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Η Cyta είχε ένα επιτυχημένο 2018, με αύξηση κερδοφορίας 

και διατήρηση της ισχυρής της θέσης στην αγορά, δημιουργώντας 

έτσι σημαντική αξία για τους πελάτες μας και τις αγορές στις 

οποίες δραστηριοποιείται. Για τη Cyta, το 2018 ήταν ένα έτος 

σημαντικής προόδου, κατά το οποίο συνέχισε να προσελκύει 

νέους πελάτες σε όλες τις βασικές υπηρεσίες της. 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  

Η παροχή υψηλής ποιότητας και οικονομικά προσιτών 

υπηρεσιών συνδεσιμότητας σε όλο και περισσότερους 

ανθρώπους και επιχειρήσεις στην Κύπρο, παραμένει ο 

βασικός μας στόχος. Σε μια έντονα ανταγωνιστική αγορά, η 

πρόκληση παραμονής της Cyta στην κορυφή όλων των 

αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται παραμένει μεγάλη.  

Καθώς διατηρούμε την ηγετική μας θέση και εστιάζουμε στις 

στρατηγικές προτεραιότητές μας, θα παραμείνει ζωτικής 

σημασίας η συνεχής εξέλιξη του επιχειρηματικού μας 

μοντέλου, ώστε να εδραιωθούμε ως ο βασικός συνεργάτης 

του Κυπριακού επιχειρείν στο νέο οικοσύστημα των ψηφιακών 

υπηρεσιών που εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. 

 

Το 2018, προχωρήσαμε σε σημαντικές ενέργειες για αύξηση 

της εμπορικής μας ανταγωνιστικότητας. Ενισχύσαμε τις 

ενέργειες αναβάθμισης συνδυαστικών προσφορών διαδικτύου 

και τηλεφωνίας με σημαντικές προσθήκες στα πακέτα κινητής, 

που οδήγησαν σε σημαντική μείωση αποσκίρτησης και, 

ταυτόχρονα, σε αύξηση της επανάκτησης πελατών. Στη 

Cytavision, προχωρήσαμε σε αναβάθμιση του τηλεοπτικού 

περιεχομένου (NovaLife, NovaStars HD, ανανέωση δικαιωμάτων 

UEFA Champions League  & Europa 2018-2021).  

 

Η ανανεωμένη μας προσπάθεια για την απλοποίηση των 

διαδικασιών μας επικεντρώθηκε κυρίως στους πελάτες μας, 

προσθέτοντας νέα κανάλια επικοινωνίας. Δημιουργήσαμε το 

Cyta Support Center μέσω του οποίου εξυπηρετούνται 

αποκλειστικά οι ανάγκες για επιδιορθώσεις.  Επεκτείναμε το 

δίκτυο καταστημάτων με νέο κατάστημα στο Nicosia Mall, ενώ 

παράλληλα έγιναν και ανακαινίσεις υφιστάμενων καταστημάτων. 

Τέλος, προσθέσαμε διαδικτυακά κανάλια επικοινωνίας που 

εξυπηρετούν κυρίως τους νεαρότερους πελάτες μας. 

 

Όλα αυτά αντανακλούν στα οικονομικά αποτελέσματα του 

Οργανισμού για το 2018, τα οποία συνεχίζουν να 

αντικατοπτρίζουν την οικονομική του ευρωστία, παρά το 

έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί. Η 

κερδοφορία είναι η υψηλότερη που σημειώθηκε τα τελευταία 

επτά χρόνια με το κέρδος πριν τη φορολογία για το 2018 να 

ανέρχεται σε €67,7εκ, σε σύγκριση με €50,7εκ το 2017. 

Επίσης, ο ρυθμός μείωσης των εσόδων από υπηρεσίες 

ελαττώθηκε περαιτέρω σε 2,2% (από 3% το 2017) και κρίνεται  

 

ως σαφώς βελτιωμένος σε  

σύγκριση με τα προηγούμενα  

χρόνια. Αυτή η τάση συνεχίζεται  

και για το 2019, χρονιά κατά την  

οποία αναμένεται ότι ο Οργανισμός θα επανέλθει στους 

θετικούς ρυθμούς αύξησης των εσόδων του. 

 

Τέλος, οι εστιασμένες ενέργειες για τη βέλτιστη διαχείριση του 

κόστους, διατήρησαν το περιθώριο κέρδους προ τόκων, 

φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε ψηλά επίπεδα με 

ποσοστό 31,9% το 2018, το οποίο συγκρίνεται ευνοϊκά με 

άλλους μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς ανά το 

παγκόσμιο. 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

Αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη του πρώτου 

παγκύπριου δικτύου οπτικών ινών (FTTH) με ταχύτητες μέχρι 

1Gb, γεγονός που ανοίγει νέες προοπτικές για την πορεία της 

χώρας προς την ψηφιακή εποχή. Η ανάπτυξη του δικτύου 

FTTH έχει ξεκινήσει το 2018 και το μεγαλύτερο μέρος του 

αναμένεται να ολοκληρωθεί, εντός των επόμενων τεσσάρων 

ετών, καλύπτοντας τις αστικές και τις ημιαστικές περιοχές, με 

τον ρυθμό των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας στα σπίτια των 

πελατών μας να επιταχύνεται συνεχώς. Παράλληλα, 

ενισχύουμε και το χάλκινο δίκτυό μας δίνοντας δυνατότητες 

για αναβαθμισμένες ταχύτητες μέχρι και 100 Mbps στις 

υπόλοιπες, κυρίως αγροτικές, περιοχές. 

 

Συνεχίζουμε την περαιτέρω τεχνολογική εξέλιξη του δικτύου 

κινητής επικοινωνίας, με κριτήρια την αξιοπιστία, την ποιότητα 

σήματος, το εύρος κάλυψης και την ταχύτητα. Το δίκτυο 

κινητής επικοινωνίας της Cyta είναι ανάμεσα στα καλύτερα 

δίκτυα κινητής στην Ευρώπη και καλύπτει γεωγραφικά το 

99,6% της ελεύθερης Κύπρου με τις τεχνολογίες 3G, 4G και 

4.5G. Το καλοκαίρι του 2019, για τρίτη συνεχή χρονιά, 

κερδίσαμε βραβείο από τον διεθνώς αναγνωρισμένο 

Οργανισμό ΟΟΚLA, ως το  ταχύτερο δίκτυο κινητής 

τηλεφωνίας στην Κύπρο, επιβεβαιώνοντας την υπόσχεσή μας 

για παροχή των πιο εξελιγμένων και αξιόπιστων τεχνολογιών 

ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής επικοινωνίας στον τόπο μας.  

 

Υπηρετώντας την αποστολή μας, στην πορεία της διαρκούς 

τεχνολογικής εξέλιξης των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της 

Κύπρου, το 2018 ανακοινώσαμε ακόμη ένα σημαντικό βήμα: 

την έναρξη του έργου εγκατάστασης ενός πλήρως 

λειτουργικού δικτύου κινητών επικοινωνιών νέας γενιάς 5G, 

κάνοντας αρχή με την υλοποίηση πιλοτικού δικτύου 5G. Το 

πιλοτικό δίκτυο 5G ολοκληρώθηκε το 2019 και δίνει τη  

Μήνυμα του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή 
κ. Ανδρέα Νεοκλέους 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 | 7 

 

δυνατότητα στη Cyta να αποκτήσει την απαιτούμενη 

εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία για την επόμενη μεγάλη 

πρόκληση: την εγκατάσταση και εμπορική αξιοποίηση του  

δικτύου 5G, μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

εκχώρησης του σχετικού φάσματος συχνοτήτων από το 

Κράτος. 

 

Επιδιώκοντας την ολική τεχνολογική εξέλιξη των υποδομών 

μας, έχουμε αναβαθμίσει και τις απευθείας διεθνείς 

υποθαλάσσιες συνδέσεις διαδικτύου, με ενέργειες που 

καθιστούν το δίκτυο της Cyta ως ένα από τα πιο αξιόπιστα 

περιφερειακά δίκτυα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ως 

αποτέλεσμα της αφοσίωσης της Cyta σε συνεχείς επενδύσεις 

στη διεθνή υποδομή του δικτύου της, η Cytanet έχει πετύχει 

μέχρι σήμερα  συνολικές συνδέσεις στο διεθνές διαδίκτυο που 

ξεπερνούν τα 120Gbps. Έτσι, το διεθνές δίκτυο της  υπηρεσίας 

έχει καταστεί ένα από τα καλύτερα και πιο αξιόπιστα στην 

περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αναβαθμίζοντας  

συνεχώς την εμπειρία των πελατών, για ακόμη καλύτερες 

διαδικτυακές υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων. 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ  

Η βελτίωση της εμπειρίας των πελατών παραμένει η πιο 

σημαντική προτεραιότητά μας. Γνωρίζουμε ότι οι πελάτες 

περιμένουν περισσότερα από εμάς, καθώς η εξάρτησή τους 

από τη συνδεσιμότητα των κινητών συσκευών συνεχίζει να 

αυξάνεται.  

 

Επιπρόσθετα, η αναβάθμιση της Επιχειρηματικής Αγοράς, η 

οποία έχει σχεδιαστεί για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που 

προκύπτουν από τα βασικά πλεονεκτήματά μας, αποτελεί 

περαιτέρω στρατηγικό μας στόχο. Με επενδύσεις σε 

εφαρμογές, υπηρεσίες και λογισμικό, επιδιώκουμε να 

προφέρουμε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στους 

επιχειρηματικούς μας πελάτες που δημιουργούν προοπτικές 

και ευκαιρίες και αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και την 

παραγωγικότητα των επιχειρήσεών τους.  

 

ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ 

Στις μέρες μας, κάθε καινοτόμος τεχνολογική υπηρεσία 

προϋποθέτει τη διαθεσιμότητα δικτύων υπερύψηλων 

ταχυτήτων. Έχουμε μια σαφή στρατηγική που ανεβάζει τον 

πήχη για το επόμενο έτος, παραμένοντας επικεντρωμένη 

στους παράγοντες που έχουν πραγματική σημασία: στη 

βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και την αύξηση της 

αξίας των βασικών μας υπηρεσιών, ανοίγοντας το δρόμο για 

τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη.  

 

Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τη συνολική πρόοδο που 

έχουμε σημειώσει τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα από 

την εξέλιξη των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Για το 2019, η 

Cyta αναμένει αύξηση εσόδων και διατήρηση της 

κερδοφορίας της στα ίδια επίπεδα με το 2018.  

Για τη χρονιά που πέρασε, ευχαριστώ όλα τα μέλη της 

οικογένειας της Cyta για τη συμβολή τους στην επιτυχίες του 

Οργανισμού. Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων σε όλο το ανθρώπινο 

δυναμικό της Cyta για την αφοσίωσή που επιδεικνύει 

καθημερινά. Ευχαριστώ, επίσης, τον Αναπληρωτή Ανώτατο 

Εκτελεστικό Διευθυντή κ Μιχάλη Αχιλλέως που ηγήθηκε του 

Οργανισμού κατά την περίοδο 2015-2018, με υποδειγματική 

προσήλωση στο καθήκον και δέσμευση στις αξίες της Cyta.  

 

Η ανάληψη των καθηκόντων μου ως νέου Ανώτατου 

Εκτελεστικού Διευθυντή της Cyta, που με φέρνει στο τιμόνι 

ενός οργανισμού με πλούσια ιστορία και συναρπαστικό 

μέλλον, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και προνόμιο για εμένα. Ενός 

οργανισμού που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην κοινωνία 

και στην οικονομία της Κύπρου. Θα συνεχίσουμε να 

εργαζόμαστε με σιγουριά, γνωρίζοντας ότι έχουμε όλα τα 

στοιχεία που απαιτούνται για να συνεχίσουμε να φέρνουμε εις 

πέρας την αποστολή μας: να παραμείνουμε βασικός 

συμμέτοχος και διαμορφωτής στις οικονομικές και κοινωνικές 

εξελίξεις και στο μέλλον της χώρας μας, διατηρώντας την στην 

ομάδα των λίγων, ξεχωριστών κρατών με τις απαραίτητες 

δικτυακές υποδομές, για άμεση και ομαλή μετάβαση στην 

κοινωνία του Gigabit.  

 

 

 

 

 

  Αντρέας Νεοκλέους 

  Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής 

 

  Νοέμβριος 2019 


