
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005. 

 

1. Γενικά. 

Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται, σύµφωνα µε το άρθρο 3(5) των περί Νοµικών 
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασµών) Νόµων του 1983 και 1984,  
στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Οι λογαριασµοί της Αρχής για το 2005 έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή που 
διόρισε η Αρχή, ύστερα από έγκρισή µου, µε βάση το άρθρο 3(1) των πιο πάνω  
Νόµων. Με βάση το ίδιο άρθρο,  η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει διενεργήσει 
επιπρόσθετο οικονοµικό και διαχειριστικό έλεγχο. 

2. Προσχέδιο Νοµοσχεδίου για αλλαγή του νοµικού καθεστώτος της  ΑΤΗΚ. 

Το νοµοσχέδιο µε τίτλο «Νόµος που Τροποποιεί, Κωδικοποιεί και Ενσωµατώνει 
τους περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόµους» έχει τύχει νοµοτεχνικής 
επεξεργασίας από τη Νοµική Υπηρεσία και στάλθηκε στο Υπουργείο 
Συγκοινωνιών και Έργων για τελικά σχόλια. 

Στο νοµοσχέδιο αναφέρεται ότι οι λογαριασµοί της ΑΤΗΚ ελέγχονται από το Γενικό 
Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας και έχει απαλειφθεί η εξαίρεση της ΑΤΗΚ από το πεδίο 
εφαρµογής του περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος 
Λογαριασµών) Νόµου.  Με τον τρόπο αυτό, έχουν αρθεί τα προβλήµατα που 
ανεφύησαν στο προηγούµενο προσχέδιο στο οποίο αποκλειόταν ο έλεγχος από το 
Γενικό Ελεγκτή, παρόλο που η ΑΤΗΚ διατηρούσε το καθεστώς Νοµικού 
Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 

3. Προϋπολογισµός. 

(α) ΄Εγκριση Προϋπολογισµού.  Ο Προϋπολογισµός της Αρχής για το έτος 
2005 εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 15.6.2004 και στάλθηκε στο 
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων στις 23.6.2004.  Εγκρίθηκε από το 
Υπουργικό Συµβούλιο στις 19.10.2004 και κατατέθηκε στη Βουλή στις 3.11.2004, 
από την οποία εγκρίθηκε στις 17.2.2005.  Σύµφωνα µε τους περί Νοµικών 
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισµών) Νόµους, ο 
Προϋπολογισµός έπρεπε να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 
αργότερο µέχρι τις 30.9.2004.  Οι δαπάνες από την 1.1.2005 µέχρι τις 16.2.2005 
είχαν εγκριθεί από τη Βουλή µε την ψήφιση δωδεκατηµορίων.  
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(β) ∆απάνες Προϋπολογισµού Αναπτύξεως.  Οι δαπάνες που 
προϋπολογίστηκαν για το 2005 ήταν £73,5 εκ. και οι πραγµατικές ανήλθαν σε 
£56,4 εκ. 

Η κατάσταση που ακολουθεί παρουσιάζει την εκτέλεση του Προϋπολογισµού 
Αναπτύξεως, σε σύγκριση µε τα προηγούµενα χρόνια: 

Έτος  Προϋπολογισµός 
Πραγµατικές 

δαπάνες 
Αδαπάνητα 

ποσά  
Ποσοστό 

απόκλισης 
  £εκ. £εκ. £εκ  % 

2001  68,3 59,5 8,8  13 
2002  129,8 60,5 69,3  53 
2003  103 57,1 45,9  45 
2004  98,6 71,1 27,5  28 
2005  73,5 56,4 17,1  23 

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται τα σηµαντικότερα έργα του Προϋπολογισµού 
Αναπτύξεως που παρουσιάζουν χαµηλό ποσοστό υλοποίησης. 

Έργο Προϋπολογισµός  ∆απάνη 
 £εκ.  £εκ. 

∆ιεθνή Υποβρύχια Καλώδια 10,2  0,2 
∆ίκτυο Μετάδοσης  2,4  1,0 
Κτήρια 3,9  1,7 
Τεχνολογία Πληροφορικής 7,0  5,1 
Παγκύπριο Σύστηµα Ασφάλειας Κτηρίων 1,5  0,4 
Ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός 3,7  1,9 

Η µεγαλύτερη απόκλιση στα διεθνή υποβρύχια καλώδια οφείλεται, σύµφωνα µε 
τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΤΗΚ, στο γεγονός ότι δεν 
αγοράστηκε επιπρόσθετη χωρητικότητα (£10 εκ.), λόγω της συνέχισης των 
διεθνών αρνητικών συνθηκών. 

(γ) Υπερβάσεις.  Κατά το 2005 σηµειώθηκαν υπερβάσεις σε 6 Κονδύλια του 
Τακτικού Προϋπολογισµού, συνολικού ύψους £3.516.000, και σε 3 Κονδύλια του 
Προϋπολογισµού Αναπτύξεως, ύψους £5.219.000.  Σύµφωνα µε την πρόνοια του 
περί Προϋπολογισµού της ΑΤΗΚ Νόµου του 2005, έχει ζητηθεί έγκριση από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο για µεταφορά κονδυλίων από άλλα ΄Αρθρα του ίδιου 
Κεφαλαίου για κάλυψη των υπερβάσεων.  Μέσα σε ένα µήνα από την έγκριση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου θα πρέπει να κατατεθεί ενώπιον της Βουλής των 
Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων έκθεση που να 
παρουσιάζει τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε η έγκριση και τις συνθήκες 
κάτω από τις οποίες αυτή χορηγήθηκε. 
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4. Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Το καθαρό πλεόνασµα για το 2005, πριν από τη 
φορολογία, ήταν £27,4 εκ., σε σύγκριση µε £35,2 εκ. το προηγούµενο έτος. 

 2005 2004 
 £εκ. £εκ. 
Έσοδα από υπηρεσίες 230,5 231,6 
Άλλα έσοδα 12,3 9,0 
 242,8 240,6 
Έξοδα λειτουργίας (213,1) (190,4) 
Λειτουργικό Πλεόνασµα 29,7 50,2 
(Επιβολή)/Ακύρωση προστίµων (2,3) 20,0 
Χορηγία στο Κράτος - (35,0) 
Πλεόνασµα πριν από τη φορολογία  27,4 35,2 

Τα τέλη για τις διάφορες υπηρεσίες καθορίζονται από την ΑΤΗΚ µε βάση τον περί 
Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικό) Νόµο του 2004 και για τις 
ρυθµιζόµενες υπηρεσίες εγκρίνονται από το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθµίσεως 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων. 

Τα έξοδα λειτουργίας αυξήθηκαν κατά £22,7 εκ. ή ποσοστό 11,9%  Οι 
σηµαντικότερες  αυξήσεις  σηµειώθηκαν  στις  δαπάνες   προσωπικού  κατά   
£12,6 εκ., στην αγορά περιεχοµένου για την υπηρεσία miVision κατά £1,1 εκ., στον 
ηλεκτρισµό και νερό κατά £0,9 εκ. και στις διαφηµίσεις κατά £1,8 εκ. 

(β) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια 
γενική εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της ΑΤΗΚ: 

 2005  2004 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 2,98  2,83 
Πλεόνασµα πριν από τον Εταιρικό Φόρο προς 
Απασχολούµενο Κεφάλαιο (Σύνολο Αποθεµατικών και 
Υποχρεώσεων) 

 
 

4,77% 

  
 

8,9% 
Αποδοχές Προσωπικού προς Έσοδα από Υπηρεσίες 35,2%  30% 

5. Μετρητά και κυβερνητικά χρεώγραφα. 

Στις 31.12.2005 υπήρχαν µετρητά και κυβερνητικά χρεώγραφα συνολικού ύψους 
£205,3  εκ., σε σύγκριση µε £192,7  εκ. το 2004.  Τα µετρητά ανέρχονταν σε 
£130,3  εκ., σε σύγκριση µε £128,2 εκ. το 2004, και στο µεγαλύτερο µέρος τους 
είναι κατατεθειµένα σε εµπορικές τράπεζες, σε λογαριασµούς ενός έτους 
προειδοποίησης  και σε γραµµάτια µε επιτόκιο 5%. 
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Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, τα ταµειακά διαθέσιµα, πέρα 
από τις ετήσιες ανάγκες της ΑΤΗΚ, θα έπρεπε, σύµφωνα µε σχετική απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών, δυνάµει του περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
(Επενδύσεις) Νόµου αρ. 100 του 1991,  να είχαν επενδυθεί σταδιακά εντός 10   
ετών σε κυβερνητικά χρεώγραφα.  Ο Πρόεδρος της ΑΤΗΚ, σε επιστολή του ηµερ. 
24.2.2005 προς τον Υπουργό Οικονοµικών, ανέφερε ότι τα ταµειακά διαθέσιµα 
επενδύονται, τηρώντας στο µεγαλύτερο δυνατόν βαθµό τις πρόνοιες των πιο 
πάνω νοµοθεσιών, χωρίς όµως να παραβλέπονται τα χρηµατοοικονοµικά 
δεδοµένα της αγοράς.  Επίσης παρέθεσε τα στοιχεία της διαχείρισης των 
ταµειακών διαθεσίµων για τα έτη 2000-2005 για επικύρωσή τους από τον 
Υπουργό και ζήτησε όπως επιτραπεί στην ΑΤΗΚ να συνεχίσει να τηρεί περίπου 
την ίδια αναλογία επενδύσεων σε κυβερνητικά χρεώγραφα και σε τραπεζικές 
καταθέσεις.  Ο Υπουργός Οικονοµικών δεν έχει δώσει απάντηση στην πιο πάνω 
επιστολή. 

Ο Πρόεδρος της ΑΤΗΚ µε πληροφόρησε ότι, σύµφωνα µε έκθεση ανεξάρτητου 
Συµβούλου σχετικά µε τη διαχείριση των ταµειακών διαθεσίµων της ΑΤΗΚ, η 
απόφαση του  Υπουργείου Οικονοµικών του 1991 και η σχετική νοµοθεσία 
πιθανόν να αντίκεινται στο Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο, λόγω του ότι περιορίζουν τις 
επενδυτικές επιλογές. 

6. Προσωπικό. 

(α) Η ΑΤΗΚ στις 31.12.2005 εργοδοτούσε 2499 άτοµα ως µόνιµο προσωπικό, 
σε σύγκριση µε 2506 το 2004.  Οι εγκεκριµένες θέσεις στον Προϋπολογισµό ήταν 
2549 (2564 µείον 15 θέσεις που σηµειώθηκαν µε διπλό σταυρό), σε σύγκριση µε 
2564 για το 2004.  Κατά το 2005 υπήρχαν 50 κενές θέσεις. 

Οι δαπάνες για µισθούς, επιδόµατα, υπερωρίες και εργοδοτικές εισφορές ανήλθαν 
σε £63,6 εκ., σε σύγκριση µε £59 εκ. το 2004 (αύξηση 7,8%). 

Οι δαπάνες για τόκους και ελλείµµατα στο Σχέδιο Συντάξεων και στο Ταµείο 
Συντάξεων ήταν £17,6 εκ., σε σύγκριση µε £9,6 εκ. το 2004. 

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, ο ετήσιος µέσος όρος δαπανών για κάθε 
εργοδοτούµενο, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ελλειµµατική εισφορά των £17,6 εκ. στο 
Σχέδιο Συντάξεων, ήταν περίπου £25.448 (2004 £23.482).  Με την ελλειµµατική 
εισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων, ο µέσος όρος δαπανών για κάθε εργοδοτούµενο 
το 2005 ήταν περίπου £32.511 (2004 £27.319). 

Από το 2000 η ΑΤΗΚ εργοδοτεί έκτακτο προσωπικό, το οποίο πληρώνεται πάνω 
σε ωροµίσθια βάση.  Στις 31.12.2005 εργοδοτούνταν 157 έκτακτοι υπάλληλοι, για 
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στελέχωση των Κέντρων Τηλεξυπηρέτησης και η σχετική δαπάνη για το έτος 
ανήλθε στις £792.385. 

(β) Άλλα ωφελήµατα προσωπικού.  Κατά τα έτη 2003-2005 πληρώθηκαν τα 
πιο κάτω ποσά: 
 2005 2004  2003 
 £ £  £ 
Βοηθήµατα και χορηγίες προς το προσωπικό 500.714 501.692  507.503 
Εορταστικές εκδηλώσεις 115.147 36.772  43.871 
Επιχορήγηση Σωµατείου Ταµείου Ευηµερίας 828.093 867.886  678.332 
Συνδροµές υπαλλήλων και συνταξιούχων στο 
ΘΟΚ 

 
10.525 

 
10.980 

  
7.400 

Οµαδική ασφάλεια υπαλλήλων και 
συνταξιούχων 

 
361.391 

 
356.599 

  
377.952 

 1.815.870 1.773.919  1.615.058 

Οι διάφορες χορηγίες προς το προσωπικό (µηνιαία βοηθήµατα υπαλλήλων 
Ταµείου Προνοίας, χορηγήµατα τέκνων για σπουδές, βοηθήµατα σε 
δυσπραγούντες υπαλλήλους, χορηγήµατα σε αριστεύσαντα παιδιά υπαλλήλων 
κ.λπ.) γίνονται µε βάση σχετική απόφαση του Συµβουλίου. 

Η εισφορά στο Σωµατείο Ταµείου Ευηµερίας και η οµαδική ασφάλεια των 
υπαλλήλων και συνταξιούχων γίνονται βάσει της συλλογικής σύµβασης (3% επί 
του εκάστοτε ετήσιου µισθολογίου).  Για τη διαχείριση των οικονοµικών του 
Σωµατείου, η ∆ιαχειριστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από εννέα λειτουργούς 
της ΑΤΗΚ (τον Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, και οκτώ 
εκπροσώπους των Συντεχνιών), λογοδοτεί στα µέλη του Σωµατείου και όχι στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

7. Αποζηµίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση. 

Ο θεσµός της πρόωρης αφυπηρέτησης προσωπικού συνεχίστηκε και το 2005.  Σε 
20 υπαλλήλους της Αρχής, οι οποίοι αφυπηρέτησαν πρόωρα, καταβλήθηκε 
αποζηµίωση συνολικού ύψους £790.970, επιπρόσθετα από τα συνταξιοδοτικά 
τους ωφελήµατα.  Από την εφαρµογή του θεσµού το 1988 µέχρι το 2005, η ΑΤΗΚ 
έχει δαπανήσει για πρόωρη αφυπηρέτηση 677 υπαλλήλων συνολικό ποσό 
£17.849.120. 

Το ποσό της αποζηµίωσης για πρόωρη αφυπηρέτηση καθορίζεται, βάσει του 
αναθεωρηµένου Κανονισµού 10Α, ο οποίος εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στις 
23.7.2002 (απόφαση 350/02), ως το µικρότερο ποσό από τα (i) και (ii) πιο κάτω: 
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(i) Μηνιαίος µισθός (βασικός + τιµάριθµος) επί τα πραγµατικά έτη υπηρεσίας.  Ο 
µηνιαίος µισθός υπολογίζεται µε βάση την ανώτατη βαθµίδα της κλίµακας 
των υπαλλήλων. 

(ii) Το 85% της διαφοράς µεταξύ του µισθού που θα έπαιρναν µέχρι την 
κανονική ηµεροµηνία αφυπηρέτησής τους, µε βάση τη σηµερινή µισθολογική 
τους κλίµακα, και της σύνταξής τους κατά την εν λόγω ηµεροµηνία. 

∆εν εφαρµόζεται ανώτατο ποσό αποζηµίωσης και προεξοφλητικό επιτόκιο. 

Οι αποζηµιώσεις του έτους κυµάνθηκαν από £5.265 µέχρι £61.188, µε µέσο όρο 
ανά υπάλληλο £39.549. 

8. Υπερωρίες. 

Η δαπάνη  για υπερωριακή  απασχόληση  ανήλθε σε £2,25 εκ., σε σύγκριση µε 
£2,20 εκ. το  2004, δηλαδή  σηµειώθηκε  αύξηση  κατά 2,27%.  Τα ποσά  που 
πληρώθηκαν για υπερωριακή απασχόληση για τα έτη 2005-2004 φαίνονται πιο 
κάτω: 

 2005  2004 
 Ώρες £εκ. Ώρες £εκ. 

Υπερωρίες Κυριακής και 
δηµόσιων αργιών 

 
68774 

 
1,03 

 
75528 

 
1,08 

Επίδοµα βάρδιας  0,40  0,39 
  1,43   1,47 
Υπερωρίες εργάσιµων 
ηµερών 

 
79084 

 
0,82 

 
73305 

 
0,73 

  2,25   2,20 

Στα πιο πάνω ποσά δεν περιλαµβάνονται οι εισφορές στα διάφορα ταµεία, οι 
οποίες ανέρχονται περίπου στο 13%. 

9. Εργοδότηση προσωπικού από τη θυγατρική εταιρεία DIGIMED για τις 
  ανάγκες των Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και των 
 Κέντρων Τηλεξυπηρέτησης. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΤΗΚ το 2004 αποφάσισε να ζητήσει από τη 
θυγατρική εταιρεία Digimed να παράσχει υπηρεσίες προς τις Κινητές 
Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες, µέσω της εργοδότησης µηχανικών από κατάλογο 
υποψηφίων για πρόσληψη στην ΑΤΗΚ, ο οποίος καταρτίστηκε σε προηγούµενο 
διαγωνισµό για την πλήρωση κενών θέσεων. 

Από τη Digimed προσλήφθηκαν το 2005  8 άτοµα για το σκοπό αυτό.  Οι µισθοί 
των υπαλλήλων αυτών καταβάλλονται από τη Digimed  και χρεώνεται για τις 
υπηρεσίες τους η ΑΤΗΚ.  Το 2005 πληρώθηκαν £62.328, ποσό το οποίο 
χρεώθηκε στο Κονδύλι Λειτουργία και Συντήρηση Συστηµάτων GSM. 
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Επίσης η εταιρεία κατά το 2005 εργοδότησε 69 έκτακτους υπαλλήλους για κάλυψη 
των αναγκών των Κέντρων Τηλεξυπηρέτησης.  Η ΑΤΗΚ πλήρωσε για τις 
υπηρεσίες τους ποσό £68.755, το οποίο χρεώθηκε στο Κονδύλι Αµοιβές 
Συνεργατών και Συµβούλων. 

10. Σχέδιο Συντάξεων. 

Η αναλογιστική µελέτη του Σχεδίου Συντάξεων στις 31.12.2005 παρουσίαζε 
έλλειµµα £27,7 εκ., το οποίο, σύµφωνα µε τη µελέτη, οφείλεται κυρίως στη 
µειωµένη απόδοση των επενδύσεων του Σχεδίου, λόγω της µείωσης των 
επιτοκίων και της µειωµένης απόδοσης των κυβερνητικών χρεωγράφων. 

Αναφέρεται ότι το έλλειµµα προέκυψε, παρά το ότι, λόγω της επέκτασης του ορίου 
αφυπηρέτησης στο 63ο έτος, προέκυψε όφελος για το Σχέδιο κατά το 2005, της 
τάξης των £27 εκ. 

Όλες οι  αναλογιστικές µελέτες του Σχεδίου Συντάξεων που έχουν διεξαχθεί τα 
τελευταία χρόνια παρουσιάζουν έλλειµµα.  Κατά την περίοδο 2001-2005 το 
συνολικό έλλειµµα ανήλθε στο ποσό των £76 εκ. 

Το Συµβούλιο θα πρέπει να µελετήσει την κατάσταση και να τροχοδροµήσει µέτρα 
για έγκαιρη αντιµετώπιση του προβλήµατος, το οποίο µε τα σηµερινά δεδοµένα 
προβλέπεται να συνεχιστεί και τα επόµενα χρόνια.  Αναφέρεται συναφώς ότι, 
σύµφωνα µε την Οδηγία 2003/41/EC ηµεροµηνίας 3.6.2003 του 
Ευρωκοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Κράτη-Μέλη 
υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι τα Σχέδια Συνταξιοδοτικών Ωφεληµάτων που 
λειτουργούν στην επικράτειά τους επενδύουν τα ταµειακά τους διαθέσιµα µε 
σύνεση και µε τρόπο που είναι προς το συµφέρον των µελών τους, και 
εφαρµόζουν κατάλληλη διασπορά των επενδύσεων, έτσι ώστε να µην υπάρχει 
υπέρµετρη εξάρτηση από κάποιου είδους ή κατηγορίας επένδυση.  Επίσης 
απαγορεύει στα Κράτη-Μέλη να επιβάλλουν επένδυση των ταµειακών διαθεσίµων 
σε συγκεκριµένες κατηγορίες επενδύσεων ή να απαιτούν όπως οι επενδύσεις 
υποβάλλονται εκ των προτέρων για έγκριση. 

11. Θυγατρική εταιρεία Digimed Communications Ltd. 

Η εταιρεία Digimed Communications Ltd ιδρύθηκε µε σκοπό την παροχή 
διαφόρων υπηρεσιών στο εξωτερικό, όπως συµβουλευτικών, εκπαιδευτικών κ.λπ. 

Οι δραστηριότητες της εταιρείας ελέγχονται από ιδιώτη ελεγκτή.  Όπως ανέφερα 
και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, η ΑΤΗΚ κατέθεσε στο λογαριασµό της 
εταιρείας ποσό £30 εκ., για επενδύσεις στο εξωτερικό, το οποίο κεφαλαιοποιήθηκε 
το 2004, µετά από σχετική απόφαση της ΑΤΗΚ και έγκριση του Υπουργού 
Συγκοινωνιών και Έργων, και έχουν εκδοθεί τίτλοι µετοχών στο όνοµα της ΑΤΗΚ.  
Το 2005 επενδύθηκαν σε θυγατρικές εταιρείες της Digimed συνολικά £2.705.518. 
Το υπόλοιπο ποσό βρίσκεται κατατεθειµένο σε διάφορους τραπεζικούς 
λογαριασµούς και το 2005 απέφερε τόκους £1.043.975. 
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Τα αποτελέσµατα του έτους, όπως παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις 
της εταιρείας, είναι: 

 2005 2004 
 £ £ 
Έσοδα από υπηρεσίες 204.245 151.619 
Έξοδα λειτουργίας (329.565) (544.740) 
Ζηµιά από εργασίες (125.320) (393.121) 
Είσπραξη µερίσµατος από Iris  32.239 0 
Τόκοι εισπρακτέοι 1.043.975 1.129.507 
Άλλα έξοδα χρηµατοδότησης   (158.744) (172.951) 
Μερίδιο ζηµιάς σε συνδεδεµένη 
εταιρεία (3.813) (2.207) 

Κέρδος πριν από τη φορολογία 788.337 561.228 
Φορολογία  (144.733) (153.152) 
Κέρδος µετά τη φορολογία  643.604 408.076 

Η εταιρεία έχει τις πιο κάτω θυγατρικές εταιρείες: 
 Ποσοστό 

συµµετοχής  Ποσό 
επένδυσης 

  
Σκοπός  

 %     
Cytacom Solutions Ltd 100  £250.000  Παροχή ολοκληρωµένων λύσεων ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας στον τοµέα των ιδιωτικών δικτύων 
και τερµατικού εξοπλισµού. 

Emporion Plaza Ltd 100  £200.000  Παροχή υπηρεσιών και διευκολύνσεων 
ηλεκτρονικού εµπορίου και δηµιουργία 
ηλεκτρονικών καταστηµάτων στο διαδίκτυο. 

Bestel Communications 
Ltd 

50  £131.445  Παροχή ολοκληρωµένων τηλεπικοινωνιακών 
λύσεων ψηλού επιπέδου και συµβουλευτικών 
υπηρεσιών σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς 
για δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.  

Iris Gateway Satellite 
Services Ltd 

100  £1.266.707  Προσφορά υπηρεσιών δορυφορικής µετάδοσης 
ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων µεταξύ 
Ευρώπης και Ασίας.  

Cyta UK Ltd 100  £629.265 
(Stg750.000) 

 Παροχή σε συνεργασία µε τη CYTA HELLAS και 
την ΑΤΗΚ διασηµειακών διεθνών συνδέσεων σε 
επιχειρηµατικούς πελάτες και τηλεπικοινωνιακούς 
φορείς. Επίσης παροχή υπηρεσιών σταθερής 
τηλεφωνίας µέσω προεπιλογής φορέα στο ΗΒ. 

CYTA  HELLAS SA 100  £540.779 
(€940.000) 

 Παροχή σε συνεργασία µε τη CYTA UK και την 
ΑΤΗΚ διασηµειακών διεθνών συνδέσεων σε 
επιχειρηµατικούς πελάτες και τηλεπικοινωνιακούς 
φορείς. 

Actel 
Telecommunication Ltd 

85,714  £1.890.641 
(€3.300.000) 

 Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας, διαδικτύου και 
ψηφιακής τηλεόρασης µέσω διαδικτύου. 

Cytasoft Ltd 100  -  Η εταιρεία δεν ενεργοποιήθηκε ακόµα.  Θα 
προσφέρει τηλεϋπηρεσίες λογισµικού και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας και 
πληροφορικής. 
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Οικονοµικά στοιχεία θυγατρικών εταιρειών. 

Θυγατρική 
εταιρεία 

 
Κύκλος 

εργασιών 

1Κέρδος/ 
(Ζηµιά) από 

εργασίες  

Κέρδος/(Ζηµιά) 
πριν από τη 
φορολογία  

Πάγιο 
ενεργητικό και 

επενδύσεις  
Κεφαλαιουχική 

βάση 
 £ £ £ £ £ 
Digimed 2204.245 (125.320) 3788.337 44.889.658 33.151.465 
Iris 253.807 (5.394) 57.208 287.041 1.408.306 
Bestel 0 (16.493) (6.609) 0 244.532 
Cytacom 899.464 (208.375) (197.319) 109.782 (293.942) 
Emporion 26.957 (209.549) (198.395) 31.839 (111.956) 
Cyta UK 127.010 (338.663) (343.400) 160.000 207.650 

Cyta Hellas  207.300 10.080 (38.518) 229.260 355.750 

Actel 0 (283.233) (225.629) 25.867 1.625.255 

12. Αποθήκες. 

(α) Αποθέµατα λειτουργίας και συντήρησης.   Τα αποθέµατα υλικών 
λειτουργίας και συντήρησης στις 31.12.2005 ήταν αξίας £2,8 εκ., σε σύγκριση µε 
£4,2  εκ. το 2004 (µείωση 33%). Η µείωση των αποθεµάτων οφείλεται κυρίως στη 
διαγραφή υλικών αξίας £936.183 που αγοράστηκαν πριν από το 2000, 
περιλαµβανοµένων και υλικών  αξίας £410.681 που βρίσκονταν σε αποθήκες στις 
κατεχόµενες περιοχές. 

Η πρόβλεψη για πεπαλαιωµένα υλικά αναθεωρήθηκε από £1,2 εκ. το 2004 σε 
£0,4 εκ. στις 31.12.2005. 

Στις 31.12.2005 υλικά και εξοπλισµός αξίας £481.138 βρίσκονταν σε προµηθευτές 
στο εξωτερικό για επιδιόρθωση. 

(β) Αποθέµατα έργων υπό εκτέλεση.  Τα αποθέµατα υλικών για τα έργα υπό 
εκτέλεση, τα οποία παρουσιάζονται στο πάγιο ενεργητικό της ΑΤΗΚ, στις 
31.12.2005 ήταν αξίας £8,9 εκ., σε σύγκριση µε £6,7  εκ. το 2004 (αύξηση 33%), 
όπως αναλύονται πιο κάτω: 

  2005  2004 
    £εκ.  £εκ. 

Μεταγωγικό ∆ίκτυο  0,82 1,02 
Κινητές Τηλ. Υπηρεσίες  5,58 2,72 
Σταθερές Τηλ. Υπηρεσίες  0,25 0,34 
Ηλεκτροµηχανολογικές Υπηρεσίες  0,03 0,01 
∆ίκτυο Πρόσβασης  2,22 2,60 
  8,90 6,69 

                                                           
1 Εξαιρουµένων εσόδων/εξόδων χρηµατοδότησης. 
2 Τα έσοδα αφορούν µόνο σε υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στις θυγατρικές. 
3 Το κέρδος οφείλεται κυρίως σε τόκους εισπρακτέους.. 
4 Πάγιο ενεργητικό=£0, Επενδύσεις=£4.899.658 
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Τα αποθέµατα εξοπλισµού Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών αποτελούνται 
από εξοπλισµό 3ης γενεάς, αξίας £2 εκ., και εξοπλισµό GSM και υποστηρικτικό 
εξοπλισµό αξίας £3,58 εκ. 

Ο εξοπλισµός της Κινητής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας 3ης γενεάς παραλήφθηκε 
το Νοέµβριο και ∆εκέµβριο 2005. 

Ο εξοπλισµός GSM παραµένει στις αποθήκες λόγω του ότι από το 2004 
σταµάτησε η ανάπτυξη του δικτύου, λόγω της καθυστέρησης που παρουσιάζεται 
στην ολοκλήρωση της χωροθετικής πολιτικής σταθµών ραδιοεπικοινωνίας. 

Η ΑΤΗΚ, µε βάση τον περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµο αρ. 112(Ι)/2004, πριν από την εκτέλεση 
οποιασδήποτε εργασίας σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία θα πρέπει να 
βεβαιώνεται ότι όλα τα απαραίτητα δικαιώµατα και άδειες έχουν εξασφαλιστεί από 
κάθε αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή. 

Από τον Οκτώβριο του 2004, η ΑΤΗΚ δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε εγκατάσταση 
νέου Σταθµού Βάσης χωρίς την προηγούµενη εξασφάλιση των απαιτούµενων 
αδειών, σε αναµονή της ψήφισης σχετικής χωροθετικής νοµοθεσίας από τη Βουλή, 
που θα διέπει τις εγκαταστάσεις Σταθµών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας.  
Επιπρόσθετα, από το Σεπτέµβριο του 2004 όλες οι αιτήσεις που έχει υποβάλει για 
πολεοδοµικές και οικοδοµικές άδειες, ακόµα και για σταθµούς που έχουν 
εγκατασταθεί παλαιότερα µε βάση τον περί Τηλεγράφων Νόµο, βρίσκονται ακόµα 
υπό εξέταση.  Σηµειώνεται ότι από τα τέλη του 2004 η ΑΗΚ απαιτεί πολεοδοµικές 
και οικοδοµικές άδειες για να προχωρήσει σε Ηλεκτροδότηση Σταθµών Βάσης 
Κινητής Τηλεφωνίας. 

Εξαιτίας των πιο πάνω, οι προγραµµατισµένες εγκαταστάσεις νέων Σταθµών 
Βάσης (περίπου 30) δεν µπορεί να ολοκληρωθούν, µε αποτέλεσµα η επέκταση 
του δικτύου κινητής τηλεφωνίας να έχει παγώσει, µε επακόλουθο τη µειωµένη της 
προσφερόµενης υπηρεσίας ποιότητα. 

Αναφέρεται ότι πληρώνονται ενοίκια £25.500 σε ιδιοκτήτες γης/κτηρίων για 
εγκατάσταση Σταθµών Βάσης, χωρίς να µπορεί η ΑΤΗΚ να αξιοποιήσει τους 
ενοικιασµένους χώρους.  

Σηµειώνεται ότι έχουν αχθεί στα Επαρχιακά ∆ικαστήρια σειρά υποθέσεων εναντίον 
της ΑΤΗΚ, για τοποθέτηση Σταθµών Βάσης χωρίς την έκδοση οικοδοµικής άδειας, 
από τους ∆ήµους. 

Αναφέρεται  ότι,  σύµφωνα  µε  στοιχεία  της  ΑΤΗΚ, υλικά  και  εξοπλισµός  αξίας 
£1,3 εκ. παραµένουν στις αποθήκες πέραν των 24 µηνών. 
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(γ) Μηχανογραφηµένο σύστηµα αποθηκών.  Η διαχείριση των αποθηκών 
υποστηρίζεται από το λογισµικό σύστηµα διαχείρισης αποθεµάτων ∆ΑΚΑ, το 
οποίο ετοιµάστηκε από τις Υπηρεσίες Πληροφορικής της ΑΤΗΚ και εφαρµόστηκε 
από την 1η Νοεµβρίου 1995.  Το σύστηµα παρουσιάζει διάφορες αδυναµίες, µε 
αποτέλεσµα να µην ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης Υλικού. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα πιο κάτω. 

(i) Η διόρθωση λαθών στο σύστηµα γίνεται µε δυσκολία και η διαδικασία που 
ακολουθείται είναι χρονοβόρα.  Συγκεκριµένα, για να γίνει διόρθωση λάθους 
στην καταχώριση της τιµής του υλικού θα πρέπει να ακυρωθούν όλες οι 
εγγραφές που έγιναν µετά την ηµεροµηνία της λανθασµένης καταχώρισης, 
να γίνει η διόρθωση και στη συνέχεια να καταχωριστούν και πάλι όλες οι 
εγγραφές που ακυρώθηκαν. 

(ii) Το λογισµικό πρόγραµµα δεν έχει τη δυνατότητα καταχώρισης σειριακών 
αριθµών των υλικών, µε αποτέλεσµα να µη φαίνεται η ηµεροµηνία 
παραλαβής των υλικών.  Ως επακόλουθο, οι υπεύθυνοι διαχειριστές δεν 
έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν κατά πόσο για τα υλικά που 
αποστέλλονται για επιδιόρθωση ισχύει ο χρόνος εγγύησης. 

(iii) Υλικά ή εξοπλισµός που επιστρέφονται στην αποθήκη µετά την εκτέλεση του 
έργου καταχωρίζονται µε βάση την ηµεροµηνία επιστροφής και όχι την 
ηµεροµηνία απόκτησης, µε αποτέλεσµα να φαίνεται στατιστικά ότι 
παραµένουν στην αποθήκη για µικρό χρονικό διάστηµα. Το ίδιο συµβαίνει και 
όταν µεταφέρονται υλικά ή εξοπλισµός από τη µια αποθήκη στην άλλη.  Κατά 
συνέπεια δεν εντοπίζονται εύκολα τα υλικά και  ο εξοπλισµός που 
παραµένουν στις αποθήκες αναξιοποίητα. 

(iv) Οι διαχειριστές υλικών δεν έχουν σωστή πληροφόρηση όσον αφορά στις 
παραγγελίες των υλικών.  Το γεγονός αυτό δηµιουργεί προβλήµατα στον 
προγραµµατισµό των εργασιών. 

(v) Τα υπολείµµατα των καλωδίων που επιστρέφονται στην αποθήκη δεν 
καταχωρίζονται στα αποθέµατα, λόγω αδυναµίας στο λογισµικό. 

(δ) Σύστηµα παρακολούθησης παραγγελιών.  Παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχει 
ολοκληρωµένο µηχανογραφικό σύστηµα για την παρακολούθηση της εκτέλεσης 
των παραγγελιών αποθεµάτων και εξοπλισµού.  Ως αποτέλεσµα, δυσχεραίνεται η 
παρακολούθηση των χρονοδιαγραµµάτων για την παραλαβή των υλικών. 
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Ο Πρόεδρος της ΑΤΗΚ µε πληροφόρησε ότι θα εξεταστεί είτε η αγορά είτε η 
ανάπτυξη λογισµικού που θα συνδέει τις παραγγελίες µε τον Προϋπολογισµό και 
τις αποθήκες, όπως επίσης και µε το σύστηµα πληρωµών. 

13. Αξιοποίηση κτηρίου Παλουριώτισσας. 

Η ΑΤΗΚ διαθέτει κτήριο στην  Παλουριώτισσα, το οποίο  αποτελείται από ισόγειο 
και δύο ορόφους, µε χωρητικότητα πέραν των 30 γραφειακών χώρων.  Στο 
δεύτερο όροφο λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο. 

Μέχρι το έτος 2000 το κτήριο χρησιµοποιόταν για τη στέγαση του ∆ικτύου 
Πρόσβασης.  Μετά τη µετακίνηση του ∆ικτύου Πρόσβασης σε άλλο ιδιόκτητο 
κτήριο στη ∆ασούπολη, το κτήριο χρησιµοποιείται για τη στέγαση µικρού αριθµού 
υπαλλήλων (7 άτοµα) της θυγατρικής εταιρείας Emporion Plaza και έκτοτε οι 
υπόλοιποι γραφειακοί χώροι παραµένουν αναξιοποίητοι. 

Αναφέρεται ότι η ΑΤΗΚ κατέβαλε τα τελευταία χρόνια ποσό πέραν των £30.000 
για βελτιώσεις, έργα συντήρησης και διαµόρφωση χώρων του κτηρίου, καθώς και 
ποσό £24.320 για κατασκευή σκιάστρων για 34 χώρους στάθµευσης. 

Ενόψει του γεγονότος ότι η ΑΤΗΚ καταβάλλει σηµαντικά ποσά για ενοίκια 
γραφειακών χώρων, θα πρέπει να µελετηθεί η αξιοποίηση του κτηρίου, µε σκοπό 
τη µείωση της δαπάνης για ενοίκια.  Επίσης θα πρέπει να µελετηθεί κατά πόσο 
υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις µη κατάλληλης αξιοποίησης κτηριακών χώρων 
της ΑΤΗΚ. 

14. Προσφορές. 

(α) ∆ιαγωνισµός ΑΤ 56/2003 – Παγκύπριο Σύστηµα Πυρασφάλειας.  Ο 
διαγωνισµός για το Παγκύπριο Σύστηµα Πυρασφάλειας που αφορά στην 
προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος πυρανίχνευσης σε όλα τα κτήρια της 
ΑΤΗΚ και την επιπρόσθετη εγκατάσταση συστηµάτων πυρόσβεσης σε χώρους 
όπου υπάρχει εξοπλισµός ή αρχεία, προκηρύχθηκε στις 30.3.2004, µε το σύστηµα 
των δύο φακέλων, µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη ύψους £5,5 εκ. για την αγορά 
εξοπλισµού και £100.000 για συντήρηση του εξοπλισµού για 15 χρόνια. 

Λόγω της πολυπλοκότητας του έργου, η ετοιµασία των προδιαγραφών ανατέθηκε 
σε εξωτερικό σύµβουλο.  Οι προδιαγραφές  οριστικοποιήθηκαν, αφού 
προηγουµένως είχαν ζητηθεί δηµόσια σχόλια από ενδιαφερόµενους 
προσφοροδότες. 

Υποβλήθηκαν 10 προσφορές και, σύµφωνα µε την έκθεση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης ηµερ. 23.11.2004, η αξιολόγηση έγινε παράλληλα τόσο από τον 
εξωτερικό σύµβουλο όσο και από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών.  Η 
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Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε ότι 4 προσφορές ικανοποιούσαν τις ελάχιστες 
βαθµολογίες και εισηγήθηκε όπως ανοιχθούν οι οικονοµικοί φάκελοι και γίνει η 
οικονοµική αξιολόγησή τους, ενώ ο εξωτερικός σύµβουλος αποφάσισε ότι µόνο 2 
προσφορές προκρίνονταν για το άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς.  Στην 
έκθεση της ηµερ. 3.1.2005,  η Εποπτεύουσα Επιτροπή αναφέρει ότι µόνο δύο 
προσφοροδότες θα έπρεπε να είχαν αποκλειστεί στο στάδιο της τεχνικής 
αξιολόγησης, ενώ αποκλείστηκαν έξι προσφοροδότες, λόγω µη απάντησής τους 
στη δήλωση συµµόρφωσης. 

Το Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών στη συνεδρία του µε αρ. 43/2005, ηµερ. 
16.5.2005 (πρακτ. 335/205), εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι έξι 
προσφοροδότες αποκλείστηκαν λόγω εφαρµογής όρων των προδιαγραφών που 
σε τελευταία ανάλυση περιλήφθηκαν εκ παραδροµής ή/και χωρίς τις εγκρίσεις που 
απαιτούνται από τους Κανονισµούς Προσφορών (όρος 12 – Μέρος Ι και όροι 19 
και 20 – Μέρος V). 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στη συνεδρία του µε αρ. 18/2005, ηµερ. 17.5.2005, 
αποφάσισε, µεταξύ άλλων, όπως κληθούν όλοι οι προσφοροδότες να δώσουν 
αναθεωρηµένη προσφορά, στη βάση διαφοροποιηµένων προδιαγραφών, όπου να 
διορθωθούν αδυναµίες που εντοπίστηκαν εκ των υστέρων. 

Στη συνέχεια το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε νέα απόφασή του (αρ. συν. 21/05) στις 
7.6.2005 και αφού έλαβε υπόψη τη γνωµάτευση του Νοµικού Συµβούλου της 
Αρχής, αποφάσισε την ακύρωση του διαγωνισµού, γιατί: 

(i) ∆εν έχουν συµφωνήσει ανεπιφύλακτα όλοι οι προσφοροδότες µε την 
υποβολή αναθεωρηµένων προσφορών, µε βάση τις διαφοροποιηµένες 
προδιαγραφές. 

(ii) Οι ανάγκες της υπηρεσίας έχουν διαφοροποιηθεί όσον αφορά: 

• Στη χρονική διάρκεια της συντήρησης, η οποία έχει µειωθεί, από 15 χρόνια 
που απαιτούσαν οι προδιαγραφές, σε 18 µήνες. 

• Στην υλοποίηση του έργου, η οποία µπορεί να γίνει σε δύο φάσεις, η πρώτη 
από τον προσφοροδότη και η δεύτερη από την ίδια την ΑΤΗΚ. 

• Στην επιλογή των πυροσβεστικών αερίων που έχουν συµπεριληφθεί στις 
προδιαγραφές. 

Επιπρόσθετα, το Συµβούλιο ζήτησε την επιλογή νέου συµβούλου, που θα 
πρέπει να είναι ειδικός εγνωσµένου κύρους από το διεθνή χώρο, καθώς και 
τον επανακαθορισµό κριτηρίων αξιολόγησης. 
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Με την απόφαση του Κεντρικού Συµβουλίου Προσφορών αρ. συνεδρίας 15/06, 
ηµερ. 20.2.2006 (πρακτ. 135/06), έχει εγκριθεί όπως η ΑΤΗΚ προχωρήσει 
στην επιλογή νέου συµβούλου µε κλειστή διαδικασία προσφορών. 

Αναφέρεται ότι, µετά την απόφαση για ακύρωση του διαγωνισµού, ένας 
προσφοροδότης, ο οποίος εξασφάλισε την πιο ψηλή βαθµολογία, καταχώρισε 
προσφυγή στο Ανώτατο ∆ικαστήριο στις 14.9.2005. 

(iii) Από την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε, όπως φαίνεται στη σχετική 
αλληλογραφία, παρατηρήθηκαν τα πιο κάτω: 

• Οι προσφοροδότες είχαν την ευχέρεια και υπέβαλαν σχόλια/παρατηρήσεις 
κατά το στάδιο ετοιµασίας των προδιαγραφών. 

• Σε κανένα στάδιο τόσο της συγγραφής/ετοιµασίας όσο και της αξιολόγησης 
των προσφορών δεν προβληµάτισε το θέµα που αφορούσε στη χρονική 
διάρκεια της συντήρησης, παρά µόνο όταν ολοκληρώθηκε η τεχνική 
αξιολόγηση. 

• Παρουσιάστηκαν σηµαντικές καθυστερήσεις στη διαδικασία αξιολόγησης 
των προσφορών λόγω αδυναµίας τήρησης των χρονοδιαγραµµάτων.  
Συγκεκριµένα, ενώ η διάρκεια ισχύος των προσφορών καθορίστηκε στις 180 
µέρες (ηµεροµηνία λήξης 19.1.2005), µετά από τρεις παρατάσεις ισχύος 
των προσφορών, και µέχρι την ηµεροµηνία ακύρωσης της προσφοράς στις 
7.6.2005, έφθασε συνολικά στις 320 µέρες, µε αποτέλεσµα η ΑΤΗΚ να 
επιβαρύνεται µε επιπρόσθετα διοικητικά και άλλα έξοδα και µε κίνδυνο τη µη 
έγκαιρη υλοποίηση του έργου. 

• Με τη νέα απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την επιλογή νέου 
συµβούλου ειδικού εγνωσµένου κύρους, εκ των πραγµάτων τίθεται σε 
αµφιβολία η ποιότητα της προσφερόµενης υπηρεσίας του εξωτερικού 
συµβούλου (συµβόλαιο ΑΤ 57/2001), στον οποίο το Κεντρικό Συµβούλιο 
Προσφορών, στη συνεδρία του αρ. 73/2005 και ηµερ. 31.8.2005 (πρακτ. 
601/2005), αποφάσισε όπως καταβληθεί το ποσό των £96.800, πλέον ΦΠΑ. 

• Πέραν των πιο πάνω παρατηρήθηκε ότι, ενώ ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία 
αξιολόγησης των προσφορών, η οποία είναι εµπιστευτική, συγκεκριµένες 
εταιρείες/προσφοροδότες και Πρεσβείες ξένων χωρών απέστελλαν 
επιστολές σε διάφορους αποδέκτες (Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
Πρόεδρο Κεντρικού Συµβουλίου Προσφορών κ.ά.), στις οποίες απαντούσαν 
και σχολίαζαν επακριβώς, µε συγκεκριµένα επιχειρήµατα – σχόλιά τους, 
παρατηρήσεις εµπιστευτικών υπηρεσιακών εκθέσεων της Επιτροπής 
Αξιολόγησης, του Κεντρικού Συµβουλίου Προσφορών και της 
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Εποπτεύουσας Επιτροπής, γεγονός που φανερώνει ότι γνώριζαν τις 
αρχικές εισηγήσεις των αρµόδιων οργάνων. 

Στην έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών ηµερ. 9.5.2005 εκφράζεται 
η ανησυχία της για τη συνεχή διαρροή εµπιστευτικών εκθέσεων/πληροφοριών, 
σχετικά µε το διαγωνισµό. 

Το όλο θέµα θα πρέπει να προβληµατίσει σοβαρά την ΑΤΗΚ και θα πρέπει να 
ληφθούν όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα, ώστε να τηρείται πλήρης εχεµύθεια, όπως 
προνοείται και στους σχετικούς Κανονισµούς 65 και 87 των ∆ιαδικασιών 
Προσφορών. 

Συναφώς αναφέρεται ότι το θέµα των καθυστερήσεων στη διαδικασία των 
προσφορών έχει απασχολήσει το Υπουργικό Συµβούλιο, το οποίο αποφάσισε τη 
λήψη µέτρων για αντιµετώπισή του, τα οποία αποτυπώνονται σε σχετική εγκύκλιο 
της αρµόδιας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (αρ. ΓΛ/ΑΑ∆Σ 28 ηµερ. 7.4.2006). 

(β) ∆ιαγωνισµός ΜΜ 61/2005 – Προσωρινή Στέγαση του Νέου Κέντρου 
Ελέγχου Πτήσεων.  Για την προσωρινή στέγαση του Νέου Κέντρου Ελέγχου 
Πτήσεων, η ΑΤΗΚ υπέγραψε στις 7.7.2005 ενοικιαστήριο έγγραφο µε την εταιρεία 
GAP  Vassilopoulos Offices Ltd  για περίοδο ενοικίασης δύο χρόνων, από 
1.8.2005 – 31.7.2007, και µε δικαίωµα ανανέωσης µέχρι δύο χρόνια, µετά από 
προκήρυξη διαγωνισµού µε τη µέθοδο της κλειστής διαδικασίας προσφορών, 
ύστερα από δηµόσια πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος.  Η προσφορά 
κατακυρώθηκε από το Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών στη συνεδρία 45/2005, 
ηµερ. 18.5.2005, πρακτ. 359/05. 

Το ενοικιαστήριο έγγραφο καθορίζει µηνιαίο ενοίκιο £6.850 για συνολικό εµβαδόν 
1079 τ.µ. ( ή £6,30 το τ.µ.) (που αποτελείται από τον 3ο και 4ο όροφο, µέρος του 
υπογείου και 18 χώρους στάθµευσης).  Ωστόσο δεν έχει εξασφαλιστεί σχετική 
εκτίµηση ως προς το ύψος του ενοικίου που καθορίστηκε.  Το ποσό του ενοικίου 
κατά τ.µ. θεωρείται ψηλό, σε σύγκριση µε ενοίκια που καταβάλλονται για 
παρόµοιους χώρους/κτήρια που ενοικιάζονται από την Κυβέρνηση, τα οποία, 
σύµφωνα µε την Επαρχιακή Επιτροπή Καθορισµού Ενοικίων Λευκωσίας, 
κυµαίνονται µεταξύ £4 και £4,50 το τ.µ., καθώς και για χώρους που έχουν 
ενοικιαστεί από την Αρχή στην ίδια περιοχή (Λεωφόρο Αθαλάσσας) κατά το 2004 
και 2005, µε ενοίκια από £4,17 - £4,60 το τ.µ. 

Για να λειτουργήσει ο πιο πάνω χώρος, πέραν του συνολικού ενοικίου ύψους 
£164.400, θα απαιτηθούν πρόσθετες δαπάνες για αναπροσαρµογή του χώρου, µε 
υπολογιζόµενο κόστος £400.000, στο οποίο περιλαµβάνεται εξοπλισµός αξίας 
περίπου £150.000 που θα µπορεί να ανακτηθεί και να ξαναχρησιµοποιηθεί.  
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Επιπρόσθετα υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί ποσό €887.000 (£520.000) σε τιµές 
του 2005 για τη µετακίνηση του εξοπλισµού LEFCO από το κτήριο προσωρινής 
στέγασης στο νέο κτήριο που θα ανεγερθεί στην Κοκκινοτριµιθιά.  Όλες οι πιο 
πάνω δαπάνες χρεώνονται στην Κυβέρνηση (Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας). 

Με βάση τα πιο πάνω δεδοµένα, το πραγµατικό κόστος ενοικίασης για την 
περίοδο των 2 χρόνων ανέρχεται σε £17.266 το µήνα.  Αναφέρεται ότι οι 
ενοικιαζόµενοι χώροι παραµένουν αναξιοποίητοι λόγω της καθυστέρησης που 
παρουσιάζει το έργο LEFCO (βλ. παρ. 15 πιο κάτω). 

Παρατηρήθηκε ότι στα βασικά κριτήρια για επιλογή του χώρου δεν έχει περιληφθεί 
και το κριτήριο για εξασφάλιση πιστοποιητικού τελικής έγκρισης του κτηρίου. 

Στη συνεδρία του αρ. 61/05 ηµερ. 8.7.2005, πρακτ. 512/05, το Κεντρικό Συµβούλιο 
Προσφορών αποφάσισε την καταβολή στην εν λόγω εταιρεία του ποσού των 
£15.010, πλέον ΦΠΑ, ως αντίτιµο για την εξαγορά ηλεκτρικού φορτίου, ισχύος 190 
KVA.  Παρατηρήθηκε ότι δεν έχει συµπεριληφθεί σχετικός όρος στο ενοικιαστήριο 
έγγραφο, ώστε το ποσό αυτό να επιστραφεί στην ΑΤΗΚ µετά τη λήξη της 
ενοικίασης του χώρου. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΤΗΚ µε πληροφόρησε ότι οι 
διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και οι συµφωνίες που έγιναν ήταν µε τη σύµφωνη 
γνώµη του Τµήµατος Πολιτικής Αεροπορίας και του Υπουργείου Συγκοινωνιών και 
Έργων, οι οποίοι θα αναλάβουν τις δαπάνες.  Για το µηνιαίο ενοίκιο δεν ζητήθηκε 
εκτίµηση, λόγω του ότι ήταν αποτέλεσµα διαδικασίας προσφορών, σύµφωνα µε τα 
κριτήρια που καθόρισε το Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας.  Αναφορικά µε την 
εξαγορά του ηλεκτρικού φορτίου, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να γίνει 
χρέωση στον επόµενο ενοικιαστή. 

(γ) ∆ιαγωνισµός ΑΤ 19/2004 – Μελέτη, Κατασκευή και Τοποθέτηση 
Σκιάστρων Χώρων Στάθµευσης στα κτήρια της ΑΤΗΚ στη Λευκωσία.  Από 
µελέτη των εγγράφων, των προδιαγραφών και της έκθεσης αξιολόγησης του πιο 
πάνω διαγωνισµού παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα. 

(i) Κατακύρωση προσφοράς.  Ο πιο πάνω διαγωνισµός προκηρύχθηκε στις 
8.6.2004 µε τη µέθοδο των δύο φακέλων.  Στις τεχνικές προδιαγραφές 
(πρόνοια 3) καθορίστηκε ότι το ολικό κόστος για κάθε χώρο στάθµευσης ανά 
αυτοκίνητο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των £700 για κατασκευή 
1516 χώρων στάθµευσης. 

Το πιο πάνω κόστος, σύµφωνα µε σηµείωµα της Υπηρεσίας Κτηρίων και 
∆οµικών Έργων, ηµερ. 6.5.2004, εγκρίθηκε προφορικά από το ∆ιευθυντή 
Υποστηρικτικής Υποδοµής. 
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Σε προηγούµενη παρόµοια προσφορά (ΑΤ 34/03) είχε εγκριθεί από την 
ΑΤΗΚ ως ανώτατο κόστος ανά χώρο στάθµευσης ποσό £500 - £600 και 
τελικά κατακυρώθηκε το ποσό των £518,59 ανά χώρο στάθµευσης. 

Υποβλήθηκαν τέσσερεις προσφορές, από τις οποίες οι δύο αποκλείστηκαν 
κατά την τεχνική αξιολόγηση, λόγω του ότι δεν συµµορφώνονταν µε βασικές 
πρόνοιες των εγγράφων των προσφορών. 

Με την απόφαση του Συµβουλίου αρ. 6/2005, ηµερ. 22.2.2005, η προσφορά 
κατακυρώθηκε σε συγκεκριµένο προσφοροδότη και το συµφωνητικό 
έγγραφο υπογράφηκε στις 3.6.2005, έναντι του ποσού των £1.066.023, στο 
οποίο περιλαµβάνεται επιπλέον ποσό £32.745 για αύξηση του πλάτους των 
σκιάστρων, από 2,30 µ. που προβλεπόταν στις προδιαγραφές, σε 2,50 µ. 

Η αλλαγή αυτή αποφασίστηκε πριν από την υπογραφή του συµβολαίου.  Με 
την τροποποίηση που έγινε, το τελικό ποσό συµβολαίου, διαιρουµένου δια 
του αριθµού των χώρων στάθµευσης (1516), δίνει ποσό £703 ανά χώρο 
στάθµευσης, το οποίο υπερβαίνει το όριο που τέθηκε στην πιο πάνω 
πρόνοια αρ. 3 των τεχνικών προδιαγραφών. 

(ii) Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών.  Σχετικά µε τον καθορισµό των 
κριτηρίων, ο Κανονισµός Προσφορών αρ. 44 προβλέπει τα ακόλουθα: 

Καθορισµός 
κριτηρίων, 
βαρύτητας κριτηρίων 
και βαρύτητας 
τεχνικής και 
οικονοµικής 
πρότασης για τη 
µέθοδο των δύο 
φακέλων 

44 Σε κάθε περίπτωση που επιδιώκεται η επιλογή ή 
εξασφάλιση της συνολικά πιο συµφέρουσας προσφοράς θα 
πρέπει στα Έγγραφα Προσφορών να προνοούνται µε 
σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής και η βαρύτητα ενός 
εκάστου, εάν είναι δυνατόν κατά φθίνουσα σειρά 
σπουδαιότητας, καθώς και η βαρύτητα που αποδίδεται 
στην τεχνική και στην οικονοµική πρόταση, τα οποία 
εγκρίνονται από το Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών.  

Επίσης, σύµφωνα µε τα έγγραφα ∆ιαχείρισης Προσφορών (18 ∆ΠΡ), στο άρθρο 
1.15 προνοούνται τα ακόλουθα: 
1.15  Τα κύρια κριτήρια αξιολόγησης µε την αντίστοιχη 

βαρύτητα τους, η ελάχιστη βαθµολογία για κάθε κριτήριο 
ξεχωριστά, καθώς και η ελάχιστη αποδεκτή συνολική 
βαθµολογία που πρέπει να εξασφαλίσουν οι 
προσφοροδότες κατά την τεχνική αξιολόγηση των 
προσφορών, πρέπει να υποβάλλονται ιεραρχικά στο 
Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών για έγκριση, µε τα 
σχόλια/απόψεις της ιεραρχίας της αρµόδιας Υπηρεσίας 
τουλάχιστον µια εβδοµάδα πριν από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης του διαγωνισµού. 
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Από τη µελέτη των πρακτικών αρ. 539/2004 της συνεδρίας του Κεντρικού 
Συµβουλίου Προσφορών αρ. 66/04, ηµερ. 27.7.2004, φαίνεται ότι στη 
συγκεκριµένη προσφορά τα κριτήρια αξιολόγησης δεν είχαν εγκριθεί σύµφωνα µε 
τις πιο πάνω πρόνοιες.  Η παράλειψη αυτή επισηµαίνεται και στα πιο πάνω 
πρακτικά.  Τελικά το Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών στην ίδια συνεδρία του 
αποφάσισε την έγκρισή τους εκ των υστέρων. 

(iii) Κόστος υλικών επί τόπου.  Στον όρο 3 του Συµφωνητικού Εγγράφου 
αναφέρεται ότι, ως αντάλλαγµα για την παροχή των υπηρεσιών, η ΑΤΗΚ θα 
εξοφλεί τα ποσά που αντιστοιχούν σε κάθε ολοκληρωµένη εργασία εντός 
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής του τιµολογίου που ο 
εργολάβος οφείλει να εκδώσει µετά την έκφραση έγγραφης ικανοποίησης της 
ΑΤΗΚ για τις εργασίες, όπως προνοείται στον Όρο 1.6 των Τεχνικών 
Προδιαγραφών. 

Το Νοέµβριο του 2005 ο εργολάβος υπέβαλε αίτηµα προς την ΑΤΗΚ για 
πληρωµή υλικών επί τόπου, το οποίο δεν προβλέπεται στους όρους του 
Συµφωνητικού Εγγράφου.  Στις 23.11.2005 µε απόφασή του το Κεντρικό 
Συµβούλιο Προσφορών (αρ. συνεδρίας 97/2005, πρακτικά 852/2005) 
ενέκρινε όπως ο εργολάβος πληρώνεται το 80% του ποσού που 
αντιπροσωπεύει το κόστος των υλικών επί τόπου. 

15. Προσφορά ΑΤ 42/2001 – Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού 
 για το νέο Κέντρο Ελέγχου Αεροπορικών Πτήσεων Λευκωσίας (έργο 
  LEFCO). 

Όπως ανέφερα σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, η πιο πάνω προσφορά αρχικά 
προκηρύχθηκε το 1998 (ΑΤ 14/98), µε υπολογιζόµενη δαπάνη £9 εκ.  Λόγω 
διάφορων αδυναµιών και προβληµάτων που προέκυψαν στο στάδιο της τεχνικής 
αξιολόγησης και της καθυστέρησης που σηµειώθηκε, η ΑΤΗΚ αποφάσισε στις 
24.4.2001 την ακύρωση και επαναπροκήρυξή της.  Υποβλήθηκαν τέσσερεις 
προσφορές και από την τεχνική αξιολόγηση προέκυψε ότι δύο από αυτές 
ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. 

Η υπογραφή του σχετικού συµβολαίου µε τον επιτυχόντα προσφοροδότη έγινε 
στις 21.7.2003, έναντι του ποσού των €17.036.880 για την προµήθεια του τεχνικού 
εξοπλισµού και €2.012.149 για εξαετή συντήρησή του. 

Κατά τη διάρκεια του 2005 συµφωνήθηκε αναθεωρηµένο χρονοδιάγραµµα, µε 
βάση το οποίο η παράδοση του έργου αναµένεται να γίνει τον Αύγουστο του 2006 
και η τελική αποδοχή του τον Αύγουστο του 2007. 
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Κατά την πρώτη φάση των εργοστασιακών ελέγχων αποδοχής, η οποία 
πραγµατοποιήθηκε από τις 14.11.2005 µέχρι 7.12.2005, εντοπίστηκαν κάποια 
τεχνικά προβλήµατα, τα οποία θα ελεγχθούν κατά τη δεύτερη φάση του 
εργοστασιακού ελέγχου αποδοχής. 

Μέχρι σήµερα καταβλήθηκε στον προµηθευτή το ποσό των £4.060.016 
(€6.943.796), το οποίο αντιπροσωπεύει την προκαταβολή και άλλες εργασίες 
βάσει των προνοιών του Συµβολαίου. 

16. Αναβάθµιση Αντισεισµικής Προστασίας των Κεντρικών Γραφείων 
  της ΑΤΗΚ. 

Σε προηγούµενες Εκθέσεις µου  ανέφερα ότι, προτού ληφθεί σχετική απόφαση για 
αναβάθµιση της αντισεισµικής προστασίας των Γραφείων, θα πρέπει να δοθεί 
έκθεση/απόψεις από τον αρχικό µελετητή του κτηρίου για την αντισεισµική στατική 
επάρκεια του κτηρίου και, δεδοµένης της µεγάλης δαπάνης που συνεπάγεται το 
έργο, εξέφρασα την άποψη ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα πρέπει να λάβει υπόψη 
του όλα τα δεδοµένα και τις υπαλλακτικές λύσεις, προτού ληφθεί τελική απόφαση.  
Η έκθεση δόθηκε τον Απρίλιο του 2004 και αναφέρει ότι η σεισµική επάρκεια του 
κτηρίου είναι σύµφωνα µε τους τότε ισχύοντες κανονισµούς και συγκεκριµένα το 
συντελεστή σεισµικής επιτάχυνσης 0,08g.  Σύµφωνα µε το σηµερινό κανονισµό, ο 
συντελεστής σεισµικής επιτάχυνσης είναι 0,10g.  Η πρόθεση της ΑΤΗΚ είναι η 
αναβάθµιση του κτηρίου µε συντελεστή σεισµικής επιτάχυνσης 0,25g. 

Στην τεχνοοικονοµική µελέτη (cost benefit analysis) που έγινε για λογαριασµό της 
ΑΤΗΚ από Γραφείο Εκτιµητών Ακινήτων, η αξία του αναβαθµισµένου κτηρίου 
υπολογίζεται να είναι γύρω στα £23,1 εκ. (αξία υφιστάµενου κτηρίου £8,8 εκ., 
δαπάνες για την ανακαίνιση/αναβάθµιση και προσθήκες £14,3  εκ.), ενώ το κόστος 
ανέγερσης νέου σύγχρονου κτηρίου υπολογίζεται σε £22,9  εκ. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στη συνεδρία του αρ. 45/2004, ηµερ. 7.12.2004, 
αποφάσισε όπως προχωρήσει στην αντισεισµική ενίσχυση του κτηρίου, καθώς και 
την ανακαίνιση διαφόρων χώρων (υφιστάµενο υπόγειο, χώρους υγιεινής, 
µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αµφιθέατρο και είσοδο), µε 
αρχικό προϋπολογισµό £4,2 εκ.  Αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος δεσµεύτηκε στη 
Βουλή ότι το συνολικό ποσό δεν θα υπερβεί τα £6 εκ.  Σηµειώνεται ότι έχουν ήδη 
εκτελεστεί εργασίες για κατασκευή υπόγειου µηχανοστασίου και χώρου 
στάθµευσης, µε δαπάνες ύψους περίπου £984.000. 

Όπως πληροφορούµαι, άρχισε η ετοιµασία των εγγράφων και προδιαγραφών για 
την προκήρυξη δηµόσιων προσφορών. 
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17. Κίνητρα και αµοιβές. 

Κατά το 2005 η ΑΤΗΚ επανέφερε το σχέδιο κινήτρων και αµοιβών, το οποίο 
αρχικά εισήχθη το 2001  αλλά αναστάλθηκε το 2003, λόγω διαφόρων 
προβληµάτων και αδυναµιών στην εφαρµογή του. 

Μετά από επανεξέταση και µε βάση τα αποτελέσµατα της πιλοτικής εφαρµογής 
του σχεδίου (2ο τρίµηνο του 2005) στις Υπηρεσίες Πελατών, το Συµβούλιο 
αποφάσισε (συν. 44/05, ηµερ. 25.10.2005) την εφαρµογή του συστήµατος για το 
2ο εξάµηνο του 2005 για περίπου 650 υπαλλήλους της Υπηρεσίας Πελατών, µε 
προϋπολογιζόµενο ποσό περίπου £224.000, το οποίο θα καταβληθεί κατά το 
2006. 

18. Χρεώστες. 

Το υπόλοιπο στις 31.12.2005, µετά την πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες, 
ανέρχεται σε £61,7 εκ. σε σύγκριση µε £65,2 εκ. για το 2004. 
 

 2005 2004 
 £εκ. £εκ. 

Συνδροµητές     
 Οφειλές ∆εκεµβρίου   16,5  16,5 
 Οφειλές προηγούµενων περιόδων   19,0  22,7 
  35,5  39,2 
Μείον πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες   (10,6)  (12,3) 
  24,9  26,9 
Χρεωστικές σηµειώσεις   3,2  4,3 
Μείον πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες   (1,1)  (1,1) 

  2,1  3,2 
Χρεώστες εξωτερικού  2,3  2,4 
Μείον πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες  (0,2)  (0,3) 
  2,1  2,1 
Άλλοι χρεώστες  8,3  9,7 
Μείον πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες  (0,1)  (0,1) 
  8,2  9,6 
Θυγατρικές εταιρείες  1,5  2,3 
Εναλλακτικοί Παροχείς  2,9  1,1 
Πρόστιµο Επιτρ. Προστασίας Ανταγωνισµού  20,0  20,0 
Σύνολο χρεωστών  61,7  65,2 

Στις χρεωστικές σηµειώσεις περιλαµβάνεται ποσό £2,04 εκ., το οποίο οφείλεται 
από διάφορα Κυβερνητικά Τµήµατα και Τοπικές Αρχές. Για το ποσό αυτό έχει γίνει 
πρόβλεψη £0,6 εκ., κυρίως για τιµολόγια που εκδόθηκαν από το 1990 µέχρι το 
2001. 

Το Ανώτατο ∆ικαστήριο, µε απόφασή του ηµεροµηνίας 26 Ιανουαρίου 2004, 
ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού του 2002 µε 
την οποία επιβλήθηκε το πρόστιµο στην ΑΤΗΚ, ύψους £20 εκ.  Μετά από 
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απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ζητήθηκε η επιστροφή του ποσού, η οποία 
όµως  εκκρεµεί µέχρι σήµερα. 

Επισφαλείς Χρεώστες.  Η πρόβλεψη του έτους στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 
για επισφαλείς χρεώστες ανέρχεται σε £1,5 εκ., σε σύγκριση µε £1,12 εκ. το 
προηγούµενο έτος.  Στις 31.12.2005 η συσσωρευµένη πρόβλεψη για επισφαλείς 
χρεώστες ήταν £12,1 εκ., σε σύγκριση µε £13,9 εκ.  το 2004.  Κατά το 2005 
διαγράφηκαν µε έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επισφαλείς χρεώστες ύψους 
£3.3 εκ., οι οποίοι περιλαµβάνονταν στη συσσωρευµένη πρόβλεψη για επισφαλείς 
χρεώστες.  Το µεγαλύτερο µέρος (£3,18 εκ.) αφορά σε επισφαλείς συνδροµητές. 

Σηµειώνεται ότι  η κήρυξη συνδροµητών σε επισφαλείς χρεώστες είχε ανασταλθεί 
από τον Ιούλιο 2003 µέχρι τον Απρίλιο του 2005, µε αποτέλεσµα τη συσσώρευση 
µεγάλου αριθµού συνδροµητών µε καθυστερηµένες οφειλές. Ως αποτέλεσµα, η 
διερεύνησή τους από το Τµήµα ∆ιαχείρισης Επισφαλών Χρεωστών έχει καταστεί 
δύσκολη. 

Η αναστολή της κήρυξης συνδροµητών σε επισφαλείς χρεώστες, σύµφωνα µε την 
ΑΤΗΚ, οφειλόταν στη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του περί Ρύθµισης των 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου. 

19. ∆ιαφηµίσεις και έξοδα προώθησης. 

Οι δαπάνες για σκοπούς διαφηµίσεων και προβολής των υπηρεσιών της ΑΤΗΚ το 
2005 ανήλθαν σε £6,8 εκ., σε σύγκριση µε £5,1  εκ. το 2004.  Οι αντίστοιχες 
δαπάνες για τα τελευταία τρία χρόνια φαίνονται πιο κάτω: 

Έτος  Προϋπολογισθείσες 
δαπάνες  Πραγµατικές 

δαπάνες Αύξηση 

  £  £ £ % 
2003  4.000.000  3.719.887 382.390 11,45 
2004  5.500.000  5.096.120 1.376.233 37,00 
2005  6.000.000  6.811.314 1.715.194 33,65 

Σηµειώνεται ότι στον Προϋπολογισµό του 2006 το ποσό στο Κονδύλι των 
διαφηµίσεων µειώθηκε σε £4,5 εκ.  

Παρατηρήθηκε ότι κατά το 2005 σηµειώθηκε αύξηση στα έξοδα διαφήµισης σε 
πινακίδες στους δρόµους (2005 £896.092, 2004 £282.815).  Αυτό οφείλεται στο 
ότι το 2005 αυξήθηκε ο αριθµός των πινακίδων από 60 σε 114.  Οι συγκεκριµένες 
τοποθεσίες επιλέχθηκαν µετά από µελέτη και εισηγήσεις από διαφηµιστικό 
γραφείο. 

Οι τιµές ενοικίασης των πινακίδων συµφωνήθηκαν µε απευθείας 
διαπραγµατεύσεις µε τις ιδιοκτήτριες εταιρείες.  Πρόσφατα έχει ανατεθεί σε 
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γραφείο ερευνών αγοράς η διεξαγωγή µελέτης για την αποτελεσµατικότητα των 
διαφόρων µέσων διαφήµισης και προώθησης των προϊόντων της ΑΤΗΚ.  Η µελέτη 
αναµένεται να υποβληθεί σύντοµα. 

Από το ποσό των £6,8 εκ., ποσό ύψους £6,3 εκ αφορά σε άµεση διαφήµιση.  Στις 
άµεσες διαφηµίσεις περιλαµβάνονται δαπάνες για διαφηµιστικές εκστρατείες, οι 
οποίες ετοιµάζονται από τέσσερα διαφηµιστικά γραφεία µε τα οποία συνεργάζεται 
η ΑΤΗΚ.  Η συµφωνία µε τα διαφηµιστικά γραφεία έληξε τον Ιούλιο του 2005 και µε 
βάση τις πρόνοιες του συµβολαίου τους ανανεώθηκε η συνεργασία για περίοδο 
ενός έτους (λήξη συµβολαίων- Ιούλιος του 2006). 

Η δαπάνη για την έµµεση διαφήµιση ανήλθε σε £499.911, σε σύγκριση µε 
£986.300 το 2004 (µείωση 49%). Η έµµεση διαφήµιση γίνεται µέσω 
επιχορηγήσεων διαχρονικών έργων και αναλώσιµων έργων.  Το πιο πάνω ποσό 
δαπανήθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου σε αναλώσιµα έργα. Τα ποσά των χορηγιών 
κυµαίνονται από £500 µέχρι £48.000. 

20. Αγωγή εναντίον της ΑΤΗΚ. 

Στις 19.7.2004 υπογράφηκε µεταξύ της ΑΤΗΚ και ξένης εταιρείας Συµφωνία 
Συναντίληψης (MOU) που αφορούσε σε δοκιµαστική περίοδο τριών µηνών και µε 
σκοπό τη σύναψη τριετούς συµφωνίας για εξασφάλιση υπηρεσιών δορυφορικής 
εκποµπής και σύνδεσης µε το διαδίκτυο από τις εγκαταστάσεις της ΑΤΗΚ στο 
δορυφορικό σταθµό. 

Σύµφωνα µε τη Συµφωνία Συναντίληψης (όρος 2.2) η εταιρεία είχε υποχρέωση να 
προσκοµίσει στην ΑΤΗΚ τραπεζική εγγύηση, αποδεκτή από την ΑΤΗΚ, εντός 15 
ηµερών από την υπογραφή της Συµφωνίας (δηλαδή µέχρι τις 2.8.2004), αξίας U.S. 
$93.000. 

Παρά την προειδοποίηση της ΑΤΗΚ να υποβάλει έγκαιρα την τραπεζική εγγύηση 
πριν από τις 2.8.2004, η εταιρεία απέστειλε προκαταρκτικά αντίγραφο από 
ουκρανική τράπεζα, µε λεκτικό που δεν ανταποκρίνεται στις πρόνοιες του 
Μνηµονίου και δεν κάλυπτε τις απαιτήσεις της ΑΤΗΚ. 

Μετά από αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις προς την εταιρεία και διάφορες 
αναβολές και σε αναµονή της τραπεζικής εγγύησης, η παροχή των σχετικών 
υπηρεσιών διακόπηκε στις 13.9.2004. 

Η εταιρεία κίνησε αγωγή µε αρ. 81/2005 στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας 
εναντίον της ΑΤΗΚ για ισχυριζόµενη παράβαση γραπτής συµφωνίας, ηµερ. 
19.7.2004, απαιτώντας αποζηµιώσεις $14.173.200 για την υπολογιζόµενη 
απώλεια κερδών για την τριετή συµφωνία που θα υπογραφόταν, καθώς και ποσό 
$118.807,79, ως ειδικές αποζηµιώσεις για τις ζηµιές που υπέστησαν. 
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Η εταιρεία οφείλει στην ΑΤΗΚ ποσό $53.332 + ΦΠΑ για υπηρεσίες που πρόσφερε 
η ΑΤΗΚ πριν από τη διακοπή της υπηρεσίας, για το οποίο η ΑΤΗΚ θα καταχωρίσει 
ανταπαίτηση.  Σύµφωνα µε το Νοµικό Σύµβουλο της ΑΤΗΚ, δεν έχει ακόµη 
υποβληθεί λεπτοµερής έκθεση απαίτησης και η αγωγή είναι αβάσιµη. 

21. Ρυθµιστικές Αρχές. 

Κατά το 2005 επιβλήθηκαν στην ΑΤΗΚ, σε διάφορες περιπτώσεις, πρόστιµα από 
την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού (ΕΠΑ) και τον Επίτροπο Ρύθµισης 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΡΗΕΤ) για παραβάσεις της 
νοµοθεσίας. 

(α) Τον Ιανουάριο 2006  η ΕΠΑ επέβαλε πρόστιµο £2.200.000 για παράβαση 
του άρθρου 86(1) του περί Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου, λόγω 
καταχρηστικής συµπεριφοράς επιχείρησης που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην 
αγορά της κινητής τηλεφωνίας.  Η υπόθεση ξεκίνησε µετά από καταγγελία της 
εταιρείας Areeba Ltd  ότι η µείωση των εθνικών τελών κινητής τηλεφωνίας της 
ΑΤΗΚ από την 1.4.2005 συνιστούσε συµπίεση των περιθωρίων τιµών κατά 
παράβαση του Νόµου, ελαχιστοποιώντας έτσι τα περιθώρια κέρδους της ως 
νεοεισερχόµενου ανταγωνιστή. 

Η ΕΠΑ κατά την εξέταση της υπόθεσης προχώρησε σε λεπτοµερή µελέτη των 
γεγονότων για να διαπιστώσει κατά πόσο: 

(i) Υπήρξε καταχρηστική συµπεριφορά από µέρους της ΑΤΗΚ, και 

(ii) υπήρξε συµπίεση τιµών. 

Στην απόφαση της ΕΠΑ αναφέρεται ότι η αιτίαση (i) στοιχειοθετείται, δηλαδή η 
ΑΤΗΚ επέδειξε καταχρηστική συµπεριφορά, έχοντας υπόψη τη δεσπόζουσα θέση 
της στην αγορά, ενώ η αιτίαση (ii) δεν στοιχειοθετείται, εφόσον η ΑΤΗΚ παρέθεσε 
στοιχεία και επιστηµονικές µελέτες για την κοστολόγηση των υπηρεσιών της, από 
τα οποία συνάγεται ότι δεν υπήρξε συµπίεση τιµών. 

Αναφέρεται ότι το ένα από τα τρία µέλη της ΕΠΑ διαφώνησε ως προς την 
απόφαση για την αιτίαση (i). 

Η ΑΤΗΚ καταχώρισε προσφυγή στο Ανώτατο ∆ικαστήριο εναντίον της πιο πάνω 
απόφασης. 

(β) Στις 30.5.2005 η ΕΠΑ επέβαλε στην ΑΤΗΚ πρόστιµο £50.000 για κατάχρηση 
της δεσπόζουσας θέσης της, λόγω εφαρµογής συµπίεσης τιµών στην αγορά 
υπηρεσιών διαδικτύου. 

Η υπόθεση εξετάστηκε µετά από καταγγελία των εταιρειών TelePassport 
Telecommunications Ltd και Callsat Telecom Ltd. 
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Κατά την εξέταση της υπόθεσης διαφάνηκε ότι η ΑΤΗΚ όντως χρέωνε τέλη κλήσης 
προς το διαδίκτυο κάτω του κόστους, όµως τα τέλη αυτά κατά τον ουσιώδη χρόνο 
ήταν καθορισµένα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και διατηρήθηκαν από το 
Γραφείο του ΕΡΗΕΤ.  Ωστόσο η ΕΠΑ αποφάσισε ότι, παρά τα πιο πάνω 
ελαφρυντικά, η ΑΤΗΚ ενήργησε µε τρόπο που συνιστά κατάχρηση της 
δεσπόζουσας θέσης της, επειδή παρείχε την ίδια υπηρεσία (πρόσβαση στο 
διαδίκτυο) στους καταγγέλλοντες, µε χονδρικό τέλος πολύ ψηλότερο από το 
λιανικό τέλος που χρέωνε τους συνδροµητές της. 

Η ΑΤΗΚ καταχώρισε προσφυγή στο Ανώτατο ∆ικαστήριο εναντίον της απόφασης. 

(γ) Ο ΕΡΗΕΤ µε την απόφασή του αρ. 16/2005, ηµερ. 23.8.2005, επέβαλε 
πρόστιµο £500 στην ΑΤΗΚ, επειδή έκρινε ότι έγινε χρήση Αριθµών Υπηρεσιών 
Συστήµατος Σύντοµων Μηνυµάτων και αντίστοιχη χρέωση κατά την περίοδο 
4.6.2005 – 5.8.2005 σχετικά µε την υπηρεσία Cybee, τα οποία δεν συνάδουν µε 
τις πρόνοιες του περί Αριθµοδότησης (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) ∆ιατάγµατος 
(Κ.∆.Π. 850/2004). 

Η ΑΤΗΚ κατέθεσε προσφυγή στο Ανώτατο ∆ικαστήριο εναντίον της απόφασης, 
παρά το αµελητέο ποσό του προστίµου, για λόγους αρχής, κατόπι γνωµάτευσης 
του Νοµικού της Συµβούλου, εφόσον η συµµόρφωσή της µε το ∆ιάταγµα µετά τις 
5.8.2005 θα έπρεπε, κατά την άποψή της, να αποτελέσει και την οριστική 
διευθέτηση του προβλήµατος. 

(δ) Ο ΕΡΗΕΤ µε την απόφασή του αρ. 1/2006 ηµερ. 13.1.2006 επέβαλε 
πρόστιµο £50.000 για παράβαση της Απόφασης περί Καθορισµού του Πεδίου 
Καθολικής Υπηρεσίας (Κ.∆.Π. 138/2005).  Η υπόθεση αφορά σε καταγγελία της 
εταιρείας TelePassport Telecommunications Ltd,  σύµφωνα µε την οποία η ΑΤΗΚ 
παρέλειψε να την προµηθεύσει, ως όφειλε, µε πλήρη Βάση ∆εδοµένων 
Τηλεφωνικού Καταλόγου, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να δώσει πλήρεις και 
σωστές πληροφορίες σε ενδιαφερόµενους πολίτες.  Μετά από διερεύνηση από το 
Γραφείο του Επιτρόπου διαπιστώθηκε ότι η παράβαση διήρκεσε από τις 22.9.2005 
µέχρι 15.11.2005, οπότε η ΑΤΗΚ παρέδωσε πλήρες Αρχείο στην ενδιαφερόµενη 
εταιρεία και επιβλήθηκε το πιο πάνω διοικητικό πρόστιµο. 

(ε) Ο ΕΡΗΕΤ µε την απόφασή του αρ. 2/2006, ηµερ. 24.3.2006, επέβαλε 
πρόστιµο £1.520 για παραβίαση από την ΑΤΗΚ του ∆ιατάγµατος Προσφοράς 
Αναφοράς Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο  (Α.∆.Π. 751/05) ως 
προς την τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων.  Η ΑΤΗΚ καθυστέρησε να παράσχει 
Αποµακρυσµένη Φυσική Συνεγκατάσταση στον Τοπικό Βρόχο για περίπου 15 
ηµέρες. 
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22. Ευρυφασµατικές Υπηρεσίες. 

Οι Ευρυφασµατικές Υπηρεσίες περιλαµβάνουν την υπηρεσία i-choice και την 
υπηρεσία Mi-Vision.  Η υπηρεσία i-choice προσφέρεται µέσω του δικτύου DSL 
(Digital Subscriber Line) και προσφέρει υπηρεσίες γρήγορου διαδικτύου, βίντεο και 
προγραµµάτων κατά ζήτηση πελατών και άλλες διαδραστικές υπηρεσίες µε τη 
χρήση πολυµέσων. 

Η υπηρεσία Mi-Vision  επιτρέπει την ψηφιακή µετάδοση εικόνας και ήχου µέσω 
µιας τηλεφωνικής  γραµµής και ενός τερµατικού για σύνδεση στην τηλεόραση.   Η 
υπηρεσία Mi-Vision  αρχικά λειτούργησε πιλοτικά τον Οκτώβριο του 2002 και 
εισήχθη εµπορικά το Σεπτέµβριο του 2004.  Για την αγορά του αναγκαίου 
εξοπλισµού και µε την απόφαση του Συµβουλίου αρ. 21/2002 και ηµερ. 17.9.2002 
κατακυρώθηκε σε συγκεκριµένη εταιρεία προσφορά για το ποσό των €5,5 εκ.  Με 
άλλη απόφαση του Συµβουλίου (αρ. 42/2004 και ηµερ. 9.11.2004) έγινε παράταση 
του συµβολαίου προµήθειας για ακόµη δύο χρόνια. 

Για την εξασφάλιση περιεχοµένου αγοράστηκαν συµβουλευτικές υπηρεσίες από 
τον ανάδοχο οίκο (Alcatel) συνολικού ποσού €97.500 και υπογράφηκαν 20 
συµφωνίες µε εταιρείες που προσφέρουν κανάλια και µε στούντιο παραγωγής 
ταινιών.  

Σύµφωνα µε τους ∆ιοικητικούς Λογαριασµούς του έτους 2004, οι ευρυφασµατικές 
υπηρεσίες παρουσίασαν έλλειµµα.  Το ίδιο συµβαίνει και από τα προκαταρκτικά 
αποτελέσµατα για τους πρώτους εννέα µήνες του 2005. 

23. Επιτροπή Ελέγχου. 

Κατά το 2004 συστάθηκε από το Συµβούλιο της ΑΤΗΚ Επιτροπή Ελέγχου (Audit 
Committee) στα πλαίσια της αναβάθµισης της εταιρικής διακυβέρνησης και της 
βελτίωσης των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου της ΑΤΗΚ. 

Σύµφωνα µε τους όρους εντολής, η Επιτροπή Ελέγχου, µεταξύ άλλων, έχει ευθύνη 
για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των Οικονοµικών Εκθέσεων, την επίβλεψη 
επιλογής λογιστικών αρχών, την εξέταση της αποτελεσµατικότητας συστηµάτων 
εσωτερικού ελέγχου και του συστήµατος παρακολούθησης της συµµόρφωσης µε 
τους Νόµους και Κανονισµούς. 

Κατά το 2005 έγιναν έξι συνεδρίες και εξετάστηκαν διάφορα θέµατα σύµφωνα µε 
τους όρους εντολής, όπως ενδιάµεσα οικονοµικά αποτελέσµατα και θέµατα από 
τις ελεγκτικές εργασίες της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.  Για τα θέµατα που 
εξετάστηκαν λήφθηκαν διάφορες αποφάσεις, ορισµένες από τις οποίες δεν έχουν 
υλοποιηθεί. 
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24. ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. 

Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες και 
υπηρεσίες διασφάλισης στη ∆ιοίκηση και τη ∆ιεύθυνση του Οργανισµού, 
αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, 
διαχείρισης των κινδύνων και των διαδικασιών και διακυβέρνησης του 
Οργανισµού. 

Μέσα στο 2005 έχουν διεξαχθεί διάφορες ελεγκτικές εργασίες για την αξιολόγηση 
των κινδύνων των διαφόρων µονάδων δραστηριοτήτων και έργων του 
Οργανισµού, οι οποίες έχουν υποβληθεί προς τη ∆ιεύθυνση της Αρχής. 

Σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική, οι εκθέσεις του Εσωτερικού Ελεγκτή θα πρέπει 
να υποβάλλονται στην Επιτροπή Ελέγχου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για 
σκοπούς διασφάλισης της ανεξαρτησίας του.  Σχετική εισήγηση έγινε και στην 
Έκθεση Αξιολόγησης της Ποιότητας της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου που 
ετοιµάστηκε από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών τον Αύγουστο του 2005, για 
εξέταση της συµµόρφωσής της µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα, της αποδοτικότητας και 
αποτελεσµατικότητάς της κ.ά. 

Σύµφωνα µε την έκθεση που υποβλήθηκε από το Ινστιτούτο Εσωτερικών 
Ελεγκτών, η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΤΗΚ πληροί τα πρότυπα του 
Ινστιτούτου και τον κώδικα δεοντολογίας. 

Εισηγήσεις για βελτιώσεις έγιναν για τα ακόλουθα θέµατα: 

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

- Ενίσχυση ανεξαρτησίας του Εσωτερικού Ελέγχου µέσω της αναφοράς των 
εκθέσεων του στην Επιτροπή Ελέγχου. 

- Ετοιµασία Καταστατικού Λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. 

- Αναβάθµιση της διαδικασίας για παρακολούθηση της εφαρµογής των 
εισηγήσεων του Εσωτερικού Ελέγχου. 

- Επέκταση του ελέγχου των µηχανογραφικών συστηµάτων της ΑΤΗΚ, µε 
παράλληλη ενδυνάµωση της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου µε 
εξειδικευµένο προσωπικό και χρήση εξειδικευµένου λογισµικού CAATS για 
διευκόλυνση του ελέγχου. 

25. Εκκρεµή θέµατα. 

Τα πιο κάτω θέµατα, τα οποία έχουν εγερθεί σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, δεν 
έχουν ακόµη διευθετηθεί. 
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(α) Ακίνητη ιδιοκτησία που αγοράστηκε, χωρίς να εκδοθούν τίτλοι 
ιδιοκτησίας.  Ακίνητη ιδιοκτησία αξίας £120.227, η οποία  αγοράστηκε/ 
απαλλοτριώθηκε από την ΑΤΗΚ, δεν έχει ακόµη µεταβιβαστεί στην ΑΤΗΚ, ούτε 
εκδόθηκαν οι σχετικοί τίτλοι ιδιοκτησίας, λόγω προβληµάτων στους διαχωρισµούς 
οικοπέδων. 

(β) 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 
ΑΤΗΚ.  Η νοµοτεχνική επεξεργασία συµπληρώθηκε το 2004 από το Γενικό 
Εισαγγελέα και οι Κανονισµοί υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και 
Έργων για έγκριση και προώθηση στη Βουλή για ψήφιση. 

(γ) Επενδύσεις – ∆ορυφορικό πρόγραµµα EAST.  Στους λογαριασµούς του 
έτους 2000 έγινε πρόβλεψη ύψους £1.292.000 για ολόκληρο το ποσό της 
επένδυσης στο πιο πάνω δορυφορικό πρόγραµµα, η οποία έγινε µέσω της 
θυγατρικής εταιρείας Digimed Communications Ltd, λόγω του ότι το πρόγραµµα 
δεν υλοποιήθηκε. 

Η ΑΤΗΚ προχώρησε σε διαβουλεύσεις, µέσω της Digimed, µε τους συνεταίρους 
της στο πρόγραµµα Matra Marconi Space (UK) Ltd, για διεκδίκηση των 
δικαιωµάτων της βάσει της σχετικής συµφωνίας, οι οποίες όµως δεν 
καρποφόρησαν.  Η ΑΤΗΚ ανέθεσε διαδοχικά σε δύο ∆ικηγορικά Γραφεία του 
εξωτερικού τη λήψη µέτρων εναντίον των συνεταίρων της.  Το κόστος των 
δικηγορικών µέχρι τις 31.12.2004 ανήλθε σε £367.017. 

Το Μάρτιο του 2004 η εταιρεία East Ltd τέθηκε σε αναγκαστική εκκαθάριση, µετά 
από αίτηση της Matra Marconi Space (UK) Ltd.  Μετά την πιο πάνω εξέλιξη 
αποφασίστηκε η προώθηση της απαίτησης στην Κύπρο και καταχωρίστηκε η 
αγωγή 916/2005 στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας, µε την οποία απαιτείται 
το ποσό των $13.626.000. 

Μέχρι την ηµέρα του ελέγχου δεν είχε σηµειωθεί οποιαδήποτε εξέλιξη.  Η υπόθεση 
εκκρεµεί ενώπιον του δικαστηρίου. 

(δ) Προσφορά ΑΤ 71/95 για την ανέγερση νέου Κεντρικού Τηλεφωνικού 
Κέντρου Λεµεσού – Απαιτήσεις αποζηµιώσεων.  Σε προηγούµενες εκθέσεις 
µου ανέφερα ότι, λόγω των καθυστερήσεων από µέρους του εργολάβου, η ΑΤΗΚ 
έχει υποστεί ζηµιές ύψους £222.734.  Ύστερα από εισηγήσεις µου, η ΑΤΗΚ 
άσκησε το δικαίωµα της για επιβολή χρηµατικών αποζηµιώσεων, µε την 
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κατακράτηση/εξαργύρωση της εγγυητικής, καθώς και την οικειοποίηση ποσών 
κράτησης του συµβολαίου.  Εξακολουθεί να παραµένει ποσό ύψους £75.424, το 
οποίο θα πρέπει να απαιτηθεί/εισπραχθεί από τον εργολάβο.   Ακολούθως 
συµφωνήθηκε να παραπεµφθούν οι διαφορές των δύο µερών σε διαιτησία.  Λόγω 
καθυστερήσεων που προέκυψαν στη διαδικασία διαιτησίας, η ΑΤΗΚ προχώρησε 
στη λήψη δικαστικών µέτρων µε την αγωγή αρ. 12034/2004 στο Επαρχιακό 
∆ικαστήριο Λευκωσίας για απαίτηση του πιο πάνω ποσού. 

Από την ΑΤΗΚ καταχωρίστηκε λεπτοµερής έκθεση απαιτήσεων. 
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της ∆ηµοκρατίας 
 
 

Λευκωσία, 13 Ιουνίου 2006 
 
 
 
 
 
 

REF.: ΑΤΗΚ 2005-ΒΟΥΛΗ 
 
 
 

 


