφόρησε τον ανάδοχο ότι η 

ζημιά που προέκυψε οφειλόταν στη χαλαζόπτωση κατά τον χειμώνα του 

2009, σε αντιδιαστολή με τις πρόνοιες των προδιαγραφών και της σύμβασης 

για παροχή εγγύησης, έναντι φυσικής φθοράς. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με 

τα στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, για την περίοδο μεταξύ 

∆εκεμβρίου 2007 και Ιουνίου 2009, δεν καταγράφηκαν τέτοια ακραία καιρικά 

φαινόμενα, που να δικαιολογούν τη θέση του αρμόδιου λειτουργού της Αρχής 

καθώς και τους ισχυρισμούς του αναδόχου. 

(v) Παρόλον ότι κατασκευάστηκαν τελικά 1.320 σκίαστρα από τα 1.516 που 

προνοούσε η σύμβαση, πληρώθηκε στον ανάδοχο το συνολικό ποσό των 

€1.845.091, που υπερέβαινε κατά €23.684 το ποσό της σύμβασης, εξ αιτίας (i) 

της κατασκευής 93 σκιάστρων σε μη συμφωνημένες τιμές μονάδας (ii) επιπλέον 

εργασιών και (iii) της πληρωμής της συνολικής αξίας ολοκληρωμένων σκιάστρων 

για ένα αριθμό που δεν είχαν κατασκευαστεί, αλλά είχαν προμηθευτεί μόνο τα 

υλικά. 

Ενόψει των πιο πάνω, το συνολικό τελικό κόστος ανά χώρο στάθμευσης 

(€1.398) υπερέβη κατά πολύ τα €1.195 (£699,88), που ήταν το συμβατικό 

κόστος. 

Η έκθεση της ∆ΕΕ της Αρχής, παρουσιάστηκε τον Ιούλιο 2012 στη συνεδρία 

του ∆Σ, από τη ∆ιευθύντρια της ∆ΕΕ, η οποία καταλήγοντας στην 

παρουσίαση της, επισήμανε ότι από την έρευνα διαπιστώνονται εκ πρώτης 

όψεως ευθύνες για ενέργειες και παραλείψεις. Το ∆Σ υιοθέτησε την άποψη 

της Επιτροπής Ελέγχου της Αρχής, και ζήτησε από τον Ανώτατο Εκτελεστικό 

∆ιευθυντή (ΑΕ∆) να μεριμνήσει όπως προχωρήσει, χωρίς χρονοτριβή, 

πειθαρχική διαδικασία για όσα αναφέρονται στην έκθεση. Επιπρόσθετα, το 

∆Σ αποφάσισε όπως τερματιστεί οποιαδήποτε εργασία σε σχέση με το εν 

λόγω συμβόλαιο (ΑΤ 19/2004). Τέλος, το ∆Σ αποφάσισε να δοθούν όλα τα 

σχετικά έγγραφα στις Νομικές Υπηρεσίες/Νομικό Σύμβουλο της Αρχής, για 

να διερευνήσουν κάθε πιθανότητα διεκδίκησης αποζημιώσεων από τον 

ανάδοχο του έργου. 

Το ∆Σ της Αρχής, σε συνεδρία του τον Οκτώβριο 2012 ζήτησε ενημέρωση 

αναφορικά με την πρόοδο της πειθαρχικής διαδικασίας. 
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Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας ζήτησε τον Νοέμβριο 2012 από τον 

ΑΕ∆ της Αρχής, όπως την πληροφορήσει αφενός για τα αποτελέσματα της 

πειθαρχικής διαδικασίας και, αφετέρου για τα αποτελέσματα της διερεύνησης 

των Νομικών Υπηρεσιών/Νομικού Συμβούλου της Αρχής, καθώς και για τα 

μέτρα που είχαν ληφθεί από την Αρχή, για διεκδίκηση αποζημιώσεων από 

τον ανάδοχο καθώς και την αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον. 

Ανεξάρτητα με τα πιο πάνω, η Υπηρεσία μας εξέφρασε την άποψη ότι τα 

πορίσματα της έκθεσης ελέγχου της ∆ΕΕ ήταν πολύ σοβαρά και σύμφωνα με 

αυτά, ενδέχετο να είχαν διαπραχθεί όχι μόνο πειθαρχικά αλλά και ποινικά 

αδικήματα. Ως εκ τούτου, το χρονικό διάστημα των 4 περίπου μηνών που 

παρήλθε από την παρουσίαση της έκθεσης στην Επιτροπή Ελέγχου και στο 

∆Σ της Αρχής, ήταν πολύ μεγάλο και θα έπρεπε να είχαν μέχρι τότε 

ολοκληρωθεί οι έρευνες και να αποφασιστεί η λήψη ικανοποιητικών μέτρων, 

ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα της Αρχής. Με την πιο πάνω 

επιστολή μας προς τον ΑΕ∆, εκφράσαμε επίσης την άποψη ότι τα όσα 

διαπιστώθηκαν πιο πάνω για τον όλο χειρισμό της σύμβασης από την 

αρμόδια ∆ιεύθυνση της Αρχής, δημιουργούσαν σοβαρές υπόνοιες για 

διάπραξη ποινικών αδικημάτων και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να ζητηθεί 

χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, νομική συμβουλή για τον περαιτέρω 

χειρισμό του θέματος. 

Τον ∆εκέμβριο 2012, ο ΑΕ∆ της Αρχής, μας πληροφόρησε ότι τα πορίσματα 

των πειθαρχικών ερευνών αναμένονταν περί τα μέσα Ιανουαρίου 2013 και, 

αφού τεθούν ενώπιον του ∆Σ, θα κοινοποιηθούν στον Γενικό Εισαγγελέα της 

∆ημοκρατίας, για να εξετάσει το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών 

αδικημάτων. 

Τον Απρίλιο 2013, ζητήσαμε από τον ΑΕ∆ της Αρχής να μας πληροφορήσει 

για τα αποτελέσματα των ερευνών καθώς και τις ενέργειες της Αρχής. Η 

απάντηση του ΑΕ∆ εκκρεμεί. 

Απαντώντας ο Πρόεδρος της Αρχής, μας πληροφόρησε ότι το θέμα αυτό 

αποτελεί αντικείμενο πειθαρχικής έρευνας, το πόρισμα της οποίας τέθηκε 

ενώπιον του Συμβουλίου που αναμένεται να λάβει σύντομα σχετικές 

αποφάσεις. 
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(δ) ∆ιαγωνισμός ΜΜ.54/2011 – Έργο Μεταμόρφωσης Πληροφορικής (IT 

Transformation Project). Στα πλαίσια διερεύνησης καταγγελίας που υποβλήθηκε 

στην Υπηρεσία μας σχετικά με τον πιο πάνω διαγωνισμό, εκτίμησης δαπάνης €30 

εκ. έως €40 εκ., ζητήθηκε τον Ιούλιο 2012 όπως μας δοθούν όλα τα σχετικά 

έγγραφα. Τα εν λόγω έγγραφα δόθηκαν στην Υπηρεσία μας σταδιακά και η 

ολοκλήρωση της υποβολής τους έγινε με αρκετή καθυστέρηση (τέλος Σεπτεμβρίου 

2012). 

Από τη μελέτη των πιο πάνω εγγράφων, προέκυψαν τα ακόλουθα: 

Τον Απρίλιο 2012, το Κεντρικό Συμβούλιο Προσφορών (ΚΣΠ) της Αρχής 

αποφάσισε – υιοθετώντας τις εισηγήσεις της επιτροπής αξιολόγησης – να 

συστήσει στο ∆Σ την αποσφράγιση των οικονομικών φακέλων 4 από τους 5 

προσφοροδοτών, επειδή ο 5οςπροσφοροδότης δεν είχε εξασφαλίσει την ελάχιστη 

βαθμολογία που καθοριζόταν, κατά την αξιολόγηση του τεχνικού μέρους της 

προσφοράς του. 

Τον Μάιο 2012, το ∆Σ της Αρχής, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να απορρίψει τους 

2 από τους 4 προσφοροδότες, θεωρώντας ότι δεν είχαν εξασφαλίσει την ελάχιστη 

απαιτούμενη βαθμολογία, επειδή λόγω των ασαφειών των προσφορών τους σε 

ουσιώδη σημεία, οι οποίες σε συνδυασμό με τις παραδοχές που έγιναν (εξ αιτίας 

των εν λόγω ασαφειών) κατέληξαν να τους δοθεί από την επιτροπή αξιολόγησης 

οριακή βαθμολογία (σε 2 και 1 κριτήρια, αντίστοιχα). Ως εκ τούτου, το ∆Σ 

λαμβάνοντας υπόψη την καθοριστική σημασία για την Αρχή, της επιτυχούς 

ολοκλήρωσης του έργου, κατέληξε ότι δεν θα ήταν σωστό να προσμετρηθούν 

υπέρ των 2 πιο πάνω προσφοροδοτών οι αμφιβολίες εξ αιτίας των ασαφειών. 

Περαιτέρω, το ∆Σ αποφάσισε όπως προκριθούν στο επόμενο στάδιο της 

οικονομικής αξιολόγησης, μόνο 2 προσφορές, με βαθμολογία 86 και 81,8 στα 

εκατό, αντίστοιχα. 

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών φακέλων των 2 προσφοροδοτών, τα διάφορα 

στοιχεία που περιλαμβάνονταν σ΄ αυτούς, όπως οι αντιπροτάσεις των 

προσφοροδοτών και οι υποθέσεις τους που ενδεχομένως να διαφοροποιούσαν 

την τιμή του συμβολαίου, κατέστησαν την ίση μεταχείριση των προσφοροδοτών 

καθώς και την κατακύρωση του διαγωνισμού πολύ δύσκολη. 



41 
 

Όπως καταγράφεται στα πρακτικά του ΚΣΠ της Αρχής καθώς και σε υπόμνημα του 

Ανωτάτου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή (ΑΕ∆), οι προσφορές και των 2 προσφοροδοτών 

περιλάμβαναν όρους/περιορισμούς ή/και αδυναμίες/παραλείψεις, με εκείνες του 

προσφοροδότη με τη χαμηλότερη βαθμολογία να είναι πολύ περισσότερες και 

ουσιώδεις, με ενδεχόμενο – σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σ΄ αυτόν – 

να αυξανόταν το κόστος του συμβολαίου, σε βαθμό που δεν ήταν εύκολο ωστόσο 

ναυπολογιστεί επακριβώς πριν την κατακύρωση. 

Ενόψει των πιο πάνω, το ΚΣΠ εισηγήθηκε προς το ∆Σ την εξέταση των πιο κάτω 

τριών επιλογών: 

(i) Επιλογή του προσφοροδότη με τη χαμηλότερη τιμή (και τους 

περισσότερους όρους/περιορισμούς στην προσφορά του) για 

διαβουλεύσεις, με σκοπό την υπογραφή συμβολαίου, εφόσον θα 

δεσμευόταν για ικανοποίηση των απαιτήσεων του διαγωνισμού. 

(ii) Να ζητηθούν διευκρινίσεις από τους 2 προσφοροδότες – μαζί με τις 

ενδεχόμενες επιπτώσεις στην τιμή της προσφοράς τους – ώστε να 

καταστεί δυνατή η κανονικοποίηση της τιμής που είχαν υποβάλει. 

(iii) Να ζητηθεί η υποβολή νέας προσφοράς και από τους 2 

προσφοροδότες, στη βάση παραδεκτών υποθέσεων της Αρχής, που θα 

τους κοινοποιούνταν. 

Τον Νοέμβριο 2012 εκφράσαμε προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του ∆Σ 

της Αρχής την άποψη ότι η πρώτη επιλογή δεν ήταν δυνατή, σύμφωνα 

με γνωμάτευση του νομικού συμβούλου της Αρχής, ενώ οι άλλες 2 

επιλογές δεν ήταν επιτρεπτές, εφόσον παρείχαν τη δυνατότητα 

διαφοροποίησης της τιμής της προσφοράς, μετά το άνοιγμα του 

οικονομικού φακέλου. ∆ιατυπώσαμε επίσης την άποψη ότι η ανάθεση 

της σύμβασης στον προσφοροδότη με τους περισσότερους 

όρους/περιορισμούς δεν διασφάλιζε τα συμφέροντα της Αρχής, εφόσον 

ήταν απροσδιόριστο το τελικό κόστος της υλοποίησης – εκ μέρους του 

– του έργου, ενώ η λογικότητα της τιμής του δεύτερου προσφοροδότη – 

εφόσον οι παρεκκλίσεις/ασάφειες της προσφοράς του δεν είχαν 

αξιολογηθεί ως ουσιώδεις – θα έπρεπε να αξιολογηθεί λεπτομερώς, 

επειδή υπερέβαινε κατά πολύ την εκτίμηση δαπάνης. Σημειώνεται ότι η 
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προσφορά του εν λόγω προσφοροδότη ανερχόταν στο συνολικό ποσό 

των €71,78 εκ. ενώ του χαμηλότερου προσφοροδότη στο ποσό των 

€57,02 εκ. (περιλαμβανομένης – και στις 2 περιπτώσεις – της 

συντήρησης). 

Τελικά, το ∆Σ της Αρχής, αποφάσισε τον Ιανουάριο 2013, έχοντας 

ενώπιον του και τις νομικές γνωματεύσεις 2 διαφορετικών νομικών 

συμβούλων που είχε ζητήσει, την ακύρωση του διαγωνισμού, 

υιοθετώντας τη θέση του ενός από τους 2 νομικούς συμβούλους, ότι η 

προσφορά του ενός προσφοροδότη (με τους περισσότερους 

όρους/περιορισμούς στην προσφορά του) ήταν άκυρη, ενώ η 

προσφορά του άλλου προσφοροδότη παρουσίαζε αποκλίσεις, που εν 

μέρει έκρινε ως μη ουσιώδεις και εν μέρει θα έπρεπε να επιβεβαιωθεί 

από την επιτροπή αξιολόγησης κατά πόσο ήσαν ουσιώδεις ή όχι. 

Επομένως, στην περίπτωση που οι αποκλίσεις του εν λόγω 

προσφοροδότη κρίνονταν ως επουσιώδεις, θα παρέμενε μόνο μια 

προσφορά – της οποίας η τιμή ήταν είτε εκτός είτε πλησίον του 

ανωτάτου ορίου για το έργο – και, ως εκ τούτου, δεν θα εξυπηρετείτο το 

δημόσιο συμφέρον, εφόσον δεν θα δινόταν στην Αρχή η δυνατότητα 

εξασφάλισης συμφέρουσας προσφοράς, με τη συμμετοχή μεγαλύτερου 

αριθμού έγκυρων προσφορών. Επιπρόσθετα, η τιμή που η Αρχή 

θεωρούσε ως λογική – με τα δεδομένα που ίσχυαν τότε – για την 

υλοποίηση του έργου, υπολογιζόταν στα €41 εκ. (περιλαμβανομένης 

και της συντήρησης), επομένως οι τιμές και των 2 προσφορών ήταν 

ασύμφορες. 

14. Καθυστερημένες οφειλές από συνεργάτες/διανομείς προϊόντων Soeasy. 

Για την προώθηση και διανομή των προϊόντων της η Αρχή συνάπτει συμφωνίες με 

διάφορους συνεργάτες. ∆ιαπιστώθηκε ότι δύο από τους συνεργάτες της Αρχής 

παρουσιάζουν καθυστερημένες οφειλές ύψους €1,65 εκ.  

Ο ένας εκ των πιο πάνω συνεργατών παρουσιάζει καθυστερημένες οφειλές 

συνολικού ποσού €1.058.499,76 από τον Μάρτιο του 2012. Παρατηρήθηκαν 

επίσης τα ακόλουθα: 
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 Σύμφωνα με τον όρο 5.3 της συμφωνίας που υπογράφηκε την 1.6.2006, 

κάθε οφειλόμενο ποσό που δεν εξοφλείται κατά την ημερομηνία που είναι 

πληρωτέο σύμφωνα με το σχετικό τιμολόγιο, θα φέρει τόκο με επιτόκιο ίσο με 

το εκάστοτε ισχύον βασικό επιτόκιο συν 1,5% ετησίως, από την ημερομηνία  

έκδοσης του σχετικού τιμολογίου μέχρι της τελικής εξόφλησης του. Στο πιο 

πάνω οφειλόμενο ποσό ωστόσο δεν είχε υπολογιστεί και απαιτηθεί ο  τόκος, 

σύμφωνα με τον εν λόγω όρο. 

 Σύμφωνα με τον όρο 5.4 της σύμβασης, ο πιο πάνω συνεργάτης είχε 

προσκομίσει ανέκκλητη και χωρίς όρους τραπεζική εγγύηση ύψους 

€1.100.00 προς όφελος της Αρχής, για την πιστή εκτέλεση των όρων του 

Συμβολαίου και την εξόφληση κάθε οφειλής του προς την Αρχή. Η Αρχή 

ωστόσο δεν προχώρησε αμέσως στην εξαργύρωση της εγγυητικής για να 

εισπράξει το οφειλόμενο ποσό, με αποτέλεσμα να καταβάλλεται ακόμα 

προσπάθεια φιλικού διακανονισμού με τον συνεργάτη, για καθορισμό του 

χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής των οφειλόμενων ποσών, κατόπιν 

σχετικής απόφασης της Γενικής ∆ιεύθυνσης, ημερ. 18.2.2013, 

αντιμετωπίζοντας και το ενδεχόμενο απώλειας του πιο πάνω ποσού, αφού η 

τραπεζική εγγύηση του πιο πάνω συνεργάτη εκδόθηκε από τη Λαϊκή 

Τράπεζα (με ημερομηνία λήξης 31.5.2013).  

 Ο δεύτερος συνεργάτης οφείλει το ποσό των €585.343,32 από τον Οκτώβριο 

του 2012. Παρατηρήθηκαν επίσης τα ακόλουθα: 

 Σύμφωνα με τον όρο 5.2 της συμφωνίας που υπογράφηκε στις 13.1.2011, 

κάθε οφειλόμενο ποσό που είναι πληρωτέο θα φέρει τόκο ίσο με επιτόκιο 

υπερημερίας, όπως αυτό ανακοινώνεται από το Υπουργείο Οικονομικών, 

από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου μέχρι εξοφλήσεως του. 

Στο οφειλόμενο ποσό δεν υπολογίστηκε και προστέθηκε ο τόκος, σύμφωνα 

με τον εν λόγω όρο.  

 Η Αρχή δεν εξαργύρωσε έγκαιρα τις τραπεζικές εγγυήσεις που είχε 

προσκομίσει ο εν λόγω συνεργάτης στα πλαίσια της σύμβασης, με 

αποτέλεσμα να καταβάλλεται ακόμα προσπάθεια φιλικού διακανονισμού της 

αποπληρωμής του οφειλόμενου ποσού. 
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Ο Πρόεδρος της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι το Συμβούλιο ενέκρινε διευθέτηση 

των καθυστερημένων οφειλών των δύο συνεργατών με την οποία αναμένεται ότι οι 

οφειλές θα εξοφληθούν σταδιακά με τόκο και με κάλυψη από τραπεζική εγγύηση.  

Στη μία από τις δύο περιπτώσεις δεν έχει προσκομιστεί ακόμη ανανεωμένη 

τραπεζική εγγύηση, γι΄ αυτό έγινε απαίτηση ρευστοποίησης της υπάρχουσας 

εγγύησης, ενώ σε περίπτωση ανανέωσής της η απαίτηση θα αποσυρθεί. 

15. Αγορά Υπηρεσιών. Η Αρχή αγοράζει διάφορες υπηρεσίες, όπως, 

εκπροσώπου τύπου, συμβούλου για αθλητικά θέματα, αρχιτέκτονα, πολιτικού 

μηχανικού κ.λπ. Η δαπάνη το 2012 ανήλθε σε €311.475 (€312.421 το 2011). 

 Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, ενώ η αγορά υπηρεσιών 

γίνεται για καθορισμένη χρονική περίοδο, με δικαίωμα ανανέωσης της συμφωνίας 

για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, στις περισσότερες  περιπτώσεις τα 

συμβόλαια ανανεώνονται για μεγαλύτερα από τα καθορισμένα -  χρονικά 

διαστήματα.  

Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, τα συμβόλαια παρατάθηκαν πέραν των 30 

μηνών. Παρατηρήθηκε επίσης ότι στις περισσότερες περιπτώσεις αφενός οι 

ανάγκες για αγορά των συγκεκριμένων υπηρεσιών είναι μόνιμες και αφετέρου οι 

πρόνοιες των συμφωνιών για τα καθήκοντα που ανατίθενται στους συνεργάτες με 

καθήκοντα που παραπέμπουν σε σχέση εργοδότη και υπαλλήλου αντί να 

περιλαμβάνουν συγκεκριμένα παραδοτέα ή/και υπηρεσίες. 

Σημειώνεται ότι η απασχόληση συνεργατών για την ικανοποίηση των πιο πάνω 

αναγκών άρχισε το 2004 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 

16. ∆ιαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου ανεφοδιασμού των 

οχημάτων της Αρχής. Από τη μελέτη έκθεσης της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού 

Ελέγχου (∆ΕΕ) της Αρχής ημερ. 10.7.2012, παρατηρήσαμε ότι καταγράφονταν 

σημαντικές διαπιστώσεις από τον έλεγχο που διενεργήθηκε, οι κυριότερες από τις 

οποίες ήσαν οι ακόλουθες: 

(α) Οι οδηγοί, κατά τον ανεφοδιασμό των οχημάτων, μπορούσαν να 

καταχωρίσουν στο σύστημα παρακολούθησης των οχημάτων – είτε σκόπιμα, είτε 

κατά λάθος – οποιοδήποτε αριθμό χιλιομέτρων (από μηδέν έως οποιοδήποτε 

αριθμό), χωρίς κανένα περιορισμό. Με την πιο πάνω δυνατότητα που παρείχετο, 

εξουδετερωνόταν η κύρια αποστολή του λογισμικού συστήματος της Αρχής 
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Cytafleet, το οποίο αναπτύχθηκε για να αποτελέσει το βασικό εργαλείο τήρησης 

του μητρώου του στόλου οχημάτων της Αρχής, με σκοπό την παρακολούθηση της 

προληπτικής συντήρησης και του ιστορικού εξόδων κάθε οχήματος, με βάση τα 

χιλιόμετρα που διανύθηκαν και την ποσότητα καυσίμου που καταχωρείται κατά τον 

ανεφοδιασμό του οχήματος. Ως αποτέλεσμα, 48 από τα 794 συνολικά οχήματα 

του στόλου κατά το 2012, διήνυσαν – σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος 

Cytafleet – από 23.360 χλμ. έως 899.000 χλμ., δηλ. πολύ μεγάλους – μέχρι 

εξωπραγματικούς – αριθμούς χιλιομέτρων, που κατά πάσα πιθανότητα είναι 

λανθασμένοι, καθιστώντας αδύνατη την εξαγωγή οποιασδήποτε ορθής 

πληροφόρησης για το ιστορικό των οχημάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά την 

περίοδο Ιανουαρίου 2010 – Ιουνίου 2012, οι οδηγοί 71 οχημάτων παρέλειψαν 

επανειλημμένα (από 4 έως 36 φορές ο καθένας), να δηλώσουν τα χιλιόμετρα του 

οχήματος κατά τον ανεφοδιασμό του. 

(β)  Οχήματα ανεφοδιάστηκαν με ποσότητα καυσίμου μεγαλύτερη από τη 

χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου του οχήματος. Από δειγματοληπτικό έλεγχο 

της ∆ΕΕ, εντοπίστηκαν 31 περιπτώσεις (μεταξύ των οποίων 5 οχήματα πέραν της 

μιας φοράς) να παρουσιάζουν την πιο πάνω παραδοξότητα. Οι υπερβάσεις στην 

ποσότητα καυσίμου που μπορούσε να δεχθεί η δεξαμενή του οχήματος 

κυμαίνονταν από 100,17% έως 115%, ενώ σε μια περίπτωση ήταν 163%. Εάν 

ληφθεί υπόψη ότι κατά τον ανεφοδιασμό το όχημα διατηρούσε στη δεξαμενή του 

και μια ποσότητα καυσίμου, τότε η απόκλιση της ποσότητας που 

χρεώθηκε/πληρώθηκε, από την πραγματική ποσότητα με την οποία 

ανεφοδιάστηκε το όχημα, καθίσταται ακόμα μεγαλύτερη. Επειδή, τουλάχιστον στη 

μία από τις δύο εταιρείες με τις οποίες είναι συμβεβλημένη η Αρχή για την 

προμήθεια καυσίμων στον στόλο οχημάτων της, διαπιστώθηκε ότι είναι δυνατή η 

παρέμβαση του οδηγού ή/και του πρατηριούχου στο λογισμικό της σύστημα, για 

την εισαγωγή της ποσότητας καυσίμου που ανεφοδιάστηκε το όχημα, 

δημιουργούνταν σοβαρές υπόνοιες για ενδεχόμενη απάτη εις βάρος της Αρχής η 

οποία είχε ως αποτέλεσμα να έχουν – ενδεχομένως – πληρωθεί από την Αρχή 

μεγαλύτερες ποσότητες καυσίμου από αυτές που πραγματικά προμηθεύτηκε. 

(γ) Αριθμός οχημάτων του στόλου παρουσίαζαν υπερβολική κατανάλωση 

καυσίμου σε σύγκριση είτε με την κατανάλωση του ιδίου οχήματος κατά τον 

προηγούμενο – από την έρευνα – χρόνο (2010), είτε με την κατανάλωση – κατά 
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τον ίδιο χρόνο – άλλου οχήματος του ιδίου μοντέλου. Για 14 οχήματα, η διαφορά 

αυτή κυμαινόταν μεταξύ 135,40% και 296,66%. ∆ύο από τα πιο πάνω οχήματα 

είχαν εντοπιστεί να παρουσιάζουν το φαινόμενο αυτό και κατά τον προηγούμενο 

έλεγχο. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση οχήματος, το οποίο κατά το 2010 είχε 

μέσο όρο κατανάλωσης καυσίμου 7,19 λίτρα/100 χλμ., ενώ το 2011, το ίδιο όχημα 

είχε μέσο όρο κατανάλωσης 21,33 λίτρα/χλμ. 

Ενόψει των πιο πάνω, δημιουργούνταν – και στις περιπτώσεις αυτές – σοβαρές 

υπόνοιες για το ενδεχόμενο πιθανής απάτης εις βάρος της Αρχής, με σοβαρές 

οικονομικές συνέπειες (καταβολή εξωπραγματικών ποσών για τη διακίνηση των 

οχημάτων). 

(δ) Η κάρτα ανεφοδιασμού του οχήματος (η οποία παραχωρείται σε κάθε οδηγό 

για να χρησιμοποιείται στα πρατήρια ως χρεωστική κατά τον ανεφοδιασμό) είχε 

χρησιμοποιηθεί πέραν της μιας φοράς, την ίδια μέρα και ώρα. Κατά την περίοδο 

Μαρτίου 2012 – Μάιου 2012 εντοπίστηκαν 4 τέτοιες περιπτώσεις, εκ των οποίων 

οι 2 αφορούσαν το ίδιο όχημα. 

(ε) Σε ένα ποσοστό 8,62% των ανεφοδιασμών (607 από 7.039 κατά την περίοδο 

Ιανουαρίου 2012 – Ιουνίου 2012), παρουσιάζεται στρογγυλοποίηση της ποσότητας 

καυσίμου (καταχώριση ακέραιου αριθμού λίτρων) που χρεώθηκε, ενώ η συνήθης 

πρακτική είναι να στρογγυλοποιείται το ποσό πληρωμής. Ενδεικτικά, αναφέρεται 

ότι 70 οχήματα παρουσίασαν τέτοιους ανεφοδιασμούς 3 έως 9 φορές, ενώ 6 

οχήματα 10 έως 24 φορές. 

Η πιο πάνω έκθεση της ∆ΕΕ συζητήθηκε από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο (∆Σ) της 

Αρχής τον Ιούλιο 2012 και αποφασίστηκε να ζητηθεί από τον Ανώτατο Εκτελεστικό 

∆ιευθυντή (ΑΕ∆) της Αρχής, να μεριμνήσει όπως προχωρήσει, χωρίς καμιά 

χρονοτριβή, πειθαρχική διαδικασία εναντίον κάθε εμπλεκομένου – μηδενός 

εξαιρουμένου – επειδή τα εν λόγω θέματα κρίθηκαν αφενός από το ∆Σ της Αρχής 

ως εξαιρετικά σοβαρά και, αφετέρου, προέκυπτε η πιθανότητα διάπραξης σειράς 

πειθαρχικών και όχι μόνο αδικημάτων. Τον Οκτώβριο 2012, δηλαδή μετά από 

τρεις περίπου μήνες, το ∆Σ ζήτησε να ενημερωθεί σχετικά με την πρόοδο της πιο 

πάνω πειθαρχικής διαδικασίας. 

Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας εξέφρασε τον Νοέμβριο 2012 την άποψη 

ότι από τα ευρήματα της ∆ΕΕ της Αρχής, προέκυπτε το ενδεχόμενο διάπραξης 
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ποινικών αδικημάτων, για τα οποία η διεξαγωγή της πειθαρχικής διαδικασίας που 

αποφασίστηκε από το ∆Σ, ενώ αφενός δεν θα προσέθετε οτιδήποτε το ουσιαστικό 

στα πιο πάνω ευρήματα, θα είχε αφ΄ ετέρου ως αποτέλεσμα την απώλεια 

πολύτιμου χρόνου, με όλους τους κινδύνους που συνεπαγόταν, μέχρι την 

ολοκλήρωση της. Ήδη είχε παρέλθει χρονικό διάστημα 3½ περίπου μηνών, χωρίς 

να ολοκληρωθεί η πειθαρχική διαδικασία, παρόλον ότι η έκθεση της ∆ΕΕ ήταν 

αρκετά εμπεριστατωμένη και λεπτομερής και, τεκμηριώνονταν ευθύνες για 

ενέργειες από συγκεκριμένα άτομα του προσωπικού, περιλαμβανομένων και ψηλά 

ισταμένων στην ιεραρχία της Αρχής. Επίσης, στα εν λόγω ενδεχόμενα ποινικά 

αδικήματα, εμπλέκονταν και ιδιώτες (πρατηριούχοι ή/και άλλοι) χωρίς την εμπλοκή 

των οποίων θα ήταν αδύνατη η διάπραξη τους. Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας 

εισηγήθηκε όπως ενεργήσει η Αρχή το συντομότερο για να εμπλακεί η Αστυνομία 

στη διερεύνηση των πιο πάνω περιπτώσεων, προς πλήρη και αποτελεσματική 

διεκπεραίωση των ερευνών. 

Τον ∆εκέμβριο 2012, ο ΑΕ∆ της Αρχής μας πληροφόρησε ότι τα πορίσματα των 

πειθαρχικών ερευνών αναμένονταν περί τα μέσα Ιανουαρίου 2013 και, αφού 

τεθούν ενώπιον του ∆Σ, θα κοινοποιηθούν στον Γενικό Εισαγγελέα της 

∆ημοκρατίας για να εξετάσει το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων. 

Τον Απρίλιο 2013, ζητήσαμε από τον ΑΕ∆ της Αρχής να μας πληροφορήσει για τα 

αποτελέσματα των ερευνών καθώς και τις ενέργειες της Αρχής. Η απάντηση του 

ΑΕ∆ εκκρεμεί. 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Αρχής, το θέμα αποτελεί αντικείμενο πειθαρχικής 

έρευνας, το πόρισμα της οποίας τέθηκε ενώπιον του Συμβουλίου που αναμένεται 

να λάβει σύντομα σχετικές αποφάσεις. 

Όσον αφορά στην διαδικασία, έχει γίνει αναβάθμιση στον λογισμικό Cytafleet και 

βελτίωση των συναφών διαδικασιών με ενσωμάτωση πρόσθετων ασφαλιστικών 

δικλίδων, ώστε ενέργειες που οδηγούν σε ασυμφωνίες στοιχείων να αποτρέπονται 

αυτόματα από το λογισμικό ή να εντοπίζονται έγκαιρα. 

17. Σύστημα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (έργο LEFCO). 

Στις 12.4.2012, τερματίστηκε το συμβόλαιο για την προμήθεια και εγκατάσταση του πιο 

πάνω συστήματος, λόγω σοβαρών τεχνικών προβλημάτων τα οποία δεν κατέστη 

δυνατό να επιλυθούν, όπως διαπιστώθηκε από τους επαναλαμβάνομενους 
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προκαταρκτικούς έλεγχους αποδοχής που διήρκησαν από το 2008 μέχρι το 2012.  Ως 

εκ τούτου, η Αρχή προχώρησε στην εξαργύρωση των εγγυητικών, ύψους €20,2 εκ., 

όπως προνοούσαν οι όροι της σύμβασης. 

Η εξαργύρωση των εγγυητικών στη συνέχεια προσέκρουσε σε νομικά κωλύματα 

που προέβαλε η εταιρεία.  Η εταιρεία προσέφυγε σε Ιταλικό ∆ικαστήριο με στόχο 

να παρεμποδίσει την εξαργύρωση των εγγυητικών και καταβολή των αντίστοιχων 

ποσών στην Τράπεζα Κύπρου, στηριζόμενη σε σχετική πρόνοια της Ιταλικής 

νομοθεσίας.  Ενόψει των πιο πάνω, η Τράπεζα Κύπρου αρνήθηκε την καταβολή 

των ποσών στην Αρχή.  

Το Ιταλικό ∆ικαστήριο απέρριψε τις απαιτήσεις της εν λόγω εταιρείας και τα 

σχετικά ποσά καταβλήθηκαν τον Αύγουστο 2012 στην Αρχή και στη συνέχεια 

κατατέθηκαν σε λογαριασμούς επ’ ονόματι της Αρχής – στην Τράπεζα Κύπρου. 

Λαμβάνοντας υπόψη την κρατούσα οικονομική κατάσταση και τις τρέχουσες 

εξελίξεις στη Τράπεζα Κύπρου η Αρχή ζήτησε τη διασφάλιση των ποσών αυτών 

και την εξαίρεση τους από τα ποσά που υπόνκειται σε λήψη μέτρων. 

Μετά την απόφαση για τερματισμό του συμβολαίου η εταιρεία έχει προσφύγει σε 

διαιτησία εναντίον της απόφασης για παράνομο τερματισμό. 

Για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας αποφασίσθηκε 

από κοινού (Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 

και Αρχής) στις 30.5.2012 η αναβάθμιση του εφεδρικού συστήματος στο ΚΕΠΛ 

στην Λεωφόρο Αθαλάσσας σε κύριο σύστημα, με επιπρόσθετες λειτουργίες. 

Το νέο συμβόλαιο (επέκταση του αρχικού συμβολαίου ημερ.26.10.2011 έναντι 

€1.698.125) υπογράφτηκε με την κατασκευάστρια εταιρεία THALES Hellas SA στις 

16.11.2012 έναντι του ποσού €1.985.500 και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε τρεις 

φάσεις μέχρι τον Ιανουάριο του 2014 ( Το βασικό μέρος του συστήματος  

αναμένεται να παραδοθεί τον Ιούνιο του 2013). 

18. Πρόστιμα από Ρυθμιστικές Αρχές. 

Κατά το 2012 επιβλήθηκαν στην Αρχή τα πιο κάτω πρόστιμα από την Επιτροπή 

Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) συνολικού ποσού €4.267.792. 

(α) Τον ∆εκέμβριο του 2012 η ΕΠΑ επέβαλε πρόστιμο €2.150.680 για 

παράβαση εκ μέρους της Αρχής των διατάξεων του άρθρου 6(1)(α) των περί 
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Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου, με την επιβολή αθέμιτων λιανικών τιμών 

αγοράς ή πώλησης ή άλλων μη θεμιτών υπό τις περιστάσεις όρων συναλλαγής. 

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από καταγγελία της εταιρείας PrimeTel Co Ltd την 

οποία υπέβαλε στην ΕΠΑ στις 3.6.2005 εναντίον της Αρχής ως αποτέλεσμα των 

μειώσεων των λιανικών τιμών των υπηρεσιών i-choice και miVision που τέθηκαν 

σε ισχύ την 1.6.2005, καθώς και των κατά καιρούς προσφορών που η Αρχή 

προέβαινε σε σχέση με τα εν λόγω προϊόντα. 

Συναφώς αναφέρεται ότι η ΕΠΑ τον Ιανουάριο του 2013 με επιστολή της αναφέρει 

ότι εάν δεν πληρωθεί το οφειλόμενο ποσό των €2.150.680 θα ληφθούν νομικά 

μέτρα εναντίον της Αρχής. 

(β) Τον Σεπτέμβριο του 2012 η ΕΠΑ επέβαλε πρόστιμο €390.000 για 

παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6(1)(α), 6(1)(β) και 6(1)(γ) του περί 

Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου, ως καταχρηστική εκμετάλλευση 

δεσπόζουσας θέσης ή σχέσης οικονομικής εξάρτησης . 

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από καταγγελία της εταιρείας Golden Telemedia την 

οποία υπέβαλε στην ΕΠΑ στις 19/3/2007 εναντίον της Αρχής ως αποτέλεσμα της 

άρνησης της να παρέχει στους πελάτες που αγόραζαν προπληρωμένες 

υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας «soeasy», πρόσβαση στις υπηρεσίες 

τηλεπληροφόρησης που πρόσφερε η Golden Telemedia. 

(γ) Στις 11.9.2012 η ΕΠΑ επέβαλε στην Αρχής πρόστιμο €637.112 για 

παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6(1) (β) και (γ) του περί Προστασίας του 

Ανταγωνισμού Νόμου, περιορίζοντας την παραγωγή ή τη διάθεση της 

τεχνολογικής ανάπτυξης, προς ζημιά των καταναλωτών. 

Η υπόθεση εξετάστηκε μετά από καταγγελία της εταιρείας Netsmart την οποία 

υπέβαλε στην ΕΠΑ στις 6.12.2006 εναντίον της Αρχής αναφορικά με την κατ’ 

ισχυρισμό άρνηση της Αρχής να δώσει στην Netsmart πρόσβαση στη 

δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σύντομων γραπτών μηνυμάτων προστιθέμενης 

αξίας (Premium SMS) στους εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, όπου η χρέωση γίνεται κατά τον τερματισμό του μηνύματος. 

(δ)  Στις 8.10.2012 η ΕΠΑ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ποσού €1.090.000 για 

παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6(1)(α), 6(1)(β) και 6(1)(γ) του περί 
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Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου, ως καταχρηστική εκμετάλλευση 

δεσπόζουσας θέσης ή σχέσης οικονομικής εξάρτησης . 

Οι υποθέσεις εξετάστηκαν μετά από καταγγελίες της εταιρείας Thuderworx Ltd 

τις οποίες υπέβαλε στην ΕΠΑ στις 7.4.2004 & 11.10.2005 εναντίον της Αρχής 

αναφορικά με τον ισχυρισμό για καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας 

θέσης που κατέχει η ΑΤΗΚ στην παροχή της απαραίτητης υποδομής και 

υπηρεσιών, ώστε να είναι δυνατή η παροχή γραπτών μηνυμάτων αξίας στο 

καταναλωτικό κοινό (Premium SMS) από ανεξάρτητους παρόχους και παροχής 

υπηρεσιών σύντομων γραπτών μηνυμάτων προστιθέμενης αξίας (Premium 

SMS) στους εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Η ΑΤΗΚ για τα πιο πάνω πρόστιμα κατέθεσε προσφυγές στο Ανώτατο 

∆ικαστήριο εναντίον της πιο πάνω απόφασης. 

19. Αγωγές εναντίον της Αρχής. 

(α) Αγωγή 5503/2008 της εταιρείας The Performing Right Society Ltd. Η Αρχή 

συνήψε την 1.8.2004 γραπτή συμφωνία με την πιο πάνω εταιρεία για την εξασφάλιση 

άδειας αναμετάδοσης στην τηλεόραση έργων στο ρεπερτόριο της εταιρείας. Η 

συμφωνία βρίσκεται σε ισχύ μέχρι σήμερα εφόσον δεν τερματίστηκε από οποιοδήποτε 

των μερών με την παροχή έγγραφης ειδοποίησης τριών μηνών, όπως προνοείται στον 

όρο 8 της συμφωνίας.   

H Αρχή αποφάσισε ότι το 2008 να διακόψει την καταβολή των δικαιωμάτων στην 

εταιρεία για τις ερμηνείες ή εκτελέσεις καλλιτεχνών για τις οποίες έχει εξασφαλισθεί η 

άδεια από τους παραγωγούς των ηχογραφήσεων ή ταινιών ή εκπομπών. Η εταιρεία 

καταχώρισε  την αγωγή (5503/2008) για διεκδίκηση των ποσών που αφορούσαν τα έτη 

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

υπέρ της εταιρείας για το συνολικό ποσό των €247.202 πλέον επιδικασθέντα έξοδα. Η 

απόφαση εφεσιβλήθηκε από την Αρχή. 

Η Αρχή κατέβαλε στις 15.5.2012 το ποσό των €247.202 για τα έτη 2007 και 2008, ενώ 

εκκρεμούν τιμολόγια για τα μετέπειτα έτη που συμποσούνται στο ποσό των €904.192.  

(β) Προσφυγή 1305/05 της εταιρείας Digicom Ltd. Η εταιρεία Digicom Ltd 

καταχώρισε προσφυγή εναντίον της απόφασης της Αρχής για κατακύρωση του 

διαγωνισμού ΑΤ10/2004 για αγορά συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού 

ρεύματος στον επιτυχόντα προσφοροδότη με βασικό επιχείρημα ότι ενώ η Επιτροπή 
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Αξιολόγησης έκρινε ότι η προσφορά του επιτυχόντα προσφοροδότη δεν πληρούσε τις 

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

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

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

έκρινε ότι υπήρχαν αποκλίσεις από ουσιώδεις όρους της προσφοράς του επιτυχόντα 

προσφοροδότη. Η Απόφαση εφεσιβλήθηκε από την Αρχή. 

Η έφεση (Α.Ε. 183/07) απορρίφθηκε και η εταιρεία καταχώρισε αγωγή (8019/2011) με 

την οποία αξιώνει ειδικές αποζημιώσεις ύψους €909.753 λόγω της μη κατακύρωσης 

της εν λόγω προσφοράς σε αυτήν και/ή λόγω της ανάθεσης σε άλλη εταιρεία κατά 

παράβαση ουσιωδών όρων του διαγωνισμού, η οποία τελικά κηρύχθηκε άκυρη και η 

οποία αμφισβητήθηκε ανεπιτυχώς από την Αρχή με την έφεση Α.Ε. 183/07. 

20. Εκκρεμή θέματα. 

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

έχουν ακόμη διευθετηθεί. 

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

έχει σημειωθεί καμιά εξέλιξη όσον αφορά στην αλλαγή του νομικού καθεστώτος 

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

Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος του 2007» κατατέθηκε στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων για ψήφιση στις 14.6.2007 και έκτοτε εκκρεμεί.  

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

υποστηρίζει, δεν της παρέχουν την απαιτούμενη ευελιξία για τη διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού, την ταχύτητα στη λήψη και υλοποίηση των αποφάσεων 

και την προσφορά βέλτιστης εμπειρίας στον πελάτη. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος της Αρχής, η Αρχή τυχαία πληροφορήθηκε 

ότι το εν λόγω Νομοσχέδιο περιλήφθηκε στην Ημερήσια ∆ιάταξη της Βουλής των 

Αντιπροσώπων στις 16.5.2013 με σκοπό την απόσυρσή του. 

(β)  Απαλλοτρίωση ακίνητης ιδιοκτησίας.  Με τη Γνωστοποίηση Απαλλοτρίωσης αρ. 

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

απαλλοτρίωσε έναντι του ποσού των £285.000 την ακίνητη ιδιοκτησία με αριθμό εγγραφής 

1135 στην ενορία Άγιοι Ανάργυροι στη Λάρνακα, για την ανέγερση κτιρίων με σκοπό την 

εγκατάσταση μηχανημάτων για την ανάπτυξη και επέκταση των τηλεπικοινωνιών. Η 

απαλλοτριωθείσα ιδιοκτησία μεταβιβάστηκε επ  ́ονόματι της Αρχής στις 25.4.1996.  
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Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, η αίτηση για έκδοση πολεοδομικής 

άδειας υποβλήθηκε με καθυστέρηση στις 27.11.2000.  Η πολεοδομική άδεια εκδόθηκε 

στις 24.7.2001 και η Αρχή προκήρυξε διαγωνισμό για την ανέγερση των κτιρίων στις 

30.9.2003. Ακολούθως, με απόφαση του Συμβουλίου ημερ. 17.5.2004, ακυρώθηκαν 

όλες οι προσφορές για την ανέγερση του κτιρίου και με άλλη απόφαση ημερ. 

27.2.2006, εγκρίθηκε ο επανασχεδιασμός των κτιρίων, η υποβολή αιτήσεων για νέες 

άδειες (πολεοδομικής και οικοδομικής) και η προκήρυξη νέου διαγωνισμού. 

Οι πρώην ιδιοκτήτες καταχώρισαν την προσφυγή αρ. 1408/2008, με την οποία 

ζητούν από το ∆ικαστήριο να διατάξει την επιστροφή σε αυτούς της ιδιοκτησίας η 

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

απαλλοτρίωση εντός του χρονικού περιθωρίου των τριών χρόνων που καθορίζει 

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

Νόμου αρ. 15/1962 (3 χρόνια). 

Ύστερα από προσφυγή των πρώην ιδιοκτητών το Ανώτατο ∆ικαστήριο αποφάσισε 

στις 24.3.2011 ότι η Αρχή οφείλει να επιστρέψει το ακίνητο στους πρώην ιδιοκτήτες 

λόγω του ότι ο σκοπός της απαλλοτρίωσης δεν έχει καταστεί εφικτός.  Στην απόφαση 

του Ανωτάτου αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι όσα έγιναν αφορούσαν σε κτίρια για 

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

μακροχρόνια καθυστέρηση και παλινδρομήσεις για να εκδοθεί πολεοδομική άδεια, 

περίπου 14 χρόνια μετά τη δημοσίευση του ∆ιατάγματος Απαλλοτρίωσης. 

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

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

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

τίτλοι ιδιοκτησίας. Η ακίνητη ιδιοκτησία αφορά σε τρεις περιπτώσεις: 

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

Κέντρου Τσάδας, όπου η Αρχή κατέβαλε το συνολικό ποσό των €18.517 

(£10.838). 

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

γραφείων Αμμοχώστου, όπου καταβλήθηκε μέχρι την ημερομηνία του 

ελέγχου το συνολικό ποσό των €300.855. 
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(iii) Αγορά γης στην Κισσόνεργα για την ανέγερση του Τηλεπικοινωνιακού 

Κέντρου Κισσόνεργας, όπου η Αρχή κατέβαλε το ποσό των €45.278 

(£26.500) και εκκρεμεί υπόλοιπο ύψους €1.708 (£1.000). 

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

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

αφορούν στη συγκρότηση των πειθαρχικών οργάνων κηρύχθηκαν ως γενόμενοι καθ  ́

υπέρβαση εξουσίας. Έκτοτε ατόνησαν και περιέπεσαν σε αχρηστία και οι πειθαρχικές 

υποθέσεις τυγχάνουν χειρισμού από το Συμβούλιο της Αρχής. Το προσχέδιο των νέων 

Κανονισμών που ετοιμάστηκαν έτυχε νομοτεχνικής επεξεργασίας το 2004 από τον Γενικό 

Εισαγγελέα και στάληκε στο Αρμόδιο Υπουργείο για προώθησή του στο Υπουργικό 

Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.  

Τον Οκτώβριο του 2011 με επιστολή του το Τμήμα ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού 

ζήτησε από την Αρχή να το ενημερώσει κατά πόσο επιθυμεί να προωθηθούν οι πιο πάνω 

Κανονισμοί για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο ως έχουν μετά την πάροδο τόσο 

μεγάλου διαστήματος. Η Αρχή δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι σήμερα. 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Αρχής, οι εν λόγω Πειθαρχικοί Κανονισμοί δεν 

προωθήθηκαν καθότι ξεκίνησε η αναθεώρηση των Κανονισμών Προσωπικού στο σύνολό 

τους και στα πλαίσια αυτά θα καθοριστεί και ο χειρισμός των Πειθαρχικών Κανονισμών. 

 
 
 
 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ημοκρατίας 
 

 

Λευκωσία, 14 Ιουνίου 2013 
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