
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. 

 

1. Γενικά 

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

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

2007, στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΑΤΗΚ για το 2007 έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη 

ελεγκτή που διόρισε η ΑΤΗΚ, ύστερα από έγκρισή µου, σύµφωνα µε το άρθρο 3(1) 

των πιο πάνω Νόµων. Με βάση το ίδιο άρθρο, η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει 

διενεργήσει επιπρόσθετο οικονοµικό και διαχειριστικό έλεγχο. 

2. Νοµοσχέδιο για την αλλαγή του νοµικού καθεστώτος της ΑΤΗΚ. 

Το πιο πάνω νοµοσχέδιο µε τίτλο «Ο περί της Λειτουργίας των Αυτόνοµων 

Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόµος του 2007» κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση 

στις 14.6.2007 παρά τις διαφωνίες της ΑΤΗΚ σχετικά µε πρόνοιες που κατά την 

ΑΤΗΚ επηρεάζουν την αυτονοµία της. 

3. Προϋπολογισµός. 

(α) Έγκριση Προϋπολογισµού. Ο Προϋπολογισµός της ΑΤΗΚ για το έτος 2007 

εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 20.7.2006 και στάλθηκε στο 

Υπουργείο Οικονοµικών στις 27.7.2006. Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο 

στις 14.2.2007 και κατατέθηκε στη Βουλή στις 15.2.2007 από την οποία εγκρίθηκε 

στις 22.3.2007. Σύµφωνα µε τους περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

(Ψήφιση Προϋπολογισµών) Νόµους, ο Προϋπολογισµός έπρεπε να κατατεθεί στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο µέχρι τις 30.9.2006. Οι δαπάνες από την 

1.1.2007 µέχρι τις 28.2.2007 είχαν εγκριθεί από τη Βουλή µε τη ψήφιση 

δωδεκατηµορίων. Με εγκύκλιο/οδηγίες του Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή 

(ελέγχων λειτουργός) δεν πραγµατοποιήθηκαν δαπάνες για την περίοδο από 

1.3.2007 µέχρι 21.3.2007. 

(β) Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός ύψους £5.05 εκ. Στις 24.10.2007 υποβλήθηκε 

Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός για το 2007 συνολικού ποσού £5.051.760, ο οποίος 

εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 14.11.2007 (Αρ. Απόφασης 66.357) και από τη 
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Βουλή των Αντιπροσώπων στις 13.12.2007.  Το πιο πάνω ποσό αφορά (α) αποπληρωµή 

ελλείµµατος του Σχεδίου Συντάξεων για το έτος 2006, ύψους £2,4 εκ., (β) καταβολή 

οφειλόµενου προστίµου £22.000 που επέβαλε η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού (ΕΠΑ) 

στην ΑΤΗΚ µετά από διερεύνηση καταγγελίας εταιρείας, (γ) αποζηµίωση για πρόωρη 

αφυπηρέτηση ύψους £800.000 και (δ) ποσό ύψους £1.829.760 που αφορά στη νέα 

συλλογική σύµβαση εργασίας η οποία καλύπτει την περίοδο 1.1.2004 – 31.12.2006 και η 

οποία  υπογράφτηκε στις 30.3.2007. 

(γ) ∆απάνες Προϋπολογισµού Αναπτύξεως. Οι δαπάνες που προϋπολογίστηκαν 

για το 2007 ήταν £73,5 εκ και οι πραγµατικές ανήλθαν σε £48,7 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.  % 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

 103,0 
98,6 
73,5 
70,5 
73,5 

57,1 
71,1 
56,4 
54,0 
48,9 

45,9 
27,5 
17,1 
16,5 
24,6 

 45 
28 
23 
23 
34 

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται τα σηµαντικότερα έργα του Προϋπολογισµού 

Αναπτύξεως που παρουσιάζουν χαµηλό ποσοστό υλοποίησης. 
 

Έργο Προϋπολογισµός ∆απάνη 
 £εκ. £εκ. 
Μεταγωγικό ∆ίκτυο 
Κινητή Τηλεφωνία 
Τεχνολογία Πληροφορικής 
Ηλεκτροµηχανολογικός Εξοπλισµός 

14,6 
16,7 

4,7 
3,2 

6,9 
5,6 
2,6 
2,2 

 

Μεγάλες αποκλίσεις µεταξύ του προϋπολογισµού και των πραγµατικών δαπανών 

σηµειώθηκαν στα πιο κάτω έργα. 

Μεταγωγικό ∆ίκτυο 

• Επέκταση Ραχιαίου ∆ικτύου Βασισµένο στο πρωτόκολλο ∆ιαδικτύου (ΙΡ). Το 

έργο θα υλοποιηθεί κατά το 2008 (£6,4εκ). 
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Κινητή Τηλεφωνία 

•  Επέκταση/Αναβάθµιση ∆ικτύου Σταθµών Βάσης GSM (£3,5εκ). Η 

υλοποίηση του έργου είναι µειωµένη λόγω προβληµάτων στην εξασφάλιση 

χώρων εγκατάστασης νέων σταθµών βάσης. 

• Επέκταση/Αναβάθµιση Ασύρµατου ∆ικτύου Πρόσβασης 3ης Γενιάς και 

Σύστηµα κινητής τηλεφωνίας (∆ίκτυο Πυρήνα) (£2,7εκ). 

• Συµβουλευτικές Υπηρεσίες για την υπηρεσία σύγκλισης Σταθερής και Κινητής 

Τηλεφωνίας (£1,4εκ). 

(δ) Υπερβάσεις.  Κατά το 2007 σηµειώθηκαν υπερβάσεις σε 7 Κονδύλια του 

Τακτικού Προϋπολογισµού, συνολικού ύψους £2.530.000, και σε 2 Κονδύλια του 

Προϋπολογισµού Αναπτύξεως, ύψους £1.683.000.  Στον πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται αναλυτικά οι υπερβάσεις.  Σύµφωνα µε την πρόνοια του περί 

Προϋπολογισµού της ΑΤΗΚ Νόµου του 2007, έχει εγκριθεί από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο η µεταφορά κονδυλίων από άλλα Άρθρα του ίδιου Κεφαλαίου για κάλυψη 

των υπερβάσεων και έχει κατατεθεί ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον 

Υπουργό Οικονοµικών έκθεση που παρουσιάζει τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε 

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

Τακτικός Προϋπολογισµός   £000 
10/ - Αποδοχές Προσωπικού 
20/150 – ∆ιαφηµίσεις και έξοδα προώθησης 
20/310 – Ηλεκτρισµός και νερό 
20/230 – Ενοίκια εκµισθωµένων κυκλωµάτων 
20/320 – Έξοδα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού 
20/340 – Χορηγία για ευηµερία υπαλλήλων 
20/400 – Αµοιβή νοµικού συµβούλου και δικηγορικά έξοδα 

 680 
118 
800 
664 
151 

52 
65 

  2.530 
 

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

Τακτικός Προϋπολογισµός   £000 
275 – ∆απάνες αγοράς τηλεκαρτών κινητής τηλεφωνίας 
480 – Εξασφάλιση περιεχοµένου για υπηρεσία mivision 
485 – ∆ικαιώµατα και εξασφάλιση περιεχοµένου κινητών υπηρεσιών 
Κεφάλαιο 50 – Απρόβλεπτες ∆απάνες 

 787 
300 
645 
798 

  2.530 
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Προϋπολογισµός Αναπτύξεως    £000 
30/149 – ∆ίκτυο Πρόσβασης 
30/171 Χωρητικότητα σε ∆ιεθνή Υποβρύχια Καλώδια 

 913 
770 

  1.683 

Για την κάλυψη των πιο πάνω υπερβάσεων έγινε µεταφορά  ποσού £1.683.000 από 

το Κεφάλαιο 30 – Άρθρο 319 Κινητή Τηλεπικοινωνιακή Υπηρεσία. 

4. Οικονοµική κατάσταση 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Το καθαρό πλεόνασµα για το 2007, πριν από τη 

φορολογία, ήταν £65,2 εκ., σε σύγκριση µε £49,4 εκ. το προηγούµενο έτος. 
 

 2007  2006 
 £εκ.  £εκ. 
Έσοδα από υπηρεσίες 265,5  249,2 
Άλλα έσοδα   10,0    10,5 
 275,5  259,7 
Έξοδα λειτουργίας (210,3)  (209,9) 
Λειτουργικό Πλεόνασµα   65,2    49,8 
(Επιβολή)/Ακύρωση προστίµων -    (0,4) 
Πλεόνασµα πριν από τη φορολογία   65,2    49,4 

 

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

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της ΑΤΗΚ: 
 

 2007  2006 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις  3,90  2,32 
Πλεόνασµα πριν από τον Εταιρικό Φόρο προς 
Απασχολούµενο Κεφάλαιο (Σύνολο Αποθεµατικών και 
Υποχρεώσεων) 11,2% 

 

8,73% 
∆απάνες Προσωπικού (µη συµπεριλαµβανοµένης της 
χρέωσης για το έλλειµµα στο σχέδιο σύνταξης) προς 
Έσοδα από Υπηρεσίες 26,6% 

 

25,9% 
∆απάνες Προσωπικού (µη συµπεριλαµβανοµένης της 
χρέωσης για το έλλειµµα στο σχέδιο σύνταξης) προς 
Έξοδα Λειτουργίας 33,6% 

 

31,1% 
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5. Μετρητά και κυβερνητικά χρεώγραφα. 

Στις 31.12.2007 υπήρχαν µετρητά και κυβερνητικά χρεώγραφα συνολικού ύψους 

£218,8 εκ., σε σύγκριση µε £208,5 εκ. το 2006. Τα µετρητά ανέρχονταν σε £158,6 εκ., 

σε σύγκριση µε £135,1 εκ. το 2006, και στο µεγαλύτερο µέρος τους είναι κατατεθειµένα 

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

µε επιτόκιο κατά µέσο όρο 4,5%. 

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 το 

2005 προς τον Υπουργό Οικονοµικών, ανέφερε ότι τα ταµειακά διαθέσιµα 

επενδύονται, τηρώντας στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό τις πρόνοιες των πιο πάνω 

νοµοθεσιών, χωρίς όµως να παραβλέπονται τα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα της 

αγοράς.  Επίσης παρέθεσε τα στοιχεία της διαχείρισης των ταµειακών διαθέσιµων 

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 ζήτησε την υποβολή συγκεκριµένης πρότασης επένδυσης, 

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

6. Προσωπικό. 

(α) Μόνιµο Προσωπικό. 

 
 2007  2006 
Αριθµός 2410  2455 
∆απάνες για µισθούς, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές £77,3 εκ.  £70,7 εκ. 
Μέσος όρος αποδοχών £32.100  £28.800 
 
Η αύξηση των δαπανών (9,3%) οφείλεται στην καταβολή αναδροµικών βάσει της 

συλλογικής σύµβασης που υπογράφηκε στις 30.3.2007 για τα έτη 2004-2006. 
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Άλλα ωφελήµατα µόνιµου προσωπικού. 

Κατά τα έτη 2006-2007 πληρώθηκαν τα πιο κάτω ποσά: 

 2007  2006 
 £  £ 
Βοηθήµατα και  χορηγίες προς το προσωπικό 607.466  481.912 
Εορταστικές εκδηλώσεις 125.375  145.569 
Επιχορήγηση Σωµατείου Ταµείου Ευηµερίας 1.132.125  720.000 
Συνδροµές υπαλλήλων και συνταξιούχων στο 
ΘΟΚ 8.370  5.390 
Οµαδική ασφάλεια υπαλλήλων και συνταξιούχων 349.205  353.665 
Συνεισφορά στο Ταµείο Ιατροφαρµακευτικής 
περίθαλψης για συνταξιούχους υπαλλήλους 677.710  662.672 
 2.900.251  2.369.208

 

Η εισφορά στο Σωµατείο Ταµείου Ευηµερίας και η οµαδική ασφάλεια των 

υπαλλήλων και συνταξιούχων γίνονται βάσει της συλλογικής σύµβασης (3% επί 

του εκάστοτε ετήσιου µισθολογίου µε βάση τους µισθούς της 31 ∆εκεµβρίου του 

προηγούµενου έτους). Για τη διαχείριση των οικονοµικών του Σωµατείου η 

∆ιαχειριστική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από εννέα υπαλλήλους της ΑΤΗΚ(ο 

πρόεδρος ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη από τις Συντεχνίες) 

λογοδοτεί στα µέλη του Σωµατείου και όχι στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Σηµειώνεται 

ότι το Συµβούλιο της ΑΤΗΚ ζήτησε γνωµάτευση από τον Νοµικό Σύµβουλο για την 

ευθύνη της ΑΤΗΚ για πράξεις του Σωµατείου ο οποίος ανέφερε ότι η ΑΤΗΚ δεν 

έχει δικαίωµα να ζητά ενηµέρωση από τον Πρόεδρο του Σωµατείου για οτιδήποτε. 

Όµως παρέχεται η δυνατότητα όταν χορηγεί κάποιο ποσό να θέτει όρους 

ενηµέρωσης ή τρόπους χρήσης του χορηγούµενου ποσού και ελέγχου 

συµµόρφωσης µε τους όρους χορηγίας. Η αύξηση στην εισφορά κατά £412.125 

οφείλεται στα αναδροµικά ποσά για την µισθοδοσία των ετών 2004-2006 που 

δόθηκαν κατά το 2007. 

(β) Ωροµίσθιο Προσωπικό 

 2007  2006 
Αριθµός 300  303 
∆απάνες για µισθούς και εργοδοτικές εισφορές £1,2 εκ.  £1,1 εκ. 
Μέσος όρος αποδοχών £4.150  £3.585 
 
Το ωροµίσθιο προσωπικό απασχολείται στα Κέντρα Τηλεξυπηρέτησης της ΑΤΗΚ. 
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Το Συµβούλιο της ΑΤΗΚ στην συνεδρία 21/2007 ηµερ. 29.5.2007 ενέκρινε το 

Καταστατικό του Ταµείου Προνοίας Τακτικού Ωροµίσθιου Προσωπικού και ζήτησε 

όπως γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για εγγραφή του Ταµείου.  

(γ) Κίνητρα και αµοιβές.  Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, το 

σχέδιο κινήτρων και αµοιβών εισάχθηκε το 2001, αλλά στη συνέχεια αναστάληκε λόγω 

διαφόρων προβληµάτων και αδυναµιών στην εφαρµογή του. Το σχέδιο εφαρµόστηκε 

πιλοτικά το 2005 στις Υπηρεσίες Πελατών και στη συνέχεια το 2006 το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο ενέκρινε την πληρωµή ποσού £157.155 στις Υπηρεσίες Πελατών και την 

απόδοση πρόσθετων αµοιβών στα διευθυντικά στελέχη για το 2005 και 2006, 

συνολικού ποσού £153.434. Τα πιο πάνω ποσά καταβλήθηκαν  τον Ιανουάριο 2007. 

Στον Προϋπολογισµό του 2007 έγινε πρόνοια για δαπάνη ύψους £1.200.000 το 

οποίο περιλαµβάνει ποσό ύψους £550.000 το οποίο θα διατεθεί για επέκταση της 

υφιστάµενης δοκιµαστικής εφαρµογής του Συστήµατος Αµοιβών και Κινήτρων της 

ΑΤΗΚ που εισάχθηκε κατά τα έτη 2001-2006 και επιπρόσθετο ποσό ύψους 

£650.000 για το σύστηµα Στοχοθέτησης και Απόδοσης Κινήτρων και Αµοιβών των 

Υπηρεσιών Πελατών και ∆ιαχείρισης Πωλήσεων. Η δαπάνη διενεργείται µετά από 

έγκριση του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και µε υποσηµείωση ότι ουδεµία 

δαπάνη διενεργείται χωρίς προηγουµένως να ενηµερωθεί η Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή Οικονοµικών και Προϋπολογισµού.  

Η ΑΤΗΚ στις 21.9.2007 ζήτησε από το Υπουργείο Οικονοµικών να αποδεσµεύσει 

ολόκληρο το ποσό ως ακολούθως: 

• Πρόσθετες αµοιβές και κίνητρα για το προσωπικό των Υπηρεσιών Πελατών 

£400.000 και αφορά 734 άτοµα. Στο προσωπικό αυτό δεν αποδόθηκαν οι 

αµοιβές και τα κίνητρα που αφορούν το 2006 και 2007. Σύµφωνα µε το 

υπόµνηµα του Αναπληρωτή Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή 

(αρ.496/7007 ηµερ.23.7.2007) το ποσό των £400.000 πιθανόν να καλύψει 

µόνο το ποσό που αντιστοιχεί στο 2006 και τα ποσά για το 2007 να 

πληρωθούν από τον Προϋπολογισµό 2008. 

• Πρόσθετες αµοιβές και κίνητρα £70.000 σε 24 άτοµα της διαχείρισης 

Υπηρεσιών Τηλεφωνικών Καταλόγων και αφορά τους κύκλους πωλήσεων 

2004-2005, 2005-2006 και 2006-2007.  
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• Πρόσθετες αµοιβές και κίνητρα για 45 Πωλητές Τηλεπικοινωνιακού 

Τερµατικού Εξοπλισµού συνολικού ποσού £35.000 στο οποίο 

περιλαµβάνεται και αναδροµική αµοιβή του πρώτου τριµήνου 2006. 

• Πρόσθετες αµοιβές και κίνητρα £545.000 για το υπόλοιπο προσωπικό 

(1607 άτοµα).  

• Πρόσθετες αµοιβές και κίνητρα για το έτος 2007 £150.000 για τα Ανώτατα 

Στελέχη από το Βαθµό του ∆ιευθυντή Β΄ (32 άτοµα).  

Το Υπουργείο Οικονοµικών στις 5.12.2007 ενέκρινε αρχικά µόνο τη δαπάνη ύψους 

£1.050.000. Για το υπόλοιπο ποσό των £150.000 που αφορά τις Πρόσθετες αµοιβές και 

κίνητρα για τα Ανώτατα Στελέχη από το Βαθµό του ∆ιευθυντή Β΄ η αποδέσµευση έγινε 

στις 11 Απριλίου 2008 µετά από παραστάσεις της ΑΤΗΚ προς το Υπουργείο 

Οικονοµικών επισηµαίνοντας ότι ο ρόλος του Ανώτατου Προσωπικού ήταν καθοριστικός 

κατά τον καθορισµό των στοχοθετήσεων και ατοµικών ικανοτήτων του προσωπικού. 

Στις οικονοµικές καταστάσεις της ΑΤΗΚ έγινε πρόνοια £1,2εκ. χωρίς να γίνει 

οποιαδήποτε δαπάνη αφού δεν δόθηκε έγκαιρα η έγκριση από το Υπουργείο 

Οικονοµικών και δεν µπορούσαν να γίνουν πληρωµές. 

Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι τροχοδροµείται πληρωµή κινήτρων και αµοιβών στο  97% 

του προσωπικού ενώ η πρόθεση κατά το στάδιο του σχεδιασµού του σχεδίου ήταν να 

παραχωρηθούν κίνητρα στο 67% του προσωπικού. ∆ιατηρώ τις  επιφυλάξεις µου κατά 

πόσο η πρακτική παραχώρησης αµοιβών και κινήτρων σε τόσο µεγάλο ποσοστό του 

προσωπικού εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο εφαρµόστηκε το σχέδιο κινήτρων και 

αµοιβών που είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και η συγκράτηση στελεχών της ΑΤΗΚ. 

Ο Πρόεδρος της ΑΤΗΚ µε πληροφόρησε ότι σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές του 

συστήµατος αµοιβών και κινήτρων, όσον αφορά σε 1607 άτοµα που εµπίπτουν στο γενικό 

σύστηµα, ποσοστό 5% δεν θα λάβει οποιοδήποτε ποσό και ποσοστό 25% θα λάβει 

αµοιβές και κίνητρα µόνο για τα εταιρικά αποτελέσµατα και όχι για τα ατοµικά 

αποτελέσµατα.  Επίσης το ποσοστό των ατόµων που θα αµειφθούν στις Υπηρεσίες 

Πελατών είναι ακόµα πιο χαµηλό. 

Κατά την άποψή µου τα πιο πάνω δεν διαφοροποιούν την όλη εικόνα, ότι δηλαδή 

ένα µεγάλο ποσοστό του προσωπικού (γύρω στο 97%) θα επωφεληθεί από την 

εφαρµογή του σχεδίου.  
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(δ) Αυτοεγοδοτούµενοι Εργολάβοι. Από το 1991 η ΑΤΗΚ δεν προσλαµβάνει 

µόνιµο προσωπικό στις θέσεις καθαριστριών και αναθέτει τον καθαρισµό των 

κτιρίων της σε 85 αυτοεργοδοτούµενες καθαρίστριες µε χρονιαία συµβόλαια. Η 

επιλογή των ατόµων αυτών γίνεται χωρίς διαγωνισµό και θεωρούνται ως 

συνεργάτες. 

Μετά από καταγγελία που υπέβαλαν οι αυτοεργοδοτούµενες καθαρίστριες στην 

Επίτροπο ∆ιοικήσεως για το καθεστώς απασχόλησης τους, η Επίτροπος προέβη σε 

συστάσεις στην ΑΤΗΚ και εισηγήθηκε τον τερµατισµό της πρακτικής µίσθωσης 

υπηρεσιών αυτοεργοδοτούµενων εργολάβων(καθαριστριών) και τον 

επαναπροσδιορισµό του καθεστώτος εργοδότησης τους λαµβανοµένης υπόψη της 

διαπίστωσης ότι η εργασία την οποία εκτελούν και ο τρόπος εκτέλεσης της 

υποδηλώνουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας µεταξύ εργοδότη και εργοδοτούµενου. 

Η ΑΤΗΚ µετά την πιο πάνω σύσταση προχώρησε σε διαβουλεύσεις µε τις 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις για την ένταξη των αυτοεργοδοτούµενων 

καθαριστριών σε Ωροµίσθιο Προσωπικό αφού όπως προνοείται στον Κανονισµό 

25Α (3) των περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικών 

Κανονισµών και τη συλλογική σύµβαση ο αριθµός των προσλήψεων γίνεται σε 

συνεννόηση µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.  

Το Συµβούλιο στη συνεδρίαση 7/2008 ηµερ. 18.3.2008 αποφάσισε την ένταξη των 

υφιστάµενων αυτοεργοδοτούµενων εργολάβων καθαριστριών, κηπουρών, 

αναρριχητών και φακελωτών στην κατηγορία του ωροµίσθιου προσωπικού και η 

εργοδότηση τους θα διέπεται από τους κανονισµούς εργοδότησης του ωροµίσθιου 

προσωπικού της ΑΤΗΚ. 

7. Σχέδιο Συντάξεων. 

Η αναλογιστική µελέτη του Σχεδίου Συντάξεων στις 31.12.2007 παρουσιάζει 

πλεόνασµα £361.000 σε σχέση µε την αναλογιστική µελέτη στις 31.12.2006 που 

παρουσίαζε έλλειµµα £2,4 εκ.  To πλεόνασµα που προέκυψε οφείλεται στην 

αυξηµένη απόδοση των επενδύσεων σε µετοχές δηµόσιων εταιρειών.  

Σηµειώνεται ότι κατά την περίοδο 2001-2006 το συνολικό έλλειµµα ανήλθε στο 

ποσό των £78,4 εκ., το οποίο και καταβλήθηκε από την ΑΤΗΚ. 

Σύµφωνα µε αναφορές στα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου οι διαχειριστές του 

Σχεδίου ακολουθούν συντηρητική πολιτική στις επενδύσεις του Σχεδίου µε χαµηλή 
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ανάληψη κινδύνων και ανάλογη χαµηλή απόδοση.  Το µεγαλύτερο µέρος των κεφαλαίων 

του Σχεδίου είναι κατανεµηµένο σε εµπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις και κυβερνητικά 

χρεόγραφα. Οι ∆ιαχειριστές του Σχεδίου προχώρησαν στην ανάθεση σε συµβούλους 

ετοιµασίας σχετικής µελέτης, ώστε να επιλεγεί η κατάλληλη στρατηγική επενδύσεων των 

κεφαλαίων του Σχεδίου και να προχωρήσει η σταδιακή υλοποίησή της. 

Αναφέρεται ότι, µέσα στα πλαίσια εξεύρεσης ρυθµίσεων για διασφάλιση της 

βιωσιµότητας του Σχεδίου Συνταξιοδότησης των υπαλλήλων και σύµφωνα µε πρόνοια 

της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας της 30.3.2007, εξετάζεται η αλλαγή όρων 

εργοδότησης του νεοεισερχόµενου προσωπικού ώστε αντί να εντάσσεται στο 

υφιστάµενο Σχέδιο Σύνταξης, που είναι σχέδιο καθορισµένων ωφεληµάτων, να 

εντάσσεται σε σχέδιο που θα στηρίζεται σε καθορισµένες εισφορές τόσο από τον 

εργοδότη όσο και από το προσωπικό.  Η ΑΤΗΚ διαπραγµατεύεται την εν λόγω αλλαγή 

των όρων εργοδότησης µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις µε αξιοποίηση µελέτης 

συµβούλων που δείχνει τις εξοικονοµήσεις που προκύπτουν.   

8. Αποζηµίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση. 

(α) Σε 19 υπαλλήλους της ATHK, οι οποίοι αφυπηρέτησαν πρόωρα το 2007 

καταβλήθηκε αποζηµίωση συνολικού ύψους £891.577, επιπρόσθετα από τα 

συνταξιοδοτικά τους ωφελήµατα. Από την εφαρµογή του θεσµού το 1988 έχουν 

αφυπηρετήσει πρόωρα 717 υπάλληλοι της ΑΤΗΚ µε συνολική αποζηµίωση £19,79 εκ. 

Το ποσό της αποζηµίωσης για πρόωρη αφυπηρέτηση σύµφωνα µε τον Κανονισµό 

21(1)(στ) των περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικών 

Κανονισµών του 1982-1990 υπολογίζεται ως ακολούθως: 

• Μηνιαίος µισθός (Βασικός και Τιµαριθµικό Επίδοµα)  χ  έτη υπηρεσίας 

µε ανώτατο ποσό αποζηµίωσης το ποσό της µισθοδοσίας την οποία θα 

ελάµβανε ο ενδιαφερόµενος εάν συνέχιζε την υπηρεσία του µέχρι την 

ηλικία αφυπηρέτησης. 

∆ηλαδή o Κανονισµός επιτρέπει 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 καµµιά θετική συνεισφορά αλλά η παρουσία του ως υπαλλήλου 

προκαλεί οικονοµική ζηµιά στον  Οργανισµό. Επιπρόσθετα η ΑΤΗΚ επωµίζεται 
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έµµεσα και τις συντάξεις του υπαλλήλου, εφόσον χρηµατοδοτεί πλήρως το Σχέδιο 

Σύνταξης. 

Πρόκειται για ένα Σχέδιο που συνιστά έµµεσα σηµαντική αύξηση των συνταξιοδοτικών 

ωφεληµάτων των υπαλλήλων. ∆εν έχω υπόψη µου οποιοδήποτε άλλο οργανισµό 

δηµοσίου δικαίου όπου εφαρµόζεται τέτοιο σχέδιο χωρίς να προβλέπονται 

οποιαδήποτε κριτήρια ως προς την ικανότητα των αιτητών για πρόωρη αφυπηρέτηση 

να συνεχίσουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους (υγεία, µόρφωση), τα οποία οι αιτητές 

πρέπει να πληρούν, και να µην είναι στοχευµένο. 

Σηµειώνω επίσης ότι σε άλλους Οργανισµούς όπου εφαρµόζεται σχέδιο πρόωρης 

αφυπηρέτησης εφαρµόζεται ανώτατο ποσό αποζηµίωσης και προεξοφλητικό 

επιτόκιο. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την απόφαση αρ. 350/2002 διαφοροποίησε την αποζηµίωση 

για πρόωρη ευδόκιµη αφυπηρέτηση, η οποία καθορίζεται ως το µικρότερο ποσό των (i) 

και (ii) πιο κάτω: 

(i)  Μηνιαίος µισθός (βασικός + τιµαριθµικό επίδοµα) επί τα πραγµατικά έτη 

υπηρεσίας.  Ο µηνιαίος µισθός υπολογίζεται µε βάση την ανώτατη 

βαθµίδα της κλίµακας των υπαλλήλων. 

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

κανονική ηλικία αφυπηρέτησης τους, µε βάση τη σηµερινή µισθολογική 

τους κλίµακα, και της σύνταξης που θα εισπράξουν µέχρι τότε. 

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

βάσει της πιο πάνω απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (και όχι του 

Κανονισµού), η οποία κρίθηκε και στο ∆ικαστήριο νόµιµη, λαµβάνοντας υπόψη ότι 

οι υπάλληλοι που αφυπηρέτησαν πρόωρα παίρνουν πέραν του µισθού που θα 

έπαιρναν αν αφυπηρετούσαν κανονικά, και σύνταξη, και δεν καταβάλλουν ούτε 

φόρο εισοδήµατος. 

Οι αποζηµιώσεις του έτους κυµάνθηκαν από £4.098 µέχρι £83.440, µε µέσο όρο 

ανά υπάλληλο £46.925. 

Έχοντας υπόψη ότι προωθείται θεσµοθέτηση Εναλλακτικού Σχεδίου Αφυπηρέτησης 

για «Στοχευόµενη» Αποχώρηση του Προσωπικού, έχω την άποψη ότι δεν 

δικαιολογείται η συνέχιση του Σχεδίου Ευδόκιµης Αφυπηρέτησης τουλάχιστον υπό την 

παρούσα του µορφή, χωρίς κριτήρια. 
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Ο Πρόεδρος της ΑΤΗΚ µε πληροφόρησε ότι ο θεσµός της πρόωρης (ευδόκιµης) 

αφυπηρέτησης έχει αποδειχθεί διαχρονικά πολύ χρήσιµος για την ΑΤΗΚ 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 του µέσου όρου 

ηλικίας και η συνέχιση του θεσµού κρίνεται απαραίτητη.  Όσον αφορά στο υπό 

συζήτηση Εναλλακτικό Σχέδιο Αφυπηρέτησης για Στοχευόµενη Αποχώρηση 

Προσωπικού αυτό απευθύνεται σε άτοµα διαφορετικής ηλικίας – στοχευόµενη 

αποχώρηση ατόµων 45-55 ετών ενώ η πρόωρη αφυπηρέτηση αφορά σε άτοµα 

κυρίως άνω των 55 ετών – και τα δύο αλληλοσυµπληρώνονται. 

(β) Πρόωρη αφυπηρέτηση Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή. Το Μάιο 2007 ο 

Ανώτατος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής υπέβαλε αίτηση για πρόωρη/ευδόκιµη αφυπηρέτηση. 

Το Συµβούλιο της ΑΤΗΚ στη συνεδρία 20/2007 ηµερ.18.5.2007 ενέκρινε καταρχήν την 

αίτηση και ανέθεσε το θέµα της αποζηµίωσης στην Επιτροπή Αµοιβών και Κινήτρων. Η 

Επιτροπή στις 5.6.2007 ετοίµασε έκθεση στην οποία εισηγήθηκε την καταβολή 

αποζηµίωσης σύµφωνα µε τον Κανονισµό 21(1)(στ) και όχι σύµφωνα µε την 

ακολουθούµενη πρακτική που εφαρµόζεται για το υπόλοιπο προσωπικό που αναφέρεται 

πιο πάνω. Το Συµβούλιο στη συνεδρία 23/07 ηµερ. 12.6.2007 ενέκρινε την καταβολή 

αποζηµίωσης σύµφωνα µε την εισήγηση της Επιτροπής, ποσού το οποίο είναι σχεδόν 

διπλάσιο από το ποσό που θα καταβαλλόταν µε βάση την ακολουθούµενη πρακτική. 

Επιπρόσθετα, κατά τον υπολογισµό της αποζηµίωσης συµπεριλήφθηκαν στο µηνιαίο 

µισθό εκτός του βασικού µισθού που αναφέρεται στον Κανονισµό τα έξοδα παραστάσεως 

και οι τηλεπικοινωνιακές διευκολύνσεις. Στην περίπτωση αυτή η ΑΤΗΚ έχει καταβάλει 

προκαταβολικά περίπου το 72% του συνόλου των µισθών που θα έπαιρνε ο Ανώτατος 

Εκτελεστικός ∆ιευθυντής αν υπηρετούσε µέχρι την κανονική ηλικία αφυπηρέτησής του, 

ποσό το οποίο αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι δεν εφαρµόζεται προεξοφλητικό επιτόκιο 

καθώς και το ότι είναι αφορολόγητο, καταλήγει να είναι για τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο 

σχεδόν το 100% (ίσως και περισσότερο) των µισθών που θα λάµβανε αν υπηρετούσε 

µέχρι την κανονική αφυπηρέτησή του.  Επιπρόσθετα, από το Σεπτέµβριο του 2007 του 

καταβάλλεται σύνταξη, όπως δικαιούται, από το Σχέδιο Συντάξεων το οποίο σηµειώνεται 

ότι χρηµατοδοτείται πλήρως από την ΑΤΗΚ.  Με την πλήρωση δε της θέσης, η ΑΤΗΚ θα 

επωµίζεται ασφαλώς τους µισθούς του νέου Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή. 
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Ο Πρόεδρος της ΑΤΗΚ µε πληροφόρησε ότι για τη λήψη της πιο πάνω απόφασης 

λήφθηκαν υπόψη όλα τα σχετικά δεδοµένα, περιλαµβανοµένης της συνολικής 

προσφοράς του Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας 

του.  

Η επίκληση της συνολικής προσφοράς ως δικαιολογητικού της απόφασης δεν συνάδει 

µε τη φιλοσοφία του Σχεδίου όπως αυτή διατυπώνεται στην απάντηση του Προέδρου 

της ΑΤΗΚ στην παράγραφο (α) πιο πάνω, ούτε και µε τις διαβεβαιώσεις των   εκάστοτε 

∆ιοικητικών Συµβουλίων της ΑΤΗΚ, σύµφωνα µε τις οποίες  στόχος του Σχεδίου ήταν 

να ενθαρρυνθεί, µε την καταβολή πρόσθετων ωφεληµάτων, η αποχώρηση από τον 

Οργανισµό αριθµού υπαλλήλων οι οποίοι µε την τεχνολογική πρόοδο αντιµετωπίζουν 

δυσκολίες προσαρµογής, µε αποτέλεσµα να µην είναι αρκούντως αποδοτικοί στις νέες 

σύγχρονες συνθήκες που επικρατούν στον Οργανισµό. 

Η µεγάλη και σηµαντική προσφορά του Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή ουδόλως 
αµφισβητείται. Ωστόσο το Σχέδιο δεν αποσκοπεί στην ενθάρρυνση ικανών υπαλλήλων 

να αποχωρούν µε παραχώρηση σ’ αυτούς πρόσθετων συνταξιοδοτικών ωφεληµάτων.  

Το αναπόδραστο συµπέρασµα που προκύπτει, είναι ότι το Σχέδιο κατέληξε να παρέχει 
πρόσθετα σηµαντικά ωφελήµατα όχι µόνο σε υπαλλήλους στους οποίους υπάρχει 

ανάγκη να δοθούν κίνητρα για να αποχωρήσουν, επειδή δεν είναι αρκούντως 

αποδοτικοί, αλλά και σε αποδοτικούς υπαλλήλους ως ανταµοιβή για τη µεγάλη τους 
προσφορά, των οποίων η αίτηση για ευδόκιµη αφυπηρέτηση, κανονικώς εχόντων των 

πραγµάτων, θα έπρεπε να απορριφθεί. ∆ηλαδή το Σχέδιο καλύπτει όλους, 

αποδοτικούς και µη. 

Με την ίδια απόφαση το Συµβούλιο ενέκρινε την πληρωµή της άδειας (91µέρες) που είχε 

σε πίστη του µέχρι την ηµεροµηνία αφυπηρέτησης του (16.8.2007) έναντι του ποσού των 

£17.842 µε το δικαιολογητικό να µπορέσει η ΑΤΗΚ να προχωρήσει µε τη διαδικασία 
πλήρωσης της θέσης. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το επιχείρηµα δεν ευσταθεί 

εφόσον θα µπορούσε να προκηρυχθεί η θέση κατά τη διάρκεια της προαφυπηρετικής 

άδειας του Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή, το θέµα γίνεται σοβαρότερο εξαιτίας του 
ότι εννέα µήνες µετά την ευδόκιµη αφυπηρέτηση του Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή 

δεν έχει καν ξεκινήσει η διαδικασία πλήρωσης της θέσης.  

Ο Πρόεδρος της ΑΤΗΚ µε πληροφόρησε ότι η εκκρεµότητα αυτή απασχολεί 
σοβαρά την ΑΤΗΚ, η οποία όµως δεν είχε άλλη επιλογή παρά να συµµορφωθεί µε 

την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου όπως υπαχθεί η ΑΤΗΚ στο Νόµο περί 
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Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (∆ιορισµός Γενικών ∆ιευθυντών) και ως εκ 
τούτου να αναµένει την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών που 

περιλαµβάνουν την τροποποίηση του Νόµου και την έγκριση του Σχεδίου 

Υπηρεσίας και των Όρων Εργοδότησης της θέσης. 

Παρατηρώ ωστόσο ότι η πιο πάνω απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου 

λήφθηκε στις 7.1.2004 και ήταν γνωστό στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, όταν έλαβε την 

απόφαση για την πληρωµή της άδειάς του, ότι εκκρεµούσε η τροποποίηση του 

Νόµου για να καλύπτει την ΑΤΗΚ. 

(γ) Εναλλακτικό Σχέδιο Αφυπηρέτησης για «Στοχευόµενη» Αποχώρηση 
του Προσωπικού.  Το Συµβούλιο της ΑΤΗΚ στην συνεδρία αρ.7/2008 ηµερ. 

18.3.2008 υιοθέτησε το προτεινόµενο Εναλλακτικό Σχέδιο Αφυπηρέτησης ως 

πλαίσιο για διαβούλευση µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.  

Στόχος του Εναλλακτικού Σχεδίου Αφυπηρέτησης είναι η «στοχευόµενη» αποχώρηση 

200 περίπου υπαλλήλων οι οποίοι παρουσιάζουν χαρακτηριστικά «γήρανσης». 

Το προτεινόµενο Εναλλακτικό Σχέδιο Αφυπηρέτησης βασίζεται στην καταβολή στον 

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

ισχύοντος σχεδίου Ευδόκιµης Αφυπηρέτησης, αλλά και µιας επιπρόσθετης 

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

αφυπηρέτηση και τους υπολειπόµενους µήνες υπηρεσίας που έχει να συµπληρώσει 

µέχρι την κανονική αφυπηρέτηση του.  

Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς που έγιναν από τις Υπηρεσίες Προσωπικού της 

ΑΤΗΚ  η συνολική αποζηµίωση περιλαµβανοµένων των συντάξεων θα ανέλθει σε 

£28.166.141 (σηµερινή αξία) σε σύγκριση µε το κόστος (σηµερινή αξία) εάν 

αφυπηρετούσαν στο 63ο έτος £70.075.046. 

9. Προσφορές. 

(α) Αγορά Συµβουλευτικών Υπηρεσιών. Όπως ανέφερα και στην προηγούµενη έκθεσή 

µου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στα πλαίσια της στρατηγικής για την προώθηση ευρυζωνικών 

υπηρεσιών και τη σύγκλιση σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, αποφάσισε κατά το 2005 όπως 

προχωρήσει στην αγορά συµβουλευτικών υπηρεσιών από συγκεκριµένο οίκο, µε απευθείας 

διαπραγµάτευση, χωρίς να προκηρυχθούν προσφορές κατ  ́επίκληση σχετικής πρόνοιας των 

∆ιαδικασιών Προσφορών της ΑΤΗΚ, η οποία επιτρέπει τη διαδικασία αυτή στις περιπτώσεις 

επείγουσας αγοράς προϊόντων τεχνολογίας αιχµής. 
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Στη σχετική έκθεση που ετοιµάστηκε από τους Συµβούλους προτάθηκε η προώθηση 

του έργου σε 4 φάσεις µε συνολικό υπολογιζόµενο κόστος £9 - £13 εκ. για την 

προµήθεια όλου του εξοπλισµού και συµβουλευτικών υπηρεσιών (χωρίς να αναλύεται) 

και µε χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου τους 18 µήνες, δηλαδή µέχρι το Μάρτιο 

2007.  Στις 19.12.2005 υπογράφηκε συµφωνία πλαίσιο για παροχή συµβουλευτικών 

υπηρεσιών για τη Φάση 1, µε αναµενόµενο κόστος £1,2 - £1,5 εκ. 

Στην εξέλιξη του έργου το 2006 διαφάνηκε ότι θα έπρεπε να προωθηθούν και οι 4 

Φάσεις για να µην καθυστερήσει το έργο και στις 7.9.2006 υπογράφηκε νέα συµφωνία, 

σε αντικατάσταση της προηγούµενης για την προώθηση των Φάσεων 1 και 2 και την 

προετοιµασία των Φάσεων 3 και 4 µε κόστος £5,4 εκ., στο οποίο περιλαµβάνονται 

συµβουλευτικές υπηρεσίες, λογισµικό και εξοπλισµός, και µε χρονοδιάγραµµα την 

υλοποίηση των πρώτων υπηρεσιών της Φάσης 1 στα µέσα του 2007. 

Οι συµβατικές δεσµεύσεις µέχρι σήµερα ανέρχονται σε £11,2 εκ. (€19,1 εκ.) και 

αφορούν Συµβουλευτικές Υπηρεσίες £2,06 εκ., Λογισµικό και Υπηρεσίες 

ενσωµάτωσης/ολοκλήρωσης £4,35 εκ. και εξοπλισµό και παρεχόµενες υπηρεσίες 

(∆ίκτυο IMS, IP Centrex, Πλατφόρµες, Λογισµικό, Λειτουργικό Σύστηµα PCF/UP, 

Τερµατικός εξοπλισµός) από άλλους προµηθευτές  £4,8 εκ. 

Από την κατάσταση προόδου του έργου, από τα £5,4 εκ. που αναφέρονται πιο πάνω, 

φαίνεται ότι µέχρι σήµερα καταβλήθηκε στους συµβούλους ποσό £4,4 εκ., ενώ το 

χρονοδιάγραµµα έχει αναθεωρηθεί λόγω τεχνικών προβληµάτων που 

παρουσιάστηκαν σε ό,τι αφορά στην ενοποίηση των συστηµάτων των προµηθευτών, 

και προβληµάτων που προέκυψαν κατά τους δοκιµαστικούς ελέγχους και την 

εκπαίδευση του προσωπικού των Υπηρεσιών Πελατών.  Με τα νέα δεδοµένα η Φάση 

1 αναµένεται να ολοκληρωθεί το Μάιο 2008.  Στο παρόν στάδιο βρίσκεται σε εξέλιξη 

πιλοτική εφαρµογή της υπηρεσίας BBT (broadband telephony), µε στόχο τον 

εντοπισµό/επίλυση σηµαντικών προβληµάτων στις υφιστάµενες υπηρεσίες (i.choice, 

miVision) από την εφαρµογή της υπηρεσίας.  Η πιλοτική εφαρµογή της υπηρεσίας έχει 

αναδείξει αρκετά τεχνικά προβλήµατα, τα οποία θα πρέπει να επιλυθούν για την 

ολοκλήρωση της Φάσης 1 του έργου. 

Όσον αφορά στη Φάση 2 βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση των λύσεων για τις 

πλατφόρµες των υπηρεσιών (Unified Personal Information Management, 

Integrated Instant Messaging, Personal Multimedia Content, κ.λπ.).  Οι εργασίες 
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εγκατάστασης του εξοπλισµού και της ενσωµάτωσης/ολοκλήρωσης µε το 

υφιστάµενο δίκτυο αναµένεται να αρχίσουν σύντοµα, µε στόχο τη σταδιακή 

εισαγωγή των υπηρεσιών µέχρι το τέλος του 2008. 

΄Οπως φαίνεται από τα πιο πάνω το έργο παρουσιάζει σηµαντική καθυστέρηση, 

µε αποτέλεσµα η εµπορική εισαγωγή των επιµέρους υπηρεσιών του έργου να έχει 

µετατεθεί σε µεταγενέστερο χρόνο.  

Ο Πρόεδρος της ΑΤΗΚ µε πληροφόρησε ότι η εξέλιξη του έργου µέχρι στιγµής 

βρίσκεται στα αναµενόµενα πλαίσια, µε εξαίρεση τα χρονοδιαγράµµατα που 

αναπροσαρµόστηκαν στην πορεία αφενός λόγω της πολυπλοκότητας του έργου, 

το οποίο αφορά σε προϊόντα εν πολλοίς πρωτοποριακά σε παγκόσµιο επίπεδο, 

και αφετέρου λόγω της συνειδητής απόφασης της ΑΤΗΚ να  προβεί σε εκτενείς 

δοκιµές µε πιλοτικούς χρήστες ώστε να είναι επιτυχής η εµπορική εισαγωγή των 

προϊόντων.  Το προϊόν Broadband Telephony της Φάσης Ι είναι έτοιµο για 

εµπορική εισαγωγή µόλις εξασφαλιστεί ρυθµιστική έγκριση σε σχέση µε την 

τιµολόγησή του, η οποία αναµένεται εντός των ηµερών. 

(β) Προσφορά ΑΤ31/2002 - Σύστηµα Ίνας στο ∆ιακλαδωτή.  Η πιο πάνω 

προσφορά προκηρύχθηκε στις 30.8.2002 και κατακυρώθηκε στις 4.3.2003 έναντι 

ποσού €6.255.274.  Η συµφωνία υπογράφηκε στις 30.4.2003 µε χρονοδιάγραµµα 

υλοποίησης µέχρι την 31.12.2004.  Στις 26.5.2003 τοποθετήθηκε η πρώτη 

παραγγελία (αρ. 111/2003) για εξοπλισµό αξίας €2.389.451, ο οποίος θα 

παραδινόταν σε τρεις φάσεις µέχρι την 31.12.2003. 

Όπως ανέφερα και στην προηγούµενη έκθεσή µου, στην εξέλιξη του έργου 

παρατηρήθηκαν πολλά τεχνικά προβλήµατα και ατέρµονες συζητήσεις µε τον 

εργολάβο, µε αποτέλεσµα το έργο να µην ολοκληρωθεί. Τόσο κατά τον 

εργοστασιακό έλεγχο, όσο και κατά τον Προκαταρκτικό Έλεγχο Αποδοχής 

παρατηρήθηκαν πολλές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές και ο εξοπλισµός 

απέτυχε σε πολλά σηµεία, ορισµένα από τα οποία ήταν σοβαρά. 

Παρά τις αντίθετες απόψεις της Υπηρεσιακής Οµάδας Ελέγχου για την ικανότητα 

του εργολάβου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, και την εισήγησή της για 

διακοπή του συµβολαίου, το Κ.Σ.Π. αποφάσισε όπως προχωρήσει στην έκδοση 

Πιστοποιητικού Προκαταρκτικής Αποδοχής µε όρους (απάλειψη απόκλισης από 
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τον όρο 23.2, αλλαγή µπαταριών που υπέστησαν βλάβη λόγω αχρησίας, παροχή 

δωρεάν εκπαίδευσης), ενώ ο εξοπλισµός δεν είχε τεθεί σε εµπορική λειτουργία. 

Η εταιρεία το 2006 πρότεινε στην ΑΤΗΚ όπως αντικαταστήσει τον εξοπλισµό µε 

εξοπλισµό νέου τύπου βασισµένο στο πρωτόκολλο ΙΡ αντί του ΑΤΜ.  Το Κ.Σ.Π. 

κατά τη συνεδρίαση του στις 29.5.2007 (συνεδρία αρ. 53/2007) ενέκρινε την 

πρόταση της εταιρείας και εισηγήθηκε την τροποποίηση της παραγγελίας, ώστε να 

περιλαµβάνεται σ’  αυτήν νέος εξοπλισµός που υποστηρίζει "triple play" το οποίο 

καλύπτει Fast Internet, Cable TV και Τηλεφωνία. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΤΗΚ, στη συνεδρία του ηµερ. 24.7.2007 (29/2007) 

απέρριψε κατά πλειοψηφία την εισήγηση του Κ.Σ.Π. για τροποποίηση της 

υφιστάµενης παραγγελίας µε τον εργολάβο και αποφάσισε την ακύρωση της 

παραγγελίας, λαµβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόµενη λύση εγκατάστασης 

εξοπλισµού της εταιρείας συνεπαγόταν ψηλότερη δαπάνη σε σύγκριση µε 

παραγγελία παρόµοιου εξοπλισµού από άλλο προµηθευτή, αφού απαιτούσε 

χωριστό σύστηµα διαχείρισης, περισσότερα ανταλλακτικά και εκπαίδευση και 

διατύπωσε την άποψη ότι υπήρξε υπερβολική ανοχή προς την εταιρεία.  Η 

εγγυητική πιστής εκτέλεσης ύψους €222.931 κατασχέθηκε στις 30.8.2007. 

Με το θέµα ασχολήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία κατά τη συνεδρία της στις 

10.10.2007 εισηγήθηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο το διορισµό ερευνώντα λειτουργού 

µε σκοπό τη διερεύνηση των χειρισµών που έγιναν από το 2003  και απόδοση 

ευθυνών.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά τη συνεδρία του αρ. 45/2007, ηµερ. 

11.12.2007 (Πρακτ. 966/2007) υιοθέτησε την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου και 

µετά από σχετική γνωµάτευση του Νοµικού Συµβούλου ανέθεσε σε µέλος του 

Συµβουλίου τη διεξαγωγή διοικητικής έρευνας, αναφορικά µε τα πιο πάνω ζητήµατα. 

Οι δαπάνες που έγιναν για την αγορά εξοπλισµού, ο οποίος κατέστη 

πεπαλαιωµένος ανήλθαν στις €631.056. 

(γ) Προσφορά ΑΤ3/2004 - Αναβάθµιση/Επέκταση Τηλεφωνικού Κέντρου 
της ΑΤΗΚ στο Πλατύ Αγλαντζιάς.  Ο προγραµµατισµός του πιο πάνω έργου 

άρχισε το 1999 µε στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των Κινητών Υπηρεσιών, 

τη στέγαση προσωπικού και την επέκταση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού.  Η 

προσφορά προκηρύχθηκε στις 14.1.2004 µε αρχική προϋπολογισθείσα δαπάνη 

£2,9 εκ. και αναµενόµενο χρόνο εκτέλεσης 28 µήνες. 
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Μετά από παρατάσεις που δόθηκαν, λόγω καθυστέρησης στην έκδοση πολεοδοµικής 

άδειας και άδειας οικοδοµής καθώς και λόγω διάφορων αλλαγών στα σχέδια του έργου 

ο διαγωνισµός κατακυρώθηκε έναντι του ποσού των £3.326.527 πλέον ΦΠΑ, µε την 

απόφαση του ∆ιοικητικού συµβουλίου αρ. 15/2005 ηµερ. 26.4.2005 (αρ. Πρακτ. 

339/2005) και το συµβόλαιο µεταξύ της ΑΤΗΚ και του εργολάβου υπογράφηκε στις 

27.12.2006 µε χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου 28 µήνες. 

Κατά την πιο πάνω συνεδρία αποφασίστηκε όπως περιληφθεί πρόνοια στο 

συµβόλαιο η οποία να επιτρέπει στην ΑΤΗΚ να αναβάλει την έναρξη του έργου 

µέχρι να εξασφαλιστεί πολεοδοµική άδεια και άδεια οικοδοµής, χωρίς απαιτήσεις 

από µέρους της εταιρείας, να ακυρώσει το συµβόλαιο χωρίς να καταβάλει 

οποιαδήποτε αποζηµίωση και να δεσµευθεί η εταιρεία ότι δεν θα έχει 

οποιεσδήποτε απαιτήσεις όσον αφορά σε αυξήσεις τιµών, υλικών, εργατικών κ.λπ. 

Παρά την πιο πάνω πρόνοια η εταιρεία απαίτησε αποζηµιώσεις ύψους £151.304, 

το οποίο κατόπι διαβούλευσης περιορίστηκε στις £90.000. 

Πέραν των πιο πάνω η ΑΤΗΚ υπέστη έξοδα για επιπλέον αµοιβή των Συµβούλων 

Αρχιτεκτόνων ύψους £30.834 + ΦΠΑ, επιπλέον αµοιβή Συµβούλων Επιµετρητών 

Ποσοτήτων ύψους £6.006 + ΦΠΑ, ενοίκια για τη στέγαση προσωπικού και 

ανανέωση συµβολαίων ύψους £242.952, καθώς και έξοδα διοίκησης. 

(δ) ∆ιαγωνισµός ΗΜΥ2/2007 - Νέα Μηχανολογική Εγκατάσταση στο Κέντρο 
∆ιαχείρισης ∆ικτύου (Κτίριο Λακατάµειας).  Για τη µηχανολογική εγκατάσταση στο 

Κέντρο ∆ιαχείρισης ∆ικτύων (Κτίριο Λακατάµειας) η ΑΤΗΚ ζήτησε στις 20.12.2006 

προσφορές µε κλειστή διαδικασία από 8 προεπιλεγµένους εργολάβους 

µηχανολογικών έργων αφού προηγουµένως είχε ακυρωθεί µε την απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, αρ. συνεδρίασης 11/2007, ηµερ. 6.3.2007 ο ∆ιαγωνισµός 

ΗΜΥ 8/2006 που είχε υποβληθεί για την πιο πάνω εργασία µε την ίδια διαδικασία. 

Ο προηγούµενος διαγωνισµός ακυρώθηκε, λόγω του ότι το Κ.Σ.Π. στη συνεδρίαση 

του αρ. 24/2007, ηµερ. 27.2.2007 (Πρακτ. 130/2007) έκρινε ότι: 

- οι τιµές όλων των προσφορών ήταν εξωπραγµατικές, αφού κατά µέσο όρο είχαν 

τιµή περίπου διπλάσια από την προεκτίµηση του έργου (£280.000) και κατά 45% 

ψηλότερη από την εκτίµηση που ζητήθηκε από ανεξάρτητο σύµβουλο (£380,000). 

- οι επί µέρους τιµές του εξοπλισµού και των υλικών των προσφορών ήταν 

πολύ κοντά η µια στην άλλη, µε αποτέλεσµα και οι συνολικές τιµές να είναι 
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στα ίδια επίπεδα, γεγονός το οποίο ενίσχυσε την υποψία ότι αποτέλεσε 

προϊόν προσυνεννόησης µεταξύ των προσφοροδοτών, το οποίο σύµφωνα 

µε την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης, συνέβη και στο παρελθόν σε 

διαγωνισµούς για µηχανολογικά έργα. 

Τελικά µε το νέο διαγωνισµό ΗΜΥ2/2007, υποβλήθηκαν 6 προσφορές και η 

κατακύρωση έγινε στο χαµηλότερο προσφοροδότη έναντι συνολικού ποσού 

£414.000 πλέον ΦΠΑ, µετά από διαπραγµατεύσεις. 

Κατά την αξιολόγηση της προσφοράς διαπιστώθηκε και πάλι ότι είχαν 

υπερτιµολογηθεί οι προσφορές οι οποίες κατά µέσο όρο ήταν 27% ψηλότερες από 

την προεκτίµηση ανεξάρτητου συµβούλου (£350.000), η οποία έγινε µετά από 

κάποιες διαφοροποιήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές για µείωση του κόστους. 

Ενόψει των πιο πάνω θα πρέπει το Συµβούλιο να προβληµατιστεί κατά πόσο σε 

τέτοιες προσφορές ενδείκνυται η διαδικασία των ανοικτών προσφορών. 

(ε) Προσφορά ΑΤ42/2001 – Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού για το 
νέο Κέντρο Ελέγχου Αεροπορικών Πτήσεων Λευκωσίας (έργο LEFCO).  

(i) Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες εκθέσεις µου, η πιο πάνω 

προσφορά αρχικά προκηρύχθηκε το 1998 (ΑΤ 14/98), µε υπολογιζόµενη 

δαπάνη £9 εκ.  Λόγω αδυναµιών και προβληµάτων στο στάδιο της 

τεχνικής αξιολόγησης και της καθυστέρησης που σηµειώθηκε, η ΑΤΗΚ 

αποφάσισε στις 24.4.2001 την ακύρωση και επαναπροκήρυξή της. 

  Στις 21.7.2003 υπογράφηκε το συµβόλαιο µε τον επιτυχόντα προφοροδότη 

της νέας προσφοράς έναντι του ποσού των €17.036.880 για την προµήθεια 

του τεχνικού εξοπλισµού και €2.012.149 για εξαετή συντήρησή του. 

  Με βάση το αναθεωρηµένο χρονοδιάγραµµα η παράδοση του έργου 

αναµενόταν να γίνει τον Αύγουστο του 2006 και η τελική αποδοχή του 

τον Αύγουστο του 2007. 

  Κατά τους εργοστασιακούς ελέγχους αποδοχής που έγιναν το 2005, 2006 και 

2007 προέκυψαν τεχνικά προβλήµατα.   Η ΑΤΗΚ προχώρησε στην έκδοση 

Πιστοποιητικού Εργοστασιακού Ελέγχου Αποδοχής το Φεβρουάριο 2007, 

αφού επιλύθηκαν τα σηµαντικά τεχνικά προβλήµατα.  Κατά το 2007 

υπογράφηκε νέα τροποποίηση του συµβολαίου ώστε να περιληφθεί 
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εναλλακτική πρόταση του Εργολάβου για συγκεκριµένο υποσύστηµα που 

αδυνατούσε να παραδώσει.  Κατά τη διάρκεια του έτους ολοκληρώθηκε η 

προσωρινή εγκατάσταση του εξοπλισµού µαζί µε το αναγκαίο λογισµικό, για 

το οποίο γίνονται δοκιµαστικοί έλεγχοι από τον Εργολάβο.  Αναµένεται ότι ο 

Προκαταρκτικός Έλεγχος Αποδοχής θα ολοκληρωθεί περί τα µέσα του 2008. 

  Μέχρι τις 31.12.2007 καταβλήθηκε στον προµηθευτή το ποσό των 

€11.949.525, βάσει των προνοιών του Συµβολαίου. 

(ii)   ∆ιαγωνισµός ΜΜ61/2005 – 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 εταιρεία 

για περίοδο ενοικίασης δύο χρόνων, από 1.8.2005 – 31.7.2007, και µε 

δικαίωµα ανανέωσης µέχρι δύο χρόνια.  Το µηνιαίο ενοίκιο ανέρχεται σε 

£6.850 (£6.30 το τ.µ. για 1087 τ.µ.).  Ο χώρος παρέµεινε αναξιοποίητος µέχρι 

το Φεβρουάριο 2007 λόγω της καθυστέρησης του έργου, ενώ από το Μάρτιο 

2007 αξιοποιείται για την εκπαίδευση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και για 

την εγκατάσταση του εξοπλισµού.  

Για να λειτουργήσει ο πιο πάνω χώρος, έγιναν πρόσθετες δαπάνες για 

αναπροσαρµογή του, µε κόστος £445.000.  Για τη µετακίνηση του εξοπλισµού από 

το κτίριο προσωρινής στέγασης στο νέο κτίριο που θα ανεγερθεί στην 

Κοκκινοτριµιθιά, υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί δαπάνη. 

(στ) Προσφορά ΑΤ 13/2006 – Επιλογή διαφηµιστικών γραφείων για 
συνεργασία µε την ΑΤΗΚ για περίοδο τριών χρόνων.  Η επιλογή των τριών 

διαφηµιστικών γραφείων έγινε µετά από ανοικτή διαδικασία προσφορών και η 

περίοδος συνεργασίας τους µε την ΑΤΗΚ θα είναι για τρία χρόνια µε πρόνοια για 

ανανέωση της συµφωνίας για περίοδο δύο ετών. 

Ο πιο πάνω διαγωνισµός προκηρύχθηκε τον Νοέµβριο του 2006 µε το σύστηµα των 

δύο φακέλων και οι προσφορές υποβλήθηκαν τον ∆εκέµβριο 2006. Προσφορά 

υπέβαλαν επτά προσφοροδότες. Η συµµετοχή στον διαγωνισµό πιθανόν να ήταν 

µεγαλύτερη εάν δεν υπήρχε όρος ότι ο κάθε Προσφοροδότης πρέπει να διατηρεί 

πλήρως οργανωµένο γραφείο οπουδήποτε στην Κύπρο και, για ένα τουλάχιστο χρόνο 

πριν την ηµεροµηνία έκδοσης των προδιαγραφών, θα έπρεπε να διέθετε γραφείο στην 

ευρύτερη περιοχή Λευκωσίας στο οποίο να εργάζεται το άτοµο (Account Executive) 
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που θα χειρίζεται το συµβόλαιο της ΑΤΗΚ, ένας Σχεδιαστής και το απαραίτητο 

∆ιοικητικό Προσωπικό. Για τον όρο αυτό υποβλήθηκε παράπονο από το Σύνδεσµο 

Επιχειρήσεων ∆ιαφήµισης και Επικοινωνίας Κύπρου γιατί απέκλειε µέλη του 

Συνδέσµου χωρίς πραγµατικά αίτια. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην συνεδρίαση 

48/2006 ηµερ. 19.12.2006 αποφάσισε να µην τροποποιήσει οποιοδήποτε όρο των 

προδιαγραφών λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία της αρµόδιας υπηρεσίας ότι 

χρειάζεται συνεχής επαφή µε τα διαφηµιστικά γραφεία και ότι το γραφείο στη περιοχή 

Λευκωσίας πρέπει να είναι δοκιµασµένο και να λειτουργεί εύρυθµα. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης υπέβαλε το Μάιο 2007 την έκθεση της στο ΚΣΠ στην 

οποία φαίνεται η τεχνική βαθµολογία της Α΄ Φάσης (η αξιολόγηση των τεχνικών 

προτάσεων έγινε σε 2 φάσεις) βάσει των προκαθορισµένων κριτηρίων του 

διαγωνισµού. Το ΚΣΠ υιοθέτησε την έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης µε την 

απόφαση 367/2007 (αρ. συνεδρίας 57/2007 ηµερ. 12 Ιουνίου 2007) σύµφωνα µε 

την οποία προκρίθηκαν στην Φάση Β΄ οι τέσσερεις προσφορές που συγκέντρωσαν 

την ελάχιστη αποδεκτή βαθµολογία της Α΄ Φάσης. 

Το Συµβούλιο της ΑΤΗΚ µε την απόφαση 535/2007 (αρ. συνεδρίας 24/2007 ηµερ. 

19 Ιουνίου 2007) παρέπεµψε το θέµα της αξιολόγησης της Β΄Φάσης της τεχνικής 

αξιολόγησης (παρουσίαση από τους διαγωνιζόµενους) σε ad-hoc Επιτροπή του 

Συµβουλίου για µελέτη και υποβολή εισήγησης στο Συµβούλιο. 

Οι παρουσιάσεις των τεσσάρων προσφοροδοτών έγιναν σε δύο µέρες και τις 

παρακολούθησαν η Επιτροπή Αξιολόγησης και η ad-hoc Επιτροπή. Οι δύο 

επιτροπές έδωσαν τις δικές τους βαθµολογίες για το κάθε κριτήριο της Β΄ Φάσης. 

Παρατηρήθηκε ότι οι βαθµολογίες των δύο επιτροπών για την παρουσίαση 

συγκεκριµένου προσφοροδότη ήταν σηµαντικά διαφοροποιηµένες. 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφαση του ηµεροµηνίας 

11.12.2007 υιοθέτησε εισήγηση της ad-hoc Επιτροπής για διαφοροποίηση προς τα 

πάνω κατά µια µονάδα της αξιολόγησης της Φάσης Α του πιο πάνω προσφοροδότη 

χωρίς να υπάρχει πλήρης και σαφής αιτιολόγηση (αναφέρθηκε ως δικαιολογητικό η 

πακετοποίηση και ανάλυση προωθητικών ενεργειών below the line χωρίς 

περαιτέρω επεξήγηση). Ο εν λόγω προσφοροδότης κατατάγηκε 3ος µε µικρή 

διαφορά από τον 4ο πριν ανοιχτούν οι οικονοµικοί φάκελοι. 



 - 22 - 

Μετά το άνοιγµα των οικονοµικών φακέλων και τον υπολογισµό του Τελικού ∆είκτη 

Αξιολόγησης σύµφωνα µε τα έγγραφα του διαγωνισµού δεν διαφοροποιήθηκε η 

τελική σειρά κατάταξης. Το αποτέλεσµα πιθανό να ήταν διαφορετικό εάν η τεχνική 

αξιολόγηση γινόταν µόνο από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

(ζ) ∆ιαγωνισµός ΑΤ 6/2007 Υλοποίηση της Φάσης ΙΙ του Συστήµατος 
Παρακολούθησης και Ελέγχου Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού (ΣΠΕ-
ΗΜΕ).  Το πιο πάνω έργο (απόκτηση συστηµάτων εποπτείας και διαχείρισης του 

Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού) χωρίστηκε σε δύο φάσεις. 

Για την υλοποίηση της πρώτης φάσης η οποία αφορούσε στην εγκατάσταση 

συστήµατος µόνο σε 5 κέντρα προκηρύχθηκε δηµόσιος διαγωνισµός το 2002 και 

ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2005. Η συµβαλλόµενη εταιρεία είχε την υποχρέωση 

βάσει του συµβολαίου να προµηθεύσει τον απαραίτητο εξοπλισµό της δεύτερης φάσης.  

Η δεύτερη φάση του έργου αφορά την επέκταση του συστήµατος σε όλα τα κτίρια 

της ΑΤΗΚ και σε αριθµό σταθµών βάσης κινητής τηλεφωνίας. Η υλοποίηση της 

δεύτερης φάσης θεωρήθηκε επείγουσα και αποφασίστηκε όπως γίνει 

διαπραγµάτευση µε την εταιρεία για απευθείας ανάθεση του έργου. Η πρόταση της 

εταιρείας (€2.515.000 ή £1.471.964) θεωρήθηκε ψηλή και το ΚΣΠ εισηγήθηκε στο 

Συµβούλιο της ΑΤΗΚ όπως 

• Μέρος της εργασίας (παραµετροποίηση των κτιρίων) γίνει από την ΑΤΗΚ 

αφού αποκτηθεί η απαραίτητη γνώση µε την παραµετροποίηση 5-6 κτιρίων 

από κοινού µε την εταιρεία. 

• Προκηρυχθεί διαγωνισµός για φυσική εγκατάσταση του εξοπλισµού της 

Φάσης ΙΙ. 

Ακολούθησαν νέες διαπραγµατεύσεις προς το σκοπό αυτό οι οποίες δεν κατέληξαν σε 

συµφωνία. Στην έκθεση της η οµάδα διαπραγµάτευσης ανέφερε ότι η εταιρεία από την 

αρχή ήταν αρνητική προς την πρόταση της ΑΤΗΚ και δεν άφηνε περιθώρια για 

συζήτηση ή για διαπραγµάτευση. Στις 22.1.2007 προκηρύχθηκε ανοιχτός διαγωνισµός. 

Οι προδιαγραφές παρείχαν την δυνατότητα είτε για τµηµατική κατακύρωση (Τµήµα Α-

Μελέτη και Επίβλεψη Φυσικής Εγκατάστασης, Τµήµα Β-Φυσική Εγκατάσταση 

Εξοπλισµού, Τµήµα Γ - Παραµετροποίηση Εξοπλισµού) είτε για συνδυασµό τµηµάτων 

έτσι ώστε οι προσφοροδότες να µπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα ή 

περισσότερα τµήµατα.  
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Υποβλήθηκαν τρεις προσφορές από τις οποίες η µια δεν πληρούσε τους όρους 

σχετικά µε την γνώση στα απαραίτητα λογισµικά και αποκλείστηκε. Ο ένας από τους 

δύο εναποµείναντες προσφοροδότες που αξιολογήθηκαν ήταν η συµβαλλόµενη 

εταιρεία της Φάσης Ι. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ετοίµασε έκθεση µε οκτώ πιθανά 

σενάρια εκ των οποίων εισηγήθηκε στο ΚΣΠ την κατακύρωση του διαγωνισµού µε 

βάση το χαµηλότερο σε τιµή προσφοροδότη ανά τµήµα και συγκεκριµένα να 

κατακυρωθούν στον ένα προφοροδότη  τα τµήµατα Α και Γ έναντι του ποσού των 

£126.550 και £583.836 αντίστοιχα και στον άλλο προσφοροδότη το τµήµα Β έναντι 

του ποσού των £899.298 (σύνολο £1.609.684). Το ΚΣΠ στη συνεδρία 57/2007 

υιοθέτησε την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και την υπέβαλε στο Συµβούλιο 

της ΑΤΗΚ. Το Συµβούλιο στην συνεδρίαση 24/2007 αποφάσισε την κατακύρωση 

ολόκληρου του έργου µόνο στον ένα προσφοροδότη αφού η διαφορά της τιµής ήταν 

µικρή (τιµή προσφοράς και για τα τρία τµήµατα £1.690.855) για απλοποίηση του 

έργου µε ανάθεση µόνο σε ένα εργολάβο, και όπως επιδιωχθεί µείωση της τιµής 

ώστε να µην υπερβαίνει την τιµή του σεναρίου που εισηγήθηκε το ΚΣΠ (£1.609.684). 

Μετά από διαπραγµάτευση ο προσφοροδότης αποδέχτηκε την τιµή των £1.605.000 η 

οποία εγκρίθηκε από το Συµβούλιο της ΑΤΗΚ. 

Στη συνέχεια ο δεύτερος προσφοροδότης καταχώρισε προσφυγή στο Ανώτατο 

∆ικαστήριο στο πλαίσιο της οποίας ζήτησε (αλλά δεν του δόθηκε) διάταγµα το 

οποίο θα απαγόρευε στην ΑΤΗΚ να προβεί σε οποιαδήποτε δέσµευση ή και 

σύµβαση µέχρι πλήρους εκδίκασης και αποπεράτωσης της προσφυγής ή/και µέχρι 

ανωτέρας διαταγής του ∆ικαστηρίου. Επίσης η εταιρεία προέβηκε σε παραστάσεις 

προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το Συµβούλιο της ΑΤΗΚ στη συνεδρίαση 46/2007 ηµεροµηνίας 18.12.2007 

αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το Αναπληρωτή Ανώτατο Εκτελεστικό ∆ιευθυντή να 

διερευνήσει την δυνατότητα επίτευξης συµφωνίας µεταξύ των τριών µερών. Μετά 

από τις διαπραγµατεύσεις που έγιναν ο δεύτερος προσφοροδότης αποδέχτηκε να 

υλοποιήσει τα τµήµατα Α και Γ έναντι του ποσού των £672.298 (Τµήµα Α 

£150.394, Τµήµα Β £521.904) που ήταν η τιµή της αρχικής κατακύρωσης του 

Συµβολαίου για τα τµήµατα αυτά και ο πρώτος προσφοροδότης το τµήµα Γ έναντι 

ποσού £995.000 (συνολική τιµή £1.667.298). 

Η υλοποίηση της Φάσης ΙΙ η οποία θεωρήθηκε επείγουσα δεν έχει ακόµα γίνει. 
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Ο Πρόεδρος της ΑΤΗΚ µε πληροφόρησε ότι ο όλος χειρισµός του θέµατος από το 

Κεντρικό Συµβούλιο Προσφορών και το Συµβούλιο αποσκοπούσε στη διασφάλιση 

των συµφερόντων της ΑΤΗΚ.  Ειδικότερα, όσον αφορά στην ενδιάµεση απόφαση 

για προκήρυξη δηµόσιου διαγωνισµού για την υλοποίηση της Φάσης ΙΙ (αντί της 

αποδοχής πρότασης του προµηθευτή του εξοπλισµού του συστήµατος να 

υλοποιήσει ο ίδιος της Φάση ΙΙ) συνιστά απλώς εφαρµογή του γενικού κανόνα για 

προκήρυξη δηµόσιου διαγωνισµού σε όλες τις περιπτώσεις. 

(η) ∆ιαγωνισµός ΑΤ 27/2006 – Προµήθεια εξοπλισµού άκρου δικτύου πυρήνα και 
εξοπλισµού συγκέντρωσης για υλοποίησης Β’ φάσης του ∆ικτύου Νέας Γενεάς της 
ΑΤΗΚ (Ethernet Aggregation and IP/MPLS equipment for CYTA’s Next Generation 
Network). Λόγω του ότι µόνο 2 από τους 6 προσφοροδότες που υπέβαλαν προσφορά 

πληρούσαν τους όρους του διαγωνισµού, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε όπως για 

διασφάλιση της ορθότητας της τεχνικής βαθµολογίας πραγµατοποιηθούν επισκέψεις σε 

πελάτες των προσφοροδοτών που χρησιµοποιούν παρόµοιο εξοπλισµό ώστε να 

συγκεντρωθούν πληροφορίες για τη λειτουργία του εξοπλισµού και για τυχόν προβλήµατα 

ή αδυναµίες, πριν το άνοιγµα των οικονοµικών φακέλων. 

Ο πιο πάνω όρος δεν περιλαµβάνεται στους ουσιώδεις όρους του διαγωνισµού.  

Περιλαµβάνεται όρος ότι πριν την υπογραφή των Συµφωνιών Προµήθειας και 

Συντήρησης µε τον επιτυχόντα προσφοροδότη, αυτός θα κληθεί όπως αποστείλει 

δείγµατα του εξοπλισµού για έλεγχο από την ΑΤΗΚ. 

Ο ένας προσφοροδότης ανταποκρίθηκε στο πιο πάνω αίτηµα.  Ο δεύτερος 

προσφοροδότης δεν ανταποκρίθηκε έγκαιρα (όρισε επισκέψεις µε καθυστέρηση 2 

εβδοµάδων σε σχέση µε την ηµεροµηνία που καθόρισε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο) 

και γι’ αυτό µε απόφασή του Συµβουλίου ηµερ. 17.4.2007 αποκλείστηκε από τον 

διαγωνισµό, σε αντίθεση µε τις εισηγήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Προσφορών, της Εποπτεύουσας Επιτροπής και του Κεντρικού Συµβουλίου 

Προσφορών όπως µη αποκλειστεί καθώς ο λόγος αποκλεισµού του δεν αφορούσε 

υποχρεωτική πρόνοια του διαγωνισµού.  

Κατά την άποψή µου η µικρή χρονική παράταση που ζήτησε ο αποκλεισθείς 

προσφοροδότης δεν θα είχε επιπτώσεις στην πρόοδο του έργου και δεν δικαιολογείτο 

ο αποκλεισµός του. Εξάλλου παρατηρήθηκε ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην όλη 

διαδικασία λόγω της υποβολής 5 ενδιάµεσων εκθέσεων τεχνικής αξιολόγησης. 
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Ο Πρόεδρος της ΑΤΗΚ µε πληροφόρησε ότι η απόφαση για αποκλεισµό του δεύτερου 

προσφοροδότη βασίστηκε στην ανάγκη για αποφυγή περαιτέρω καθυστέρησης λόγω 

της παρελκυστικής τακτικής του προσφοροδότη να ανταποκριθεί έγκαιρα στη 

διοργάνωση των επισκέψεων και δοκιµών.  

10. Θυγατρική Εταιρεία Digimed Communications Ltd. 

(α) Η ΑΤΗΚ, µέσα στα πλαίσια της υποβοήθησης των στρατηγικών της στόχων, 

ίδρυσε το 1988 την εταιρεία Digimed Communications Ltd, η οποία είναι ιδιωτικού 

δικαίου, µε σκοπό την παροχή διαφόρων υπηρεσιών στο εξωτερικό, όπως 

συµβουλευτικών, εκπαιδευτικών κ.λπ. Προς τον σκοπό αυτό η εταιρεία ίδρυσε τις 

εταιρείες που φαίνονται στο πιο κάτω πίνακα για την παροχή υπηρεσιών 

προστιθέµενης αξίας και ολοκληρωµένων λύσεων στην εγχώρια αγορά και στο 

εξωτερικό. 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 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

και έγκριση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων, και έχουν εκδοθεί τίτλοι µετοχών 

στο όνοµα της ΑΤΗΚ. Από το ποσό αυτό έχει επενδυθεί µέχρι σήµερα £15.138.308. 

Κατά το 2007 επενδύθηκαν £8.051.670 (£256.770 CYTA UK Ltd, £7.794.900 CYTA 

HELLAS Α.Ε.). Το υπόλοιπο ποσό βρίσκεται κατατεθηµένο σε διάφορους τραπεζικούς 

λογαριασµούς και το 2007 απέφερε τόκους £726.861.   

Τα αποτελέσµατα του έτους της εταιρείας, όπως παρουσιάζονται στις µη 

ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι: 
 

 2007 2006 
 £ £ 
Έσοδα από υπηρεσίες 106.913 316.178 
Έξοδα λειτουργίας (304.579) (657.528) 
Ζηµιά από εργασίες (197.666) (341.350) 
Είσπραξη µερίσµατος από Iris  40.044 137.114 
Τόκοι εισπρακτέοι 726.861 911.232 
Άλλα έσοδα/έξοδα χρηµατοδότησης (9.417) 101.553 
Κέρδος πριν από τη φορολογία 559.822 808.549 
Φορολογία  (99.057) (101.794) 
Κέρδος µετά τη φορολογία  460.765 706.755 

 

Θυγατρικές Εταιρείες της Digimed Communications Ltd.  Οι εταιρείες 

διέπονται από τον περί Εταιρειών Νόµο και δεν ελέγχονται από το Γενικό 

Ελεγκτή, αλλά από ιδιώτες ελεγκτές.   
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 Ποσοστό 
συµµετοχής 

 Ποσό 
επένδυσης  

2007 
 

Συνολικό 
ποσό 

επένδυσης 

  
Σκοπός  

 %       
Cytacom Solutions 
Ltd 

100  -  £1.100.000  Παροχή ολοκληρωµένων λύσεων 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας στον 
τοµέα των ιδιωτικών δικτύων και 
τερµατικού εξοπλισµού. 

Emporion Plaza 
Ltd 

100  -  £550.000  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  £256.770 
Stg300.000 

 £886.035 
Stg1.050.000

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

CYTA  Global 
(HELLAS) A.E. 

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 

90  -  £2.868.441 
€5.000.000 

 Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας, 
διαδικτύου και ψηφιακής 
τηλεόρασης µέσω διαδικτύου. 

CYTA HELLAS 
A.E. 

90  £7.794.900 
€15.000.000

 £7.794.900 
€15.000.000 

 Ανάληψη του έργου «Ανάπτυξη 
της Ευρυζωνικής πρόσβασης 
στη γεωγραφική ζώνη του 
Υποέργου 5 της ∆ράσης 
«Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων 
για την Ανάπτυξη της 
Ευρυζωνικής Πρόσβασης στις 
Περιφέρειες της Ελλάδας» 

Cytasoft Ltd 100  -  -  Η εταιρεία δεν ενεργοποιήθηκε 
ακόµα.  Θα προσφέρει 
τηλεϋπηρεσίες λογισµικού και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας και πληροφορικής. 
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Τα οικονοµικά στοιχεία των θυγατρικών εταιρειών, όπως παρουσιάζονται στις µη 

ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος 2007 αναφέρονται πιο κάτω. 
 

Θυγατρική 
εταιρεία 

Κύκλος 
εργασιών 

Κέρδος/(Ζηµιά) 
πριν από τη 
φορολογία 

Πάγιο 
ενεργητικό  

και επενδύσεις 
Κεφάλαιο 

επένδυσης 
Κεφαλαιουχική 

βάση 
 CYP CYP CYP CYP CYP 
Digimed 1106.913 2559.822 15.138.309 32.582.000 33.962.040 
Iris 550.791 191.558 349.418 1.266.707 1.556.114 
Bestel 0 5.626 0 262.3993 244.399 
Emporiοn 54.569 (102.208) 25.776 550.000 91.385 
Cytacom    1.100.000  
Cyta UK GBP 664.914 

CYP 528.939 
GBP 36.392 
CYP 28.950 

GBP 228.452 
CYP 181.734 

GBP 1.050.000 
CYP 835.275 

GBP 310.300 
CYP 246.843 

Cyta Global 
Hellas 

EURO 395.356 
CYP 231.392 

EURO 67.536 
CYP 39.527 

EURO 337.202 
CYP 197.356 

EURO 940.000 
CYP 550.158 

EURO 913.195 
CYP 534.469 

Actel HUF163.889.566 
CYP 378.044 

(HUF 578.463.551) 
(CYP 1.334.341) 

HUF 246.156.152 
CYP 567.801 

HUF949.441.649 
CYP 2.190.076 

HUF 49.209.978 
CYP 113.513 

 

(β) Θυγατρική εταιρεία Actel Ουγγαρίας.  Η εταιρεία άρχισε την λειτουργία της το 

2005 µε µέτοχους την Digimed Communications Ltd µε ποσοστό 90% και την εταιρεία 

Anotel µε ποσοστό 10%.  Οµάδα Εργασίας της ΑΤΗΚ είχε αξιολογήσει το 

επιχειρηµατικό σχέδιο που υποβλήθηκε από τους προωθητές του έργου, µε θετικά 

συµπεράσµατα σηµειώνοντας κάποιους επιχειρηµατικούς και λειτουργικούς κινδύνους. 

Η έναρξη των εργασιών/πωλήσεων της εταιρείας έγινε µε καθυστέρηση τον 

Σεπτέµβριο 2006, οπόταν διαπιστώθηκε ότι οι προβλέψεις του επιχειρησιακού 

σχεδίου δεν επιτυγχάνονταν.  Σύµφωνα µε το αρχικό επιχειρηµατικό σχέδιο 2006-

2007 η εταιρεία θα αποκτούσε τη δυνατότητα να λειτουργεί χωρίς πρόσθετη 

επένδυση.  Εντούτοις η Digimed Communications Ltd κατέβαλε υπό µορφή 

δανεισµού προς την εταιρεία ποσό ύψους €1.270.153 (£743.387) για κάλυψη των 

λειτουργικών εξόδων από τον Μάϊο 2007 µέχρι τον Απρίλιο 2008.   

Λόγω της µη ικανοποιητικής πορείας της εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Digimed αποφάσισε την διενέργεια µελέτης βιωσιµότητας από εξωτερικούς 

συµβούλους που γνωρίζουν καλά την Ουγγρική αγορά.  Η µελέτη έδειξε ότι η 

Ουγγρική οικονοµία δεν µπορεί να θεωρηθεί ως ιδανικό περιβάλλον για άµεση 

                                                 
1 Τα έσοδα αφορούν µόνο σε υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στις θυγατρικές. 
2 Το κέρδος οφείλεται κυρίως σε τόκους εισπρακτέους. 
3  Επένδυση Digimed £131.446 σε ποσοστό συµµετοχής 50%. 
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αλλοδαπή επένδυση και µε τα ισχύοντα επιχειρηµατικά δεδοµένα η εταιρεία δεν θα 

γίνει κερδοφόρα.    

Επιπλέον, οµάδα εργασίας της ΑΤΗΚ που µετέβη στα γραφεία της εταιρείας 

διαπίστωσε την ύπαρξη σοβαρών προβληµάτων στον τρόπο λειτουργίας και 

διεύθυνσης της εταιρείας.   

Σύµφωνα µε τις πιο πάνω έρευνες, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Digimed 

διαπίστωσε ότι δεν ερευνήθηκε ορθά η Ουγγρική τηλεπικοινωνιακή αγορά και η 

όλη επένδυση παρουσιάστηκε ως ένα µικρό από οικονοµικής πλευράς και µε 

πολλές προοπτικές έργο, αλλά η πραγµατικότητα αποδείχθηκε πολύ διαφορετική.  

Τα πιο πάνω δεικνύουν ότι θα έπρεπε να γίνουν εµπεριστατωµένες έρευνες και 

µελέτες προτού γίνουν οι επενδύσεις µέσω της εταιρείας Actel οι οποίες 

ανέρχονται περίπου σε €5 εκ. 

Μετά από απόφαση της Digimed για εξεύρεση στρατηγικού συνεργάτη, η Actel 

προχώρησε σε διαβουλεύσεις µε ενδιαφερόµενες εταιρείες για συγχώνευση και 

µελετάται πρόταση στρατηγικής συνεργασίας από εταιρεία. 

(γ) Θυγατρική Εταιρεία CYTA UK.  Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2000.  Στις 

31.12.2007 το µετοχικό της κεφάλαιο ήταν GBP1.050.000. 

Ο πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι να χρησιµοποιείται ως νοµικό όχηµα για 

τον τερµατισµό χωρητικότητας που διαθέτει η ΑΤΗΚ σε υποθαλάσσιο  καλωδιακό 

σύστηµα προς το Ηνωµένο Βασίλειο, για τηλεπικοινωνιακές ανάγκες της ΑΤΗΚ και 

για µεταπώληση σε εξωτερικούς πελάτες.   

Από το 2005 η εταιρεία δραστηριοποιείται στη λιανική τηλεπικοινωνιακή αγορά του 

Ηνωµένου Βασιλείου µε ιδιαίτερο στόχο την πελατοψηφίδα της ελληνόφωνης 

παροικίας.  Το αρχικό επιχειρηµατικό σχέδιο προνοούσε ότι η παροχή των 

προϊόντων  τηλεφωνίας θα εξελισσόταν κερδοφόρα µετά το 3ο έτος λειτουργίας, 

νοούµενου ότι η εταιρεία θα εξασφάλιζε 55.000 πελάτες.  Αυτό όµως δεν 

επιτεύχθηκε και παρά τις εναλλακτικές µεθόδους πωλήσεων που εφαρµόστηκαν 

και την αναθεώρηση των τιµών των προϊόντων, ώστε να καταστούν πιο 

ανταγωνιστικά, ο αριθµός των πελατών παραµένει σε χαµηλά επίπεδα. 

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

Digimed Communications Ltd ενέκρινε το Φεβρουάριο 2007 την αύξηση του 
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µετοχικού κεφαλαίου κατά GBP300.000, ενώ τον ∆εκέµβριο του 2007, όταν και 

πάλι η εταιρεία αντιµετώπιζε πρόβληµα ρευστότητας, ενέκρινε την καταβολή 

ποσού €800.000, ως αντιστάθµισµα για τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες της ΑΤΗΚ 

που εξυπηρετούνται µέσω της εταιρείας όπως αναφέρεται πιο πάνω. 

Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος συσσώρευσης ζηµιών κατά τα 

επόµενα έτη και µη κάλυψης της επένδυσης για διείσδυση στην λιανική αγορά του 

Ηνωµένου Βασιλείου. 

Ο Πρόεδρος της ΑΤΗΚ µε πληροφόρησε ότι η παρουσία της ΑΤΗΚ στην αγορά του 

Ηνωµένου Βασιλείου µέσω της εγχώριας θυγατρικής εταιρείας CYTA UK εξυπηρετεί 

στρατηγικές, εµπορικές, νοµικές και φορολογικές ανάγκες της ΑΤΗΚ και ως εκ τούτου 

κρίνεται απαραίτητο να συνεχιστεί.  Η εκάστοτε µορφή αυτής της παρουσίας αποτελεί 

αντικείµενο επανεξέτασης, ώστε να διασφαλίζεται η µεγιστοποίηση της σχέσης 

οφέλους-κόστους.  Στο πλαίσιο αυτό θα τύχει επανεξέτασης η δραστηριοποίηση της 

CYTA UK στη λιανική αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου. 

Συµβουλευτικές Υπηρεσίες από Οίκο του Ηνωµένου Βασιλείου προς την 
CYTA UK. 

Στις 20.1.2004 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να αναθέσει 

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

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον οίκο περιλαµβάνουν: 

• Ελεγκτικές υπηρεσίες 

• Λογιστικές υπηρεσίες 

• Τήρηση µισθοδοσίας και διαχείριση θεµάτων που αφορούν υπαλλήλους 

της εταιρείας 

• Φορολογικές υπηρεσίες 

• Γραµµατειακές υπηρεσίες και παροχή εγγεγραµµένου γραφείου εταιρείας 

• Συµβουλευτικές υπηρεσίες Ad-hoc (όπως παροχή βοήθειας στην ανεύρεση 

και διαχείριση συµβούλου για την ανάπτυξη πελατειακής βάση δεδοµένων) 

• Υπηρεσίες Συν-γραµµατέα ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
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Η συνολική αµοιβή του οίκου για την παροχή υπηρεσιών που αφορούσαν τα έτη 

2004-2006 ανέρχονται σε GBP179.380. Έχοντας υπόψη τον κύκλο εργασιών της 

εταιρείας, το πιο πάνω ποσό, κατά την άποψή µου, κρίνεται ψηλό.  Όσον αφορά στην 

παροχή υπηρεσιών για το έτος 2007 έχει γίνει συµφωνία µε τον οίκο όπως για το 

σύνολο των υπηρεσιών που θα προσφερθούν καταβληθεί πάγιο ποσό GBP36.000. 

Η εµπλοκή του οίκου σε πολλαπλές υπηρεσίες της εταιρείας εµπερικλείει κίνδυνο 

υποβιβασµού της ανεξαρτησίας του. 

Ο Πρόεδρος της ΑΤΗΚ µε πληροφόρησε ότι η ανάθεση αυτών των πολλαπλών 

ρόλων αποτελούσε λύση ανάγκης για τα αρχικά στάδια ίδρυσης και 

δραστηριοποίησης της εταιρείας εφόσον δεν υπήρχε το αναγκαίο προσωπικό για να 

εκτελέσει εσωτερικά κάποιες εργασίες ή ακόµη να συντονίσει πολλούς παροχείς 

υπηρεσιών.  Με τη σταδιακή οργάνωση της εταιρείας, στόχος της είναι να περιοριστεί 

η χρήση υπηρεσιών του οίκου σε λογιστικές ή ελεγκτικές υπηρεσίες µόνο. 

(δ) Θυγατρική Εταιρεία CYTA HELLAS A.E.   Όπως ανέφερα και στην 

προηγούµενη Έκθεσή µου, στις 12.3.2007 υπογράφηκε σύµβαση µεταξύ της 

θυγατρικής εταιρείας CYTA HELLAS ΑΕ και της ελληνικής εταιρείας µε την επωνυµία 

«Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» για την ανάληψη και την εκτέλεση του έργου 

«Ανάπτυξη της Ευρυζωνικής Πρόσβασης στη γεωγραφική ζώνη του Υποέργου 5 της 

∆ράσης «Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικής 

Πρόσβασης στις Περιφέρειες της Ελλάδας». 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι €15 εκ., το οποίο ανήκει κατά 90% στην 

Digimed Communications Ltd και κατά 10% στην ΑΤΗΚ. 

Στο πλαίσιο του πιο πάνω έργου, η εταιρεία αναµένεται να επενδύσει περίπου €50 

εκ. για την περίοδο 2007-2008 (€15 εκ. από το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας, 

€16,6 εκ. από επιδότηση από την Κοινωνία της Πληροφορίας, €14,1 εκ. από 

αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας και το υπόλοιπο από έσοδα της εταιρείας).  

Πέραν τούτου η εταιρεία µελετά την πανελλαδική δραστηριοποίησή της, σύµφωνα 

µε την οποία προβλέπεται χρηµατοδότηση της τάξης των €101 εκ. 

περιλαµβανοµένου και του Υποέργου 5 που αναφέρεται πιο πάνω.  Αναφέρεται 

ότι τα χρηµατικά διαθέσιµα της Digimed Communications Ltd, δεν θα επαρκέσουν 

για µια τέτοια επένδυση. 
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Σύµφωνα µε το αρχικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου, η Σύµβαση 

πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι τις 31.10.2008.  Σύµφωνα µε την πρόοδο του έργου, 

υπάρχει µικρή καθυστέρηση, η οποία δεν αναµένεται να επηρεάσει την επιδότηση 

του έργου από την Κοινωνία της Πληροφορίας.  

11. ∆ιαφηµίσεις και έξοδα προώθησης. 

Οι δαπάνες για σκοπούς διαφηµίσεων και προβολής των υπηρεσιών της ΑΤΗΚ το 

2007 ανήλθαν σε £4,61 εκ., σε σύγκριση µε £4,98 εκ. το 2006 (µείωση κατά 7,4%).  

Οι αντίστοιχες δαπάνες για τα τελευταία τρία χρόνια φαίνονται πιο κάτω. 
 

Έτος  
Προϋπολογισθείσες 

δαπάνες 
Πραγµατικές 

δαπάνες 
Αύξηση/ 
(Μείωση) 

  £ £ £ 
2005 
2006 
2007 

 6.000.000 
4.500.000 
4.500.000 

6.811.314 
4.978.962 
4.612.340 

 1.715.194 
(1.832.352) 

(366.622) 
 

Η σχετική πρόνοια στον Προϋπολογισµό του Κεφαλαίου 20/150 – ∆ιαφηµίσεις και 

έξοδα προώθησης ήταν £4,5 εκ. και µε την έγκριση του Συµβουλίου έγινε 

µεταφορά από τα απρόβλεπτα έξοδα  ύψους £118.000 για έκτακτη χορηγία προς 

τους πυρόπληκτους της Ελλάδας. 

Η δαπάνη για το 2007 αφορά κατά 93% σε άµεση διαφήµιση και περιλαµβάνει 

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 2006 και την 1.11.2006 προκηρύχθηκε 

νέα προσφορά (ΑΤ13/2006) για επιλογή τριών διαφηµιστικών γραφείων για 

συνεργασία µε την ΑΤΗΚ για περίοδο τριών χρόνων, για την οποία γίνεται 

αναφορά στην παράγραφο 9(στ). 

Η δαπάνη για την έµµεση διαφήµιση ανήλθε σε £256.660, σε σύγκριση µε £188.550 το 

2006 (αύξηση 26,5%). Η έµµεση διαφήµιση γίνεται µέσω επιχορηγήσεων διαχρονικών 

έργων και αναλώσιµων έργων. Το πιο πάνω ποσό δαπανήθηκε εξ ολοκλήρου σε 

αναλώσιµα έργα. Τα ποσά των χορηγιών κυµαίνονται από £500 µέχρι £15.000. 

12. Χρεώστες 

Το υπόλοιπο στις 31.12.2007, µετά από την πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες 

ανέρχεται σε £46,2 εκ. σε σύγκριση µε £45,9  εκ. για το 2006. 
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 2007  2006 
 £εκ.  £εκ. 
Συνδροµητές    
 Οφειλές ∆εκεµβρίου  18,4  17,5 
 Οφειλές προηγούµενων περιόδων  21,2  20,1 
 39,6  37,6 
Μείον πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες  (11,8)  (11,5) 
 27,8  26,1 
Χρεωστικές σηµειώσεις  7,8  6,5 
Μείον πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες  (1,6)  (1,6) 

 6,2  4,9 
Χρεώστες εξωτερικού 1,4  1,5 
Μείον πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες (0,1)  (0,1) 
 1,3  1,4 
Άλλοι χρεώστες 7,6  10,4 
Μείον πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες (0,1)  (0,1) 
 7,5  10,3 
Θυγατρικές εταιρείες 0,9  0,3 
Εναλλακτικοί Παροχείς 2,5  2,9 
Σύνολο χρεωστών 46,2  45,9 

Επισφαλείς Χρεώστες 

Η πρόβλεψη του έτους στο λογαριασµό αποτελεσµάτων για επισφαλείς χρεώστες 

ανέρχεται σε £0,4 εκ. σε σύγκριση µε £1,2 εκ. το προηγούµενο έτος. Στις 

31.12.2007 η συσσωρευµένη πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες ήταν £13,7 εκ., 

σε σύγκριση µε £13,3 εκ. το 2006.   

13. Αποθήκες. 

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

και συντήρησης στις 31.12.2007 ήταν αξίας £2,28εκ. σε σύγκριση µε £3,16εκ. το 2006 

(µείωση 28%). 

Η µείωση των αποθεµάτων οφείλεται κυρίως στην εγκατάσταση µεγάλης ποσότητας 

εξοπλισµού (set top boxes) για την υπηρεσία «miVision», καθώς και στην παράδοση 

καρτών «Sim». 

Ενώ η πρόβλεψη για πεπαλαιωµένα υλικά στις 31.12.2006 ήταν £322.641, κατά 

την 31.12.2007 δεν έγινε πρόβλεψη για διαγραφή πεπαλαιωµένων υλικών λόγω 

του ότι δεν είχαν ετοιµαστεί οι απαραίτητες εκθέσεις από τους διαχειριστές των 

αποθηκών που να δικαιολογούν την κήρυξη των υλικών ως πεπαλαιωµένα. 
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Κατά το 2007 έγιναν διαγραφές υλικών ύψους £680.961 για τις οποίες δεν είχε 

γίνει πρόβλεψη κατά το 2006 λόγω του ότι δεν είχαν ετοιµαστεί οι εκθέσεις από 

τους διαχειριστές του πάγιου ενεργητικού. 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τους «περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων 

(Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού) Κανονισµούς του 2004» 

(Κ.∆.Π. 668/2004), κάθε Οργανισµός που εισάγει ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 

εξοπλισµό υποχρεούται να τηρεί σύστηµα διαχείρισης αποβλήτων. 

∆ιαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ικανοποιητικό σύστηµα διαχείρισης αποβλήτων 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού λόγω της µη τήρησης κατάλληλων µητρώων 

στα οποία να καταχωρούνται τα στοιχεία των άχρηστων υλικών που παραλαµβάνονται 

από τις αποθήκες µε κίνδυνο την επιβολή προστίµων από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος. 

Κάρτες ανανέωσης χρόνου «soeasy» που αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία. 
Κατά τον έλεγχο των αποθεµάτων παρατηρήθηκε ότι 700.000 κάρτες «soeasy» 

των £5, συνολικού κόστους £14.000, οι οποίες είχαν αποσυρθεί κατά το 2007 

λόγω αλλαγής του διαφηµιστικού τους σχεδίου, βρίσκονταν στην αποθήκη σε µη 

ασφαλή χώρο (εκτός του δωµατίου ασφαλείας). Στις πιο πάνω κάρτες 

περιλαµβάνονταν 200.000 ενεργοποιηµένες κάρτες αξίας πώλησης £1εκ. 

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

εκτέλεση τα οποία παρουσιάζονται στο πάγιο ενεργητικό της ΑΤΗΚ, στις 31.12.2007 

ήταν αξίας £10,78εκ. σε σύγκριση µε £8,33εκ το 2006 (αύξηση 29%), όπως 

αναλύονται πιο κάτω: 

  2007  2006 
    £εκ.  £εκ. 
∆ίκτυο Μεταφοράς  0,46  0,83 
Ασύρµατο ∆ίκτυο Πρόσβασης  2,77  2,98 
∆ίκτυα Πυρήνα  0,01  0,15 
Ηλεκτροµηχανολογικές Υπηρεσίες  0,27  0,09 
Ενσύρµατο ∆ίκτυο Πρόσβασης  7,27  4,28 
  10,78  8,33 

Η µείωση (93%) που παρουσιάζεται στα αποθέµατα ∆ικτύων Πυρήνα οφείλεται σε 

µεταφορά στις αποθήκες των αποθεµάτων Λειτουργίας και Συντήρησης, 

εξοπλισµού τηλεφωνικών κέντρων που παρέµεινε αναξιοποίητος από το 2004 που 

είχε ολοκληρωθεί το έργο. Εισηγήθηκα όπως την ίδια διαδικασία ακολουθήσουν 

και οι διαχειριστές των άλλων αποθηκών. 
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Η αύξηση (200%) που παρουσιάζεται στα αποθέµατα Ηλεκτροµηχανολογικών 

Υπηρεσιών οφείλεται σε αγορές νέων συστηµάτων «Αδιάλειπτης Παροχής 

Ενέργειας» (UPS) για προσωρινή αντικατάσταση προβληµατικών συστηµάτων. 

Από τα 21 συστήµατα που παραλήφθηκαν, τα 10 συστήµατα βρίσκονται 

αναξιοποίητα στις αποθήκες. 

Η αύξηση (70%) που παρουσιάζεται στα αποθέµατα Ενσύρµατου ∆ικτύου 

Πρόσβασης, οφείλεται στις νέες παραλαβές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού, 

καµπινών εγκατάστασης και τερµατικών συσκευών για τις Ευρυφασµατικές 

Υπηρεσίες και σε αγορές µεγάλων ποσοτήτων χάλκινων καλωδίων. 

(γ) Αποθέµατα Γραφείων Εξυπηρέτησης Πελατών. Λόγω διαφόρων 

λειτουργικών προβληµάτων που παρουσίαζε το λογισµικό σύστηµα ‘EPOS’ που 

χρησιµοποιείτο για τη διαχείριση πωλήσεων και αποθεµάτων τηλεπικοινωνιακού 

εξοπλισµού από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης πελατών, η ΑΤΗΚ το αντικατέστησε 

από τις 17.11.2007 µε το νέο λογισµικό σύστηµα «SEN» (Singular Enterprise). 

Παρατηρήθηκε ότι το νέο λογισµικό σύστηµα λειτουργεί αυτόνοµα και ανεξάρτητα 

από το λογισµικό πρόγραµµα των οικονοµικών υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα να 

είναι δύσκολη η συµφιλίωση και επαλήθευση της ορθότητας των καταχωρήσεων 

των δύο συστηµάτων. Αναφέρεται ότι στις 31.12.2007 προέκυψε διαφορά µεταξύ 

των δύο συστηµάτων, ύψους £188.298, η οποία διερευνάται. 

(δ) Σύστηµα ∆ιαχείρισης Αποθηκών.  Όπως επανειληµµένα αναφέρθηκε και 

σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, η διαχείριση των αποθηκών υποστηρίζεται από 

το λογισµικό σύστηµα διαχείρισης αποθεµάτων ∆ΑΚΑ, το οποίο παρουσιάζει 

διάφορες αδυναµίες, µε αποτέλεσµα να µην ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες 

της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Υλικού. 

Το ΚΣΠ το Μάρτιο 2007 ενέκρινε εισήγηση της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Υλικού 

όπως ζητηθεί από συγκεκριµένη εταιρεία να πραγµατοποιήσει για λογαριασµό της 

ΑΤΗΚ ανάλυση των διαφορών και των απαιτούµενων αλλαγών που χρειάζονται µε 

σκοπό την αντικατάσταση του συστήµατος.  Επίσης τον Ιανουάριο 2008 µετά από 

διαγωνισµό εξασφαλίστηκαν υπηρεσίες συµβούλου ο οποίος ανέλαβε να 

µελετήσει και να προτείνει λύσεις για την αναδιοργάνωση των αποθηκών. 
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14. Επιτροπή Ελέγχου. 

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 2007 έγιναν 8 συνεδρίες της Επιτροπής Ελέγχου, στις οποίες 

µελετήθηκαν εκθέσεις της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και διάφορα θέµατα 

σχετικά µε τη βελτίωση των συστηµάτων και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.  Τα 

σηµαντικότερα θέµατα που απασχόλησαν την Επιτροπή ήταν: 

• Βελτίωση της διαδικασίας παρακολούθησης του προϋπολογισµού 

δαπανών, λειτουργικών και κεφαλαιουχικών µε στόχο την αποφυγή τυχόν 

υπερβάσεων. 

• Εσωτερικός έλεγχος Σχεδίου Συντάξεων, ενόψει της νέας νοµοθεσίας για 

την εποπτεία και λειτουργία των ταµείων επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών 

παροχών - ∆εν λήφθηκε τελική απόφαση για εµπλοκή της ∆ιεύθυνσης 

Εσωτερικού ελέγχου της ΑΤΗΚ στον έλεγχο του Σχεδίου. 

• Ανάγκη για ενδυνάµωση του ελέγχου στα συστήµατα πληροφορικής (IT 

Audit) µε την εξασφάλιση κατάλληλα καταρτισµένου προσωπικού ή 

εξωτερικών συµβούλων. 

• ∆ιαδικασία που ακολουθήθηκε προς επίλυση των προβληµάτων που 

παρουσιάστηκαν αναφορικά µε το συµβόλαιο για το σύστηµα Ινα στο 

∆ιακλαδωτή. 

• Σκοπιµότητα αλλαγής των εξωτερικών ελεγκτών σε τακτά χρονικά διαστήµατα - 

Ζητήθηκε η ανάλυση των εξόδων για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στην ΑΤΗΚ 

από τους εξωτερικούς ελεγκτές κατά το έτος 2007, χωριστά σε ελεγκτικές και µη 

ελεγκτικές εργασίες. Αναφέρεται σχετικά ότι σε έκθεση της ∆ΕΕ που ετοιµάστηκε 

κατά το 2005 γίνεται εισήγηση όπως η Επιτροπή Ελέγχου εφαρµόζοντας τον 

Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, παρακολουθεί τη φύση και έκταση των 

συµβουλευτικών υπηρεσιών που ανατίθενται στους εξωτερικούς ελεγκτές µε 

σκοπό τη διατήρηση της ισορροπίας µεταξύ της αντικειµενικότητας και της αξίας 
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που προστίθεται από τις υπηρεσίες αυτές. συναφώς αναφέρεται ότι οι ιδιώτες 

ελεγκτές, οι οποίοι ετοίµασαν µελέτη για την ανάπτυξη και αναβάθµιση του 

συστήµατος κοστολόγησης διεξήγαγαν και έλεγχο της ποιότητας του συστήµατος. 

• Ανεξαρτησία του θεσµού του Εσωτερικού Ελέγχου. 

15. Υπηρεσία Vodafone Live!  

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη Έκθεσή µου η υπηρεσία Vodafone 

Live! παρουσιάζει µειωµένα έσοδα σε σχέση µε το κόστος της.  Η ΑΤΗΚ θεωρεί 

την εν λόγω υπηρεσία σηµαντική για τις Κινητές Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες.   

Το κόστος για την υπηρεσία αφορά κυρίως την άδεια χρήσης που καταβάλλεται 

στην εταιρεία Vodafone, το οποίο ανέρχεται σε 0,5% των εσόδων της κινητής 

τηλεφωνίας και το κόστος φιλοξενίας από τη Vodafone Ελλάδας.  

Μετά από εισήγησή µου έγινε επαναδιαπραγµάτευση των τελών και επιτεύχθηκε 

δραστική µείωση του κόστους φιλοξενίας από €1,2 εκ. σε €592.000.   

16.  Εγκατάσταση Σταθµών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας.   

Όπως ανέφερα και σε προηγούµενες Εκθέσεις µου, 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. 

H ΑΤΗΚ συνεχίζει να αντιµετωπίζει προβλήµατα στην εξασφάλιση πολεοδοµικών και 

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

Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας, µε αποτέλεσµα να επιβραδύνεται η ανάπτυξη του δικτύου κινητής 

τηλεφωνίας, µε επιπτώσεις στην ποιότητα της προσφερόµενης υπηρεσίας.  Αυτό οφείλεται 

στην µη ολοκλήρωση της χωροθετικής πολιτικής σταθµών ραδιοεπικοινωνίας, παρόλο που το 

Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε στις 14.12.2005 το πλαίσιο πολιτικής και διαδικασιών για την 

εγκατάσταση και λειτουργία σταθµών ραδιοεπικοινωνίας µε δυνατότητα εκποµπής, στο οποίο 

περιγράφονται οι διαδικασίες που θα διέπουν την αδειοδότηση των σταθµών και παρόλο που 

το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σε κανονιστικές ρυθµίσεις.  

Από το 2004 για τους περίπου 470 σταθµούς που είναι εγκατεστηµένοι, 

υποβλήθηκαν 99 αιτήσεις για οικοδοµική άδεια, από τις οποίες 11 εγκρίθηκαν και 2 
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απορρίφθηκαν, και 68 αιτήσεις για πολεοδοµική άδεια, από τις οποίες 14 

εγκρίθηκαν και 10 απορρίφθηκαν, ενώ οι υπόλοιπες εκκρεµούν.  

Αναφέρεται ότι πληρώνονται ενοίκια £18.520 ετησίως σε ιδιοκτήτες γης/κτιρίων για 

εγκατάσταση Σταθµών Βάσης, χωρίς να µπορεί η ΑΤΗΚ να αξιοποιήσει τους 

ενοικιασµένους χώρους. 

17. Παροχή καθολικής υπηρεσίας από την ΑΤΗΚ. 

Η ΑΤΗΚ, µε απόφαση του Επιτρόπου Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδροµείων, έχει καθοριστεί από τις 12.4.2008 για ακόµα 3 χρόνια ως 

παροχέας καθολικής υπηρεσίας.  Καθολική υπηρεσία σηµαίνει ένα στοιχειώδες 

σύνολο υπηρεσιών µε συγκεκριµένη ποιότητα, διαθέσιµο σε κάθε χρήστη, 

ανεξάρτητα από τη γεωγραφική του θέση και σε προσιτή τιµή. 

Σύµφωνα µε τον περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµικών 

Υπηρεσιών Νόµο ο παροχέας καθολικής υπηρεσίας, δύναται να υποβάλει γραπτό 

αίτηµα στον ΕΡΗΕΤ για να λάβει χρηµατοδότηση για το καθαρό κόστος στο οποίο 

θα υποβληθεί προκειµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.   

Η διαδικασία καθορισµού του καθαρού κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας 

βρίσκεται σε εξέλιξη και όταν ολοκληρωθεί θα ληφθεί σχετική απόφαση για την 

διεκδίκησή του. Σηµειώνεται ότι η ΑΤΗΚ ως ο µεγαλύτερος παροχέας 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών θα είναι και ο µεγαλύτερος εισφορέας στο ειδικό 

ταµείο που δύναται ο Επίτροπος να ιδρύσει για το σκοπό αυτό. 

18. Αγωγή εναντίον της ΑΤΗΚ.  

Όπως ανέφερα στην προηγούµενη Έκθεσή µου, στις 19.7.2004 υπογράφηκε 

µεταξύ της ΑΤΗΚ και ξένης εταιρείας Μνηµόνιο Συναντίληψης για δοκιµαστική 

περίοδο τριών µηνών και µε σκοπό τη σύναψη τριετούς συµφωνίας για 

εξασφάλιση υπηρεσιών δορυφορικής εκποµπής και σύνδεσης µε το διαδίκτυο από 

τις εγκαταστάσεις της ΑΤΗΚ στο δορυφορικό σταθµό. 

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

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

συµφωνία δεν προχώρησε. 

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

εναντίον της ΑΤΗΚ για ισχυριζόµενη παράβαση γραπτής συµφωνίας, απαιτώντας 
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αποζηµιώσεις $14.292.007 για την υπολογιζόµενη απώλεια κερδών για την τριετή 

συµφωνία που θα υπογραφόταν, καθώς και ποσό $118.807 ως ειδικές 

αποζηµιώσεις για τις ζηµιές που υπέστησαν. 

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

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

υπηρεσίες πριν τη διακοπή της συνεργασίας. 

19. 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 κτιρίου για την αντισεισµική στατική 

επάρκεια του κτιρίου 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 

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

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

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

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

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

αποφάσισε όπως προχωρήσει στην αντισεισµική ενίσχυση του κτιρίου, καθώς και 

την ανακαίνιση διαφόρων χώρων (υφιστάµενο υπόγειο, χώρους υγιεινής, 

µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αµφιθέατρο και είσοδο), µε 

αρχικό προϋπολογισµό £4,2 εκ.  Αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος δεσµεύτηκε στη 

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

ήδη εκτελεστεί εργασίες για κατασκευή υπόγειου µηχανοστασίου και χώρου 

στάθµευσης, µε δαπάνες ύψους περίπου £984.000.  Για την αναβάθµιση του 

αµφιθεάτρου έχει κατακυρωθεί η προσφορά ΑΤ15/2007 έναντι £1.273.339. 

Όπως πληροφορούµαι το έργο της αντισεισµικής ενίσχυσης αναµένεται να 

προσφοροδοτηθεί και ανατεθεί εντός του 2008 και η συνολική δαπάνη του θα 

αναπροσαρµοστεί σύµφωνα µε τις πραγµατικές αυξήσεις των κόστων της 

οικοδοµικής βιοµηχανίας. 



 - 39 - 

20. Εκκρεµή θέµατα. 

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

δεν έχουν ακόµη διευθετηθεί. 

(α) 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 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 του εταίρου της ΑΤΗΚ. Μετά την πιο πάνω εξέλιξη 

αποφασίστηκε η προώθηση της απαίτησης στην Κύπρο και καταχωρίστηκε η 

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

το ποσό των $13.626.000. 

H εταιρεία και άλλοι εναγόµενοι ζήτησαν τη διαγραφή της αγωγής της ΑΤΗΚ, 

λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας.  Το Επαρχιακό ∆ικαστήριο έκρινε ότι δεν έχει 

δικαιοδοσία να εκδικάσει την αγωγή εναντίον αριθµού των εναγοµένων.  Η 

Digimed εφεσίβαλε την απόφαση του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου. 

(β) 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 

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 µε τη διαδικασία διαιτησίας, η ΑΤΗΚ 
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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, ενώ ο εργολάβος 

ζητά όπως ανασταλεί η διαδικασία και παραπεµφθούν οι διαφορές σε διαιτησία.  
 

Με εκτίµηση, 
 

 

 

(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής  
της ∆ηµοκρατίας  
 
 
 
 
 
 
 
 
Λευκωσία, 13 Ιουνίου 2008 
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