
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015. 

 

1. Γενικά. 

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

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (΄Ελεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 μέχρι 

2007, για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

2. Οικονομική κατάσταση. 

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, το καθαρό πλεόνασμα για το 2015, πριν 

από τη φορολογία, ήταν €70,13 εκ., σε σύγκριση με €56,88 εκ. το προηγούμενο 

έτος.  

 2015  2014 
 €’000  €’000 
Έσοδα από υπηρεσίες 372.402 396.487 
Άλλα έσοδα 1.369 1.681 
 373.771 398.168 
Έξοδα λειτουργίας 286.631 355.613 
Λειτουργικό Πλεόνασμα 87.140 42.555 
Έσοδα χρηματοδότησης 11.721 19.278 
Έξοδα χρηματοδότησης (6.371) (3.237) 
Επιβολή προστίμων (2.905) (1.073) 
Ζημιά από επενδυτικές δραστηριότητες (19.457) (638) 
Πλεόνασμα πριν από τη φορολογία 70.128 56.885 
Φορολογία  (11.363) (9.285) 
Καθαρό Πλεόνασμα 58.765 47.600 

Τα αποθεματικά της Αρχής στις 31.12.2015 ήταν €686.077 εκ., σε σύγκριση με 

€668.924 εκ. το 2014. 

3. Μέρισμα στην Κυπριακή Δημοκρατία.  

Σύμφωνα με τους περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμους, η Αρχή καταθέτει 

κατ΄ έτος στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας ποσό που δεν υπερβαίνει το ήμισυ 

των πλεονασμάτων που είχε πραγματοποιήσει μετά τη φορολογία, κατά το 

προηγούμενο οικονομικό έτος. 

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

Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, 

που διαμορφώνεται μετά από σχετική διαβούλευση με το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Αρχής, αφού ληφθούν υπόψη: 
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(i) Η κατάσταση ρευστότητας της Αρχής και η δυνατότητά της να καταβάλει το 

εν λόγω ποσό, 

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

και άλλες δαπάνες της Αρχής, και 

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

ελλείμματος των ταμείων συντάξεων νοουμένου ότι για σκοπούς 

προσδιορισμού του ύψους των πλεονασμάτων, δε λαμβάνονται υπόψη 

οποιαδήποτε ποσά προέρχονται ή υπολογίζονται κατόπιν επανεκτίμησης 

κινητών και ακίνητων αξιών και αφού επιβεβαιωθεί ότι η εκταμίευση 

οποιουδήποτε ποσού δεν επηρεάζει δυσμενώς τον καταναλωτή. 

Ο Υπουργός Οικονομικών κατέθεσε πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 

10.12.2015 μετά από διαβούλευση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής για 

καταβολή συνολικού μερίσματος ύψους €62,61εκ (€39,02 εκ. για το έτος 2013 και 

€23,59 εκ. για το έτος 2014). Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του αρ. 

79.932 ημερομηνίας 14.12.2015 ενέκρινε την κατάθεση των πιο πάνω ποσών στο 

Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Αρχής ημερομηνίας 22.12.2015 καταβλήθηκε ποσό ύψους €52εκ. και το υπόλοιπο 

ποσό του μερίσματος θα διευθετηθεί εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2016.   

Το σύνολο των μερισμάτων που καταβλήθηκαν στην Δημοκρατία από το 2002 

μέχρι το 2014 ανήλθε σε €699,27 εκ. 

4. Προϋπολογισμός. 

(α) Έγκριση Προϋπολογισμού. Ο Προϋπολογισμός για το έτος 2015 εγκρίθηκε 

από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 22.7.2014 και στάληκε στο Υπουργείο Οικονομικών 

στις 31.7.2014.  Το Υπουργείο Οικονομικών στις 4.9.2014 ζήτησε από την Αρχή την 

ετοιμασία αναθεωρημένου Προϋπολογισμού με βάση τα ακόλουθα:  

(i) την τροποποίηση  του άρθρου 13 «Αναστολή πλήρωσης θέσεων πρώτου 

διορισμού, και προαγωγής» έτσι ώστε η αναστολή πλήρωσης θέσεων να 

περιλαμβάνει και τις θέσεις προαγωγής,  

(ii) να επισυναφθεί η έκθεση συμμόρφωσης και εφαρμογής των παρατηρήσεων 

του Γενικού Ελεγκτή που περιέχονται στην τελευταία εκδοθείσα ετήσια έκθεση 

του,  
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(iii) το κονδύλι που αφορά την αμοιβή απασχόλησης κατά τις Κυριακές & Αργίες 

(Κεφ. 10, άρθρο 050) να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα με το 2014. 

(iv) τα ακόλουθα άρθρα να σημειωθούν με σταυρό(+): Δικαιώματα συνεργατών και 

συμβούλων, Αποζημίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση, Εξασφάλιση 

περιεχομένου για την υπηρεσία Cytavision, Διαφημίσεις και έξοδα προώθησης, 

Συμβατικές Υποχρεώσεις μη άλλως προνοούμενες (Τακτικών δαπανών), 

Εφαρμογές πληροφορικής, Αυτοκίνητα, Υποδομές πληροφορικής, Συμβατικές 

Υποχρεώσεις μη άλλως προνοούμενες (Αναπτυξιακών δαπανών), Digimed, 

(v) να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατάργησης, μέρους τουλάχιστον, των θέσεων του 

προσωπικού του οποίου οι θέσεις κενώθηκαν λόγω της εφαρμογής του Σχεδίου 

Εθελούσιας Αποχώρησης, 

(vi) να επανεξεταστεί η πολιτική για παραχώρηση χορηγίας για την ευημερία των 

υπαλλήλων καθώς και για την παραχώρηση βοηθήματος σε αφυπηρετήσαντες 

υπαλλήλους. 

Ετοιμάστηκαν αναθεωρημένοι Προϋπολογισμοί οι οποίοι υποβλήθηκαν  στο 

Υπουργείο Οικονομικών στις 16.1.2015. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Προϋπολογισμό στις 28.1.2015 και 

κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 29.1.2015 από την οποία 

εγκρίθηκε στις 12.3.2015. Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 

Δημοκρατίας στις 20.3.2015.  Ο Προϋπολογισμός προνοεί συνολικές δαπάνες 

ύψους €384,950εκ. 

Σύμφωνα με τους περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση 

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

Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο μέχρι τις 30.9.2014. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε δωδεκατημόρια για τους μήνες Ιανουάριο 

και Φεβρουάριο ενώ οι πληρωμές από την 1.3.2015 μέχρι τις 11.3.2015 δεν ήταν 

καλυμμένες νομικά. 

(β)  Συμπληρωματικός προϋπολογισμός. Στις 28.7.2015 το Διοικητικό 

Συμβούλιο ενέκρινε Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό ύψους €20.916.425 

(πρόστιμα από την Ε.Π.Α €3,916 εκ. και υποχρέωση προς το Ταμείο Συντάξεων 

€17 εκ.). Ο Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός υποβλήθηκε στο Υπουργείο 
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Οικονομικών εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και ψηφίστηκε από την Βουλή 

των Αντιπροσώπων στις 3.12.2015. 

(γ) Υπερβάσεις από τον Αρχικό Προϋπολογισμό. Κατά το 2015 

σημειώθηκαν οι πιο κάτω υπερβάσεις οι οποίες καλύφθηκαν με μεταφορές 

αδαπάνητων ποσών από άλλα άρθρα του ιδίου Κεφαλαίου με την έγκριση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τη νομοθεσία κατατέθηκε ενώπιον της 

Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Οικονομικών, έκθεση που 

παρουσιάζει τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε η έγκριση και τις συνθήκες 

κάτω από τις οποίες αυτή χορηγήθηκε. 
 

Τρέχουσες Δαπάνες και Πρόστιμα Προϋπολογισμός Υπερβάσεις 

  €000 €000 

20/190  
Έξοδα Πωλήσεων – 
Ταχυδρομικά & μεταφορικά 1.467 190 

20/350  
Ομαδική ασφάλεια & 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 2.520 440 

20/380  Αμοιβή Ελεγκτών 100    95 
20/495  Έξοδα Διασύνδεσης 10.263       1.750 
55/000  Πρόστιμα 1.822     50 

    2.525 

Στην απάντηση του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής αναφέρει 

ότι η Αρχή έλαβε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα με στόχο την έγκριση του 

Προϋπολογισμού σύμφωνα με τον περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 

(Ψήφιση Προϋπολογισμών) Νόμο. Περαιτέρω, για το χρονικό διάστημα από την 

1.3.2015 μέχρι τις 11.3.2015 δεν προέβη σε διενέργεια νέων δαπανών. 

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

Κονδύλια: 

   Προϋπολογισμός  Μεταφορά 
   €000  €000 

20/220  Υπηρεσίες από τρίτους/Συντ. τηλεπ. υποδ. 17.285  1.170 

20/230 
20/270 

 Ενοίκια Εκμισθωμένων κυκλωμάτων  
Δικαιώματα συνεργατών και συμβούλων 

2.808 
4.031 

 400 
380 

20/300  Συντήρηση κτιρίων και δρόμοι πρόσβασης 1.062  225 

20/305  Φύλαξη κτιρίων   2.205  300 

 50/000  Απρόβλεπτες δαπάνες   1.500  50 

     2.525 
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Για την κάλυψη της υπέρβασης έγινε μεταφορά από τα ακόλουθα Κονδύλια: 

   Προϋπολογισμός  Μεταφορά 
   €000  €000 

30/119  Εθνικό/Διεθνές δίκτυο μεταφοράς και 
πακετομεταγωγής 

9.072  400 

30/129 
30/139 

 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός  
Εφαρμογές πληροφορικής 

4.084 
3.842 

 1.900 
2.000 

30/149  Ενσύρματο δίκτυο πρόσβασης 12.939  8.283 

30/159  Τηλεπικοινωνιακά τερματικά 2.767  500 

30/191  Κτίρια και υποδομή ασφαλείας 3.000  2.700 

30/221  Υποδομές πληροφορικής 4.914  2.800 

30/319  Δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών 14.880  1.000 

30/329  Κεντρικό σύστημα διαχείρισης δικτύων και 
υπηρεσιών 

910  550 

     20.133 

(δ) Έγκριση υπερβάσεων προηγούμενων ετών.   

Σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία συμφωνήθηκε με το Υπουργείο Οικονομικών 

για οποιαδήποτε μεταφορά κονδυλίων που αφορούν Προϋπολογισμό ο οποίος 

έχει παρέλθει χρονικά, θα πρέπει να υποβάλλεται τροποποιητικός 

Προϋπολογισμός στο Υπουργείο Οικονομικών για να προωθείται στο Υπουργικό 

Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση και ψήφιση του σε 

Νόμο, αντίστοιχα.   

Ετοιμάστηκαν τροποποιητικοί Προϋπολογισμοί για την κάλυψη των υπερβάσεων 

των ετών 2011-2014, ύψους €17.048.000, €17.088.000, €1.472.000 και €80.000 

αντίστοιχα, και αναμένεται να υποβληθούν εκ νέου στο Διοικητικό Συμβούλιο για 

έγκριση.  

 

 

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες Προϋπολογισμός  Υπερβάσεις
   €000  €000 

30/159  Τηλεπικοινωνιακά τερματικά 2.767  1.300 

30/171 
 Διεθνή υποβρύχια και επίγεια καλωδιακά 

συστήματα 
9.940  

15.500 

30/319 
 Δίκτυα σταθερών και κινητών 

επικοινωνιών 
14.880  

3.333 
     20.133 
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5. Μετρητά, χρεόγραφα και γραμμάτια δημοσίου. 

Στις 31.12.2015 υπήρχαν μετρητά, κυβερνητικά χρεόγραφα και γραμμάτια 

δημοσίου συνολικού ύψους €296,2 εκ. 

 31.12.2015 31.12.2014 

 € εκ € εκ 
Μετρητά και υπόλοιπα τραπεζών 227,1 157,0 
Κυβερνητικά χρεόγραφα (κόστος 
χρεογράφων)   

27,7 34,1 

Γραμμάτια δημοσίου (αξία γραμματίων)  41,4 101,6 

 296,2 292,7 

(i) Στα υπόλοιπα τραπεζών υπήρχαν δεσμεύσεις ύψους €13,5 εκ. (€4,9εκ. 

αφορούν εγγυήσεις για διευκολύνσεις που παραχωρήθηκαν στη Cyta Hellas, 

€0,3 εκ. αφορούν εγγυήσεις στα πλαίσια συμβολαίων της Αρχής, και €8,3 εκ. 

αφορούν εγγυήσεις των χαμηλότοκων δανείων υπαλλήλων στο Συνεργατικό 

Ταμιευτήριο Υπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών, Ενέργειας και Τραπεζών 

(ΣΤΥΤΕΤ Λτδ)). 

Μετά από απόφαση του Συμβουλίου ημερομηνίας 18.3.2014, οι αποφάσεις 

σχετικά με τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων της Αρχής λαμβάνονται 

από τετραμελή Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τον Αντιπρόεδρο και τρία 

Μέλη του Συμβουλίου (προηγουμένως λαμβάνονταν από Υπηρεσιακή 

Επιτροπή). 

Επίσης, σε συνεδρία του Συμβουλίου στις 13.10.2015 αποφασίστηκε ότι η 

διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων πρέπει να γίνεται σε επίπεδο ομίλου, το 

οποίο θα περιλαμβάνει την Αρχή και τις θυγατρικές εταιρείες.  

Μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου εκκρεμούσε ο καθορισμός της πολιτικής 

για τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων. Όπως αναφέρεται σε έκθεση 

της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης ημερομηνίας 4.12.2015 προς την 

Επιτροπή, το έργο της επικαιροποίησης της πολιτικής διαχείρισης των 

Ταμειακών Διαθεσίμων καθώς και ο επανασχεδιασμός των δραστηριοτήτων 

παγοποιήθηκαν λόγω προτεραιοποίησης των απαιτήσεων του Εφόρου 

Αποκρατικοποίησης. Όπως μας έχετε πληροφορήσει, η επικαιροποίηση της 

πολιτικής διαχείρισης των Ταμειακών Διαθεσίμων καθώς και ο 

επανασχεδιασμός των δραστηριοτήτων θα γίνει με την εξασφάλιση 
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συμβούλων, οι προσφορές των οποίων βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης 

τους και επιλογής του οίκου ο οποίος θα αναλάβει την εν λόγω εργασία. 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής στην απάντησή του 

αναφέρει ότι υπάρχει πολιτική διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων η οποία 

στοχεύει στη διασπορά τόσο όσον αφορά το είδος της επένδυσης, όσο και 

χρονικά, πάντα με βάση και την απόδοση των επενδύσεων. 

(ii) Τα κυβερνητικά χρεόγραφα στις 31.12.2015 ήταν ονομαστικής αξίας  €27,9 

εκ. (€5,0 εκ με μέση ετήσια απόδοση 4,75% και λήξη στις 25.2.2016, €9,0 εκ 

με μέση ετήσια απόδοση 5,0% και λήξη στις 9.6.2016 και €13,9 εκ. με μέση 

ετήσια απόδοση 4,25% και λήξη στις 4.11.2025).  

(iii) Η Αρχή συμμετείχε στην έκδοση γραμματίων του δημοσίου μέσω ιδιωτικής 

τοποθέτησης με ποσό €101,1 εκ. στις 12.7.2012 με ημερομηνία λήξης 

11.10.2012 και επιτόκιο 4,75%. Το γραμμάτιο συνέχισε να ανανεώνεται στη 

λήξη του, και στις 11.4.2013 ανανεώθηκε με ονομαστική αξία €102,08 εκ. για 

περίοδο 13 εβδομάδων μέχρι τις 11.7.2013 με επιτόκιο 5,0%, μετά από 

πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών για ανανέωση του και με ταυτόχρονη 

κεφαλαιοποίηση των τόκων. Σε μετέπειτα ανανεώσεις μέχρι τις 7.10.2014, οι 

αποδόσεις σταδιακά μειώθηκαν σε 3,9%.  

Ακολούθως, μετά από απόφαση του Συμβουλίου στις 7.10.2014, το γραμμάτιο 

ανανεώθηκε και διαχωρίστηκε σε τρία νέα γραμμάτια, αξίας €30 εκ., €35 εκ. και 

€37,08 εκ. τα οποία ανανεώνονταν στις περιόδους λήξεως τους μέχρι τις 6.2.2015, 

6.3.2015 και 8.4.2015, αντίστοιχα, με τις αποδόσεις τους να μειώνονται σε 3,4%. 

Στις 16.1.2015, το Υπουργείο Οικονομικών ενημέρωσε την Αρχή ότι η διαδικασία 

ανανέωσης των Γραμματίων του Δημοσίου, δεν θα γινόταν πλέον με ιδιωτική 

τοποθέτηση που ακολουθείτο μέχρι τότε αλλά θα γινόταν μέσω δημοπρασίας, με 

την υποβολή ανταγωνιστικών και μη ανταγωνιστικών προσφορών. Κατά τη 

διάρκεια του έτους, η Αρχή  συμμετείχε σε διάφορες δημοπρασίες Γραμματίων του 

Δημοσίου, όπως είχαν ορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Στις 31.12.2015 

βρίσκονταν σε ισχύ τρία γραμμάτιαː (α) διάρκειας 26 εβδομάδων αξίας €13,75 εκ. 

με επιτόκιο 2,4% και λήξη στις 8.1.2016 (β) διάρκειας 13 εβδομάδων αξίας €24,86 

εκ. με επιτόκιο 1,58% και λήξη στις 8.1.2016 και (γ) διάρκειας 13 εβδομάδων αξίας 

€2,77 εκ. με επιτόκιο 1,17% και λήξη στις 5.2.2016. 
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6. Προσωπικό. 

Μόνιμο προσωπικό. 

 2015  2014 
Αριθμός υπαλλήλων 1649  *2178 
 €  € 
Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές  90,360 εκ 112,706 εκ.
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο 54.797 51.747 
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο χωρίς την ελλειμματική 
εισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων 50.980 50.598 
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των 
ωφελημάτων 54.989 51.873 
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των 
ωφελημάτων χωρίς την ελλειμματική εισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων 51.172 50.724 
Μέσος όρος απολαβών 40.182 40.320 

* Σημειώνεται ότι ο αριθμός των υπαλλήλων στις 31.12.2014 ήταν μειωμένος κατά 519 

άτομα τα οποία αφυπηρέτησαν με το Σχέδιο Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης. Στο 

ποσό των €112,7 εκ. περιλαμβάνεται δαπάνη ύψους  €1,97εκ. για  πληρωμή των 

κανονικών αδειών μετ’ αποδοχών σε όσους υπαλλήλους δεν χορηγήθηκε η άδεια που 

είχαν εις πίστη τους πριν την αφυπηρέτηση τους. 

Ωρομίσθιο προσωπικό. 

 2015 2014 
Αριθμός προσωπικού 588 601 
 € € 
Δαπάνες για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές 9,98εκ.    9,48εκ. 
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο 16.970 15.780 

Άλλα ωφελήματα προσωπικού. 

 2015 2014 
 € € 

Βοηθήματα και χορηγίες προς το προσωπικό και 
συνταξιούχους 735.392 719.501 
Εορταστικές εκδηλώσεις 47.245 15.037 
Επιχορήγηση Σωματείου Ταμείου Ευημερίας 1.429.777 1.640.000 
Ομαδική ασφάλεια υπαλλήλων και 
συνταξιούχων 643.612 713.683 
Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης για συνταξιούχους υπαλλήλους 2.423.683 1.985.581 
 5.279.709 5.073.802 

 



- 9 - 

Για όλα τα πιο πάνω ωφελήματα η Υπηρεσία μας επαναλαμβάνει ότι δεν θα 

πρέπει να επιβαρύνεται ο Οργανισμός αλλά οι υπάλληλοι. Το ίδιο ισχύει για τη 

Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για τους υπαλλήλους 

του Οργανισμού. Αναφέρεται ότι στους δημοσίους υπαλλήλους έχει καταργηθεί 

από το 2013 η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αφού με βάση τους περί 

Ιατρικών Κυβερνητικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών Γενικούς (Τροποποιητικοί) 

Κανονισμούς (ΚΔΠ 143/2013) οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι εκπαιδευτικοί και οι 

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

ώστε να μπορούν να λαμβάνουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ήδη, ημικρατικοί 

οργανισμοί έχουν προβεί σε σχετικές αποκοπές από τις απολαβές των 

υπαλλήλων. Στην απάντηση του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Αρχής αναφέρει ότι από τη στιγμή που η ΑΤΗΚ έχει κηρυχθεί ως φορέας 

υποκείμενος σε αποκρατικοποίηση με το Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου 

Κ.Δ.Π. 175/2014, το οποίο εκδόθηκε δυνάμει του περί της Ρύθμισης Θεμάτων 

Αποκρατικοποίησης Νόμου (Ν. 28(Ι)/2014), θέματα που άπτονται δικαιωμάτων 

των εργαζομένων αποτελούν αντικείμενο διαβούλευσης στη Μεικτή Συμβουλευτική 

Επιτροπή που αποτελείται από τη Διυπουργική Επιτροπή και εκπροσώπους των 

εργαζομένων. 

Τα σπουδαστικά χορηγήματα, τα βοηθήματα και χορηγίες προς το προσωπικό 

παραχωρούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ποσό €399.298 αφορά 

βοήθημα σε 62 πρώην υπαλλήλους της Αρχής οι οποίοι αφυπηρέτησαν χωρίς να 

λαμβάνουν μηνιαία σύνταξη, στις χήρες αυτών των υπαλλήλων και στις χήρες 

υπαλλήλων που αφυπηρέτησαν με ωφελήματα του Ταμείου Συντάξεων. 

Απόθεμα Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης. 

Το Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης ΑΤΗΚ (ΤΙΠ) είναι αυτόνομο Ταμείο 

χωρίς νομική υπόσταση και οι λογαριασμοί του τηρούνται από την Αρχή. Το 

Ταμείο διέπεται από κανονισμούς λειτουργίας οι οποίοι συμφωνούνται και 

αναθεωρούνται από καιρού εις καιρόν, μεταξύ Αρχής και Συντεχνιών και διοικείται 

από επταμελή Διαχειριστική Επιτροπή. Το Ταμείο καλύπτει όλους τους μηνιαίους 

υπαλλήλους, τους συνταξιούχους της Αρχής και τους εξαρτώμενους τους.  

Η Αρχή συνεισφέρει 5,75% του βασικού μισθού και τιμαριθμικού επιδόματος για 

12 μήνες. Η συνεισφορά για το 2015 ανήλθε στο ποσό των €3.555.735. 



- 10 - 

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του αρ. 39/2015 και ημερομηνίας 

21.10.2015, όσον αφορά το αίτημα για διενέργεια επιστημονικής μελέτης για το 

Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης από εξωτερικούς συμβούλους με στόχο 

τη ρύθμιση/διασφάλιση της εισφοράς της Αρχής προς το Ταμείο, συμφώνησε με τη 

διενέργεια της μελέτης αφού προηγηθεί συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών 

ώστε να υπάρξει ο καλύτερος δυνατός συντονισμός για τα θέματα που θα καλύψει 

η μελέτη. Στο μνημόνιο της Διευθύντριας Υπηρεσιών Προσωπικού επισημαίνεται 

ότι ένα από τα θέματα που θέτουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι η 

διερεύνηση της πιθανότητας να διαμοιραστεί το απόθεμα του Ταμείου (ύψους €4,9 

εκ. περίπου) κατ΄ αναλογία στις μερίδες του προσωπικού εν ενεργεία και των 

συνταξιούχων. Θεωρούμε απαράδεχτη οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια και το 

απόθεμα θα πρέπει να επιστραφεί στην Αρχή.  

Μέχρι την ημέρα του ελέγχου δεν έχει διενεργηθεί η προαναφερθείσα μελέτη, 

παρόλο ότι η διενέργεια της έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Σημειώνεται επίσης ότι οι οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου από το 2004 μέχρι 

το 2013 έχουν δοθεί για έλεγχο στους ελεγκτές της Αρχής, ενώ έχουν εξασφαλιστεί 

υπηρεσίες για ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων του 2014 και 2015 από 

ελεγκτικό οίκο. 

Εισφορά της Αρχής για σκοπούς ευημερίας του προσωπικού.  

Η εισφορά για σκοπούς ευημερίας του προσωπικού (Σωματείο Ταμείου Ευημερίας 

και ομαδική ασφάλεια των υπαλλήλων και συνταξιούχων) ανήλθε σε €2.073.389 

το 2015 (αναλύεται σε: €1.429.777 εισφορά της Αρχής στο Σωματείο, €643.612 

ομαδική ασφάλεια για υπαλλήλους και συνταξιούχους) βάσει της συλλογικής 

σύμβασης, η οποία καθορίζει ότι η εισφορά υπολογίζεται ως 3% επί του εκάστοτε 

ετήσιου μισθολογίου (περιλαμβανομένου 13ου μισθού) με βάση τους μισθούς της 

31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Για τον υπολογισμό της εισφοράς της 

Αρχής  για το 2015  λήφθηκε υπόψη το μισθολόγιο της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και 

περιλήφθηκαν οι μισθοί των 232 υπαλλήλων οι οποίοι αποχώρησαν με το Σχέδιο 

Εθελούσιας Αφυπηρέτησης στις 31.12.2014. Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας 

δε θα έπρεπε να περιληφθούν οι μισθοί των αποχωρησάντων υπαλλήλων ύψους 

€10,8 εκ. στον υπολογισμό της εισφοράς. Η διαφορά στο ποσό της εισφοράς 

ανέρχεται σε €324.046 και θα πρέπει να αφαιρεθεί από την εισφορά του 2016.  
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Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη επιστολή μας το Διοικητικό Συμβούλιο στο 

οποίο υποβλήθηκε για πρώτη φορά το 2013 έκθεση για τα πεπραγμένα του 

Σωματείου ζήτησε στις 18.11.2014 όπως γίνει πλήρης διερεύνηση των 

επενδύσεων και λογοδοσία προς την Αρχή για τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε η 

χορηγία της Αρχής.  Σύμφωνα με έκθεση Συμβούλων στους οποίους ανατέθηκε η 

μελέτη για τις επενδύσεις του Σωματείου διαπιστώθηκαν, ανάμεσα σε άλλα, τα πιο 

κάτω θέματα τα οποία έχρηζαν περαιτέρω διερεύνησης.  

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου (Δ.Σ.) κατά τα έτη 2004 - 2008 

ενεργούσε σε αρκετές περιπτώσεις πέραν της εξουσίας που του επέτρεπε το 

καταστατικό με ενδεικτικό παράδειγμα την ανακαίνιση του συγκροτήματος 

της Κακοπετριάς όπου το Δ.Σ. του Σωματείου υπέγραψε δαπάνες άνω των 

Λ.Κ 100.000 παραλείποντας να παραπέμψει το θέμα στη Γενική Συνέλευση. 

 Για την αγορά του Block 800 (Nicki) στην Πόλη Χρυσοχούς κατά το 2007 

βρέθηκαν στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται ότι το Δ.Σ. του Σωματείου 

σκόπιμα αγνόησε τα αιτήματα των μελών του για παροχή πληροφοριών και 

αγνόησε τελείως παράτυπα την απαίτηση των μελών για σύγκληση Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης (Ε.Γ.Σ) με βάση το καταστατικό του Σωματείου και 

προχώρησε στην υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας (συνολικό 

κόστος αγοράς Λ.Κ.1.000.000 εκ. των οποίων Λ.Κ.100.000 αφορούσαν 

εξοπλισμό των διαμερισμάτων). Σύμφωνα με την έκθεση τονίζεται ότι η 

στάση του Δ.Σ. του Σωματείου προς τα μέλη ήταν απαράδεχτη (χωρίς να 

υπάρχει εμφανής λόγος) και η βεβιασμένη υπογραφή του συμβολαίου 

αγοραπωλησίας από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, ενώ δεν υπήρχε 

έγκριση από το Δ.Σ. του Σωματείου, υποδεικνύει σαφείς προθέσεις να μην 

επιτραπεί στα μέλη να επανεξετάσουν την απόφαση της Ε.Γ.Σ. 

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου που πραγματοποιήθηκε στις 

24.6.2015 αποφασίστηκε όπως η προαναφερόμενη έκθεση προωθηθεί στον 

Γενικό Εισαγγελέα για ποινική διερεύνηση σε σχέση με τα πιο πάνω θέματα. 

Επίσης, επαναβεβαίωσε την απόφαση για δημιουργία Ad-Hoc επιτροπής με 

συμμετοχή εκπροσώπων από όλες τις Συντεχνίες, η οποία να μεριμνήσει για τη 

διενέργεια νομικής, τεχνικής και οικονομικής μελέτης και να συλλέξει οποιοδήποτε 

πρόσθετο μαρτυρικό υλικό της παράσχουν τα μέλη και να καταθέσει το υλικό αυτό, 

μαζί με τα ευρήματα της μελέτης, στην αστυνομία. 
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Στην απάντηση του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής ανέφερε 

ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου έλαβε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για 

την πλήρη διερεύνηση των πιο πάνω θεμάτων (Συγκρότημα Κακοπετριάς και 

Block 800/Nicki) και παρά τη γνωμάτευση του νομικού συμβούλου του Σωματείου 

ότι δεν προκύπτουν αστικές ευθύνες, αποφάσισε να προωθήσει αίτημα 

διερεύνησης για διάπραξη τυχόν ποινικών αδικημάτων από την Αστυνομία. 

Αναπροσαρμογή συνταξιοδοτικών ωφελημάτων συνταξιούχων υπαλλήλων 

της Αρχής, λόγω αναδρομικής προαγωγής ή αναδρομικής ακύρωσης 

προαγωγής, συνεπεία αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρία του αρ. 5/2016 ημερομηνίας 9.2.2016, μετά 

από μελέτη του πιο πάνω θέματος, διαπίστωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:  

(i) Κατά την ευδόκιμη αφυπηρέτηση υπαλλήλων με βάση τον Κανονισμό 

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

Γενικών Κανονισμών, στο πλαίσιο συμφωνίας του ποσού της αποζημίωσης 

που θα καταβαλλόταν στον υπάλληλο υπολογιζόταν και το εφάπαξ ποσό και 

η μηνιαία σύνταξη που θα λάμβανε ο υπάλληλος και, με βάση αυτή τη 

συνολική εικόνα αποζημιώσεων και ωφελημάτων, ο υπάλληλος συμφωνούσε 

στην πρόωρη αφυπηρέτηση του. Ο υπολογισμός γινόταν με βάση το βαθμό 

και μισθοδοσία που είχε ο υπάλληλος κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης 

του.  

(ii) Όταν προέκυψε ζήτημα μείωσης της σύνταξης υπαλλήλου με την ακύρωση, 

μετά την ημερομηνία πρόωρης αφυπηρέτησης του, προαγωγής του που είχε 

γίνει πριν την ημερομηνία αφυπηρέτησης του και στη συνέχεια μη προαγωγή 

του κατά την επανεξέταση, το Συμβούλιο με την απόφαση του στη συνεδρία 

13/2010, θεωρώντας ότι το ύψος της σύνταξης ήταν μέρος της συμφωνίας 

για την ευδόκιμη αφυπηρέτηση παρά το ότι τούτο δεν προνοείτο γραπτώς, 

αποφάσισε να μην μειωθεί το ύψος της σύνταξης του υπαλλήλου. Ακόμη, το 

Συμβούλιο αποφάσισε για σκοπούς ισότητας να μην μειώνεται η σύνταξη 

υπαλλήλων που αφυπηρετούν κανονικά σε περιπτώσεις ακύρωσης της 

προαγωγής τους μετά την αφυπηρέτηση τους έστω κι αν δεν προαχθούν 

αναδρομικά κατά την επανεξέταση. 
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(iii) Κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης, πολλοί 

υπάλληλοι των οποίων η προαγωγή είχε προσβληθεί με προσφυγή 

ετύγχαναν προφορικής διαβεβαίωσης από τις Υπηρεσίες Προσωπικού ότι η 

σύνταξη τους δε θα μειωνόταν σε περίπτωση ακύρωσης της προαγωγής 

τους.  

(iv) Επίσης, οι αφυπηρετήσαντες υπάλληλοι δεν ειδοποιούνταν περί της τυχόν 

ακύρωσης της προαγωγής τους ούτε περί της μη προαγωγής τους κατά την 

επανεξέταση.   

Το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπ’ όψιν τα πιο πάνω, το μικρό αριθμό υπαλλήλων 

που επηρεάστηκαν και το χαμηλό κόστος στην Αρχή καθώς και τις αρχές χρηστής 

διοίκησης και τις πρόνοιες του Κανονισμού 21(3)(β) της ΚΔΠ 360/14, αποφάσισε 

τα ακόλουθα: 

(α) Να ανακαλέσει την απόφαση που είχε ληφθεί κατά τη συνεδρίαση 13/2010 

ημερομηνίας 23.3.2010, αρ. πρακτικού 148/2010. Η ανάκληση θα ισχύει από τις 

9.2.2016 και για όσους υπαλλήλους αφυπηρετούν από την ημερομηνία αυτή και 

στο εξής. 

(β) Τη διατήρηση της σύνταξης και/ή άλλων ωφελημάτων υπαλλήλων που 

αφυπηρέτησαν πριν τις 9.2.2016 στα επίπεδα που είχαν υπολογιστεί με βάση την 

ανακαλούμενη απόφαση. 

(γ) Τη ρητή ενημέρωση των υπαλλήλων που αφυπηρετούν ότι η σύνταξη τους 

και άλλα ωφελήματα θα αναθεωρηθούν προς τα κάτω ή προς τα πάνω σε 

περίπτωση ακύρωσης της προαγωγής τους στο βαθμό που κατέχουν και μη 

προαγωγής τους κατά την επανεξέταση ή αναδρομικής προαγωγής τους. 

(δ) Το Ταμείο να ενημερωθεί για τις αποφάσεις (α) και (β) πιο πάνω.  

(ε) Να μην προωθηθεί προς το παρόν τροποποίηση των Κανονισμών.   

Επανεξετάσεις προαγωγών. 

Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου αρ. 45/2015  

ημερ. 1.12.2015 κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου αρ. 4/2011 και ημερ. 

10.2.2011, υιοθετώντας την πρακτική της Δημόσιας Υπηρεσίας, το Συμβούλιο 

αποφάσισε όπως στις περιπτώσεις ακυρώσεων προαγωγών και προαγωγής 

άλλων υπαλλήλων από αυτούς που είχαν προαχθεί αρχικά, οι αναδρομικοί μισθοί 
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να μην αποδίδονται για όσο χρόνο υπάρχει στο Ανώτατο Δικαστήριο αίτηση 

ακύρωσης της προαγωγής του υπαλλήλου που προήχθη κατά την επανεξέταση. 

Αντίθετα, σε περίπτωση υποψηφίου του οποίου η προαγωγή ακυρώθηκε και ο 

οποίος στη συνέχεια επαναπροήχθη, θα καταβάλλεται η αναδρομική μισθοδοσία 

για το χρόνο που μεσολαβεί από την επαναφορά του στον προηγούμενο βαθμό 

μέχρι την επαναπροαγωγή του. Εξ όσων ανέφερε ο Νομικός Σύμβουλος, η 

πρακτική της Δημόσιας Υπηρεσίας κρίθηκε παράνομη από τη Νομολογία και 

αναμένεται γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα εναντίον της υφιστάμενης 

πρακτικής και υπέρ της άμεσης καταβολής αναδρομικών μισθών. Καταλήγοντας, 

συμβούλευσε όπως ανακληθεί η προαναφερθείσα απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου και αποφασιστεί η άμεση καταβολή αναδρομικών μισθών σε όλες τις 

περιπτώσεις. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του αρ. 45/2015, υιοθετώντας τη 

γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου, ανακάλεσε την απόφαση που είχε ληφθεί 

κατά τη Συνεδρία 4/2011 ημερομηνίας 10.2.2011 και αποφάσισε όπως στους 

υπαλλήλους που προάγονται αναδρομικά αποδίδονται οι αναδρομικοί μισθοί σε 

όλες τις περιπτώσεις χωρίς να αναμένεται η έκβαση τυχόν αίτησης ακύρωσης 

εναντίον της προαγωγής τους.  

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρία του αρ. 1/2016 ημερ. 

12.1.2016, ανακάλεσε την απόφαση που έλαβε κατά τη συνεδρία αρ. 45/2015 και 

ημερ. 1.12.2015 και επομένως επανέφερε σε ισχύ την προηγούμενη απόφαση 

που είχε ληφθεί από το Συμβούλιο κατά τη συνεδρία αρ. 4/2011 και ημερ. 

10.2.2011, με την οποία η πρακτική της Αρχής εναρμονίστηκε με αυτή της 

Δημόσιας Υπηρεσίας. 

Στην απάντηση του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε ότι μεταξύ 

των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που λήφθηκαν την 1.12.2015 και 

12.1.2016 αντίστοιχα και μετέπειτα δεν καταβλήθηκαν οποιαδήποτε αναδρομικά 

σε περιπτώσεις επανεξετάσεων προαγωγών που υπάρχει προσφυγή εναντίον του 

υπαλλήλου που προήχθη αναδρομικά. Επιπρόσθετα αποστάληκε επιστολή στο 

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών με την 

οποία ζητούνται σχετικές διευκρινίσεις. Στην απάντηση του ημερομηνίας 21.4.2016 

το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού αναφέρει ότι έχουν εκδοθεί 

πρόσφατα σχετικές αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου και ότι, ως προς το 
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μελλοντικό χειρισμό του θέματος αναμένεται νομική καθοδήγηση του Γενικού 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ενώ στο μεταξύ σχετικά θέματα/αιτήματα τηρούνται 

σε εκκρεμότητα. 

Καταβολή αποζημίωσης για τη μη χορηγηθείσα ετήσια άδεια σε 

αφυπηρετήσαντες υπαλλήλους. 

Παρατηρήθηκε ότι σε τέσσερις πρόωρα αφυπηρετήσαντες υπαλλήλους 

καταβλήθηκε αποζημίωση για τη μη χορηγηθείσα ετήσια άδεια τους (€66.408). 

  Λόγος 
αφυπηρέτησης 

Αριθμός ημερών 
ετήσιας άδειας που 

δε χορηγήθηκε 

 Ποσό που 
καταβλήθηκε σε 

€ 
Περίπτωση Α  Εθελούσια 44  13.404,54 
Περίπτωση Β  Πρόωρη 70  26.529,80 
Περίπτωση Γ  Πρόωρη 12  4.790,21 
Περίπτωση Δ  Πρόωρη 60  21.683,55 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 16(8) των Γενικών Κανονισμών Προσωπικού ‘δια το 

κανονικώς απολυόμενον προσωπικόν καταβάλλεται προσπάθεια χορηγήσεως της 

ετήσιας κανονικής άδειας του προ της απολύσεως του. Εις περίπτωσιν δε καθ’ ην 

εις απολυόμενο ή οπωσδήποτε αποχωρούν της υπηρεσίας προσωπικόν, πλην 

του απολυόμενου ένεκα πειθαρχικού αδικήματος, δεν εχορηγήθη η ετήσια 

κανονική άδεια του υπαιτιότι της υπηρεσίας, καταβάλλεται ποσόν ίσον προς τας 

αποδοχάς ας θα ελάμβανε κατά τον χρόνον της άδειας του'. 

Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας κατά την έγκριση πρόωρης αφυπηρέτησης θα 

έπρεπε να ληφθεί υπόψη το υπόλοιπο ετήσιας άδειας των υπαλλήλων και η 

ημερομηνία αφυπηρέτησης να καθοριστεί έτσι ώστε να δοθεί περιθώριο χρήσης 

της ετήσιας άδειας.  

Καταβολή μηνιαίου επιδόματος οδοιπορικών. 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλεται στο Ανώτατο και Ανώτερο 

Προσωπικό κατ΄ αποκοπή μηνιαίο ποσό αποζημίωσης έναντι οδοιπορικών 

εξόδων ανεξαρτήτως τόπου διαμονής ως ακολούθως: 

Διευθυντής Α €164,01 

Διευθυντής Β € 82,02 

Τμηματάρχης € 54,67 
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Παρατηρήθηκε ότι το επίδομα καταβάλλεται από το κονδύλι δαπανών 

«Ταξιδιωτικά» και είναι αφορολόγητο. Επίσης το πιο πάνω επίδομα καταβάλλεται 

ολόκληρο ανεξαρτήτως της παρουσίας ή όχι του προσωπικού στην εργασία. 

Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας το επίδομα θα πρέπει να τύχει αναθεώρησης 

έτσι ώστε να καταβάλλεται κατ΄ αναλογία μόνο για τις ημέρες παρουσίας στην 

εργασία και θα πρέπει να φορολογείται. Εναλλακτικά θα πρέπει να καταργηθεί και 

να καταβάλλεται αποζημίωση για τα πραγματικά οδοιπορικά έξοδα των 

υπαλλήλων στα πλαίσια των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. 

7. Πειθαρχικές διώξεις υπαλλήλων. 

(α) Περίπτωση 1.   

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρία αρ. 3/2014 ημερομηνίας 14.1.2014, 

ενέκρινε την συγκρότηση τριμελούς Πειθαρχικής Επιτροπής αποτελούμενης από 

τον Αντιπρόεδρο και δύο Μέλη του Συμβουλίου, στην οποία εκχώρησε την εξουσία 

του να δικάσει την υπόθεση που αφορούσε το έργο AERO του Ταμείου Συντάξεων 

και Χορηγημάτων Υπάλληλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. Σύμφωνα με 

τα πρακτικά της συνεδρίασης του ΔΣ αρ. 5/2015 ημερ. 10.2.2015 η πειθαρχική 

διαδικασία άρχισε και στη συνέχεια αναστάληκε λόγω της εξέλιξης της ποινικής 

υπόθεσης. Στο μεταξύ ο υπάλληλος καταδικάστηκε από το Κακουργιοδικείο 

Λάρνακας στις 31.12.2014 και επιβλήθηκε ποινή στις 5.1.2015. Ως εκ τούτου το 

Συμβούλιο εξουσιοδότησε στις 10.2.2015 την υφιστάμενη Πειθαρχική Επιτροπή να 

δικάσει τον υπάλληλο με νέο κατηγορητήριο και να επιβάλει την δέουσα ποινή. Η 

νέα πειθαρχική δίωξη άρχισε τον Μάρτιο 2015 αλλά και πάλι αναστάληκε λόγω της 

ακύρωσης του διορισμού του ΑΕΔ. Με τον διορισμό Αναπληρωτή ΑΕΔ επιδόθηκε 

κατηγορητήριο στον υπάλληλο και κλήθηκε να εμφανισθεί ενώπιον της 

Πειθαρχικής Επιτροπής στις 16.6.2015. Στη συνεδρία της Πειθαρχικής Επιτροπής 

ημερ. 16.6.2015, που έγινε στις Κεντρικές Φυλακές, αποφασίσθηκε αναβολή της 

ακρόασης ώστε να δοθεί χρόνος στον δικηγόρο του κατηγορούμενου για να 

υποβάλει γραπτώς τις θέσεις του. Στις 25.6.2015 ο Δικηγόρος του 

κατηγορούμενου υπόβαλε αίτημα για αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας, το 

οποίο απορρίφθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή στις 26.6.2015. Σε συνεδρία 

της Πειθαρχικής Επιτροπής ημερ. 3.7.2015 αποφασίσθηκε η επιβολή στον 

υπάλληλο της πειθαρχικής ποινής της απόλυσης με άμεση ισχύ, αφού λήφθηκαν 
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υπόψη τα όσα ανέφερε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου για μετριασμό της 

ποινής, τη σοβαρότητα των αδικημάτων για τα οποία βρέθηκε ένοχος από το 

Κακουργιοδικείο Λάρνακας, τις πρόνοιες του Κανονισμού 34(5) και 35 των περί 

Προσωπικού της Αρχής Γενικών Κανονισμών. Εναντίον της απόφασης 

καταχωρήθηκε έφεση από το Δικηγόρο του κατηγορούμενου στις 10.7.2015. Στη 

συνεδρία ημερ. 22.9.2015 για εκδίκαση της έφεσης η Επιτροπή του Συμβουλίου 

στην οποία ανατέθηκε η εκδίκαση της έφεσης  επιφυλάχθηκε να ανακοινώσει την 

απόφαση της στις 13.10.2015. Η συνεδρία της Επιτροπής δεν κατέστη δυνατόν να 

πραγματοποιηθεί στις 13.10.2015 και πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση στις 

5.2.2016 όπου η έφεση απορρίφθηκε και επικυρώθηκε η απόφαση της 

Πειθαρχικής Επιτροπής για την επιβολή της ποινής της οριστικής απόλυσης.    

Σημειώνεται ότι στον πιο πάνω υπάλληλο καταβάλλετο το ήμισυ των απολαβών 

του από τον Δεκέμβριο του 2013 που τέθηκε σε διαθεσιμότητα μέχρι και την λήψη 

τελικής απόφασης στις 5.2.2016. 

(β) Περίπτωση 2.  

Στα πλαίσια διερεύνησης οικονομικής απάτης/κλοπής τερματικού εξοπλισμού από 

υπάλληλο της Αρχής συντάχθηκε ενδιάμεση έκθεση των ερευνουσών λειτουργών 

ημερομηνίας 10.7.2015 στην οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:  

(i) Από τη διερεύνηση παραπόνου εταιρείας στις 19 Ιουνίου 2015 σχετικά με μη 

καταβολή ποσού €50.000 που παρουσιαζόταν ως οφειλόμενο από την ΑΤΗΚ 

και προέκυψε από την έκδοση πιστωτικής σημείωσης διαφάνηκε ότι η 

πιστωτική σημείωση, η οποία εκδόθηκε από Σύμβουλο Επιχειρηματικών 

Πελατών (ΣΕΠ), ήταν πλαστή και εκδόθηκε παράτυπα για να ακυρωθούν 

χρεώσεις του πελάτη για τερματικό εξοπλισμό ο οποίος δεν του παραδόθηκε. 

Πέραν από την πιο πάνω εταιρεία παράπονα εξέφρασαν ακόμα τρεις 

εταιρείες. 

(ii) Μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι αριθμός εντύπων 

(έντυπο αγοράς εξοπλισμού με χρέωση στο λογαριασμό του πελάτη Ε21352) 

που έκδιδε η υπάλληλος  δεν έφεραν τις απαραίτητες εγκρίσεις της ιεραρχίας, 

ούτε και τα απαραίτητα στοιχεία πελατών σύμφωνα με τη διαδικασία 

υποβολής παραγγελίας επιχειρηματικού πελάτη για πώληση τερματικού 

εξοπλισμού μέσω ΣΕΠ (μέσω χρέωσης στο λογαριασμό του πελάτη). 
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(iii) Συλλέχτηκαν εκθέσεις/καταστάσεις από τη βάση δεδομένων για τις πράξεις 

και χρεώσεις της υπαλλήλου σε λογαριασμούς στο πελατολόγιο της.  

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση σύγκρισης των πωλήσεων τερματικού 

εξοπλισμού της υπαλλήλου με τους άλλους ΣΕΠ από το 2009 και εντεύθεν, η 

έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι προκύπτουν σημαντικές διαφορές στις 

πωλήσεις της συγκεκριμένης Συμβούλου με τους υπόλοιπους ΣΕΠ, ιδιαίτερα μετά 

το 2012.  

Κατά τη συνεδρία αρ. 27/2015, ο Αναπληρωτής ΑΕΔ ενημέρωσε το Διοικητικό 

Συμβούλιο ότι έδωσε οδηγίες να ετοιμαστεί πειθαρχικό κατηγορητήριο για 

πειθαρχικά αδικήματα τα οποία αν αποδειχθούν επιφέρουν την ποινή της 

απόλυσης, τα οποία είναι πέραν των ορίων της δικαιοδοσίας του Αναπληρωτή 

ΑΕΔ. Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε Πειθαρχική Επιτροπή για να δικάσει την 

υπόθεση και σε περίπτωση καταδίκης, να επιβάλει τη δέουσα ποινή εντός των 

ορίων της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Στα πλαίσια της πειθαρχικής 

δίωξης η υπάλληλος κατέβαλε στην Αρχή το ποσό των €106.000 που αποτελούσε 

το μέχρι στιγμής διαπιστωθέν ύψος της οικονομικής ζημιάς. Η πειθαρχική δίωξη 

ολοκληρώθηκε στις 31.7.2015 με την λήψη απόφασης από την επιτροπή οπότε 

επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της απόλυσης στην εν λόγω υπάλληλο.  

Η υπόθεση καταγγέλθηκε από τον Αν. ΑΕΔ τηλεφωνικώς στον Υπαρχηγό Αστυνομίας 

(λόγω απουσίας του Αρχηγού της Αστυνομίας) στις 23.6.2015 και ακολούθως γραπτώς 

στον Αρχηγό Αστυνομίας στις 15.7.2015 για ποινική διερεύνηση. 

Σημειώνεται ότι από περαιτέρω διερεύνηση της Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Αγοράς, 

διαπιστώθηκε ότι το ύψος της οικονομικής ζημιάς για την Αρχή από τις ενέργειες της εν 

λόγω υπαλλήλου ανέρχεται σε €191.563 και ως εκ τούτου η Αρχή θα πρέπει να 

διεκδικήσει την καταβολή του επιπλέον ποσού των €85.563 από την υπάλληλο.    

Παράλληλα κατόπιν οδηγιών του Αναπληρωτή ΑΕΔ, έγινε έρευνα για το ενδεχόμενο 

διάπραξης πειθαρχικών αδικημάτων σε σχέση με την εν λόγω υπόθεση από άλλους 

υπαλλήλους της Αρχής 

Ετοιμάστηκε έκθεση η οποία υποβλήθηκε στον Αν. ΑΕΔ στις 15.1.2016. Η έρευνα 

εστιάστηκε σε τυχόν ελλείψεις του ελέγχου/εποπτείας των ενεργειών της υπαλλήλου από 

την ιεραρχία της, καθώς και στην παραχώρηση/παράδοση από πωλητές του 

καταστήματος στην εν λόγω υπάλληλο, τερματικού εξοπλισμού.  
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Καταληκτικά στην έκθεση επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

(i) Δεν στοιχειοθετείται η ύπαρξη συνεργού της ανάμεσα στους υπαλλήλους της 

ATHK. 

(ii) Διαπιστώθηκε κατά τον ουσιώδη χρόνο παράλειψη επαρκούς άσκησης 

σημαντικών ελέγχων και γενικής εποπτείας της εφαρμογής της διαδικασίας 

και από τις δύο εμπλεκόμενες Διευθύνσεις, απόκλιση από την ισχύουσα 

διαδικασία παράδοσης του εξοπλισμού από το κατάστημα, απουσία 

απαραίτητων δικλείδων ασφαλείας που να αποτρέπουν αλλά και να 

εντοπίζουν την πιθανή διάπραξη ατασθαλιών και αδικημάτων.  

(iii) Εντοπίστηκαν ύποπτες συναλλαγές της υπαλλήλου με άτομα που δεν ήταν 

υπάλληλοι της ΑΤΗΚ, οι οποίες χρήζουν διερεύνησης από τα αρμόδια 

όργανα (Αστυνομία).  

Αναφέρεται ότι η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου διεξάγει παράλληλα έλεγχο για 

τον τρόπο που κατά τον ουσιώδη χρόνο διάπραξης των αδικημάτων 

διεκπεραιωνόταν η διαδικασία πώλησης εξοπλισμού με χρέωση στο λογαριασμό 

των επιχειρηματικών πελατών σε παγκύπρια βάση και (β) την υφιστάμενη 

διαδικασία όπως τροποποιήθηκε μετά το περιστατικό με την υπάλληλο, με στόχο 

την υποβολή εισηγήσεων για βελτίωση της όπου κρίνεται αναγκαίο.  

Από επιτόπιο έλεγχο της Υπηρεσίας μας σε κατάστημα Cytashop  από το οποίο 

παραλαμβανόταν ο τερματικός εξοπλισμός παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα, τα 

οποία υποβάλλονται για λήψη διορθωτικών ενεργειών: 

 Στο κατάστημα Cytashop εργάζονται 5 άτομα κατά την πρωινή βάρδια και 3 

άτομα κατά την απογευματινή. Όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των 

μηνιαίων προγραμμάτων εργασίας οι βοηθοί καταστημάτων δεν έχουν 

σταθερή έδρα και εργάζονται σε διάφορα καταστήματα Cytashops. Δεν 

υπάρχει σαφής καθορισμός και διαχωρισμός καθηκόντων και οι βοηθοί 

καταστημάτων παραλαμβάνουν τερματικό εξοπλισμό, καταχωρούν τον 

τερματικό εξοπλισμό στο μηχανογραφικό σύστημα, εξυπηρετούν πελάτες και 

πωλούν τερματικό εξοπλισμό. Εισηγούμαστε όπως οι βοηθοί καταστημάτων 

είναι μόνιμα τοποθετημένοι στο κάθε κατάστημα ώστε να δοθεί αυτονομία 

στο κατάστημα ως προς τη διαχείριση του προσωπικού.   
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 Ο τερματικός εξοπλισμός παραλαμβάνεται είτε από τις Κεντρικές Αποθήκες 

είτε απευθείας από τους προμηθευτές και καταχωρείται στο λογισμικό SEN 

μέσω του κωδικού Cytashop. Το έντυπο παραλαβής δεν υπογράφεται από 

τον βοηθό καταστήματος που παρέλαβε και καταχώρισε τον εξοπλισμό. Το 

πεδίο user code δεν είναι υποχρεωτικό για την καταχώριση οπότε δεν μπορεί 

να διαπιστωθεί σε όλες τις περιπτώσεις ποιος υπάλληλος έχει εκτελέσει την 

πράξη. Θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση του συστήματος SEN για να 

διαπιστώνεται ποιος υπάλληλος έχει εκτελέσει τη συγκεκριμένη πράξη.  

 Όσον αφορά την πώληση τερματικού εξοπλισμού αυτή γίνεται είτε σε 

πελάτες απευθείας είτε σε επιχειρηματικούς πελάτες μέσω ΣΕΠ. Στο 

Cytashop κάθε μέρα λειτουργούν δύο Ταμεία με κωδικούς των βοηθών 

καταστημάτων που εργάζονται και την απογευματινή βάρδια. Οι 

πωλήσεις/εισπράξεις διεκπεραιώνονται από όλους τους βοηθούς 

καταστημάτων αναλόγως διαθεσιμότητας και εισπράττεται το ανάλογο ποσό 

χωρίς να μπορεί να επιβεβαιωθεί ποιος έχει εκτελέσει τη συναλλαγή. Θα 

πρέπει να γίνει αναβάθμιση του συστήματος ώστε να επιβεβαιώνεται ποιος 

υπάλληλος έχει εκτελέσει τη συναλλαγή.         

(γ) Περίπτωση 3.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του αρ. 15/2010 και ημερομηνίας 30.3.2010 

αποφάσισε την πειθαρχική δίωξη υπαλλήλου για αδικήματα που αφορούσαν τη 

στόχευση συγκεκριμένων δεδομένων κλήσεων και δημιουργία αρχείων με τα 

δεδομένα τα οποία μετέφερε από την Πύλη Μεταφοράς Χρεωστικών Δεδομένων 

(ΕΜΜ) εκτός συστήματος. Επίσης προέβαινε σε αναζητήσεις συγκεκριμένων 

αριθμών πελάτη από αρχείο/α δεδομένων κλήσεων πελατών, δηλαδή έλεγχε σε 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή κατά πόσο αριθμοί τηλεφώνου δέχθηκαν ή έκαναν 

κλήση ή δέχτηκαν ή έστειλαν μήνυμα, ενώ δεν είχε τέτοια εξουσιοδότηση και καθ’ 

υπέρβαση των καθηκόντων του. Η Πειθαρχική Επιτροπή που διορίστηκε για να 

δικάσει την υπόθεση αποφάσισε σε συνεδρία της στις 28.7.2010 όπως ανασταλεί 

η πειθαρχική διαδικασία για όσο χρόνο διαρκεί η ποινική δίωξη του υπαλλήλου.  

Το θέμα επαναφέρθηκε σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου αρ. 33/2012 και 

ημερομηνίας 9.10.2012 όπου εκφράστηκε η επιθυμία του Συμβουλίου όπως 

προχωρήσει η πειθαρχική διαδικασία εφόσον διασφαλιστούν εχέγγυα ότι θα είναι 



- 21 - 

επιτυχής. Για το σκοπό αυτό κρίθηκε καταρχήν ότι για την υπόθεση αυτή θα 

χρειαστούν απαραίτητα οι υπηρεσίες δικηγόρου για να: 

(i) εξετάσει/αντεξετάσει μάρτυρες 

(ii) αντικρούσει θέσεις και υποβολές του συνηγόρου του υπαλλήλου 

(iii) απαντήσει στις διάφορες ενστάσεις που αναμένεται να τεθούν από το 

συνήγορο του υπαλλήλου.  

Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως ζητηθούν τα σχόλια του νομικού συμβούλου της 

Αρχής επί των πιο πάνω, καθώς και άλλα σχόλια του επί της διαδικασίας που θα 

εφαρμοστεί στην περίπτωση αυτή, τα οποία να καλύψουν και το θέμα της 

προθεσμίας παραγραφής τους.  

Για το σκοπό αυτό ετοιμάστηκε επιστολή ημερομηνίας 15.10.2012  προς το νομικό 

σύμβουλο.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρία του αρ. 48/2015, μετά την απόφαση του 

Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας στην ποινική υπόθεση 8574/10 για καταδίκη 

του υπαλλήλου της Αρχής σε 58 κατηγορίες, 29 από τις οποίες αφορούν το 

αδίκημα της απόκτησης προσωπικών δεδομένων κατά παράβαση του περί 

Διατήρησης Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων Νόμου 183(Ι)/2007 και οι άλλες 29 το 

αδίκημα της επέμβασης σε αρχείο προσωπικών δεδομένων κατά παράβαση του 

περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νόμου 138(Ι)/2001, 

όρισε τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από τον Αντιπρόεδρο και δύο Μέλη του 

Συμβουλίου για εκδίκαση της πειθαρχικής υπόθεσης. 

Η Επιτροπή σε συνεδρία ημερομηνίας 9.2.2016 αποφάσισε την επιβολή της 

πειθαρχικής ποινής της οριστικής απόλυσης στον εν λόγω υπάλληλο.   

Σημειώνεται ότι στον πιο πάνω υπάλληλο καταβάλλετο το ήμισυ των απολαβών 

του από τον Μάρτιο του 2010 που τέθηκε σε διαθεσιμότητα μέχρι και την λήψη 

τελικής απόφασης στις 9.2.2016. 

(δ) Πειθαρχική διαδικασία εναντίον υπαλλήλων σε σχέση με την διαχείριση 

της αγοράς υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και 

ανεφοδιασμού οχημάτων. 

Το Δ.Σ. στη συνεδρία αρ. 28/2013 ημερομηνίας 30.8.2013, ενέκρινε την 

συγκρότηση τριμελούς Πειθαρχικής Επιτροπής αποτελούμενης από 3 Μέλη του 
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Συμβουλίου, στην οποία εκχώρησε την εξουσία του να δικάσει την υπόθεση που 

αφορούσε τέσσερις υπαλλήλους σχετικά με την διαχείριση της αγοράς υπηρεσιών 

συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και ανεφοδιασμού οχημάτων.   

Ο Γενικός Εισαγγελέας με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών με 

κοινοποίηση προς την Ελεγκτική Υπηρεσία και τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Αρχής, ημερ. 21.10.2013 ενημέρωσε ότι η Νομική Υπηρεσία της 

Δημοκρατίας αποτάθηκε στον Αρχηγό Αστυνομίας για άμεση διερεύνηση των πιο 

πάνω θεμάτων ούτως ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών 

αδικημάτων. 

Στη συνεδρία 3/2014 ημερ. 14.1.2014 το Δ.Σ. συγκρότησε νέα τριμελή πειθαρχική 

επιτροπή, μετά από εισήγηση του τότε Α.Ε.Δ, λόγω της αλλαγής των Μελών του 

Δ.Σ. Στις 28.11.2014, ο τότε Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής κάλεσε δύο από 

τους υπαλλήλους να εμφανιστούν στις 9.12.2014 ενώπιον εξουσιοδοτημένης 

Επιτροπής του Συμβουλίου της Αρχής για ακρόαση κατηγοριών εναντίον τους για 

πιθανή διάπραξη πειθαρχικών αδικημάτων.  Επίσης τους επιδόθηκαν πειθαρχικά 

κατηγορητήρια (μετά από παρέλευση 10 μηνών) με 146 κατηγορίες. Στις 

9.12.2014 έγινε η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής του Συμβουλίου στην οποία 

ανατέθηκε η πειθαρχική δίωξη των εν λόγω υπαλλήλων.  Στις 18.12.2014  και ενώ 

βρισκόταν σε εξέλιξη η πειθαρχική διαδικασία, ο ένας εκ των δύο υπαλλήλων 

έδωσε γραπτή παραίτηση η οποία έγινε αποδεκτή από τον τότε Α.Ε.Δ. Στη 

συνεδρία ημερ. 27.1.2015, η Επιτροπή ενημερώθηκε για την παραίτηση και 

υιοθέτησε την εισήγηση του τότε Α.Ε.Δ για τερματισμό της πειθαρχικής δίωξης του 

εν λόγω υπαλλήλου. Ως αποτέλεσμα ο υπάλληλος αφυπηρέτησε πρόωρα και 

έλαβε όλα τα συνταξιοδοτικά του ωφελήματα, ενώ έχει διακοπεί η πειθαρχική 

διαδικασία εναντίον του. 

Για τον τρίτο υπάλληλο δεν διεξήχθη πειθαρχική έρευνα λόγω του ότι 

αφυπηρέτησε στις 1.9.2013, και έχει επίσης λάβει τα συνταξιοδοτικά του 

ωφελήματα και για τον τέταρτο υπάλληλο τα παραπτώματα παραγράφηκαν λόγω 

παρέλευσης 2 ετών.   

Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δ.Σ. αρ.42/2015 ημερ. 10.11.2015, 

η πειθαρχική διαδικασία αναστάληκε και για τον εναπομείναντα υπάλληλο λόγω 

της ακύρωσης του διορισμού του τότε Α.Ε.Δ. από το Ανώτατο Δικαστήριο.   Στην 
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συνεδρία, ο Αναπληρωτής Α.Ε.Δ., ο οποίος διορίστηκε στις 30.3.2015, ενημέρωσε 

ότι προτίθεται να επιδώσει εκ νέου πειθαρχικό κατηγορητήριο στον εν λόγω 

υπάλληλο για πειθαρχικά αδικήματα που αφορούν παράβαση των Κανονισμών 

34(5)(α), 34(5)(γ), και 35 των περί Προσωπικού της ΑΤΗΚ Γενικών Κανονισμών, 

τα οποία αν αποδειχθούν, επιφέρουν την ποινή της απόλυσης και κάλεσε το 

Συμβούλιο να ορίσει εκ νέου πειθαρχική επιτροπή που θα δικάσει την υπόθεση.  

Το κατηγορητήριο επιδόθηκε στις 10.11.2015 με 72 κατηγορίες αφού αφαιρέθηκαν 

εκείνες που παραγράφηκαν λόγω παρέλευσης χρόνου και ορίστηκε νέα 

πειθαρχική επιτροπή στις 19.4.2016. Στις 24.5.2016 ο υπάλληλος υπέβαλε την 

παραίτησή του στον Αναπληρωτή Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή. 

Παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση, εκ μέρους του Δ.Σ., στην αποπεράτωση της 

πειθαρχικής διαδικασίας.  Τα πειθαρχικά παραπτώματα όπως αυτά διαφαίνονται 

στο κατηγορητήριο ημερ. 10.11.2015, φαίνεται να έχουν διαπραχθεί από το 2009 

και μετά.  Λόγω της καθυστέρησης έχουν ήδη παραγραφεί πολλά πειθαρχικά 

παραπτώματα και είναι ορατός ο κίνδυνος της παραγραφής των υπολοίπων.  

Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως ο περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 

Κύπρου Γενικοί Κανονισμοί τροποποιηθούν ώστε, 

(α) να δίνεται η ευχέρεια στον Α.Ε.Δ. να μην εγκρίνει την παραίτηση υπαλλήλων 

πριν την αποπεράτωση της πειθαρχικής διαδικασίας  

(β) να προνοείται όπως η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται έγκαιρα προτού 

παρέλθει ο χρόνος παραγραφής των παραπτωμάτων. 

8. Σχέδιο Συντάξεων.  

Το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της Αρχής που 

λειτουργεί για τους σκοπούς του Σχεδίου Συντάξεων, αποτελεί χωριστή νομική 

οντότητα και δεν ελέγχεται από τον Γενικό Ελεγκτή.  

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Ταμείου (Κ.Δ.Π360/2014) διοικείται από 

δεκαμελή Διαχειριστική Επιτροπή της οποίας επτά μέλη διορίζονται από την 

Αρχή και τρία μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών. Το Ταμείο 

ενεγράφη στο Μητρώο του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών 

Παροχών στις 19.12.2014. 

Σύμφωνα με τον Νόμο οι επενδύσεις του Σχεδίου θα πρέπει να γίνονται 

ακολουθώντας τις επιταγές της συνετής διαχείρισης, με γνώμονα την καλύτερη 
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δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών και των δικαιούχων.  Τα 

στοιχεία του ενεργητικού θα πρέπει να επενδύονται κατά τρόπο ώστε να 

διασφαλίζεται η ασφάλεια, ποιότητα, ρευστότητα και κερδοφορία του 

χαρτοφυλακίου στο σύνολό του. Η σωστή και συνετή διαχείριση των 

περιουσιακών στοιχείων του Σχεδίου διασφαλίζει και τα συμφέροντα της Αρχής 

εφόσον τυχόν ελλείμματα του Σχεδίου καλύπτονται από την Αρχή και 

οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη έχει άμεσες επιπτώσεις στην Αρχή. 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη επιστολή μας, στις 14.1.2014 το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής ανέθεσε στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 

της Αρχής τον εσωτερικό έλεγχο του Ταμείου Συντάξεων.  Η Διεύθυνση 

Εσωτερικού Ελέγχου διενήργησε έλεγχο επί των διαδικασιών επιλογής και 

παρακολούθησης επενδύσεων και της υλοποίησης τους που έγιναν κατά την 

περίοδο 2009-2013, καθώς επίσης και  αξιολόγηση της επάρκειας και 

αποτελεσματικότητας των συστημάτων ελέγχου που εφαρμόζονταν. Σύμφωνα με 

τα ευρήματα της ελεγκτικής εργασίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου 

διαφαίνεται ότι δεν προστατεύτηκαν τα συμφέροντα του Ταμείου, οι 

εμπλεκόμενοι Διαχειριστές και λειτουργοί δεν εφάρμοσαν την απαραίτητη 

σύνεση, γνώση και επιδεξιότητα, δεν έδρασαν με την απαραίτητη προσοχή, δεν 

εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους έναντι του Ταμείου και της Αρχής ως 

Χρηματοδοτούσας Επιχείρησης, και άφησαν το Ταμείο εκτεθειμένο σε 

σημαντικούς κινδύνους και οικονομική ζημιά, η οποία υπολογίζεται σε €179,1 εκ. 

(€68,4 εκ. αφορά ποσό από τις επενδύσεις που σχετίζονται με ακίνητα, €44 εκ. 

από τις επενδύσεις σε χρηματοοικονομκά μέσα και €66,7 εκ. από απομείωση 

στα μετρητά). Επιπλέον εντοπίστηκε καθολική έλλειψη πλαισίου διακυβέρνησης. 

Οι έντεκα εκθέσεις με τα πορίσματα των ερευνών της Διεύθυνσης Εσωτερικού 

Ελέγχου κοινοποιήθηκαν στον Γενικό Εισαγγελέα για διερεύνηση του 

ενδεχόμενου διάπραξης ποινικών αδικημάτων.   

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, τα αποτελέσματα των αναλογιστικών μελετών 

επηρεάζουν άμεσα τις οικονομικές καταστάσεις της Αρχής εφόσον σύμφωνα με 

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

Κύπρου Κανονισμών η Αρχή καλύπτει οποιοδήποτε αναλογιστικό έλλειμμα 

ήθελε προκύψει. Η αναλογιστική μελέτη χρηματοδότησης του Ταμείου 

Συντάξεων με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2014 κατέδειξε έλλειμμα 
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χρηματοδότησης ύψους €160 εκ. Στις 26.8.2015 ο Έφορος Ταμείων 

Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών κάλεσε τον Πρόεδρο του Ταμείου 

να μεριμνήσει για την άμεση κατάρτιση σχεδίου ανάκαμψης του και να το 

υποβάλει προς έγκριση στον Έφορο σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 34(2) 

του Νόμου που προβλέπει για την Ίδρυση, Εγγραφή, Λειτουργία και Εποπτεία 

των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών και για συναφή θέματα 

(Ν208(Ι)/2012). Σύμφωνα με το σχέδιο ανάκαμψης το οποίο εγκρίθηκε από τους 

Διαχειριστές στις 21.7.2015 και επικυρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Αρχής στις 15.9.2015, για αποπληρωμή του ελλείμματος η Αρχή θα καταβάλλει 

στο Ταμείο, πέραν των μηνιαίων συνεισφορών της, €17εκ. ετησίως για τα 

επόμενα δέκα χρόνια. Προς διευθέτηση της πρώτης πληρωμής των €17εκ. στο 

Ταμείο,  υποβλήθηκε και εγκρίθηκε συμπληρωματικός προϋπολογισμός (παρ. 

4(β) πιο πάνω).    

Το σύνολο των αναλογιστικών ζημιών που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση 

λοιπών συνολικών εξόδων των οικονομικών καταστάσεων της Αρχής για το 

2014 ήταν €286,2 εκ. Μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου, η αναλογιστική μελέτη 

του Σχεδίου Συντάξεων με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2015 δεν είχε 

ολοκληρωθεί και δεν καταχωρίστηκε οποιοδήποτε έλλειμμα/πλεόνασμα στις 

οικονομικές καταστάσεις. Όπως μας έχετε πληροφορήσει οι οικονομικές 

καταστάσεις του Ταμείου εγκρίθηκαν από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου 

στις 31.5.2016 και έχουν προωθηθεί για έλεγχο από τους εξωτερικούς ελεγκτές. 

Όπως πληροφορούμαστε η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου έχει αναθέσει 

σε Νομικό Σύμβουλο την αξιολόγηση όλων των συμβάσεων που έχει συνάψει το 

Ταμείο για αγορά ακινήτων και για χρηματοδότηση και/ή δανεισμό έργων 

ανάπτυξης ακινήτων ούτως ώστε να κινηθούν αστικές αγωγές εναντίον 

οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει παραβλάψει τα 

συμφέροντα του Ταμείου. 

Στα πλαίσια εξεύρεσης ρυθμίσεων για διασφάλιση της βιωσιμότητας του Σχεδίου 

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

νεοεισερχόμενο προσωπικό δεν εντάσσεται στο Σχέδιο Συντάξεων αλλά σε 

νεοϊδρυθέν Ταμείο Προνοίας. Το Ταμείο αυτό ενεγράφη στον Έφορο Ταμείων 

Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών στις 10.11.2015. 
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9. Συμφωνίες εκχώρησης χωρητικότητας σε υποθαλάσσια καλωδιακά 

συστήματα. 

(i) Συμφωνία με το Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών του Λιβάνου.  

Με τη συμφωνία αυτή, η οποία υπογράφτηκε στις 26.2.2013, η Αρχή εκχώρησε 

στο Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών του Λιβάνου χωρητικότητα στο υποθαλάσσιο 

καλωδιακό σύστημα οπτικών ινών Αλέξανδρος, έναντι του ποσού των $37,5 εκ. 

(€27,97 εκ.), πλέον διοικητικών  και λειτουργικών εξόδων και εξόδων συντήρησης. 

Το ποσό των $37,5 εκ. (€27,97 εκ.) είναι πληρωτέο σε δόσεις σε περίοδο 

τεσσάρων χρόνων από την υπογραφή της συμφωνίας, ως ακολούθως: $11,6 εκ. 

σαράντα πέντε ημέρες από την ενεργοποίηση της χωρητικότητας, $8,7 εκ. στις 

26.11.2013, $8,7 εκ. στις 26.8.2014, $3,5 εκ. στις 11.10.2015, $2,5 εκ. στις 

26.5.2016 και $2,5 εκ. στις 26.2.2017.  Ολόκληρο  το ποσό μετά την αφαίρεση των 

εξόδων διασύνδεσης, €23,06 εκ., έχει αναγνωριστεί στα έσοδα της Αρχής το 2013. 

Η συμφωνία εκχώρησης λήγει στις  31  Μαΐου 2029 και δύναται να επεκταθεί μέχρι 

τις 31.5.2034.   

Στις 31.12.2015 το Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών του Λιβάνου όφειλε στην Αρχή το 

ποσό των $12.28 εκ. (€11.28 εκ) το οποίο είναι εκπρόθεσμο και αφορά στις δύο 

δόσεις/τιμολογήσεις που ήταν πληρωτέες στις 26.8.2014 ($8,7 εκ.) και 11.10.2015 

($3,5 εκ.) καθώς και σε χρεώσεις διοικητικών και λειτουργικών εξόδων ($81.088).   

Η συμφωνία αφορά στην παραχώρηση αποκλειστικού, απεριόριστου και 

αναφαίρετου δικαιώματος χρήσης της εκχωρημένης χωρητικότητας. Η Αρχή δεν 

δικαιούται να τερματίσει την συμφωνία κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες ή για 

οποιοδήποτε λόγο. Στη περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου της 

συμφωνίας συμπεριλαμβανομένης και της μη πληρωμής των οφειλόμενων 

ποσών, η Αρχή δικαιούται να αναστείλει τη παροχή λειτουργικών υπηρεσιών και 

υπηρεσιών συντήρησης, ωστόσο οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται όταν και εφόσον 

καταστούν αναγκαίες.  

Η χωρητικότητα παραμένει μέχρι σήμερα ενεργοποιημένη. Το θέμα της εξόφλησης 

των εκπρόθεσμων οφειλών είχε τεθεί σε συνάντηση που έγινε στις 14.11.2014 με 

εκπροσώπους του Υπουργείου Τηλεπικοινωνιών του Λιβάνου, στην οποία 

αποφασίστηκε η σύσταση υποεπιτροπής αποτελούμενης από ειδικούς και από τις 

δύο πλευρές με σκοπό την αναβάθμιση της σύμβασης. Όπως έχουμε 
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πληροφορηθεί η επιτροπή αυτή έχει συναντηθεί μόνο μία φορά μέχρι σήμερα. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή Ελέγχου της Αρχής να μελετήσει 

το ενδεχόμενο περίληψης πιθανής πρόνοιας για επισφάλειες στις οικονομικές 

καταστάσεις της Αρχής για τις πιο πάνω οφειλές.    

(ii)  Συμφωνίες με Κυπριακή εταιρεία τηλεπικοινωνιών. 

Στις 8.2.2008, η Αρχή εκχώρησε σε Κυπριακή εταιρεία τηλεπικοινωνιών 

χωρητικότητα στο υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα Minerva, με εφάπαξ χρέωση 

€5,12 εκ. (από τα οποία είχαν εξοφληθεί τα €4,1 εκ.) και ετήσια χρέωση 

λειτουργίας και συντήρησης €256.250, πλέον ΦΠΑ. Κατόπιν αιτήματος της 

εταιρείας η συμφωνία αναθεωρήθηκε στις 5.11.2009 με εκχώρηση πρόσθετης 

καλωδιακής χωρητικότητας, έναντι πρόσθετου αντίτιμου €4,9 εκ. και αύξηση της 

ετήσιας χρέωσης λειτουργίας και συντήρησης σε €450.000, πλέον ΦΠΑ. Η 

συμφωνία εκχώρησης λήγει την 30η  Απριλίου 2022.  

Η εταιρεία δεν κατέβαλε την ετήσια χρέωση λειτουργίας και συντήρησης της 

εκχωρημένης χωρητικότητας για το 2015 (€535.500) που ήταν πληρωτέα στις 

31.1.2015 και η Αρχή ζήτησε με γραπτή ειδοποίηση της την εξόφληση της οφειλής. 

Με βάση τους όρους 5.3 και 14.3 της συμφωνίας, η Αρχή είχε τη δυνατότητα να 

διακόψει τη λειτουργία της χωρητικότητας στις 20.3.2015 και εντός δεκαπέντε 

ημερών να επανακτήσει την ιδιοκτησία της, εφόσον η εταιρεία είχε αρνηθεί να 

εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό εντός της καθοριζόμενης από τη συμφωνία 

προθεσμίας. Στις 7.4.2015 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η 

εκχωρημένη χωρητικότητα παραμείνει σε λειτουργία μέχρι το μεσημέρι της 

18.4.2015, αφού θεωρηθεί ότι η επανάκτηση της ιδιοκτησίας από την Αρχή έχει 

εκτελεστεί. Σε επόμενη συνεδρία του το Διοικητικό Συμβούλιο παρέτεινε την 

λειτουργία της χωρητικότητας μέχρι τις 31.5.2015 για να δοθεί χρόνος για 

ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με την εταιρεία και επανεξέταση του θέματος 

ανάλογα με τα αποτελέσματα τους. Ωστόσο, η χωρητικότητα παραμένει μέχρι 

σήμερα ενεργοποιημένη και χρησιμοποιείται από την εταιρεία χωρίς να έχει 

καταβάλει οποιοδήποτε ποσό. Θεωρούμε ότι η Αρχή θα έπρεπε να είχε επιδείξει 

μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στο χειρισμό του θέματος και δέουσα προσοχή στη 

διαφύλαξη των συμβατικών της δικαιωμάτων.  
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Το συνολικό ποσό που όφειλε η εταιρεία για υπηρεσίες της Διεθνούς Χονδρικής 

Αγοράς στις 31.12.2015 ήταν €713.061 (€1.251.560 στις 31.1.2016). Στο ποσό αυτό 

περιλαμβάνεται και η ετήσια χρέωση λειτουργίας και συντήρησης εκχωρηθείσας 

χωρητικότητας στο υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα SMW3 ύψους €114.069, η 

οποία διακόπηκε και επανακτήθηκε από την Αρχή στις 15.12.2014.  

Συναφώς αναφέρεται ότι η εταιρεία είχε καταγγείλει την Αρχή στην Επιτροπή 

Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) η οποία σε συνεδρία της στις 5.3.2015 επέβαλε 

διοικητικό πρόστιμο ύψους €926.072 στην Αρχή, για παραβίαση του άρθρου 6(1)(α) 

του Νόμου περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Ν13(Ι)/2008 σε σχέση με τις αθέμιτες 

τιμές χρέωσης ή/και μη δίκαιες τιμές που προβλέπονται στις πιο πάνω συμφωνίες, 

καθότι αυτές κρίθηκαν υπερβολικά ψηλές. Επίσης, επέβαλε στην Αρχή διοικητικό 

πρόστιμο ύψους €90.353 επειδή παραβίασε το άρθρο 6(1)(β) του Νόμου λόγω της 

άρνησης της να αποδεχθεί τη σταδιακή ή/και τμηματική αποπληρωμή των οφειλών 

ή/και παραχώρηση διευκολύνσεων στην αποπληρωμή των εξόδων λειτουργίας και 

συντήρησης αναφορικά με τη χωρητικότητα στο καλωδιακό σύστημα που είχε 

αγοράσει δικαιώματα χρήσης για το έτος 2013.   

Εναντίον της Αρχής εκκρεμούν αγωγές που έχει εγείρει η εταιρεία και απαιτεί 

αποζημιώσεις για ισχυριζόμενη παραβίαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου περί 

Προστασίας του Ανταγωνισμού Ν13(Ι)/2008 σε διάφορες περιπτώσεις.  

Σημειώνεται ότι στις εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το 2015 

γίνεται αναφορά σε παράγοντες που υποδηλούν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας 

ως προς την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τις εργασίες της ως συνεχιζόμενη 

δραστηριότητα.  

10. Μελέτη για την οργανωτική δομή της Αρχής.   

Στις 23.5.2014 ανατέθηκε σε συμβουλευτικό οίκο η διεξαγωγή μελέτης για την 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της οργανωτικής δομής της Αρχής, καθώς και 

η υποβολή βελτιστοποιημένου σχεδίου στελέχωσης για να μπορέσει να ανταποκριθεί 

στη στρατηγική και στους εταιρικούς της στόχους. Την συμφωνία, η οποία 

υπογράφτηκε στις 4.6.2014 έναντι του ποσού των €49.900 πλέον ΦΠΑ, ακολούθησε 

δεύτερη συμφωνία η οποία υπογράφτηκε ένα μήνα μετά, στις 4.7.2014, για προέκταση 

των υπηρεσιών που προαναφέρθηκαν στο 3ο οργανωτικό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο 

τμημάτων και επιχειρηματικών μονάδων, έναντι του ποσού των  €36.500, πλέον ΦΠΑ.     
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Η ανάθεση της μελέτης έγινε από τον τότε Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή και με 

σχετική απόφαση του Συμβουλίου Γενικής Διεύθυνσης ημερομηνίας 28.4.2014, με 

την οποία ενημερώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο.  Οι Κανονισμοί Προσφορών της 

Αρχής, επιτρέπουν στον Γενικό Διευθυντή, σε περιπτώσεις εκτάκτων ή/και ειδικών 

ή/και επείγουσας φύσης αναγκών, την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια 

προϊόντων μέχρι €50.000.  Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, η σύναψη 

δεύτερης συμφωνίας για την παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στην αρχική 

πρόταση του συμβουλευτικού οίκου ημερομηνίας 26.2.2014 και που μπορούσαν 

να ανατεθούν εξ’ αρχής, με το συνολικό ποσό της ανάθεσης να ξεπερνά τα 

€50.000, συνιστά κατάτμηση της προσφοράς και υπέρβαση των εξουσιών του τότε 

Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή όπως προβλέπονται στους Κανονισμούς 

Προσφορών της Αρχής. Συναφώς αναφέρεται ότι ο συμβουλευτικός οίκος ανήκει 

σε Γερμανικό όμιλο εταιρειών, ο οποίος συγκαταλέγεται στους δυνητικούς 

στρατηγικούς επενδυτές της Αρχής στην διαδικασία ιδιωτικοποίησης που 

βρίσκεται σε εξέλιξη. Στα πλαίσια της ετοιμασίας της μελέτης αυτής 

κοινοποιήθηκαν στοιχεία τα οποία αφορούν στην οργανωτική δομή, τα 

επιχειρησιακά σχέδια και τους οικονομικούς δείκτες της Αρχής. 

11. Παροχή υπηρεσιών από το Παράκτιο Σταθμό "Κύπρος Ράδιο" στο 

κράτος. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συμβατικές υποχρεώσεις έναντι του Διεθνούς 

Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), της Διεθνούς 

Αρχής Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU) καθώς επίσης και υποχρεώσεις που πηγάζουν από 

εθνική νομοθεσία, για παροχή των υπηρεσιών ασφάλειας στη θαλάσσια περιοχή 

ευθύνης της. Οι υπηρεσίες αυτές που αφορούν  στην παρακολούθηση 

ναυτιλιακών συχνοτήτων κινδύνων και στην εκπομπή αγγελιών ασφαλείας προς 

ναυτιλλομένους παρέχονταν από τον παράκτιο σταθμό "Κύπρος Ράδιο" της 

Αρχής, χωρίς να έχει υπογραφτεί σχετική συμφωνία.  

Αρχικά οι πιο πάνω υπηρεσίες παρέχονταν από την Αρχή στο κράτος δωρεάν,  

στα πλαίσια λειτουργίας του σταθμού σε εμπορική βάση, ενώ αργότερα όταν ο 

σταθμός κατέληξε να δραστηριοποιείται αποκλειστικά για τη παροχή των 

υπηρεσιών αυτών, η Αρχή ζήτησε από τη Κυπριακή Δημοκρατία την καταβολή 

αποζημίωσης καθώς και συνομολόγηση συμφωνίας που θα καθόριζε εκτός από 

την αποζημίωση  και την ποιότητα των υπηρεσιών που θα παρείχε.  
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Η Αρχή καθόρισε την αποζημίωση για τα έτη 2003 μέχρι 2008 στο ποσό των 

€7.933.256 πλέον ΦΠΑ και η Κυπριακή Δημοκρατία με επιστολή του Γενικού 

Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών  και Έργων ημερομηνίας 

17.2.2010, αναγνώρισε την οφειλή. Επιπλέον, η Αρχή διεκδικεί αποζημίωση 

ύψους €7.820.000 πλέον ΦΠΑ για τα έτη 2009 μέχρι 2014 και €180.978 πλέον 

ΦΠΑ για την περίοδο 1.1.2015 - 30.6.2015. Το συνολικό ποσό 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανέρχεται στα €18.641.164.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής πρότεινε στο Υπουργείο Οικονομικών τον 

συμψηφισμό των πιο πάνω ποσών  με το μέρισμα που θα κατέβαλλε η Αρχή προς 

το κράτος για τα έτη 2013 και 2014. Η πρόταση της Αρχής δεν έγινε αποδεκτή και 

το Υπουργικό Συμβούλιο, στην απόφαση του για την καταβολή του μερίσματος για 

τα έτη 2013 και 2014, (αρ. απόφασης 79.932), εξουσιοδότησε τον Υπουργό 

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, τη Γενική Λογίστρια και τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής να συστήσουν Επιτροπή για επιβεβαίωση των 

οφειλόμενων ποσών του κράτους προς την Αρχή, με σκοπό τη διευθέτηση τους 

μέσω συμπληρωματικού προϋπολογισμού εντός του δεύτερου εξαμήνου του 

2016.     

Συναφώς αναφέρεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, με την απόφαση του αρ. 

78.359 ημερομηνίας 17.2.2015 ενέκρινε την ανάληψη της λειτουργίας του 

παράκτιου σταθμού "Κύπρος Ράδιο", από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και 

Διάσωσης του Υπουργείου Άμυνας, από την 1.7.2015 και εξουσιοδότησε τον 

Υπουργό Οικονομικών να εξεύρει και διαθέσει για το 2015 το ποσό των €200.000 

στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και να συμπεριλαμβάνει την 

πρόνοια €200.000 στον Ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισμό προκειμένου να 

στελεχωθεί κατάλληλα και επαρκώς ο σταθμός σε μόνιμη βάση (σύμφωνα με τη 

σχετική πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο,  το ετήσιο κόστος για τη 

λειτουργία του σταθμού από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης 

αναμένεται να ανέρχεται σε €200.000 σε σύγκριση με €1,3εκ. ετησίως που 

διεκδικεί η Αρχή ως αποζημίωση για τις υπηρεσίες που παρείχε για τα έτη 2010 

μέχρι 2012 και €1,16εκ. για τα έτη 2013 και 2014). Το μεγαλύτερο μέρος των 

χρεώσεων, σε ποσοστό 77% του λειτουργικού κόστους κατά μέσο όρο, αφορά σε 

εργατικά και μεταφορικά του προσωπικού.  
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Στην απάντηση του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής αναφέρει 

ότι το προσωπικό της Αρχής που αξιοποιήθηκε στον παράκτιο σταθμό ήταν 

μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό που δεν εναλλασσόταν, ώστε να είναι 

διασφαλισμένη η ποιότητα υπηρεσίας που παρείχε η Αρχή στην Κυπριακή 

Δημοκρατία και το εργατικό κόστος κυμαινόταν από €800.000 μέχρι 1.000.000. Το 

Κράτος ήταν γνώστης του κόστους αυτού και άρα είχε την ευκαιρία να ζητήσει 

οποιαδήποτε αλλαγή στην παροχή της υπηρεσίας. 

12. Θυγατρική Εταιρεία Digimed Communications Ltd. 

Η εταιρεία Digimed Communications Ltd ιδρύθηκε το 1996 με σκοπό την 

υποβοήθηση των στρατηγικών στόχων της Αρχής με την παροχή διαφόρων 

υπηρεσιών στο εξωτερικό και την αξιοποίηση των ευκαιριών ανάπτυξης στην 

Κύπρο και στο εξωτερικό. Προς τον σκοπό αυτό, έχει επενδύσει σε διάφορες 

θυγατρικές εταιρείες. Πιο κάτω παρουσιάζεται η συνολική διαχρονική επένδυση 

της εταιρείας σε θυγατρικές/συνδεδεμένες εταιρείες και η απομείωση/ 

κεφαλαιοποίηση της επένδυσης μέχρι τις 31.12.2014.  

Θυγατρική Εταιρεία 
Ποσοστό 

συμμετοχής 
 

Επένδυση 
 

Απομείωση 
 

Υπόλοιπο 

 %  €  €  € 
Iris Gateway Satellite 
Services 

100 
 

2.164.297 
 

- 
 

2.164.297 

Cytacom Solutions 100  1.879.462  1.039.886  839.576 
Emporion Plaza 100  939.731  939.730  1 
Bestel Communications 50  224.588  -  224.588 
Cyta UK 100  1.513.880  1.001.204  512.676 
CytaGlobal Hellas 100  923.976  -  923.976 
Enternet Invest (Actel) 18,98  4.901.023  4.901.022  1 
Proserver 8  520.000  519.999  1 
CytaHellas 96,631  144.218.3772  45.656.007  98.562.370 

Ολικό    157.285.334  54.057.848  103.227.486 

Σημειώνεται ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ο οικονομικός έλεγχος της εταιρείας και των 

θυγατρικών της εταιρειών για το έτος που έληξε στις 31.12.2015.  Από τον πιο πάνω 

πίνακα καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα των θυγατρικών εταιρειών, όπως 

παρουσιάζονται στις μη ελεγμένες οικονομικές τους καταστάσεις, φαίνεται ότι σε αρκετές 

περιπτώσεις οι δραστηριότητες τους εξακολουθούν να είναι περιορισμένες και δεν έχουν 

επιτευχθεί οι στόχοι για τους οποίους ιδρύθηκαν και οι περισσότερες πραγματοποιούν 
                                                 
1 Το υπόλοιπο 3,37% του κεφαλαίου της CytaHellas κατέχεται απευθείας από την Αρχή (κόστος 

επένδυσης €1.479.820). 
2 Το 2015 έγινε κεφαλαιοποίηση €6 εκ. στην CytaHellas. 
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ζημιές. Αναφέρεται επίσης ότι η πρόσθετη απομείωση στην επένδυση της CytaHellas για 

το 2015 ύψους €16,2 εκ. που αναφέρεται στην παράγραφο 13(α) πιο κάτω δεν 

περιλαμβάνεται στον πιο πάνω πίνακα. 

Αν ληφθεί υπόψη το ομολογιακό δάνειο προς την CytaHellas και τα χρεωστικά υπόλοιπα 

των θυγατρικών του Ομίλου προς την Αρχή, το συνολικό ποσό των επενδύσεων στις 

θυγατρικές ανέρχεται περίπου σε €160,6εκ. το οποίο αποτελεί το 16% του συνολικού 

ενεργητικού της Αρχής. 

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

δεν ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή. 

13. Θυγατρική Εταιρεία Cyta Hellas A.E. 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2007 και το μετοχικό της κεφάλαιο στις 31.12.2015 ήταν €145,9 

εκ. (2014: €139,9 εκ.). 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών τηλεφωνίας, 

διαδικτύου και Cytavision στην Ελλάδα, ενώ από τον Αύγουστο 2014 άρχισε και την 

παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα ως Εικονικός Πάροχος. Εργοδοτεί 

766 υπαλλήλους οι οποίοι αντιστοιχούν σε 686 υπαλλήλους πλήρους εργοδότησης 

(2014 789 και 713 αντίστοιχα). Σύμφωνα με την διεύθυνση της εταιρείας, στόχος το 2015 

ήταν η μείωση του προσωπικού κατά 10% και των μισθών κατά 5% ο οποίος δεν 

επιτεύχθηκε αφού η δαπάνη παρά την μείωση στον αριθμό των υπαλλήλων παρέμεινε 

στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2014  (€16,1 εκ  το 2015 σε σύγκριση με €16,5 εκ το 

2014). 

Ο αριθμός ενεργών πελατών στις 31.12.2015 και 31.12.2014 σε σύγκριση με το αρχικό 

και αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα: 

 
 
 

2015  2014 
Αρχικό  

Ε.Σ ημερ. 
9.3.2015 

 Αναθεωρημένο 
E.Σ ημερ. 
31.8.2015 

 Ενεργοί 
Πελάτες 

31.12.2015 

 Επιχειρησιακό 
Σχέδιο 

Ημερ.8.1.2014 

 Ενεργοί 
Πελάτες 

31.12.2014 
Σταθερή 
Τηλεφωνία 

 
326.000 

  
326.000 

  
325.993 

  
330.212 

  
323.811 

Κινητή 
Τηλεφωνία 

 
56.000 

  
36.000 

  
29.023 

  
22.837 

  
12.692 

Cytavision 17.000  17.000  5.950  16.196  7.458 
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(α) Οικονομικά αποτελέσματα. Από τις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 

της εταιρείας για το 2015 φαίνονται τα πιο κάτω οικονομικά δεδομένα. 

 2015  2014 
 €  € 
Κύκλος εργασιών 107.737.492  90.493.608 
Καθαρή ζημιά πριν τη φορολογία (2.684.945)  (15.163.533)
Συσσωρευμένες ζημιές (145.149.228)  (139.122.118)
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 86.505.888  100.515.374 
Κεφάλαιο κίνησης (50.069.177)  (49.117.774)
Καθαρή αξία 750.772  777.882 

Λογιστικές αναλογίες: 

 2015  2014 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες 
Υποχρεώσεις 0,36  0,43 
Απόδοση Επενδυμένων Κεφαλαίων 1,42%  (8,13)% 
Περιθώριο Καθαρού κέρδους  (5,59)%  (18,21)% 

Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι υπάρχει μεν βελτίωση στα αποτελέσματα της 

εταιρείας (ΕBITDA) τα οποία όμως εξαρχής ήταν και εξακολουθούν να είναι 

αρνητικά όσον αφορά την κερδοφορία, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι 

συσσωρευμένες ζημιές. Σημειώνεται ότι οι ζημιές προ φόρων για το 2015 

φαίνονται μειωμένες αφού καταχωρήθηκε κέρδος από την πώληση προς την Αρχή 

ενσώματου πάγιου ύψους €15,8 εκ. για το οποίο γίνεται αναφορά πιο κάτω (παρ. 

ζ) Το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης αυξάνεται (στις 31.12.2015 ήταν €50,07 εκ.), 

γεγονός που υποδηλοί ότι η εταιρεία αδυνατεί να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις 

της χωρίς τη βοήθεια και χρηματοδότηση της Αρχής. Τονίζεται ότι το Διοικητικό 

Συμβούλιο τον Μάιο του 2015 ενέκρινε την υπογραφή εκ μέρους της Αρχής 

επιστολής υποστήριξης (Letter of Comfort) μετά την υπόδειξη των ελεγκτών της 

CytaHellas. Λόγω των πιο πάνω και των αρνητικών επιπτώσεων του οικονομικού 

περιβάλλοντος στην Ελλάδα η Αρχή προχώρησε σε πρόσθετη απομείωση της 

επένδυσης της στην εταιρεία κατά €16,2 εκ. 

(β) Επιχειρησιακό σχέδιο. Η εταιρεία αναθέτει τουλάχιστον μια φορά τον 

χρόνο, σε εταιρεία συμβούλων, την επικαιροποίηση του επιχειρησιακού της 

σχεδίου. Το κόστος για την ετοιμασία του επιχειρησιακού σχεδίου για το 2015 

ανήλθε σε €65.000 και την πληρωμή ανέλαβε η Αρχή μετά από απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση 43/2014 ημερ. 7.10.2014.  Για το 

2015 φαίνεται ότι επιτεύχθηκαν οι στόχοι που τέθηκαν στο επιχειρησιακό σχέδιο 

που αναθεωρήθηκε τον Αύγουστο 2015 (οι πωλήσεις του έτους που έληξε στις 
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31.12.2015 είναι ψηλότερες κατά €17,23 εκ. από τις προβλεπόμενες και οι ζημιές 

προ φόρων είναι λιγότερες κατά €12,48 εκ.).  Σημειώνεται ωστόσο ότι η αύξηση 

του κύκλου εργασιών και κατ’ επέκταση η μείωση των ζημιών προκύπτει σε 

μεγάλο βαθμό από την εκχώρηση πρόσβασης καλωδιακής χωρητικότητας (IRU) 

που αναφέρεται πιο πάνω.  

Η εταιρεία σύμφωνα με το αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχέδιο, θα χρειαζόταν 

μέγιστη επιπλέον χρηματοδότηση €5,7 εκ. για το 2015 (η οποία ανήλθε σε €6 εκ 

όσο και το ποσό που εγκρίθηκε στο Προϋπολογισμό της Αρχής για το 2015). 

Σε μερικά σημεία του αναθεωρημένου σχεδίου παρατηρείται μεγάλη απόκλιση από 

το αρχικό επιχειρησιακό σχέδιο πχ μείωση στους πελάτες της κινητής από 56.000 

σε 36.000. 

Το επιχειρησιακό σχέδιο για την πενταετία 2016 – 2020 προβλέπει ότι η εταιρεία  

δεν θα χρειάζεται χρηματοδότηση από το 2018 και μετά ενώ, δεν θα χρειάζεται 

ούτε άλλης μορφής χρηματοδότηση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της από 

το 2019 και μετά. Για το 2016 το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει ότι η αναγκαία 

χρηματοδότηση από την Αρχή υπολογίζεται να ανέλθει σε €5,5 εκ. νοουμένου ότι 

δεν θα αποπληρωθούν προς την Αρχή οι οφειλόμενες δόσεις και τόκοι του 

ομολογιακού δανείου ύψους €7,9 εκ περίπου. Διαπιστώθηκε ότι τον Απρίλιο του 

2016 το Υπουργείο Οικονομικών αποδέσμευσε ποσό ύψους €2εκ. από τα €4εκ. 

που είναι ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός για το 2016. Μέχρι σήμερα 

έχει αποσταλεί στη CytaHellas ποσό €1,0 εκ. 

(γ) Κινητή τηλεφωνία. Παρά το γεγονός ότι στην επιστολή μας για τον έλεγχο 

της Αρχής για το 2013, είχαμε αναφέρει ότι η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η εταιρεία 

σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προχωρήσει στην επέκταση των 

δραστηριοτήτων της σε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας ως Εικονικός Πάροχος 

(Mobile Virtual Network Operator) χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση με την 

αρμόδια Υπουργική Επιτροπή ή/και το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 23 του περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης Νόμου του 

2014, εντούτοις το Συμβούλιο στις 20.5.2014 αποφάσισε, την ολοκλήρωση των 

διαβουλεύσεων με την Vodafone και είσοδο στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας 

τον Αύγουστο 2014. 
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Όπως αναφέρεται πιο πάνω ο αρχικός στόχος για προσέλκυση 56.000 πελατών 

αναθεωρήθηκε με το επικαιροποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο σε 36.000 πελάτες, 

και ο πραγματικός αριθμός των πελατών στις 31.12.2015 ήταν 29.021.  

Τον Απρίλιο του 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής στη συνεδρία 16/2015  

αποφάσισε να εγκρίνει την είσοδο της CytaHellas στην αγορά προπληρωμένης 

κινητής τηλεφωνίας με χρήση της πλατφόρμας της Αρχής.  Η κεφαλαιουχική 

δαπάνη η οποία σύμφωνα με την υπηρεσιακή έκθεση θα ανέλθει στις €329.160 θα 

γίνει από την Αρχή.  

(δ) Υπηρεσία Cytavision της CytaHellas. Από τον Δεκέμβριο 2013, η εταιρεία 

άρχισε την παροχή της υπηρεσίας Cytavision στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το 

επιχειρησιακό σχέδιο, η εταιρεία προβλεπόταν να αποκτήσει 17.000 συνδρομητές 

μέχρι τις 31.12.2015, εντούτοις οι συνδρομητές ανήλθαν σε 5.950 (2014: 7.458).  

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη έκθεση μας στο 97% των πελατών της 

υπηρεσίας Cytavision, η εγκατάσταση έγινε χωρίς χρέωση ενεργοποίησης της 

υπηρεσίας. Ως αποτέλεσμα τα έσοδα της υπηρεσίας περιορίζονται μόνο στο 

μηνιαίο τέλος χρέωσης το οποίο για το βασικό πακέτο είναι €6.  Αν ληφθεί υπόψη 

το κόστος της συσκευής STB το οποίο ανέρχεται σε €76,70 προκύπτει ότι 

χρειάζονται 12 μήνες μόνο για την κάλυψη του κόστους αυτού (εφόσον δεν γίνεται 

χρέωση για το STB). Αν ληφθούν υπόψη και τα άλλα έξοδα της υπηρεσίας (κόστος 

παρελκομένων, άδειες χρήσης, κόστος περιεχομένου, κόστος προσωπικού κλπ), 

καθώς και το γεγονός ότι το 2018 πιθανόν να χρειαστεί αντικατάσταση όλων των 

συσκευών STB λόγω αντικατάστασης της πλατφόρμας, συμπεραίνεται ότι η 

υπηρεσία Cytavision δύσκολα θα καταστεί κερδοφόρα. 

(ε) Χρηματοδότηση της εταιρείας από τον Όμιλο. 

Όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα, το ύψος της επένδυσης της Αρχής στις 

31.12.2015 στη θυγατρική ανέρχεται σε €190,5 εκ.  

 € 
Κόστος κεφαλαίου - Digimed 144.218.377 
 - Αρχή 1.479.820 
Ομολογιακό δάνειο 31.938.430 
Ποσό οφειλόμενο για εμπορικές συναλλαγές με την Αρχή 9.720.502 
Ποσό οφειλόμενο σε άλλες θυγατρικές εταιρείες 3.174.364 
Ολικό 190.531.493 
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Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο του ομολογιακού δανείου μειώθηκε  στις 30.12.2015 

κατά €10.672.059 (κεφάλαιο €6.589.020 και τόκοι €4.083.039) στα πλαίσια του 

διακανονισμού μεταξύ της εταιρείας και της Αρχής των οφειλών σε σχέση με την 

εκχώρηση πρόσβασης καλωδιακής χωρητικότητας (IRU) έναντι ποσού 

€20.687.150. Αν ληφθεί υπόψη το ποσό αυτό το ύψος της επένδυσης της Αρχής 

στην CytaHellas ανέρχεται σε €211,2 εκ.  Κατά το 2015 η CytaHellas έλαβε 

χρηματοδότηση μέσω Προϋπολογισμού ύψους €6 εκ. Επιπρόσθετα έλαβε 

χρηματοδότηση ύψους €2,4 εκ. (χωρίς να υπάρχει πρόνοια στον Προϋπολογισμό) 

στα πλαίσια του διακανονισμού των οφειλών εκχώρησης IRU που αναφέρεται πιο 

πάνω. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

ημερομηνίας 24.2.215 ο διακανονισμός  θα έπρεπε να γίνει με κάλυψη οφειλών 

της εταιρείας στην Αρχή και όχι με καταβολή μετρητών. 

Κεφάλαιο. Η Αρχή έχει επενδύσει το συνολικό ποσό των €145,9 εκ. ως μετοχικό 

κεφάλαιο (€144,4 εκ. μέσω της Digimed και €1,5 εκ. απ’ ευθείας) από το οποίο 

έγινε απομείωση το 2012 και 2013 συνολικού ύψους €45,7 εκ. που 

αντιπροσωπεύει το 32% του κεφαλαίου. Η εκτίμηση της πραγματικής αξίας της 

εταιρείας αναμένεται να γίνει στα πλαίσια της διαδικασίας αποκρατικοποίησης της 

Αρχής, όπως προβλέπει η παράγραφος (η) του εδαφίου (2) του άρθρου 11 του 

περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης Νόμου του 2014. 

Κατά το 2015 έγινε αύξηση κεφαλαίου κατά €6 εκ. για να καλυφθούν λειτουργικές 

ανάγκες της εταιρείας και έγιναν τρεις εκταμιεύσεις (€2,5εκ., €2,5εκ και €1εκ.) 

κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι δύο εκταμιεύσεις έγιναν μετά 

την σχετική αποδέσμευση από το Υπουργείο Οικονομικών ενώ για τη τελευταία 

εκταμίευση  η οποία έγινε τον Σεπτέμβριο του 2015 η έγκριση από το Υπουργείο 

δόθηκε εκ των υστέρων τον Οκτώβριο του 2015.  

Δάνεια από την Αρχή και την Digimed. Το ύψος των δανείων της εταιρείας από 

την Αρχή και την Digimed στις 31.12.2015 ανήρχετο σε €31,9 εκ. (€41,2 εκ. στις 

31.12.2014). Η μείωση οφείλεται στον συμψηφισμό οφειλών της CytaHellas προς 

την Αρχή και αφορούν τους τόκους επί των ομολόγων ύψους €4,08εκ. για την 

περίοδο από 1 Απριλίου 2013 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 και τις δόσεις του 

δανείου ύψους €6,6εκ. οι οποίες ήταν πληρωτέες στις 31 Δεκεμβρίου 2015.  Η 

αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου επεκτείνεται μέχρι τις 31.12.2020. Όπως 

αναφέρθηκε στην προηγούμενη έκθεση μας  η Αρχή δεν είχε εξασφαλίσει την 
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έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου κατά την αγορά του αξιόγραφου, κατά 

παράβαση του άρθρου 18 του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου (Κεφ. 

302) αλλά η σχετική έγκριση λήφθηκε αρκετά αργότερα, εντός του 2014.  

Δάνειo από την συνδεδεμένη εταιρεία Iris Gateway Satellite Services Ltd.  Το 

Δεκέμβριο του 2013 η CytaHellas για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας πήρε 

ταμειακή διευκόλυνση ύψους €800.000 από την Iris Gateway Satellite Services Ltd.  

Τον Μάρτιο του  2016 μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Iris Gateway 

Satellite Services Ltd και της CytaHellas οι δύο εταιρείες προχώρησαν στην 

υπογραφή σύμβασης δανείου για το χορηγηθέν ποσό των €800.000. Σύμφωνα με τη 

σύμβαση (η οποία λήγει στις 31.3.2023) μέχρι τις 17.12.2015 δεν θα επιβληθεί τόκος 

(περίοδος χάριτος), συνεπώς η ταμειακή Διευκόλυνση είναι άτοκη. 

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένες εταιρείες από τιμολογήσεις εμπορικών 

συναλλαγών. Στις 31.12.2015 οφειλόταν στην Αρχή ποσό €9,7εκ. το οποίο είναι 

εκπρόθεσμο και αφορά σε τιμολογήσεις εμπορικών συναλλαγών και στο κόστος 

του προσωπικού της Αρχής το οποίο προσφέρει υπηρεσίες στη CytaHellas. 

Επίσης, η εταιρεία όφειλε €2,3 εκ. στην Cytacom Solutions καθώς και μικρότερα 

ποσά σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες. Στα πιο πάνω ποσά δεν έχει επιβληθεί 

οποιοσδήποτε τόκος.  

Εγγυητικές καταθέσεις της Αρχής για την CytaHellas. Πέραν των πιο πάνω, 

λόγω των προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζει η εταιρεία, η Αρχή, μετά 

από σχετική έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, από το 2014 έχει εκδώσει 

εγγυητικές συμμετοχής συνολικού ύψους €4,4 εκ. οι οποίες στην συνέχεια θα 

μετατραπούν σε εγγυητικές καλής εκτέλεσης, για συμμετοχή της εταιρείας στο 

έργο “Σύζευξις ΙΙ” του Ελληνικού Δημοσίου. 

Σύμφωνα με το υπόμνημα 132/2015 του Διευθύνοντα Συμβούλου της CytaHellas 

αν και η διαδικασία αξιολόγησης των εννέα υποέργων ολοκληρώθηκε από το 

Δεκέμβριο του 2014, οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα δεν επέτρεψαν την 

υπογραφή των σχετικών συμβάσεων – πλαίσιο και την επακόλουθη μετατροπή 

των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σε εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.  

Λόγω της πιο πάνω εξέλιξης το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής κατά τη 

συνεδρίαση 2/2016 ημερ. 19.1.2016 αποφάσισε παράταση της ισχύος των 

εγγυητικών επιστολών μέχρι 31.7.2016. 
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(στ) Δάνεια από Τράπεζα Κύπρου και πρώην Λαϊκή Τράπεζα. Το συνολικό 

ποσό των δανείων της εταιρείας στις 31.12.2015 ανέρχεται σε €58,9 εκ. (2014: 

€83,3) εκ των οποίων τα €31,9 εκ. αφορούν την Αρχή και την Digimed για τα 

οποία γίνεται αναφορά πιο πάνω. Από το υπόλοιπο ποσό, €25,2 εκ. αφορούν 

δάνεια της Τράπεζας Κύπρου και της πρώην Λαϊκής Τράπεζας. Η παραχώρηση 

των δανείων έγινε με την προϋπόθεση ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των δανείων, η 

Αρχή θα έχει καταθέσεις ποσού τουλάχιστον ίσου με το ποσό που θα εκκρεμεί ως 

δάνειο της Cyta Hellas.  

Παρόλο που η Αρχή ήταν σε συζητήσεις με την τράπεζα για αναδιάρθρωση των 

δανείων, εντούτοις η Αρχή, μετά από γνωμάτευση του Νομικού της Σύμβουλου, ο 

οποίος και ανάλαβε την υπόθεση, αποφάσισε όπως διεκδικηθεί δικαστικά ο 

συμψηφισμός των δανείων με τις καταθέσεις της Αρχής και του Ταμείου 

Συντάξεων. Για το σκοπό αυτό κινήθηκαν οι αγωγές 7448/2014 του Ταμείου 

Συντάξεων και της CytaHellas εναντίον της Τράπεζας Κύπρου, 7449/2014 της 

Cyta και της CytaHellas εναντίον της Τράπεζας Κύπρου, της Λαϊκής Τράπεζας και 

της Διαχειρίστριας της Λαϊκής Τράπεζας, 7456/2014 της Cyta εναντίον της 

Τράπεζας Κύπρου και 7457/2014 του Ταμείου Συντάξεων εναντίον της Λαϊκής 

Τράπεζας και της Διαχειρίστριας της Λαϊκής Τράπεζας. 

Μετά τις πιο πάνω εξελίξεις, η τράπεζα με επιστολές της με ημερ. 8.4.2015, 

αναφέρει ότι καθιστά απαιτητά ολόκληρα τα υπόλοιπα και καλεί την CytaHellas να 

τα εξοφλήσει άμεσα.  

Η Τράπεζα Κύπρου αποτάθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών για να 

διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο η εγγραφή προσημείωσης επί ακίνητης 

ιδιοκτησίας της CytaHellas. Το Πρωτοδικείο με απόφαση του ημερομηνίας 

9.3.2016 χορήγησε στη Τράπεζα άδεια εγγραφής προσημείωσης υποθήκης στα 

ακίνητα ιδιοκτησίας της CytaHellas μέχρι του ποσού των €24.403.046,76 πλέον 

τόκους, προμήθειες και έξοδα. 

(ζ) Πώληση Χωρητικότητας της CytaHellas προς την Αρχή. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο στη συνεδρία 7/2015, ημερομηνίας 24.2.2015, υιοθετώντας την 

εισήγηση του Συμβουλίου της Γενικής Διεύθυνσης αποφάσισε να αποδεχτεί την 

προσφορά της CytaHellas ημερομηνίας 20.2.2015 για παραχώρηση 

χωρητικότητας (IRU) αξίας €15,34 εκ. με σκοπό την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων 
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οφειλών της CytaHellas (τόκοι και δύο δόσεις του Ομολογιακού Δανείου και μέρος 

των οφειλών του τρεχούμενου λογαριασμού (inter-company a/c)). Σύμφωνα με την 

απόφαση, η Αρχή θα αποκτούσε χωρητικότητα την οποία μπορεί να αξιοποιήσει 

σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Σημειώνεται ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές της Αρχής 

γνωστοποίησαν ότι για να αποφευχθεί η έκδοση γνώμης με επιφύλαξη στους 

λογαριασμούς για το έτος 2013 έπρεπε να ληφθεί απόφαση για τις οφειλές του 

τρεχούμενου λογαριασμού και του ομολογιακού δανείου τις οποίες η CytaHellas 

αδυνατούσε να ξοφλήσει. Στην ίδια συνεδρία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε 

ότι τα μελλοντικά ποσά που θα αφορούν τέλη εγκατάστασης, λειτουργίας και 

συντήρησης, θα εξαιρούνται από τον συμψηφισμό μεταξύ Αρχής και CytaHellas 

και θα πρέπει να καταβάλλονται από την Αρχή όποτε καθίστανται απαιτητά. 

Ο υπολογισμός της αξίας της υποδομής σε αγοραίες τιμές (€15,34 εκ.) έγινε από 

την CytaHellas και ανατέθηκε στον Οίκο Crowe Horwath η διεξαγωγή μελέτης για 

επιβεβαίωση της αξίας αυτής.  Αναφέρεται ότι η ανάθεση έγινε από την CytaHellas 

και η αμοιβή ύψους €7.000 για την ετοιμασία της έκθεσης του οίκου καταβλήθηκε 

από την Αρχή σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Συνεδρία 

15/2015 ημερ. 21.4.2015).  

Τον Απρίλιο του 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο με νέα απόφαση του ενέκρινε την 

απόκτηση πρόσθετης χωρητικότητας στη διαδρομή Χανιά – Αθήνα – Θεσσαλονίκη 

Σόφια αξίας €5,35εκ. για να καλυφθούν και πάλι  οφειλές της CytaHellas προς την 

Αρχή που αφορούσαν την παροχή διεθνών νοητών κυκλωμάτων μεταξύ Κύπρου-

Ελλάδας, Υπηρεσίες Cytavision, υπηρεσίες προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας 

και υπηρεσίες διεθνούς τηλεφωνίας.  

Παρατηρήθηκε ότι εκ μέρους της Αρχής δεν έγινε οποιαδήποτε μελέτη/αξιολόγηση 

όσον αφορά στην αξιοποίηση της χωρητικότητας που εξασφαλίστηκε από τη 

CytaHellas.  Για την αξιοποίηση της χωρητικότητας το Διοικητικό Συμβούλιο στην 

Συνεδρία αρ. 32/2015  ημερ. 8.9.2015 ενέκρινε πρόσθετη δαπάνη  ύψους €4,9 εκ. 

για την εξασφάλιση χωρητικότητας οπτικής ίνας μεταξύ Πεντάσχοινου - Χανιών 

από την εταιρεία LAN Med Nautilus λόγω του ότι δεν υπήρχε ικανοποιητική 

χωρητικότητα πρόσβασης προς τα Χανιά. Επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της 

εταιρείας με Υπόμνημα του προς το ΔΣ της εταιρείας ημερομηνίας 12.1.2016 

ζήτησε έγκριση για προμήθεια εξοπλισμού CISCO DWDM από συγκεκριμένο 

προμηθευτή έναντι ποσού $981.603 (€908.892) και υπηρεσιών για το 
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σχεδιασμό/αναβάθμιση/υλοποίηση του έργου έναντι ποσού €30.720 πλέον ΦΠΑ 

για να καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση μέρους της χωρητικότητας που 

αποκτήθηκε από την Αρχή. Τα πιο πάνω ποσά θα χρεωθούν στη Αρχή με mark-

up 10% όπως προνοείται στη σύμβαση. Στην απάντηση του ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής μας ενημέρωσε ότι έχει ληφθεί απόφαση από 

το Διοικητικό Συμβούλιο της CytaHellas στις 24.5.2016 καθώς και αντίστοιχή 

απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής την ίδια ημέρα για την 

προμήθεια του πιο πάνω εξοπλισμού CISCO DWDM. 

Η λογιστική αξία της καλωδιακής χωρητικότητας (IRU) που παραχωρήθηκε στην 

Αρχή υπολογίστηκε από εξωτερικούς συμβούλους σε €4.860.765 με αποτέλεσμα 

η CytaHellas να παρουσιάσει κέρδος από την παραχώρηση της υποδομής στην 

Αρχή ύψους €15,83εκ (€15,34 εκ. + €5,35 εκ. - €4,86 εκ.).  

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στην απάντηση του αναφέρει ότι η Αρχή 

επενδύει συστηματικά σε διεθνή υποθαλάσσια και επίγεια οπτικά δίκτυα, διασφαλίζοντας 

την αξιοπιστία και ευρωστία των υποδομών και την επάρκεια χωρητικότητας στην 

περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η συγκεκριμένη χωρητικότητα αξιοποιείται στο 

πλαίσιο της στρατηγικής αναβάθμισης του καλωδιακού κόμβου της Αρχής για ενίσχυση 

ή/και απόκτηση της απαραίτητης προστασίας των διασυνδέσεων στον άξονα Μέσης 

Ανατολής – Βαλκανίων, η οποία κρίνεται ως στρατηγικής σημασίας. Η διασύνδεση στη 

Σόφια αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική επέκταση, λόγω του σημαντικού γεωγραφικού ρόλου 

που διαδραματίζει ο κόμβος, ως το σημαντικότερο κέντρο συναλλαγών διεθνούς κίνησης 

της Ανατολικής Ευρώπης και ως ένας από τους βασικότερους κόμβους σύνδεσης της 

Ευρώπης με τους διαδρόμους διεθνούς κίνησης προς ΗΠΑ. 

(η) Προσωπικό της Αρχής που απασχολείται στην Cyta Hellas.  Από τον 

Οκτώβριο του 2015 παραμένει στην εταιρεία αποσπασμένος ένας υπάλληλος της Αρχής 

, ο οποίος κατέχει την θέση του Γενικού Διευθυντή και λαμβάνει πέραν του μισθού, 

επιπλέον αφορολόγητα μηνιαία επιδόματα €3.646 από την Αρχή (€2.046 για επίδομα 

συντήρησης, €1.000 για αεροπορικά εισιτήρια μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας και €600 για 

έξοδα ενοικίου και κατοικίας στην Αθήνα), και χρήση υπηρεσιακού αυτοκινήτου.  

Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν επιβάλλεται φόρος σύμφωνα με τον ισχύοντα 

περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμο, είναι παράνομο και θα πρέπει να τερματιστεί 

πάραυτα. Παράλληλα, θα πρέπει να ενημερωθεί το Τμήμα Φορολογίας για παρελθούσες 

οφειλές. 
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Στην απάντηση του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής αναφέρει 

ότι το ποσό που λαμβάνει ο Γενικός Διευθυντής είναι επίδομα εξωτερικού και 

πρέπει να εξαιρείται του φόρου εισοδήματος. Επιπρόσθετα, το ποσό που 

αντιστοιχεί για έξοδα διαμονής και διατροφής (€2.640 μηνιαίως) είναι τουλάχιστο 

30% χαμηλότερο από το θεσμοθετημένο επίδομα εξωτερικού στην Αθήνα. Επίσης, 

μεγάλο μέρος του ποσού που δίνεται για αεροπορικά εισιτήρια χρησιμοποιείται για 

την παρουσία του Γενικού Διευθυντή στην Κύπρο για υπηρεσιακούς λόγους και 

δεν θεωρείται μέρος του μηνιαίου επιδόματος. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος από 1.1.2015 λαμβάνει από την CytaHellas μηνιαίο 

επίδομα €1.150 που έχει μειωθεί σε ποσοστό 50% σε σχέση με προηγουμένως 

(το ποσό αυτό επιβαρύνεται με φόρο, εισφορά αλληλεγγύης και κρατήσεις 

χαρτοσήμου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα). 

14. Θυγατρικές εταιρείες Cytacom Solutions και Emporion Plaza.  

Η Digimed Communications κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου των 

εταιρειών Cytacom Solutions και Emporion Plaza. Λόγω των συνεχών αρνητικών 

αποτελεσμάτων που είχαν οι εταιρείες, τα προηγούμενα χρόνια κατά το 2014 η 

Digimed προχώρησε σε απομείωση των επενδύσεων συνολικού ποσού €1,9εκ 

ενώ κατά το 2015 η Digimed δεν προχώρησε σε πρόσθετη απομείωση. 

 

Αρχικό κόστος 
επένδυσης 

Απομείωση
2014 

Υπόλοιπο ποσό 
επένδυσης 31.12.2014 

και 31.12.2015 
 € € € 
Cytacom Solutions 1.879.462 (1.039.886) 839.576 
Emporion Plaza 939.731    (939.730)             1 
 2.819.193 1.979.616 839.577 

Για εκμετάλλευση των συνεργειών μεταξύ των δύο εταιρειών, αποφασίστηκε η 

συγχώνευση τους. Η νέα υπό σύσταση εταιρεία συνεχίζει να ζητά οικονομική 

στήριξη από την Αρχή αφού αδυνατεί βραχυπρόθεσμα να εξοφλήσει τους 

πιστωτές της με αποτέλεσμα να δοθεί από την Digimed δάνειο ύψους €304.044 το 

οποίο είναι αποπληρωτέο τον Ιανουάριο του 2025. 

Στην απάντηση του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει ότι μετά την 

παραχώρηση δανείου από τη Digimed, η Cytacom προχώρησε σε συμφωνίες 

εξόφλησης με όλους τους προμηθευτές της. Προς τούτο έχει καταβάλει ποσό 

€254.000 το 2015. 
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15. Θυγατρική Εταιρεία CytaGlobal Hellas . 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2003, διαθέτει ιδιόκτητο τηλεπικοινωνιακό κόμβο στην 

Αθήνα και δραστηριοποιείται στην παροχή διεθνών νοητών και φυσικών 

μισθωμένων συνδέσεων και άλλων τηλεπικοινωνιακών διευκολύνσεων σε 

χονδρικούς πελάτες.  

Από τις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το 2015 φαίνονται 

τα πιο κάτω οικονομικά δεδομένα:  

 2015 2014 

 € € 
Κύκλος εργασιών 222.374 247.361 

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) πριν τη 
φορολογία (78.720) 21.409 

Συσσωρευμένα κέρδη 14.009 94.730 

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία 
ενεργητικού 144.455 144.455 

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1.408.061 1408.061 

Κεφάλαιο κίνησης 615.789 940.528 

Καθαρή αξία 1.012.994 1.093.714 

Η εταιρεία το 2014 αποφάσισε την αγορά του 33,33% του μετοχικού κεφαλαίου της 

Synapsecom Telecoms AE έναντι €333.333 με σκοπό την δραστηριοποίηση της 

εταιρείας στον τομέα παροχής φιλοξενίας εξοπλισμού (Data Centers) και η οποία  

ολοκληρώθηκε αρχές του 2015.  Το υπόλοιπο 66,66% του μετοχικού κεφαλαίου  

κατέχεται από ομάδα ξένων επενδυτών (οι οποίοι αγόρασαν το 33% των μετοχών) 

και από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες της εταιρείας.  Σημειώνεται ότι η πιο πάνω 

αγορά έγινε χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση με τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων  

και τη Διυπουργική Επιτροπή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 του περί της 

Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης Νόμου του 2014.  Τον Δεκέμβριο του 

2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της CytaGlobal Hellas αποφάσισε τη συμμετοχή της 

εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Synapsecom Telecoms AE 

κατά €200.000 με την καταβολή ποσού €66.700 σε μετρητά και την απόκτηση 667 

νέων μετοχών από τις 2.000 νέες μετοχές που θα εκδώσει η εταιρεία με 

ονομαστική αξία €30 και τιμή έκδοσης και διάθεσης €100 η κάθε μία. 
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16. Επενδύσεις στην Ουγγαρία. 

Η Digimed Communications κατέχει το 19,98% του μετοχικού κεφαλαίου της 

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

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

εταιρείες, στις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Digimed Communications 

περιλαμβάνονται με συμβολικό ποσό €1. (Επίσης, περιλαμβάνετο εισπρακτέο 

δάνειο ύψους €337.699.).  Το 2013 υπογράφηκε Μνημόνιο Συναντίληψης με την 

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

του δανείου προς την Digimed και την αγορά των μετοχών της Digimed. Λόγω μη 

καταβολής των ποσών που συμφωνήθηκαν δεν έχει ακόμη υπογραφεί τελική 

συμφωνία και η Digimed έλαβε δικαστικά μέτρα (αίτημα διάλυσης) εναντίον της 

Enternet. 

Τον Φεβρουάριο του 2016 ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enternet Invest υπέβαλε 

τέσσερις εναλλακτικές προτάσεις για διαπραγμάτευση και διακανονισμό της 

οφειλής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Digimed αφού ενημερώθηκε με τις 

προτάσεις συμβιβασμού προχώρησε στην έγκριση για αναστολή του αιτήματος 

διάλυσης της Enternet Invest ώστε να δοθεί χρόνος μελέτης των εναλλακτικών 

προτάσεων. Σημειώνεται ότι στο υπόμνημα 8/2016 του Διευθύνοντα Συμβούλου 

της εταιρείας Digimed τονίζεται ότι σε περίπτωση αναστολής του αιτήματος 

διάλυσης και απόφασης για επανέναρξη της διαδικασίας θα υπάρξει καθυστέρηση 

1 με 1,5 χρόνο. 

Όπως μας έχετε πληροφορήσει στις 18.4.2016 το αρμόδιο δικαστήριο στην 

Ουγγαρία εξέδωσε απόφαση διάλυσης η οποία κοινοποιήθηκε στην εταιρεία 

Enternet Invest. Η εταιρεία στις 12.5.2016 κατέθεσε την πρώτη δόση παρόλο που 

ακόμα δεν έχει υπογραφεί η συμφωνία διακανονισμού. 

17. Υπηρεσία Cytavision. 

Η Υπηρεσία Cytavision προσφέρει ψηφιακή μετάδοση εικόνας και ήχου μέσω της 

τηλεφωνικής γραμμής. Για την εξασφάλιση περιεχομένου, γίνονται διαπραγματεύσεις 

από την Υπηρεσία Cytavision με εταιρείες που προσφέρουν τηλεοπτικά κανάλια, 

ταινίες και αθλητικό περιεχόμενο και με αθλητικά σωματεία για εξασφάλιση 

τηλεοπτικών δικαιωμάτων και υπογράφονται σχετικές συμφωνίες. Από τον έλεγχο 

παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 
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(α) Οικονομικά αποτελέσματα. Η Υπηρεσία Cytavision παρουσιάζει ζημιές, αφού 

τα συνολικά έσοδα από τους συνδρομητές δεν καλύπτουν καν τα άμεσα έξοδα για την 

εξασφάλιση περιεχομένου. Πιο κάτω αναφέρονται τα έσοδα και τα άμεσα έξοδα της 

Υπηρεσίας για τα έτη 2011 – 2015: 

Έτος  Έσοδα Άμεσα έξοδα Έλλειμμα 

  € € € 
2011 20.112.653 23.819.341 3.706.688 
2012 23.623.700 27.811.564 4.187.864 
2013 22.061.475 24.756.949 2.695.474 
2014 22.640.662 28.057.246 5.416.584 
2015 22.701.430 23.127.128 425.698 

Κατά το έτος 2015 το έλλειμμα μειώθηκε σημαντικά ως συνεπακόλουθο της μείωσης 

των άμεσων εξόδων της Υπηρεσίας, τα οποία ανήλθαν σε €23,1 εκ. σε σύγκριση με 

€28,0 εκ. το 2014.  

Σημειώνεται ότι η Αρχή θεωρεί τη συγκεκριμένη Υπηρεσία ως αναπόσπαστο κομμάτι 

της συνολικής πρότασης της ΑΤΗΚ προς τους πελάτες της.  

(β) Ύψος τηλεοπτικών δικαιωμάτων και χορηγιών σε αθλητικά σωματεία. 

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

διαφήμιση στις φανέλες των πλείστων ποδοσφαιρικών ομάδων Α’ Κατηγορίας καθώς 

και άλλων αθλητικών σωματείων. Για την αγωνιστική περίοδο 2014/15 το κόστος 

απόκτησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και οι χορηγίες προς τα κυπριακά σωματεία 

ανήλθαν σε €9,7 εκ., και για την αγωνιστική περίοδο 2015/16 αναμένεται να ανέλθει σε 

€10,4 εκ.. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην άνοδο τριών ομάδων από την Β’ Κατηγορία 

στην Α’ Κατηγορία.  

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες επιστολές μας η Αρχή προβάλλει τον ισχυρισμό 

ότι υπάρχει έντονος ανταγωνισμός για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων προβολής 

των αγώνων των κυπριακών ομάδων, ως αποτέλεσμα το κόστος απόκτησης των 

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

της σημαντικότητας των ποσών που δίδονται για τον αθλητισμό είναι το γεγονός ότι τα 

ποσά των συμβολαίων τηλεοπτικών δικαιωμάτων αποτελούν τo 47% του κονδυλίου 

απόκτησης περιεχομένου για την Cytavision και οι αθλητικές χορηγίες τo 36% του 

κονδυλίου διαφήμισης για το 2015.  
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Σε προηγούμενες εκθέσεις μας αναφέρθηκε ότι, δεν υπήρχε διαφάνεια ως προς 

τον τρόπο και τα κριτήρια επιλογής των ομάδων για την αγορά των τηλεοπτικών 

δικαιωμάτων και τον καθορισμό του ύψους του ανταλλάγματος. Αναφέρεται για 

παράδειγμα η περίπτωση της πρωταθλήτριας ομάδας για το 2014/15 (ΑΠΟΕΛ) η 

οποία έχει τριπλάσιο ποσό συμβολαίου από την δευτεραθλήτρια για την ίδια 

αγωνιστική περίοδο (ΑΕΚ) καθώς και το γεγονός ότι κάποιες ομάδες (π.χ. Εθνικός 

Άχνας και Ένωση Νέων Παραλιμνίου) διαχρονικά λαμβάνουν περισσότερα 

ανταλλάγματα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες μικρομεσαίες ομάδες του 

πρωταθλήματος. Παρατηρήθηκε ότι κατά το 2015 η Αρχή εξασφάλισε τα 

τηλεοπτικά δικαιώματα των ομάδων Πάφος FC και Καρμιώτισσα για την περίοδο 

2015-2019 για το συνολικό ποσό των €235.000 και €210.000 αντίστοιχα ανά έτος 

στην Α’ Κατηγορία (δικαιώματα και χορηγία περιλαμβανομένης της φανέλας μέχρι 

το 2016), αφού προηγήθηκε υπηρεσιακή έκθεση για τον καθορισμό πολιτικής 

εξασφάλισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων ομάδων Α’ και Β’ κατηγορίας.  

Άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι ουδεμία τέτοια δαπάνη δεν πρέπει να 

αναλαμβάνεται από την Αρχή εάν τεκμηριωμένα αυτή δεν παρέχει οικονομική 

ανταποδοτικότητα (value for money). Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να υιοθετηθεί 

μια μέθοδος υπολογισμού του μέγιστου ποσού που θα είναι οικονομικά συμφέρον 

προς την ΑΤΗΚ για να καταβάλλει στο οποίο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, 

μεταξύ άλλων, ο αριθμός των φιλάθλων της κάθε ομάδας, η κατάταξη στα 

τελευταία πρωταθλήματα και αξιολόγηση των ωφελημάτων που προέκυψαν από 

την χορηγία που δόθηκε παλαιότερα. Επίσης, κατά την διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, θα πρέπει να καταγράφονται οι προτάσεις και οι αντιπροτάσεις 

προς την Αρχή.  

Όσον αφορά τις χορηγίες προς τα κυπριακά σωματεία το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποφάσισε στη συνεδρία αρ. 26/2015 ημερομηνίας 6.7.2015 όπως οι υφιστάμενες 

συμφωνίες μη ανανεωθούν με τη λήξη τους τον Ιούνιο 2016. Στις 13.1.2016 

υπογράφηκε συμφωνία με την ΚΟΠ ώστε η ΑΤΗΚ να καταστεί χορηγός του 

παγκύπριου πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας για τις 4 ποδοσφαιρικές περιόδους 

από το 2015 μέχρι το 2019.  
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Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής στην απάντηση του αναφέρει ότι: 

(i)     το Συμβούλιο ενέκρινε στις 27.1.2015 υπηρεσιακή εισήγηση για κριτήρια επιλογής 

τόσο αθλητικού όσο και θεματικού περιεχομένου, καθώς και πλάνο αναγκών της 

Cytavision. Οι αγορές περιεχομένου γίνονται με βάση αυτά τα δεδομένα. 

(ii) Στα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για το ύψος των δικαιωμάτων του κυπριακού 

ποδοσφαίρου περιλαμβάνεται ο ανταγωνισμός, ο οποίος πολλές φορές 

διαφοροποιεί την τεχνοκρατικά υπολογιζόμενη δαπάνη για απόκτηση 

δικαιωμάτων αθλητικού περιεχομένου. Δεν κρίνεται εφικτή η ανάπτυξη μιας 

φόρμουλας η οποία να μπορεί να ποσοτικοποιήσει το ύψος των ανταλλαγμάτων 

για αγορά περιεχομένου.  

(iii) Για την αγορά περιεχομένου, είτε θεματικού είτε αθλητικού, διεξάγονται 

τεχνοκρατικές μελέτες κόστους οφέλους και οι επιχειρηματικές αποφάσεις 

βασίζονται στα αποτελέσματα των μελετών αυτών. Το Συμβούλιο ενημερώνεται 

μέσω υπηρεσιακής έκθεσης για τα κριτήρια επιλογής περιεχομένου και κόστους 

και συχνά ζητά σχετικές διευκρινήσεις από την Υπηρεσία. 

(γ) Προπληρωμές. Στους λογαριασμούς της Αρχής για το έτος που έληξε στις 

31.12.2015, περιλαμβάνονται προκαταβολές ύψους €6,4 εκ. που αφορούν το 

κόστος απόκτησης περιεχομένου για επόμενα χρόνια και €0,38 εκ. που αφορά 

χορηγίες και διαφημίσεις σε ομάδες για τα επόμενα χρόνια. Για τις πιο πάνω 

προπληρωμές δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε τραπεζικές ή άλλου είδους εγγυήσεις, 

με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος απώλειας μέρους ή ολόκληρου του πιο 

πάνω ποσού. Αναφέρεται επίσης ότι κατά τη συνομολόγηση της συμφωνίας με την 

ΚΟΠ περιλήφθηκαν όροι για καταβολή ποσού ύψους €1,47 εκ. με την υπογραφή 

της Συμφωνίας ως προκαταβολή για τα τηλεοπτικά δικαιώματα  20 κυπριακών 

ομάδων Α’ και Β’ Κατηγορίας για την περίοδο 2016-2019. Σε περίπτωση που κατά 

τη διάρκεια της συμφωνίας προκύψει ομάδα ή ομάδες που θα αγωνίζονται στη Β’ 

Κατηγορία και δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 20 ομάδων, η ΚΟΠ θα 

εξασφαλίζει τα δικαιώματα, θα ενημερώνει σχετικά την Αρχή και θα τροποποιείται 

ο κατάλογος ώστε να περιλαμβάνεται η ομάδα ή οι ομάδες με συμφωνία των δύο 

μερών. Η Αρχή θα καταβάλλει στην ΚΟΠ ως αντάλλαγμα το εφάπαξ ποσό των 

€10.000 πλέον ΦΠΑ ανά ομάδα. Επισημαίνεται ότι με τη λήξη της αγωνιστικής 

περιόδου 2015 - 2016 τρεις ομάδες της Β’ Κατηγορίας (ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς, Νίκος και 
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Σωκράτης Ερήμης, Διγενής Βορόκλινης) υποβαθμίστηκαν στην Γ’ Κατηγορία. 

Σημειώνεται ότι ενώ το Δ.Σ. σε συνεδρία αρ. 17/2015 αποφάσισε την προσθήκη 

όρου στο συμβόλαιο ότι η ΚΟΠ θα παράσχει εγγυητική προς την ΑΤΗΚ, σε 

συνεδρία αρ. 30/2015 το Δ.Σ. ενέκρινε την υπογραφή του συμβολαίου χωρίς την 

περίληψη τέτοιου όρου. 

(δ)  Ξένα πρωταθλήματα. Πέραν των τηλεοπτικών δικαιωμάτων κυπριακών 

αθλητικών σωματείων, η Αρχή αγοράζει τα τηλεοπτικά δικαιώματα διάφορων ξένων 

πρωταθλημάτων, άλλων διοργανώσεων και διάφορων μεμονωμένων αθλητικών 

γεγονότων. Οι αγορές αυτές, τις πλείστες φορές (ποσοστό 23% του κόστους αγοράς 

τηλεοπτικών δικαιωμάτων ξένων πρωταθλημάτων), για το αθλητικό περιεχόμενο, 

γίνονται από μεσάζοντες/αντιπρόσωπους οι οποίοι κατέχουν τα αποκλειστικά 

δικαιώματα προβολής των συγκεκριμένων γεγονότων στην Κύπρο. Η Υπηρεσία μας 

εισηγείται την εξασφάλιση τηλεοπτικών δικαιωμάτων ξένων πρωταθλημάτων απευθείας 

από τις ομοσπονδίες, ενώ όπου αυτό δεν είναι εφικτό να αιτιολογείται η τυχόν 

εξασφάλιση των δικαιωμάτων αυτών από μεσάζοντες/αντιπροσώπους. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι για την αγορά του πιο πάνω περιεχομένου, καταβλήθηκε το 2015 

συνολικό ποσό €5,6 εκ., από τα οποία ποσό €4,3 εκ. εξασφαλίστηκε απευθείας από τις 

ομοσπονδίες (π.χ. UCL, UEL, Premier League), ενώ ποσό €1,3 εκ. εξασφαλίστηκε από 

μεσάζοντες/αντιπροσώπους. Αναφέρεται επίσης ότι ποσό €1,26 εκ. (22%) καταβλήθηκε 

σε πέντε εταιρείες οι οποίες ανήκουν ή σχετίζονται με το ίδιο άτομο, το οποίο είναι μέλος 

του ΔΣ της ΚΟΠ. Oι τέσσερις από τις εταιρείες αυτές είναι εγγεγραμμένες στο εξωτερικό 

(Σεϋχέλλες και Βρετανικές Παρθένους Νήσους). Δεν φαίνεται να υπάρχουν στην κατοχή 

της Αρχής επίσημα στοιχεία για τους μετόχους/διευθυντές των εταιρειών αυτών. 

Σημειώνεται ότι το πιο πάνω άτομο είναι ιδιοκτήτης άλλης εταιρείας η οποία ασχολείται με 

την παραγωγή τηλεοπτικών αγώνων, με αποτέλεσμα το ύψος των συναλλαγών του με 

την Cytavision να ανέρχεται σε €2,5 εκ..  

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στην απάντηση του αναφέρει ότι για τα ξένα 

πρωταθλήματα περίπου 78% του κόστους του εν λόγω περιεχομένου αγοράστηκε 

απευθείας από την πηγή. Η απευθείας αγορά από κατόχους των δικαιωμάτων 

περιεχομένου δεν είναι δυνατή σε όλες τις περιπτώσεις, αφού είναι σύνηθες μεγάλες 

εταιρείες να αγοράζουν περιεχόμενο για αριθμό χωρών και να το μεταπωλούν μέσω 

εγκεκριμένων αντιπροσώπων τους. 
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Παρατηρήθηκε επίσης ότι η Αρχή, στα μέσα της αθλητικής περιόδου 2014/15, σύναψε 

συμφωνίες για αθλητικό περιεχόμενο ξένων πρωταθλημάτων (γερμανικό κύπελλο, 

ισπανική καλαθόσφαιρα) με εταιρεία του πιο πάνω ατόμου με ψηλό κόστος (με μικρή 

μείωση του κόστους που αντιστοιχεί στο σύνολο της αθλητικής περιόδου), ως 

συνεπακόλουθο της καθυστέρησης στη λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Σε κάποιες περιπτώσεις οι συμφωνίες εξασφάλισης αθλητικού περιεχομένου 

υπογράφηκαν με μεγάλη καθυστέρηση. 

(ε) Παραγωγή και ζωντανή μετάδοση αθλητικών γεγονότων και γενικής 

αθλητικής εκπομπής. Η Αρχή, κατόπιν ανοικτής διαδικασίας προσφορών, 

συνεργάζεται με τρεις εταιρείες για την παραγωγή και ζωντανή μετάδοση 

αθλητικών γεγονότων, για τα οποία η ΑΤΗΚ έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα, με 

κόστος που ανήλθε στα €695.055 το 2015. Τα συμβόλαια έληξαν τον Σεπτέμβριο 

2015 με δικαίωμα ανανέωσης κοινή συναινέσει για ένα συν ένα επιπλέον έτη. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση αρ. 5/2015-4 ενέκρινε, κατόπιν σύστασης 

του ΚΣΠ (αρ. πρακτικού 47/2015), την επέκταση των συμβολαίων με τις εν λόγω 

εταιρείες για ακόμη ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο 2016 με τους ίδιους 

όρους και προϋποθέσεις. Ενέκρινε επίσης την εκτέλεση μέχρι 165 παραγωγών 

κανονικής ευκρίνειας αξίας περίπου €524.000 και εκτέλεση μέχρι έξι παραγωγών 

με προδιαγραφές της UEFA σε υψηλή ευκρίνεια αξίας €234.000, εφόσον η 

Cytavision διατηρήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα των διοργανώσεων αυτών και 

κυπριακές ομάδες αγωνιστούν στους ομίλους των UEFA Champions League και 

UEFA Europa League.  

Οι εκπομπές UEFA Champions League και UEFA Europa League για την περίοδο 

2013 μέχρι 2015 ετοιμάζονταν από άλλη εταιρεία με βάση συμφωνία  του 2012 σε 

συνδυασμό με τα δικαιώματα μετάδοσης του UEFA Champions League.  

Η ΑΤΗΚ ανέλαβε υποχρέωση έναντι της εταιρείας TΕΑΜ, η οποία διαχειρίζεται τα 

δικαιώματα του UEFA Champions League και UEFA Europa League, ως 

επιτυχούσα του πλειοδοτικού διαγωνισμού στην Κύπρο όσον αφορά τα τηλεοπτικά 

δικαιώματα για τις περιόδους 2015 μέχρι 2018, να ετοιμάζει και να μεταδίδει 

εκπομπές κατά τις ημέρες διεξαγωγής των αγώνων των εν λόγω διοργανώσεων. 

Σύμφωνα με υπηρεσιακή έκθεση ημερομηνίας 11.8.2015 με βάση το πρόγραμμα 

διεξαγωγής των αγώνων, η ΑΤΗΚ πρέπει να ετοιμάσει και να μεταδώσει 32 

εκπομπές UEFA Champions League και 14 εκπομπές UEFA Europa League. 
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Με βάση τα πιο πάνω, η Marketing - Cytavision εισηγήθηκε: 

(i) Ανατεθούν απευθείας οι πρώτες τέσσερις εκπομπές UEFA Champions 

League και UEFA Europa League στην υφιστάμενη εταιρεία (ιδιωτικός 

τηλεοπτικός σταθμός) στη βάση ισχύοντος τιμοκαταλόγου.  

(ii) Εγκριθεί η προκήρυξη διαγωνισμού με κλειστή διαδικασία με συμμετέχοντες 

τους τρεις από τους τέσσερις υφιστάμενους συνεργάτες (2 ιδιωτικούς 

τηλεοπτικούς σταθμούς και μία ιδιωτική εταιρεία παραγωγής της οποίας 

ιδιοκτήτης είναι το ίδιο άτομο το οποίο σχετίζεται με εταιρείες που ενεργούν 

ως μεσάζοντες για αγορά περιεχομένου από ξένα πρωταθλήματα, αξίας 

€1,26 εκ. για το 2015) για εξεύρεση δύο συνεργατών για την παραγωγή των 

εκπομπών.  

Το ΚΣΠ με απόφαση του (αρ. πρακτικού 475/2015) ενέκρινε τις εισηγήσεις (i) και 

(ii) της υπηρεσιακής έκθεσης ως έχουν.  

Η Marketing - Cytavision σε έκθεση ημερoμηνίας 23.9.2015 διαφοροποίησε την 

εισήγηση ως ακολούθως: 

(i) Η απόφαση του ΚΣΠ για προκήρυξη προσφορών για παραγωγές εκπομπών 

UEFA Champions League και UEFA Europa League και γενικής αθλητικής 

εκπομπής ακυρωθεί. 

(ii) Οι υπόλοιπες παραγωγές των εκπομπών για την περίοδο 2015 – 2016 

συνεχίζουν να εκτελούνται από την υφιστάμενη εταιρεία (ιδιωτικός 

τηλεοπτικός σταθμός) στη βάση του ισχύοντος τιμοκαταλόγου 

(iii) Η παραγωγή γενικής αθλητικής εκπομπής αναβληθεί για την περίοδο 2016 – 

2017, όταν θα υπάρχει η συμβατική υποχρέωση προς την ΚΟΠ στη βάση 

του συμβολαίου τηλεοπτικών δικαιωμάτων.  

Τέθηκε επίσης ενώπιον του Δ.Σ. το θέμα της σύνθεσης και ροής των καναλιών 

Cytavision Sports. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίες του 35/2015 και 42/2015 έκρινε ότι το θέμα 

της προκήρυξης διαγωνισμού για παραγωγές εκπομπών UEFA Champions 

League και UEFA Europa League και γενικής αθλητικής εκπομπής, χρήζει 

περαιτέρω συζήτησης αφού εξηγηθούν με μεγαλύτερη σαφήνεια από την αρμόδια 
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υπηρεσία οι συνέπειες των επιλογών που τίθενται. Μέχρι τη λήψη απόφασης για 

τις παραγωγές εκπομπών εφαρμόζονται οι υφιστάμενες διευθετήσεις.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του αρ. 49/2015 αποφάσισε τα ακόλουθα:  

(i) Η Αρχή να προχωρήσει στην ολοκλήρωση των διεργασιών για σχεδιασμό και 

υλοποίηση γενικής αθλητικής εκπομπής εκ των έσω με την εξεύρεση των 

συνεργατών και των λοιπών μέσων που απαιτούνται και την ανάθεση των 

τεχνικών υπηρεσιών για την παραγωγή της εκπομπής μέχρι το τέλος της 

περιόδου 2015 – 2016 με την υπό αναφορά  ιδιωτική εταιρεία παραγωγής. 

(ii) Η Αρχή να αναθέσει τις εκπομπές UEFA Champions League και UEFA 

Europa League στην υφιστάμενη εταιρεία (ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός)  

μέχρι το τέλος της περιόδου 2015 – 2016. 

(iii) Η Αρχή να εξετάσει συνολικά το θέμα των ροών των αθλητικών καναλιών και 

εκπομπών της Cytavision μετά το τέλος της περιόδου 2015 – 2016, με στόχο 

να υπάρχει απόφαση ως προ το χειρισμό του θέματος μέχρι τα τέλη του 

Ιανουαρίου 2016.   

Σημειώνεται ότι η αναβολή της συζήτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο είχε ως 

συνεπακόλουθο να εξαντληθούν τα χρονικά περιθώρια για προκήρυξη 

διαγωνισμού για την παραγωγή εκπομπών UEFA Champions League και UEFA 

Europa League για την περίοδο 2015 – 2016 και να ανατεθούν απευθείας στην 

υφιστάμενη εταιρεία στη βάση του ισχύοντος τιμοκαταλόγου. Επίσης η επιμονή 

του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δημιουργία γενικής αθλητικής εκπομπής για την 

περίοδο 2015 – 2016, παρόλο που η συμβατική υποχρέωση   για την παραγωγή 

της εκπομπής αυτής προς την ΚΟΠ άρχιζε την περίοδο 2016 -2017, είχε ως 

αποτέλεσμα την απευθείας ανάθεση στην υπό αναφορά ιδιωτική εταιρεία 

παραγωγής, εφόσον δεν υπήρχε επαρκής χρόνος για την προκήρυξη 

προσφορών. Επισημαίνεται ότι παρόλο ότι η ποδοσφαιρική περίοδος 2015 – 2016 

έχει λήξει, δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για το θέμα των ροών των 

αθλητικών καναλιών (βλέπε παράγραφο (στ) πιο κάτω)  και εκπομπών της 

Cytavision για τις επόμενες ποδοσφαιρικές περιόδους δημιουργώντας ερωτήματα 

για την καθυστέρηση στην προκήρυξη προσφοράς ως η εισήγηση της Cytavision. 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι η Αρχή παραχώρησε δικαιώματα μετάδοσης από το ΡΙΚ 

16 αγώνων του UEFA Champions League για τις περιόδους 2015/2016 και 2017/ 
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2018, μέσω κλειστής διαδικασίας διαγωνισμού, με αντάλλαγμα την παραχώρηση 

τεχνικών υπηρεσιών προς την ΑΤΗΚ ύψους €117.000, χωρίς να έχει συναφθεί 

συμφωνία και ως εκ τούτου δεν έγινε τιμολόγηση από το ΡΙΚ για την κάλυψη 

αγώνα που πραγματοποιήθηκε στις 25.8.2015, ούτε η ΑΤΗΚ τιμολόγησε για την 

παραχώρηση δικαιωμάτων αγώνων που προβλήθηκαν από το ΡΙΚ. Θα πρέπει να 

γίνει διακανονισμός των συναλλαγών με το ΡΙΚ.  

Σε σχέση με το συμβόλαιο με το ΡΙΚ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

στην απαντητική επιστολή του αναφέρει ότι έχει συμφωνηθεί το κείμενο του 

συμβολαίου και αναμένεται η υπογραφή του. 

(στ) Σύνθεση και ροή καναλιών Cytavision Sports. Η Cytavision  συνθέτει 10 δικά 

της κανάλια, μέσα από τα οποία μεταδίδει όλες τις διοργανώσεις για τις οποίες έχει 

εξασφαλίσει τηλεοπτικά δικαιώματα. Για τη σύνθεση και ροή των καναλιών η Αρχή 

συνεργάζεται με απευθείας ανάθεση με τις ίδιες τρεις εταιρείες που αναφέρονται πιο 

πάνω (2 ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί και η υπό αναφορά ιδιωτική εταιρεία παραγωγής) 

με κόστος €2 εκ. περίπου ετησίως περιλαμβανομένων των πρόσθετων υπηρεσιών. Τα 

συμβόλαια με τους 2 ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς για τη σύνθεση και ροή των 

καναλιών Cytavision Sports 1-5 και Cytavision Sports HD, έχουν διάρκεια 4 ετών και 

λήγουν την 1η Οκτωβρίου 2016. Το συμβόλαιο με την  ιδιωτική εταιρεία παραγωγής, για 

τη σύνθεση και ροή των καναλιών Sports+ 1-3 και Sports+ HD λήγει την 31η Ιουλίου 

2016 με δικαίωμα ανανέωσης μέχρι και για τρία χρόνια.  

Το θέμα υποβλήθηκε μεταξύ άλλων σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου αρ. 6/2016 

και αποφασίστηκε να τεθεί ξανά προς συζήτηση στο Συμβούλιο εντός δύο εβδομάδων 

και η Υπηρεσία Marketing - Cytavision να αναθεωρήσει τις εισηγήσεις της.   

Σε υπηρεσιακή έκθεση ημερομηνίας 13.5.2016 επισημαίνεται ότι με βάση τα δικαιώματα 

περιεχομένου που κατέχει η Cytavision και τη διάταξη του περιεχομένου αυτού στα νέα 

πακέτα, επτά κανάλια SD και ένα κανάλι HD αρκούν για την αποτελεσματική αξιοποίηση 

και μετάδοση του περιεχομένου. Επίσης, η Υπηρεσία κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη για δύο 

κανάλια SD συνεχούς ροής και τα υπόλοιπα πέντε να είναι περιστασιακής μετάδοσης. 

Το κανάλι HD να είναι συνεχούς ροής.  

Καταλήγοντας η Υπηρεσία προτείνει την υιοθέτηση και των δύο πιο κάτω εισηγήσεων: 

(i) Άμεση διαπραγμάτευση με την  ιδιωτική εταιρεία παραγωγής για ανανέωση της 

υφιστάμενης συμφωνίας ροής, εκπομπών, συναφών υπηρεσιών και παραγωγών 
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με βελτιωμένους όρους και αναπροσαρμογή εργασιών και με στόχο την επέκταση 

της μέχρι τις 31.7.2019. 

(ii) Προκήρυξη μέχρι τέλους Μαΐου 2016 ανοικτών προσφορών, οι οποίες θα 

περιλαμβάνουν αυστηρές προδιαγραφές εμπειρίας και ποιότητας, για την εξεύρεση 

ενός συνεργάτη για υπηρεσίες ροής για τέσσερα κανάλια SD περιστασιακής ροής 

από 1.10.2016 μέχρι 31.7.2019.  

Η καθυστέρηση που παρατηρείται στη λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο και 

η πιθανή ανανέωση του συμβολαίου με υφιστάμενο συνεργάτη παραβιάζει τις 

αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του υγιούς ανταγωνισμού.  

(ζ) Διαδικασία επιλογής προμηθευτή νέας πλατφόρμας για παροχή 

υπηρεσιών τηλεοπτικού περιεχομένου σε δικτυωμένες συσκευές 

(Connected TV). Τον Μάρτιο 2013 συστάθηκε Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη 

από 2 στελέχη της μονάδας Μαρκετινγκ - Cytavision, 2 στελέχη της μονάδας 

Εφαρμογές Προστιθέμενης Αξίας, 1 άτομο από τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, 

1 άτομο από την Επιχειρησιακή Υποστήριξη,  με έγκριση του ΑΕΔ, για ετοιμασία 

μελέτης βιωσιμότητας για παροχή υπηρεσιών τηλεοπτικού περιεχομένου σε 

δικτυωμένες συσκευές (Connected TV). Η μελέτη υποβλήθηκε στο Διοικητικό 

Συμβούλιο τον Νοέμβριο 2014 για λήψη απόφασης. Η Ομάδα Εργασίας στην 

έκθεση της εισηγείται την αντικατάσταση της υφιστάμενης πλατφόρμας που 

υποστηρίζει τη Cytavision για τρεις λόγους: 

(i) Είναι πολύ παλιά, είναι μη αναβαθμίσιμη και η συντήρηση της είναι πλέον 

ακριβή. 

(ii) Η συμφωνία συντήρησης της λήγει το 2018 ενώ έχει αγοραστεί περιεχόμενο 

μέχρι το 2019 

(iii) Δεν υποστηρίζει υπηρεσίες Over the Top (OTT), συνεπώς, αν η ΑΤΗΚ 

αποφασίσει να παρέχει στους πελάτες της τέτοιου είδους υπηρεσίες, πρέπει 

να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να το πράξει.  

Καταλήγοντας η Ομάδα Εργασίας εισηγείται ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

σύνταξης προδιαγραφών, κατακύρωσης του έργου και υλοποίησης του, το οποίο 

υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης.  
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Το Συμβούλιο σε συνεδρία του αρ. 16/2015 υιοθέτησε την εισήγηση για τη 

διαδικασία επιλογής προμηθευτή νέας πλατφόρμας για παροχή υπηρεσιών 

τηλεοπτικού περιεχομένου σε δικτυωμένες συσκευές, η οποία θα γίνει σε τρεις 

φάσεις ως ακολούθως: 

(i) Σε πρώτη φάση θα γίνει επιλογή συμβουλευτικού οίκου διεθνούς κύρους που 

θα συμβάλει στην προεπιλογή προμηθευτών. Η επιλογή του συμβουλευτικού 

οίκου θα γίνει με τη διαδικασία του κλειστού διαγωνισμού (με τη μέθοδο ενός 

φακέλου) σε τρεις τουλάχιστον συμβουλευτικούς οίκους που ασχολούνται με 

μελέτες και έρευνες αγοράς σε θέματα τεχνολογίας και ειδικότερα στον τομέα 

των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. 

(ii) Μετά την επιλογή του συμβουλευτικού οίκου, η προτεινόμενη διαδικασία 

περιλαμβάνει:  

- Υποβολή σύστασης του συμβουλευτικού οίκου για τους προμηθευτές που 

θα προεπιλεγούν.  

- Προεπιλογή προμηθευτών (στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων) από την 

Αρχή. 

- Ετοιμασία τεχνικού κειμένου προδιαγραφών, το οποίο θα σταλεί στους 

προμηθευτές μαζί με πρόσκληση σε πολυήμερο εργαστήρι. 

- Με τη συμπλήρωση του εργαστηρίου, θα διαμορφωθεί το τελικό κείμενο 

των προδιαγραφών, βάσει των οποίων θα γίνει η προκήρυξη κλειστού 

διαγωνισμού με τη μέθοδο δύο φακέλων για την επιλογή του προμηθευτή.  

Ακολούθως, στη βάση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με αρ. 16/2015, 

η Αρχή προχώρησε σε αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιολόγηση 

προμηθευτών και λύσεων Connected TV  με διαδικασία κλειστού διαγωνισμού. Ο 

διαγωνισμός κατακυρώθηκε σε συμβουλευτικό οίκο με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο 

έναντι του ποσού €77.914. Οι σύμβουλοι αξιολόγησαν 19 εταιρείες και επέλεξαν 

τις 10 καλύτερες με βάση τα ψηλού επιπέδου κριτήρια/προϋποθέσεις, οικονομική 

σταθερότητα του προμηθευτή, δυνατότητα υλοποίησης ολοκληρωμένης λύσης και 

δυνατότητες προσφερόμενης λύσης.  
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Η Ομάδα Εργασίας, αξιολογώντας την έκθεση και τις εισηγήσεις του 

συμβουλευτικού οίκου, εισηγήθηκε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στο 

Διοικητικό Συμβούλιο ή και ΚΣΠ με στόχο τη λήψη απόφασης για την 

ενεργοποίηση διαδικασίας για: (α) διεξαγωγή εργαστηρίων με τις πρώτες τέσσερις 

εταιρείες, (β) επίσκεψη σε ένα από τα έργα αναφοράς της κάθε μιας από τις 

τέσσερις εταιρείες και (γ) προκήρυξη σχετικού κλειστού διαγωνισμού με τις 

εταιρείες αυτές. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις τέσσερις εταιρείες δεν 

ανταποκριθεί ή/και δεσμευτεί ότι θα συμμετέχει στη διαδικασία μέχρι τέλους, τότε η 

Ομάδα Εργασίας εισηγείται όπως καλείται η αμέσως επόμενη εταιρεία κατά σειρά 

βαθμολογίας του συμβουλευτικού οίκου, ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή 

τεσσάρων εταιρειών στη διαδικασία του κλειστού διαγωνισμού.  

Το ΚΣΠ σε συνεδρία του αρ. 3/2016 ημερομηνίας 20.1.2016, λαμβάνοντας, όπως 

ισχυρίστηκε, υπόψη την αναγκαιότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό των καλύτερων 

εταιρειών στον τομέα αυτό και αφετέρου τη διεύρυνση του ανταγωνισμού ώστε να 

υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός επιλογών που να ικανοποιούν τις ανάγκες της 

ΑΤΗΚ τεχνοοικονομικά, σε συνδυασμό με τα στενά χρονοδιαγράμματα που έχουν 

τεθεί (υλοποίηση του έργου τέλος του 2016) και την πολυπλοκότητα του έργου 

(μετάβαση πελατών στη νέα πλατφόρμα, επαναχρησιμοποίηση του υφιστάμενου 

τερματικού εξοπλισμού STB κτλ) διαφοροποίησε την εισήγηση του ως ακολούθως: 

(α) εγκριθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των εταιρειών από τον 

συμβουλευτικό οίκο, (β) προχωρήσουν στην επόμενη φάση οι οκτώ πρώτες σε 

σειρά κατάταξης εταιρείες (αντί τεσσάρων όπως ήταν η εισήγηση της ομάδας 

εργασίας) από τις δέκα καλύτερες, οι οποίες εξασφάλισαν συνολική βαθμολογία 

μεγαλύτερη του 70% που κρίνεται λογικό όριο, (γ) διεξαχθούν εργαστήρια 

διάρκειας μέχρι δύο ημερών το καθένα εντός Φεβρουαρίου 2016 με τις πιο πάνω 

εταιρείες, (δ) ετοιμαστούν λεπτομερείς προδιαγραφές και προκηρυχτεί κλειστός 

διαγωνισμός με τη μέθοδο των δύο φακέλων με τη συμμετοχή των οκτώ εταιρειών.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του αρ. 3/2016 ημερομηνίας 26.1.2016 

υιοθέτησε την εισήγηση του Αναπληρωτή ΑΕΔ, η οποία συνάδει με την σύσταση 

του ΚΣΠ. Περαιτέρω, το Συμβούλιο έκρινε ότι προσθέτει αξία η συνέχιση της 

υποστήριξης από τον υφιστάμενο συμβουλευτικό οίκο και σε επόμενα στάδια. 

Επίσης παρατηρήθηκε ότι παρά τις συστάσεις του συμβουλευτικού οίκου για μη 

συμπερίληψη δύο συγκεκριμένων προμηθευτών στη διαδικασία επιλογής 
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προμηθευτή νέας πλατφόρμας για παροχή υπηρεσιών τηλεοπτικού περιεχομένου 

σε δικτυωμένες συσκευές (Connected TV), το ΚΣΠ και  το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποφάσισαν τη συμπερίληψη τους με όλους τους κινδύνους που εμπερικλείονται. 

Όσον αφορά τον ένα προμηθευτή ο συμβουλευτικός οίκος αναφέρει ότι η λύση 

που προσφέρει είναι σε πρώιμο στάδιο, ενώ ο δεύτερος προμηθευτής προσφέρει 

εξατομικευμένη λύση που πιθανόν να δημιουργήσει σχέση εξάρτησης. 

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος του ΚΣΠ φαίνεται να έχει συγγενή πρώτου βαθμού, ο 

οποίος έχει επαγγελματική σχέση με τον πρώτο προμηθευτή. Θεωρούμε ως εκ 

τούτου ότι προκύπτει προς εξέταση θέμα ενδεχόμενης διαπλοκής ή/και 

κατάχρησης εξουσίας.  

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στην απάντηση του αναφέρει ότι η 

πληροφορία αυτή περιήλθε πρόσφατα σε γνώση του ιδίου και του Αναπληρωτή 

Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, οι οποίοι κάλεσαν αμέσως τον Πρόεδρο του 

ΚΣΠ και έθεσαν υπ΄ όψιν του την πληροφορία ζητώντας εξηγήσεις. Ο Πρόεδρος 

του ΚΣΠ ανέφερε ότι δεν θεωρούσε ότι ο ίδιος έπραξε οτιδήποτε μεμπτό ή ότι η 

κρίση του επηρεάστηκε καθ΄ οιονδήποτε τρόπο από την επαγγελματική 

δραστηριότητα του συγγενικού του προσώπου. 

Στην εν λόγω συνάντηση δόθηκαν οδηγίες προς τον Πρόεδρο του ΚΣΠ όπως 

απέχει από τη λήψη αποφάσεων σε θέματα που εμπλέκεται η εν λόγω εταιρεία. 

Μετά τη λήψη της έκθεσής της Υπηρεσίας μας ζητήθηκε εκ νέου η άποψη του 

Προέδρου του ΚΣΠ, ο οποίος επανέλαβε ότι ο ίδιος καλόπιστα θεώρησε πως το 

γεγονός ότι συγγενικό του πρόσωπο είχε επαγγελματική σχέση με την 

συγκεκριμένη εταιρεία δεν ενέχει οτιδήποτε το μεμπτό αφού η επαγγελματική 

σχέση αφορά σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού με την εταιρεία Ελλάδας και όχι 

με την εταιρεία Κύπρου. Διευκρίνισε δε ότι, εξ όσων ο ίδιος πληροφορήθηκε σε 

κατοπινό στάδιο, η αρχική επαγγελματική σχέση εξελίχτηκε σε εργοδότηση με 

ανάθεση έργων στα ίδια θέματα ανθρώπινου δυναμικού. Ωστόσο, όταν τέθηκε 

ζήτημα για το θέμα και σε συνέχεια των οδηγιών του Αναπληρωτή Ανώτατου 

Εκτελεστικού Διευθυντή, απείχε από τις συνεδρίες του ΚΣΠ όταν μεταξύ των 

προσφοροδοτών συγκαταλεγόταν και η συγκεκριμένη εταιρεία. 

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, πρόθεση της Αρχής είναι να διεξαχθεί διοικητική 

έρευνα για πλήρη εξακρίβωση των γεγονότων. 
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Η Υπηρεσία μας αναμένει ότι η διοικητική έρευνα θα καλύψει, όχι μόνο την πλήρη 

εξακρίβωση των πραγματικών γεγονότων, αλλά και την διερεύνηση του 

ενδεχομένου διεξαγωγής πειθαρχικής έρευνας για εντοπισμό και αποδοχή τυχόν 

ευθυνών οποιουδήποτε υπαλλήλου της ΑΤΗΚ. 

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρία του αρ. 47/2014 και ενώ 

βρισκόταν σε εξέλιξη η πιο πάνω διαδικασία αποφάσισε την τοποθέτηση άμεσης 

παραγγελίας για 30.000 αποκωδικοποιητές Set Top Boxes από τον υφιστάμενο 

προμηθευτή στην τιμή των €64,72/ τεμάχιο συνολικής αξίας €1.941.600 και 6.000 

τηλεχειριστηρίων συνολικής αξίας €37.920, για κάλυψη αναγκών για το 2015 (σε 

Κύπρο και Ελλάδα). Επίσης, υιοθέτησε τη σύσταση του ΚΣΠ για διαπραγμάτευση 

με τον υφιστάμενο προμηθευτή με στόχο την επέκταση της ισχύος του συμβολαίου 

προμήθειας (που έληγε στις 31.12.2014) μέχρι το τέλος του 2017 για να 

διασφαλιστεί η απρόσκοπτη κάλυψη των αναγκών σε Set Top Boxes καθ’ όλη τη 

διάρκεια αξιοποίησης της υφιστάμενης πλατφόρμας αλλά δεν υιοθέτησε το 

προτεινόμενο όριο δαπάνης ύψους €3,9 εκ. το οποίο βασιζόταν μεταξύ άλλων σε 

πρόβλεψη αναγκών της CytaHellas για 59.052 Set Top Boxes.  

Σε έκθεση της υπηρεσίας Δίκτυα – Υποδομές Πληροφορικής ημερομηνίας 

10.3.2015 γίνεται αναφορά μεταξύ άλλων ότι με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, όπου 

η CytaHellas αναθεώρησε δραστικά προς τα κάτω τις ανάγκες σε Set Top Boxes, 

η τελευταία παραγγελία 30.000 τεμαχίων που τοποθετήθηκε διασφαλίζει πλήρως 

τις εκτιμημένες ανάγκες της Cytavision (στην Κύπρο) για την επόμενη πενταετία 

και ως εκ τούτου δεν προβλέπεται άλλη παραγγελία.    

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, το υφιστάμενο απόθεμα 40.560 Set Top Boxes, 

συνολικής αξίας €2,6 εκ. περίπου κρίνεται ψηλό και είναι αμφίβολο αν θα τύχει 

αξιοποίησης μετά τη μετάβαση στη νέα πλατφόρμα.  

(η) Εισιτήρια αγώνων και ενοικίαση θεωρείων. Σύμφωνα με τα πλείστα συμβόλαια 

χορηγιών που διατηρεί η Αρχή με τις ομάδες καθώς και με αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου, η Αρχή λαμβάνει για τους εντός έδρας αγώνες των ομάδων, δωρεάν 

εισιτήρια στις κερκίδες καθώς και θέσεις στα θεωρεία των ομάδων (για ορισμένες 

ομάδες). Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του αρ. 30/2015 καθόρισε τον τρόπο 

αξιοποίησης των θέσεων στα θεωρεία ως ακολούθως: 
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-  50% των θέσεων θα δίνεται στα μέλη του Συμβουλίου και της Διεύθυνσης για δική 

τους χρήση 

-  30% των θέσεων θα δίδεται σε διαφημιζόμενους πελάτες της Cytavision 

-  20% των θέσεων θα δίδεται σε σημαντικούς πελάτες των Υπηρεσιών Πελατών.  

Όσον αφορά τα εισιτήρια/κάρτες κερκίδας, αποφάσισε όπως μέρος των εισιτηρίων 

διατίθενται: 

-  Στους συνδρομητές της ΑΤΗΚ μέσω διαγωνισμού σε εβδομαδιαία βάση. 

-  Στο προσωπικό της Cytavision για υπηρεσιακούς σκοπούς 

-  Στο προσωπικό της Αρχής μετά από κλήρωση σε εβδομαδιαία βάση.  

Το Συμβούλιο ζήτησε επίσης πλήρη διαφάνεια και αναλυτική καταγραφή των ατόμων 

που θα κάνουν χρήση των θέσεων στα θεωρεία και των εισιτηρίων/καρτών κερκίδας και 

των λόγων που επιλέγηκαν.  

Η Cytavision τηρεί κατάσταση για τη διανομή των εισιτηρίων/καρτών κερκίδας ανά 

αγώνα (Διοικητικό Συμβούλιο, Υπηρεσία Cytavision, Υπηρεσία Πελατών, Διαγωνισμοί, 

Προσωπικό της Αρχής).  

Εισηγούμαστε όπως επανεξεταστεί η αναγκαιότητα αγοράς όλων αυτών των θέσεων 

από την Αρχή. Εισηγούμαστε επίσης όπως τηρείται ονομαστική κατάσταση από το 

Διοικητικό Συμβούλιο και τις Υπηρεσίες στην οποία να αναφέρεται και ο σκοπός 

χρησιμοποίησης τους. 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι η Αρχή προέβη στην αγορά 16 εισιτηρίων για τον τελικό 

αγώνα του UEFA Champions League 2014/15 και 36 εισιτηρίων για τον τελικό αγώνα 

του UEFA Europa League 2014/15 με συνολικό κόστος €11.200. Το Συμβούλιο 

αποφάσισε σε συνεδρία αρ. 20/2015 όπως τα εισιτήρια για τον τελικό του UEFA 

Champions League διατεθούν σε δύο καθορισμένα από το Συμβούλιο μέλη από ένα 

δωρεάν εισιτήριο εισόδου, αφού αυτοί θα εκπροσωπήσουν την ΑΤΗΚ και θα 

καταβάλουν οι ίδιοι τα έξοδα μετάβασης και διαμονής τους. Επίσης, με βάση την 

ισχύουσα πρακτική, να δοθεί η ευκαιρία στα Μέλη να αγοράσουν εισιτήρια στην τιμή που 

τα αγοράζει η Αρχή. Σε αιφνιδιαστικό επιτόπιο έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας 

την 1.6.2016 στο γραφείο του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Cytavision καταμετρήθηκε 

το ποσό των €11.382 το οποίο αφορά σε εισπράξεις από την πώληση των εισιτηρίων 
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των αγώνων UEFA Champions League και UEFA Europa League 2013/14 και 2014/15, 

το οποίο φυλάσσεται στο χρηματοκιβώτιο του Προϊστάμενου της Cytavision. 

Όπως έχει διαπιστωθεί τον Μάιο 2016, με απόφαση του Δ.Σ., σε συνεδρία αρ. 7/2016, 

μετέβησαν με έξοδα της Αρχής δύο μέλη του Συμβουλίου στον τελικό ποδοσφαιρικό 

αγώνα του UEFA Champions League με κόστος €3.120 και ένα μέλος του Συμβουλίου 

και ένας Διευθυντής στον τελικό ποδοσφαιρικό αγώνα του UEFA Europa League με 

κόστος €3.440. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εισιτήρια για τους εν 

λόγω τελικούς αγώνες διατεθούν επί πληρωμή σε μέλη του Συμβουλίου που 

ενδιαφέρονται για προσωπική χρήση (ένα εισιτήριο ανά μέλος), ενώ όπως διαπιστώθηκε 

από τον επιτόπιο έλεγχο τα μέλη εξασφάλισαν εισιτήρια επί πληρωμή (δύο ή/και 

περισσότερα) που χρησιμοποιήθηκαν από άλλα άτομα. Από σχετικά ηλεκτρονικά 

μηνύματα φαίνεται ότι ο Αν. ΑΕΔ ενέκρινε τη διάθεση των ποσών που συλλέχθηκαν από 

την πώληση των εισιτηρίων στο Ταμείο Δυσπραγούντων Υπαλλήλων της ΑΤΗΚ. 

18. Μηχανογράφηση 

(α) Λογισμικό ERP. 

(i) Καταστάσεις ιχνηλάτησης ενεργειών που πραγματοποιούνται από 

τους χρήστες και καθορισμός πολιτικής ασφάλειας μηχανογραφικού 

εξοπλισμού και δεδομένων. Δεν ετοιμάζονται από το σύστημα καταστάσεις 

ελέγχου πρόσβασης στις οποίες να καταγράφονται οι ενέργειες/εργασίες που 

εκτελούνται από τους χρήστες (log-files – audit trail). Από ενημέρωση που 

είχαμε από το αρμόδιο τμήμα, έχει εγκατασταθεί νέα τεχνική υποδομή όπου 

ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο της αναβάθμισης του λογισμικού.  Οι 

καταστάσεις ελέγχου πρόσβασης καθώς και ο καθορισμός πολιτικής 

ασφάλειας μηχανογραφικού εξοπλισμού και δεδομένων, όπως 

πληροφορηθήκαμε,  αναμένεται να υλοποιηθούν τον Ιούνιο 2016.   

 (ii)  Έλεγχοι από το σύστημα για την ορθότητα των στοιχείων. Από 

δειγματοληπτικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι το Λογισμικό δεν διενεργεί όλους 

τους αναγκαίους έλεγχους για την ορθότητα των στοιχείων κατά την 

καταχώρηση, ώστε να αποφεύγονται ελλιπείς καταχωρήσεις.  Τα πιο κάτω 

παραδείγματα αφορούν καταχωρήσεις μέσω των διαδικασιών λογιστηρίου: 
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 στο πεδίο για το όνομα τράπεζας, είναι καταχωρημένο το όνομα της 

τράπεζας μαζί με τον αρ. λογαριασμού, ενώ το πεδίο για τον αριθμό 

λογαριασμού τράπεζας είναι κενό. 

 στο πεδίο για αριθμό τιμολογίου, εντοπίστηκε ότι καταχωρούνται 

σύμβολα όπως τελεία, κόμμα, δίεση (#) παρόλο που αυτά δεν έχουν 

σχέση με τον αρ. τιμολογίου του προμηθευτή π.χ. “2015M56..”, 

“CRM1400111…”, “# INV-000178.” και “9509077269,” . 

 στο πεδίο για τον αριθμό λογαριασμού τράπεζας επιτρέπονται 

καταχωρήσεις  όπως  “********1434”. 

 στο πεδίο “Payment Method” (μέθοδος πληρωμής) είναι καταχωρημένη η 

επιλογή ηλεκτρονική πληρωμή εντούτοις από στοιχεία που συλλέξαμε η 

πληρωμή έγινε με συμψηφισμό. 

 η ημερομηνία πληρωμής τιμολογίων που καταχωρήθηκε είναι 

προγενέστερη της ημερ. που αναγράφεται στο τιμολόγιο παρόλο που δεν 

αφορά περιπτώσεις προπληρωμής. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Αρχής μας πληροφόρησε ότι για να υλοποιηθούν οι 

έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να διαφοροποιηθεί η λειτουργικότητα των 

συγκεκριμένων οθονών με την ανάπτυξη εξατομικευμένου κώδικα, ο 

οποίος θα επιβάλλει αυτούς τους περιορισμούς. Αυτό σημαίνει ότι οι 

οθόνες αυτές δεν θα υποστηρίζονται πλέον από την προμηθεύτρια 

εταιρεία και συνεπώς δημιουργείται κενό στην τεχνική υποστήριξη σε 

περιπτώσεις προβλημάτων. 

(iii) Μητρώο εφεδρικών αντιγράφων. Παρόλο που έχουμε ενημερωθεί ότι η 

λήψη εφεδρικών αντιγράφων ελέγχεται ηλεκτρονικά, διαπιστώθηκε η 

απουσία ενυπόγραφης συνοπτικής ενημέρωσης προς τον Ελέγχοντα 

Λειτουργό από τον Υπεύθυνο Λειτουργό για τη λήψη αντιγράφων με σχετικές 

πληροφορίες όπως η ημερομηνία ενέργειας/λήψης εφεδρικού αντιγράφου, 

κατά πόσο η λήψη του αντιγράφου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ή όχι και 

τυχόν παρατηρήσεις. 

(iv) Ανάκτηση αντιγράφων ασφαλείας. Διαπιστώθηκε έλλειψη γραπτής 

διαδικασίας για την ανάκτηση αντιγράφων ασφαλείας (restore) τόσο του 

λογισμικού, όσο και των δεδομένων. Η ανάκτηση θα πρέπει να καταγράφεται 
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σε σχετικό μητρώο. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Αρχής εντός του 2016 θα καταγραφούν και τα διαδικαστικά. 

(v) Παραχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης. Κατά τον έλεγχο των 

διαδικασιών που ακολουθούνται για την παραχώρηση κωδικών πρόσβασης 

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

καθοριστεί γραπτώς η πολιτική αναφορικά με την υποβολή, έλεγχο και 

έγκριση αιτήσεων για παραχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης. Σύμφωνα με 

την εταιρική πολιτική ασφάλειας πληροφοριών η οποία βασίζεται στο 

πρότυπο ISO27001, κάθε σύστημα πρέπει να έχει καταγραμμένες τις 

διαδικασίες ελέγχου πρόσβασης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Αρχής μας πληροφόρησε ότι η διαδικασία έχει ετοιμαστεί και είναι έτοιμη 

να τύχει θεώρησης ISO και να αναρτηθεί στο ενδοδίκτυο. 

(β) Εταιρική Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών (ΕΠΑΠ)  

(i)  Πολιτική ασφάλειας απομακρυσμένης πρόσβασης για εταιρείες τεχνικής 

υποστήριξης και προμηθευτές. Ο σκοπός της “Πολιτικής ασφάλειας 

απομακρυσμένης πρόσβασης για εταιρείες τεχνικής υποστήριξης και 

προμηθευτές”  είναι να καθορίσει τα πρότυπα για σύνδεση στο δίκτυο της Αρχής 

από εξωτερικά δίκτυα.  Τα πρότυπα αυτά είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένα 

ώστε να ελαχιστοποιούν πιθανή έκθεση της Αρχής από ζημιές που μπορεί να 

προκύψουν ως αποτέλεσμα μη εγκεκριμένης χρήσης πόρων της Αρχής. Τέτοιες 

ζημιές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων απώλεια ευαίσθητων ή/και απόρρητων 

δεδομένων και ζημιά σε κρίσιμα για την Αρχή εσωτερικά συστήματα. 

Σύμφωνα με την εν λόγω πολιτική,  

 οι εξωτερικοί συνεργάτες είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν γραπτώς στην Αρχή 

σχέδιο εργασιών, πριν τους δοθεί η πρόσβαση στο εταιρικό δίκτυο της Αρχής (παρ. 

3.6), 

 οι εξωτερικοί συνεργάτες που αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης στο εσωτερικό 

δίκτυο πρέπει να  υπογράψουν συμφωνία παραχώρησης πρόσβασης (παρ. 3.2), 

 oι ιδιοκτήτες του συστήματος στο οποίο ζητείται να δοθεί δικαίωμα 

απομακρυσμένης πρόσβασης σε εξωτερικό συνεργάτη πρέπει να συμπληρώσουν 

το έντυπο Ε22216 με όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες (παρ. 3.5), 
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 οι ιδιοκτήτες του συστήματος στο οποίο ζητείται να δοθεί το εν λόγω δικαίωμα σε 

εξωτερικό συνεργάτη για πρώτη φορά, πρέπει να ζητήσουν έγκριση από τον 

Ανώτερο Διευθυντή Δικτύων της Αρχής με την συμπλήρωση του έντυπου Ε24408 

(παρ. 3.3).   

Διαπιστώθηκε ότι τα έντυπα Ε24408 και Ε22216 που αναφέρονται στην εν λόγω 

πολιτική δεν διαθέτουν αριθμό αίτησης και χρονική διάρκεια του δικαιώματος 

απομακρυσμένης πρόσβασης. 

Επίσης, από δειγματοληπτικό έλεγχο σε επτά συστήματα της Αρχής, τα οποία 

τυγχάνουν απομακρυσμένη πρόσβαση από εταιρείες τεχνικής υποστήριξης, 

υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας τα έντυπα Ε22216 ορθά συμπληρωμένα για 

όλες τις αιτήσεις.  Όλα τα σχέδια εργασιών των εταιρειών,  έξη συμφωνίες 

παραχώρησης πρόσβασης και έξη έντυπα Ε24408 δεν εντοπίστηκαν από την 

αρμόδια Υπηρεσία της Αρχής και δεν υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, και το 

μόνο έντυπο Ε24408 που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας δεν ήταν κατάλληλα 

συμπληρωμένο.  Σημειώνεται ότι στην εν λόγω πολιτική, παρ. 3.4, αναφέρεται ότι 

δεν θα παρέχεται πρόσβαση σε κανένα άτομο χωρίς γραπτή έγκριση και 

εξουσιοδότηση, στο έντυπο Ε24408, από τον Ανώτερο Διευθυντή Δικτύων της 

Αρχής. 

(ii) Πολιτική ασφάλειας απομακρυσμένης πρόσβασης για υπαλλήλους της 

Αρχής. Όπως αναφέρεται στην “Πολιτική ασφάλειας απομακρυσμένης 

πρόσβασης για υπαλλήλους της Αρχής”, για την δημιουργία λογαριασμού 

χρήστη της υπηρεσίας αυτής, πρέπει να συμπληρώνεται το έντυπο Ε21290 

και να εγκρίνεται από την Γενική Διεύθυνση.  Παρόλα ταύτα διαπιστώθηκε ότι 

σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν άλλα έντυπα όπως το Ε22200 

και Ε22201.  Επιπλέον, το έντυπο Ε21290 αναφέρεται σε υπηρεσίες οι 

οποίες δεν προσφέρονται πλέον όπως CYTAPAC και ΨΗΔΕΥ και δεν 

διαθέτει τις ακόλουθες πληροφορίες: ημερ. παραλαβής αίτησης και 

υπογραφή, ημερ. διεκπεραίωσης αίτησης και υπογραφή, χρονικό διάστημα 

για το οποίο παραχωρήθηκε το δικαίωμα απομακρυσμένης πρόσβασης, 

σχόλια/παρατηρήσεις.   
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Παρατηρήθηκε ότι, στις αιτήσεις δεν συμπληρώνονται τα πεδία αρ. αίτησης 

και ημερ. καταχώρησης και σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχουν όλες οι 

απαραίτητες υπογραφές. 

Παρόλο που η πολιτική αναφέρει ότι, μετά την έγκριση και προτού 

ενεργοποιηθεί η πρόσβαση, ο υπάλληλος πρέπει να δηλώσει συμμόρφωση 

με τους όρους της πολιτικής υπογράφοντας την Δήλωση Αποδοχής, 

εντούτοις στις πλείστες περιπτώσεις δεν εντοπίστηκαν δηλώσεις αποδοχής. 

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι,  277 υπαλλήλοι της Αρχής είχαν δικαίωμα 

για απομακρυσμένη πρόσβαση.  Από αυτούς, οι 112 δεν χρησιμοποίησαν το 

δικαίωμα τους για πάνω από ένα μήνα και οι 16 δεν χρησιμοποίησαν το 

δικαίωμα τους ποτέ.  Σε μία περίπτωση ένα άτομο που είχε πάρει άδεια άνευ 

απολαβών για την περίοδο 1.2.2015-30.4.2015  δεν του αφαιρέθηκε το 

δικαίωμα απομακρυσμένης πρόσβασης για την περίοδο αυτή.  Όπως 

αναφέρεται στην παρ. 6.3 της ΕΠΑΠ, όταν σε ένα υπάλληλο παραχωρηθεί 

άδεια άνευ απολαβών πρέπει άμεσα να αφαιρούνται όλα τα δικαιώματα 

πρόσβασης από συστήματα πληροφορικής και σύμφωνα με την παρ. 9.2 της 

ΕΠΑΠ, ανά τακτά χρονικά διαστήματα όχι μεγαλύτερα από 12 μήνες 

διενεργείται θεώρηση των δικαιωμάτων πρόσβασης.  Η Υπηρεσία μας 

εισηγείται όπως η Πολιτική Ασφάλειας απομακρυσμένης πρόσβασης για 

υπαλλήλους της Αρχής, αναθεωρηθεί για να συμπεριλάβει τον όρο της 

ακύρωσης της απομακρυσμένης πρόσβασης μετά από καθορισμένο χρονικό 

διάστημα αδράνειας. 

Όπως έχουμε ενημερωθεί, βρίσκεται σε πιλοτική εφαρμογή,  ηλεκτρονική 

διαδικασία αίτησης και έγκρισης για απομακρυσμένη πρόσβαση. 

(iii) Ηλεκτρονική καταχώρηση συμβάσεων.  Στην επιστολή μας για το έτος 

2014,  ημερ. 29.5.2015, αναφέρθηκε ότι, από έλεγχο στις διαδικασίες 

ηλεκτρονικής καταχώρησης συμβάσεων διαπιστώθηκε ότι στοιχεία 

συμβάσεων της Αρχής τηρούνται στο Λογισμικό Ελέγχου Συμφωνιών. Το εν 

λόγω λογισμικό αναπτύχθηκε από το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής μετά 

από αίτημα των Νομικών Υπηρεσιών και των Δημοσίων Σχέσεων για 

παρακολούθηση των συμφωνιών της Αρχής. Έκτοτε το λογισμικό 

χρησιμοποιείται από διάφορα τμήματα της Αρχής και ιδιοκτήτης του 
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Λογισμικού είναι οι Νομικές Υπηρεσίες. Όπως αναφέρεται σε σχετική 

ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ των Νομικών Υπηρεσιών και του 

Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής, μετά από εισηγήσεις των χρηστών, 

προτάθηκε αναβάθμιση του λογισμικού για σκοπούς πρόσθετης 

λειτουργικότητας και αύξησης/αξιοποίησης των δυνατοτήτων του συστήματος 

όπως τη φύλαξη των συμβάσεων σε ηλεκτρονική μορφή. Οι Νομικές 

Υπηρεσίες σε απάντησή τους έθεσαν θέμα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας 

των συμβάσεων.  Όπως διαπιστώσαμε, αρκετά έγγραφα συμφωνιών 

βρίσκονται ήδη σαρωμένα και φυλάγονται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές των 

υπαλλήλων που χειρίζονται συμβάσεις και στο λογισμικό ERP για θέματα 

που αφορούν παραγγελίες και τιμολογήσεις. 

Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής σε 

συνεργασία με τις Νομικές Υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους χρήστες, 

προβεί σε ανάλυση των δυνατοτήτων και λειτουργιών του υφιστάμενου 

συστήματος όπως και των διαδικασιών που τηρούνται για την ηλεκτρονική 

φύλαξη των στοιχείων και εγγράφων των συμφωνιών, για αξιοποίηση και 

ενδεχόμενη αναβάθμιση του Λογισμικού Ελέγχου Συμφωνιών, νοουμένου ότι 

τηρούνται όλες οι διαδικασίες και δικλείδες ασφαλείας λογισμικού. 

Η Αρχή, παρόλο που στην απαντητική επιστολή της ημερ. 8.6.2015, μας 

ενημέρωσε ότι θα μελετηθεί η εισήγησή μας, εντούτοις δεν προσκόμισε στην 

Υπηρεσία μας ανάλυση των δυνατοτήτων και λειτουργιών του υφιστάμενου 

συστήματος καθώς και των διαδικασιών που τηρούνται για την ηλεκτρονική 

φύλαξη των στοιχείων και εγγράφων των συμφωνιών.  Ο δε ιδιοκτήτης του 

Λογισμικού Ελέγχου Συμφωνιών, κατ’ ανάθεση Διευθυντής Εταιρικής 

Στρατηγικής και Πολιτικής,  με ηλεκτρονική αλληλογραφία ημερ. 21.4.2016 

μας ενημέρωσε, ότι δεν προτίθεται επί του παρόντος να προχωρήσει σε 

ηλεκτρονική φύλαξη του κειμένου των συμβάσεων στο Λογισμικό Ελέγχου 

Συμφωνιών για λόγους ασφάλειας. 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5.4.2 στην Εταιρική Πολιτική Ασφάλειας 

Πληροφοριών, η αποθήκευση πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή γίνεται σε 

συγκεκριμένο ηλεκτρονικό χώρο περιορισμένης και ελεγχόμενης πρόσβασης και 

για απόρρητες πληροφορίες, όπου υπάρχει δυνατότητα πρέπει να γίνεται χρήση 

κρυπτογράφησης. Εφόσον διαπιστώσαμε ότι αρκετά έγγραφα συμφωνιών 



- 64 - 

βρίσκονται ήδη σαρωμένα και φυλάγονται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές των 

υπαλλήλων που χειρίζονται συμβάσεις στις διάφορες μονάδες της Αρχής, η 

Υπηρεσία μας εισηγείται όπως, ο Λειτουργός Ασφάλειας Πληροφοριών σε 

συνεργασία με τους Υπεύθυνους Ασφάλειας Πληροφοριών και τους 

Προϊσταμένους των εμπλεκόμενων τμημάτων προβούν σε εκτίμηση των επιπέδων 

ασφάλειας που απαιτεί η Αρχή αφού ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα σημεία που 

αναφέρονται στην Εταιρική Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών: 

i. την τελική ιδιοκτησία και ευθύνη για τη διασφάλιση της πληροφορίας και κατ’ 

επέκταση για εφαρμογή του Συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών έχει η 

Ανώτερη/Ανώτατη Δ/νση της Αρχής (παρ. 4.2). 

 ii. η ασφάλεια πληροφοριών σημαίνει μεταξύ άλλων προστασία από διάδοση.  

Στο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον που λειτουργεί η Αρχή, η 

ασφάλεια πληροφοριών αποτελεί ίσως το κρισιμότερο παράγοντα για τη 

διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (παρ. 1). 

iii. ο Οργανισμός αναγνωρίζοντας τη σημασία των πληροφοριακών πόρων που 

διαχειρίζεται δεσμεύεται για τη προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, 

προστασία προσωπικών δεδομένων, συμμόρφωση με τους όρους των 

συμβολαίων όσον αφορά στην ασφάλεια των πληροφοριών, για την 

εφαρμογή όλων των κατάλληλων μέτρων προστασίας για αποφυγή κλοπής ή 

λανθασμένης χρήσης των πληροφοριακών πόρων (παρ. 3). 

Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως η ΕΠΑΠ αναθεωρηθεί για να συμπεριλάβει 

νέες  διαδικασίες όπως  η ασφαλής ηλεκτρονική φύλαξη συμβολαίων. 

19.  Διαφημίσεις και έξοδα προώθησης.   

(α) Οι δαπάνες για σκοπούς διαφήμισης και προβολής των υπηρεσιών της Αρχής το 

2015, σύμφωνα με στοιχεία της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, ανήλθαν σε €8,6 εκ., 

σε σύγκριση με €8,5 εκ. το 2014. 

Έτος  
Προϋπολογισθείσες 

δαπάνες 
Πραγματικές 

δαπάνες 

  € € 

2013 

2014 

2015 

 12.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

13.208.495 

  8.512.826 

  8.601.933 
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Σημειώνεται ότι, το κονδύλι για τις διαφημίσεις ανήκει στην κατηγορία των 

δεσμευμένων άρθρων του Προϋπολογισμού, οι δαπάνες του οποίου θα πρέπει να 

υποβάλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών για έγκριση. Για τις δαπάνες του έτους 

δόθηκαν οι σχετικές εγκρίσεις από το Υπουργείο Οικονομικών. Όπως αναφέρεται 

στο Επεξηγηματικό Μνημόνιο για τον Προϋπολογισμό, μέρος του ποσού 

επρόκειτο να διατεθεί για διαφήμιση και προβολή των διαφόρων υπηρεσιών που 

προσφέρει η Αρχή, όπως π.χ. Cytamobile-Vodafone, Soeasy, Cytavision, Cytanet, 

Σταθερή Τηλεφωνία, Υπηρεσίες Σύγκλισης, όπως επίσης για διεθνείς επικοινωνίες 

και για προβολή της εταιρικής εικόνας και των αξιών του Οργανισμού. 

Πέραν της δαπάνης ύψους €8,5 8,6 εκ. ποσό ύψους €0,4εκ. παρουσιάζεται στις 

προπληρωμές για το έτος, το οποίο προκύπτει κυρίως από πληρωμές στα αθλητικά 

σωματεία στα οποία η Αρχή είναι ο κύριος χορηγός, για διαφήμιση στις φανέλες των 

ποδοσφαιρικών ομάδων. 

Συναφώς αναφέρεται ότι, η διαδικασία στο Σύστημα Ποιότητας για τη Διαχείριση 

Προιοντικής Επικοινωνίας (Μ18203), σύμφωνα με την οποία κατανέμονται τα κονδύλια 

διαφήμισης χρήζει αναθεώρησης,  λόγω του ότι δεν συνάδει με τη νέα οργανική δομή 

της Αρχής όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις συνεδρίες του στις 23.12.2014 και 

29.9.2015. 

(β) Οι δαπάνες του έτους σύμφωνα με στοιχεία της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης 

αναλύονται όπως πιο κάτωː  

 2015 2014 Αύξηση/(μείωση)
 € € € 
Διαφημίσεις στα 
Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης 
(MME) 2.573.410  2.576.127  (2.717) 
Χορηγίες 3.029.870  3.237.902  (208.032) 
Πινακίδες 1.291.994  1.494.826  (202.832) 
Διαφημιστικά 
γραφεία,  
συνεργάτες και 
εκδηλώσεις 1.370.801  1.018.716  352.085 
Διαφημιστικά 
Δώρα 307.210  366.995  (59.785) 
Σχέδια Πιστότητας 
Πελατών (12.780)  (200.810)  188.030 
Make your own- 
Αμοιβή 
συνεργατών 41.428  19.070  22.358 
Σύνολο 8.601.933  8.512.826  89.107 
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Σε σχέση με τα πιο πάνω διαπιστώθηκαν τα ακόλουθαː 

 Το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης για διαφημίσεις στα ΜΜΕ (€1,6εκ) διατέθηκε 

για προβολή διαφημιστικών εκστρατειών μέσω των Συγκροτημάτων MME, 

όπως φαίνεται πιο κάτω (δεν συμπεριλαμβάνονται οι ιστοσελίδες). 

 2015 2014 Αύξηση/(μείωση)
 € € € 
Φιλελεύθερος 193.107  195.827  (2.720) 
Δίας 390.887  387.642  3.245 
Αλήθεια 44.239  48.060  (3.821) 
Πολίτης 54.144  46.910  7.234 
Ειδικές Εκδόσεις 66.046  67.454  (1.408) 
Χαραυγή 6.719  14.492  (7.773) 
ΑΝΤ1 409.968  420.129  (10.161) 
ΡΙΚ 135.563  272.342  (136.779) 
Mega 294.880  233.179  61.701 
New Extra TV 29.370  26.667  2.703 
Άστρα 11.785  20.393  (8.608) 
Σύνολο 1.636.708  1.733.095  (96.387) 

Στις πιο πάνω δαπάνες περιλαμβάνονται τα πιο κάτω ποσά για διαφημίσεις σε 

τηλεοπτικούς σταθμούς. 

 
  2015 

 € 
Τηλεθεάσεις 

% 

Prime time 
Τηλεθεάσεις 

% 

Επένδυση 
Αρχής 

% 
Sigma TV 230.219 22,96 20,49 22,82 
ΑΝΤ1 TV 376.941 29,76 28,69 37,37 
ΡΙΚ 1 TV 101.366 21,45 24,45 10,05 
ΡΙΚ 2 TV 5.335 4,08 2,73 0,53 
Mega TV 294.880 21,75 23,63 29,23 
Σύνολο 1.008.741    

 Το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης για χορηγίες ύψους €2,73εκ, αφορούσε 

στην προβολή των υπηρεσιών/προϊόντων της Αρχής στις στολές των 

ομάδων και σε άλλες δραστηριότητες των αθλητικών σωματείων, χορηγία 

στη Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή για την περίοδο 2015-2016, για στήριξη 

της συμμετοχής των κύπριων αθλητών στους Ολυμπιακούς αγώνες 2016 στο 

Ρίο ντε Τζανέιρο, χορηγία στη Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και 

διαφημιστικές πινακίδες σε γήπεδα.  
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 H δαπάνη που αφορούσε στις αμοιβές των τεσσάρων διαφημιστικών 

γραφείων με τα οποία συνεργάζεται η Αρχή για την ετοιμασία διαφημιστικών 

εκστρατειών, ανήλθε σε €470.893 σε σχέση με €308.950 το 2014. H αύξηση 

ύψους €161.943 (ή ποσοστό 52,42%) προέκυψε λόγω των αυξήσεων στις 

αμοιβές των 3 εκ των 6 συνεργαζόμενων με την ΑΤΗΚ διαφημιστικών 

γραφείων  κατά €192.485, ενώ οι αμοιβές των 3 άλλων διαφημιστικών 

γραφείων   μειώθηκαν κατά €30.542. 

Συναφώς αναφέρεται ότι, το Κεντρικό Συμβούλιο Προσφορών κατόπιν μελέτης 

σχετικής έκθεσης που υποβλήθηκε από το Μάρκετινγκ-Επικοινωνία σε συνεδρία 

που έγινε την 1.7.2015, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η βέλτιστη λύση για την 

Αρχή ήταν να προχωρήσει σε συνεργασία με ένα μόνο διαφημιστικό γραφείο. 

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του που έγινε στις 28.7.2015 

υιοθέτησε τη σύσταση του Κεντρικού Συμβουλίου Προσφορών, δηλαδή τη 

προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με τη μέθοδο των δύο φακέλων για εξασφάλιση 

υπηρεσιών διαφήμισης από ένα διαφημιστικό γραφείο, και παράλληλα την 

ανανέωση των υφιστάμενων συμβολαίων με τα διαφημιστικά γραφεία για περίοδο 

έξι μηνών ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για ολοκλήρωση της διαδικασίας 

προκήρυξης/αξιολόγησης/κατακύρωσης του διαγωνισμού και υπογραφής 

συμβολαίου. Λόγω καθυστέρησης στην τήρηση των αρχικών χρονοδιαγραμμάτων,  

και μετά από αίτημα της επιτροπής σύνταξης προδιαγραφών του διαγωνισμού το 

Συμβούλιο σε συνεδρία του την 1.3.2016 αποφάσισε όπως τα υφιστάμενα 

συμβόλαια παραταθούν για ακόμη έξι μήνες μέχρι τις 30.9.2016. 

(γ) Όπως παρατηρήθηκε, η συνολική δαπάνη για προβολή στις ιστοσελίδες 

ανήλθε σε €566.888 (€463.879 το 2014).  Από το ποσό αυτό, ποσό €93.226 

δαπανήθηκε απευθείας από την αρμόδια υπηρεσία χωρίς να ενταχθεί στα πλάνα 

(media plans) των διαφημιστικών γραφείων.  Όπως αναφέρθηκε και στην έκθεση 

μας για το προηγούμενο έτος, δεν υπάρχουν κριτήρια και καθορισμένη 

μεθοδολογία για την επιλογή των ιστοσελίδων με τις οποίες θα συνεργάζεται η 

Αρχή. Επίσης, δεν υποβλήθηκε στο Συμβούλιο η  εισήγηση για την προβολή της 

Αρχής σε ιστοσελίδες, σύμφωνα με την απόφαση του ημερ. 9.12.2014. Η τακτική 

που εφαρμόστηκε από την Αρχή ήταν η επιλογή των ιστοσελίδων από τους 

Διαχειριστές των Προϊόντων κυρίως των Υπηρεσιών Cytamobile Vodafone και 

Cytavision. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ίδιες εταιρείες συνεργάζονται και με τις 
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δυο υπηρεσίες ταυτόχρονα, χωρίς να έχουν υπογραφεί συμφωνίες συνεργασίας 

με αποτέλεσμα, να μην είναι γνωστοί οι όροι συνεργασίας και κυρίως ο χρόνος 

συνεργασίας και το ύψος της αμοιβής τους. 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα ποσά που δαπανήθηκαν στις εν λόγω 

ιστοσελίδες για το 2015 από τους Διαχειριστές των Προϊόντων των Υπηρεσιών 

Cytamobile Vodafone και Cytavision όπως και η επισκεψιμότητα τους.  

Ιστοσελίδα 

 
Cytavision 

(€) 
Cytamobile 
vodafone(€) 

Μηνιαία 
Επισκεψιμότητα 
(Unique Visitors) 

Αρ. 1 2.500,00  2.500,00  80,708 
Αρ. 2 2.000,00  3.600,00  Δεν υπάρχουν 

στοιχεία 
Αρ. 3 3.000,00  2.000,00  280,922 
Αρ. 4 500,00  500,00  Δεν υπάρχουν 

στοιχεία 
Αρ. 5 1.000,00  6.000,00  136,950 
Αρ. 6 2.500,00  1.600,00  211,646 
Αρ. 7 400,00  ----  Δεν υπάρχουν 

στοιχεία 
Αρ. 8 ----  3.000,00  Δεν υπάρχουν 

στοιχεία 
Αρ. 9 1.513,00  ----  147,094 

Αρ. 10 1.926,25  ----  80,795 
 15.339,25  19.200,00   

(δ) Σύμφωνα με το Πλαίσιο Πολιτικής Έμμεσης Διαφήμισης της Αρχής, η έμμεση 

διαφήμιση διαχωρίζεται σε (α) διαχρονική, δηλαδή έργα τα οποία έχουν απτό 

χαρακτήρα και παραμένουν ή/και χρησιμοποιούνται μεσοπρόθεσμα και 

διασφαλίζουν διαχρονική προβολή της Αρχής, και (β) αναλώσιμη, δηλαδή έργα 

μικρής διάρκειας, όπως διοργανώσεις/εκδηλώσεις, παραστάσεις/συναυλίες, 

συνέδρια. Κατά τη διάρκεια του έτους δεν  διατέθηκαν ποσά για τη στήριξη 

διαχρονικών έργων. 

Όσον αφορά στις εγκρίσεις των χορηγιών διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

 Οι χορηγίες οι οποίες δόθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους εγκρίθηκαν στη 

πλειονότητα τους από τον Αναπληρωτή Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή, και 

ορισμένες από τον Πρόεδρο ή το Συμβούλιο της Αρχής.  
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 Σε ορισμένες περιπτώσεις, παρότι οι χορηγίες αξιολογήθηκαν αρνητικά από την 

Επιτροπή Αναλωσίμων Έργων, δόθηκαν με έγκριση του Προέδρου ή του ΑνΑΕΔ 

κατά παρέκκλιση των προνοιών του Πλαισίου Πολιτικής Έμμεσης Διαφήμισης. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα παραδείγματαː 

(1) Ποσό ύψους €2000 δόθηκε στη Θεατρική Πορεία Λεμεσού για τη θεατρική 

παράσταση «Το βασιλόπουλο της Βενεδιάς» μετά από έγκριση του ΑνΑΕΔ και του 

Προέδρου. Σύμφωνα με το Πλαίσιο Πολιτικής Έμμεσης Διαφήμισης η Αρχή δεν θα 

στηρίζει Θεατρικές παραστάσεις και κατά συνέπεια τέτοιες αιτήσεις δεν θα 

εξετάζονται. 

(2) Ποσό ύψους €8.403 δόθηκε προς τον εκδοτικό οίκο Δίας Λτδ για παραγωγή 

του έργου «Μουσικό Έργο ΧΟΕΣ» σε CD μετά από έγκριση του Προέδρου. 

Σύμφωνα με το Πλαίσιο Πολιτικής Έμμεσης Διαφήμισης η Αρχή δεν θα  προβαίνει 

σε χορηγίες βιβλίων, δίσκων και εντύπων.  

(3) Ποσό ύψους €1.681 δόθηκε προς τον «Μορφωτικό Σύλλογο Αναγέννηση»  

μετά από έγκριση του ΑνΑΕΔ. Σύμφωνα με   το Πλαίσιο Πολιτικής Έμμεσης 

Διαφήμισης η Αρχή δεν θα  προβαίνει σε δωρεές/εισφορές/αγορά λαχνών για 

φιλανθρωπικούς ή κοινωφελείς σκοπούς.  

(4) Ποσό ύψους €2000 δόθηκε στο Δήμο Στροβόλου  για την εκδήλωση 

«Λογοτεχνικές συναντήσεις της Πέμπτης» μετά από έγκριση του ΑνΑΕΔ, παρότι η 

αίτηση του Δήμου είναι εκτός Πλαισίου Πολιτικής Έμμεσης Διαφήμισης.  

(5) Ποσό ύψους €1000 στο «Μέλαθρο Αγωνιστών ΕΟΚΑ» από το Ταμείο του 

ΑνΑΕΔ μετά από έγκριση του όπως και του Προέδρου. Σημειώνεται ότι, το νομικό 

πλαίσιο λειτουργίας της Αρχής δεν επιτρέπει την παραχώρηση εισφορών σε 

φιλανθρωπικά ιδρύματα. 

Διαπιστώθηκε και πάλι ότι, δεν τηρούνται  στοιχεία μέτρησης της 

αποτελεσματικότητας των χορηγιών. Εισήγηση της Υπηρεσίας μας είναι όπως 

κατά το δυνατό καθοριστούν μετρήσιμα κριτήρια τα οποία θα αξιολογούν την 

αποτελεσματικότητα της κάθε χορηγίας. 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής στην απάντησή του αναφέρει 

ότι, η αρμόδια μονάδα των Δημοσίων Σχέσεων αξιολογεί κάθε χρόνο γύρω στις 

300 αιτήσεις για χορηγία και υλοποιεί γύρω στις 100 χορηγίες, μικρής ή μεγάλης 
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εμβέλειας. Στις πλείστες περιπτώσεις, τα αντισταθμιστικά οφέλη που εξασφαλίζει η 

Αρχή είναι τριπλάσιας αξίας από την αξία της χορηγίας. Γίνεται έλεγχος ότι τα 

αντισταθμιστικά οφέλη υλοποιούνται και, επίσης, η αξιοποίηση του λογοτύπου της 

Αρχής τυγχάνει πάντα της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

Η εφαρμογή πιο πολυσύνθετων μεθόδων ελέγχου προϋποθέτει σημαντικό κόστος 

καθώς και σημαντική καθυστέρηση και εκτιμάται ότι μειώνει τελικώς την 

ανταπόδοση της χορηγίας σε αξία αντισταθμιστικών οφελών. Το συνολικό κόστος 

μιας τέτοιας ενέργειας θα ήταν δυσανάλογο ως προς την αξία του συνολικού 

κονδυλίου που διατίθεται για χορηγίες και θα μηδένιζε την αξία της όλης ενέργειας, 

η οποία αποσκοπεί στο να αναδείξει την προσφορά της Αρχής στα κοινά και στη 

διατήρηση καλών σχέσεων, συμβάλλοντας στην καλή της εικόνα. Επίσης αναφέρει 

ότι, η μέτρηση της εικόνας/μάρκας της Αρχής γίνεται σε τακτά διαστήματα μέσω 

της έρευνας Brand Equity. 

(ε) Όπως αναφέρθηκε και στην έκθεση μας για το προηγούμενο έτος,  η 

παραχώρηση χορηγιών έμμεσης διαφήμισης για υπηρεσίες, δεν διέπεται από 

επαρκές πλαίσιο πολιτικής και δεν υπάρχει ικανοποιητικός μηχανισμός ο οποίος 

να ελέγχει κατά πόσον τα αντισταθμιστικά ανταλλάγματα είναι ανάλογα του 

κόστους που επωμίζεται η Αρχή. Συναφώς αναφέρεται ότι, ο τότε Ανώτατος 

Εκτελεστικός Διευθυντής με σχετικό υπόμνημα του ημερομηνίας 18.7.2014 

εισηγήθηκε στο Συμβούλιο την έγκριση της εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας, 

για τον καταρτισμό πολιτικής για τις χορηγίες και καθορισμό μετρήσιμων στόχων 

με σκοπό τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της Αρχής. Το Συμβούλιο με απόφαση 

του στις 20.1.2015 ζήτησε την επικαιροποίηση της εισήγησης, η οποία  μέχρι την 

ημερομηνία του ελέγχου ακόμη εκκρεμούσε. 

20. Καθυστέρηση στην έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων του  

Διοικητικού Συμβουλίου.  

Παρατηρήθηκε μεγάλη καθυστέρηση στην έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής. Τα πρακτικά 9 συνεδριάσεων που διεξήχθηκαν από τις 

27.1.2015 μέχρι τις 28.4.2015  εγκρίθηκαν στις 16.6.2015, 19 συνεδριάσεων που 

διεξήχθηκαν από τις 17.2.2015 μέχρι τις 8.12.2015  εγκρίθηκαν στις 28.12.2015, ενώ τα 

πρακτικά των συνεδριάσεων με αριθμούς 48 και 49 που έγιναν στις 22.12.2015 και 

28.12.2015 αντίστοιχα εγκρίθηκαν στις 8.3.2016 και 22.3.2016.  
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21. Αποθήκη. 

Τα αποθέματα υλικών λειτουργίας και συντήρησης στις 31.12.2015 ήταν αξίας 

€9.6 εκ. σε σύγκριση με €7,7 εκ. το 2014 και τα αποθέματα υλικών για τα έργα υπό 

εκτέλεση,  €43.9 εκ. σε σύγκριση με €21,6 εκ. το 2014.   

H πρόβλεψη για πεπαλαιωμένα υλικά στις 31.12.2015 ήταν €329.170 για 

αποθέματα λειτουργίας και συντήρησης και €1.194.159 για έργα υπό εκτέλεση.   

Κατά το 2015 έγινε διαγραφή πεπαλαιωμένων υλικών αξίας €1.076.000. 

Στις 31/12/2015 υλικά και εξοπλισμός αξίας €742.224 βρίσκονταν σε προμηθευτές 

στο εξωτερικό για επιδιόρθωση. 

Αποθέματα επιστραφέντων καλωδίων χαλκού.  Παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχει 

διαδικασία καταγραφής σε μητρώο αποθηκών του αποθέματος επιστραφέντων 

καλωδίων που περιέχουν χαλκό. Στην απάντηση του ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Αρχής ανέφερε ότι, βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία μητρώου 

επιστραφέντων καλωδίων που περιέχουν χαλκό και έχει αρχίσει η εργασία για 

δημιουργία κοινής διαδικασίας που θα επιτρέψει τον ομοιόμορφο χειρισμό από 

κάθε περιφερειακό σημείο συλλογής χαλκού. 

22. Αγορά Υπηρεσιών. 

Η Αρχή αγοράζει υπηρεσίες από διάφορους συνεργάτες (υπεύθυνος γραφείου 

τύπου, κοινωνική λειτουργός, ιατρός εργασίας και νοσηλεύτρια). Η δαπάνη το 

2015 ανήλθε σε €148.787 (€256.916 το 2014). Όπως αναφέρθηκε και στην έκθεση 

μας για το προηγούμενο έτος, τα κριτήρια και οι διαδικασίες για εξασφάλιση των 

υπηρεσιών καθορίστηκαν σε συνεδρία του Συμβουλίου Γενικής Διεύθυνσης στις 

21.10.2013. Συνοπτικά η διαδικασία προβλέπει αιτιολόγηση της ανάγκης από την 

αρμόδια Υπηρεσία, διερεύνηση κατά πόσο η ανάγκη μπορεί να ικανοποιηθεί 

εσωτερικά, έγκριση από το Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης, ενημέρωση των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων, τελική έγκριση από το Συμβούλιο και προκήρυξη 

προσφορών σε περίπτωση που η ανάγκη δεν μπορεί να ικανοποιηθεί εσωτερικά.  

Επιπρόσθετα, σε συνεδρία του Συμβουλίου στις 25.8.2015 αποφασίστηκε όπως 

αρχίσει αμέσως η διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμών για όλους τους 

αναγκαίους συνεργάτες των Υπηρεσιών Προσωπικού, με στόχο την κατακύρωση 

των διαγωνισμών πριν τις 31.12.2015, ώστε να μην χρειαστεί νέα παράταση των 
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συμβολαίων των υφιστάμενων συνεργατών. Παρατηρήθηκε ότι, η απόφαση του 

Συμβουλίου μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί. 

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Αρχή διέκοψε κάποια από τα συμβόλαια των 

συνεργατών αλλά παράλληλα προέβηκε και σε ανανεώσεις συμβολαίων 

αναφορικά με τις οποίες παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

 Στη περίπτωση της υπεύθυνου γραφείου τύπου, το Συμβούλιο σε συνεδρία 

του στις 17.2.2015 αποφάσισε τη συνέχιση της συνεργασίας μαζί της μέχρι 

τις 30.6.2015, ενώ στις 2.6.2015 αποφάσισε την ανανέωση του συμβολαίου 

συνεργασίας για ένα συν ένα έτη. 

 Το συμβόλαιο μιας εκ των κοινωνικών λειτουργών ανανεώθηκε μέχρι το 

τέλος του 2015 με απόφαση του Συμβουλίου στις 27.6.2014, και ακολούθως, 

επεκτάθηκε μέχρι τις  30.4.2016 (απόφ. Συμβουλίου ημερ.22.12.2015), 

ημερομηνία κατά την οποία αναμενόταν όπως κατακυρωθεί ο διαγωνισμός 

για δύο νέους συνεργάτες κοινωνικούς λειτουργούς. Σε περίπτωση που η εν 

λόγω συνεργάτης δεν ήταν μία εκ των επιτυχόντων του διαγωνισμού, η 

συνεργασία μαζί της να επεκτεινόταν μέχρι τις 31.5.2016, ούτως ώστε να 

δινόταν η δυνατότητα να εκπαιδευτούν στο εργασιακό περιβάλλον οι δύο νέοι 

συνεργάτες. Όπως παρατηρήθηκε, η προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού 

έγινε τον Μάρτιο του 2016, με τελευταία ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών την 6.5.2016, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η τήρηση των 

πιο πάνω χρονοδιαγραμμάτων. Όπως μας έχετε πληροφορήσει, το 

Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 26.4.2016 αποφάσισε το μη άνοιγμα των 

προσφορών του διαγωνισμού και την επέκταση της συνεργασίας με την 

υφιστάμενη Κοινωνική Λειτουργό για έξι μήνες από 1.5.2016 μέχρι 

31.10.2016, μέχρι την υποβολή σχετικής εισήγησης σχετικά με προηγούμενη 

του απόφαση (ημερ. 5.4.2016) για μελέτη της νέας πολιτικής της Κυβέρνησης 

για μετατροπή υπαλλήλων ορισμένου σε αορίστου χρόνου, και της ψήφισης 

από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του νομοσχεδίου «Ο περί της Ρύθμισης 

της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου στη 

Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2016» 
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 Στις περιπτώσεις ανανεώσεων των συμβολαίων του ιατρού εργασίας και της 

νοσηλεύτριας, το Συμβούλιο με απόφαση του στις 27.6.2014 προέβηκε σε 

ανανέωση τους μέχρι το τέλος του 2015. Επιπλέον, με απόφαση του στις 

17.11.2015 αποφάσισε όπως επεκταθεί η συνεργασία της Αρχής μαζί τους 

για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη ένα. 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, σε ορισμένες περιπτώσεις τα 

συμβόλαια παρατάθηκαν πέραν των 30 μηνών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 

προϋποθέσεις για μετατροπή των συμβάσεων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου 

Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου του 2003 (Ν.98(Ι)/2003). 

Συναφώς αναφέρεται ότι, εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου Εργατικών 

Διαφορών οι αιτήσεις εργατικών διαφορών με αρ.948/14 και αρ.345/15 εναντίον 

της Αρχής, οι οποίες καταχωρήθηκαν από δύο εκ των συνεργατών της Αρχής, τα 

συμβόλαια των οποίων διακόπηκαν στις 23.7.2014.  Με τις εν λόγω αιτήσεις 

εξαιτούνται μεταξύ άλλων τις ακόλουθες θεραπείες: (1) Διάταγμα του Δικαστηρίου 

το οποίο να δηλώνει και/ή να αναγνωρίζει ότι η σχέση η οποία δημιουργήθηκε 

μεταξύ των διαδίκων ήταν σχέση εργοδότη και εργοδοτουμένου (2) αποζημίωση 

για την ζημιά που υπέστηκαν οι αιτητές λόγω του παράνομου τερματισμού της 

απασχόλησης τους (3) απόφαση υπέρ των αιτητών για ποσό ύψους €22.566,49 

στην αίτηση με αρ.948/14 το οποίο ο αιτητής κατέβαλε στο Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων για την περίοδο από 1.3.2008 μέχρι τον τερματισμό της 

απασχόλησης του, και ποσό ύψους €22.500  στην αίτηση με αρ.345/15 το οποίο ο 

αιτητής κατέβαλε στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίοδο από 

1.1.2008 μέχρι τον τερματισμό της απασχόλησης του, και (4) Διάταγμα 

επαναπρόσληψης των αιτητών.  

Η Υπηρεσία μας στην Έκθεση της για το 2014 συνέστησε όπως τερματιστεί άμεσα 

η κατάσταση αυτή, και όπως μη ανανεωθούν τα συμβόλαια των συνεργατών. 

Εντούτοις, η Αρχή προχώρησε στην ανανέωση των συμβολαίων που αναφέρονται 

πιο πάνω. 

Αναφέρεται συναφώς ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητα 

του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών στην Εγκύκλιο του αρ. 1517 

ημερομηνίας 14.5.2015 σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις για Αγορά/Μίσθωση 

Υπηρεσιών αναφέρει ότι τέτοιες συμβάσεις δεν πρέπει να παραπέμπουν σε 
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καθεστώς μισθωτού προσώπου αντί  αυτοεργοδοτούμενου και οι ελέγχοντες 

λειτουργοί θα είναι υπόλογοι και θα εξετάζεται θέμα αστικής, ποινικής ή 

πειθαρχικής ευθύνης, όταν γίνεται κάτι τέτοιο.   

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής στην απάντησή του αναφέρει 

ότι κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας του θεσμού της Ιατρικής της Εργασίας είναι η 

ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης του προσωπικού προς τους συνεργάτες, ώστε 

το προσωπικό να μπορεί να εμπιστεύεται σ΄ αυτούς τη σωματική του υγεία. Τόσο 

ο Ιατρός εργασίας όσο και η συνεργάτιδα νοσηλεύτρια έχουν σταδιακά εμπνεύσει 

αισθήματα εμπιστοσύνης στο προσωπικό, τόσο μέσω της διεξαγωγής 

προληπτικών προγραμμάτων υγείας για ομάδες προσωπικού που κρίνονται ως 

υψηλού κινδύνου, όσο και μέσω της παροχής πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας 

στο προσωπικό. Στις ισχύουσες συμφωνίες με τους δύο συνεργάτες, η Αρχή 

διατηρεί το δικαίωμα ανανέωσης για διάστημα που ίδια επιθυμεί. 

Η Υπηρεσία δεν συμφωνεί πως οι πιο πάνω λόγοι μπορούν να δικαιολογήσουν 

τον χειρισμό που γίνεται από την ΑΤΗΚ, χειρισμός που συνιστά καταστρατήγηση 

των αρχών της ίσης μεταχείρισης, διαφάνειας και χρηστής διοίκησης. 

23. Αυτεπάγγελτη έρευνα εναντίον της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 

και του ομίλου Forthnet A.E. και/ή της Multichoice Hellas S.A. για 

πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3 ή/και 6 του Νόμου 

αρ.13(Ι)/2008 καθώς και των άρθρων 101 ή/και 102 ΣΛΕΕ (Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Ε.Π.Α) με επιστολή της προς την Αρχή 

στις 5.2.2015, την ενημέρωσε για την απόφαση της σύμφωνα με το άρθρο 42 των 

περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων 2008 έως 2014, για την πρόθεση της 

όπως επιβάλει στην Αρχή διοικητικό πρόστιμο.   

Αντικείμενο της έρευνας ήταν οι πιθανολογούμενες παραβάσεις του Νόμου, καθώς 

και των άρθρων 101 ή/και 102 της ΣΛΕΕ (Συνθήκη για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης), από μέρους της ΑΤΗΚ υπό την εμπορική επωνυμία  CYTA 

και από μέρους του ομίλου Forthnet A.E.  και/ή από μέρους της Multichoice Hellas 

S.A., ως αποτέλεσμα της συνεργασίας τους στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη 

διάθεση του τηλεοπτικού περιεχομένου της δορυφορικής πλατφόρμας 

NOVACYPRUS μέσα από την πλατφόρμα Cytavision ή/και της δράσης τους 
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ξεχωριστά ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας στον τομέα της διάθεσης 

συνδρομητικών καναλιών/τηλεοπτικών δικαιωμάτων/τηλεοπτικού περιεχομένου στη 

συνδρομητική τηλεόραση. 

Η Επιτροπή στη βάση των ενώπιον της στοιχείων αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα: 

 Η ΑΤΗΚ και η Forthnet παραβίασαν το άρθρο 3(1)(α) του Νόμου και το άρθρο 

101(1)(α) της ΣΛΕΕ σε σχέση με τη μεταξύ τους Συμφωνία ημερομηνίας 

23.12.2011, στη βάση της οποίας προβλέπεται ο έμμεσος καθορισμός τιμών και η 

ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών αναφορικά με την μελλοντική εμπορική 

πολιτική τους που είχαν ως αντικείμενο τον περιορισμό του ανταγωνισμού. 

 Η ΑΤΗΚ και η Forthnet παραβίασαν το άρθρο 3(1)(β) του Νόμου και το άρθρο 

101(1)(β) της ΣΛΕΕ σε σχέση με τη πιο πάνω Συμφωνία, για την αποκλειστική 

διάθεση των συνδρομητικών καναλιών NOVACINEMA και NOVASPORTS μέσω 

της τηλεοπτικής πλατφόρμας    CYTAVISION και της μη άσκησης ανταγωνισμού, 

που είχαν ως αποτέλεσμα ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα τον περιορισμό του 

ανταγωνισμού. 

 Η ΑΤΗΚ και η Forthnet παραβίασαν το άρθρο 3(1)(γ) του Νόμου και το άρθρο 

101(1)(γ) της ΣΛΕΕ σε σχέση με τη μεταξύ τους άτυπη συμφωνία ή/και συμφωνία 

κυρίων για να ισχύσουν όροι μη ανταγωνισμού στην απόκτηση των τηλεοπτικών 

δικαιωμάτων των ποδοσφαιρικών οργανώσεων UEFA CHAMPIONS LEAGUE και  

UEFA EUROPA LEAGUE για την περίοδο 2012-2015, καθώς και για το 

περιεχόμενο το οποίο κατείχε η κάθε μια κατά την υπογραφή της Συμφωνίας, που 

είχαν ως αντικείμενο τον περιορισμό του ανταγωνισμού. 

Η Ε.Π.Α σε συνεδρία της στις 13.5.2015 επέβαλε τα ακόλουθα διοικητικά πρόστιμα: 

 πρόστιμο ύψους €1.400.000, επειδή η Αρχή παραβίασε το άρθρο 3(1)(α) του 

Νόμου και το άρθρο 101(1)(α) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΛΕΕ) σε σχέση με τη μεταξύ αυτής και της εταιρείας Forthnet 

Συμφωνίας ημερομηνίας 23/12/2011, και ιδίως σε σχέση με τους όρους 4.10, 4.11, 

5 και 5.1 αυτής, στη βάση της οποίας προβλέπεται ο έμμεσος καθορισμός τιμών 

και η ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών αναφορικά με την μελλοντική εμπορική 

πολιτική τους που είχαν ως αντικείμενο τον περιορισμό του ανταγωνισμού. 
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 πρόστιμο ύψους €300.000 επειδή η Αρχή παραβίασε το άρθρο 3(1)(β) του 

Νόμου και το άρθρο 101(1)(β) της ΣΛΕΕ σε σχέση με τη μεταξύ αυτής και της 

Forthnet Συμφωνίας ημερομηνίας 23/12/2011 και ιδίως σε σχέση με τους 

όρους 7.1, 7.2, 7.3 και 7.4 αυτής, για την αποκλειστική διάθεση των 

συνδρομητικών καναλιών NOVACINEMA και NOVASPORTS μέσω της 

τηλεοπτικής πλατφόρμας CYTAVISION και της μη άσκησης ανταγωνισμού, 

που είχαν ως αποτέλεσμα ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα τον περιορισμό του 

ανταγωνισμού. 

 Επιπλέον, η Ε.Π.Α επέβαλε στην Αρχή διοικητικό πρόστιμο ύψους 

€1.200.000 επειδή παραβίασε το άρθρο το άρθρο 3(1)(γ) του Νόμου και το 

άρθρο 101(1)(γ) της ΣΛΕΕ σε σχέση με τη μεταξύ αυτής και της εταιρείας 

Forthnet άτυπης συμφωνίας ή/και συμφωνίας κυρίων για να ισχύσουν όροι 

μη ανταγωνισμού στην απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των 

ποδοσφαιρικών διοργανώσεων UEFA CHAMPIONS LEAGUE και UEFA 

EUROPA LEAGUE για την περίοδο 2012-2015, καθώς και για το 

περιεχόμενο το οποίο κατείχε η κάθε μια κατά την υπογραφή της Συμφωνίας, 

που είχαν ως αντικείμενο τον περιορισμό του ανταγωνισμού. 

Η Επιτροπή, δυνάμει του άρθρου 24(β) του Νόμου, υποχρέωσε την ΑΤΗΚ και την 

Forthnet να παύσουν αμέσως τις διαπιστωθείσες ως τα άνω σκεπτικά παραβάσεις 

του άρθρου 3(1)(α), 3(1)(β) και 3(1)(γ) του Νόμου και του άρθρου 101(1)(α), 

101(1)(β) και 101(1)(γ) της ΣΛΕΕ και να αποφύγουν επανάληψη αυτών στο 

μέλλον. 

Επειδή το ποσό για πρόστιμα που εγκρίθηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων 

στον περί Προϋπολογισμό της ΑΤΗΚ του 2015 Νόμο ήταν ανεπαρκές, η Βουλή 

ψήφισε τον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό αρ. 45(ΙΙ) του 2015 ημερ. 

16/12/2015 για κάλυψη των προαναφερθέντων προστίμων.   

Στις 31/3/2016, η ΕΠΑ, με επιστολή της στην Αρχή, ενημέρωσε ότι αποφάσισε να 

ανακαλέσει όλες τις αποφάσεις που έλαβε έχοντας στη σύνθεσή της συγκεκριμένο 

μέλος, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, ημερ. 

29.1.2016, στη Προσφυγή με αρ. 5651/2013.  Στην εν λόγω απόφαση, το 

Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε  την απόφαση της ΕΠΑ σύμφωνα με την οποία 

διατάσσονταν προσωρινά μέτρα εναντίον της Αρχής.   Ο λόγος της ακύρωσης της 
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απόφασης που ανατρέπει την λειτουργία της ΕΠΑ, είναι η προβληματική 

συγκρότηση με τη συμμετοχή μέλους της σε κεντρική επιτροπή κόμματος.  Η 

απόφαση εστιάζεται στο ότι ο ρόλος της ΕΠΑ πρέπει να διαφυλαχτεί ώστε να 

εκτελέσει το έργο της ανεπηρέαστα και μακριά από κομματικές παρεμβάσεις.   

Συνεπώς η Αρχή θα πρέπει να απαιτήσει όπως της επιστραφούν οι οποιεσδήποτε 

καταβληθείσες χρηματικές επιβαρύνσεις, ανάλογα με τα δεδομένα κάθε υπόθεσης.  

24. Αγορά Νομικών Υπηρεσιών. 

Όπως αναφέρθηκε και στην έκθεση μας για το προηγούμενο έτος, δεν υπάρχει 

συμφωνία για την αγορά υπηρεσιών νομικού συμβούλου. Επίσης, δεν υπάρχει 

απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών νομικού 

συμβούλου, εκτός από την απόφαση ημερ.15.9.2015  η οποία αφορά στην 

ανανέωση του  συμβολαίου για παροχή υπηρεσιών στο Τμήμα Διαχείρισης 

Επισφαλειών για την περίοδο από 1.9.2015 – 31.8.2017. 

Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι, τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον νομικό 

σύμβουλο της Αρχής για την παροχή των υπηρεσιών του, δεν περιλαμβάνουν 

αναλυτικά τον αριθμό των ανθρωποωρών και το κόστος χρέωσης ανά 

ανθρωποώρα. Το πιο πάνω σε σχέση με το γεγονός ότι δεν υπάρχει γραπτή 

συμφωνία καθιστά δύσκολη τη διενέργεια έλεγχου της σχετικής δαπάνης η οποία 

το 2015 ανήλθε σε €230.787 (€218.856 το 2014), στην οποία συμπεριλαμβάνεται 

η συμφωνημένη ετήσια αμοιβή (retainer) ύψους €42.715, και ποσό ύψους €31.729 

για την παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου στο Τμήμα Διαχείρισης 

Επισφαλειών. 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει διαπιστώσει ότι σε μεγάλο αριθμό νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου (νπδδ), οι νομικές υπηρεσίες παρέχονται εδώ και πάρα πολλά 

χρόνια (σε ορισμένες περιπτώσεις για δεκαετίες) από τον ίδιο νομικό οίκο. Είναι 

γεγονός ότι με βάση το προηγούμενο νομικό πλαίσιο (Ν.12(Ι)/2006), η ανάθεση 

των νομικών υπηρεσιών (οι οποίες αναφέρονταν στο Μέρος Β του Παραρτήματος 

ΙΙ του Νόμου), δεν θα έπρεπε να γίνεται αναγκαστικά τηρώντας τις αυστηρές 

διαδικασίες που εφαρμόζονταν για τις συνήθεις συμβάσεις υπηρεσιών. Ομοίως, 

στο άρθρο 14 του νέου Νόμου Ν.73(Ι)/2016 (που αποτελεί μεταφορά της 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/23/ΕΕ) καθορίζεται ότι ο Νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται 

στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες αφορούν νομική εκπροσώπηση 
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πελάτη από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 2 και 14A του περί Δικηγόρων 

Νόμου και σε λοιπές νομικές υπηρεσίες, οι οποίες συνδέονται, έστω και 

περιστασιακά, με την άσκηση δημόσιας εξουσίας.  

Από την άλλη, στην Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου αρ. ΓΛ/ΑΑΔΣ 764 που 

εκδόθηκε στις 27 Απριλίου 2016 διευκρινίζεται ότι, ακόμη και για συμβάσεις που 

δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών του τομέα 

δημοσίων συμβάσεων (2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ισχύουν και 

πρέπει να εφαρμόζονται οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη 

διάκρισης των οικονομικών φορέων, στις οποίες μάλιστα τώρα προστίθεται και η 

αρχή της προστασίας του ανταγωνισμού η οποία θα πρέπει επίσης να 

εξυπηρετείται και να διασφαλίζεται κατά το δυνατό ευρύτερα σε κάθε είδους 

δημόσια σύμβαση.   

Η Ελεγκτική Υπηρεσία θεωρεί ότι είναι λογικό για το διοικητικό συμβούλιο ενός 

νπδδ να διατηρεί τον ίδιο νομικό οίκο επί σειρά ετών για την παροχή νομικών 

συμβουλών σε θέματα που σχετίζονται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας (θέματα 

διοικητικού δικαίου), δηλαδή νομικών συμβουλών είτε υπό τη μορφή 

γνωματεύσεων προς το διοικητικό συμβούλιο είτε για την εκπροσώπηση του 

νπδδ  σε περιπτώσεις προσφυγών ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου ή του 

διοικητικού δικαστηρίου. Η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν θεωρεί όμως ότι υπάρχουν 

ιδιαίτεροι λόγοι που να δικαιολογούν τη διατήρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα 

του ίδιου νομικού συμβούλου για την εκπροσώπηση του νπδδ σε περιπτώσεις 

αστικών αγωγών ή διαιτησιών.  

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του νομικού οίκου θα πρέπει να γίνεται στη βάση 

της πιο πάνω εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου.  

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής στην απάντησή του αναφέρει 

ότι οι εισηγήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας θα μελετηθούν. 

Σύσταση:   

Για την παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα που σχετίζονται με την άσκηση 

δημόσιας εξουσίας (θέματα διοικητικού δικαίου), η Αρχή να συνάπτει 

μακροχρόνιες συμβάσεις (μέχρι πέντε έτη) με νομικούς οίκους ακολουθώντας κατά 

το δυνατό ανταγωνιστική διαδικασία. Σε αυτή, δεν καθίσταται υποχρεωτική η 

δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει την 
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προεπιλογή, προς υποβολή προσφορών, ενός κατάλληλου αριθμού εν δυνάμει 

ενδιαφερόμενων και κατάλληλων συνεργατών, μεταξύ των οποίων θα μπορούσε 

να είναι, αν η Αρχή το κρίνει σκόπιμο, και ο υφιστάμενος συνεργάτης.  

Η Αρχή να αναθέτει την εκπροσώπηση του σε περιπτώσεις αστικών αγωγών ή 

διαιτησιών σε νομικούς οίκους που θα επιλέγονται ανά περίπτωση, ή για ομάδες 

παρόμοιων υποθέσεων για συγκεκριμένη περίοδο. Θα μπορούσε για την επιλογή 

των οίκων αυτών να δημοσιεύεται πρόσκληση επίδειξης ενδιαφέροντος και 

υποβολής προσφορών (ειδικά αν πρόκειται για συγκεκριμένη υπόθεση με αμοιβή 

μεγάλης αξίας) ή να ζητείται συνδρομή από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο 

ώστε να ενημερωθούν τα μέλη του για επίδειξη ενδιαφέροντος και καταρτισμό 

σχετικού καταλόγου προεπιλογής νομικών συμβούλων, ανά επαρχία ή παγκύπρια, 

νοουμένου ότι οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία υποστηρίζεται από κατάλληλη 

τεκμηρίωση. Νοείται ότι σε ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες κρίνεται ότι τη 

εκπροσώπηση της Αρχής θα πρέπει να αναλάβει συγκεκριμένος νομικός 

σύμβουλος, για παράδειγμα γιατί χειρίστηκε συναφή προσφυγή που επηρεάζει την 

υπό αναφορά αγωγή, τότε τούτο θα μπορεί να γίνεται κατ΄ εξαίρεση αφού υπάρξει 

κατάλληλη και επαρκής τεκμηρίωση.  

Σε περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη για την εξασφάλιση υπηρεσιών νομικού 

συμβούλου για την ετοιμασία ειδικών μελετών, ή εγγράφων διαγωνισμού που θα 

προκηρύξει η Αρχή, τότε θα πρέπει να τηρούνται οι πρόνοιες της σχετικής περί 

συμβάσεων νομοθεσίας και οι σχετικές αρχές της ίσης μεταχείρισης των 

οικονομικών φορέων, της διαφάνειας και της μη διάκρισης λόγω ιθαγένειας και 

συνεπώς θα πρέπει να προκηρύσσονται ανοικτοί διαγωνισμοί, αναλόγως βέβαια 

και με την εκτίμηση της αξίας της εκάστοτε ανάγκης. 

25. Διοικητική έρευνα για υπερχρεώσεις στον ανεφοδιασμό καυσίμων 

μηχανικών μέσων της Αρχής. 

Από μελέτη της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου το 2012 σχετικά με την 

κατανάλωση καυσίμων για τις γεννήτριες που ηλεκτροδοτούν σταθμούς βάσης 

κινητής τηλεφωνίας, διαπιστώθηκαν σοβαρά κενά και αδυναμίες και έγινε 

εισήγηση όπως διεξαχθεί πλήρης διερεύνηση για καθορισμό και στοιχειοθέτηση 

του μεγέθους του προβλήματος και εντοπισμό των εμπλεκομένων.   
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Στις 16.1.2014 ο Διευθυντής Υπηρεσιών Προσωπικού ζήτησε από τον Ανώτατο 

Εκτελεστικό Διευθυντή να εγκρίνει το διορισμό δύο Νομικών της Υπηρεσίας του 

για την διεξαγωγή διοικητικής έρευνας για να διαφανεί αν έχουν διαπραχθεί 

οποιαδήποτε πειθαρχικά αδικήματα. Σημειώνεται ότι τον Νοέμβριο του 2013 έγινε 

επίσημη καταγγελία στην αστυνομία για τη διεξαγωγή ποινικής έρευνας. 

Στις 10.12.2014 στάλθηκε στον ΑΕΔ έκθεση με τα αποτελέσματα της διοικητικής 

έρευνας. Σύμφωνα με την έκθεση , λόγω του ότι απουσιάζουν ουσιώδη και 

επαρκή στοιχεία τα οποία θα επέτρεπαν την εξαγωγή ξεκάθαρων και ασφαλών 

συμπερασμάτων η έκθεση προτείνει την αναβολή λήψης απόφασης για την 

διεξαγωγή οποιασδήποτε πειθαρχικής έρευνας ενόψει και της παράλληλης 

διεξαγωγής ανακριτικής έρευνας από μέρους της Αστυνομίας.   

Όπως μας έχετε ενημερώσει η ανακριτική έρευνα από την Αστυνομία βρίσκεται σε 

τελικό στάδιο. 

26. Χρεώστες. 

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

31.12.2015, μετά την πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες, ανέρχονται σε €174.8 

εκ. σε σύγκριση με €196,8 εκ. το 2014, παρουσιάζοντας μείωση €22 εκ. ή 

ποσοστό 11,2 % που οφείλεται κυρίως στις οφειλές των συνδρομητών κατά  €5,3 

εκ., στις οφειλές από συνδεδεμένες εταιρείες κατά €5,4 εκ. και στην αποπληρωμή 

6 ομολόγων της Cyta Ελλάς ύψους €6,6 εκ.  

Η συνολική πρόβλεψη του έτους για επισφαλείς χρεώστες στον λογαριασμό 

αποτελεσμάτων ανέρχεται σε €4,2 εκ., σε σύγκριση με €1,9 εκ. το προηγούμενο 

έτος.  Στις 31.12.2015 η συσσωρευμένη πρόβλεψη για  επισφαλείς χρεώστες ήταν 

€20 εκ., σε σύγκριση με €19,8 εκ. το 2014.  

(β) Καθυστερημένες οφειλές από συνεργάτες/διανομείς προϊόντων 

Soeasy.  

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη επιστολή μας, ένας συνεργάτης/διανομέας 

προϊόντων, παρουσίαζε καθυστερημένες οφειλές πέραν του €1  εκ. από τον 

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

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

αποτέλεσμα αυτή να λήξει στις 31.5.2013.  
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Τον Μάιο 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής, αποφάσισε όπως ο 

συνεργάτης ξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 

€30.000 συν μια τελευταία δόση για πλήρη εξόφληση και χρέωση τόκου 4% από 

1η Απριλίου 2013 ο οποίος θα προσαρμόζει το οφειλόμενο ποσό ανά εξαμηνία. Σε 

μεταγενέστερη απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την μείωση της 

δόσης σε €15.000 και αποκοπή της τάξης των 20%-30% από τα ποσά των 

προσφορών που θα κατακυρώνονται από την Αρχή σε εταιρεία του Ομίλου του 

συνεργάτη.  Κατά το 2015 εισπράχθηκε ποσό €165.000 και έγινε συμψηφισμός 

€50.000 από το κόστος εκτύπωσης του Χρυσού Οδηγού από εταιρεία του Ομίλου 

του συνεργάτη, αναφορικά με την ανανέωση του συμβολαίου της για εκτύπωση, 

βιβλιοδεσία και παράδοση των εκδόσεων των Υπηρεσιών Καταλόγων για το 2015.  

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από το ποσό των €50.000, ποσό 

€30.000 λογίστηκε έναντι δύο καθυστερημένων δόσεων του 2015. Περαιτέρω με 

την απόφαση του Συμβουλίου Γενικής Διεύθυνσης 161/2015 ημερομηνίας 3.8.2015, 

εγκρίθηκε συμψηφισμός €90.000, από το κόστος εκτύπωσης των καταλόγων για το 

2016. Ο συμψηφισμός των €90.000 αντιστοιχήθηκε με έξι δόσεις (Οκτώβριος 2015 – 

Μάρτιος 2016). Το οφειλόμενο ποσό στις 31.12.2015 ανήρχετο στις €733.706 

συμπεριλαμβανομένων των τόκων.  

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

€504.999 (το ποσό καλυπτόταν από εγγυητική ποσού €505.000 της πρώην Λαϊκής 

Τράπεζας που έληξε στις 2.5.2013 και δεν ανανεώθηκε) ζήτησε από την Αρχή 

καθορισμό χρονοδιαγράμματος για την εξόφληση των οφειλών. 

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

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

εκάστοτε υπόλοιπο της εταιρείας δεν πρέπει να υπερβαίνει το κυλιόμενο υπόλοιπο των 

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

Το υπόλοιπο του πελάτη στις 11.8.2014 οπόταν διακόπηκε η συνεργασία ανήρχετο σε 

€664.650 (το οποίο δεν καλύπτεται από εγγυητική). Δεν έχει επιβληθεί τόκος για την 

καθυστέρηση που παρουσιάζει ο συνεργάτης. Το υπόλοιπο στις 31.12.2015 παραμένει 

στις €664.650 και έχει καταχωρηθεί αγωγή.  
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27. Εξασφάλιση πιστοποιητικού τελικής έγκρισης κτηρίων που ενοικιάζονται 

από την Αρχή. 

Η Αρχή για τη λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Πελατών (Cytashops) και για 

Τηλεπικοινωνιακά Κέντρα ενοικιάζει 18 κτίρια συνολικού εμβαδού 4.388 τ.μ. με ετήσιο 

ενοίκιο ύψους €635.720. Διαπιστώθηκε ότι για τα 9 κτίρια δεν έχει εξασφαλιστεί 

πιστοποιητικό τελικής έγκρισης και για άλλα 5 κτίρια δεν υποβλήθηκαν για έλεγχο στην 

Υπηρεσία μας.   

Θα πρέπει κατά την άποψή μας αυτό να απαιτείται πριν την έναρξη χρήσης των 

κτηρίων.  Υπενθυμίζεται σχετικά ότι, με βάση τον περί Ρυθμίσεως Οδών και 

Οικοδομών Νόμο, η χρήση κτηρίου χωρίς την ύπαρξη Πιστοποιητικού Τελικής 

Έγκρισης συνιστά ποινικό αδίκημα. 

28. Εγκατάσταση Σταθμών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας. 

Σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών Νόμο αρ. 112(I)/2004, η Αρχή πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε 

εργασίας σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία  έχει την υποχρέωση απόκτησης των 

απαραίτητων δικαιωμάτων εγκατάστασης ευκολιών από τους αρμόδιους φορείς. 

Παρατηρήθηκε ότι για τους 587 σταθμούς που είναι εγκατεστημένοι, υποβλήθηκαν  

322 αιτήσεις για οικοδομική άδεια, από τις οποίες 240 εγκρίθηκαν, 10 

απορρίφθηκαν, 1 αποσύρθηκε και εκκρεμούν 71.  Όσον αφορά την πολεοδομική 

άδεια, υποβλήθηκαν 290 αιτήσεις, από τις οποίες 225 εγκρίθηκαν, 20 

απορρίφθηκαν 1 αποσύρθηκε και 44 εκκρεμούν. Για 82 περιπτώσεις δεν 

υποβλήθηκαν ακόμη από την Αρχή αιτήσεις για άδειες πολεοδομίας ή/και 

οικοδομής. Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην εξασφάλιση των 

απαιτούμενων αδειών δημιουργεί προβλήματα στην ανάπτυξη του δικτύου κινητής 

τηλεφωνίας και επηρεάζεται αρνητικά η ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας.   

Να σημειωθεί σε ότι αφορά 79 σταθμούς έχει λήξει το συμβόλαιο σύμβασης 

ενοικιάσεως.  

Στην απάντηση του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής αναφέρει ότι οι 82 

περιπτώσεις για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν ακόμα αιτήσεις για αδειοδότηση, αφορούν 

περιπτώσεις σταθμών με ιδιαίτερα σύνθετο και πολύπλοκο ιδιοκτησιακό καθεστώς, για το 

οποίο οι προϋποθέσεις αδειοδότησης δεν είναι ξεκάθαρες. Καταβάλλονται προσπάθειες με 
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τις αρμόδιες αδειοδοτικές αρχές για την αδειοδότησή τους, ωστόσο, η κατάθεση σχετικών 

αιτήσεων δεν έχει ακόμα καταστεί δυνατή.  

29. Προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού.  

Όπως αναφέραμε στην Έκθεση μας για το 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Αρχής 

αποφάσισε τον Ιούλιο 2014 την προκήρυξη προσφορών για τον εξοπλισμό 

πακετομεταγωγής κατηγορίας 1 και 2, συνολικής εκτίμησης αξίας €6.1 εκ. Συγκεκριμένα, για 

τον εξοπλισμό κατηγορίας 1 (κάρτες σε υφιστάμενους κόμβους), αποφασίστηκε να 

προκηρυχθεί κλειστός διαγωνισμός μεταξύ τριών συνεργατών του κατασκευαστή του 

υφιστάμενου εξοπλισμού με προϋπολογιζόμενη δαπάνη €2.2εκ. και χρονοδιάγραμμα 

υπογραφής της συμφωνίας τον Δεκέμβριο 2014. Για τον εξοπλισμό κατηγορίας 2 

(δρομολογητές άκρου με ίδια λειτουργικότητα υπόλοιπων κόμβων δικτύου) αποφασίστηκε 

να προκηρυχθεί κλειστός διαγωνισμός μεταξύ έξι προμηθευτών (τριών συνεργατών του 

κατασκευαστή των υφιστάμενων κόμβων και τριών συνεργατών άλλου συγκεκριμένου 

κατασκευαστή που προσφέρει συμβατό εξοπλισμό) με προϋπολογιζόμενη δαπάνη €3.9εκ. 

και χρονοδιάγραμμα υπογραφής της συμφωνίας τον Σεπτέμβριο 2015. Οι πιο πάνω 

εκτιμήσεις κόστους αφορούσαν – όπως αναφέρεται στην πιο πάνω απόφαση – τις ανάγκες 

της Αρχής για τα έτη 2013 – 2016 και τα ποσά αυτά θα αναθεωρούνταν για τις ανάγκες για 

τα έτη 2014 – 2017 καθώς και τις ανάγκες της Cyta Hellas. 

Tον Μάιο 2015 προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός με αρ. ΜΜ.24/2015 για την προμήθεια 

εξοπλισμού πακετομεταγωγής κατηγορίας 1, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη €4.7εκ., με 

κλειστή διαδικασία με 9 προεπιλεγέντες συνεργάτες του κατασκευαστή του υφιστάμενου 

εξοπλισμού. Προσφορά υπέβαλαν τελικά τρεις εταιρείες και, ο διαγωνισμός 

κατακυρώθηκε τον Ιούλιο 2015 από το ΔΣ της Αρχής και υπογράφηκε συμφωνία 

προμήθειας τριετούς διάρκειας, στη συνολική τιμή των US$6.014.216 (περίπου 

€5.4εκ.)+ΦΠΑ. Η σχετική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού έγινε τον 

Νοέμβριο 2015, τέσσερις μήνες μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Δηλαδή, 

σημειώθηκε καθυστέρηση 7 περίπου μηνών από τον αρχικό προγραμματισμό, ενώ η 

αναθεώρηση των αναγκών για την τριετία 2014 – 2017 (αντί για την τριετία 2013 – 2016), 

οι ανάγκες της Cyta Hellas οι οποίες προστέθηκαν, καθώς και η διαφορά στη 

συναλλαγματική ισοτιμία κατά την περίοδο που μεσολάβησε, οδήγησαν σε αύξηση του 

προϋπολογισμού κατά 114% περίπου. 
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Για την προμήθεια εξοπλισμού πακετομεταγωγής κατηγορίας 2, με προϋπολογιζόμενη 

δαπάνη €10.5εκ. δεν έχει μέχρι σήμερα προκηρυχθεί διαγωνισμός. Τον Απρίλιο 2015, το 

ΔΣ ενέκρινε τις έξι εταιρείες που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά (στον 

διαγωνισμό με αρ. ΜΜ.3/2016) με κλειστή διαδικασία και, τον Σεπτέμβριο 2015 

ετοιμάστηκε έκθεση από την Επιτροπή Σύνταξης Προδιαγραφών (ΕΣΠ), στην οποία 

γινόταν εισήγηση όπως περιληφθούν οι ακόλουθοι όροι στα έγγραφα του διαγωνισμού: 

 Η διάρκεια ισχύος της συμφωνίας προμήθειας να είναι 4 έτη με δικαίωμα 

ανανέωσης για ακόμα 3 έτη. 

 Η διάρκεια ισχύος της συμφωνίας συντήρησης να είναι 10 έτη. 

 Η Cyta και η Cyta Hellas να υπογράψουν ξεχωριστά συμβόλαια με τον επιτυχόντα 

προσφοροδότη. 

 Οι προσφορές να υποβληθούν σε US$ και, κατ’ επέκταση οι παραγγελίες να 

τοποθετούνται σε US$. 

 Οι μοναδιαίες τιμές να δοθούν με βάση ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στον επίσημο 

τιμοκατάλογο του κατασκευαστή του εξοπλισμού και, το ποσοστό αυτό να ισχύει 

και για τον υπόλοιπο εξοπλισμό του εκάστοτε τιμοκαταλόγου, για όλη τη διάρκεια 

ισχύος της Συμφωνίας. 

Η πιο πάνω έκθεση εγκρίθηκε τον ίδιο μήνα από το Κεντρικό Συμβούλιο 

Προσφορών της Αρχής (ΚΣΠ), με εισήγηση συμπερίληψης των πιο πάνω όρων 

στα έγγραφα του διαγωνισμού. Τον Φεβρουάριο 2016, η ΕΣΠ επανήλθε με νέα 

έκθεση της, στην οποία ανέφερε ότι η συγγραφή των εγγράφων του διαγωνισμού 

είχε ολοκληρωθεί και, το αμέσως επόμενο διάστημα θα αποστέλλονταν στις 

εταιρείες που θα συμμετείχαν σε αυτόν. Ωστόσο, πρότεινε όπως η διάρκεια ισχύος 

του συμβολαίου προμήθειας καθοριστεί στα δύο έτη με δικαίωμα ανανέωσης μέχρι 

και δύο φορές για δύο έτη κάθε φορά (δηλαδή 2 + 2 + 2 έτη, και συνολική διάρκεια 

μέχρι και 6 έτη), αντί τέσσερα + τρία έτη που ήταν η προηγούμενη της εισήγηση, η 

οποία είχε εγκριθεί από το ΚΣΠ της Αρχής. 

Τον Απρίλιο 2016, το ΔΣ της Αρχής υιοθέτησε την εισήγηση για 2+2+2 έτη ως 

διάρκεια ισχύος της συμφωνίας προμήθειας και, επιπρόσθετα ζήτησε να εξεταστεί 

κατά πόσο ήταν τεχνικά εφικτό και οικονομικά συμφέρον να περιληφθεί και η 

επιλογή για κατακύρωση του διαγωνισμού σε δύο προμηθευτές. 
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Μέχρι την ετοιμασία της Ετήσιας Έκθεσης μας για το 2015, δεν είχε ληφθεί 

απόφαση για προκήρυξη του υπό αναφορά διαγωνισμού. Δηλαδή υπάρχει μια 

σημαντική καθυστέρηση με βάση τον αρχικό προγραμματισμό (υπογραφή 

συμφωνίας τον Σεπτέμβριο 2015). 

Ενόψει των πιο πάνω, παρατηρούμε ότι, πέραν της σημαντικής καθυστέρησης 

που παρατηρείται ήδη από το αρχικό χρονοδιάγραμμα ανάθεσης της σύμβασης 

για προμήθεια εξοπλισμού πακετομεταγωγής κατηγορίας 2, η πιο πάνω απόφαση 

του ΔΣ θα επιφέρει επιπλέον καθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψη και τον χρόνο 

που απαιτείται για να διερευνηθεί/αξιολογηθεί από την αρμόδια υπηρεσία η 

επιλογή που ζητήθηκε να εξεταστεί από το ΔΣ. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος της Αρχής τον Ιούνιο 2016, η καθυστέρηση 

προκήρυξης του διαγωνισμού για την εξασφάλιση εξοπλισμού κατηγορίας 1 δεν 

είχε οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις, αφού δεν είχαν παρουσιαστεί ανάγκες 

για εξασφάλιση σχετικού εξοπλισμού, ούτε είχε επίπτωση στην τιμή κατακύρωσης 

του διαγωνισμού, η οποία έγινε με νόμισμα το δολάριο Αμερικής. Η 

διαφοροποίηση της ισοτιμίας του δολαρίου έναντι του ευρώ έχει σημασία μόνο 

κατά την τοποθέτηση της εκάστοτε παραγγελίας. 

30. Διαγωνισμός ΑΤ.15/2015 – “Supply of a DWDM/OTN Network”. Τον Μάιο 

2015, κατόπιν έγκρισης από το ΔΣ της Αρχής, προκηρύχθηκε ανοικτός 

διαγωνισμός - με το σύστημα δύο φακέλων - για ανάθεση σύμβασης για την 

προμήθεια νέου δικτύου μεταφοράς (DWDM/OTN network), με προϋπολογιζόμενη 

δαπάνη €10.000.000, διάρκεια ισχύος της συμφωνίας προμήθειας 4+3 έτη και της 

συμφωνίας συντήρησης 10 έτη. Τα έγγραφα του διαγωνισμού προμηθεύτηκαν 

δεκαέξι εταιρείες και τον Ιούλιο 2015 υποβλήθηκαν οκτώ προσφορές από επτά 

διαφορετικούς προσφοροδότες.  

Με βάση την ενδιάμεση έκθεση της επιτροπής αξιολόγησης ημερομηνίας 

16.12.2015, μόνο τρεις από τις οκτώ υποβληθείσες προσφορές ικανοποιούσαν 

πλήρως την υποχρεωτική απαίτηση [όρος 22(Β) του Part I] των εγγράφων του 

διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να 

έχει εγκατασταθεί και να λειτουργεί με επιτυχία σε τουλάχιστον τρεις 

τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση (τόσο ο εξοπλισμός 

DWDM όσο και ο εξοπλισμός OTN), ωστόσο η μια από τις τρεις αυτές προσφορές, 
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δεν ικανοποιούσε τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Ως αποτέλεσμα, με 

βάση την πιο πάνω έκθεση αξιολόγησης, μόνο δύο προσφορές πληρούσαν όλους 

τους υποχρεωτικούς όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Στην 

έκθεση αξιολόγησης αναφέρεται επίσης ότι, ενδεχομένως ο λόγος για τον οποίο οι 

πέντε από τους οκτώ κατασκευαστές του προσφερόμενου εξοπλισμού, που δεν 

μπόρεσαν να υποβάλουν ικανοποιητικές συστατικές επιστολές επιτυχούς 

λειτουργίας του συγκεκριμένου εξοπλισμού OTN, να οφείλεται στο γεγονός ότι ο 

εξοπλισμός OTN αποτελεί τεχνολογία αιχμής που βρίσκεται στα αρχικά στάδια 

διείσδυσης της στην αγορά. Για τον λόγο αυτό, η επιτροπή αξιολόγησης 

εισηγήθηκε όπως πραγματοποιηθούν κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης 

του διαγωνισμού και, πριν το άνοιγμα των οικονομικών φακέλων, επιτόπου 

επισκέψεις σε τουλάχιστον ένα Τηλεπικοινωνιακό Οργανισμό στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση για κάθε προσφοροδότη που δεν είχε υποβάλει ικανοποιητικές επιστολές, 

για διαπίστωση της επιτυχούς ανάπτυξης και λειτουργίας του προσφερόμενου 

εξοπλισμού OTN. Η πιο πάνω εισήγηση υιοθετήθηκε από το ΚΣΠ τον Δεκέμβριο 

2015, αλλά δεν έγινε αποδεκτή από το ΔΣ, το οποίο αποφάσισε τον Ιανουάριο 

2016 όπως προχωρήσουν στην επόμενη φάση αξιολόγησης, μόνο οι δύο πιο 

πάνω προσφορές και, ζήτησε από την επιτροπή αξιολόγησης να προχωρήσει 

στην ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης τους. Περαιτέρω, το ΔΣ συνέστησε 

όπως σε επόμενους διαγωνισμούς, οι υποχρεωτικοί τους όροι καθορίζονται με 

μεγάλη προσοχή, με στόχο τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή προσφοροδοτών που να 

τους πληρούν. 

Στο τέλος Ιανουαρίου 2016, υποβλήθηκε στο ΚΣΠ η τελική έκθεση αξιολόγησης 

του τεχνικού μέρους του διαγωνισμού και, τον Φεβρουάριο 2016, το ΔΣ – κατόπιν 

σύστασης του ΚΣΠ – ενέκρινε την τεχνική βαθμολογία των δύο πιο πάνω 

προσφορών και αποφάσισε το άνοιγμα των οικονομικών τους φακέλων. Επίσης, 

αποφάσισε όπως αξιολογηθούν από λειτουργό των Νομικών Υπηρεσιών οι 

αντιπροτάσεις για τροποποιήσεις σε όρους των προτύπων συμβολαίων 

προμήθειας και συντήρησης των δύο προσφοροδοτών, επισημαίνοντας ότι οι 

αντιπροτάσεις αυτές μπορούν να τύχουν διαπραγμάτευσης με τον επιτυχόντα 

προσφοροδότη, πριν την υπογραφή των συμβολαίων προμήθειας και 

συντήρησης. 
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Τον Μάρτιο 2016, το ΚΣΠ υιοθέτησε τις εισηγήσεις της επιτροπής που 

καταγράφονταν στην έκθεση αξιολόγησης του οικονομικού μέρους των 

προσφορών και αποφάσισε να συστήσει στο ΔΣ όπως εγκρίνει τα αποτελέσματα 

της τεχνοοικονομικής αξιολόγησης και να κληθεί ο επικρατέστερος 

προσφοροδότης σε διαπραγματεύσεις. 

Τον Απρίλιο 2016, κατόπιν των διαπραγματεύσεων που έγιναν, η επιτροπή 

αξιολόγησης ετοίμασε έκθεση, στην οποία καταγράφονται τα αποτελέσματα των 

διαπραγματεύσεων με τον επικρατέστερο προσφοροδότη, όπου αναφέρεται ότι ο 

εν λόγω προσφοροδότης απέσυρε τις περισσότερες αποκλίσεις/αντιπροτάσεις του 

για τροποποιήσεις σε όρους των προτύπων συμβολαίων προμήθειας και 

συντήρησης που είχαν συμπεριληφθεί στα έγγραφα του διαγωνισμού, ενώ για τις 

υπόλοιπες έγιναν αποδεκτοί οι όροι που περιλήφθηκαν στις συμφωνίες για δύο 

άλλα έργα της Αρχής που κατακυρώθηκαν στην ίδια εταιρεία. Όσον αφορά τις 

ασφαλιστικές καλύψεις, οι προδιαγραφές του διαγωνισμού προνοούσαν την 

προσκόμιση ασφαλιστηρίων συμβολαίων με συγκεκριμένους όρους, όρια και 

επεκτάσεις για το εν λόγω έργο. Σημειώνεται ότι ο προσφοροδότης κατά την 

υποβολή της προσφοράς του, είχε δηλώσει «μη συμμόρφωση» στον όρο των 

ασφαλίσεων, χωρίς ωστόσο να παραθέσει τις αντιπροτάσεις του για αξιολόγηση, 

τις οποίες υπέβαλε τελικά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, αναφέροντας 

ότι αυτές καλύπτονται από τα global συμβόλαια της μητρικής εταιρείας τα οποία – 

επίσης – υπέβαλε. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για την ασφάλιση επαγγελματικής 

ευθύνης (“Professional Errors and Omissions Insurance”), το μέγιστο αφαιρετέο 

ποσό που καθοριζόταν στα έγγραφα του διαγωνισμού ήταν «€5.000 per claim», 

ενώ ο εν λόγω προσφοροδότης το αύξησε σε €2.000.000, με αποτέλεσμα, σε 

περίπτωση αποζημίωσης, να έχει ο ίδιος την ευθύνη αποζημίωσης της ΑΤΗΚ για 

τα πρώτα €2.000.000 και, όχι η ασφαλιστική του εταιρεία, γεγονός το οποίο, με 

βάση και την έκθεση αξιολόγησης, εμπεριέχει ρίσκο. Ως εκ τούτου, η επιτροπή 

αξιολόγησης ζήτησε από τον εν λόγω προσφοροδότη να προσκομίσει τα πιο 

κάτω:  

(α) Πιστοποιητικό από τη μητρική εταιρεία για την κάλυψη των €2.000.000 που 

είναι το αφαιρετέο ποσό στα global συμβόλαια της, για την ασφάλισης 

επαγγελματικής ευθύνης, 
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(β) βεβαίωση ότι η προσφοροδότρια εταιρεία είναι θυγατρική της συγκεκριμένης 

μητρικής εταιρείας και, 

(γ) βεβαίωση ότι στην περίπτωση που ζητηθεί η διεκπεραίωση εργασιών από 

την ανάδοχο εταιρεία, η ανάδοχος θα προσκομίσει στην Αρχή πιστοποιητικό 

ασφάλισης αστικής ευθύνης, ευθύνης εργοδότη και μηχανοκινήτων 

οχημάτων.  

Η πιο πάνω έκθεση της επιτροπής εξετάστηκε τον ίδιο μήνα από το ΚΣΠ το οποίο 

αποφάσισε να συστήσει στο ΔΣ της Αρχής – μεταξύ άλλων – έγκριση αποδοχής 

των global ασφαλιστηρίων συμβολαίων της μητρικής εταιρείας του επικρατέστερου 

προσφοροδότη, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει το σχετικό πιστοποιητικό 

για την ασφαλιστική κάλυψη των €2.000.000 από τη μητρική εταιρεία – το οποίο 

είχε διαβεβαιώσει ότι θα καταθέσει πριν από την υπογραφή του Συμβολαίου – και 

την κατακύρωση του διαγωνισμού για το συνολικό ποσό των €3.033.323. 

Τον Μάιο 2016, το ΔΣ της Αρχής υιοθέτησε τις πιο πάνω εισηγήσεις του ΚΣΠ και 

προχώρησε στην ανάθεση της σύμβασης. 

Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας παρατηρεί ότι ενώ υπήρχε αυξημένο 

ενδιαφέρον για τον υπό αναφορά διαγωνισμό με την υποβολή οκτώ προσφορών, 

ο αριθμός των έγκυρων/αποδεκτών προσφορών ήταν τελικά πολύ περιορισμένος 

(μόλις 2 από τις 8 υποβληθείσες προσφορές). Σημειώνεται ότι για την ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης, είχε ζητηθεί από ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα, στο στάδιο ετοιμασίας και, πριν την υποβολή των προσφορών, διαγραφή 

του συγκεκριμένου όρου (λόγω ψηλού ετήσιου ασφαλίστρου) από τα έγγραφα του 

διαγωνισμού, αίτημα το οποίο απορρίφθηκε με το διευκρινιστικό έγγραφο αρ. 8, 

ενώ τελικά έγινε αποδεκτή η πιο πάνω εναλλακτική πρόταση – στο στάδιο των 

διαπραγματεύσεων – που έγινε από τον επικρατέστερο προσφοροδότη, κατά 

παράβαση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών 

φορέων. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής μας πληροφόρησε τον Ιούνιο 2016 ότι δεν συμφωνεί με το σχόλιο 

μας για παραβίαση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών 

φορέων αναφορικά με τον χειρισμό του όρου των προδιαγραφών για ασφαλιστική κάλυψη 

επαγγελματικής ευθύνης, επειδή η εναλλακτική πρόταση του επιτυχόντος προσφοροδότη 

που έγινε τελικά αποδεκτή, δεν συνιστά διαγραφή της εν λόγω ασφαλιστικής κάλυψης, 
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εφόσον παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρεία του ίδιου του προσφοροδότη, αλλά με 

ψηλότερο αφαιρετέο ποσό (μειονέκτημα) και ψηλότερο όριο κάλυψης (πλεονέκτημα) από 

ότι ζητήθηκε στις προδιαγραφές, για αυτό και ο προσφοροδότης αναλαμβάνει με δική του 

δέσμευση την κάλυψη της διαφοράς του αφαιρετέου ποσού προς άρση του 

μειονεκτήματος ενώ το πλεονέκτημα παραμένει. 

31. Διορισμός Συμβούλων για θέματα ασφάλισης και διαχείρισης κινδύνων. Από 

έλεγχο που διεξήχθη από την Υπηρεσία μας, διαπιστώθηκε ότι στην Αρχή παρέχει τις πιο 

πάνω υπηρεσίες ο ίδιος Σύμβουλος από το 2002 μέχρι σήμερα. Η αρχική σύμβαση 

ανατέθηκε απευθείας στον εν λόγω Σύμβουλο τον Σεπτέμβριο 2004 από το Διοικητικό 

Συμβούλιο (ΔΣ) της Αρχής, για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το Πρόγραμμα 

Διαχείρισης Κινδύνων (ΠΔΚ) και για θέματα ασφάλισης για τα οποία θα προκύπτει ανάγκη 

συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η πιο πάνω απόφαση 

λήφθηκε αφού – με βάση τα πρακτικά της συνεδρίας – τα Μέλη του ΔΣ της Αρχής είχαν 

λάβει υπόψη ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, ήταν η μοναδική τότε ανεξάρτητη εταιρεία 

παροχής των απαιτούμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα ασφάλισης. Ένα 

μέλος του ΔΣ τάχθηκε εναντίον της πιο πάνω απόφασης, επειδή δεν είχε ακολουθηθεί η 

διαδικασία των προσφορών.  

Με βάση την πιο πάνω απόφαση, προβλεπόταν η διαπραγμάτευση καταβολής 

συγκεκριμένων ποσών για το ΠΔΚ, οι οποίες θα κυμαίνονταν από ΛΚ£22.500 μέχρι 

ΛΚ£23.800+ΦΠΑ καθώς και η καταβολή ετήσιας αντιμισθίας (retainer fee) ύψους 

ΛΚ£7.200+ΦΠΑ + out of pocket expenses, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

σε συνεχή βάση. 

Σημειώνεται ότι στην ετήσια αντιμισθία δεν περιλήφθηκαν οι πιο κάτω υπηρεσίες:  

(α) Διαδικασία προκήρυξης προσφορών (προδιαγραφές, αξιολόγηση προσφορών, 

επαλήθευση κατά την κατακύρωση, κτλ),  

(β) χειρισμός αξιώσεων για αποζημιώσεις (claims) ή/και συμμετοχή σε 

διαπραγματεύσεις, 

(γ) μελέτες και εκθέσεις πάνω σε ειδικά θέματα ή θέματα που προϋποθέτουν χρόνο 

πέραν του συνηθισμένου,  

(δ) εκθέσεις και παρουσιάσεις στο ΔΣ και,  

(ε) εκπαίδευση προσωπικού και εκπαιδευτικές παρουσιάσεις. 
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Τέτοιες υπηρεσίες, θα τιμολογούνταν ξεχωριστά, σύμφωνα με τη φύση, την έκταση 

και τον χρόνο που απαιτούν. 

Τον Δεκέμβριο 2007, το Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης (ΣΓΔ) έκρινε ότι η χρήση 

υπηρεσιών εξωτερικών Συμβούλων σε συνεχή βάση, δικαιολογείτο στις 

περιπτώσεις εκείνες όπου οι Σύμβουλοι ήταν απαραίτητοι για συμπλήρωση κενών 

τεχνογνωσίας σε εξειδικευμένους τομείς, την οποία η Αρχή δεν διέθετε εσωτερικά 

και, κάθε περίπτωση θα έπρεπε να εξεταστεί ξεχωριστά με τις ιδιαιτερότητες της, 

με βαρύνουσα σημασία στην άποψη της αρμόδιας υπηρεσίας. Περαιτέρω, το ΣΓΔ 

αποφάσισε όπως υποβληθεί στο Συμβούλιο εισήγηση για ανανέωση ή μη των 

συμβολαίων συνεργασίας των εξωτερικών Συμβούλων, μεταξύ των οποίων και ο 

Σύμβουλος παροχής υπηρεσιών σε θέματα ασφάλισης, στη βάση σχετικής 

εισήγησης της κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας.  

Τον ίδιο μήνα, το ΔΣ της Αρχής ενέκρινε εισήγηση του Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών 

της Αρχής για ανανέωση της υπό αναφορά συμφωνίας για ακόμη ένα έτος (μέχρι τις 

31.12.2008) με τους ίδιους όρους και χωρίς αύξηση της αμοιβής. Αποφάσισε επίσης να 

εξεταστεί περί τα μέσα του 2008, πιθανή αναθεώρηση της πιο πάνω συμφωνίας, με 

στόχο τη διερεύνηση της, ώστε να καλύπτει και θέματα συνεχούς διαχείρισης κινδύνων.  

Από τον έλεγχο που διεξήχθη δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε άλλη σχετική 

απόφαση του ΔΣ της Αρχής, πέραν της πιο πάνω, με αποτέλεσμα η Αρχή να 

εξακολουθεί να καταβάλλει μέχρι σήμερα το προβλεπόμενο ποσό, καθώς και 

επιπρόσθετα ποσά στον συγκεκριμένο ασφαλιστικό σύμβουλο, για υπηρεσίες σε 

θέματα ασφάλισης αναφορικά με διαγωνισμούς της Αρχής, χωρίς να υπάρχει 

έγκριση του ΔΣ. 

Για την πενταετία 2011-2015 για την οποία διεξήχθη ο έλεγχος, το συνολικό ποσό 

πληρωμών ανήλθε σε €100.555+ΦΠΑ. Για το 2015, η δαπάνη ανήλθε σε 

€37.239+ΦΠΑ, εκ των οποίων το ποσό των €14.469+ΦΠΑ αφορά την ετήσια 

αντιμισθία (retainer fee) την οποία προπληρώνει κάθε τρίμηνο η Αρχή από την 

1.1.2005.  

Σύσταση: Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγείται όπως η Αρχή προχωρήσει στον 

τερματισμό της συμφωνίας με τον εν λόγω ασφαλιστικό σύμβουλο και ταυτόχρονα 

να επανεξετάσει τις ανάγκες της σε θέματα ασφάλισης και διαχείρισης κινδύνων. 

Σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για αγορά υπηρεσιών από 
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εξωτερικό ασφαλιστικό Σύμβουλο σε θέματα ασφάλισης και διαχείρισης κινδύνων, 

τότε να καθοριστούν οι απαιτήσεις και να προκηρυχθεί ανοικτός διαγωνισμός. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής μας πληροφόρησε τον Ιούνιο 2016 ότι η ανάγκη για αγορά 

υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου είναι δεδομένη, λαμβάνοντας υπόψη τον 

μεγάλο αριθμό και εύρος εξειδικευμένων ασφαλίσεων που διαχειρίζεται η Αρχή 

(του δικού της χαρτοφυλακίου καθώς και των αντισυμβαλλομένων της) και, ως εκ 

τούτου, η αντιμισθία ύψους €14.000 ετησίως του συμβούλου της, κρίνεται λογική. 

Ο εν λόγω σύμβουλος επιλέγηκε ως ο μοναδικός ανεξάρτητος ασφαλιστικός 

σύμβουλος, ενώ, παρόλον ότι ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλοι, αυτοί – ως επί 

το πλείστον – είναι ασφαλειομεσίτες (Insurance Brokers). Σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί ότι υπάρχουν και άλλοι ανεξάρτητοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, τότε θα 

μπορεί να τύχει εφαρμογής η σύσταση μας για προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού. 

32. Εκκρεμή Θέματα. 

(α) Επιστροφή απαλλοτριωθείσας γης στους ιδιοκτήτες. Η Αρχή 

απαλλοτρίωσε το 1996 έναντι του ποσού των £285.000 ακίνητη ιδιοκτησία στην 

ενορία Άγιοι Ανάργυροι στη Λάρνακα (διάταγμα απαλλοτρίωσης # 339 ημερ. 

29.3.1996). Λόγω καθυστέρησης στην υποβολή αίτησης για έκδοση πολεοδομικής 

άδειας και στην ετοιμασία των εγγράφων για να προκηρυχθεί  διαγωνισμός για την 

ανέγερση κτιρίου, οι πρώην ιδιοκτήτες καταχώρισαν προσφυγή το 2008 στο 

Ανώτατο Δικαστήριο και πέτυχαν την ακύρωση της απαλλοτρίωσης με απόφαση 

του Δικαστηρίου ημερομηνίας 24.3.2011.  Η Αρχή καταχώρισε Αναθεωρητική 

Έφεση η οποία εκκρεμεί. 

(β) Ακίνητη ιδιοκτησία που αγοράστηκε/απαλλοτριώθηκε, χωρίς να 

εκδοθούν τίτλοι ιδιοκτησίας.   

(i) Απαλλοτρίωση γης στην Τσάδα (τεμ. 231, 232, 233, 326, 341) για την 

ανέγερση του Τηλεπικοινωνιακού Κέντρου Τσάδας, όπου η Αρχή κατέβαλε 

το συνολικό ποσό των €18.517 (£10.838).  Η υπόθεση εκκρεμεί από το 1984.  

(ii) Απαλλοτρίωση γης στο Παραλίμνι (τεμ. 514, 507, 508) για την ανέγερση των 

νέων διοικητικών γραφείων Αμμοχώστου, όπου καταβλήθηκε μέχρι την 

ημερομηνία του ελέγχου το συνολικό ποσό των €300.855.  Η υπόθεση 

εκκρεμεί από το 2000. 
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(iii) Αγορά γης στην Κισσόνεργα για την ανέγερση του Τηλεπικοινωνιακού 

Κέντρου Κισσόνεργας, όπου η Αρχή κατέβαλε το ποσό των €45.278 

(£26.500) και εκκρεμεί υπόλοιπο ύψους €1.708 (£1.000). Έχει εκδοθεί 

διάταγμα μεταβίβασης του ακινήτου από το Δικαστήριο αλλά δεν υπήρξε 

συμμόρφωση και ως εκ τούτου καταχωρήθηκε αίτηση για παρακοή 

διατάγματος στις 26.02.2015 και  ορίστηκε για ακρόαση στις 15.6.2016.   Εν 

τω μεταξύ η ιδιοκτήτρια έχει υποθηκεύσει το ακίνητο.   

 

 

 

 

 
(Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης) 

Γενικός Ελεγκτής 
της Δημοκρατίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λευκωσία, 15 Ιουνίου 2016 
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