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Το διεθνές και τοπικό τηλεπικοινωνιακό τοπίο χαρακτηρίζεται 

από σκληρό ανταγωνισμό και ραγδαίες αλλαγές.  Ως εκ 

τούτου, η Cyta οφείλει να αλλάζει και να προσαρμόζεται 

διαρκώς, ώστε να συνεχίζει να πρωταγωνιστεί και να 

διαμορφώνει τις τηλεπικοινωνιακές εξελίξεις στο κυπριακό 

περιβάλλον.  

 

Αναπόφευκτα, η πορεία του Οργανισμού περνά μέσα από 

μεγάλες προκλήσεις. Για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις 

αυτές με επιτυχία, η Cyta επιβάλλεται να κινείται δυναμικά, 

πάντα όμως στο πλαίσιο συνετής επιχειρηματικής 

στρατηγικής.  Πρωταρχικοί στόχοι είναι η συνεχής βελτίωση 

των οικονομικών και εμπορικών αποτελεσμάτων και η 

μεγιστοποίηση της αξίας της, με βασικό θεμέλιο την αξιοπιστία 

και την ανάπτυξη βασικών τεχνολογικών υποδομών, καθώς 

και των υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πελατών της.  

Παράλληλα, η Cyta πρέπει να ενεργεί με συνέπεια μέσα στο 

απαιτούμενο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, με γνώμονα 

το καλώς νοούμενο συμφέρον του Οργανισμού και την 

ευρύτερη αποστολή του ως συντελεστή εξέλιξης της κοινωνίας 

και προόδου του τόπου μας. 

 

OIKONOMIKΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Οι οικονομικές καταστάσεις του 2018 είναι ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικές και αντικατοπτρίζουν τη θετική πορεία της Cyta 

για το έτος, αποτελώντας και τα θεμέλια για συνεχιζόμενη 

θετική οικονομική και εμπορική ανάπτυξη και μεγιστοποίηση 

της αξίας της σε βάθος χρόνου.   

 

Το πλεόνασμα μετά τη φορολογία για το 2018 ανήλθε σε 

€60,6 εκ., που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο κερδοφορίας 

της τελευταίας επταετίας.  Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε μεγάλο 

βαθμό στον εμπορικό προσανατολισμό και στην ορθολογιστική 

οικονομική διαχείριση που εφαρμόστηκε.  Ως επακόλουθο, 

κατά το 2018 υπήρξε συγκράτηση στο ρυθμό μείωσης των 

εσόδων και περιορισμός βασικών κατηγοριών του λειτουργικού 

κόστους του Οργανισμού. Παράλληλα, επιτεύχθηκε 

αποτελεσματική αξιολόγηση και διαχείριση των διεθνών μας 

επενδύσεων, ειδικότερα για τη Cyta Hellas. Ως αποτέλεσμα, 

διασφαλίστηκε η πλήρης εξόφληση των δανειακών 

διευκολύνσεων που παρείχε η Cyta στη θυγατρική της και δεν 

υφίστανται πλέον απομειώσεις επενδύσεων στις οικονομικές 

καταστάσεις της μητρικής, με σημαντικό θετικό αντίκτυπο στα 

συνολικά οικονομικά αποτελέσματα του Οργανισμού.   

 

Εμπορικός προσανατολισμός 

Η συνεχής ενίσχυση του εμπορικού προσανατολισμού των 

υπηρεσιών και των προϊόντων της Cyta, με βάση τα ισχυρά 

στρατηγικά εφόδια της τεχνολογικής ανάπτυξης και της 

καινοτομίας, αποτελεί κύρια προτεραιότητα του Οργανισμού.   

 

Μεγάλη έμφαση δίδεται στη  

βελτίωση των εσόδων που  

προέρχονται από τους εμπορικούς  

μας πελάτες, με ιδιαίτερη  

επικέντρωση στην επιχειρηματική αγορά. Η Cyta, επενδύοντας 

στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια των υπηρεσιών της, παρέχει 

στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις για αύξηση της 

παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των εργασιών τους.  

Βασικό επίσης στοιχείο της ενίσχυσης των εσόδων του 

Οργανισμού αποτελεί η προσήλωσή μας στη συνεχή 

βελτίωση της εμπειρίας που προσφέρεται στον πελάτη, τόσο 

από τις υπηρεσίες της πρώτης γραμμής εξυπηρέτησης, όσο 

και από τις υπηρεσίες υποστήριξης. Επίσης, έχοντας 

επενδύσει σε σημαντικές τεχνολογίες προστασίας των 

δικτύων της από κυβερνοεπιθέσεις, η Cyta διασφαλίζει στο 

μέγιστο δυνατό βαθμό τη συνεχή διαθεσιμότητά τους στους 

συνδρομητές της, προσφέροντάς τους παράλληλα και 

σχετικές υποστηρικτές υπηρεσίες.  

 

Συγκράτηση Λειτουργικού Κόστους 

Κατά το 2018 ο Οργανισμός συνέχισε την ενδελεχή 

αναθεώρηση των μεθόδων παρακολούθησης των 

παραμέτρων του λειτουργικού κόστους. Ως αποτέλεσμα, η 

κάθε ενέργεια αξιολογείται εκ των προτέρων και 

προτεραιοποιείται με στόχο την τήρηση ικανοποιητικής 

ισορροπίας στη σχέση κόστους/προστιθέμενου οφέλους. Οι 

σχετικές δαπάνες αναλαμβάνονται στη συνέχεια, νοουμένου 

ότι διαπιστώνεται ικανοποιητική τεκμηρίωση για εξασφάλιση 

οικονομικής ανταποδοτικότητας, στη βάση αντικειμενικών 

τεχνοκρατικών κριτηρίων.  Στο πλαίσιο συγκράτησης του 

λειτουργικού κόστους, τίθενται επίσης αυστηροί εσωτερικοί 

στόχοι και παρακολουθείται στενά η υλοποίηση του 

προϋπολογισμού. Το αποτέλεσμα αυτής της μεθοδικής 

προσπάθειας αντανακλάται στο σταδιακό περιορισμό των 

συνολικών εξόδων λειτουργίας (εκτός των αποδοχών 

προσωπικού), όπου παρατηρήθηκε μείωση κατά 2,7% τα 

τελευταία τρία χρόνια.  

 

Ορθολογική οικονομική αξιολόγηση των επενδύσεων 

Η έμφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην ορθολογιστική 

οικονομική διαχείριση του Οργανισμού, οδήγησε σε 

αντικειμενική αξιολόγηση της βιωσιμότητας των 

δραστηριοτήτων του στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Στο 

πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η πώληση της Cyta Hellas, σε 

συνέχεια μιας πολυσύνθετης τεχνοκρατικής διαδικασίας, για 

την οποία χρησιμοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έγκυρων οίκων 

διεθνούς εμβέλειας που παρείχαν χρηματοοικονομικές, 

νομικές και στρατηγικές συμβουλές.  H θετική κατάληξη της 

διαδικασίας αυτής ενισχύει ουσιαστικά τα οικονομικά 

αποτελέσματα του Οργανισμού και απελευθερώνει σημαντικές  
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δυνάμεις για τη Cyta, επικεντρώνοντας τον εστιακό της φακό 

στην ανάπτυξη των εργασιών της στην Κύπρο, μέσα από 

κομβικά έργα υποδομών. 

  

Με δεδομένες τις μεγάλες προκλήσεις και πιέσεις που 

αντιμετώπιζε η Cyta Hellas, λειτουργώντας σε ένα δυσμενές 

οικονομικό περιβάλλον με αντίστοιχες σοβαρές επιπτώσεις 

στον τηλεπικοινωνιακό τομέα, το τίμημα πώλησης των €118,1 εκ. 

που δόθηκε από τη Vodafone, αντικατοπτρίζει την αξιόλογη 

πελατειακή βάση, το ευρύ δίκτυο υποδομών και το υψηλού 

επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας. Κατά τη 

στοχευμένη διαπραγμάτευση που διενεργήθηκε στο πλαίσιο 

της διαφανούς ανταγωνιστικής διαδικασίας πώλησης, 

λήφθηκε επίσης ειδική πρόνοια στη συμφωνία, ώστε η 

μητρική Cyta και οι θυγατρικές της να έχουν δυνητικά το 

δικαίωμα πρόσβασης σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές της 

Cyta Hellas, με παρόμοιους όρους που ίσχυαν ενδο-ομιλικά 

όταν η Cyta Hellas ήταν στην ιδιοκτησία της Cyta.  Το δικαίωμα 

αυτό ενδέχεται να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο των μελλοντικών 

σχεδιασμών της Cyta για συνεχή ενίσχυση του ρόλου της 

Κύπρου ως περιφερειακού τηλεπικοινωνιακού κόμβου. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΠΕΡΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

Τόσο κατά το 2018, όσο και στη συνέχεια, ο Οργανισμός 

επιβεβαίωσε ότι μπορεί και συνεχίζει να κατέχει πρωταγωνιστικό 

ρόλο στις τεχνολογικές εξελίξεις, παρά τις ραγδαίες αλλαγές 

που χαρακτηρίζουν τον κλάδο σε τοπικό και σε διεθνές 

επίπεδο. Μέσα από την πολυδιάστατη δράση της, η Cyta 

συνέχισε την υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων 

υποδομής που ισχυροποιούν τη θέση της, δημιουργούν 

συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε νευραλγικούς 

τομείς και επιδιώκουν σταθερά τη μέγιστη γεωγραφική και 

πληθυσμιακή κάλυψη.   

 

Οι στοχευμένες επενδύσεις της Cyta σε τεχνολογίες αιχμής 

αποτελούν τα θεμέλια και την κινητήριο δύναμη για την 

ανάπτυξη των δικτύων οπτικών ινών και κινητής ευρυζωνικής 

τηλεφωνίας, καθώς και των υποθαλάσσιων και δορυφορικών 

διασυνδέσεων της Κύπρου στο διεθνή χώρο. Ως αποτέλεσμα, 

η Cyta βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες εταιρείες παγκόσμια 

που είναι σε θέση να παρέχουν συνδέσεις υπερυψηλών 

ταχυτήτων, τόσο μέσω του σταθερού δικτύου Οπτικών Ινών,  

όσο και μέσω των δικτύων κινητής επικοινωνίας. Τα έργα 

αυτά δίνουν τη δυνατότητα στον Οργανισμό να διαφοροποιηθεί 

από τον ανταγωνισμό μέσω της δημιουργίας νέων, 

τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών σταθερής 

και κινητής τηλεφωνίας, διαδικτύου, υπολογιστικού νέφους 

(cloud), δικτύωσης και φιλοξενίας. Με τον τρόπο αυτό 

προστατεύεται ο παραδοσιακός κύκλος εργασιών και 

ταυτόχρονα δημιουργείται το υπόβαθρο για τη δημιουργία 

ουσιαστικών εναλλακτικών πηγών εσόδων για το μέλλον. 

 

Παγκύπριο Δίκτυο Οπτικών Ινών 

Μεγάλο τηλεπικοινωνιακό άλμα αποτέλεσε η απόφαση του 

Οργανισμού το 2018 να  προχωρήσει στην ανάπτυξη του 

πρώτου και μοναδικού Παγκύπριου δικτύου οπτικών ινών 

(Fiber-To-The-Home). Ενός έργου στρατηγικής σημασίας 

τόσο για τη Cyta, όσο και για τον τόπο μας, μια και αποτελεί 

τον καταλύτη για την επίσπευση του ψηφιακού́ 

μετασχηματισμού́ στην Κύπρο.  Η συνολική επένδυση 

δεκαετίας για το εξαιρετικά σημαντικό αυτό έργο είναι της 

τάξης των €120 εκ. και καλύπτεται εξ ολοκλήρου με ίδια 

κεφάλαια της Cyta.  Στόχος του έργου, που βρίσκεται σε 

εξέλιξη, είναι να προσφέρει στους συνδρομητές υπερυψηλές 

ταχύτητες, που ανέρχονται σε μέχρι 1 Gigabit για τους 

οικιακούς χρήστες και 10 Gigabit για τους επιχειρηματικούς 

πελάτες.  Οι υπερυψηλές αυτές ταχύτητες παρέχουν τη 

δυνατότητα για πρωτόγνωρες εφαρμογές και το σχεδιασμό 

καινοτόμων προϊόντων, που απλοποιούν τη ζωή και 

βελτιώνουν ουσιαστικά το βιοτικό επίπεδο του οικιακού 

χρήστη. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να 

αυξήσουν σημαντικά την επιχειρησιακή τους δυναμική, 

βελτιώνοντας δραστικά την παραγωγικότητα και τα οικονομικά 

τους αποτελέσματα.  

 

Η υλοποίηση των μεγάλων αυτών έργων είναι εφικτή από τη 

Cyta γιατί, μεταξύ άλλων, ο Οργανισμός διαθέτει έμπειρο 

ανθρώπινο δυναμικό μεγάλης εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας, 

που συχνά αποτελεί σημείο αναφοράς στην περιοχή της 

Ανατολικής Μεσογείου και είναι εφάμιλλο των μεγαλύτερων 

ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων.  

 

Ευρυζωνικά Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας 

Παράλληλα με την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών σε 

εθνικό επίπεδο, ο Οργανισμός αναβαθμίζει συνεχώς και το 

δίκτυο κινητής τηλεφωνίας με τεχνολογίες αιχμής.  Στο 

πλαίσιο αυτό, το 2018 ενισχύθηκε σημαντικά η τεχνολογία 

4.5G, διευρύνοντας και βελτιώνοντας τις δυνατότητες του 

κινητού ευρυζωνικού διαδικτύου υπερυψηλών ταχυτήτων.  

Ως εκ τούτου, το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της Cyta 

συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο προηγμένα δίκτυα κινητής 

τηλεφωνίας στην Ευρώπη, με βάση αντικειμενικά κριτήρια 

μέτρησης που περιλαμβάνουν την ποιότητα σήματος, το 

εύρος κάλυψης και την ταχύτητα. Συγκεκριμένα, οι 

συνεχιζόμενες αναβαθμίσεις στον τομέα της κινητής 

επικοινωνίας οδήγησαν στην εκ νέου πιστοποίηση της Cyta 

από τον ανεξάρτητο διεθνή Οργανισμό OOKLA, ο οποίος για 

τρίτη κατά συνέχεια χρονιά βράβευσε το δίκτυο κινητής 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 | 4 

 

τηλεφωνίας της Cyta ως το γρηγορότερο στην Κύπρο για το 

2018.  

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο της προσπάθειας της 

Cyta για επίτευξη μέγιστης γεωγραφικής κάλυψης, το 

υφιστάμενο δίκτυο ήδη καλύπτει γεωγραφικά το 99,6% της 

ελεύθερης Κύπρου με τις τεχνολογίες 3G και 4G. Τα στοιχεία 

αυτά προκύπτουν και στην αντικειμενική μέτρηση της 

ευρυζωνικότητας για τη χώρα μας.  Σύμφωνα με το δείκτη 

Ψηφιακής Οικονομίας DESI (Digital Economy and Society 

Index) για το 2019, η Κύπρος παρείχε κάλυψη ευρυζωνικού 

διαδικτύου στο 90% των νοικοκυριών, υπερβαίνοντας το 83% 

του ευρωπαϊκού μέσου όρου.  Ειδικά για την κάλυψη στις 

αγροτικές περιοχές,  η Κύπρος είναι από τις λίγες χώρες που 

προσεγγίζουν το 100%. Παράλληλα, αν και με βάση τον 

δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας (DESI, 2019) η Κύπρος 

παραμένει στους ουραγούς στη γενική κατάταξη, εντούτοις 

παρουσιάζεται στις πρώτες θέσεις στον πολύ σημαντικό 

επιμέρους γεωγραφικό τομέα των δικτύων, αντανακλώντας 

τον ευρύτερο κοινωνικό ρόλο και την αποστολή της Cyta.  

 

Οι εξελίξεις αυτές δημιούργησαν και το υπόβαθρο για τη 

μετέπειτα πιλοτική εισαγωγή της επαναστατικής τεχνολογίας 

κινητής τηλεφωνίας πέμπτης γενιάς 5G στην Κύπρο, που 

αποτελεί και τη μεγάλη πρόκληση του μέλλοντος.  Στο πλαίσιο 

αυτό, η Cyta αποκτά την απαιτούμενη εξειδικευμένη γνώση 

και εμπειρία για την εμπορική αξιοποίηση της πρωτοποριακής 

αυτής τεχνολογίας, όταν το Κράτος προχωρήσει με  

εκχώρηση του σχετικού φάσματος συχνοτήτων,  και πάντα 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα υγείας και ασφάλειας.  

 

Στρατηγική Ανάπτυξης Διεθνούς Τηλεπικοινωνιακού 

Κόμβου 

Εξαιρετικά μεγάλης στρατηγικής σημασίας για τη Cyta και για 

την Κύπρο αποτελεί η ουσιαστική αναβάθμιση των διεθνών 

δορυφορικών και υποθαλάσσιων συνδέσεων που 

προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες προσέλκυσης διεθνών 

εσόδων. Ως αποτέλεσμα των στοχευμένων αναπτυξιακών 

επενδύσεων της Cyta στον τομέα αυτό, η Κύπρος ενισχύεται 

σταθερά και καθιερώνεται ως αξιόπιστος τηλεπικοινωνιακός 

κόμβος διεθνούς διασύνδεσης και παροχής υπηρεσιών στην 

Ανατολική Μεσόγειο, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογικές 

επενδύσεις του Οργανισμού στις οπτικές ίνες και στα δίκτυα 

κινητής. Παράλληλα, ο δορυφορικός σταθμός "Μακάριος" ήδη 

κατατάσσεται ανάμεσα στους καλύτερους πιστοποιημένους 

τηλελιμένες στον κόσμο, σε συνέχεια της πλήρους 

πιστοποίησης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τηλελιμένων 

που ολοκληρώθηκε το 2017. 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

Παρά τη σημαντική μείωση του ελλείματος που παρουσίασε η 

αναλογιστική μελέτη για το 2017 η Cyta, ως χρηματοδοτούσα 

αρχή, αποφάσισε το 2018 να διατηρήσει τη δόση για  

χρηματοδότηση του Αναλογιστικού Ελλείμματος στο υψηλό 

επίπεδο των €19,5 εκ., έτσι ώστε να επιτευχθεί πιο γρήγορα, 

με βάση τα ισχύοντα δεδομένα, η πλήρης κάλυψη του 

αναλογιστικού ελλείμματος και η ολοκλήρωση της 

αποκατάστασης των Τεχνικών Αποθεματικών του Ταμείου.  

 

Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου υποδηλοί τη 

σύνεση, ευθύνη και δέσμευση της Cyta προς το ανθρώπινο 

δυναμικό της.  Ταυτόχρονα, ενισχύει τις προσπάθειες της 

Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου για χάραξη 

αναθεωρημένης Επενδυτικής Πολιτικής με πιο συντηρητικούς 

ως προς την αναμενόμενη απόδοση στόχους, οι οποίοι 

συνεπάγονται χαμηλότερο επενδυτικό ρίσκο για διαφύλαξη 

των συντάξεων του προσωπικού. 

 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ  

Στρατηγική Ψηφιακής Κατεύθυνσης 

Εξαιρετικά μεγάλης σημασίας είναι το γεγονός ότι, με τα 

δίκτυα, την εξειδίκευση, την τεχνογνωσία και την 

εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτει, η Cyta έχει τη δύναμη και τη 

δυνατότητα να  είναι ο βασικός στρατηγικός και λειτουργικός 

βραχίονας της πολιτείας για τη νέα ψηφιακή εποχή της 

Κύπρου. 

 

Είναι σαφές πως ο δρόμος για το ψηφιακό μέλλον, είναι 

δρόμος μεγάλων προκλήσεων. Πεποίθησή μας είναι πως για 

να τις αντιμετωπίσει με επιτυχία, ο Οργανισμός οφείλει να 

συνεχίσει να κινείται δυναμικά, με προσήλωση στη συνεχή 

ενίσχυση αναπτυξιακών τεχνολογικών επενδύσεων και με 

δέσμευση στη διαρκή αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής για την 

παροχή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

Αναθεώρηση θεσμικού πλαισίου διαδικασιών και 

κανονισμών 

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα του Οργανισμού για το 

2018, καθώς και τις αντίστοιχες ενδείξεις για το 2019, δεν 

παύει να αποτελεί γεγονός ότι οι υφιστάμενοι περιορισμοί 

στην ευελιξία της Cyta, δεν τη βοηθούν να κινηθεί 

επιχειρηματικά στο βαθμό και με την ταχύτητα που θα έπρεπε 

και που θα μπορούσε.  Ως εκ τούτου, η εις βάθος αναθεώρηση 

και ο συνεχής εκσυγχρονισμός του λειτουργικού θεσμικού της 

πλαισίου, περιλαμβανομένων των κανονισμών και διαδικασιών  
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που διέπουν τον τρόπο διεκπεραίωσης των εργασιών του 

Οργανισμού, θα βοηθήσει τη Cyta να λειτουργήσει ακόμα πιο 

αποτελεσματικά, με επικέντρωση στην επιχειρηματική 

ανάπτυξη των εργασιών της και την αξιοποίηση στοχευμένων 

στρατηγικών συνεργασιών όπου ενδείκνυται, που θα 

ενεργήσουν ως καταλύτης στην εξέλιξη του Οργανισμού.  

 

Ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο, σε στενή συνεργασία με τη 

Διεύθυνση, τις υπηρεσίες και τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 

του Οργανισμού, έχει θέσει ως προτεραιότητα την υλοποίηση 

ενός πολυδιάστατου έργου για τον εκσυγχρονισμό της Cyta, 

που ενισχύει την αποδοτικότητα και ενθαρρύνει την αλλαγή 

στην εταιρική κουλτούρα, καθώς και την ανάληψη 

επιχειρηματικών, εμπορικών και χρηματοοικονομικών 

πρωτοβουλιών στη βάση αυξημένης ευελιξίας και υιοθέτησης 

τεχνοκρατικών κριτηρίων. 

 

Η CYTA ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΙΣ 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  

Η Cyta είναι ένας κερδοφόρος οργανισμός χωρίς δάνεια, που 

υλοποιεί στοχευμένες κομβικές αναπτυξιακές επενδύσεις με 

ίδια κεφάλαια. Από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα, ο 

Οργανισμός ενίσχυσε τα ταμεία της Κυπριακής Δημοκρατίας 

με συσσωρευμένο μέρισμα πέραν των €800 εκ.   

 

Η πορεία της Cyta κατά το 2018 και το έργο που υλοποιήθηκε 

έχουν αποτυπωθεί και κρίνονται καθημερινά από τη μεγάλη 

εμπιστοσύνη του συνόλου της κυπριακής κοινωνίας προς τον 

Οργανισμό. Αντανακλούν την αναγνώριση της αξιοπιστίας, 

της τεχνολογικής υπεροχής και της καθοριστικής συμβολής 

της Cyta στην πορεία και στο μέλλον του τόπου μας. 

 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου 

ευχαριστίες στο Διοικητικό Συμβούλιο που υπηρέτησε κατά το 

2018, έτος στο οποίο αναφέρεται η ετήσια έκθεση και ιδιαίτερα 

στον Αντιπρόεδρο κ. Μιχάλη Μουσιούτα και στην Εκτελεστική 

Διεύθυνση, τις υπηρεσίες, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και 

όλο το ανθρώπινο δυναμικό της Cyta, για τις ακούραστες 

προσπάθειες που κατέβαλαν ώστε να επιτευχθούν τα πιο 

πάνω θετικά  αποτελέσματα.  

 

Στο πλαίσιο του ρόλου και της αποστολής του Οργανισμού, 

και με βάση τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης και 

διαφάνειας, δώσαμε έμφαση στη συνετή και ορθολογιστική 

λειτουργία της Cyta, υιοθετώντας επιχειρηματική λογική και 

όρους ελεύθερης αγοράς όπου ήταν εφικτό.  Παράλληλα, σε 

μια σταθερή πορεία εξέλιξης και προσφοράς στον τόπο, 

προχωρούμε με αποφασιστικότητα, υιοθετώντας τις κινήσεις 

εκείνες που βελτιώνουν την αποδοτικότητα και την αξία του 

Οργανισμού. Κινήσεις που ενισχύουν την πρωταγωνιστική  

θέση της Cyta στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, που συνάδουν 

με την αποστολή και την εταιρική κοινωνική της ευθύνη και 

που συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας 

και την πρόοδο της κοινωνίας της Κύπρου. 

 

 

  Ρένα Ρουβιθά Πάνου 

  Πρόεδρος 

 

  Νοέμβριος 2019 


