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Μήνυµα 
της Προέδρου

Ο τοµέας των τηλεπικοινωνιών, µε τις ραγδαίες τεχνολογικές 

και δοµικές αλλαγές που τον χαρακτηρίζουν, είναι ένας από 

τους ταχύτερα αναπτυσσόµενους σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Λειτουργώντας σ’ αυτό το πολυδιάστατο τοπίο, προτεραιότητά 

µας παραµένει η µεγιστοποίηση της αξίας του Οργανισµού, η 

βελτιστοποίηση της αποδοτικότητάς του και η υπεύθυνη, 

καθοριστική συνεισφορά του στην εξέλιξη της οικονοµίας και 

της κοινωνίας του τόπου µας.  

Οι στρατηγικοί στόχοι της Cyta έχουν ως προαπαιτούµενο την 

τεχνολογική υπεροχή, που διασφαλίζει την αξιοπιστία και την 

ποιότητα των υπηρεσιών της.  Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισµός 

προβαίνει σε ουσιαστικές και στοχευµένες επενδύσεις σε 

τεχνολογίες αιχµής, που ενισχύουν τη θέση του ως ο 

κορυφαίος παροχέας ολοκληρωµένης ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας του τόπου µας.  Με την υλοποίηση της 

αναπτυξιακής της στρατηγικής, η Cyta παραµένει στην οµάδα 

των τεχνολογικά πρωτοπόρων οργανισµών διεθνώς, 

κατατάσσοντας ταυτόχρονα την Κύπρο στην οµάδα κρατών 

που χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλή ποιότητα και ταχύτητα 

παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.  Παράλληλα, οι 

επενδύσεις αυτές αποτελούν τα θεµέλια για τη δηµιουργία 

προϊόντων νέας γενιάς και εναλλακτικών πηγών εσόδων για 

τον Οργανισµό.  Και, βέβαια, καθιερώνουν τη Cyta ως τον 

κύριο συντελεστή και καταλύτη για τον ψηφιακό 

µετασχηµατισµό της Κύπρου, ένα έργο που αποτελεί τη 

µεγαλύτερη τεχνολογική πρόκληση για τον τόπο µας και που, 

ταυτόχρονα, αποτελεί βασική προτεραιότητα του Οργανισµού 

και συστατικό στοιχείο της αποστολής του.

Στρατηγική Κατεύθυνση µε έµφαση σε έργα 
υποδοµών
Βασικοί άξονες για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της 

Cyta, µεταξύ άλλων, είναι:

• Η συγκράτηση των εσόδων του Οργανισµού από τις 

παραδοσιακές του δραστηριότητες. 

• Η δηµιουργία νέων, εναλλακτικών πηγών εσόδων µε την 

παροχή ανταγωνιστικών προϊόντων νέας γενιάς και 

σύγχρονων, ολοκληρωµένων ψηφιακών λύσεων, κτίζοντας 

πάνω στην αξιοπιστία και στην τεχνολογική υπεροχή της 

Cyta.  Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισµός επικεντρώνεται στη 

δηµιουργία καινοτόµων ψηφιακών υπηρεσιών τεχνολογίας 

Internet of Things και άλλων πρωτοποριακών ψηφιακών 

εφαρµογών, διαδραµατίζοντας καταλυτικό ρόλο στην 

ανάπτυξη της ψηφιακής κοινωνίας.

• Η διερεύνηση στοχευµένων στρατηγικών συνεργασιών, 

όπου ενδείκνυται, µε στόχο την επίτευξη συνεργειών που 

αξιοποιούν στο µέγιστο βαθµό τις δυνατότητες και το 

ανθρώπινο δυναµικό του Οργανισµού.

• Ο εξορθολογισµός των µεθόδων που υιοθετεί ο Οργανισµός 

για συνεχιζόµενη µείωση του λειτουργικού κόστους και 

αύξηση της αποτελεσµατικότητας ανά δραστηριότητα.

• Η αντικειµενική επαναξιολόγηση της βιωσιµότητας των 

δραστηριοτήτων του Οργανισµού στην Κύπρο και στο 

εξωτερικό.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής κατεύθυνσης της 

Cyta, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα µεγάλο έργο εκσυγχρονισµού 

µε κοινή προσπάθεια του Συµβουλίου, της ∆ιεύθυνσης, των 

Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και των Εργαζοµένων.  

Αναγνωρίζουµε πως η συνεχής αλλαγή είναι µονόδροµος και 

πρέπει να αποτελεί µέρος της φύσης µας, ώστε να συνεχίσει ο 

Οργανισµός να αναπτύσσεται και να προχωρεί δυναµικά.  

Γιατί µόνο µε µια εταιρική κουλτούρα ανοικτή στην αλλαγή 

µπορούµε να οδηγήσουµε τη Cyta στο δρόµο της εξέλιξης και 

της καινοτοµίας, πυλώνες που αποτελούν απαραίτητη 

προϋπόθεση για να µπορέσει ο Οργανισµός να κατακτήσει το 

µέλλον.

Σηµαντικές επενδύσεις για το ψηφιακό µέλλον της 
Κύπρου 
Το 2017 ο Οργανισµός επιβεβαίωσε, για µια ακόµη χρονιά, ότι 

µπορεί να αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά τις συνεχείς 

προκλήσεις στον τοµέα του και να παραµένει στην αιχµή των 

τεχνολογικών εξελίξεων, παρά τις ραγδαίες αλλαγές που 

χαρακτηρίζουν τον κλάδο σε τοπικό και σε διεθνές επίπεδο. 

Μέσα από µια πολυδιάστατη επιχειρηµατική δράση, η Cyta 

συνέχισε την υλοποίηση σηµαντικών έργων που ισχυροποιούν 

τη θέση της και δηµιουργούν συγκριτικά ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα σε τοµείς προτεραιότητας. 

Πρόσφατο µεγάλο τηλεπικοινωνιακό άλµα αποτελεί το γεγονός 

ότι ο Οργανισµός προχώρησε, µε ίδια κεφάλαια, στην 

ανάπτυξη του πρώτου και µοναδικού Παγκύπριου δικτύου 

οπτικών ινών (Fiber-To-The-Home). 
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Ενός έργου στρατηγικής σηµασίας, τόσο για τη Cyta, όσο και 

για τον τόπο µας, που αποτελεί τον καταλύτη για την 

επίσπευση και την ολοκλήρωση του ψηφιακού 

µετασχηµατισµού στην Κύπρο. Η συνολική επένδυση για το 

εξαιρετικά σηµαντικό αυτό έργο είναι της τάξης των €120εκ. 

για την επόµενη δεκαετία και καλύπτεται εξ ολοκλήρου µε 

κεφάλαια της Cyta. Στόχος του έργου είναι να προσφέρει 

στους συνδροµητές πολύ µεγάλες ταχύτητες µέχρι 1 Gigabit 

για τους οικιακούς χρήστες και µέχρι 10 Gigabit για τους 

επιχειρηµατικούς µας πελάτες.  Με τις πρωτοποριακές 

εφαρµογές της τεχνολογίας των οπτικών ινών και τις νέες, 

καινοτόµες υπηρεσίες που θα παρέχονται, ο οικιακός χρήστης 

θα µπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά το βιοτικό του επίπεδο και 

να απλοποιήσει τη ζωή του. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις θα 

µπορούν να αυξήσουν σηµαντικά την επιχειρηµατική τους 

δυναµική και παραγωγικότητα. 

Παράλληλα, η Cyta αναβαθµίζει συνεχώς και το δίκτυο κινητής 

τηλεφωνίας µε τεχνολογίες αιχµής.  Στο πλαίσιο αυτό, εισήγαγε 

την τεχνολογία 4.5G διευρύνοντας τις δυνατότητες του κινητού 

ευρυζωνικού διαδικτύου υπερυψηλών ταχυτήτων. Με τα 

δεδοµένα αυτά, το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της Cyta 

συγκαταλέγεται ανάµεσα στα πιο προηγµένα δίκτυα κινητής 

τηλεφωνίας, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη, µε βάση 

αντικειµενικά κριτήρια µέτρησης που περιλαµβάνουν την 

ποιότητα σήµατος, το εύρος κάλυψης και την ταχύτητα. Ως 

αποτέλεσµα των αναβαθµίσεων αυτών, ο διεθνής Οργανισµός 

OOKLA πιστοποίησε και βράβευσε τον Νοέµβριο 2017 το 

δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της Cyta ως το γρηγορότερο στην 

Κύπρο, ενώ η Cyta δηµιούργησε το υπόβαθρο για να 

προχωρήσει στην εισαγωγή της κινητής τηλεφωνίας πέµπτης 

γενιάς 5G στην Κύπρο, που αποτελεί και τη µεγάλη πρόκληση 

του µέλλοντος.

Ταυτόχρονα, η Cyta συνεχίζει τη διεύρυνση και αναβάθµιση 

των απευθείας διεθνών υποθαλάσσιων συνδέσεων, µε 

ενέργειες που καθιστούν το δίκτυό της ως ένα από τα πιο 

αξιόπιστα περιφερειακά κέντρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Το 

δίκτυο αυτό αποτελεί τη βάση για τη στρατηγική κατεύθυνση 

του Οργανισµού µας να καταστεί ο σηµαντικότερος 

τηλεπικοινωνιακός κόµβος διεθνών υπηρεσιών στην περιοχή, 

αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογικές επενδύσεις της Cyta στις 

οπτικές ίνες και το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Στο πλαίσιο 

αυτό, ο Οργανισµός έχει εξασφαλίσει και την πλήρη 

πιστοποίηση (Tier 3) του δορυφορικού σταθµού Μακάριος 

από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τηλελιµένων, που κατατάσσει 

τη Cyta ανάµεσα στους 20 καλύτερους τηλελιµένες στον 

κόσµο. 

Οι σηµαντικές αυτές διεθνείς διακρίσεις ενισχύουν το 

στρατηγικό σχεδιασµό του Οργανισµού και επιβεβαιώνουν ότι 

η τεχνολογική υπεροχή των δικτυακών υποδοµών της Cyta 

αναδεικνύει την Κύπρο και την κατατάσσει στην οµάδα των 

λίγων, ξεχωριστών κρατών, που διαθέτουν την απαραίτητη 

ψηφιακή συνδεσιµότητα.  Η αυξηµένη ευρυζωνικότητα και η 

ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, καθιστά την κυπριακή 

επιχειρηµατικότητα και, γενικότερα, την κυπριακή οικονοµία 

πιο ανταγωνιστική και πιο αποτελεσµατική. Ταυτόχρονα, 

προσφέρεται στην κυπριακή κοινωνία δυναµική προοπτική για 

να αξιοποιήσει τις ψηφιακές τεχνολογίες του µέλλοντος, ακόµα 

και σε αποµακρυσµένες αγροτικές περιοχές όπου η Cyta 

προσφέρει αξιόπιστη κάλυψη. Αυτό άλλωστε αποτελεί και την 

πραγµάτωση της αποστολής του Οργανισµού, πάντα µε 

σύνεση και ευθύνη απέναντι στους Κύπριους πολίτες. 

Cyta Hellas
Η συµφωνία πώλησης του συνόλου των µετοχών της Cyta 

Hellas στη Vodafone, που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο 2018, 

αποτελεί την κατάληξη µιας επαγγελµατικής διαδικασίας 

διεθνούς διαγωνισµού, η οποία ξεκίνησε το 2017. Κυρίαρχο 

µέληµα του Συµβουλίου της Cyta, ήταν η διασφάλιση της 

διαφάνειας, της ακεραιότητας, της αντικειµενικότητας και της 

αξιοπιστίας της διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό 

χρησιµοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έγκυρων οίκων διεθνούς 

εµβέλειας για παροχή χρηµατοοικονοµικών, νοµικών και 

στρατηγικών συµβουλών. 

Ως αποτέλεσµα της ολοκλήρωσης της συµφωνίας µε τη 

Vodafone, τα προϋπολογιζόµενα πλεονάσµατα του 

Οργανισµού για τα επόµενα έτη θα είναι ενισχυµένα, µια και 

δεν θα υπόκεινται σε περαιτέρω µειώσεις από ενδεχόµενες 

αποµειώσεις της επένδυσης της Cyta στη Cyta Hellas.

Η µητρική Cyta επικεντρώνεται πλέον απρόσκοπτα στη 

στρατηγική ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών της υποδοµών 

στην Κύπρο, µε στόχο την παροχή ολοκληρωµένων, 

αξιόπιστων και καινοτόµων υπηρεσιών στους πελάτες της και, 

όπου ενδείκνυται, µε την ενίσχυση στοχευµένων στρατηγικών 

συνεργασιών. 

Σταθερή πορεία εξέλιξης και προσφοράς στον τόπο 
Η Cyta παραµένει ένας εύρωστος, κερδοφόρος οργανισµός, 

χωρίς δάνεια και µε επενδύσεις που πραγµατοποιούνται µε 

ίδια κεφάλαια.  Ένας Οργανισµός που, από την ίδρυσή του 

µέχρι σήµερα, έχει συνεισφέρει στα κρατικά ταµεία συνολικό 

µέρισµα πέραν των €750εκ. προς όφελος του τόπου και των 

κατοίκων του. 

Σηµαντικό πλεονέκτηµα για τη Cyta αποτελεί το γεγονός ότι 

διαθέτει εξαιρετικά υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό µε 

εξειδικευµένη τεχνογνωσία, τόσο στον επιστηµονικό και στον 

τεχνικό τοµέα, όσο και στον τοµέα εξυπηρέτησης πελατών. Η 

προσφορά των ανθρώπων του Οργανισµού, σε συνδυασµό 

µε την άριστη τεχνολογική του υποδοµή, έχουν καθιερώσει 

διαχρονικά τη µοναδική σχέση εµπιστοσύνης της Cyta µε την 

κοινωνία της Κύπρου. 
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Ρένα Ρουβιθά Πάνου 
Πρόεδρος
Νοέµβριος 2017

Στη νέα εποχή, η Cyta επιβάλλεται να ανταποκρίνεται στις 

έντονες ανταγωνιστικές προκλήσεις, ενεργώντας µε 

επιχειρηµατική λογική, αλλά και µε δεδοµένη την αποστολή 

της προς την κυπριακή κοινωνία, που συνεπάγεται υιοθέτηση 

των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και 

της χρηστής διοίκησης.  Σε µια σταθερή πορεία εξέλιξης και 

προσφοράς στον τόπο, οφείλουµε να κάνουµε τις κινήσεις 

εκείνες που βελτιώνουν την αποδοτικότητα και την αξία του 

Οργανισµού. Κινήσεις που ενισχύουν την πρωταγωνιστική 

θέση της Cyta στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, συµβάλλοντας, 

παράλληλα, στην ανάπτυξη της οικονοµίας και στην πρόοδο 

της κοινωνίας της Κύπρου.
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Μήνυµα του 
Αναπληρωτή Ανώτατου 
Εκτελεστικού ∆ιευθυντή

Η Cyta, επιχειρώντας στον νευραλγικό τοµέα των τηλεπικοινωνιών, 

έχει καταξιωθεί στη συνείδηση της κυπριακής κοινωνίας για τη 

διαχρονική προσφορά της στην ανάπτυξη της Κύπρου. Με 

αξιόπιστες υπηρεσίες και ευέλικτα προϊόντα ανταποκρίνεται 

στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών, προσφέρει 

σιγουριά και διαµορφώνει τις εξελίξεις στον τοµέα. Ακολουθεί 

µε συνέπεια πορεία διαρκούς εξέλιξης, υιοθετώντας όλες τις 

απαραίτητες αλλαγές που εξασφαλίζουν βιώσιµη ανάπτυξη, σε 

βάθος χρόνου. 

Η Cyta οδηγεί την Κύπρο στην εποχή του Gigabit 
Επιδιώκοντας καθολική πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα, για 

όλη την αγορά, το 2017 ξεκίνησε το τελικό στάδιο υλοποίησης 

του ριζικού εκσυγχρονισµού του σταθερού δικτύου, όπου η 

επικοινωνία αλλάζει µορφή και γίνεται πιο ευέλικτη, πιο 

οικονοµική και, προπαντός, αποκτά δυνατότητες εξατοµίκευσης. 

Αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχµής, όπως το σύστηµα πολυµέσων 

IMS, το οποίο επιτρέπει την ταυτόχρονη µεταφορά φωνής, 

εικόνας και δεδοµένων σε σταθερές και κινητές συσκευές, 

παρέχει νέες εµπλουτισµένες δυνατότητες που απλοποιούν την 

καθηµερινότητα και διαµορφώνουν την επικοινωνία σύµφωνα 

µε το τι ζητά - ξεχωριστά - ο κάθε πελάτης. Ήδη, µια µεγάλη 

µερίδα των πελατών σταθερής της Cyta έχει µεταφερθεί, δωρεάν, 

στο νέο µετεξελιγµένο ευρυζωνικό δίκτυο και το σύνολο των 

πελατών αναµένεται ότι θα µεταφερθεί µέχρι το τέλος του 2019.

Επιπλέον, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των πελατών για ολοένα 

και υψηλότερες ταχύτητες πρόσβασης, µέσα στη χρονιά που 

µας πέρασε η Cyta ολοκλήρωσε τον σχεδιασµό ανάπτυξης 

∆ικτύου Οπτικών Ινών µέχρι τα υποστατικά των πελατών, το 

οποίο προσφέρει τη δυνατότητα για υψίρρυθµες ταχύτητες 

σύνδεσης. Σηµειώνεται πως εξέλιξη της τεχνολογίας, ειδικά στις 

ασύρµατες επικοινωνίες, όπως τα επερχόµενα δίκτυα 5ης 

γενιάς, έχει ως προϋπόθεση τα δίκτυα οπτικών ινών. Για τη 

Cyta, η επένδυση στο δίκτυο οπτικών ινών αποτελεί έργο 

µεγάλης αξίας και στρατηγικής σηµασίας για το µέλλον και της 

χώρας και του Οργανισµού. Tο κόστος αναµένεται να 

ξεπεράσει τα €120εκ., ενώ η Cyta είναι πρακτικά ο µόνος 

Οργανισµός που µπορεί να φέρει εις πέρας ένα έργο αυτών των 

διαστάσεων. Το δίκτυο οπτικών ινών (Fiber-To-The-Home), 

εκτείνεται µέχρι τα υποστατικά των πελατών και αποτελεί το 

πλέον σύγχρονο µέσο πρόσβασης, που µπορεί δυνητικά να 

προσφέρει πολύ υψηλές ταχύτητες, θεωρητικά απεριόριστες, 

στους καταναλωτές. 

Η Cyta προχωρεί στις επενδύσεις για την υλοποίηση του δικτύου 

Fiber-To-The-Home, µε στόχο να προσφέρει και τη δυνατότητα 

σε άλλους παροχείς να έχουν την ευκαιρία να αγοράζουν 

χονδρικά προϊόντα οπτικής σύνδεσης. Η υλοποίηση του έργου 

ξεκίνησε πιλοτικά στα τέλη του 2017, ενώ, ταυτόχρονα, γίνεται 

εισαγωγή νέων τεχνολογιών (π.χ. vectoring και bonding) που 

αξιοποιούν το υφιστάµενο χάλκινο δίκτυο της Cyta και θα 

προσφέρουν στους πελάτες ακόµη υψηλότερες ταχύτητες 

πρόσβασης και νέες υπηρεσίες, µέχρι 100Mbps παγκύπρια.

Cytavision
Το τεχνολογικά εξελιγµένο δίκτυο της Cyta ενισχύει, επίσης, την 

προστιθέµενη αξία της συνδροµητικής τηλεόρασης Cytavision, 

της πιο εξελιγµένης και ολοκληρωµένης πλατφόρµας, µε 

κορυφαίο θεµατικό και αθλητικό περιεχόµενο. 

Η Cyta, αναγνωρίζοντας την ανάγκη των πελατών της και ειδικά 

των φιλάθλων για ποιοτικό περιεχόµενο, εύκολα προσβάσιµο, 

ακόµα και όταν βρίσκονται σε κίνηση, υλοποίησε σειρά έργων, 

που ενισχύουν το εύρος του περιεχοµένου και τη δυνατότητα 

παρακολούθησης ζωντανών αθλητικών αγώνων από το κινητό 

(Cytavision on the Go). Την ίδια ώρα, ολοκλήρωσε σχεδιασµό,  

ο οποίος µέσα από τη συνολική αναβάθµιση της τεχνολογικής 

υποδοµής της Cytavision, θα παρέχει τη δυνατότητα 

ταυτόχρονης παρακολούθησης του περιεχοµένου από 

συνδεδεµένες συσκευές, από σταθερή και κινητή θέση.  

Cytanet
Στοχεύοντας στην απρόσκοπτη και ταχεία πρόσβαση των 

τελικών χρηστών στο διαδίκτυο, η Cyta αναβαθµίζει συνεχώς 

τις εσωτερικές συνδέσεις του δικτύου της Cytanet,  µε 

συνδέσεις Ethernet 10Gbps. Η συνολική χωρητικότητα των 

συνδέσεών της µε το διεθνές διαδίκτυο ξεπέρασε τα 100Gbps, 

µε έµφαση στην υλοποίηση συνδέσεων σε στρατηγικά σηµεία, 

που αποτελούν τις λεωφόρους πληροφορίας µε πρόσβαση 

στις θύρες του διαδικτύου.  

Επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση της εµπειρίας χρήσης και 

την εξυπηρέτηση των αυξανόµενων αναγκών των πελατών, η 

Cyta ανακοίνωσε σηµαντικές αλλαγές στα προϊόντα Internet 

Home για το σπίτι και Internet Office για την επιχείρηση, µε 

ουσιαστικά αυξηµένες ταχύτητες και µειώσεις τιµών. 
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Μιχάλης Ε. Αχιλλέως
Αναπληρωτής Ανώτατος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής
Νοέµβριος 2017

Υπηρεσίες Cloud
Προσµετρώντας τις δυσκολίες της εποχής για τις επιχειρήσεις 

που επιδιώκουν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, η 

Cyta διαθέτει στην αγορά σύγχρονες υπηρεσίες, βασισµένες 

σε τεχνολογία Cloud. Οι υπηρεσίες Cloud παρέχουν λύσεις 

µέσω του διαδικτύου, που αυτοµατοποιούν τις παραγωγικές 

δοµές µιας επιχείρησης, σύµφωνα µε τις ανάγκες της. 

Μετατρέποντας, µε αυτό τον τρόπο, το υψηλό επενδυτικό 

κόστος που απαιτεί η εξασφάλιση της τεχνολογίας για µία 

επιχείρηση, σε µικρή µηνιαία συνδροµή λειτουργικής µορφής. 

Ο εµπλουτισµός του χαρτοφυλακίου των υπηρεσιών Cloud 

συνεχίστηκε µε νέες προσθήκες, όπως η Υπηρεσία Cloud 

Servers, η οποία προσφέρει στον επιχειρηµατία σύγχρονη 

υποδοµή πληροφορικής µε ευέλικτη διαχείριση και µε νέες 

επιλογές µε εργαλεία επαγγελµατικού επιπέδου για επικοινωνία 

(Office 365) και παραγωγικότητα (Powersoft Pocket Pro), από 

οποιοδήποτε σηµείο, µε οποιαδήποτε συσκευή, οποιαδήποτε 

στιγµή.

Ασφάλεια και Προστασία ∆εδοµένων
Παράλληλα, η Cyta δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην απαίτηση 

των πελατών της για ασφάλεια και προστασία των 

προσωπικών τους δεδοµένων. Για τον σκοπό αυτό, δύο από τα 

µεγαλύτερα Κέντρα ∆εδοµένων επιπέδου TIER III, που 

παρέχουν γεωγραφική εφεδρεία, είναι πιστοποιηµένα µε το 

πολύ αυστηρό διεθνές πρότυπο ασφάλειας ISO27001. Μέσω 

αυτών των Κέντρων ∆εδοµένων, µάλιστα, παρέχονται, ήδη, 

υπηρεσίες Cloud και δηµιουργούνται οι προοπτικές βιώσιµης 

ανάπτυξης ενός νέου οικοσυστήµατος σε κοινή αρχιτεκτονική 

πλατφόρµα. Αυτή βασίζεται σε τεχνολογίες αιχµής (SDN, NFV, 

virtualization), έτσι ώστε να διασφαλίζεται, στο µέλλον, η 

υποστήριξη της ψηφιακής οικονοµίας και κοινωνίας.

Σε πορεία διαρκούς εξέλιξης
Η Cyta, τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια που λειτουργεί σε ένα 

έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, πέτυχε τη διατήρηση του 

ηγετικού της ρόλου, θέτοντας συνεχώς τον πήχη ψηλότερα. 

Στην πορεία  αυτή, εγγύηση αποτελούν οι διαχρονικές αξίες 

του Οργανισµού που χαρακτηρίζουν κάθε βήµα υλοποίησης 

των επιχειρησιακών σχεδιασµών. Και στους σχεδιασµούς 

αυτούς ξεχωριστή θέση κατέχει η τεχνολογική υπεροχή των 

υποδοµών και των δικτύων, ως προαπαιτούµενο για τη 

διασφάλιση της αξιοπιστίας, της καινοτοµίας, της ποιότητας και 

της ολοκληρωµένης εξυπηρέτησης του πελάτη, για κάθε νέα 

υπηρεσία που διαθέτει στην αγορά. 

Η υλοποίηση της επιχειρησιακής της στρατηγικής διατηρεί τη 

Cyta στην οµάδα των τεχνολογικά πρωτοπόρων οργανισµών 

που χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλό επίπεδο παρεχοµένων 

τηλεπικοινωνιακών και ψηφιακών υπηρεσιών. Παράλληλα, 

υποστηρίζει ουσιαστικά τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της 

χώρας, προσφέροντας στην οικονοµία της Κύπρου την 

αναγκαία υποδοµή για την αναβάθµιση της κυπριακής 

κοινωνίας και οικονοµίας και την επίτευξη ψηλών ρυθµών 

ανάπτυξης.

Για σχεδόν 60 χρόνια, η Cyta παραµένει βασικός στρατηγικός 

επενδυτής, καθώς και συµµέτοχος και διαµορφωτής στις 

οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις και στο  µέλλον της 

Κύπρου.  Βασιζόµενη σε τεχνολογίες αιχµής, στην εµπειρία, 

στο ταλέντο και στην τεχνογνωσία των ανθρώπων της, η Cyta 

είναι πάντα µπροστά και θέτει τις βάσεις για ένα µέλλον 

δυναµικό και ψηφιακό! 
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Πρόεδρος και Μέλη

Συµβούλιο Cyta για την περίοδο 
18.7.2016 – 17.1.2019 
(Συνεδρία Υπουργικού Συµβουλίου 
ηµερ. 14.7.2016)

Πρόεδρος

Οικονοµολόγος

Ρένα 
Ρουβιθά Πάνου 

Αντιπρόεδρος

∆ικηγόρος

Μιχάλης 
Μουσιούττας 

Μέλη

∆ικηγόρος

Ηρακλής 
Αγαθοκλέους 

∆ικηγόρος

Χαράλαµπος 
Αυγουστή 

Αρχιτέκτονας Μηχανικός,
Πολεοδόµος

Βαλεντίνος
Ιωάννου

Με απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, ηµερ. 22.11.2017 
διορίστηκε ως Μέλος του Συµβουλίου της Cyta, για την περίοδο 

22.11.2017-17.1.2019 σε αντικατάσταση της κας Μαρίας Φτελλέχα



Τραπεζικός Υπάλληλος

Λένια
Ματθαίου-Επιφανίου
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Μέλη

Οικονοµολόγος

Γιάννος 
Σταυρινίδης

Επιχειρηµατίας

Φραγκίσκος 
Φράγκου

Σύµβουλος Επιχειρήσεων/∆ιευθυντής
Ιδιωτικής Επιχείρησης

Μάριος
Χοιροµερίδης

Με απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, ηµερ. 1.3.2017
διορίστηκε ως Μέλος του Συµβουλίου της Cyta, για την περίοδο

1.3.2017-17.1.2019 σε αντικατάσταση του κ. ∆ηµήτρη Τσαγγάρη   

Νοµικοί Σύµβουλοι
Ανδρέας Κ. Χατζηιωάννου & Σία

Ελεγκτές
KPMG 
Γενικός Ελεγκτής της ∆ηµοκρατίας
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Αναπληρωτής Ανώτατος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής 
Μιχάλης Αχιλλέως
BSc, MSc, MBA

Ανώτερος ∆ιευθυντής - Στρατηγική

 ∆ιευθυντής Εταιρικής Στρατηγικής και Πολιτικής 
 (κατά προσωρινή ανάθεση)
 Πέτρος Χατζηαντωνίου
 BSc (Hons), MSc

  ∆ιευθυντής Νοµικών και Ρυθµιστικών Θεµάτων
 (κατά προσωρινή ανάθεση)
 Πέτρος Χατζηαντωνίου
 BSc (Hons), MSc

 ∆ιευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας
 Μιχάλης Παπαδόπουλος
 BScEE, MScEE, MBA

 ∆ιευθυντής Επιχειρηµατικής Αριστείας
 (κατά προσωρινή ανάθεση)
 Μιχάλης Παπαδόπουλος
 BScEE, MScEE, MBA

Ανώτερη ∆ιευθύντρια - Χρηµατοοικονοµικά και ∆ιοίκηση
Αντιγόνη Μοδέστου
FCCA, MBA

  ∆ιευθύντρια Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης 
  (κατά προσωρινή ανάθεση)
  Αντιγόνη Μοδέστου
  FCCA, MBA

  ∆ιευθυντής ∆ιαχείρισης Προµηθειών και Αποθεµάτων
  Νίκος Νικολάου
  BScEE, MBA

  ∆ιευθύντρια Υπηρεσιών Προσωπικού
  Έφη Χρήστου-Ππουρή
  BScEcon (Hons), MScIR&PMgt, MBA

  ∆ιευθυντής ∆ιαχείρισης Υποστηρικτικών Υποδοµών  
  και Υπηρεσιών (κατά προσωρινή ανάθεση)
  Νίκος Νικολάου
  BScEE, MBA

Ανώτερος ∆ιευθυντής - Εµπορικές Υπηρεσίες
Ιωάννης Κουλίας
BSc (Hons), MSc, MIEEE, MIET, CEng

  ∆ιευθυντής Καταναλωτικής Αγοράς
  Κίκης Κυριάκου
  BScEE, MScΕΕ, MBA

  ∆ιευθύντρια Επιχειρηµατικής Αγοράς
  Μαρία ∆άµαλου-Χατζηγεωργίου
  Bsc (Hons), FCA
  

  ∆ιευθυντής Εξυπηρέτησης Πελατών
  Αλέξανδρος Αλεξάνδρου
  BEng, MEngEE

  ∆ιευθυντής Εθνικής και ∆ιεθνούς Χονδρικής Αγοράς
  Χρίστος Λιµνατίτης
  ∆ιπλ. Ηλεκτρ. Μηχ. ΕΜΠ, MBA

  ∆ιευθυντής Υπηρεσιών Αεροναυσιπλοΐας
  Κώστας Μάντης
  BScEE, MScΜ

Ανώτερος ∆ιευθυντής - Τεχνολογία και Πληροφορική
Χρύσης Φοινιώτης
BScEE (Cum Laude), MScEE

  ∆ιευθυντής Λειτουργίας ∆ικτύων και Υπηρεσιών
  Γεώργιος Μαληκίδης
  ∆ιπλ.Μηχ. ΕΜΠ, CEng, MBA

  ∆ιευθυντής ∆ικτύων Κορµού
  Κώστας Ψυλλίδης
  BScEE (Hons), MScEE, MBA

  ∆ιευθυντής ∆ικτύων και Πλατφορµών Παροχής  
  Υπηρεσιών (κατά προσωρινή ανάθεση)
  Κώστας Ψυλλίδης
  BScEE (Hons), MScEE, MBA

  ∆ιευθυντής Ενσύρµατου ∆ικτύου Πρόσβασης 
  (κατά προσωρινή ανάθεση)
  Γεώργιος Μαληκίδης
  ∆ιπλ.Μηχ. ΕΜΠ, CEng, MBA

  ∆ιευθυντής Πληροφορικής
  Γεώργιος Αρέστης
  ∆ιπλ. Μηχ. ΕΜΠ

∆ιευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου 
(κατά προσωρινή ανάθεση)  *
Έφη Χρήστου-Ππουρή
BScEcon (Hons), MScIR&PMgt, MBA

∆ιευθυντής Εποπτείας και Υποστήριξης Θυγατρικών Εταιρειών 
(κατά προσωρινή ανάθεση)  *
Ιωάννης Κουλίας
BSc (Hons), MSc, MIEEE, MIET, CEng

Γενικός ∆ιευθυντής CytaHellas
Νίκος Χαραλάµπους
BScΕE, MEngEE, MBA

Γραµµατέας και ∆ιευθυντής Εκτελεστικής Γραµµατείας  *
Πέτρος Χατζηαντωνίου
BSc (Hons), MSc

*   Οι ∆ιευθύνσεις αυτές υπάγονται κάτω από τον Ανώτατο Εκτελεστικό ∆ιευθυντή

∆ιεύθυνση (2017)



Η Εταιρική
∆ιακυβέρνηση
στη Cyta
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου διοικείται από 9µελές 
Συµβούλιο, τα Μέλη του οποίου διορίζει το Υπουργικό 
Συµβούλιο για θητεία 2,5 χρόνων.

Το Συµβούλιο έχει την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία και 
τη µακροχρόνια ανάπτυξη της Cyta και ως τέτοιο σώµα εγκρίνει 
τον προϋπολογισµό και τη στρατηγική της Cyta και ελέγχει την 
πιστή εφαρµογή τους.  Συγκεκριµένα, το Συµβούλιο είναι 
υπεύθυνο για την τήρηση από µέρους της Cyta των γενικών 
λειτουργιών της, οι οποίες, σύµφωνα µε τον Περί Υπηρεσίας 
Τηλεπικοινωνιών Νόµο, είναι:
- η διαχείριση µιας καλής και επαρκούς υπηρεσίας 
τηλεπικοινωνιών στη ∆ηµοκρατία για την Κυβέρνηση, τους 
δηµόσιους οργανισµούς και το κοινό γενικά,

- η διαχείριση όλων των εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων, τα 
οποία αποκτήθηκαν ή θα αποκτηθούν από τη Cyta,

- η διαχείριση όλης της περιουσίας της Cyta και
- η προώθηση, στο µέτρο που αυτό είναι πρακτικό, της 
ανάπτυξης της υπηρεσίας τηλεπικοινωνιών, σύµφωνα µε το 
αναγνωρισµένο διεθνές επίπεδο πρακτικής και τη δηµόσια 
απαίτηση.

Ακόµη, το Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την εφαρµογή όλων 
των οδηγιών γενικής φύσης, που εκδίδει η Πολιτεία, µέσω του 
αρµόδιου για τη Cyta Υπουργού Οικονοµικών, ενώ Μέλη του 
Συµβουλίου εκπροσωπούν τη Cyta σε συνέδρια, συναντήσεις 
και εκδηλώσεις.

Το Συµβούλιο ασκεί την εξουσία και τα καθήκοντά του µέσω 
του Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή (και/ή του Αναπληρωτή 
Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή), ο οποίος, ως το ανώτατο 
εκτελεστικό όργανο της Cyta, είναι υπεύθυνος για την 
εφαρµογή της πολιτικής της Cyta και τη διαχείριση των 
καθηµερινών της δραστηριοτήτων.  Ακόµη, το Συµβούλιο 

δικαιούται να µεταβιβάζει οποιαδήποτε από τις αρµοδιότητες 
ή διοικητικές εξουσίες του σε οποιοδήποτε από τα Μέλη του ή 
στον Ανώτατο Εκτελεστικό ∆ιευθυντή ή στον Αναπληρωτή 
Ανώτατο Εκτελεστικό ∆ιευθυντή ή σε Επιτροπές, 
αποτελούµενες από Μέλη του Συµβουλίου και υπηρεσιακά 
στελέχη.

Προς την πιο πάνω κατεύθυνση το Συµβούλιο έχει 
δηµιουργήσει Μόνιµες Επιτροπές, ενώ για ειδικά θέµατα 
διορίζει Ad-Hoc Επιτροπές.  Μόνιµες Επιτροπές του 
Συµβουλίου, τις οποίες το Συµβούλιο κατά την κρίση του 
µπορεί να αυξήσει, µειώσει και/ή διαφοροποιήσει είναι η 
Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Προσωπικού.  Ακόµη, Μέλη 
του Συµβουλίου µετέχουν στη ∆ιαχειριστική Επιτροπή του 
Σχεδίου Συντάξεων & Χορηγηµάτων Υπαλλήλων Cyta και στη 
∆ιαχειριστική Επιτροπή του Ταµείου Συντάξεων & 
Χορηγηµάτων Μόνιµου Μηνιαίου Προσωπικού Cyta.
Τέλος, τα Μέλη του Συµβουλίου, µαζί µε τον Αναπληρωτή 
Ανώτατο Εκτελεστικό ∆ιευθυντή, απαρτίζουν το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της θυγατρικής Digimed Communications Ltd και 
µετέχουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της θυγατρικής CytaHellas. 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
Η αβεβαιότητα στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, οι 
πολιτικοοικονοµικές και τεχνολογικές εξελίξεις, οι αλλαγές 
συµπεριφοράς των πελατών και των ανταγωνιστών µας, οι 
ρυθµιστικές απαιτήσεις, σε συνδυασµό µε το ευρύ φάσµα 
προϊόντων και υπηρεσιών, δηµιουργούν ένα πλέγµα κινδύνων, 
οι οποίοι επηρεάζουν καθηµερινά τις αποφάσεις που πρέπει 
να λαµβάνουµε. Για τον σκοπό αυτό παρακολουθούµε και 
διαχειριζόµαστε τακτικά το επίπεδο έκθεσής (exposure) µας 
στους διάφορους κινδύνους, µε δοµηµένο τρόπο.

Ακολουθούµε αποκεντρωµένη (decentralized) µεθοδολογία, 
για να εντοπίζουµε και να αξιολογούµε τους κινδύνους σε



επίπεδο Μονάδας, δραστηριότητας, προϊόντος ή έργου και 

ακολούθως να αποφασίζουµε τον τρόπο χειρισµού του κάθε 

κινδύνου µε βάση τα αποδεκτά για εµάς πλαίσια. Παράλληλα, 

εξετάζουµε τους στρατηγικούς κινδύνους, έτσι ώστε να 

καθορίζουµε αποτελεσµατικές ενέργειες για την επίτευξη των 

εταιρικών µας στόχων.  

Για την ορθολογική διαχείριση των πιο πάνω, φροντίζουµε για 

την τακτική εκπαίδευση τόσο των διευθυντών, όσο και των 

προϊσταµένων των διαφόρων δραστηριοτήτων και έργων µας, 

έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τους σηµαντικούς 

κινδύνους που απειλούν τους στόχους µας και να καθορίζουν 

αποτελεσµατικούς τρόπους διαχείρισής τους.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (∆ΕΕ), ως ανεξάρτητος και 

αντικειµενικός µηχανισµός παροχής διασφάλισης και 

συµβουλευτικών υπηρεσιών, βοηθά τον Οργανισµό στην 

επίτευξη των στόχων του, µε την εφαρµογή συστηµατικής και 

πειθαρχηµένης προσέγγισης τόσο στην αξιολόγηση και 

βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των δραστηριοτήτων 

διαχείρισης κινδύνων, όσο και των συστηµάτων ελέγχου και 

διακυβέρνησης.

Η ∆ΕΕ έχει την αµέριστη στήριξη της ∆ιεύθυνσης και της 

∆ιοίκησης του Οργανισµού. Ο ∆ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου 

αναφέρεται λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου του 

Συµβουλίου και διοικητικά στον Ανώτατο Εκτελεστικό 

∆ιευθυντή. 

Η ∆ΕΕ στελεχώνεται µε προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, 

όπως Λογιστές, Μηχανικό και Λειτουργό Πληροφορικής. ∆ίνει 

τεράστια σηµασία στην τακτική εκπαίδευση των εσωτερικών 

ελεγκτών, τόσο σε θέµατα εσωτερικού ελέγχου, τεχνολογίας 

και πληροφορικής, όσο και σε γενικότερα θέµατα, που 

αφορούν δραστηριότητες του Οργανισµού. Αριθµός ελεγκτών 

που στελεχώνουν τη ∆ΕΕ φέρουν επαγγελµατικούς τίτλους µε 

εξειδίκευση σε θέµατα εσωτερικού ελέγχου, όπως Εγκεκριµένοι 

Εσωτερικοί Ελεγκτές (CIA), Εγκεκριµένοι Αξιολογητές 

Συστηµάτων Ελέγχου και Κινδύνων (CRSA) και Εγκεκριµένοι 

Ελεγκτές Συστηµάτων Πληροφορικής (CISA). Παράλληλα η 

∆ΕΕ έχει τη δυνατότητα χρήσης εξωτερικών συµβούλων για 

κάλυψη εξειδικευµένων ελέγχων ή/και επέκτασης του 

ελεγκτικού εύρους. 

Έχοντας αυστηρή ευθύνη για την εµπιστευτικότητα και 

προστασία των αρχείων και πληροφοριών, η ∆ΕΕ για την 

διεκπεραίωση οποιασδήποτε ελεγκτικής εργασίας, έχει την 

εξουσία για πλήρη, ελεύθερη και απεριόριστη πρόσβαση σε 

όλα τα αρχεία του Οργανισµού και των θυγατρικών του. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία συστάθηκε το 2004, λειτουργεί 

στα πλαίσια των αρχών της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και 

αποτελείται αποκλειστικά από Μέλη του Συµβουλίου της Cyta.

Σύµφωνα µε τους όρους εντολής της, η Επιτροπή εξετάζει, 

µεταξύ άλλων, τα πιο κάτω θέµατα:

• Τις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οργανισµού και τις 

Λογιστικές Αρχές, µε βάση τις οποίες ετοιµάζονται.

• Την πολιτική του Οργανισµού στον τοµέα της Εταιρικής 

∆ιαχείρισης Κινδύνων.

• Το Ετήσιο Ελεγκτικό Πρόγραµµα, το οποίο καταρτίζεται µε 

βάση τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης κινδύνων για τη 

Cyta, καθώς και την πρόοδο υλοποίησής του.

• Τις εκθέσεις που ετοιµάζονται από τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικού 

Ελέγχου για τη Cyta και τις θυγατρικές της εταιρείες, στα 

πλαίσια της εξέτασης της αποτελεσµατικότητας των 

Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου.

• Τη στελέχωση της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και τις 

ενέργειες που γίνονται για τη βελτίωση των διεργασιών και 

της οργάνωσής της, καθώς και για την κατάρτιση του 

προσωπικού της.
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Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΥΘΥΝΗ
Ο όρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) ακούγεται όλο και 
πιο συχνά τα τελευταία χρόνια και αποτελεί κοινή διαπίστωση 
ότι διαφορετικές εταιρείες, άτοµα, συµβουλευτικοί οίκοι και 
οργανισµοί αποδίδουν στον όρο αυτό διαφορετική έννοια και 
περιεχόµενο. Για κάποιες επιχειρήσεις η ΕΚΕ αφορά στο πως 
διαθέτουν µέρος των εσόδων τους για κοινωνικούς και 
περιβαλλοντικούς σκοπούς, που συχνά είναι άσχετοι µε την 
επιχειρηµατική δραστηριότητα της εταιρείας. Παρόλο του ότι 
οι δραστηριότητες αυτές είναι ωφέλιµες για την κοινωνία ή το 
περιβάλλον, εντούτοις δεν συνεισφέρουν ουσιαστικά στην 
ανταγωνιστικότητα και µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα της 
επιχείρησης. Εποµένως, η πρακτική αυτή δεν είναι βιώσιµη σε 
βάθος χρόνου ή όταν η εταιρεία αντιµετωπίζει οικονοµικά 
προβλήµατα, όπως µε την παρούσα οικονοµική κρίση. Κάποιες 
άλλες επιχειρήσεις, ακόµα, χρησιµοποιούν τις δραστηριότητες 
ΕΚΕ καθαρά ως εργαλείο µάρκετινγκ και κάποτε για να κρύψουν 
τις κακές επιχειρηµατικές τους πρακτικές σε άλλους τοµείς.  

Για εµάς στη Cyta η ΕΚΕ αφορά κυρίως στο πόσο υπεύθυνα 
λειτουργούµε ως οργανισµός σε κάθε επιχειρηµατική µας 
δραστηριότητα και στις σχέσεις µας µε όλους όσους 
επηρεάζουµε. Αντιλαµβανόµαστε ότι αποτελούµε ένα 
αναπόσπαστο κοµµάτι της κοινωνίας στην οποία λειτουργούµε 
και ότι µέσω της επιχειρηµατικής µας δραστηριότητας, 
µπορούµε να έχουµε θετική συνεισφορά, αλλά και αρνητικές 
επιπτώσεις σε αυτή.  Αναγνωρίζουµε, επίσης, ότι η ΕΚΕ µπορεί 
να αποτελέσει πηγή καινοτοµίας και να συνεισφέρει στη 
µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα και ανταγωνιστικότητα του 
Οργανισµού µας, ενώ ταυτόχρονα µπορούν να επωφελούνται 
οι συµµέτοχοί µας και η ευρύτερη κοινωνία.  

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για τη Cyta είναι η οικειοθελής 
διαχείριση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονοµικών 
επιπτώσεων του Οργανισµού, θετικών και αρνητικών, στους 
συµµετόχους του, πέραν των νοµικών απαιτήσεων. Η 
προσέγγιση που υιοθετούµε είναι ολιστική, αφού λαµβάνει 
υπόψη τόσο τις θετικές, όσο και τις αρνητικές επιπτώσεις µας 
στις τρεις διαστάσεις της ΕΚΕ, στην κοινωνική, στην 
περιβαλλοντική και στην οικονοµική, καθώς και όλους τους 
συµµετόχους, όσους δηλαδή επηρεάζονται από ή επηρεάζουν 
τη Cyta. Στους κύριους συµµετόχους της Cyta συγκαταλέγονται 
οι πελάτες της, το προσωπικό της, οι συνεργάτες και προµηθευτές, 
η ευρύτερη κοινωνία και το κράτος, ως ο ιδιοκτήτης της.  

Υιοθετήσαµε την προσέγγιση αυτή στην ΕΚΕ επίσηµα, αρχικά 
µε την υπογραφή του “Χάρτη Αειφορίας” (Sustainability 
Charter) του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Τηλεπικοινωνιακών 
Οργανισµών ΕΤΝΟ το 2004 και δεσµευτήκαµε να παρέχουµε 
προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία να προσφέρουν σηµαντικά 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη. ∆εσµευτήκαµε, 
επίσης, να ενσωµατώνουµε στις επιχειρηµατικές µας 
δραστηριότητες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονοµικές 
ευθύνες, ελαχιστοποιώντας, όπου είναι εφικτό, τυχόν αρνητικές 
επιπτώσεις, που προκύπτουν από τις δραστηριότητες αυτές.  
Στη συνέχεια, ο “Χάρτης Αειφορίας” αντικαταστάθηκε από τον 
“Χάρτη Εταιρικής Υπευθυνότητας” (Corporate Responsibility 
Charter) του ΕΤΝΟ το 2012.  

Στόχος µας στον τοµέα της ΕΚΕ είναι η ολοκληρωµένη 
διαχείρισή της στη Cyta, η ενσωµάτωσή της, δηλαδή, στον 
τρόπο λειτουργίας του Οργανισµού, σε κάθε δραστηριότητά 
του, ώστε να µην αποτελεί µια ξεχωριστή και αποµονωµένη 
δραστηριότητα.  

Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο για την Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη, το οποίο έχει εκπονήσει η Γενική ∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκών 
Προγραµµάτων, Συντονισµού και Ανάπτυξης (ΕΠΣΑ) της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (πρώην Γραφείο Προγραµµατισµού), 
συµπεριλαµβάνουµε για πέµπτη χρονιά στην Ετήσια Έκθεση 
του 2017 και µη-οικονοµικούς δείκτες, δηλαδή δείκτες επίδοσης 
στην ΕΚΕ.  Επιχειρούµε µε τον τρόπο αυτό να δώσουµε µια πιο 
ολοκληρωµένη εικόνα για την επίδοση του Οργανισµού στις 
τρεις διαστάσεις της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δηλαδή 
την οικονοµική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική επίδοση 
της Cyta.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ
Η Cyta είναι ένας από τους µεγαλύτερους οργανισµούς στην 
Κύπρο και ως τέτοιος έχει αναµφισβήτητα αξιοσηµείωτη 
συνεισφορά στην οικονοµία του τόπου.  Η οικονοµική διάσταση 
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αφορά στις θετικές, καθώς 
και τυχόν αρνητικές επιπτώσεις που έχει ο Οργανισµός στην 
οικονοµική κατάσταση των συµµετόχων του και στην 
οικονοµία του τόπου.  

Η Cyta έχει άµεση οικονοµική επίδραση στην οικονοµία, µέσω 
της προσφοράς εργασίας, της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών 
από τους προµηθευτές της, της πώλησης προϊόντων και 
υπηρεσιών στους πελάτες της και της πληρωµής φόρων και 
µερίσµατος στο Κράτος.

Τα οικονοµικά στοιχεία πιο κάτω παρουσιάζουν την άµεση 
οικονοµική συνεισφορά του Οργανισµού στην κοινωνία, µέσω 
των πληρωµών στους υπαλλήλους του, στους προµηθευτές 
του και στο Κράτος.  

Άµεση οικονοµική αξία που δηµιουργείται 
Η άµεση οικονοµική αξία δηµιουργείται από τα έσοδα που 
έχει η Cyta από υπηρεσίες, τα οποία αποτελούν την κύρια 
πηγή εισοδήµατος. Ένα µικρό ποσοστό εισοδήµατος, της 
τάξης του 3-4% αφορά έσοδα χρηµατοδότησης και άλλα 
έσοδα.  
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Οικονοµική αξία που κατανέµεται
Η οικονοµική αξία που κατανέµεται από τη Cyta περιλαµβάνει 

τις πληρωµές που γίνονται εκτός Οργανισµού και αφορούν τα 

έξοδα λειτουργίας του, τους µισθούς και άλλες παροχές για 

τους εργαζοµένους, το µέρισµα που παρέχεται στο Κράτος και 

τις πληρωµές προς κυβερνητικούς φορείς.  

Λειτουργικά έξοδα
Τα λειτουργικά έξοδα που δηλώνονται εδώ, για σκοπούς 

αναφοράς της οικονοµικής αξίας που κατανέµεται, 

περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τις άδειες περιεχοµένου και τις 

άδειες χρήσης υπηρεσιών, τα έξοδα συντήρησης, ενοίκια και 

αµοιβές συνεργατών, το κόστος της εκπαίδευσης του προσωπικού, 

αλλά δεν περιλαµβάνουν µισθούς και ωφελήµατα προσωπικού 

(τα οποία παρουσιάζονται ξεχωριστά), τη χαρτοσήµανση, τις 

αποσβέσεις και την πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες. 

Μισθοί και παροχές στους εργαζοµένους
Οι µισθοί και οι παροχές εργαζοµένων περιλαµβάνουν τις 

συνολικές χρηµατικές εκροές του Οργανισµού για τους 

εργαζοµένους, όπως µισθούς και συντάξεις, κοινωνικές 

ασφαλίσεις, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και ασφάλειες, 

αλλά δεν περιλαµβάνουν το κόστος της εκπαίδευσης (το οποίο 

περιλαµβάνεται στα λειτουργικά έξοδα).  

 

Μέρισµα στο Κράτος
Η Cyta πληρώνει µέρισµα στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, το 

ύψος του οποίου καθορίζεται, µε βάση τη νοµοθεσία, από το 

Υπουργικό Συµβούλιο.  

Πληρωµές προς κυβερνητικούς φορείς
Οι πληρωµές προς κυβερνητικούς φορείς περιλαµβάνουν όλους 

τους φόρους και πρόστιµα που πληρώθηκαν, περιλαµβανοµένης 

της χαρτοσήµανσης.  

Έµµεση οικονοµική αξία
Η έµµεση οικονοµική αξία που δηµιουργείται από τη Cyta 

είναι πολύ δυσκολότερο να µετρηθεί και περιλαµβάνει τις 

ευρύτερες επιδράσεις στην οικονοµία, λόγω της ύπαρξης και 

λειτουργίας της.  Τα προϊόντα και υπηρεσίες της Cyta έχουν 

καταλυτικό ρόλο στη βελτίωση της παραγωγικότητας και 

ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων, καθώς και 

στη µόρφωση και ανάπτυξη της κοινωνίας.  Με την αγορά 

προϊόντων και υπηρεσιών από προµηθευτές στην Κύπρο 

ενισχύουµε τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και τη 

βιωσιµότητα των κυπριακών επιχειρήσεων. Με την παροχή 

µισθών στο προσωπικό µας ενισχύουµε την αγοραστική τους 

δύναµη και την τοπική αγορά και οικονοµία. 

ΠΕΛΑΤΕΣ
Οι πελάτες µας, ως κύριος συµµέτοχος, βρίσκονται στον πυρήνα 

της επιχειρηµατικής µας στρατηγικής και η ικανοποίησή τους 

αποτελεί ένα σηµαντικό δείκτη για την αποτελεσµατικότητα της 

στρατηγικής µας.  

Αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών
Εφαρµόζουµε διάφορες πρακτικές για την αξιολόγηση και τη 

διατήρηση της ικανοποίησης των πελατών µας.  

Γίνονται έρευνες αγοράς για τη µέτρηση της ικανοποίησης των 

πελατών µας από κάθε σηµείο εξυπηρέτησής τους, δηλαδή τα

*

* Το ύψος του µερίσµατος για το 2013 δεν είχε ακόµα καθοριστεί κατά την ηµεροµηνία έκδοσης
  της παρούσας έκθεσης. 
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Καταστήµατα Cyta, Συνεργάτες, Συνεργεία Τεχνικής 

Εξυπηρέτησης (ΤΕΠ), Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 

(ΚΤΕ) και Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Παραπόνων. Οι έρευνες αυτές 

διεξάγονται µε τηλεφωνικές συνεντεύξεις προς πελάτες που 

είχαν πρόσφατη επαφή µε το κάθε σηµείο εξυπηρέτησης. Η 

συλλογή των στοιχείων γίνεται σε µηνιαία βάση και τα 

αποτελέσµατα εξάγονται ανά τρίµηνο.  

Επιπρόσθετα, για τα Καταστήµατα Cyta διεξάγονται έρευνες µε 

τη µέθοδο του Αφανούς Πελάτη, κατά την οποία ελέγχονται οι 

διαδικασίες εξυπηρέτησης. Όσον αφορά τους επιχειρηµατικούς 

πελάτες, γίνεται έρευνα αγοράς για τη µέτρηση της ικανοποίησής 

τους από την εξυπηρέτησή τους. Η έρευνα αυτή γίνεται µια φορά 

τον χρόνο, µε προσωπικές επισκέψεις στους επιχειρηµατικούς 

πελάτες.  

Εκτός από τη µέτρηση της ικανοποίησης από την εξυπηρέτηση, 

γίνονται επίσης έρευνες αγοράς για τη µέτρηση της ικανοποίησης 

των πελατών µας από κάθε υπηρεσία όπως, Σταθερή 

Τηλεφωνία, ∆ιαδίκτυο και Τηλεόραση (Triple Play). Οι έρευνες 

αυτές γίνονται µια φορά το χρόνο, µέσω προσωπικών 

συνεντεύξεων, µε πελάτες της κάθε υπηρεσίας.  

Επιπρόσθετα, γίνονται έρευνες αγοράς για τη διερεύνηση των 

λόγων τερµατισµού ή/και αποσκίρτησης από τις υπηρεσίες της 

Cyta. Οι έρευνες αυτές γίνονται µια φορά το χρόνο, µέσω 

τηλεφωνικών συνεντεύξεων, µε πελάτες που έχουν τερµατίσει 

την υπηρεσία τους ή έχουν µεταβεί σε ανταγωνιστές.  

Επιπρόσθετα, διεξάγονται τηλεφωνικές έρευνες κάθε διµηνία, 

ανάµεσα σε πελάτες που υπέβαλαν παράπονο κατά την 

τελευταία διµηνία. Στόχος της έρευνας είναι η µέτρηση του 

βαθµού ικανοποίησης από τον τρόπο χειρισµού της υπόθεσής 

τους από τη Cyta. Επίσης, διεξάγονται µηνιαίες τηλεφωνικές 

έρευνες από εξωτερικό συνεργάτη, µε στόχο την αξιολόγηση 

του βαθµού ικανοποίησης ως προς τη διαδικασία υποβολής 

παραπόνου, η οποία αφορά τα κανάλια µέσω των οποίων 

υποβάλλονται τα παράπονα (π.χ. ΚΤΕ, Καταστήµατα Cyta, 

ιστοσελίδα), καθώς και τη διαδικασία χειρισµού του παραπόνου. 

Τα αποτελέσµατα µάς αποστέλλονται κάθε τρίµηνο.  

Μηχανισµοί που προσφέρουν στους πελάτες τη 
δυνατότητα να παρέχουν σχόλια
Η Cyta θεωρεί τα παράπονα που υποβάλλονται από πελάτες 

µας ως πολύ χρήσιµες πληροφορίες και την προσεκτική 

εξέτασή τους ως απαραίτητο συστατικό της συνεχούς 

βελτίωσης. Απώτερος στόχος µας είναι η ευθυγράµµιση των 

προσφερόµενων υπηρεσιών µε τις συνεχώς αυξανόµενες 

απαιτήσεις των πελατών µας, τις οποίες χειριζόµαστε µε 

συναίσθηση της ευθύνης απέναντι στον καταναλωτή.  

Οι πελάτες µας έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν σχόλια ή να 

υποβάλουν παράπονα α) ηλεκτρονικά, µέσω ιστοσελίδας, β) 

προσωπικά µε επίσκεψη στα Καταστήµατα Cyta, γ) τηλεφωνικά 

καλώντας το ΚΤΕ και δ) ταχυδροµικά. Σχόλια, ευχαριστίες και 

παράπονα καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστηµα παραπόνων.  

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων για υποστήριξη 
πελατών
Αξιοποιούνται εφαρµογές κοινωνικής δικτύωσης για την 

ανάπτυξη επιπρόσθετων και πιο σύγχρονων καναλιών 

επικοινωνίας µε τους πελάτες µας.  Χαρακτηριστικά 

αναφέρουµε τη δηµιουργία λογαριασµού στο Twitter και το 

σχεδιασµό ενός φόρουµ µέσω των οποίων παρέχεται τεχνική 

και άλλη υποστήριξη στους πελάτες µας. Επιπρόσθετα, οι 

πελάτες µας εξυπηρετούνται και µέσα από το Facebook. Αυτό 

σηµαίνει ότι ο πελάτης, που επιλέγει τα Κοινωνικά ∆ίκτυα για 

να έρθει σε επαφή µαζί µας, εξυπηρετείται, χωρίς να 

χρειάζεται να περιµένει σε ουρές, ενώ, την ίδια ώρα, οι 

απαντήσεις που δίνονται από τη Cyta είναι διαθέσιµες σε όλη 

την κοινότητα των χρηστών, επί µονίµου βάσης. 

Εφαρµογή για έξυπνα κινητά CytaInfo+ 

∆ηµιουργήσαµε επίσης µια νέα, ξεχωριστή εφαρµογή για 

έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphone app) µε την ονοµασία 

“CytaInfo+”, η οποία προσφέρει συνεχή και άµεση 

εξυπηρέτηση στο κοινό. Μέσω της εφαρµογής αυτής, οι 

χρήστες µπορούν να βρίσκουν το τηλεοπτικό πρόγραµµα και 

πληροφορίες για όλα τα συνδροµητικά κανάλια της Cytavision 

και να οργανώνουν τα αγαπηµένα τους κανάλια και ταινίες. 

Μπορούν, επίσης, να εντοπίζουν το πλησιέστερο Κατάστηµα

Cyta και Cytanet Wi-Fi Hot Spot. Παράλληλα, έχουν τη 

δυνατότητα να τηρούνται ενήµεροι για τις συµβουλές “tips” 

που στέλλει ο λογαριασµός της Cyta στο Twitter (@cytasupport), 

για “συχνές ερωτήσεις”, που γίνονται από το κοινό στα 

διάφορα σηµεία εξυπηρέτησης της Cyta και να επισκέπτονται 

το φόρουµ της Cyta για επίλυση αποριών από το έµπειρο 

προσωπικό του Οργανισµού. Μπορούν ακόµα να λαµβάνουν 

πληροφορίες για προσφορές και άλλα νέα της Cyta.

Πιο κάτω παρατίθενται µερικά από τα αποτελέσµατα των 

ερευνών αγοράς για την ικανοποίηση πελατών µας.   

Ικανοποίηση πελατών από εξυπηρέτηση ανά σηµείο 
επαφής
Η ικανοποίηση των πελατών από την εξυπηρέτησή τους στα 

Καταστήµατα Cyta από την Τεχνική Εξυπηρέτηση Πελατών και 

από τα Κέντρα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης κυµαίνεται σε 

αρκετά ψηλά επίπεδα.  Λιγότερο ικανοποιηµένοι, όπως είναι 

αναµενόµενο, είναι οι πελάτες από τη διαχείριση παραπόνων, 

αλλά αυτό οφείλεται στο ότι οι συγκεκριµένοι πελάτες πιθανόν 

να µην έχουν πάντα το επιθυµητό αποτέλεσµα από τη 

συγκεκριµένη διαδικασία.  
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Γενική ικανοποίηση πελατών από υπηρεσίες
Η ικανοποίηση των πελατών από τις υπηρεσίες της Cyta 

παραµένει σε ψηλά επίπεδα. Η τιµή και οι προσφορές 

αποτελούν πλέον το σηµαντικότερο παράγοντα τόσο για την 

ικανοποίηση όσο και για την επιλογή κάποιου παροχέα στην 

κινητή τηλεφωνία, αλλά και στις υπηρεσίες διαδικτύου και 

τηλεόρασης. Η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών είναι, 

επίσης, ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες στην 

επιλογή παροχέα, τοµέας στον οποίο οι πελάτες µας 

παρουσιάζονται πολύ ικανοποιηµένοι.

Οι υπηρεσίες της Cyta αξιολογήθηκαν µε πολύ ψηλή 

βαθµολογία, τόσο από τους πελάτες της cyta, όσο και από τους 

πελάτες άλλων παροχέων.

∆είκτης NPS - Net Promoter Score
Ο δείκτης NPS χρησιµοποιείται ευρέως τα τελευταία χρόνια 

από πολλές εταιρείες παγκοσµίως και µετρά την πρόθεση 

σύστασης µιας εταιρείας από τους πελάτες της και 

µεταφράζεται ως ένδειξη αφοσίωσης των πελατών µιας 

εταιρείας. Το NPS µετριέται και για τη Cyta (σε επίπεδο 

οργανισµού και βασικών υπηρεσιών), τα τελευταία τέσσερα 

χρόνια. To NPS για τη Cyta ανέρχεται στο 26% για το 2017 και 

είναι σε ψηλότερα επίπεδα από το µέσο NPS των υπηρεσιών 

Τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο, φανερώνοντας έτσι την υπεροχή 

της Cyta σε θέµατα σύστασης εταιρείας, σε σχέση µε τις 

υπόλοιπες εταιρείες τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο.

Μέσος όρος παραπόνων ανά Υπηρεσία
Λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό των ενεργών συνδροµητών, 

πολύ χαµηλό ποσοστό πελατών υποβάλλει επίσηµα παράπονο, 

αλλά σε περίπτωση προβλήµατος τείνει να επικοινωνεί µε το 

ΚΤΕ ή και το Κατάστηµα Cyta για υποστήριξη και βοήθεια.

“Η επικοινωνία είναι δικαίωµα όλων!”
Η προσβασιµότητα των τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και 

υπηρεσιών από άτοµα µε αναπηρίες ή δυσκολίες στην όραση, 

την ακοή ή την κίνηση αποτελεί σηµαντικό θέµα εταιρικής 

υπευθυνότητας για τη Cyta. Πιστεύουµε ότι η επικοινωνία είναι 

δικαίωµα όλων των ανθρώπων, γι’ αυτό αξιοποιούµε τις νέες 

τεχνολογίες, µε στόχο να προσφέρουµε στα άτοµα αυτά 

ισότιµες ευκαιρίες επικοινωνίας. Με το σύνθηµα “Η 

επικοινωνία είναι δικαίωµα όλων!” παρουσιάσαµε το 2013 την 

ολοκληρωµένη γκάµα προϊόντων, υπηρεσιών και λύσεων που 

προσφέρουµε σε άτοµα κάθε ηλικίας µε ιδιαίτερες δυσκολίες 

στην επικοινωνία. Ο εξειδικευµένος εξοπλισµός, ο οποίος 

διατίθεται από τα Καταστήµατα Cyta, πωλείται σε τιµές 

κόστους και διαθέτει ειδικά χαρακτηριστικά, όπως ενίσχυση ήχου 

καλουµένου και καλούντος, µεγάλα πλήκτρα, φωτεινές ενδείξεις 

εισερχόµενης κλήσης κ.ά., τα οποία παρακάµπτουν τις 

δυσκολίες ακοής, όρασης και κίνησης.  Επιπρόσθετα, η Cyta 

δίνει ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα της εξυπηρέτησης και 

ιδιαίτερα της προσωπικής εξυπηρέτησης των ατόµων µε 

ειδικές ανάγκες στην επικοινωνία, διευρύνοντας και 

αναβαθµίζοντας συνεχώς τα κανάλια επικοινωνίας της. Αξίζει 

να σηµειωθεί ότι το on-line κανάλι εξυπηρέτησης Cyta Forum 

αξιοποιείται ιδιαίτερα από άτοµα µε δυσκολία στην επικοινωνία, 

όπως π.χ. από άτοµα µε δυσκολία στην ακοή, αφού τα γραπτά 

τους ερωτήµατα λαµβάνουν αµέσως γραπτές απαντήσεις 

µέσω του διαδικτύου.

Επιπρόσθετα, µία νέα πρωτοβουλία από τη Cytamobile-Vodafone 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων µε προβλήµατα 

ακοής, η οποία προσφέρει δωρεάν λεπτά τοπικών 

βιντεοκλήσεων (Video Calls) για πελάτες µε προβλήµατα 

ακοής. Σύµφωνα µε τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η οποία 

επιβεβαιώνει την κοινή πεποίθηση ότι ο Οργανισµός αποτελεί 

αξιόπιστη δύναµη για τους πελάτες του και την κοινωνία 

γενικότερα, τα δωρεάν λεπτά τοπικών βιντεοκλήσεων 

παρέχονται αυτόµατα σε όσους πελάτες επιλέξουν τα 

προγράµµατα RED (µε συσκευή ή µόνο µε κάρτα SIM).
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Υπευθυνότητα για προϊόντα και υπηρεσίες
Η Cyta, ως υπεύθυνος οργανισµός, αναλαµβάνει την ευθύνη 

για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, ενηµερώνεται για 

θέµατα που µπορεί να προκύψουν και προωθεί την υπεύθυνη 

χρήση τους, καθώς και την προστασία των πελατών της από 

πιθανούς κινδύνους. Μερικά τέτοια παραδείγµατα είναι οι 

δράσεις µας για την προώθηση της ασφαλούς χρήσης του 

διαδικτύου, ιδιαίτερα ανάµεσα στον ευάλωτο πληθυσµό των 

παιδιών, η καταπολέµηση του σχολικού εκφοβισµού, η χρήση 

κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και η ανακύκλωση 

τηλεφωνικών συσκευών.  
 
Ασφαλής χρήση διαδικτύου
Η υπηρεσία Cytanet, από το 2001, διοργανώνει και προσφέρει 

διαλέξεις σε δηµόσια σχολεία ∆ηµοτικής, Μέσης και Τεχνικής 

Εκπαίδευσης, καθώς και σε ιδιωτικές σχολές, µε θέµα 

"∆ιαδίκτυο: Ένα Εργαλείο για Όλους". Μέσα από τις διαλέξεις 

οι µαθητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις βασικές 

υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο, τα πλεονεκτήµατα και 

τις αδυναµίες του, όπως επίσης και να ενηµερωθούν για τις 

νέες εφαρµογές του διαδικτύου στην καθηµερινή τους ζωή. 

Μεγαλύτερη έµφαση δίνεται στους κινδύνους και στις παγίδες 

που πιθανόν οι µαθητές να αντιµετωπίσουν µέσα από την 

περιήγησή τους στο διαδίκτυο, καθώς και στους πρακτικούς 

τρόπους αντιµετώπισης αυτών των κινδύνων.

Κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017 πραγµατοποιήθηκαν 150 

συνολικά διαλέξεις σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου τις οποίες 

παρακολούθησαν 17.328 µαθητές και εκπαιδευτικοί. Από το 2001 

µέχρι σήµερα έχουν συνολικά πραγµατοποιηθεί 1.276 επισκέψεις 

σε σχολεία της Κύπρου και τις διαλέξεις έχουν παρακολουθήσει 

περισσότεροι από 139.000 µαθητές και  εκπαιδευτικοί.

Παράλληλα, θέλοντας να εκπαιδεύσουµε τους γονείς σε θέµατα 

διαδικτύου και ασφαλής χρήσης του, σε συνεργασία µε την 

Παγκύπρια Σχολή Γονέων, τους Συνδέσµους Γονέων και τις 

διευθύνσεις των σχολείων και µε τη στήριξη του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισµού προσφέρουµε ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα µε τίτλο “Το ∆ιαδίκτυο στη ζωή των παιδιών µας - 

Ασφαλής και Υπεύθυνη Χρήση”. Το πρόγραµµα απευθύνεται 

κυρίως σε γονείς, αλλά και σε φορείς που ασχολούνται µε τη 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Μέσα από τις διαλέξεις γίνεται 

ιδιαίτερη αναφορά στην υπηρεσία Safe Internet, που προσφέρει 

προστασία στα παιδιά από το παράνοµο, ανεπιθύµητο και 

επιβλαβές περιεχόµενο του διαδικτύου, καθώς και στη λύση 

γονικού έλεγχου για το κινητό safeMobile. Και οι δύο υπηρεσίες 

προσφέρονται δωρεάν από τη Cyta. Τα σεµινάρια µπορούν να 

παρακολουθήσουν γονείς από όλες τις πόλεις, µέσω των 

Συνδέσµων Γονέων των σχολείων των παιδιών τους.

Επίσης, η Cytanet κάθε χρόνο συµµετέχει στις διεθνείς 

εκδηλώσεις για την Παγκόσµια Ηµέρα για την Ασφάλεια στο 

∆ιαδίκτυο. Με αυτή την ευκαιρία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Έργου CyberSafety, στο οποίο η Cyta συµµετέχει ως εταίρος, 

πραγµατοποιήθηκε ηµερίδα µε τίτλο “Γίνετε εσείς η αλλαγή: 

ενωθείτε για ένα καλύτερο διαδίκτυο», στην οποία συµµετείχαν 

περισσότεροι από 900 µαθητές ∆ηµοτικής, Μέσης και Τεχνικής 

Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί, γονείς και άλλοι εµπλεκόµενοι φορείς. 

Σε εκδήλωση που έγινε στο Αµφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων 

της Cyta, τον Οκτώβριο 2017, η Cytanet ανέδειξε τους νέους 

Προσκόπους-Πρεσβευτές Ασφαλούς ∆ιαδικτύου. Για την 

προετοιµασία των νέων πρεσβευτών είχαν προηγηθεί ειδικές 

εκπαιδεύσεις από τη Cytanet, κατά την περίοδο 2016-2017, µε 

θέµα την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, στο πλαίσιο της 

διαχρονικής συνεργασίας της µε το Σώµα Προσκόπων Κύπρου 

(ΣΠΚ).

Ο θεσµός αυτός στοχεύει στην αξιοποίηση των ανήλικων 

προσκόπων, ως πρεσβευτών Ασφαλούς ∆ιαδικτύου, αφού 

πρώτα εκπαιδευτούν οι ίδιοι, έτσι ώστε να µπορούν, στη 

συνέχεια, να µεταφέρουν τη γνώση τους στα θέµατα σωστής 

συµπεριφοράς στο διαδίκτυο, στο νεανικό προσκοπικό κοινό 

και όχι µόνο. Με το θεσµό αυτό, η Cytanet φιλοδοξεί, επίσης, 

να ενισχύσει ακόµα περισσότερο τη γνώση για την ασφαλή 

χρήση του διαδικτύου και σε πιο µικρές ηλικίες.

Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο Επίτροπος 

Εθελοντισµoύ, ηγετικά στελέχη του ΣΠΚ, πρόσκοποι µαζί µε 

τους γονείς τους, εκπρόσωποι των Μέσων Επικοινωνίας, καθώς 

και στελέχη της Cyta.

Mία νέα λύση γονικού ελέγχου έχει διατεθεί δωρεάν από τη 

Cytamobile-Vodafone (safeMobile), ένα εργαλείο που 

ενδυναµώνει τους γονείς να παρέχουν ελεγχόµενη ελευθερία 

και να προστατεύουν τα παιδιά τους, όταν χρησιµοποιούν το 

κινητό τους τηλέφωνο.

Η νέα αυτή λύση, αποτελεί συνέχεια της διαχρονικής προσφοράς 

του Οργανισµού στην κοινωνία, ενισχύοντας το αίσθηµα 

σιγουριάς και ασφάλειας που νιώθουν οι πελάτες της Cyta.
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Σύµφωνα µε έρευνα αγοράς, που πραγµατοποιήθηκε για 

λογαριασµό της Cyta από την εταιρεία Pulse Market Research, 

τους µήνες Ιούλιο - Αύγουστο του 2014, το 80% των παιδιών 

ηλικίας 8-14 χρόνων έχουν δικό τους κινητό και το 68% από 

αυτά έχουν smartphone. Επίσης, φάνηκε ότι οι γονείς 

προβληµατίζονται για το είδος της χρήσης που κάνουν τα 

παιδιά τους στο κινητό τους τηλέφωνο και αισθάνονται 

αβεβαιότητα για τους κινδύνους, που πιθανόν να υπάρχουν 

στον ψηφιακό κόσµο, στον οποίο ”ζουν” τα παιδιά τους.

Η νέα εφαρµογή safeMobile της Cytamobile-Vodafone παρέχει 

τις ακόλουθες δυνατότητες στους γονείς: 

• να καθορίζουν µε ποια πρόσωπα θα µιλούν και θα 

ανταλλάσσουν SMS τα παιδιά τους, αποκλείοντας τα άτοµα 

που δεν εµπιστεύονται, 

• να καθορίζουν σε ποιες εφαρµογές του κινητού θα έχουν 

πρόσβαση τα παιδιά,

• να ξέρουν, ανά πάσα στιγµή, πού βρίσκεται το παιδί τους 

µέσω του GPS Locator και

• να έχουν ολοκληρωµένη πληροφόρηση για το είδος και το 

χρόνο χρήσης, που κάνει το παιδί από το smartphone του.

Παράλληλα, η Cyta, σε συνεργασία µε την Παγκύπρια Σχολή 

Γονέων και µε τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισµού, συνεχίζει και αναβαθµίζει τα εκπαιδευτικά σεµινάρια 

για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, που έχει ξεκινήσει από το 

2001, παρουσιάζοντας εκτός από το Safe Internet και τη λύση 

γονικού έλεγχου για το κινητό safeMobile. Τα σεµινάρια 

µπορούν να παρακολουθήσουν γονείς από όλες τις πόλεις, 

µέσω των Συνδέσµων Γονέων των σχολείων των παιδιών τους.

“Cleanfeed”
Με στόχο την προστασία των πελατών µας από το παράνοµο 

περιεχόµενο διαδικτύου, έχουµε εφαρµόσει ένα ειδικό σύστηµα 

προστασίας, που είναι ευρέως γνωστό ως “Cleanfeed”.  Το 

σύστηµα αυτό εµποδίζει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες οι 

οποίες περιέχουν παράνοµο περιεχόµενο, µε βάση την 

Κυπριακή Νοµοθεσία. Οι κυριότερες ιστοσελίδες στις οποίες 

περιορίζεται η πρόσβαση περιλαµβάνουν περιεχόµενο µε 

παιδική πορνογραφία. Με την εισαγωγή του ειδικού αυτού 

συστήµατος όλοι οι πελάτες της Cytanet έχουν “καθαρή”, από 

παράνοµο περιεχόµενο, πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Καταπολέµηση σχολικού εκφοβισµού - Stop bullying 
Ο σχολικός εκφοβισµός έχει πλέον µεταφερθεί στα 

ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας. Το 6% των παιδιών µεταξύ 

9-16 ετών έχει λάβει προσβλητικά ή επιβλαβή µηνύµατα. Η 

Cyta, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα των επιπτώσεων που 

έχει το φαινόµενο αυτό στα παιδιά, αποφάσισε να ενισχύσει 

την εκστρατεία για την καταπολέµηση του σχολικού εκφοβισµού, 

προσφέροντας την πρώτη εφαρµογή (mobile app) “Beat 

Bullying”, µε την οποία τα παιδιά µπορούν να έχουν ελεύθερη 

και ανώνυµη επικοινωνία, να µαθαίνουν τα τελευταία διεθνή 

νέα σε θέµατα bullying, να βρίσκουν πρακτικές συµβουλές, να 

καλούν την Ευρωπαϊκή Γραµµή Στήριξης Παιδιών και Εφήβων 

116111 και να έχουν τη δυνατότητα άµεσης αποστολής 

µηνύµατος για να καταγγέλλουν είτε ότι βιώνουν εκφοβισµό 

είτε ότι έχουν γίνει µάρτυρες εκφοβισµού. Η εφαρµογή είναι 

διαθέσιµη δωρεάν στο Google Play.

Υπηρεσία Vidatrack 
Η υπηρεσία Vidatrack, η οποία προσφέρεται σε συνεργασία 

µε την εταιρεία Vidavo, είναι ένα σύστηµα διαχείρισης 

εντοπισµού σήµατος έκτακτης ανάγκης, που συµβάλλει στην 

ανεξάρτητη διαβίωση και µετακίνηση ατόµων που ανήκουν σε 

ευαίσθητες και ευάλωτες κοινωνικές οµάδες και αδυνατούν να 

έχουν αυτονοµία στη διεκπεραίωση καθηµερινών αναγκών τους. 

Η υπηρεσία αυτή ενισχύει το αίσθηµα της ασφάλειας, τόσο για 

τους ίδιους, όσο και για τους συγγενείς ή φροντιστές τους.

Τα οφέλη και οι δυνατότητες της υπηρεσίας, µέσα από τη 

χρήση της εξειδικευµένης συσκευής GPS tracker, την οποία 

φέρει µαζί του συνέχεια ο χρήστης, καθώς και της ειδικής 

διαδικτυακής εφαρµογής Vidatrack είναι: ο άµεσος εντοπισµός 

της θέσης του χρήστη, η αποστολή άµεσης ειδοποίησης για 

βοήθεια µέσω sms, µε τη χρήση ενός κουµπιού πανικού, η 

άµεση επικοινωνία µε τρεις προκαθορισµένους τηλεφωνικούς 

αριθµούς και η λήψη εισερχόµενων κλήσεων.

Πρόγραµµα ανακύκλωσης κινητών και σταθερών 
τηλεφώνων
Το πρόγραµµα της Cyta για την ανακύκλωση κινητών και 

σταθερών τηλεφώνων και των άλλων παρελκοµένων τους 

άρχισε το 2010 και ήταν το πρώτο του είδους του στην Κύπρο. 

Στόχος του προγράµµατος είναι πρωτίστως η προστασία του 

περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας από την ανεξέλεγκτη 

απόρριψή τους, αλλά και η ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της 

συµµετοχής του κοινού στην ανακύκλωση. 

Το πρόγραµµα προτρέπει τους πελάτες µας και το ευρύτερο 

κοινό να επιστρέφουν κινητά και σταθερά τηλέφωνα, που δεν 

χρειάζονται πλέον, στα Καταστήµατα Cyta ή στα καταστήµατα 

του ∆ικτύου Πωλήσεων της Cytamobile-Vodafone.  

Επιπρόσθετα, κάδοι συλλογής τηλεφωνικών συσκευών και των 

παρελκοµένων τους φιλοξενούνται κατά καιρούς σε διάφορες 

εκδηλώσεις άλλων φορέων, σε σχολεία και εταιρείες. Τα έσοδα 

από το πρόγραµµα ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων 

προσφέρονται για στήριξη του έργου φιλανθρωπικών 

οργανισµών. 



201720

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η Cyta, ως υπεύθυνος και καλός εργοδότης, διαχειρίζεται και 

αξιοποιεί το προσωπικό της, εφαρµόζοντας συστήµατα 

διαχείρισης και προγράµµατα ανάπτυξης και στήριξής του, 

τόσο στην εργασιακή, όσο και στην ιδιωτική του ζωή, έχοντας 

υιοθετήσει σχετική πολιτική για ισοζύγιο µεταξύ εργασίας και 

οικογένειας. 

Ο Οργανισµός µας προσφέρει στο προσωπικό του πολύ 

περισσότερα από όσα υπαγορεύει η σχετική νοµοθεσία. 

Μεταξύ άλλων φροντίζει για την υγεία και την ευηµερία των 

υπαλλήλων, αλλά και των οικογενειών τους, µέσω του Ταµείου 

Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης, του Ιατρείου Επαγγελµατικής 

Υγείας και του Ταµείου Ευηµερίας Υπαλλήλων (ΤΕΥ-ΑΤΗΚ). 

Προσφέρει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης στο προσωπικό 

και τις οικογένειες του µέσω του θεσµού της Κοινωνικής Εργασίας, 

ενώ παραχωρεί οικονοµική βοήθεια σε δυσπραγούντες 

υπαλλήλους, συνταξιούχους, χήρες και ορφανά παιδιά 

υπαλλήλων. Επίσης, παραχωρεί φοιτητικά και στεγαστικά 

δάνεια και σπουδαστικά χορηγήµατα και διοργανώνει 

κοινωνικές εκδηλώσεις για τα µέλη του προσωπικού και τις 

οικογένειές τους.  

Το εργατικό δυναµικό µας
Το µέγεθος του εργατικού δυναµικού µας αποτελεί ένδειξη του 

µεγέθους της επίδρασης που έχει η Cyta στα εργασιακά 

θέµατα, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Το εργατικό 

δυναµικό µας περιλαµβάνει µόνιµο µηνιαίο προσωπικό, 

ωροµίσθιο προσωπικό και µικρό αριθµό συνεργατών που 

εργάζονται µε σύµβαση καθορισµένου χρόνου. 

Οι γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν παρουσιάζουν το 

µέγεθος του εργατικού δυναµικού ως είχε στις 31/12/2017, µε 

βάση τον τύπο απασχόλησης, καθώς και την ανάλυση ανά φύλο. 

Κατανοµή Εργατικού ∆υναµικού Ανά Φύλο

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
Η ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων αποτελεί σηµαντική 

προτεραιότητά µας. Οι κύριοι δείκτες για το επίπεδο της 

ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων είναι ο αριθµός των 

ατυχηµάτων και οι ηµερολογιακές µέρες άδειας ασθενείας ανά 

υπάλληλο. 

Με αφορµή την Παγκόσµια ηµέρα Υγείας, που εορτάζεται 

κάθε χρόνο στις 7 Απριλίου, οι Υπηρεσίες Προσωπικού, 

διοργάνωσαν Ηµερίδα Υγείας µε θέµα “Πρόληψη - Μακροζωία 

- Ποιότητα Ζωής”. Η ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε στο 

Αµφιθέατρο και στον προθάλαµο του Αµφιθεάτρου των 

Κεντρικών Γραφείων, στη Λευκωσία.

Το πρόγραµµα της ηµερίδας περιλάµβανε δύο παρουσιάσεις 

από τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και τον 

∆ιευθυντή της Παιδογκολογικής Παιδοαιµατολογικής Κλινικής 

στο Μακάρειο Νοσοκοµείο, τα θέµατα των οποίων ήταν: 

“Πρόληψη καρδιαγγειακών Νοσηµάτων” και “Πως θα έχετε 

µακροζωία µε υγεία και ευτυχία”.
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Παράλληλα, παρέχονταν πληροφορίες για θέµατα υγείας όπως 

διατροφής, άσκησης, βοτάνων, διακοπής καπνίσµατος, 

διαχείρισης άγχους, ενώ διεξάγονταν µετρήσεις αρτηριακής 

πίεσης, σακχάρου, µονοξειδίου του άνθρακα, οξυγόνου 

αίµατος και λιποµέτρηση.

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Ψυχικής Υγείας που τιµάται 

κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου, διοργανώθηκε για το προσωπικό 

στο Αµφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων στη Λευκωσία, σε 

συνεργασία µε τον Σύνδεσµο Ψυχολόγων Κύπρου, µια πολύ 

ενδιαφέρουσα ∆ιάλεξη/Συζήτηση µε θέµα “Η ψυχική Υγεία 

στην Εργασία”.  

Η διάλεξη αποσκοπούσε στην ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων 

γενικά για θέµατα ψυχικής υγείας, καθώς και στην προαγωγή 

της ψυχικής ευεξίας στον χώρο εργασίας. 

Ακόµη, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα για την Ασφάλεια 

και Υγεία στην Εργασία η οποία είναι στις 28 Απριλίου, η Cyta 

προκήρυξε διαγωνισµό αφίσας ανάµεσα στα παιδιά του 

προσωπικού και διαγωνισµό για βελτίωση των 

δραστηριοτήτων σε θέµατα Ασφάλειας και Υγείας εντός του 

Οργανισµού. 

Εκπαίδευση προσωπικού
Η Cyta προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες εκπαίδευσης, 

ανάπτυξης και µάθησης στο προσωπικό, επιχορηγώντας τη 

συµµετοχή σε εκπαιδευτικά προγράµµατα, πιστοποιήσεις και 

επιµορφωτικό υλικό που σχετίζονται µε το αντικείµενο εργασίας 

και διοργανώνοντας εξειδικευµένα προγράµµατα σε θέµατα 

ανάπτυξης, που βελτιώνουν την παραγωγικότητα, αλλά και την 

ικανοποίηση του προσωπικού από την εργασία του, όπως, για 

παράδειγµα, σε θέµατα οµαδικότητας, ηγεσίας-καθοδήγησης 

και πελατοκεντρισµού και σε θέµατα τεχνολογίας και 

πληροφορικής.  

Εργασιακές σχέσεις
Η Cyta, ως υπεύθυνος εργοδότης, σέβεται το δικαίωµα των 

εργαζοµένων στην ελευθερία του συνδικαλισµού και για το 

λόγο αυτό το 100% των υπαλλήλων, µηνιαίο και ωροµίσθιο 

προσωπικό, καλύπτονται από συµφωνίες που βασίζονται σε 

συλλογικές διαπραγµατεύσεις. (βλ. επίσης στο κεφάλαιο 

“∆ιοίκηση”, στο υποκεφάλαιο “Το ανθρώπινο δυναµικό”, την 

παράγραφο “Εργασιακές σχέσεις”).  

Αξιολόγηση της επίδοσης των εργαζοµένων
Η αξιολόγηση της επίδοσης συµβάλλει στην ανάπτυξη και 

ανέλιξη των εργαζοµένων. Στη Cyta όλοι οι µόνιµοι µηνιαίοι 

υπάλληλοι λαµβάνουν επίσηµη αξιολόγηση της απόδοσής  

τους για κάθε έτος.  Μέσα στο 2017 προχώρησε ο σχεδιασµός 

των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την εισαγωγή νέου 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης Απόδοσης που αφορά το µηνιαίο 

προσωπικό.

Μέσα στο 2017 συνεχίστηκε η εφαρµογή του Συστήµατος 

Μισθοδοσίας Ωροµίσθιου Προσωπικού, το οποίο βασίζεται 

στην αξιολόγηση της απόδοσης του ωροµίσθιου προσωπικού, 

σε συνδυασµό µε τα χρόνια υπηρεσίας του. 

Εθελοντισµός
Στην κοινωνία συνεισφέρουν και οι ίδιοι οι υπάλληλοι της Cyta, 

όντας ευαισθητοποιηµένοι σε κοινωνικά θέµατα. Επί σειρά 

ετών έχει καθιερωθεί και προωθείται ο θεσµός της εθελοντικής 

αιµοδοσίας. Κάθε χρόνο διοργανώνονται τακτικά οµαδικές 

αιµοδοσίες στους χώρους εργασίας σε όλες τις επαρχίες, κατά 

τις εργάσιµες ώρες. Επιπρόσθετα, το προσωπικό, µέσω 

οργανωµένων οµάδων εθελοντών σε όλες τις πόλεις, προσφέρει 

βοήθεια σε συναδέλφους και τις οικογένειές τους που 

αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα. Επίσης, διοργανώνει, 

κατά καιρούς, εκδηλώσεις και παζαράκια, µε στόχο τη συλλογή 

χρηµάτων για την υποστήριξη φιλανθρωπικών οργανισµών και 

σκοπών. Το προσωπικό στήριξε, επίσης, σε εθελοντική βάση, 

µαζί µε συνεργάτες και πελάτες της Cyta, τις προωθητικές 

ενέργειες κοινωνικού χαρακτήρα που διοργανώθηκαν από τον 

Οργανισµό.

Αντιλήψεις του προσωπικού για τη Cyta
H Cyta αναγνωρίζει τους εργαζοµένους της ως ένα πολύ 

σηµαντικό συµµέτοχο και κρίσιµο παράγοντα για την επίτευξη 

της επιχειρηµατικής της στρατηγικής.  Για το λόγο αυτό 

αναπτύσσει συνεχώς τα κανάλια επικοινωνίας και τον διάλογο 

µε το προσωπικό της.  
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Cyta, αναγνωρίζοντας και τη θετική συνεισφορά, αλλά και 

την αρνητική επίδραση στο περιβάλλον από τις δραστηριότητες, 

τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, δραστηριοποιήθηκε στον 

τοµέα και διαµόρφωσε περιβαλλοντική πολιτική από το 2001. 

Η περιβαλλοντική πολιτική δεσµεύει τον Οργανισµό να 

προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που συνεισφέρουν στην 

αειφόρο ανάπτυξη και να εργάζεται για την ελαχιστοποίηση 

των αρνητικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του στο 

περιβάλλον.  

Οι σηµαντικότερες περιβαλλοντικές πτυχές από τη λειτουργία, 

τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Cyta είναι η χρήση 

ενέργειας, υπό µορφή ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίµων, η 

παραγωγή αποβλήτων και κυρίως ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών αποβλήτων και η κατανάλωση άλλων πόρων 

όπως χαρτιού και νερού.  

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
Η ηλεκτρική ενέργεια στη Cyta χρησιµοποιείται για την 

ηλεκτροδότηση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και για τον 

κλιµατισµό των χώρων όπου είναι εγκατεστηµένος (γύρω στο 

70%), καθώς και για την ηλεκτροδότηση των γραφειακών 

χώρων. Το 2017 σηµειώθηκε µείωση της κατανάλωσης 

ηλεκτρισµού, σε σχέση µε το 2013-2016, λόγω συντονισµένων 

ενεργειών εξοικονόµησης που έγιναν.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι η παγοποίηση των αναπτυξιακών 

δαπανών, λόγω της οικονοµικής κρίσης, επηρέασε την 

υλοποίηση ενεργειών που είχαν προγραµµατιστεί για την 

περαιτέρω µείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, 

όπως η αντικατάσταση πεπαλαιωµένων και ενεργοβόρων 

κλιµατιστικών µονάδων και ανορθωτικών συστηµάτων µε νέα, 

πιο αποδοτικά µηχανήµατα.

Κατανάλωση καυσίµων
Τα καύσιµα στη Cyta καταναλώνονται από τον στόλο οχηµάτων 

της, για τη θέρµανση γραφειακών χώρων τον χειµώνα, από τις 

γεννήτριες, καθώς και διάφορα άλλα µηχανήµατα. Εδώ και 

µερικά χρόνια προωθούµε ενέργειες για τη µείωση της 

κατανάλωσης καυσίµων µέσω της αναδιάρθρωσης του στόλου 

µας, της µείωσης του αριθµού των οχηµάτων, της ανανέωσης 

του στόλου µε την αγορά ενεργειακά οικονοµικότερων 

οχηµάτων, καθώς και της εφαρµογής συστήµατος τηλεµατικής 

στα οχήµατα. Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης 

του στόλου της Cyta, έγινε σηµαντική προσπάθεια για µείωση 

του αριθµού των οχηµάτων µε τη δηµιουργία Οµάδων 

Οχηµάτων Κοινής Εξυπηρέτησης σε περισσότερα κτίρια του 

Οργανισµού, εκτός των Κεντρικών ∆ιοικητικών Κτιρίων, στα 

οποία ο θεσµός αυτός λειτουργούσε ήδη. Ταυτόχρονα, έγινε 

ανακατανοµή των οχηµάτων που προέκυψαν ώστε να 

αποσυρθούν τα πιο ενεργοβόρα και παλαιότερης τεχνολογίας 

οχήµατα.  

Όσον αφορά τις γεννήτριες και µηχανικά µέσα, µειώσαµε τον 

αριθµό των σταθµών κινητής τηλεφωνίας που υποστηρίζονται 

σε εικοσιτετράωρη βάση από ηλεκτρογεννήτριες µε 

αποτέλεσµα να µειωθεί και η κατανάλωση των καυσίµων.

Κατανάλωση χαρτιού για λογαριασµούς πελατών
Με στόχο τη µείωση της κατανάλωσης πόρων, καταργήσαµε, 

ήδη από τον Νοέµβριο του 2011, την αποστολή αναλυτικών 

λογαριασµών για τις υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας και 

Κινητής Τηλεφωνίας Cytamobile-Vodafone. Η πρωτοβουλία 

αυτή, µε τη βοήθεια των πελατών µας, πέτυχε σηµαντική 

εξοικονόµηση του χαρτιού που απαιτείται για την εκτύπωση 

και την αποστολή των αναλυτικών λογαριασµών. Το 2014 

εξοικονοµήσαµε 1,9 περίπου τόνους χαρτιού σε σύγκριση µε 

το 2013, ενώ το 2015 εξοικονοµήσαµε περαιτέρω 7,9 τόνους 

χαρτιού. Το 2016 σε σχέση µε το 2015 εξοικονοµήσαµε 

περαιτέρω 3 τόνους χαρτί. Το 2017 εξοικονοµήσαµε 3 τόνους 

χαρτί σε σύγκριση µε το 2016. Στους φακέλους 

παρουσιάστηκε µείωση 3 τόνων. 
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Χρήση ανακυκλωµένου χαρτιού
Η περιβαλλοντική µας πολιτική µάς δεσµεύει να προωθούµε 

στην αγορά περιβαλλοντικά φιλικότερα προϊόντα.  Από το 

2011 ο Ονοµαστικός Κατάλογος και Χρυσός Οδηγός 

εκτυπώνεται σε 40% ανακυκλωµένο χαρτί. Παράλληλα, στην 

προσπάθειά µας να ευαισθητοποιήσουµε την κοινωνία για την 

προστασία του περιβάλλοντος, παροτρύνουµε το κοινό να 

ανακυκλώνει τις παλιές εκδόσεις των καταλόγων, µέσω των 

προγραµµάτων ανακύκλωσης της Green Dot Κύπρου µε την 

οποία συνεργαζόµαστε.

Κατανάλωση χαρτιού για καταλόγους 
Παράλληλα µε τη χρήση ανακυκλωµένου χαρτιού για την 

εκτύπωση των καταλόγων, αναπροσαρµόζουµε τον αριθµό 

των καταλόγων που παράγουµε κάθε χρόνο ανάλογα µε τη 

ζήτηση, ώστε να µειώνουµε την κατανάλωση πόρων και τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το 2017 πετύχαµε 62% (38 τόνους) 

µείωση στην κατανάλωση χαρτιού για εκτύπωση µόνο του 

Χρυσού Οδηγού συγκριτικά µε τον προηγούµενο χρόνο, µέσω 

κατάργησης της εκτύπωσης του Ονοµαστικού Καταλόγου και 

µείωσης του αριθµού αντιτύπων του Χρυσού Οδηγού. 

Κατανάλωση νερού
Στη Cyta δεν χρησιµοποιούµε µεγάλες ποσότητες νερού αφού 

η χρήση του είναι ακριβώς όπως στην οικιακή χρήση, δηλαδή 

για τους χώρους υγιεινής, τα κυλικεία και τους κήπους των 

κτιρίων. Θεωρούµε όµως τη χρήση νερού σηµαντική πτυχή 

του περιβαλλοντικού µας αντικτύπου, γιατί η χώρα µας 

πλήττεται συχνά από ανοµβρία και έλλειψη επαρκών 

ποσοτήτων νερού. Για το λόγο αυτό προωθούµε διαχρονικά 

διάφορες ενέργειες που αποσκοπούν στην εξοικονόµηση του 

πολύτιµου αυτού αγαθού. Μεταξύ άλλων, χρησιµοποιούµε 

νερό από διατρήσεις (όπου υπάρχουν), για το πότισµα κήπων, 

εφαρµόζουµε φίλτρα εξοικονόµησης νερού στις βρύσες, 

καζανάκια δύο στάσεων στις τουαλέτες κ.ά..

Εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα
Οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) προκύπτουν είτε 

άµεσα, από την καύση ορυκτών καυσίµων στα οχήµατα του 

στόλου µας, για τη θέρµανση των κτιρίων, στις γεννήτριες και 

µηχανικά µέσα, είτε έµµεσα, από τη χρήση ορυκτών καυσίµων 

από την ΑΗΚ για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που 

καταναλώνουµε. 

∆ιαχείριση αποβλήτων 
Η µείωση, επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων 

µας αποτελεί µια από τις δεσµεύσεις που περιλαµβάνονται 

στην περιβαλλοντική µας πολιτική. Η Cyta είναι ο πρώτος 

οργανισµός στην Κύπρο µε “µηδενικά” απόβλητα στις 

χωµατερές (Zero Waste to Landfill), εξασφαλίζοντας τη σχετική 

επαλήθευση (verification) από την εταιρεία TUV Cyprus Ltd και 

αποδεικνύοντας έµπρακτα το σεβασµό και την ευθύνη της 

απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

 

Η επαλήθευση αυτή επιτυγχάνεται όταν ένας οργανισµός 

ανακυκλώνει ποσοστό πέραν του 95% των αποβλήτων του.

Ουσιαστικά, η Cyta πέτυχε, παρά το µέγεθός της και το µεγάλο 

εύρος των δραστηριοτήτων της, µέσα από συστηµατική 

φιλο-περιβαλλοντική πολιτική, όπως ποσοστό 97% των 

αποβλήτων που παράγονται από τη δράση της ανακυκλώνονται, 

µε αποτέλεσµα ο Οργανισµός να στέλνει πλέον, µόλις 3%, 

απόβλητα στις χωµατερές.  

Σταθερός στόχος της Cyta παραµένει η διατήρηση και περαιτέρω 

µείωση του ποσοστού αποβλήτων που δεν ανακυκλώνονται. 
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Τα πρώτα είδη αποβλήτων που ανακυκλώνονταν ήταν τα παλιά 

καλώδια και σιδερικά, ο πεπαλαιωµένος τηλεπικοινωνιακός 

εξοπλισµός, οι παλιοί τηλεφωνικοί κατάλογοι και το άχρηστο 

χαρτί γραφείου. Σήµερα ανακυκλώνουµε, επίσης, ή προωθούµε 

για επαναχρησιµοποίηση πλαστικά απόβλητα, παλιά οχήµατα, 

ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό, µπαταρίες, συσσωρευτές, 

εµπορικά απόβλητα συσκευασιών και µελανοδοχεία. Τα 

κλαδέµατα και τα απόβλητα από τους κήπους προωθούνται 

για κοµποστοποίηση. Τα οικιακά απόβλητα συσκευασιών (π.χ. 

τενεκεδάκια, πλαστικά µπουκάλια κ.ά.) από τα κτίρια µας 

διαχωρίζονται από τα σκουπίδια και παραλαµβάνονται για 

ανακύκλωση από την Green Dot Κύπρου Λτδ.   

Στο δίκτυο Καταστηµάτων Cyta και στα διοικητικά µας κτίρια, 

λειτουργούµε πρόγραµµα ανακύκλωσης κινητών και σταθερών 

τηλεφώνων και των παρελκoµένων τους και συλλέγουµε 

χρησιµοποιηµένες µπαταρίες οικιακού τύπου από το κοινό και 

το προσωπικό µας, τις οποίες παραλαµβάνει η ΑΦΗΣ Κύπρου 

Λτδ για ανακύκλωση. Τα είδη και οι ποσότητες των αποβλήτων 

που συλλέξαµε τα τελευταία πέντε χρόνια φαίνονται στις 

γραφικές παραστάσεις.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η Cyta αναγνωρίζει ότι αποτελεί ένα αναπόσπαστο κοµµάτι 

της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται και µε την οποία 

αλληλεπιδρά και εµπλέκεται.  Ως Οργανισµός Κοινής Ωφελείας, 

δηµιουργήθηκε για να εξυπηρετεί την κοινωνία και για 

περισσότερο από πέντε δεκαετίες συµβάλλει τα µέγιστα στην 

ανάπτυξη της κυπριακής κοινωνίας και οικονοµίας.  

Επιπρόσθετα από την άµεση επίδραση που έχει στην κοινωνία, 

µέσω της παροχής προϊόντων ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

στους πελάτες της, της προσφοράς εργασίας στο προσωπικό 

της, της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών από τους 

προµηθευτές της και της πληρωµής µερίσµατος και φόρων στο 

κράτος, η Cyta στηρίζει και την ευρύτερη κοινωνία µε 

πολυάριθµους τρόπους και µε κάθε ευκαιρία. Πιο κάτω 

περιγράφουµε µερικές από τις σηµαντικότερες ενέργειες µας 

για στήριξη της κοινωνίας που έγιναν µέσα στο 2017.  

Υγεία και ευηµερία
Όσον αφορά στην υγεία, και σταθερή στο µήνυµα ότι η 

επικοινωνία είναι δικαίωµα όλων και ιδιαίτερα του κάθε παιδιού 

που έρχεται στον κόσµο, η Cyta ανακοίνωσε, σε εκδήλωση 

που πραγµατοποιήθηκε τον Νοέµβριο 2017 στη Λευκωσία, ότι 

οι Χριστουγεννιάτικες δράσεις της, στοχεύουν στη στήριξη του 

Προγράµµατος Ανίχνευσης Ακοής Νεογνών του Κέντρου 

Προληπτικής Παιδιατρικής. 

Μετά από µια σειρά επιτυχηµένων διοργανώσεων µαραθωνίων 

Άγιο-Βασίληδων σε διάφορες πόλεις της Κύπρου, κάτω από 

τον τίτλο Cyta Santa Run, η Cyta αποφάσισε το 2017 να δώσει 

άλλο ρόλο στους “Άγιο-Βασίληδές” της, οι οποίοι αυτή τη 

φορά δεν τρέχουν, αλλά τραγουδούν, σχεδιάζουν και 

δηµιουργούν. Έτσι επέλεξε να εντάξει στην οµάδα των 

“Άγιο-Βασίληδων”, τρεις γνωστές σχεδιάστριες µόδας, παιδιά 

της Σχολής Κωφών και παιδιά του Ελληνικού Ωδείου 

Αρχαγγέλου. Οι σχεδιάστριες σχεδίασαν αφιλοκερδώς 

συλλεκτικά µπλουζάκια, αποκλειστικά για να στηρίξουν την 

πρωτοβουλία της Cyta. Όλα τα έσοδα από τα µπλουζάκια 

δόθηκαν για ενίσχυση του Προγράµµατος Ανίχνευσης Ακοής 

Νεογνών.
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Η Cyta, πέραν της προσφοράς της και µε υπηρεσίες στο 

Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής, συνείσφερε το συµβολικό 

ποσό του €1 µε κάθε αγορά κινητού ή tablet από τα 

Καταστήµατά Cyta τον µήνα ∆εκέµβριο 2017.

Επίσης, έχει τεθεί σε λειτουργία από το 2014 η νέα 

διαδραστική ιστοσελίδα του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου 

(ΠΙΣ) www.cyma.org.cy. Πρόκειται για τη ∆ιαδικτυακή Πύλη 

Υγείας, η οποία αναπτύχθηκε µε τη βοήθεια της Cyta και της 

θυγατρικής της Cytacom Solutions, αξιοποιώντας τις πιο 

σύγχρονες τεχνολογικές υποδοµές. Είναι προσβάσιµη από το 

διαδίκτυο και µέσω κινητού και προσφέρει σωστές και έγκυρες 

πληροφορίες για τον κλάδο της υγείας στην Κύπρο µε το 

κύρος την εµπειρία και την αξιοπιστία της Cyta και του ΠΙΣ.

Η Πύλη Υγείας παρέχει ενηµερωµένες και επικυρωµένες 

πληροφορίες και σκοπό έχει τη διαδραστική και ηλεκτρονική 

πληροφόρηση ανάµεσα στον ΠΙΣ, τα µέλη του, αλλά και όλους 

τους συνεργάτες του κλάδου της υγείας στην Κύπρο. Επιπλέον, 

ο νέος ιστοχώρος προσφέρει τη δυνατότητα γρήγορης και 

σωστής ενηµέρωσης σχετικά µε τη νοµοθεσία που διέπει την 

άσκηση της ιατρικής στην Κύπρο, καθώς επίσης και τις 

ηµεροµηνίες διεξαγωγής συνεδρίων, σεµιναρίων και διαλέξεων 

για ιατρικά θέµατα.

Ένα άλλο έργο στον τοµέα της Τηλεφροντίδας σε συνεργασία 

µε το Πολυδύναµο Kέντρο του ∆ήµου Στροβόλου και την 

εταιρεία Vidavo είναι το Telecare.

Η Τηλεφροντίδα παρέχεται µέσω “έξυπνων” εφαρµογών 

πληροφορικής που µπορούν να επεξεργάζονται αυτόµατα 

πληροφορίες από διάφορες ηλεκτρονικές διατάξεις (αισθητήρες 

κίνησης, οπτικοί ανιχνευτές, µικρόφωνα, συσκευές καταγραφής 

βιοσηµάτων κ.ά.), στο σπίτι του ασθενούς ή ηλικιωµένου, ώστε 

να παρακολουθούν την υγεία του και να εντοπίζουν τυχόν 

προβλήµατα.

Το έργο αυτό δίνει την ευκαιρία σε µέλη του Πολυδύναµου 

Κέντρου του ∆ήµου Στροβόλου να δοκιµάσουν, χωρίς 

χρέωση, δύο εφαρµογές Tηλεφροντίδας: 

1. τον Συναγερµό Τηλεειδοποίησης (Alert Button) - ο οποίος, 

µέσω ενός βραχιολιού, διασφαλίζει, σε περίπτωση ανάγκης 

την ασύρµατη επικοινωνία των ηλικιωµένων µε τους 

φροντιστές τους/οικείους του 

2. τον Εντοπισµό Θέσης (Location Tracking) - που δίνει τη 

δυνατότητα εντοπισµού του χρήστη, στέλλοντας πληροφορίες 

για τη θέση στην οποία βρίσκεται τη δεδοµένη στιγµή.

Όσον αφορά στην υγεία και ευηµερία του προσωπικού, 

συνεχίστηκε κατά το 2017 η λειτουργία του Ιατρείου 

Επαγγελµατικής Υγείας, το οποίο παρείχε ιατρικές υπηρεσίες 

πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, καθώς επίσης και 

συµβουλευτικές υπηρεσίες υγείας σε κάθε ενδιαφερόµενο 

υπάλληλο. Περαιτέρω, µέσω του Ιατρείου, πραγµατοποιήθηκαν 

προγράµµατα προληπτικής ιατρικής, τα οποία αφορούσαν είτε 

στοχευόµενες οµάδες υπαλλήλων είτε ολόκληρο το προσωπικό.

Συνεχίστηκε, επίσης, ο θεσµός της κοινωνικής στήριξης του 

προσωπικού µέσω των υπηρεσιών της συνεργάτιδας Κοινωνικού 

Λειτουργού, καθώς και µέσω της παραχώρησης οικονοµικής 

βοήθειας σε δυσπραγούντα µέλη του προσωπικού.

Τέλος, διοργανώθηκαν κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις 

για το προσωπικό και τις οικογένειές του, ενώ παραχωρήθηκαν 

βραβεία και σπουδαστικά χορηγήµατα στα άριστα παιδιά του 

προσωπικού.

Υπηρεσία ON CARDIAC
Η Cyta αναζητά συνεχώς ευκαιρίες για να αξιοποιεί τα προϊόντα, 

τις υπηρεσίες της και την εµπειρογνωµοσύνη της για την επίλυση 

κοινωνικών προβληµάτων και προς όφελος του ευρύτερου 

κοινωνικού συνόλου. Σε συνεργασία µε το Κυπριακό Συµβούλιο 

Αναζωογόνησης (ΚΥ.Σ.ΑΝ.) και το Υπουργείο Υγείας έθεσε σε 

εφαρµογή τη νέα πρωτοποριακή υπηρεσία ON CARDIAC. Σε 

περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής πολίτη σε δηµόσιο χώρο, η 

υπηρεσία ON CARDIAC επιτρέπει στο ΚΥ.Σ.ΑΝ. να στέλνει 

µηνύµατα SMS σε άτοµα που είναι εκπαιδευµένα στη Βασική 

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και χρήση Αυτόµατου 

Εξωτερικού Απινιδωτή και βρίσκονται πιο κοντά στον ασθενή, 

να προστρέχουν για άµεση βοήθεια. Η υπηρεσία ON CARDIAC 

µπορεί να συµβάλει έτσι σηµαντικά στην έγκαιρη παρέµβαση 

και διάσωση ζωών. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν από τη 

Cyta, τόσο για τους πολίτες, όσο και για το ΚΥ.Σ.ΑΝ. Η Κύπρος 

και η Cyta είναι µια από τις λίγες χώρες και παροχείς κινητής 

τηλεφωνίας, που παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες.

Cyta και οδική ασφάλεια
Η Cyta συνέχισε και το 2017 να επιδεικνύει σταθερά το 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχει εδώ και χρόνια αναπτύξει, µε 

σηµαντική και συστηµατική δράση για την Οδική Ασφάλεια, 

ένα θέµα που απασχολεί ολόκληρη την Ευρώπη και ιδιαίτερα 

την Κύπρο.  

Τιµώντας σταθερά και έµπρακτα από το 2004 την υπογραφή 

και δέσµευσή της στην Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Οδική Ασφάλεια 

(ERSC) για συµβολή στη µείωση των θυµάτων της ασφάλτου, 

η Cyta εστίασε για ακόµη µια χρονιά τη βασική προσπάθειά 

της στην καλλιέργεια οδικής συνείδησης µέσω ειδικής 
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εκπαίδευσης, κυρίως προς στους νέους, οι οποίοι αποτελούν 

ένα µεγάλο ποσοστό των θυµάτων από οδικά ατυχήµατα στην 

Κύπρο.  Προς την κατεύθυνση αυτή, η Cyta συνέχισε να 

διοργανώνει ειδικά σεµινάρια για την οδική ασφάλεια, για 

τους νέους και ιδιαίτερα για όλους τους στρατιώτες που 

υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά, έχοντας εκπαιδεύσει από το 

2004 περισσότερους από 85.000 νέους παγκύπρια.  

Επίσης, έχοντας ήδη πετύχει  να µειώσει από το 2003 κατά 50% 

τον αριθµό των ατυχηµάτων µε υπηρεσιακά οχήµατα, η  Cyta 

συνέχισε να επενδύει και στην εκπαίδευση των ίδιων των 

στελεχών της, αλλά και στην ασφάλεια των ίδιων των 

υπηρεσιακών οχηµάτων της. Ειδικά σε ό,τι αφορά τον στόλο 

της, αξίζει να αναφερθεί ότι η Cyta διασφαλίζει ότι όλα τα 

οχήµατα που αγοράζει, όχι µόνο ανταποκρίνονται πλήρως στις 

προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά φέρουν όλα τα 

διαθέσιµα παθητικά και ενεργητικά συστήµατα ασφάλειας. 

Όλα τα οχήµατα τυγχάνουν της απαιτούµενης προληπτικής 

συντήρησης, διασφαλίζοντας έτσι όσο το δυνατόν υψηλότερα 

επίπεδα προστασίας, όχι µόνο για το προσωπικό της, αλλά και 

για τον κάθε χρήστη του οδικού δικτύου.  

Επιπρόσθετα, η Cyta στηρίζει διάφορα προγράµµατα 

αρµόδιων φορέων και κοινωνικών εταίρων για περιορισµό των 

τροχαίων ατυχηµάτων στην Κύπρο. Μια τέτοια ενέργεια, η 

οποία συνεχίζεται για 10η χρονιά, είναι η προσφορά 

προστατευτικών κρανών στα παιδιά που επισκέπτονται για 

εκπαίδευση το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Τµήµατος 

Τροχαίας της Αστυνοµίας Κύπρου. 

Παιδεία
Η Cyta και το CIIM – The Cyprus International Institute of 

Management, στο πλαίσιο της δέσµευσής τους στην αριστεία 

και µε στόχο την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, πρόσφεραν 

18 υποτροφίες για σπουδές σε διάφορα µεταπτυχιακά 

προγράµµατα.

Με αυτή την ενέργεια, δόθηκε η ευκαιρία σε φοιτητές και 

επαγγελµατίες να επεκτείνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές 

τους, που αποτελούν απαραίτητα εφόδια για µια επιτυχηµένη 

επαγγελµατική πορεία. Επιπρόσθετα η Cyta µε το CIIM έχουν 

συµβάλει στην ανάπτυξη της επαγγελµατικής κατάρτισης και 

της επιχειρηµατικότητας.

Τον Ιούλιο του 2017, πραγµατοποιήθηκε στο Αµφιθέατρο των 

Κεντρικών Γραφείων της Cyta, η τελετή βράβευσης του 

Παγκύπριου Παιδικού ∆ιαγωνισµού Ζωγραφικής, µε θέµα 

“Κύπρος – Ευρώπη. Χτίσε…. γέφυρες πολιτισµού παρέα µε τον 

Τέλη”, που διοργάνωσε η Cyta σε συνεργασία µε το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισµού και το Γραφείο Ενηµέρωσης του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο για τη σχολική χρονιά 

2016-2017. 

Ο διαγωνισµός προκηρύχτηκε κατά την έναρξη της σχολικής 

χρονιάς 2016-2017, µέσα από τις σελίδες του Εικαστικού 

Ηµερολογίου, το οποίο η Cyta σε συνεργασία µε το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισµού, σχεδίασε, εκτύπωσε και διένειµε 

δωρεάν σε όλα τα παιδιά της Προδηµοτικής και ∆ηµοτικής 

Εκπαίδευσης παγκύπρια.   

Η Cyta παρέλαβε 780 σχέδια από µαθητές της Προδηµοτικής 

Εκπαίδευσης και των Ειδικών Σχολείων. Η επιλογή 22 σχεδίων 

που βράβευσε η Cyta έγινε µε δύο διαφορετικούς τρόπους. 

Κριτική επιτροπή την οποία απάρτιζαν άτοµα µε γνώσεις και 

εµπειρία στις καλές τέχνες από το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισµού, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 

Κύπρο και τη Cyta επέλεξαν δύο σχέδια από κάθε ηλιακή 

οµάδα, ενώ το κοινό είχε τη δυνατότητα, µέσω ηλεκτρονικής 

εφαρµογής στη σελίδα της Cyta στο Facebook, να ψηφίσει ένα 

έργο από κάθε ηλικιακή οµάδα.

Την εκδήλωση βράβευσης του διαγωνισµού τίµησαν µε την 

παρουσία τους ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισµού, ο 

επικεφαλής του Γραφείου Ενηµέρωσης του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στην Κύπρο, οι οικογένειες των βραβευµένων 

παιδιών, εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι των ΜΜΕ.

Σηµειώνεται ότι οι 780 συµµετοχές του διαγωνισµού µαζί µε 

τα 22 νικητήρια έργα είχαν εκτεθεί σε υπαίθριες εκθέσεις σε 

όλη την Κύπρο.

H Cyta εταίρος του Junior Achievement Cyprus από το 2014, 

διοργάνωσε µέσω του Κέντρου Καινοτοµίας και Ανάπτυξης Ιδεών 

της, εκπαιδευτικό σεµινάριο µε τίτλο “The Power of Social 

Media: How to best use Social Media to boost your Company”. 

Το σεµινάριο πραγµατοποιήθηκε τον Φεβρουάριο στο 

Αµφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων της Cyta και απευθυνόταν 

στους “µαθητές επιχειρηµατίες” από όλη την Κύπρο, που 

λαµβάνουν µέρος στο πρόγραµµα “Μαθητική Επιχείρηση της 

Χρονιάς” για το 2017 και στους καθηγητές τους.

Το κύριο µέρος της εκδήλωσης αφορούσε στην εκπαίδευση 

στα Κοινωνικά ∆ίκτυα από ειδικό σύµβουλο µε τεράστια 
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εµπειρία σε θέµατα ∆ιαδικτυακού Μάρκετινγκ. Η εκπαίδευση 

περιλάµβανε την ιστορία των κοινωνικών δικτύων, το πως 

εξελίχθηκαν στην πορεία, καθώς και αναφορά στο τι άλλαξε 

στα µέσα επικοινωνίας µε τη διεύρυνσή τους.  Ο σύµβουλος 

αναφέρθηκε επίσης στο ποια από αυτά θεωρούνται ως τα 

σηµαντικότερα µέσα προώθησης προϊόντων και επεξηγήθηκε 

ο τρόπος µε τον οποίο δοµείται µια βασική στρατηγική 

προώθησης, ούτως ώστε να µπορέσουν οι µαθητικές εταιρείες 

να τη χρησιµοποιήσουν για να προωθήσουν πιο αποτελεσµατικά 

τα προϊόντά τους.

Στο τέλος της εκπαίδευσης οι µαθητές-επιχειρηµατίες είχαν την 

ευκαιρία να περιγράψουν το προϊόν/υπηρεσία τους στον 

σύµβουλο, ο οποίος µοιράστηκε µαζί τους πρακτικές συµβουλές 

για το πως θα µπορέσουν καλύτερα να τα προωθήσουν µέσω 

των κοινωνικών δικτύων.

Τον Οκτώβριο του 2017, η Cyta παρουσίασε στο χώρο της 

∆ιεθνούς Έκθεσης Κύπρου, τη διαδραστική περιβαλλοντική 

έκθεση “Ο Πλανήτης σε χρειάζεται”. Τα εγκαίνια τελέστηκαν 

από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού.

Η έκθεση η οποία φιλοξενείτο για πρώτη φορά στην Κύπρο, 

τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισµού, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Περιβάλλοντος και του Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού, 

µε την υποστήριξη της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και του 

Επιτρόπου Εθελοντισµού και µη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 

Η έκθεση απευθυνόταν σε µαθητές δηµοτικού, γυµνασίου και 

λυκείου καθώς και σε παιδιά νηπιαγωγείου, µέσα από ειδικά 

σχεδιασµένα προγράµµατα. Η ιδιαίτερα καινοτόµος περιβαλλοντική 

εκπαιδευτική έκθεση, η οποία σχεδιάστηκε από το Μουσείο 

Επιστηµών του Λονδίνου, ταξίδεψε σε πολλές χώρες του 

κόσµου και δέχτηκε πέραν του 1.5 εκατοµµυρίου επισκέπτες.

Στόχος της έκθεσης ήταν να δώσει την ευκαιρία στους µαθητές, 

στους εκπαιδευτικούς, αλλά και σε όλους τους πολίτες να 

µελετήσουν το ζήτηµα των κλιµατικών αλλαγών και την 

περιορισµένη διαθεσιµότητα των φυσικών πόρων του πλανήτη, 

κατά τρόπο διαδραστικό, µέσα από αλληλεπιδραστικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά προγράµµατα 

στον χώρο.

Μέσω της έκθεσης, µεταξύ άλλων, έγινε προβολή του 

επιτεύγµατος της Cyta ως του πρώτου οργανισµού στην 

Κύπρο µε µηδενικά απόβλητα στις χωµατερές “Zero Waste to 

Landfill”, των δενδροφυτεύσεων που πραγµατοποιεί σε 

συστηµατική βάση για µείωση του ανθρακικού αποτυπώµατός 

της και της σηµαντικής στήριξης που παρέχει για την 

αναδάσωση των καµένων περιοχών Αργάκας και Σολέας.

Η Cyta στο πλαίσιο της στήριξής της στη διοργάνωση 

φρόντισε ώστε να παραχωρηθούν 11.000 δωρεάν εισιτήρια 

εισόδου σε άπορους µαθητές.

Περιβάλλον
Ο Οργανισµός µας επιθυµεί να συνεισφέρει στην ευαισθητοποίηση 

και ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των Κυπρίων, ως 

µέρος της προσφοράς του στην κοινωνία, µε την υλοποίηση 

διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων.  

Θεσµός έχει καταστεί και η επιχορήγηση των δραστηριοτήτων 

της περιβαλλοντικής οργάνωσης CYMEPA, που, ανάµεσα σε 

άλλα, προσφέρει προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

για µαθητές. Σ’ αυτά συγκαταλέγεται και το εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα "Νέοι ∆ηµοσιογράφοι για το Περιβάλλον", το 

οποίο στηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, 

συντονίζεται από το Ίδρυµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

στην Ευρώπη και χορηγείται από τη Cyta. Στο πλαίσιο του 

προγράµµατος διεξάγεται θεµατικός διαγωνισµός ανάµεσα σε 

µαθητές γυµνασίων και λυκείων, τους νικητές του οποίου 

βραβεύει ο Οργανισµός µας, σε ειδική τελετή. 

Επίσης, συµµετείχαµε ως επίσηµος χορηγός και παγκύπριος 

συνεργάτης στην εκστρατεία καθαρισµού της Κύπρου “Let’s 

Do It Cyprus” η οποία αποτελούσε µέρος της εκστρατείας 

“Let’s Do It World!” που διεξάγεται σε 94 χώρες ανά την υφήλιο. 

Στόχος της ήταν η αποµάκρυνση των σκουπιδιών από τις 

φυσικές περιοχές του νησιού σε µια µόνο µέρα.  

Τον Μάιο του 2017 η Cyta  έγινε ο πρώτος οργανισµός ο οποίος 

πιστοποιήθηκε µε τα Πρότυπα YEP (Youth Environmental Power), 

εξασφαλίζοντας τη σχετική βεβαίωση από την οµώνυµη 

νεοφυή εταιρεία νεαρών Κυπρίων επιχειρηµατιών, η οποία 

ανέπτυξε πρότυπα για περιβαλλοντική διαχείριση και 

αναβάθµιση των εταιρειών.

Η εταιρεία YEP, η οποία είναι κάτω από την αιγίδα του Γραφείου 

της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, έχει ως στόχο της να µειώσει 

στο ελάχιστο τη ρύπανση του περιβάλλοντος από τις τοπικές 
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επιχειρήσεις, µέσω εξειδικευµένων περιβαλλοντικών κριτηρίων 

που αναπτύχθηκαν µε βάση τις ανάγκες του κυπριακού εµπορίου.  

Μέσα από 23, συνολικά, πρότυπα, οι επιχειρήσεις καλούνται να 

λειτουργήσουν βάσει εξειδικευµένων παραµέτρων, ανάλογα 

µε το είδος των δραστηριοτήτων τους, ώστε να καθίστανται 

οικολογικές.  Η αξιολόγηση καλύπτει διάφορες παραµέτρους, 

όπως είναι τα απόβλητα, η κατανάλωση χαρτιού, ηλεκτρισµού, 

νερού, καθώς επίσης και τα µέτρα που έχει πρόθεση να λάβει 

µια επιχείρηση για να µετριάσει και άλλες περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις που προκύπτουν από τη δράση της.

Η παράδοση του πιστοποιητικού έγινε στα Κεντρικά Γραφεία 

του Οργανισµού, από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Επίσης, η Cyta εξασφάλισε πιστοποιητικό περιβαλλοντικής 

ποιότητας “Green Offices” για τα Κεντρικά ∆ιοικητικά της 

Γραφεία στη Λευκωσία. Η επίδοση του πιστοποιητικού “Green 

Offices” έγινε από την Επίτροπο Περιβάλλοντος,  στο πλαίσιο 

εκδήλωσης που πραγµατοποιήθηκε στο Αµφιθέατρο Cyta.

Το “Green Offices” είναι ένα πιλοτικό πρωτοποριακό σήµα 

περιβαλλοντικής ποιότητας για κτίρια και γραφεία. Η κατάκτησή 

του προϋποθέτει την εφαρµογή και τήρηση αυστηρών 

κριτηρίων που σχετίζονται µε την κατανάλωση ενέργειας και 

νερού, τη διαχείριση απορριµµάτων, τη χρήση φιλικών προς 

το περιβάλλον προϊόντων προσωπικής καθαριότητας και 

απορρυπαντικών, την ποιότητα τροφής και ποτών, τη 

µετατροπή των ελεύθερων χώρων σε χώρους πρασίνου και 

την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Το πρόγραµµα τυγχάνει 

διαχείρισης από την Κυπριακή Ένωση Προστασίας του 

Θαλάσσιου Περιβάλλοντος CYMEPA και είναι υπό την αιγίδα 

της Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

Στην εκδήλωση έγινε, µεταξύ άλλων, παρουσίαση της δράσης 

της Cyta σε θέµατα Κοινωνικής Ευθύνης και ειδικά σε σχέση µε 

την περιβαλλοντική της πολιτική.

Επίσης, τον ∆εκέµβριο του 2017, πιστοποιητικά Green Offices, 

για την ποιότητα περιβαλλοντικής διαχείρισης και λειτουργίας 

των καταστηµάτων τους, παρέλαβαν από την Επίτροπο 

Περιβάλλοντος όλοι οι υπεύθυνοι των Καταστησµάτων Cyta 

παγκύπρια.

Η επίδοση των πιστοποιητικών έγινε στο πλαίσιο ειδικής 

εκδήλωσης που πραγµατοποιήθηκε στα Κεντρικά Γραφεία της 

Cyta, στη Λευκωσία.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Επίτροπος Περιβάλλοντος τέλεσε 

τα εγκαίνια της “Περιβαλλοντικής Γωνιάς” που έχει 

δηµιουργηθεί σε ειδικά διαµορφωµένο εξωτερικό χώρο των 

κτιρίων των Κεντρικών Γραφείων του Οργανισµού στη 

Λευκωσία, για αξιοποίηση από το προσωπικό της Cyta για 

ανακύκλωση διαφόρων υλικών.

Τον Μάρτιο 2017 η Cyta προχώρησε, σε δενδροφύτευση στο 

Τηλεφωνικό της Κέντρο στην Ορµήδεια, όπου φυτεύτηκαν 200 

ελαιόδεντρα. Η δράση αυτή ήταν µια πρωτοβουλία του 

προσωπικού της επαρχίας Λάρνακας. Στη δενδροφύτευση η 

οποία πραγµατοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Επιτρόπου 

Περιβάλλοντος, συµµετείχαν παιδιά από το Ίδρυµα “Ηλιακτίδα 

Ζωής”, καθώς και µαθητές από το Α’ ∆ηµοτικό Σχολείο 

Ορµήδειας.

Ακόµη µία δενδροφύτευση πραγµατοποιήθηκε τον Νοέµβριο του 

2017 στον ∆ήµο Πάφου, απέναντι από το κτίριο του Οργανισµού 

“Πάφος 2017”. Η επιλογή της Πάφου, αλλά και του συγκεκριµένου 

χώρου της δενδροφύτευσης αποτέλεσε συνέχεια της στήριξης 

της Cyta, ως Επίσηµου Τηλεπικοινωνιακού Παροχέα, της 

Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης “Πάφος 2017”.

Παιδιά από σχολεία του ∆ήµου Πάφου, που συµµετείχαν στην 

εκδήλωση, συνοδευόµενα από τους δασκάλους τους, φύτεψαν 

συνολικά 525 δένδρα.  Η δενδροφύτευση περιλάµβανε 

διάφορα είδη δέντρων, τα οποία είχαν προταθεί από τον ∆ήµο 

Πάφου και έγινε εξειδικευµένη µέθοδος προετοιµασίας του 

εδάφους, η οποία όχι µόνο αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης 

του δένδρου, αλλά εξοικονοµεί σηµαντικές ποσότητες νερού, 

σε σχέση µε τις συµβατικές µεθόδους δενδροφυτεύσεων.

Την εκδήλωση, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα της Επιτρόπου 

Περιβάλλοντος, τίµησαν µε την παρουσία τους µεταξύ άλλων 

και χαιρέτισαν ο ∆ήµαρχος Πάφου και εκπρόσωπος του 

Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος.

Οι δράσεις αυτές των δενδροφυτεύσεων εντάσσονται στους 

στόχους που ο Οργανισµός έθεσε στο πλαίσιο του Προγράµµατος 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του και στην προσπάθειά του 

να µειώνει το ανθρακικό αποτύπωµα από τη δραστηριότητά 

του, σεβόµενος το περιβάλλον.  Στις προκείµενες περιπτώσεις, 

οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στην απόφαση όπως κάθε 

χρόνο να γίνονται δενδροφυτεύσεις, αντίστοιχες µε το 10% 

των νέων συνδέσεων της υπηρεσίας Cytavision. ∆ηλαδή ένα 

δέντρο για κάθε δέκα νέες συνδέσεις.

Άλλες ενέργειες της Cyta που αποδεικνύουν ότι ο Οργανισµός 

αναγνωρίζει την ευθύνη που του αναλογεί απέναντι στην 

κοινωνία και στο περιβάλλον ήταν η διοργάνωση σε συνεργασία 

µε την εταιρεία FBRH Consultants, συνεδρίου µε θέµα “CSR - 

Η Στρατηγική Σηµασία της Βιωσιµότητας µε Υπευθυνότητα”.
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Το συνέδριο πραγµατοποιήθηκε τον Φεβρουάριο στο 

Αµφιθέατρο της Cyta στη Λευκωσία και το παρακολούθησαν, 

µεταξύ άλλων, επαγγελµατίες από τον επιχειρηµατικό κόσµο 

της Κύπρου, στελέχη της Cyta και άλλοι φορείς.

Στο συνέδριο έγιναν αναφορές σε έρευνες καταξιωµένων 

ινστιτούτων, όπως Harvard, MIT/BCG, Nielsen και Oxford για 

θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), παρουσίαση για 

τον απολογισµό (reporting) σε θέµατα ΕΚΕ, ενώ παρουσιάστηκαν 

και διάφορες µελέτες περίπτωσης (case studies), που 

αφορούσαν στο πως µεγάλοι οργανισµοί διαχειρίζονται τα 

δικά τους θέµατα ΕΚΕ.

Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου έγινε επίσης 

παρουσίαση για τη σηµασία των κοινωνικών δικτύων για την 

ορθή επικοινωνία των θεµάτων ΕΚΕ και πως αυτά µπορούν να 

επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τη φήµη µιας εταιρείας.

Επίσης, σε συνεργασία µε το Κυπριακό Ινστιτούτο Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης και την εταιρεία Gameplan Cyprus, η Cyta 

διοργάνωσε τον Μάιο ηµερίδα µε θέµα “Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη στον Αθλητισµό”.

Η ηµερίδα, η οποία ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισµού, πραγµατοποιήθηκε στο Αµφιθέατρο 

της Cyta στη Λευκωσία και την παρακολούθησαν µεταξύ 

άλλων, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισµού Αθλητισµού, 

επαγγελµατίες από τον αθλητισµό και επιχειρηµατικό κόσµο της 

Κύπρου, εκπρόσωποι των ΜΜΕ, στελέχη της Cyta και άλλοι 

φορείς.

Στόχος της ηµερίδας ήταν να προωθήσει την έννοια της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και να αναπτύξει τρόπους, µε 

τους οποίους µπορεί να αξιοποιηθεί και να προωθηθεί, ειδικά 

από αθλητικούς οργανισµούς και φορείς, προς όφελος τόσο 

των ιδίων, όσο και του κοινωνικού συνόλου. 

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκαν ιδέες και προτάσεις για το 

πως ο αθλητισµός µπορεί να αξιοποιηθεί ως “όχηµα” από τον 

επιχειρηµατικό κόσµο της Κύπρου για ανάδειξη της δικής τους 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, µέσα από τη διοργάνωση 

σχετικών εκδηλώσεων και άλλων ενεργειών.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν, επίσης, διάφορες επιτυχηµένες 

πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οι οποίες 

αναπτύχθηκαν στη βάση του προτύπου ISO 26000, καθώς και 

εµπειρικά στοιχεία από εισηγµένες εταιρείες στο Χρηµατιστήριο 

του Λονδίνου (FTSE-100).  Επιπρόσθετα, έγινε παρουσίαση 

µοντέλων καλής πρακτικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

στο ευρωπαϊκό διασυλλογικό ποδόσφαιρο, µε παραδείγµατα 

που αφορούσαν στην αντιµετώπιση του ρατσισµού, του 

χουλιγκανισµού, της ήττας µε αξιοπρέπεια, της απόρριψης της 

διαφθοράς, των ναρκωτικών και της βίας.

 

Αντιλήψεις της κοινωνίας για τη Cyta
Όπως και µε τις άλλες οµάδες συµµετόχων, ο Οργανισµός µας 

διατηρεί στενές σχέσεις και αµφίδροµη επικοινωνία µε 

εκπροσώπους της κοινωνίας ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζει 

και να ανταποκρίνεται στις συνεχώς µεταβαλλόµενες 

προσδοκίες και ανάγκες της.  

Μεταξύ άλλων, µετρούµε συστηµατικά, µέσω ερευνών 

αγοράς, την αντίληψη της κοινωνίας σχετικά µε την επίδοση 

του Οργανισµού στην κοινωνική, περιβαλλοντική και 

οικονοµική διάσταση της ΕΚΕ.  Με στόχο να έχουµε µέτρο 

σύγκρισης και να γνωρίζουµε που βρίσκεται η Cyta σε 

σύγκριση µε άλλους οργανισµούς, µετρούµε επίσης τις ίδιες 

παραµέτρους για την εικόνα παρόµοιων µεγάλων οργανισµών 

που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.  
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Ικανοποίηση Προσδοκιών, 
Αξιοπιστία και Εµπιστοσύνη 

Ποιότητα Προϊόντων και Υπηρεσιών 
και Σεβασµός στους Πελάτες

Συνεισφορά στον Τόπο,στην
Κοινωνία και στην Οικονοµία

Ως Εργοδότης, Φροντίδα
Προσωπικού και Περιβάλλοντος



∆ιοίκηση
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Με γνώµονα την επίτευξη των εταιρικών επιδιώξεων του Οργανισµού, 

παρέχονται συστήµατα διαχείρισης των εργαζοµένων στη Cyta, µε 

επίκεντρο την επίτευξη ψηλών επιδόσεων, αναγνωρίζοντας τα δυνατά 

σηµεία του προσωπικού και τα σηµεία προς βελτίωση που αφορούν 

ατοµικές ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες. 

Ακολουθώντας τις τάσεις της εποχής, η Cyta χρησιµοποιεί τη 

δυναµική παρουσία της στα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης για συνεχή 

ενηµέρωση των πελατών της, σχετικά µε νέες υπηρεσίες, προϊόντα 

και τρέχουσες προσφορές, διεξαγωγή διαγωνισµών, εκδηλώσεων και 

κληρώσεων και ως ένα αµφίδροµο κανάλι επικοινωνίας µε τους 

πελάτες της. 

Το 2017 επεκτείναµε µε εξοπλισµό τα δύο νέα σύγχρονα Κέντρα 

∆εδοµένων ψηλής διαθεσιµότητας, που διασφαλίζουν την ασφάλεια 

των πληροφοριών που φιλοξενούν. Εξελικτικά όλη η υπολογιστική 

υποδοµή του Οργανισµού θα φιλοξενηθεί στα Κέντρα αυτά, τα οποία 

παράλληλα θα χρησιµοποιούνται για φιλοξενία εξοπλισµού πελατών. 

Ακόµη, κατακυρώσαµε ανοικτό διαγωνισµό για την προµήθεια και 

οκταετή συντήρηση εξειδικευµένων µηχανοκίνητων οχηµάτων, µε 

στόχο την αντικατάσταση µεγάλου αριθµού πεπαλαιωµένων 

οχηµάτων µε καινούργια πιο οικονοµικά και πιο φιλικά στο 

περιβάλλον. 

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ 
Υγεία και ευηµερία προσωπικού
Το ενδιαφέρον της Cyta για την ευηµερία του προσωπικού της 

συνεχίστηκε και το 2017 µε τη συνέχιση των επιτυχηµένων 

θεσµών της Ιατρικής της Εργασίας και της Κοινωνικής Εργασίας, 

τη στήριξη υπαλλήλων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα και τη 

διοργάνωση εκδηλώσεων. 

Η εφαρµογή του θεσµού της Ιατρικής της Εργασίας συνεχίστηκε 

και το 2017 µε την παροχή πρωτοβάθµιας ιατρικής 

περίθαλψης στο προσωπικό της ευρύτερης περιοχής της 

Λευκωσίας, καθώς και µε την πραγµατοποίηση προγραµµάτων 

προληπτικού ελέγχου της υγείας, είτε όλων των εργαζοµένων, 

είτε στοχευόµενων οµάδων εργαζοµένων, όπως, για παράδειγµα, 

το πρόγραµµα αντιγριπικού εµβολιασµού ευπαθών οµάδων 

του προσωπικού.  Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε η ηµερίδα 

υγείας µε θέµα “Πρόληψη - Μακροζωία - Ποιότητα Ζωής”, 

που διοργανώθηκε για το προσωπικό, µε αφορµή την 

Παγκόσµια Ηµέρα Υγείας 2017. Η ηµερίδα περιλάµβανε 

παρουσιάσεις ιατρικών θεµάτων από καταξιωµένους 

επιστήµονες, ενώ φιλοξενήθηκαν και εκπρόσωποι συνδέσµων 

σχετικών µε την υγεία, οι οποίοι παρείχαν στο προσωπικό 

πληροφορίες και ενηµερωτικό υλικό για θέµατα της 

ειδικότητάς τους και διεξήγαγαν µετρήσεις δεικτών υγείας.

Στο πλαίσιο του Έργου ∆ιαχείρισης Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων 

και Εργασιακού Άγχους στη Cyta πραγµατοποιήθηκε κατά το 

2017 σειρά στοχευµένων εκπαιδεύσεων του προσωπικού σε 

θέµατα ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας.

Ακόµη, συνεχίστηκε ο θεσµός της κοινωνικής εργασίας µε την 

παροχή προς το προσωπικό υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής 

στήριξης, από τη συνεργάτιδα Κοινωνική Λειτουργό. Επίσης, 

συνεχίστηκε η εφαρµογή των προγραµµάτων εξισορρόπησης 

της εργασιακής και κοινωνικής ζωής, όπως, για παράδειγµα, η 

τηλεργασία, καθώς και προγραµµάτων κοινωνικής και 

οικονοµικής στήριξης του προσωπικού. 

Παράλληλα, διοργανώθηκαν πολιτιστικές και κοινωνικές 

εκδηλώσεις για τα µέλη του προσωπικού και τα παιδιά τους, 

ενώ παραχωρήθηκαν βραβεία και σπουδαστικά χορηγήµατα 

σε άριστα παιδιά των υπαλλήλων.

Εκπαίδευση και ανάπτυξη
Αναγνωρίζοντας τη γνώση ως έναν από τους πιο πολύτιµους 

πόρους του Οργανισµού, εντάξαµε στη στρατηγική µας τη 

∆ιαχείριση Γνώσης (Knowledge Management), ως βασικό 

συστατικό της συνεχούς βελτίωσης.

Στο πλαίσιο της πολιτικής µας για την ενθάρρυνση της διά βίου 

µάθησης και της συστηµατικής ανάπτυξης των εργαζοµένων 

µας, κατά τη διάρκεια του 2017, συνεχίσαµε να προσφέρουµε 

πολλές και ποικίλες ευκαιρίες για την εκπαίδευση, την 

ανάπτυξη και τη µάθηση, επιχορηγώντας τη συµµετοχή 

υπαλλήλων σε εκπαιδευτικά προγράµµατα και πιστοποιήσεις, 

τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό, για ανάπτυξη των 

γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ατοµικών τους ικανοτήτων. 

Το ποσοστό του προσωπικού, που συµµετείχε σε εκπαιδευτικά 

προγράµµατα το 2017 έφτασε το 65%, µε τον εταιρικό δείκτη 

ανθρωποηµερών εκπαίδευσης ανά υπάλληλο να ανέρχεται στο 

4,18%, ενώ το ποσοστό εξόδων ανάπτυξης ανθρώπινου 

δυναµικού, σε σχέση µε το σύνολο των αποδοχών του 

προσωπικού ανήλθε στο 2,16%. Οι δύο αυτοί δείκτες ανάπτυξης 

προσωπικού συγκρίνονται ευνοϊκά µε τους αντίστοιχους 

επιτυχηµένων διεθνών οργανισµών.

Επιπλέον, συνεχίσαµε τις εκπαιδεύσεις σε θέµατα τεχνολογίας, 

συστηµάτων πληροφορικής, κοινωνικών δικτύων και 

εξυπηρέτησης πελατών. Παράλληλα, διοργανώσαµε 

εκπαιδεύσεις που ενίσχυσαν το προσωπικό µας σε θέµατα 

όπως “Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία”, “Οµαδικότητα” και 

“Ψυχική Ανθεκτικότητα” και σε ικανότητες διαχείρισης της 

απόδοσης µε ιδιαίτερη έµφαση στην ανατροφοδότηση, όπως, 

επίσης και σε λογισµικό που θα υποστηρίζει το Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Απόδοσης, το οποίο προγραµµατίζεται να 

εφαρµοστεί πιλοτικά το 2018 και επίσηµα το 2019.
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Εκτός από τις παραδοσιακές µορφές εκπαίδευσης/ανάπτυξης/ 

µάθησης, σχεδιάσαµε ή/και προωθήσαµε και άλλες µορφές, 

όπως εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, ηλεκτρονική 

εκπαίδευση/µάθηση και εξειδικευµένες πιστοποιήσεις σε 

τεχνικά και µη-τεχνικά θέµατα. 

Παράλληλα, προωθούµε τη βελτίωση της ποιότητας του 

τρόπου παροχής των εσωτερικών εκπαιδεύσεων από 

υφιστάµενα στελέχη του Οργανισµού, που εργάζονται σε 

διάφορες µονάδες, µέσω της εξασφάλισης επίσηµης 

πιστοποίησης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

∆υναµικού Κύπρου, βασισµένης σε ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Το 2017 το Κέντρο Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού (ΚΑΑ∆) 

της Cyta έχει αξιολογηθεί µε βάση τις πρόνοιες του Συστήµατος 

Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής 

Κατάρτισης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού Κύπρου 

και πιστοποιήθηκε ως ∆οµή Επαγγελµατικής Κατάρτισης (∆.Ε.Κ).  

Αυτό, µας δίνει τη δυνατότητα για επιχορήγηση των εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων που υλοποιούνται ενδοεπιχειρησιακά στους 

χώρους του ΚΑΑ∆. Πρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα για 

ενοικίαση των πιστοποιηµένων χώρων σε τρίτους έναντι 

ενοικίου ή άλλου οφέλους. 

Εστιαζόµαστε στην επίτευξη των στόχων του Οργανισµού 

µέσα από µια πολύπλευρη προσέγγιση, που βασίζεται στη 

συστηµατική και συνειδητή αναγνώριση, συγκράτηση, 

διάχυση, βέλτιστη αξιοποίηση και ανάπτυξη της γνώσης του 

Οργανισµού.

Εργασιακές σχέσεις
Η διατήρηση καλών εργασιακών σχέσεων, µέσω και τακτικών 

συναντήσεων µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, αποτέλεσε 

κρίσιµο παράγοντα για την επιτυχή πορεία της Cyta, τη χρονιά 

που πέρασε, στην οποία συνέβαλαν όλοι οι εµπλεκόµενοι µε 

συναινετικές λύσεις, που δόθηκαν στα διάφορα υπηρεσιακά 

προβλήµατα που παρουσιάστηκαν.

Στο πιο πάνω πλαίσιο, ο Οργανισµός συνέχισε το διάλογο µε 

τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για διάφορα θέµατα που 

αφορούν τον εκσυγχρονισµό του Οργανισµού.

Προσλήψεις
Κατά τo 2017 δεν έγινε προκήρυξη κενών θέσεων µηνιαίου 

προσωπικού στη Cyta, δεδοµένης της παγοποίησης όλων των 

προσλήψεων στον δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Έχει 

σταλεί στον Υπουργό Οικονοµικών επιστολή για αποπαγοποίηση 

του ελάχιστου αριθµού θέσεων σε συγκεκριµένες ειδικότητες 

που κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθµη λειτουργία του 

Οργανισµού στα πλαίσια ανανέωσης του προσωπικού.  

Προσλήψεις σε θέσεις Ωροµίσθιου Προσωπικού έγιναν από 

τους εν ισχύ καταλόγους επιτυχόντων Ωροµίσθιου Προσωπικού 

Βοηθών Καταστηµάτων και Βοηθών Τηλεξυπηρέτησης και 

µόνο για σκοπούς αναπλήρωσης του Ωροµίσθιου Προσωπικού, 

που εργάζονταν ως Βοηθοί Καταστηµάτων ή Βοηθοί 

Τηλεξυπηρέτησης. Παράλληλα, έγινε εξωτερική προκήρυξη µε 

βάση διαδικασία που επανασχεδιάστηκε, ώστε να ανταποκρίνεται 

στις τρέχουσες απαιτήσεις των Υπηρεσιών, αλλά και στα 

πλαίσια µείωσης του κόστους της διαδικασίας. Η προκήρυξη 

αφορούσε τη δηµιουργία νέων καταλόγων επιτυχόντων για 

πρόσληψη ωροµίσθιου προσωπικού στις κατηγορίες/ρόλους 

Βοηθών Τηλεξυπηρέτησης, Βοηθών Καταστηµάτων και 

Εργατοτεχνιτών/Βοηθών Τεχνικής Εργασίας.  Εν τω µεταξύ 

δόθηκε έγκριση από τον Υπουργό Οικονοµικών για πρόσληψη 

πρόσθετων 35 ωροµίσθιων υπαλλήλων για κάλυψη επειγουσών 

αναγκών, από τις 90 πρόσθετες θέσεις που είχαν περιληφθεί 

στους προϋπολογισµούς από το 2015 και µετά.  Επιπρόσθετα, 

έχει σταλεί επιστολή στον Υπουργό Οικονοµικών µε ανάλυση 

και αιτιολόγηση των αναγκών για πρόσληψη και των 

υπόλοιπων 55 πρόσθετων θέσεων ωροµίσθιων υπαλλήλων.  

Ωροµίσθιο προσωπικό
Μέσα στο 2017, ενόψει των νέων προσλήψεων τόσο για 

κάλυψη νέων θέσεων όσο και για αναπλήρωση παραιτήσεων/ 

αποχωρήσεων, έγινε αναθεώρηση της κατανοµής του 

ωροµίσθιου προσωπικού ανά υπηρεσία/µονάδα και 

κατηγορία/ρόλο.  Στόχος της αναθεώρησης της κατανοµής 

ήταν η καλύτερη αξιοποίηση του ωροµίσθιου προσωπικού, µε 

βάση τις πραγµατικές ανάγκες του Οργανισµού, οι οποίες 

καθορίζονται λαµβάνοντας υπόψη τα νέα υπηρεσιακά 

δεδοµένα που είναι µεταβαλλόµενα.  

Τέλος, αναγνωρίζοντας την προσφορά και την αφοσίωση του 

ωροµίσθιου προσωπικού στον Οργανισµό, µέσα στο 2017 

συνεχίστηκε η εφαρµογή Συστήµατος Μισθοδοσίας, µε βάση 

το οποίο δόθηκε επιπρόσθετη αµοιβή στο ωροµίσθιο 

προσωπικό που είχε πέραν των δύο ετών προϋπηρεσία και 

νοουµένου ότι η απόδοσή του, κατά την προηγούµενη 

περίοδο αξιολόγησης, κρίθηκε ικανοποιητική.

Ευδόκιµες αφυπηρετήσεις
Η Cyta, στα πλαίσια των Γενικών Κανονισµών Προσωπικού, 

αξιοποιούσε το θεσµό της Ευδόκιµης Αφυπηρέτησης από πολύ 

παλιά, επιτυγχάνοντας τη σταδιακή ανανέωση του προσωπικού, 

προσλαµβάνοντας προσωπικό µε νέες γνώσεις και δεξιότητες, 

όπως απαιτεί ένας σύγχρονος οργανισµός που δραστηριοποιείται 

στον ραγδαία εξελισσόµενο τοµέα των τηλεπικοινωνιών. Αξίζει 

να σηµειωθεί ότι κατά την 13ετή περίοδο 2000-2012 

αφυπηρέτησαν ευδόκιµα 402 άτοµα.  Το 2017 αφυπηρέτησαν 

ευδόκιµα 10 άτοµα.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Ως ο ηγετικός οργανισµός ηλεκτρονικής επικοινωνίας στην 
Κύπρο συνδέουµε από την ίδρυσή µας τους πολίτες της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας τόσο µεταξύ τους όσο και µε τον έξω 
κόσµο. Εργαζόµαστε συστηµατικά, έτσι ώστε η χώρα µας να 
αποτελεί σηµαντικό διεθνή επικοινωνιακό κόµβο. 

∆ηµιουργήσαµε το πρώτο συγκροτηµένο δίκτυο τηλεφωνίας 
στην Κύπρο και από τότε θέτουµε την πιο προηγµένη 
τεχνολογία, µε τον πιο αξιόπιστο τρόπο, στην υπηρεσία της 
κοινωνίας µας. Γι’ αυτό προχωρούµε στην ανάπτυξη και 
προσφορά Ολοκληρωµένης Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας µε τη 
χρήση τεχνολογιών αιχµής.

Το Όραµα και η Αποστολή µας αποτυπώνουν την επικοινωνιακή 
µας πολιτική. 

Όραµα
Να προσφέρουµε στον άνθρωπο σύγχρονες λύσεις 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας που να του δίνουν την 
ελευθερία να ανακαλύπτει και να επικοινωνεί µε τον 
κόσµο.

Αποστολή
Να προσφέρουµε ολοκληρωµένες και αξιόπιστες λύσεις 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας απλά, έξυπνα και ασφαλισµένα 
και να βελτιώνουµε τον τρόπο ζωής και την 
παραγωγικότητα των πελατών µας.

Η διαρκής πρόοδος και η καινοτοµία αποτελούν διαχρονικό 
στόχο για τον Οργανισµό και το ίδιο θέλουµε να εµπνέουµε 
στο προσωπικό και φυσικά στους πελάτες µας.

Το 2017, µέσα από ένα συστηµατικό πρόγραµµα ενεργειών 
και έργων, ενδυναµώσαµε τη θέση και την εικόνα της Cyta 
στην αγορά. 

Εστιάζοντας την προσοχή µας στην προσφορά ολοκληρωµένων 
λύσεων, εφαρµόσαµε µονολιθική στρατηγική επικοινωνίας, µε 
ενιαίο ύφος, προβάλλοντας και ενδυναµώνοντας, κυρίως, την 
εταιρική µάρκα. Υπάρχει συνοχή σε όλα τα σηµεία επαφής της 
µάρκας και σε όλες τις ενέργειες προβολής, έτσι ώστε η 
επικοινωνία και η προβολή του Οργανισµού να γίνεται πιο 
άµεση και αποτελεσµατική. 

Με στόχο τη βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας του 
Οργανισµού, διεξάγουµε ποιοτικές έρευνες για τη µέτρηση και 
παρακολούθηση των απόψεων του προσωπικού σε σχέση µε 
τη Cyta, καθώς και για εντοπισµό θεµάτων που τυχόν να το 
απασχολούν. 

Παράλληλα, στοχεύοντας στην ολοκληρωµένη διαχείριση της 
µάρκας µας, συνεχίσαµε τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς, για τη 
µέτρηση και τη συνεχή παρακολούθηση της αξίας και της 
απόδοσής της. Τα αποτελέσµατα όλων των ερευνών συνιστούν 
σηµαντικό εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων και διορθωτικών 
κινήσεων από τη ∆ιοίκηση και τη ∆ιεύθυνση του Οργανισµού. 

Η διαχείριση επικοινωνιακών κρίσεων αποτελεί πλέον 
αναπόσπαστο κοµµάτι της διαχείρισης της επικοινωνίας. 

Έχουν αναπτυχθεί διαδικασίες για αντιµετώπιση πιθανών 
κρίσεων σε επικοινωνιακό επίπεδο, µε τη συµβολή της 
∆ιοίκησης και της ∆ιεύθυνσης του Οργανισµού.  

Θα συνεχίσουµε να επενδύουµε στη µάρκα µας για να την 
ενισχύσουµε ακόµη περισσότερο, προσβλέποντας στη 
συνέχιση της επιτυχηµένης πορείας του Οργανισµού µας και 
τη διαχρονική εµπιστοσύνη που µας δείχνουν οι πελάτες και 
συνεργάτες µας.

Σχέσεις µε τα ΜΜΕ
Με στόχο την έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση του κοινού, 
µέσα στο 2017 συνεχίσαµε να εκδίδουµε σε τακτική βάση 
∆ελτία Τύπου, τα οποία διοχετεύαµε στα Μέσα Μαζικής 
Ενηµέρωσης (ΜΜΕ). Αρµόδια στελέχη της Cyta συµµετείχαν 
σε ραδιοτηλεοπτικές συνεντεύξεις και συζητήσεις και 
παραχώρησαν συνεντεύξεις στον τύπο. ∆ηµοσιεύτηκαν επίσης 
άρθρα και άλλο υλικό για τον Οργανισµό, διοργανώθηκαν 
δηµοσιογραφικές διασκέψεις, καθώς και εκστρατείες 
ενηµέρωσης του κοινού για διάφορα θέµατα.

∆ιαδικτυακή Παρουσία
Σηµείο αναφοράς αποτελεί η εταιρική µας ιστοσελίδα στη 
διεύθυνση www.cyta.com.cy, την οποία διατηρούµε 
σύγχρονη και λειτουργική, για να διευκολύνονται οι επισκέπτες 
στην πλοήγηση και αναζήτηση πληροφοριών για τα προϊόντα, 
τις υπηρεσίες και τον Οργανισµό µας.  

Η ιστοσελίδα δίνει, επίσης, τη δυνατότητα εγγραφής στην 
εφαρµογή My Cyta, η οποία προσφέρει αποκλειστικά οφέλη 
όπως:
• αγορές και αναβάθµιση προϊόντων και υπηρεσιών µέσω 

διαδικτύου εύκολα και µε ασφάλεια,
• διαχείριση υπηρεσιών Cytamobile-Vodafone (αποστολή 

δωρεάν µηνυµάτων SMS, top-up κ.ά.), Cytanet (Web Mail) 
και Σταθερής Τηλεφωνίας (διαχείριση BBT Home) και

• δυνατότητα ηλεκτρονικής ενηµέρωσης και εξόφλησης 
λογαριασµών µέσω της υπηρεσίας e-bill. 

Άξιο αναφοράς είναι και η εισαγωγή της ηλεκτρονικής 
τιµολόγησης, µέσω της οποίας οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα 
να λαµβάνουν το λογαριασµό των υπηρεσιών τους ηλεκτρονικά 
(σε µορφή PDF), µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), 
καθώς επίσης και τη δυνατότητα να τον διαχειρίζονται µέσω 
της εφαρµογής My Cyta.
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Επιπρόσθετα, οι επισκέπτες, µέσω της εταιρικής ιστοσελίδας, 
µπορούν να έχουν πρόσβαση σε άλλες χρήσιµες ιστοσελίδες 
της Cyta, όπως, µεταξύ άλλων, του Χρυσού Οδηγού και 
Ονοµαστικού Καταλόγου, του ∆ικτύου Συνεργατών της Cyta, 
καθώς και σε ιστοσελίδες των θυγατρικών της εταιρειών. 
Μπορούν, επίσης, να βρουν σε αυτή πληροφορίες που 
αφορούν τον Οργανισµό µας, τα Καταστήµατα Cyta, τα ∆ελτία 
Τύπου, τις Ετήσιες Εκθέσεις κ.ά. 

∆υναµική θεωρείται η  παρουσία της Cyta στα Μέσα Κοινωνικής 
∆ικτύωσης (Social Media), η οποία συµπεριλαµβάνει τους 
ακόλουθους λογαριασµούς: 
• Facebook: cytaofficial, cytamobile και soeasy
• Twitter: @cytasupport και @cytacyprus
• Instagram: cytamobile_vodafone
• LinkedIn: cyta 
• Youtube: cytacyprus, cytamobile, cytasupport & cytavisionsports 
• Forum: cyta.com.cy/forum 

Ακολουθώντας τις τάσεις της εποχής, η Cyta χρησιµοποιεί τη 
δυναµική παρουσία της στα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης για 
συνεχή ενηµέρωση των πελατών της, σχετικά µε νέες 
υπηρεσίες, προϊόντα και τρέχουσες προσφορές, διεξαγωγή 
διαγωνισµών, εκδηλώσεων και κληρώσεων και ως ένα 
αµφίδροµο κανάλι επικοινωνίας µε τους πελάτες της. 

Επιπρόσθετα, εξαιρετικά σηµαντική θεωρείται η παρουσία της 
Cyta στις κινητές εφαρµογές (mobile apps), παρέχοντας 
εύχρηστα και λειτουργικά apps στους πελάτες της ως 
ακολούθως: 
- CytaInfo+: για να βρίσκεται πάντα σε επαφή µε τη Cyta,  

έχοντας άµεση πρόσβαση σε πληροφορίες και εξυπηρέτηση.
- selfCare: για να µπορεί εύκολα και γρήγορα να διαχειρίζεται 

τον λογαριασµό και τις υπηρεσίες του από το smartphone του.
- personalCloud: για να µπορεί να αποθηκεύει στον 

προσωπικό του αποθηκευτικό χώρο, εύκολα και µε 
ασφάλεια, επαφές, φωτογραφίες, βίντεο, µουσική και άλλα 
αρχεία. Ταυτόχρονα, έχει άµεση πρόσβαση σε αυτά από 
όλες τις συσκευές του, όπου και αν βρίσκεται.

- liveSports: για να έχει στο κινητό του τις καλύτερες φάσεις &           
στιγµιότυπα του Κυπριακού Πρωταθλήµατος, UEFA Champions 
League και Europa League.

- safeMobile: για να έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τον 
τρόπο µε τον οποίο το παιδί του χρησιµοποιεί το smartphone 
του, δηµιουργώντας γι’ αυτό  ένα ασφαλές περιβάλλον και 
προστατεύοντάς το από τους κινδύνους που ελλοχεύουν από 
το διαδίκτυο και από τη χρήση άλλων ηλεκτρονικών 
εφαρµογών.  

Στο εσωτερικό του Οργανισµού συνεχίζουµε να λειτουργούµε 
το δικό µας ενδοδίκτυο, το οποίο έχει αναβαθµιστεί σε Πύλη 
Ενδοδικτύου και αποτελεί ένα γρήγορο και αξιόπιστο µέσο 
εσωτερικής επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών. 
Παράλληλα “εκδίδουµε” το 100% ψηφιακό περιοδικό 
υπαλλήλων (εν ενεργεία και συνταξιούχων) της Cyta µε την 
επωνυµία “ΤΑ ΛΕΜΕ”.

Οι πιο πάνω ενέργειες συµβάλλουν όχι µόνο στη γρήγορη και 
αποτελεσµατική ενηµέρωση, αλλά και στην εξοικονόµηση 
χαρτιού, στο πλαίσιο της ευρύτερης περιβαλλοντικής πολιτικής 
της Cyta.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 
Με την εφαρµογή της νέας δοµής δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση 
στην επίτευξη της επιχειρηµατικής αριστείας, µέσα από την 
επιδίωξη βελτιώσεων στις επιχειρησιακές δραστηριότητες όσον 
αφορά ποιότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα. Η 
βελτιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας και η ποιοτική 
λειτουργία των δραστηριοτήτων, διασφαλίζονται µε την 
ευθυγράµµιση των κύριων απ’ άκρου-εις-άκρον δραστηριοτήτων, 
τη συνεχή αναβάθµιση του Συστήµατος Ποιότητας 
(πιστοποιηµένο βάσει ISO9001) και την προετοιµασία για 
πιστοποίηση συναφών προτύπων.

Αξιοποιώντας πρόσφατες µελέτες που καταδεικνύουν ότι οι 
Τηλεπικοινωνιακοί Οργανισµοί χάνουν ετησίως σηµαντικά 
ποσά από τα εισοδήµατά τους, η Cyta εστιάζει στη βελτίωση 
των υφιστάµενων διαδικασιών και την ένταξη βέλτιστων 
πρακτικών, ώστε να προληφθεί η απώλεια εσόδων, 
διασφαλίζοντας την ανάλογη αύξηση των εσόδων του 
Οργανισµού. Πρόσφατη µελέτη του ΤΜ Forum το 2016 
καταδεικνύει ότι οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισµοί έχουν 
απώλεια εσόδων, η οποία κυµαίνεται στο 2-7% των ετήσιων 
εσόδων. Στη βάση βέλτιστων πρακτικών που εφαρµόζονται σε 
άλλους τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς, δηµιουργούνται 
τµήµατα ∆ιασφάλισης Εσόδων, τα οποία διεξάγουν 
συστηµατικούς διαδικαστικούς ελέγχους, βελτιώνουν 
διαδικασίες µε την εισαγωγή αποτελεσµατικότερων δικλίδων 
ασφάλειας, διασφαλίζοντας την ανάλογη αύξηση των εσόδων.

Αναγνωρίζοντας τη Γνώση ως ένα από τους πιο πολύτιµους 
πόρους του Οργανισµού, εντάξαµε στη στρατηγική µας τη 
∆ιαχείριση Γνώσης (Knowledge Management), ως µια απ’ 
άκρου-εις-άκρον δραστηριότητα που προωθεί την 
Επιχειρηµατική Αριστεία. Εστιαζόµαστε στην επίτευξη των 
στόχων του Οργανισµού µέσα από µια πολύπλευρη 
προσέγγιση, που βασίζεται στη συστηµατική και συνειδητή 
αναγνώριση, συγκράτηση, διάχυση, βέλτιστη αξιοποίηση και 
ανάπτυξη της Γνώσης του Οργανισµού.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
To 2017 συνεχίστηκε η συστηµατική παρακολούθηση της 
εταιρικής απόδοσης, µέσω µηχανογραφηµένης διαχείρισης 
έργων και δεικτών και της ευθυγράµµισης της στρατηγικής σε 
όλα τα επίπεδα. 
 
Η Cyta συµµετέχει σε σηµαντικούς διεθνείς τηλεπικοινωνιακούς 
οργανισµούς. Τέτοιοι οργανισµοί είναι ο Σύνδεσµος Ευρωπαϊκών 
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Οργανισµών Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών (ETNO), τo 
Broadband forum και το Φόρουµ ∆ιαχείρισης Τηλεπικοινωνιών 
(TeleManagement Forum). 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
 Η διαδροµή για υλοποίηση της στρατηγικής του Οργανισµού 

περνά µέσα από τα Συστήµατα Πληροφορικής.  Μέσα από 

µελέτες και προγράµµατα εκσυγχρονισµού σε θέµατα 

πληροφορικής και τεχνολογιών προτείνουµε, υλοποιούµε και 

συντηρούµε λύσεις για τη διασφάλιση της απαραίτητης 

επιχειρησιακής ευελιξίας και τη µείωση του κόστους του 

Οργανισµού.  

 

Επεκτείναµε µε εξοπλισµό τα δύο νέα σύγχρονα Κέντρα 

∆εδοµένων ψηλής διαθεσιµότητας, που διασφαλίζουν την 

ασφάλεια των πληροφοριών που φιλοξενούν. Εξελικτικά όλη η 

υπολογιστική υποδοµή του Οργανισµού θα φιλοξενηθεί στα 

Κέντρα αυτά, τα οποία παράλληλα θα χρησιµοποιούνται για 

φιλοξενία εξοπλισµού πελατών. Μέσα στο 2017 διατηρήσαµε 

την πιστοποίηση των δύο νέων Κέντρων ∆εδοµένων µε το 

πρότυπο Ασφάλειας Πληροφοριών ISO27001, που προσδιορίζει 

τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας Οργανισµός 

προκειµένου να διαχειριστεί συνολικά και αποτελεσµατικά την 

ασφάλεια των πληροφοριών του, ως προς την εµπιστευτικότητα, 

την ακεραιότητα και τη διαθεσιµότητά τους.  Η συµµόρφωση 

µε το πρότυπο αυτό είναι απαίτηση µεγάλων επιχειρηµατικών 

πελατών του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα.

 

Εντός του 2017 ξεκίνησε η υλοποίηση και διαχείριση του 

Συστήµατος Ασφάλισης Υγείας που αποτελεί έναν από τους 

σηµαντικότερους δυνητικούς παράγοντες για την υλοποίηση 

του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ). Η Cyta, ως υπεργολάβος 

του έργου, ανέλαβε τη φιλοξενία του Συστήµατος, τη 

διαχείριση των εξυπηρετητών στα επίπεδα του εξοπλισµού, 

του ιδεατού (εικονικού) περιβάλλοντος των εξυπηρετητών, του 

λειτουργικού συστήµατος, της βάσης δεδοµένων και του 

Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης Πληροφορικής, καθώς και το 

συντονισµό για ολόκληρη την τεχνική λύση. 

 

Επεκτείνουµε τη νέα υποδοµή πληροφορικής σε εικονικό 

περιβάλλον (virtualization), ενώ συνεχίζεται η µετατροπή 

υφιστάµενων φυσικών εξυπηρετητών σε εικονικούς, µε 

σηµαντικά πλεονεκτήµατα την εξοικονόµηση πόρων και την 

αυξηµένη ευελιξία.

 

Συνεχίζουµε την αναβάθµιση των Συστηµάτων Υποστήριξης 

Επιχείρησης και Λειτουργιών (BSS/OSS), υποστηρίζοντας την 

παροχή νέων καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών και την 

εισαγωγή νέων τεχνολογιών και δυνατοτήτων. Προγραµµατίζούµε 

την αντικατάσταση των υφιστάµενων συστηµάτων BSS/OSS 

του Οργανισµού µε απώτερο στόχο την ευελιξία και την 

ταχύτητα στην προσφορά νέων και σύγχρονων υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας προς τον πελάτη. Μέσα από τη 

διάθεση σύγχρονων και ευέλικτων εργαλείων στους 

Λειτουργούς Εξυπηρέτησης και την αυτοµατοποίηση των 

διαδικασιών, επιτυγχάνουµε σηµαντική µείωση κόστους, 

περαιτέρω αύξηση της παραγωγικότητας και βέλτιστη Εµπειρία 

Πελάτη.  Αναβαθµίζουµε παράλληλα την υποδοµή Customer 

Relationship Management (CRM) και κτίζουµε καινούργια και 

σύγχρονα συστήµατα για παρακολούθηση και υποστήριξη της 

ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πελάτες µας.

Παράλληλα, αναπτύσσουµε τις κατάλληλες υποδοµές/πλατφόρµες 

για αποτελεσµατική συµµετοχή του Οργανισµού µας στο νέο 

οικοσύστηµα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών, υποστηρίζοντας, 

ταυτόχρονα, τις προσπάθειες ανάπτυξης της καινοτοµίας στη 

χώρα µας. Ενισχύουµε τις δυνατότητες της πληροφορικής για 

υλοποίηση και προσφορά ψηφιακών υπηρεσιών σε διάφορους 

τοµείς, την υποστήριξη νέων επιχειρηµατικών µοντέλων 

βασισµένων σε συνεργασίες και τη µέγιστη δυνατή αξιοποίηση 

όλης της πληροφορίας που είναι διαθέσιµη στον Οργανισµό, 

σε πραγµατικό χρόνο.

 

Αναβαθµίζουµε συνεχώς την ηλεκτρονική µας παρουσία, τόσο 

µέσα από τη διαδικτυακή ιστοσελίδα-portal της Cyta, όσο και 

µέσα από κινητές συσκευές (Mobile Apps). Προσφέρουµε  

δυνατότητες αυτοεξυπηρέτησης από διάφορα ηλεκτρονικά 

κανάλια και βελτιώνουµε τις δυνατότητες ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

µε τους πελάτες µας.  Στόχος µας η ενιαία εξυπηρέτηση του 

πελάτη σε όλα τα κανάλια (προσέγγιση Omnichannel), µε έµφαση 

στην παροχή βέλτιστης εµπειρίας πελάτη. Παράλληλα, µέσα 

από την ηλεκτρονική αποστολή των λογαριασµών στους πελάτες 

µας, επιτυγχάνουµε σηµαντική µείωση κατανάλωσης χαρτιού.
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Υποστηρίζουµε και επεκτείνουµε το Ενοποιηµένο Περιβάλλον 

Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Εταιρικών Πόρων (ERP), το οποίο 

καλύπτει την πλειοψηφία των εργασιών της οικονοµικής 

διαχείρισης του Οργανισµού.  Παράλληλα, συνεχίζουµε να 

αναπτύσσουµε εφαρµογές για υποστήριξη και άλλων 

εσωτερικών δραστηριοτήτων. Αναβαθµίζουµε την ενδοδικτυακή 

ιστοσελίδα-portal του Οργανισµού µας και αξιοποιούµε 

τεχνολογίες που θέτουν τα θεµέλια για τη δηµιουργία ενός 

ψηφιακού χώρου εργασίας, προσφέροντας νέους τρόπους 

επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ των ανθρώπων της Cyta. 

∆ιευρύνουµε τις εφαρµογές επιχειρηµατικής ευφυΐας, ώστε να 

προσφέρουν κατάλληλες πληροφορίες και γνώσεις στα διάφορα 

οργανικά επίπεδα, µε στόχο τη βέλτιστη υποστήριξη και 

παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του Οργανισµού. Για το 

σκοπό αυτό, χρησιµοποιούµε µοντέρνα πολυδιάστατα εργαλεία 

επιχειρηµατικής ευφυΐας και αποθήκης δεδοµένων, τα οποία 

αντλούν στοιχεία από όλες τις δραστηριότητες του Οργανισµού 

και τα µετατρέπουν σε αξιοποιήσιµη πληροφορία και γνώση.
 
Υποστηρίζουµε τους εσωτερικούς πελάτες σε καθηµερινή 

βάση, αναβαθµίζοντάς συνεχώς τις τελευταίες εκδόσεις 

λειτουργικού και λογισµικών τελικού χρήστη, µε στόχο την όσο 

το δυνατόν καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων τους, µε 

βασικό µέληµα πάντοτε την απρόσκοπτη εξυπηρέτησή του. 

Με τη χρήση µοντέρνων υπηρεσιών και παραγωγικών 

εργαλείων αρχίσαµε να προσφέρουµε στους εσωτερικούς µας 

πελάτες δυνατότητες, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να 

διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους αποτελεσµατικότερα και σε 

πιο σύντοµο χρόνο µε αποτέλεσµα την αύξηση της 

παραγωγικότητάς τους. Συνάµα, χρήση διαφόρων εργαλείων 

τηλεδιάσκεψης και οµαδικής εργασίας θα βοηθήσει στην 

εξοικονόµηση πόρων και ταυτόχρονα θα µειώσει το 

λειτουργικό κόστος του Οργανισµού. ∆ιεκπεραιώνουµε τη 

διαδικασία εκτύπωσης των συνοπτικών και αναλυτικών 

λογαριασµών των πελατών µας, καθώς και επιστολών, µέσα σε 

προκαθορισµένα χρονικά πλαίσια, έτσι ώστε να καταλήγουν 

στον πελάτη έγκαιρα.
 
Συνεχίζουµε να αναζητούµε τρόπους συνεχούς 

βελτίωσης/εκσυγχρονισµού των Συστηµάτων Πληροφορικής, 

που θα απλοποιούν εργασίες µε τη χρήση ολοκληρωµένων και 

οµοιογενών συστηµάτων και θα καταστούν τη Cyta ακόµα πιο 

αποδοτική και ευέλικτη.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Στα πλαίσια του δύσκολου οικονοµικού περιβάλλοντος τόσο 

στην κυπριακή οικονοµία όσο και στον ευρύτερο χώρο που 

δραστηριοποιείται ο Οργανισµός, η ευρωστία του βασίζεται 

σε σηµαντικό βαθµό στην ορθολογιστική χρηµατοοικονοµική 

διαχείριση, προς επίτευξη των στόχων του. Η χρηµατοοικονοµική 

διαχείριση συµβάλλει στην ανάπτυξη και τον καθορισµό της 

στρατηγικής του Οργανισµού, παρέχει την απαραίτητη 

οικονοµική πληροφόρηση για υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης και 

διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις του Οργανισµού βασίζονται σε 

αξιόπιστα οικονοµικά κριτήρια.

Μέσω του ορθού οικονοµικού προγραµµατισµού, 

διασφαλίζουµε την ύπαρξη των απαραίτητων πόρων για την 

υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής. Ταυτόχρονα, λαµβάνουµε 

σηµαντικές πρωτοβουλίες στην οικονοµική διαχείριση για 

υποστήριξη των στρατηγικών στόχων του Οργανισµού, όπως 

είναι το στρατηγικό έργο για τη βέλτιστη διαχείριση του 

κόστους.

Η χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση έχει ως βάση τα διεθνή 

πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές. Επίσης, λαµβάνουµε όλα 

τα απαραίτητα µέτρα για καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών 

µας στις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες, ενώ, ταυτόχρονα, 

εφαρµόζουµε διεθνείς πρακτικές για διατήρηση των 

επισφαλειών σε χαµηλά επίπεδα.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εντός του 2017 η Cyta έλαβε µέρος σε ∆ηµόσιες ∆ιαβουλεύσεις/ 

Ακροάσεις, που αφορούν τη ρύθµιση των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και την ανάλυση συγκεκριµένων αγορών και 

προχώρησε στην ολοκλήρωση σηµαντικών έργων, όπως είναι 

η ετοιµασία και δηµοσίευση Υποδειγµάτων Προσφοράς 

Χονδρικών Υπηρεσιών.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ
Στόχος της ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης Θυγατρικών είναι η 

διευκόλυνση και ο συντονισµός της επικοινωνίας και 

συνεργασίας µεταξύ των ∆ιευθύνσεων της Cyta και των 

∆ιευθύνσεων των Θυγατρικών Εταιρειών, προκειµένου να 

διασφαλιστεί ευθυγράµµιση στους στόχους και αξιοποίηση 

συνεργειών, για µεγιστοποίηση της αξίας των θυγατρικών 

προς όφελος του Οργανισµού. 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στην εύρυθµη λειτουργία της Cyta συµβάλλει ουσιαστικά η 

όσο το δυνατόν καλύτερη, αποδοτικότερη και πιο 

ολοκληρωµένη διαχείριση των υποστηρικτικών υποδοµών του 

Οργανισµού περιλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, της γης, των 

κτιρίων, των οχηµάτων και µηχανικών µέσων, καθώς επίσης 

και των συστηµάτων ασφάλειας και των υπηρεσιών φύλαξης.

ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Ετοιµάστηκαν τα έγγραφά της προσφοράς για τη συντήρηση 

των σκιάστρων οχηµάτων και αντικατάσταση της επικάλυψής 

τους για τα κτίρια της επαρχίας Λευκωσίας, µε στόχο να 

προκηρυχτεί σχετικός διαγωνισµός και να ολοκληρωθεί το 

έργο εντός του 2018.   

Κατά το 2017 δηµιουργήθηκαν και λειτούργησαν, µέσα σε 

πιεστικά χρονοδιαγράµµατα, τα νέα Καταστήµατα Cyta στο 

“MyMall” στη Λεµεσό, στο “The Mall of Cyprus” στη 

Λευκωσία και στην Κακοπετριά.  Επίσης, δηµιουργήθηκε το 

πρώτο Cyta Support Centre στη Λευκωσία.  

Συνεχίσαµε την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την 

ανάπτυξη του ∆ικτύου Κινητής Τηλεφωνίας, τόσο µε τη 

διενέργεια κατασκευαστικών εργασιών σε νέους και 

υφιστάµενους σταθµούς βάσης, όσο και µε την ετοιµασία και 

υποβολή αιτήσεων για εξασφάλιση Πολεοδοµικών Αδειών και 

Αδειών Οικοδοµής.
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Συνεχίσαµε για δεύτερη χρονιά την αξιοποίηση των δύο 

Συµβολαίων “Εργολάβων Τακτής Περιόδου”, που καλύπτουν 

παροχή υπηρεσιών σε όλη την Κύπρο, µε τα οποία εκτελέστηκαν 

κυρίως οικοδοµικές και άλλες εργασίες συντήρησης των κτιρίων.

Συνεχίσαµε τον σχεδιασµό για την αναδιαµόρφωση 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων για καλύτερη λειτουργία 

των σταθµών “Πεντάσχοινος” και ∆ορυφορικού Σταθµού 

ΜΑΚΑΡΙΟΣ, εκτελέσαµε εργασίες υποδοµής για νέες κεραίες 

εξωτερικών πελατών στον ∆ορυφορικό Σταθµό ΜΑΚΑΡΙΟΣ, 

έγινε εκτενής συντήρηση της κτιριακής υποδοµής στον σταθµό 

“Πέρα”, καθώς και έργα υποδοµής για νέα βάση ραντάρ στο 

Αεροδρόµιο Πάφου και εργασίες αναβάθµισης του ραντάρ της 

Λάρας. 

Συνεχίσαµε, επίσης, την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για 

το έργο της δηµιουργίας Κέντρων ∆εδοµένων (Data Centres), 

περιλαµβανοµένων του σχεδιασµού και της εκτέλεσης των 

εργασιών στα κτίρια Πλατύ και Αµαθούντας.

Κατά το 2017 συνεχίσαµε την παροχή ψηλού επιπέδου 

υπηρεσιών καθαρισµού και υγιεινής σε όλα τα κτίρια µας 

παγκύπρια, αξιοποιώντας τα Συµβόλαια ∆ιαρκείας που 

διατηρούµε για “Υπηρεσίες Γενικού Καθαρισµού” και για την 

“Προµήθεια, Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εξυπηρέτηση 

Συσκευών Υγιεινής και Καθαριότητα”. 

Ακόµη, ανταποκριθήκαµε µε επιτυχία στα αιτήµατα για θέµατα 

γραφειακού εξοπλισµού (εργονοµικά έπιπλα) και προχωρήσαµε 

σε όλες τις απαραίτητες µετακινήσεις του προσωπικού, 

σύµφωνα µε τις τοποθετήσεις/µεταθέσεις που έγιναν.   

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ
Στο πλαίσιο της λειτουργίας και συντήρησης των οχηµάτων και 

µηχανικών µέσων, συνεχίσαµε τις προσπάθειες για µείωση των 

λειτουργικών εξόδων και εξοικονόµησης πόρων µε αντικατάσταση 

υφιστάµενων πεπαλαιωµένων οχηµάτων µε καινούργια, µε 

ανακατανοµή οχηµάτων ανάλογα µε τη χρήση τους (βάσει 

των χιλιοµέτρων που διάνησαν), µε ακινητοποίηση οχηµάτων 

και µε δηµιουργία επιπρόσθετων Οµάδων Οχηµάτων Κοινής 

Εξυπηρέτησης σε στελεχωµένα κτίρια.  

Κατά τη διάρκεια του 2017 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για 

την εγκατάσταση του νέου συστήµατος τηλεµατικής σε όλα τα 

οχήµατα του Οργανισµού, το οποίο βρίσκεται σήµερα σε 

πλήρη λειτουργία.  Παράλληλα, ολοκληρώθηκε και η διανοµή 

των ηλεκτρονικών κλειδιών (FOB).

Κατά το 2017 διατηρήσαµε σε ψηλά επίπεδα τόσο την 

προληπτική, όσο και τη διορθωτική συντήρηση των οχηµάτων 

σε όλες τις επαρχίες.  Προκηρύξαµε ή/και κατακυρώσαµε 

προσφορές για εργασίες προµήθειας ελαστικών και συσσωρευτών, 

καθώς και εργασίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης 

των οχηµάτων του στόλου.  

Ακόµη, κατακυρώσαµε ανοικτό διαγωνισµό για την προµήθεια 

και οκταετή συντήρηση εξειδικευµένων µηχανοκινήτων 

οχηµάτων, µε στόχο την αντικατάσταση µεγάλου αριθµού 

πεπαλαιωµένων οχηµάτων µε καινούργια πιο οικονοµικά και 

πιο φιλικά στο περιβάλλον. 

Τον Νοέµβριο 2017 ανανεώσαµε για ακόµη ένα χρόνο τα 

υφιστάµενα συµβόλαια προµήθειας πετρελαιοειδών. 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ
Κατά το 2017 συνεχίσαµε την επέκταση του Παγκύπριου 

Συστήµατος Ασφάλειας µε την εγκατάσταση νέων σηµείων 

ηλεκτρονικού ελέγχου πρόσβασης, τερµατικών για το Σύστηµα 

Τήρησης Ωραρίου, συστηµάτων Ανίχνευσης Παραβίασης 

Χώρων και Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης. Έγιναν µελέτες 

για αναβάθµιση και ενίσχυση των µέτρων ασφάλειας, µε 

βαρύτητα στη διασφάλιση των Τερµατικών Συσκευών, σε όλα 

τα Καταστήµατα Cyta παγκύπρια. Οι εργασίες υλοποίησης των 

µέτρων, σε κάποια Καταστήµατα Cyta έχουν ολοκληρωθεί, ενώ 

στα υπόλοιπα βρίσκονται υπό εξέλιξη.  Κατά το 2017, 

ολοκληρώσαµε εκτεταµένη µελέτη για συστήµατα ασφάλειας 

νέας γενιάς, που θα επιτρέψουν την αναβάθµιση των 

υφιστάµενων συστηµάτων, προσφέροντας περισσότερη αξία 

στον Οργανισµό. Παράλληλα, αρχίσαµε κύκλο επαφών µε 

διάφορους οργανισµούς, αλλά και υπηρεσίες του κράτους 

(Πανεπιστήµιο Κύπρου, Οµοσπονδία Γονέων Λευκωσίας, Α.Η.Κ. 

κ.ά.), για να προσφέρουµε Υπηρεσίες Φυσικής Ασφάλειας.  Η 

πολυετής εµπειρία µας και η ύπαρξη του 24ωρου Κέντρου 

Ελέγχου και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας, αποτελούν πλεονεκτήµατα 

τα οποία ο Οργανισµός µπορεί να εκµεταλλευτεί για να έχει 

έσοδα από εναλλακτικές πηγές παροχής υπηρεσιών.

Ανανεώσαµε τις συµφωνίες χρηµαταποστολών και έχουµε 

επεκτείνει τη συµφωνία για κάλυψη τριών επιπρόσθετων 

Καταστηµάτων Cyta. Ανανεώσαµε, επίσης, τις συµφωνίες για 

παροχή υπηρεσιών φύλαξης σε κτίρια της Cyta παγκύπρια.  

Κατά το 2017 υλοποιήσαµε το 87% των προγραµµατισµένων 

ετήσιων ασκήσεων ετοιµότητας του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης 

Πολιτικής Άµυνας της Cyta µε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσµατα.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Η ∆ιεύθυνση παραµένει η “αιχµή του δόρατος” του 

Οργανισµού στην επιδίωξη απτού οικονοµικού οφέλους µέσα 

από τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας αγορών. Στα πλαίσια 

αυτά συνδράµει και συντονίζει τις υπόλοιπες ∆ιευθύνσεις σε 

θέµατα αγορών, ενώ παραµένει ο στόχος για αναδιοργάνωση 

και “κεντρική διαχείριση” (centralization) της όλης διαδικασίας 

και επίτευξη των σχετικών οικονοµιών µεγέθους. 

Η επιδίωξη οικονοµικού οφέλους µέσω της µείωσης του 

λειτουργικού κόστους αποτελεί την κύρια επιδίωξη και µίας 

άλλης βασικής δραστηριότητας της ∆ιεύθυνσης: της διαχείρισης 

των αποθηκών και των αποθεµάτων του Οργανισµού. Η 

αξιοποίηση σύγχρονων µεθόδων, εξοπλισµού και λογισµικού 

και η εν γένει προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης, παραµένουν 

στην κορυφή των προτεραιοτήτων του αρµόδιου τµήµατος.   

 



Προϊόντα
και Εξυπηρέτηση
Πελατών
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Μέσα στο 2017 συνεχίστηκε το µεγάλο έργο για τη µετεξέλιξη της 

Σταθερής Τηλεφωνίας, µε στόχο την αντικατάσταση όλων των σταθερών 

τηλεφωνικών συνδέσεων µε συνδέσεις Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η εγκατάσταση του δικτύου 4ης γενεάς (4 

& 4.5G/LTE), προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα σε όλους τους πελάτες 

της Cyta να απολαµβάνουν ακόµη περισσότερο τις δυνατότητες της 

τεχνολογίας και του διαδικτύου.

Ακόµη, προχωρήσαµε στον εµπλουτισµό των προγραµµάτων RED 

της Cytamobile-Vodafone µε την αναβάθµιση εφαρµογών και 

περιεχοµένου, οι οποίες προσφέρουν περισσότερη αξία στο ήδη 

ελκυστικό πακέτο υπηρεσιών που προσφέρουµε.

Οι πελάτες της Cytanet είχαν την ευχάριστη εµπειρία της αναβάθµισης 

των ταχυτήτων των προϊόντων Internet. Παράλληλα, συνεχίστηκε η 

σταθερή αυξητική πορεία των εσωτερικών συνδέσεων του δικτύου 

της Cytanet µε πολλαπλές συνδέσεις Ethernet 10Gbps. Η συνολική 

χωρητικότητα των συνδέσεών µας µε το διεθνές διαδίκτυο ξεπέρασε 

τα 120Gbps. 

Έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση των φίλαθλων συνδροµητών 

µας, έγινε περαιτέρω εµπλουτισµός των υπηρεσιών της πλατφόρµας 

Livestreaming της Cytanet µε την προσθήκη επιπλέον αθλητικού 

περιεχοµένου. 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Παραµένοντας πιστοί στη δέσµευσή µας να παρέχουµε ποιοτικές 

και αξιόπιστες λύσεις Σταθερής Τηλεφωνίας υλοποιήσαµε σειρά 

έργων, µε στόχο τον εµπλουτισµό των προσφερόµενων 

υπηρεσιών µε εισαγωγή νέων διευκολύνσεων, τόσο για τους 

οικιακούς, όσο και για τους επιχειρηµατικούς µας πελάτες. 

Παράλληλα, µέσα στο 2017 συνεχίστηκε το µεγάλο έργο για 

τη µετεξέλιξη της Σταθερής Τηλεφωνίας, µε στόχο την 

αντικατάσταση όλων των σταθερών τηλεφωνικών συνδέσεων 

µε συνδέσεις Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας, για να µπορούν οι 

πελάτες να απολαµβάνουν όλα τα πλεονεκτήµατα των νέων 

τεχνολογιών.

 

Το 2017 οι πελάτες επωφελήθηκαν προσφορών, όπως δωρεάν 

εγκατάσταση Σταθερής Τηλεφωνίας (Ιούνιος - Σεπτέµβριος και 

∆εκέµβριος 2017).

CYTAMOBILE-VODAFONE
Στον τοµέα των κινητών επικοινωνιών συνεχίσαµε να λειτουργούµε 

µέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο 

επηρεάζεται από τις ευρύτερες διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις.  

Με αιχµή του δόρατος την αξιοπιστία µας, παραµένουµε σταθερά 

η πρώτη, µε µεγάλη διαφορά, επιλογή Κινητής Τηλεφωνίας 

στην Κύπρο.

Η Cyta, από το 2017, προσφέρει το πιο εξελιγµένο, τεχνολογικά, 

δίκτυο στην Κύπρο, αναβαθµίζοντάς το µε ταχύτητες 4.5G. 

Ξεκίνησε το µεγάλο έργο της ολικής αναβάθµισης και του 

εκσυγχρονισµού του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της Cyta, η 

οποία αποδεικνύει, ακόµα µια φορά, ότι ήταν και θα είναι εδώ, 

πρωταγωνιστής και πρωτοπόρος στην εξέλιξη της επικοινωνίας. 

Με τη νέα γενιά δικτύων της, η Cyta χαράσσει και πάλι το δρόµο 

και φέρνει, σήµερα, το αύριο στην επικοινωνία. 

Η εξέλιξη είναι µια συνεχής πορεία για τη Cyta και γι’ αυτό 

συνεχίζει να επενδύει όλο και περισσότερο σε λύσεις που 

καθιστούν τα δίκτυά της σηµαντική πλατφόρµα καινοτοµίας 

και ανάπτυξης, αλλά κυρίως µεταµορφώνουν και διευρύνουν 

την ανθρώπινη επικοινωνία. Η Cyta µετουσιώνει σε πράξη και 

ικανοποιεί τις τάσεις που τη διατηρούν συναφή µε τις ανάγκες 

των πελατών της, οι οποίοι επιζητούν ευελιξία, ευκολία και 

ταχύτητα που ενσωµατώνει συνδυαστικά και αδιάλειπτα το 

φυσικό και τον ψηφιακό τους κόσµο.

Με πέραν του 99,5% γεωγραφική και πληθυσµιακή κάλυψη σε 

3G και 96% πληθυσµιακή κάλυψη σε 4G, οι πελάτες της Cyta 

µπορούν να απολαµβάνουν τα πλεονεκτήµατα του γρηγορότερου 

και πιο εξελιγµένου τεχνολογικά δικτύου κινητής τηλεφωνίας 

στην Κύπρο. Με την κατακόρυφη αύξηση των ταχυτήτων, 

αυξάνεται η παραγωγικότητα και επιταχύνεται η άµεση 

σύνδεση όλων των προσωπικών έξυπνων συσκευών σε ένα 

ενιαίο οικοσύστηµα.

Με το νέο δίκτυο 4.5G αλλάζει πρακτικά η ζωή και η 

καθηµερινότητα των πελατών µας αφού, µέσω του, απολαµβάνουν 

πολύ ψηλές ταχύτητες πλοήγησης, άµεσο κατέβασµα µουσικής 

και βίντεο, ταχύτατο ανέβασµα στα κοινωνικά δίκτυα, υψηλής 

ποιότητας θέασης στο διαδίκτυο και άλλα. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για να απολαύσει κάποιος ολοκληρωτικά την 

εµπειρία του 4.5G είναι να διαθέτει smartphone που να 

υποστηρίζει αυτή την τεχνολογία.

Προγράµµατα Συµβολαίου

Τα προγράµµατα RED σχεδιάστηκαν για να καλύψουν τις 

σύγχρονες απαιτήσεις των πελατών µας, νέων και υφιστάµενων, 

προσφέροντας, µέσω ενός αξιόπιστου δικτύου, απεριόριστο 

χρόνο οµιλίας και SMS προς όλα τα δίκτυα, τη δυνατότητα να 

αποκτήσουν τα καλύτερα smartphone της αγοράς, πολλά ΜΒ 

για ξέγνοιαστο σερφάρισµα και πολλές άλλες καινοτόµες 

υπηρεσίες και οφέλη, τα οποία συνεχώς εµπλουτίζονται. Τα 

προγράµµατα RED αποτελούν την πιο ολοκληρωµένη πρόταση 

επικοινωνίας στην κυπριακή αγορά, έτυχαν ευρείας αποδοχής 

από το κοινό και άλλαξαν τα δεδοµένα των κινητών 

επικοινωνιών στην Κύπρο, αυξάνοντας θεαµατικά τη χρήση 

του διαδικτύου από το κινητό.



Τον Απρίλιο του 2017 η Cytamobile-Vodafone πρόσφερε στην 

αγορά ένα νέο πρόγραµµα, για την πλήρη ικανοποίηση των 

αναγκών επικοινωνίας της οικογένειας. Το RED Family 

απευθύνεται σε οικογένειες και τους δίνει τη δυνατότητα, µε 

ένα κοινό πρόγραµµα, να επικοινωνούν ξέγνοιαστα και 

οικονοµικά! Όλη η οικογένεια έχει στη διάθεσή της 

απεριόριστα λεπτά και SMS και 10GB Mobile Internet για να 

τα µοιράζονται µεταξύ τους.

Επίσης, στο κάθε ένα µέλος του RED Family Plan, προσφέρουµε 

Personal Cloud µε 10GB και δωρεάν 2GB/µήνα για χρήση στα 

170 CytaVoda Wi-Fi σηµεία σε όλη την Κύπρο.

Οι δυνατότητες που µας προσφέρει η τεχνολογία σήµερα, καθώς 

και οι ανάγκες επικοινωνίας αυξάνονται συνεχώς. Για να 

ικανοποιήσουµε αυτές τις ανάγκες των πελατών µας, προσφέραµε 

εµπορικά από την 1η Νοεµβρίου 2017, δύο νέα, πολύ 

ανταγωνιστικά προγράµµατα, το RED plus και το BLACK. 

Το πρόγραµµα RED plus προσφέρει στους καταναλωτές 

απεριόριστα λεπτά οµιλίας, απεριόριστα SMS και επιλογή για 

1GB ή 3GB ή 5GB Mobile Internet, ενώ το πρωτοποριακό 

πρόγραµµα BLACK απευθύνεται σε καταναλωτές µε ιδιαίτερα 

αυξηµένες ανάγκες επικοινωνίας. Προσφέρει απεριόριστα 

λεπτά οµιλίας, απεριόριστα SMS, 20GB Mobile Internet, 100 

λεπτά για διεθνείς κλήσεις προς χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης καθώς και νέο smartphone κάθε δώδεκα (12) µήνες.

Για τους πελάτες µας που προτιµούν την Προπληρωµένη 

Κινητή Τηλεφωνία, η υπηρεσία soeasy pay as you go και για το 

2017 συνέχισε να προτρέπει τους πελάτες 

• Να συνδεθούν µε τη soeasy για να απολαµβάνουν πολλές 

υπηρεσίες και δώρα, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο στο 

λογαριασµό τους. 

• Nα επιλέξουν τις νέες αξίες για top-up (€1 & €3).

• Να επιλέξουν τα νέα πακέτα mobile internet µε πολύ 

περισσότερο περιεχόµενο σε ΜΒ. 

• Να επιλέξουν το νέο πρόγραµµα soeasy Plus, ώστε να 

επωφελούνται περισσότερο περιεχόµενο, Λεπτά, SMS και 

Mobile Internet µε κάθε top-up €10, €20 ή €35, έτσι ώστε 

να µπορούν να αξιοποιούν στον µέγιστο βαθµό τις 

δυνατότητες του δικτύου 4G & 4.5G. 

• Να συµµετέχουν στο σχέδιο επιβράβευσης soeasy Rewards, 

για να κερδίζουν επιπλέον δώρα µε κάθε τους πίστωση, είτε 

εξαργυρώνοντας τους βαθµούς αµέσως, είτε 

συγκεντρώνοντας βαθµούς, τους οποίους µπορούν να 

εξαργυρώσουν εντός ενός χρόνου για µεγαλύτερα δώρα.

Επίσης, αναβαθµίσαµε τις εφαρµογές περιεχόµενου, οι οποίες 

προσφέρουν περισσότερη αξία στο ήδη ελκυστικό πακέτο 

υπηρεσιών.  Οι εφαρµογές  είναι:

• selfCare

• personalCloud

• liveSports 

Παράλληλα, συνεχίσαµε να επενδύουµε σε υπηρεσίες: 

• Κοινωνικής ευθύνης, παρέχοντας την εφαρµογή safeMobile 

δωρεάν για όλους τους πελάτες της Cytamobile-Vodafone 

είτε έχουν Πρόγραµµα συµβολαίου είτε Προπληρωµένη soeasy. 

• Ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας, εµπλουτίζοντας το µενού 

υπηρεσιών Vodafone live! και cybee Alerts.  

• ∆ιεθνούς Περιαγωγής, προσθέτοντας συνεχώς καινούργιους 

προορισµούς (φτάνοντας τις 175 χώρες και τα 395 δίκτυα).         

• Machine to Machine (M2M), προσφέροντας µια ευρεία 

γκάµα προϊόντων, προσαρµοσµένων στις ανάγκες των 

επιχειρηµατικών µας πελατών.

Τέλος, η Cytamobile-Vodafone από την 1η Ιουνίου 2017, 

υιοθέτησε πλήρως τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισµού 

για τη ∆ιεθνή Περιαγωγή και εφαρµόζει το “Roaming Like At 

Home”, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες Προγραµµάτων 

Συµβολαίου και προπληρωµένης soeasy να χρησιµοποιούν το 

πρόγραµµά τους χωρίς επιπρόσθετες χρεώσεις, όταν ταξιδεύουν 

στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ CΥΤΑΝΕΤ
Αναγνωρίζοντας την ευθύνη µας ως του µεγαλύτερου παροχέα 

υπηρεσιών διαδικτύου στην Κύπρο, συνεχίσαµε και το 2017 

την ανοδική µας πορεία, µέσω σηµαντικών έργων ανάπτυξης 

του δικτύου µας και προσφοράς αναβαθµισµένων υπηρεσιών 

µε πιο ελκυστικά τέλη.

Με έµφαση στη βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας 

του δικτύου και κατ’ επέκταση των υπηρεσιών που προσφέρουµε, 

προχωρήσαµε µε διάφορα έργα αναβάθµισης και ανάπτυξης. 

Συγκεκριµένα, αναβαθµίσαµε τον Σεπτέµβριο του 2017 τις 

ταχύτητες των προϊόντων Internet, εισάγοντας παράλληλα και 

νέες επιλογές ψηλότερων ταχυτήτων. 

Συνεχίσαµε την αναβάθµιση στις εσωτερικές συνδέσεις του 

δικτύου της Cytanet µε πολλαπλές συνδέσεις Ethernet 10Gbps. 

Η συνολική χωρητικότητα των συνδέσεών µας µε το διεθνές 

διαδίκτυο ξεπέρασε τα 120Gbps, µε έµφαση στην υλοποίηση 

συνδέσεων σε στρατηγικά σηµεία και τη συµφωνία ανταλλαγής 

κίνησης µε τα σηµαντικότερα δίκτυα παγκοσµίως. Παράλληλα, 

έχοντας ως στόχο τη βελτίωση της εµπειρίας των πελατών µας 

συνάψαµε συνεργασία µε τους σηµαντικότερους παροχείς 

διαδικτυακού περιεχοµένου και τα πιο γνωστά κοινωνικά δίκτυα 

για την τοπική αποθήκευση περιεχοµένου.  
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Κατά το 2017 παρείχαµε ευρυζωνική κάλυψη όπου υπήρχε 

οργανωµένη ανάπτυξη χάλκινου δικτύου, τόσο σε αστικές, όσο 

και σε αγροτικές περιοχές. Παράλληλα, αρχίσαµε τη χρήση της 

τεχνολογίας Bonding για παροχή πιο ψηλών ταχυτήτων στους 

πελάτες µας.  

Άλλα έργα ήταν:

• Επέκταση του δικτύου Wi-Fi της υπηρεσίας Cytanet 

Wireless Zone   

   Το 2017 τα Wi-Fi Hotspots ξεπέρασαν τα 200 παγκύπρια.  

Επεκτείναµε το δίκτυό µας σε περισσότερους ανοικτούς 

δηµόσιους χώρους, µε ψηλότερες ταχύτητες, κάνοντας έτσι 

το διαδίκτυο πιο προσβάσιµο εκτός σπιτιού. 

• Εκπαιδεύσεις για ασφαλέστερο διαδίκτυο 

   Κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017 πραγµατοποιήθηκαν 150 

συνολικά διαλέξεις σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, τις οποίες 

παρακολούθησαν 17.328 µαθητές και εκπαιδευτικοί. Από το 

2001 µέχρι σήµερα έχουν συνολικά πραγµατοποιηθεί 1.276 

επισκέψεις σε σχολεία της Κύπρου και τις διαλέξεις έχουν 

παρακολουθήσει πέραν των 139.000 µαθητών και 

εκπαιδευτικών.

   Επίσης, κατά την ίδια περίοδο, η υπηρεσία µας διοργάνωσε 

διαλέξεις µε θέµα “Το ∆ιαδίκτυο στη ζωή των Παιδιών µας - 

Ασφαλής και Υπεύθυνη Χρήση”, που απευθύνονταν ειδικά 

σε γονείς. Οι διαλέξεις διοργανώθηκαν σε συνεργασία είτε 

µε την Παγκύπρια Σχολή Γονέων είτε απευθείας µε τους 

Συνδέσµους Γονέων των Σχολείων.

   Μέσα από τις διαλέξεις γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην 

υπηρεσία Safe Internet, που προσφέρεται δωρεάν από τη 

Cytanet για προστασία στο διαδίκτυο. Οι γονείς δείχνουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υπηρεσία αυτή, αφού µπορεί να 

προσφέρει προστασία στα παιδιά τους από το παράνοµο, 

ανεπιθύµητο και επιβλαβές περιεχόµενο του διαδικτύου.

• Υπηρεσία LiveStreaming

   Η υπηρεσία εξυπηρετεί πελάτες εντός Κύπρου, αλλά και 

αρκετούς Κύπριους φιλάθλους που βρίσκονται στο 

εξωτερικό, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να 

απολαύσουν ζωντανά τα παιγνίδια των κυπριακών οµάδων.

   Το 2017 εµπλουτίσαµε το αθλητικό περιεχόµενο µε 

περισσότερα πρωταθλήµατα. 

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ CYTAVISION
Η Cytavision είναι η πιο ολοκληρωµένη συνδροµητική 

τηλεόραση στην κυπριακή αγορά, µε ποικίλο αθλητικό και 

θεµατικό περιεχόµενο. Με ζωντανές και αποκλειστικές 

αθλητικές µεταδόσεις από την Κύπρο και το εξωτερικό, µε 

περισσότερα από 90 δηµοφιλή κανάλια από όλες τις θεµατικές 

ενότητες και µε ένα µεγάλο φάσµα διαδραστικών υπηρεσιών 

που αναβαθµίζονται συνεχώς, προσφέρει ποιοτική ψυχαγωγία 

και ενηµέρωση για όλα τα γούστα.  

Η υπηρεσία συνεχίζει να διαθέτει στην αγορά τρία πακέτα τα 

οποία είναι σχεδιασµένα ώστε να ικανοποιούν τις διαφορετικές 

ανάγκες των συνδροµητών µας.

Super Pack µε όλο το αθλητικό και θεµατικό περιεχόµενο της 

Cytavision περιέχει πάνω από 90 τηλεοπτικά κανάλια, 

συµπεριλαµβανοµένων των επτά (7) αποκλειστικών καναλιών 

Cytavision Sports και ενός Cytavision Sports HD.

Variety Pack που παρέχει µεγάλη ποικιλία ψυχαγωγίας µε 

πάνω από 75 δηµοφιλή κανάλια από όλες τις θεµατικές ενότητες.

Value Pack που παρέχει ποιοτική ψυχαγωγία σε πολύ προσιτή 

τιµή και περιλαµβάνει πάνω από 50 κανάλια όλων των θεµατικών 

ενοτήτων. 

Περιεχόµενο και υπηρεσίες που περιλαµβάνονται και 
στα τρία πακέτα:  
• Όλα τα κυπριακά κανάλια σε ψηφιακή ποιότητα εικόνας και 

ήχου

• Υπηρεσία Time Shifted TV (µαγνητοσκοπηµένα 

προγράµµατα από τα κυπριακά κανάλια µέχρι και τρεις 

ηµέρες µετά την κανονική µέρα και ώρα µετάδοσής τους) 

• Video on Demand µε δηµοφιλείς πρόσφατες και παλιότερες 

ταινίες

• Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραµµάτων (EPG)

• ∆υνατότητα εγκατάστασης 2ου αποκωδικοποιητή

• ∆υνατότητα προσθήκης καναλιών ενηλίκων µε επιπλέον 

µηνιαία συνδροµή.

Η Cytavision προσφέρει, επίσης, στην αγορά, πακέτα για 

χρήση από επιχειρήσεις που έχουν ως στόχο να προσφέρουν 

αναβαθµισµένη ψυχαγωγία στους πελάτες τους:



Hotel Pack µε το πιο ολοκληρωµένο πακέτο ψυχαγωγίας για 

ξενοδοχεία, µε περισσότερα από 30 δηµοφιλή κανάλια απ’ 

όλες τις βασικές κατηγορίες.

Public Pack για επιχειρήσεις όπως χώρους εστίασης και 

πρακτορεία στοιχηµάτων. Περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, επτά 

(7) αποκλειστικά κανάλια Cytavision Sports και Cytavision 

Sports HD, για ζωντανές µεταδόσεις ποδοσφαίρου και άλλων 

αθληµάτων, πέντε (5) κανάλια Novasports, καθώς και το ΝΒΑ 

TV, το Eurosport και το Eurosport 2.

Η Cytavision αποτελεί µια από τις πιο σηµαντικές υπηρεσίες της 

Triple και Quadrable Play πρότασης της Cyta (Σταθερή Τηλεφωνία, 

∆ιαδίκτυο, Τηλεόραση, Κινητή Τηλεφωνία), συµβάλλοντας 

καθοριστικά στην αξία της πρότασής µας προς τους πελάτες.

Επενδύουµε συνεχώς σε νέο περιεχόµενο και καινοτόµες 

εφαρµογές, νέες υπηρεσίες και συνεργασίες για ικανοποίηση 

των αναγκών των συνδροµητών και των συνεργατών µας.

Έτσι, και το 2017, προχωρήσαµε στην ολοκλήρωση σειράς 

έργων που εξυπηρετούν τη στρατηγική µας και εµπλουτίσαµε 

το περιεχόµενό µας µε δηµοφιλή κανάλια διαφορετικών 

θεµατικών ενοτήτων, χωρίς επιπλέον χρέωση:

• Εµπλουτισµός καναλιών HD

   Το µπουκέτο των καναλιών HD ενισχύθηκε µε επιπλέον επτά 

(7) κανάλια: Novacinema HD, Novacinema2 HD, FOX HD, 

FOX Life HD, Novasports1 HD, Novasports2 HD και Movies 

Best HD.

• Εµπλουτισµός θεµατικών καναλιών  

   Πέρα από την προσθήκη των καναλιών HD, το περιεχόµενο 

αναβαθµίστηκε µε τις προσθήκες των καναλιών Smile TV, 

Fashion TV, Channel One Russia και Euronews, τόσο στα 

ελληνικά όσο και στα ρώσικα. 

• Εµπλουτισµός αθλητικού περιεχοµένου  
   Το αθλητικό περιεχόµενο αναβαθµίστηκε µε την εξασφάλιση 

των τηλεοπτικών δικαιωµάτων οµάδων της Ελληνικής 

Καλαθόσφαιρας, του Κυπέλλου Γαλλίας, του Πρωταθλήµατος 

Πορτογαλίας και των Ιπποδροµιών Λευκωσίας. Επιπλέον, το 

2017 διακρίνεται για την ανανέωση των δικαιωµάτων των 

F1, WRC, MotoGP και Wibledon. Όπως και την προηγούµενη 

χρονιά, ξεχώρισαν οι κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις 

UEFA Champions League και UEFA Europa League, το 

Πρωτάθληµα Cyta, το Κύπελλο Κύπρου Coca-Cola, οι αγώνες

   κυπριακών οµάδων για τα προκριµατικά των διοργανώσεων 

αυτών και οι µεταδόσεις αγώνων εθνικών οµάδων. 

• ∆ιαδραστική υπηρεσία Cytavision on the Go

   Με τη νέα υπηρεσία Cytavision on the Go, που λανσαρίστηκε 

τον Απρίλιο 2017, οι συνδροµητές Super Pack, µπορούν να 

απολαµβάνουν, δωρεάν και ζωντανά, αγώνες οµάδων, των 

οποίων η Cytavision κατέχει τα τηλεοπτικά δικαιώµατα, από 

το κινητό ή το tablet τους, όπου κι αν βρίσκονται.

   Η υπηρεσία είναι διαθέσιµη µέσα από την εφαρµογή 

liveSports της Cytamobile-Vodafone. Έτσι, οι συνδροµητές 

Super Pack έχουν και το προνόµιο της δωρεάν πρόσβασης 

σε όλο το περιεχόµενο της εφαρµογής liveSports (video µε 

γκολ και φάσεις των διοργανώσεων Πρωτάθληµα Cyta/Premier 

League/UEFA Champions League, καθώς και ειδήσεις, 

πρόγραµµα ζωντανών µεταδόσεων κ.ά.).

• Παροχή ελκυστικών προσφορών 
   Κατά τη διάρκεια του έτους προσφέραµε δωρεάν εγκατάσταση 

1ου ή/και 2ου αποκωδικοποιητή, τόσο σε νέους, όσο και σε 

υφιστάµενους πελάτες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLOUD
Σε µια εποχή µε σηµαντικές οικονοµικές και επιχειρηµατικές 

προκλήσεις, η Cyta διαθέτει λύσεις για να βοηθήσει κάθε 

επιχείρηση να διαχειριστεί τα οικονοµικά της, να 

βελτιστοποιήσει τις εργασίες της και να αυξήσει τα κέρδη της. 

Με τις υπηρεσίες Cloud παρέχουµε πρόσβαση σε λογισµικές 

εφαρµογές και υποδοµή πληροφορικής, µέσω του διαδικτύου, 

χωρίς αρχικό κόστος, µε µηνιαία συνδροµή. Μετατρέπουµε 

έτσι το ανελαστικό επενδυτικό κόστος για εξασφάλιση της 

τεχνολογίας, σε µια µικρή δαπάνη λειτουργικής µορφής. 

Οι υπηρεσίες Cloud παρέχουν πρόσβαση, σε 

παραµετροποιήσιµους υπολογιστικούς πόρους, όπως δίκτυα, 

εξυπηρετητές, αποθηκευτικό χώρο, λογισµικές εφαρµογές και 

υβριδικές υπηρεσίες υλισµικού/λογισµικού, που απαιτούν 

ελάχιστη διαχειριστική προσπάθεια.

Αναπτύσσουµε δυναµικά το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών 

Cloud, µε ολοκληρωµένες λύσεις που ικανοποιούν πολλαπλές 

επιχειρηµατικές ανάγκες σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας. 

Η πρότασή µας ενισχύεται και ξεχωρίζει µε την άρτια τεχνική 

υποστήριξη και την ασφάλεια και αξιοπιστία των υποδοµών 

και των κέντρων δεδοµένων που διαθέτουµε στην Κύπρο.

ΕΘΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
Οι Εθνικές Ιδιωτικές Μισθωµένες Γραµµές παρέµειναν και το 

2017 ανάµεσα στις επιλογές των επιχειρηµατικών πελατών για 

υπηρεσίες δικτύωσης (networking services), προσφέροντας 

ένα ευρύ φάσµα ταχυτήτων µέχρι 10Gbps. Η υπηρεσία 

παρέχει λύσεις διασύνδεσης µε τα βέλτιστα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά για µετάδοση βίντεο, φωνής και δεδοµένων.  

Οι επιχειρήσεις µπορούν µε τη χρήση των Μισθωµένων 

Γραµµών να δηµιουργήσουν ένα ιδιωτικό δίκτυο που να 

συνδέει τα δικά τους υποστατικά και των πελατών τους.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η Υπηρεσία Συνεγκατάστασης (Colocation Service) παρέχει τη 

δυνατότητα φιλοξενίας εξοπλισµού πελατών σε υποστατικά της 

Cyta.

Στις περιπτώσεις που πελάτες του Οργανισµού επιθυµούν να 

εγκαταστήσουν εξοπλισµό σε περιοχές, όπου οι ίδιοι δεν 

διαθέτουν κτίρια, η Cyta µπορεί να φιλοξενήσει τον εξοπλισµό 

τους στα κτίρια της, προσφέροντάς τους παράλληλα ένα ευρύ 

φάσµα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
ΤΗΣ CYTA
Τα δύο Κέντρα ∆εδοµένων της Cyta σε Λευκωσία και Λεµεσό 

προσφέρουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να λειτουργούν 

τους δικούς τους υπηρέτες (servers) στους ειδικά διαµορφωµένους 

χώρους των Κέντρων και να αξιοποιούν τα πλεονεκτήµατα που 

τους παρέχουν οι σύγχρονες υποδοµές τους.

Οι υποδοµές των Κέντρων ∆εδοµένων επιπέδου TIER III 

διασφαλίζουν την επιχειρησιακή συνέχεια των πελατών τους. 

Επίσης, είναι πιστοποιηµένα µε το ISO 27001, γεγονός που 

επιβεβαιώνει τα µέτρα που λαµβάνονται για ασφάλεια και 

προστασία των υποδοµών των Κέντρων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ETHERNET 
Οι υπηρεσίες δικτύωσης Ethernet, E-Line και EVPN προσφέρουν 

τη δυνατότητα διασύνδεσης µεταξύ δύο ή περισσότερων 

σηµείων µιας επιχείρησης για τη µεταφορά φωνής, δεδοµένων 

και εικόνας µε ψηλές ταχύτητες και χαµηλό κόστος.

 

Τα κύρια πλεονεκτήµατα που µπορούν να απολαµβάνουν οι 

πελάτες µε τις υπηρεσίες αυτές είναι η ασφάλεια, οι ψηλές 

ταχύτητες και το χαµηλότερο κόστος. Ταυτόχρονα, προσφέρεται 

η δυνατότητα προτεραιοποίησης της µεταφοράς πληροφοριών 

µε συνδυασµό των τριών επιπέδων ποιότητας υπηρεσίας 

Gold, Silver και Bronze. 

Οι Υπηρεσίες E-Line και EVPN χρησιµοποιούν ως κοινή υποδοµή 

το δίκτυο Ethernet/IP της Cyta. Το δίκτυο βασίζεται σε διεθνείς 

προδιαγραφές, προσφέρει παγκύπρια γεωγραφική κάλυψη και 

έχει ως κύρια χαρακτηριστικά την αξιοπιστία, την ασφάλεια και 

τη δυνατότητα εύκολης επέκτασης και κεντρικής διαχείρισης. Ο 

έλεγχος όλου του δικτυακού εξοπλισµού και της φυσικής 

υποδοµής από τη Cyta διασφαλίζει την αποτελεσµατικότερη 

εφαρµογή µηχανισµών προστασίας απ’ άκρου εις άκρον και κατ’ 

επέκταση την αξιοπιστία των παρεχόµενων υπηρεσιών µας.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
Η υπηρεσία ∆ιαχειριζόµενων Λύσεων έρχεται να συµπληρώσει 

τις Υπηρεσίες ∆ικτύωσης, κυρίως Ethernet και DSL Access VPN, 

µε υπηρεσίες προµήθειας, εγκατάστασης και διαχείρισης του 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού που βρίσκεται στα υποστατικά 

µιας εταιρείας. 

Με την υπηρεσία αυτή οι επιχειρηµατικοί πελάτες µπορούν να 

έχουν ένα σηµείο επαφής για υποστήριξη και διαχείριση απ’ 

άκρου εις άκρον, τόσο του τερµατικού εξοπλισµού τους, όσο 

και των υπηρεσιών δικτύωσης. 

Οι ∆ιαχειριζόµενες Λύσεις που προσφέρει η Cyta είναι πιο 

προσιτές όσον αφορά την αρχική κεφαλαιουχική δαπάνη, 

καθώς οι πελάτες δεν επιβαρύνονται µε το αρχικό κόστος 

αγοράς του εξοπλισµού και απολαµβάνουν µειωµένο κόστος 

για την αναβάθµιση και αντικατάστασή του. 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Κάθετοι τοµείς ανάπτυξης
Η καινοτοµία σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον 

αποτελεί αδιαµφισβήτητα έναν από τους σηµαντικότερους 

παράγοντες της ανάπτυξης και βασικό πυλώνα στρατηγικής 

και επιδίωξης κάθε επιχείρησης. Η Cyta, αναγνωρίζοντας την 

ανάγκη αυτή και ανταποκρινόµενη µε ουσιαστικό τρόπο στις 

σύγχρονες προκλήσεις, εξετάζει τη δραστηριοποίησή της σε 

νέους τοµείς, καθώς και την παροχή νέων καινοτόµων 

υπηρεσιών, οι οποίες είναι συναφείς µε τις παραδοσιακές 

υπηρεσίες και παράλληλα στοχεύουν σε νέες πηγές εσόδων.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το 2017 συνεχίσαµε να εξετάζουµε τη 

δραστηριοποίησή µας στους κάθετους τοµείς ανάπτυξης 

Ηλεκτρονικής Υγείας (e-Health), Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

(e-Government) και της Αγοράς Ακινήτων (Real Estate), 

λαµβάνοντας υπόψη ότι οι τοµείς αυτοί προσφέρουν την 

προοπτική εξασφάλισης νέων εναλλακτικών πηγών εσόδων. Η 

στρατηγική για κάθε τοµέα ανάπτυξης έχει διαµορφωθεί ή 

είναι στα τελικά στάδια διαµόρφωσής της και το 

επιχειρηµατικό µοντέλο που προκρίνεται είναι αυτό του 

διαµοιρασµού εσόδων µε περιορισµένη αρχική επένδυση 

(CAPEX), µε εταιρείες και προµηθευτές που έχουν έτοιµες 

ολοκληρωµένες λύσεις. 

Στον τοµέα του e-Health διαµορφώθηκε η στρατηγική του 

Οργανισµού και εξετάζονται διάφορα µοντέλα 

δραστηριοποίησης. Κατά το 2017 αρχίσαµε την υλοποίηση 

του έργου για το λογισµικό του Οργανισµού Ασφάλισης 

Υγείας, λόγω της συνεργασίας µας µε τη NCR. 

Στα πλαίσια του e-Government εξετάστηκαν έργα της 

κυβέρνησης που προωθούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

και ετοιµάσαµε προσφορά για το e-Justice. 
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Κέντρο Καινοτοµίας και Ανάπτυξης Ιδεών 
Η καινοτοµία και η επιχειρηµατικότητα αποτελούν για τη Cyta 

βασικό πυλώνα της συνέχειας στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη 

του Οργανισµού. Αποτελούν, επίσης, προτεραιότητες της 

συνεισφοράς της για την οικοδόµηση ενός νέου µοντέλου 

ανάπτυξης στη χώρα µας.

Οι ∆ιαχρονικοί στόχοι του Κέντρου Καινοτοµίας και Ανάπτυξης 

Ιδεών της Cyta (ΚΚ&ΑΙ) είναι:

• Ενδυνάµωση εταιρικής εικόνας Cyta

• Ανάπτυξη προγραµµάτων ενδοεπιχειρηµατικότητας

• Ανάπτυξη καινοτοµικής & επιχειρηµατικής κουλτούρας

• Αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών (Start-ups)

• Μεγιστοποίηση αξίας Cyta. 

Κατά το 2017, ο κυριότερος στόχος του ΚΚ&ΑΙ ήταν η εφαρµογή 

τέτοιων προγραµµάτων και πρακτικών, που να έχουν τη 

δυνατότητα να εκπαιδεύσουν και να εµπνεύσουν τα στελέχη 

του Οργανισµού, ώστε, καταλυτικά, να επηρεάσουν θετικά την 

κουλτούρα καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας της Cyta και 

να συνδράµουν στη δηµιουργία νέων προσεγγίσεων στην 

εργασία του κάθε στελέχους του Οργανισµού, αλλά και όπου 

είναι δυνατό στην εισαγωγή νέων υπηρεσιών και προϊόντων, 

για παραγωγή εναλλακτικών πηγών εσόδων.

Συνεχίσαµε, επίσης, να εργαζόµαστε για την ανάπτυξη ενός 

επιτυχηµένου οικοσυστήµατος καινοτοµίας και 

επιχειρηµατικότητας στην Κύπρο. Μέσω συνεργασιών µε 

άλλους οργανισµούς του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, 

στοχεύσαµε στο να βοηθήσουµε τους νέους επιστήµονες να 

αναπτύξουν τις ιδέες τους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε 

επενδυτικά ταµεία, ούτως ώστε αυτές να αξιοποιηθούν 

εµπορικά από επιτυχείς Νεοφυείς Εταιρείες (startups). 

Οι κυριότερες πρωτοβουλίες που υλοποιήσαµε κατά το 2017 

ήταν οι ακόλουθες:

• ∆ιοργάνωση δέκα (10) εργαστηρίων επιχειρηµατικότητας, 

µε πέραν των 300 συµµετοχών, από στελέχη της Cyta. 

• ∆ιοργάνωση οκτώ (8) ηµερίδων (Μάιος - ∆εκέµβριος 2017) 

µε την ονοµασία “Shots of Inspiration”, µε θεµατολογία για 

την καινοτοµία, επιχειρηµατικότητα, προσωπική ανάπτυξη. 

Πέραν των 800 συµµετοχών από στελέχη της Cyta, αλλά και 

ιδιωτικές εταιρείες. 

• ∆ιοργάνωση σε συνεργασία µε τη Microsoft Innovation 

Center (MIC), δύο ηµερίδων µε θέµα την 

Ενδοεπιχειρηµατικότητα (Μάιος & Οκτώβριος 2017).

• Παρουσίαση του Προγράµµατος Ενδοεπιχειρηµατικότητας 

της Cyta, σε εταιρείες, οργανισµούς, ιδιώτες, µε στόχο την 

προώθηση της Ενδοεπιχειρηµατικότητας στην Κύπρο.

• Παρουσιάσεις εργασιών Κέντρου Καινοτοµίας και Ανάπτυξης 

Ιδεών σε νέο-προσληφθέντες του Οργανισµού.

• Προχώρησαν στο στάδιο υλοποίησης οι τρεις προτάσεις/ 

ιδέες, που είχαν προκύψει από το πρόγραµµα 

ενδοεπιχειρηµατικότητας 2016.

• Συνέχιση της ετοιµασίας και αποστολής του µηνιαίου Cyta 

Entrepreneurship Newsletter, το οποίο περιέχει άρθρα και 

θέµατα καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας και 

αποστέλλεται κάθε µήνα σε πέραν των 20.000 αποδεκτών 

εντός και εκτός του Οργανισµού.

• Προσφορά, σε συνεργασία µε το CIIM - The Cyprus 

International Institute of Management, 18 υποτροφιών για 

σπουδές σε µεταπτυχιακά προγράµµατα, στο πλαίσιο της 

δέσµευσής του Οργανισµού στην αριστεία και µε στόχο την 

ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας.

• Στρατηγική συνεργασία µε το Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας 

KIOS, του Πανεπιστηµίου Κύπρου. 

• Στρατηγική συνεργασία και υλοποίηση της τριήµερης 

δράσης Cyta Smart City Hackathon. 

• Στήριξη διαφόρων πρωτοβουλιών και εκδηλώσεων που 

αφορούσαν καινοτοµία και επιχειρηµατικότητα (BOC 

Hackathon, Lean Start, Start up Chile, Space Apps κ.ά.). 

• Συνέχιση και ενδυνάµωση της συνεργασίας µε τον µη 

κερδοσκοπικό Οργανισµό Junior Achievement Κύπρου, για 

την προώθηση της επιχειρηµατικότητας στα σχολεία, µε τη 

στήριξη και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού.

• ∆ιοργάνωση ηµερίδας, σε συνεργασία µε το Microsoft 

Innovation Center, µε το οποίο η Cyta είναι Στρατηγικός 

Συνεργάτης από το 2015, για την Ενδοεπιχειρηµατικότητα. 

• Συνέχιση της συνεργασίας, ως µέλος, µε το δίκτυο 

επενδυτών Cyprus Business Angels Network (CYBAN).

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 
Οι ανάγκες των πελατών µας είναι η προτεραιότητά µας. Μέσω 

ενός αποτελεσµατικού και αξιόπιστου παγκύπριου δικτύου 

εξυπηρέτησης που περιλαµβάνει Καταστήµατα Cyta, το µεγαλύτερο 

Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στην Κύπρο, Επιχειρηµατικούς 

Συµβούλους, κοινωνικά δίκτυα, διαδικτυακές υπηρεσίες, καθώς, 

επίσης και ένα δυνατό δίκτυο συνεργατών, επιδιώκουµε να 

βρισκόµαστε κοντά στους πελάτες µας µε κάθε τρόπο και να 

προσφέρουµε στον καθένα χωριστά σύγχρονες λύσεις 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας που εξυπηρετούν τις ανάγκες τους. 

Οι παγκύπριοι αριθµοί επικοινωνίας µας 132, 80008080 κ.ά. 

δέχονται πολλές χιλιάδες κλήσεις καθηµερινά που 

εξυπηρετούνται έγκαιρα και έγκυρα, δίνοντας ιδιαίτερη 

έµφαση στην ποιότητα εξυπηρέτησης.  Οι πελάτες µας 

µπορούν να µάθουν λεπτοµέρειες για τη µεγάλη γκάµα των 

Προϊόντων και Υπηρεσιών µας, να καταχωρήσουν παραγγελίες 

για νέες υπηρεσίες ή αναβάθµιση των υφιστάµενων 

υπηρεσιών τους, καθώς, επίσης, να ζητήσουν και να λάβουν 

τεχνική υποστήριξη για τυχόν προβλήµατα που παρουσιάζουν 

οι υπηρεσίες τους. Ιδιαίτερη σηµασία, επίσης, δίνουµε στις 

αυτόµατες εφαρµογές εξυπηρέτησης που είναι προσβάσιµες 
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οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας και της νύχτας και µε τις οποίες 

ο πελάτης µπορεί να εξυπηρετηθεί αµέσως, µε ακρίβεια και 

στο χρόνο που αυτός επιλέγει, χωρίς να χρειαστεί να περιµένει 

στη σειρά αναµονής. Η Υπηρεσία Πληροφοριών Καταλόγου 

11892, αναπόσπαστο µέρος του ΚΤΕ, παραµένει η πρώτη 

υπηρεσία στον τοµέα της, λειτουργώντας στα πλαίσια έντονου 

ανταγωνισµού. Χρησιµοποιούµε απλές τεχνικές και πρακτικές 

διευκολύνσεις και παρέχουµε την πληροφορία στον πελάτη 

γρήγορα, φθηνά και αξιόπιστα.  Παράλληλα, µε τη δηµιουργία 

του Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης Επιχειρηµατικών Πελατών κάτω 

από τον παγκύπριο αριθµό 150, θεµελιώθηκε ακόµα ένα κανάλι 

επικοινωνίας µε τους επιχειρηµατικούς µας πελάτες. Οι 

επιχειρήσεις έχουν πλέον έναν αριθµό που µπορούν να καλέσουν 

για να εξυπηρετηθούν για µικρά ή µεγάλα ζητήµατα που τους 

αφορούν.

Πέραν των παραδοσιακών µεθόδων επικοινωνίας έχουµε πλέον 

καθιερώσει την εξυπηρέτηση µέσω webchat και µέσω των 

κοινωνικών δικτύων @Cytasupport και www.facebook.com/ 
cytaofficial, ενώ οι πελάτες µας µπορούν να 

παρακολουθήσουν θέµατα τεχνολογίας και επίλυσης 

προβληµάτων στο Forum πελατών µας www.cyta.com/forum.

Επειδή για µας στη Cyta η ποιότητα και η ταχύτητα στην 

εξυπηρέτηση των πελατών µας αποτελεί παράµετρο πρώτιστης 

σηµασίας, κατά το 2017 συνεχίσαµε την αναβάθµιση και 

βελτίωση της δραστηριότητας της Τεχνικής Εξυπηρέτησης 

Πελατών (ΤΕΠ), µέσω της περαιτέρω ανάπτυξης του ανθρώπινου 

δυναµικού µας, της εισαγωγής νέων εργαλείων ελέγχου 

υπηρεσιών και τεχνολογίας και της αναβάθµισης των συστηµάτων 

διαχείρισης. Στα πλαίσια του ίδιου στόχου αναθεωρήσαµε 

διαδικασίες, βελτιώσαµε συστήµατα και µηχανισµούς ελέγχου 

ποιότητας και αναµορφώσαµε την οργάνωση και στελέχωση 

των οµάδων µας. ∆ιαχρονικός στόχος µας είναι να προσφέρουµε 

άριστη εξυπηρέτηση, κάτι που για το 2017 επιβεβαιώνουν και 

οι ίδιοι οι πελάτες µας, µέσω ερευνών αγοράς, γεγονός που 

µας δίνει τη δύναµη και το πάθος να συνεχίσουµε την 

προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης και για την επόµενη χρονιά.

Πιστοί στη δέσµευσή µας για παροχή βέλτιστης εµπειρίας 

πελάτη, κατά τη διάρκεια του υπό αναφορά έτους, βοηθήσαµε 

σηµαντικό αριθµό πελατών µας να µεταβούν σε νέες και 

αναβαθµισµένες υπηρεσίες επικοινωνίας και διασύνδεσης, 

αναβαθµίσαµε τις υπηρεσίες τους, προσφέραµε προληπτική/ 

βελτιωτική συντήρηση του δικτύου τους, παρείχαµε νέες 

τεχνολογίες, ενώ έχουµε προβεί και στην απαραίτητη προεργασία 

στο δίκτυό τους, ώστε να είναι οµαλή η µελλοντική µετάβαση 

σε ακόµα πιο προηγµένες τεχνολογίες και υπηρεσίες. Ως 

παραδείγµατα, αναφέρονται η αναβάθµιση του δικτύου 

εσωτερικής καλωδίωσης σε σηµαντικό αριθµό πελατών µας, η 

µεταφορά πελατών στη νέα υπηρεσία τηλεφωνίας Voice Over 

IP και οι προετοιµασίες για την εισαγωγή τεχνολογίας Fiber to 

the Home από τις αρχές της επόµενης χρονιάς.

Εξυπηρέτηση Ιδιωτών Πελατών
Επιδιώκουµε κάθε επίσκεψη των πελατών µας στα Καταστήµατα 

Cyta να είναι µία ευχάριστη και ξεχωριστή εµπειρία. Στο 

σχεδιασµό και στη διαρρύθµιση των Καταστηµάτων δίνουµε 

έµφαση στην εύκολη πλοήγηση των επισκεπτών µέσα στο 

Κατάστηµα και στην παροχή άρτιας εξυπηρέτησης. 

Συνεχίζοντας την αναβάθµιση της εξυπηρέτησης από τα 

Καταστήµατά µας, µε στόχο να τα καταστήσουµε ακόµη πιο 

φιλικά και λειτουργικά για τους πελάτες µας, το 2017 µεταφέραµε 

τα Καταστήµατά µας που λειτουργούν στα εµπορικά κέντρα 

Mall of Cyprus και My Mall στη Λευκωσία και Λεµεσό αντίστοιχα, 

σε νέους πιο άνετους και φιλικούς χώρους εντός των εµπορικών 

κέντρων. Μέσα στη χρονιά ανακαινίσαµε επίσης το Κατάστηµα 

που λειτουργεί στο εµπορικό κέντρο Kings Avenue Mall στην 

Πάφο κι αναβαθµίσαµε τα µεγάλα Καταστήµατα Λυκαβητού 

και Λινόπετρας µε στόχο τη βελτίωση της εµπειρίας των πελατών 

µας κατά την περιήγηση τους σ’ αυτά. Οι πελάτες µας µπορούν 

να επιλέξουν µε άνεση από µια µεγάλη γκάµα υπηρεσιών και 

προϊόντων και µια µεγάλη σειρά αξεσουάρ που συνεχώς 

ανανεώνεται, για να καλύψουν τις τηλεπικοινωνιακές τους 

ανάγκες.

Τον ∆εκέµβριο λειτουργήσαµε, επίσης, το πρώτο πιλοτικό Cyta 

Support Center στη Λευκωσία, όπου οι πελάτες µας, µε την 

υποστήριξη και καθοδήγηση εξειδικευµένου προσωπικού, 

λαµβάνουν αναβαθµισµένη εξυπηρέτηση για την αντιµετώπιση 

προβληµάτων µε τη συσκευή τους. Η παροχή αναβαθµισµένης 

υποστήριξης στους πελάτες µας για θέµατα συσκευών και στις 

υπόλοιπες επαρχίες είναι κάτι που εξετάζουµε. 

Το δίκτυο συνεργατών µας αποτελείται από ένα ευρύ και 

αποτελεσµατικό δίκτυο καταστηµάτων που εξυπηρετεί υπεύθυνα 

τους πελάτες µας, προσφέροντας όλη την γκάµα των προϊόντων 

και υπηρεσιών µας. Παράλληλα, το δίκτυο των διανοµέων 

αναλαµβάνει τη διάθεση των προϊόντων της Προπληρωµένης 

Κινητής Τηλεφωνίας soeasy pay as you go σε ένα εκτεταµένο 

δίκτυο σηµείων πώλησης σε όλη την Κύπρο.

Εξυπηρέτηση Επιχειρηµατικών Πελατών
Μέσα στο σηµερινό, ιδιαίτερα πολύπλοκο και απαιτητικό 

περιβάλλον, διεθνές και τοπικό, παραµένουµε προσηλωµένοι 

και αξιοποιούµε έγκαιρα τις τεχνολογικές εξελίξεις και τη 

σύγκλιση των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. 

Παρέχουµε στους επιχειρηµατικούς µας πελάτες ολοκληρωµένες 

λύσεις (one-stop-shop), που υποστηρίζονται από αξιόπιστα 

δίκτυα και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση, επιτρέποντας στις 

επιχειρήσεις να αναπτυχθούν µε ασφάλεια και ευελιξία.

Οι προσφερόµενες υπηρεσίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 

κάθε σύγχρονης επιχείρησης και συγκρίνονται επάξια µε αυτές 

που παρέχουν εταιρείες τηλεπικοινωνιών σε παγκόσµιο επίπεδο.
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Η ανάπτυξη, η ενδυνάµωση και η διατήρηση µακροχρόνιων 

σχέσεων αµοιβαίου οφέλους µε τους πελάτες µας, σε συνδυασµό 

µε τη δυνατότητα να απολαµβάνουν εξαίρετη εµπειρία, 

αποτελούν τα βασικά συστατικά της προσέγγισής µας. Προς 

αυτή την κατεύθυνση ενισχύουµε τα στελέχη µας µε υψηλού 

επιπέδου τεχνογνωσία και εργαλεία προηγµένης τεχνολογίας, 

αντάξια των απαιτήσεων των πελατών µας, τους οποίους 

εξυπηρετούµε µέσα από αριθµό καναλιών. 

Το εξειδικευµένο δίκτυο των Επιχειρηµατικών Συµβούλων 

προσφέρει συµβουλευτικές υπηρεσίες και αναβαθµισµένη 

προσωπική εξυπηρέτηση σε µεγάλες και µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, οι πελάτες που ενδιαφέρονται για 

τις επιχειρηµατικές προτάσεις της Cyta, καλώντας δωρεάν στο 

150 ή στέλνοντας e-mail στο www.cyta.com.cy/send-email 
µπορούν να εξυπηρετηθούν από το άρτια καταρτισµένο 

προσωπικό µας.

Πέραν των πιο πάνω καναλιών, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα 

για αγορά και διαχείριση των υπηρεσιών που επιλέγει, 

ηλεκτρονικά, µέσω των ακόλουθων ιστοσελίδων:

• My Cyta: www.cyta.com.cy/my-cyta
• Cloud MarketPlace:  www.cyta.com.cy/cloud-marketplace

Επίσης, ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στην άµεση τεχνική 

εξυπηρέτηση των επιχειρηµατικών µας πελατών, την οποία 

διασφαλίζουµε µέσω του Κέντρου Τεχνικής Υποστήριξης 

Επιχειρηµατικών πελατών της Cyta, το οποίο λειτουργεί µε 

διευρυµένο ωράριο λειτουργίας (24/7) και µε συνεργεία 

τεχνικής υποστήριξης σε όλες τις πόλεις. Για την εγκατάσταση 

υπηρεσιών που έχουν παραγγελθεί µέσω των διαφόρων καναλιών 

εξυπηρέτησης της Cyta, έµπειρο και άρτια καταρτισµένο 

τεχνικό προσωπικό επισκέπτεται τους πελάτες στα υποστατικά 

τους, παρέχοντάς τους τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισµό και, 

επιπλέον, κάθε βοήθεια για να  εξοικειωθούν µε τη λειτουργία 

των υπηρεσιών.

Υπηρεσίες καταλόγων
Χρονιά σταθµός το 2017 για τον Χρυσό Οδηγό αφού σηµατοδοτεί 

τη µετάβαση του στη νέα ψηφιακή εποχή καλύπτοντας τις 

αναβαθµισµένες ανάγκες της επιχειρηµατικής κοινότητας.

Το 2017 κυκλοφόρησε η τελευταία έντυπη έκδοση του Χρυσού 

Οδηγού µε όλα τα νέα στοιχεία για επιχειρήσεις και επαγγελµατίες. 

Ταυτόχρονα, προχώρησαν µε γοργούς ρυθµούς οι διαδικασίες 

για τη ψηφιακή αναµόρφωση του διαδικτυακού Χρυσού Οδηγού.

Ολοκληρώθηκε επίσης η πρώτη φάση της αναβάθµισης της 

ιστοσελίδα www.cytayellowpages.com.cy, η οποία αποτελεί 

για τους χρήστες ένα εύκολο και αξιόπιστο εργαλείο 

αναζήτησης πληροφοριών ενώ ταυτόχρονα αξιοποιείται από 

επιχειρήσεις και επαγγελµατίες σαν ένα αποτελεσµατικό µέσο 

προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών του. Το 

περιεχόµενο της ιστοσελίδας ανανεώνεται καθηµερινά 

δίνοντας πρόσβαση σε πληροφορίες Χρυσού Οδηγού, 

Κυβερνητικών Τηλεφώνων και Ονοµαστικού Καταλόγου.

ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατά το 2017 συνεχίσαµε να προσφέρουµε υψηλής ποιότητας 

εθνικά και διεθνή χονδρικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Τα εθνικά χονδρικά προϊόντα προσφέρονται στους 

αδειοδοτηµένους εθνικούς παροχείς τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών, µέσα σε περιβάλλον ελεύθερης αγοράς 

τηλεπικοινωνιών, σύµφωνα µε το ρυθµιστικό πλαίσιο και τις 

αρχές της διαφάνειας, της µη-διάκρισης και της κοστοστρέφειας. 

Συνοµολογήσαµε συµφωνίες µε πλείστους εθνικούς παροχείς 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για την παροχή προϊόντων και 

υπηρεσιών, προσφέροντάς τους την αναγκαία υποστήριξη. 

Αναθεωρήσαµε τα υποδείγµατα των σχετικών προσφορών και 

συµφωνιών και αναπτύξαµε και αναβαθµίσαµε υποστηρικτικά 

συστήµατα και διαδικασίες για την παροχή και διαχείριση 

προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Τα διεθνή χονδρικά µας προϊόντα προσφέρονται, κάτω από 

την εµπορική υποµάρκα Cytaglobal, σε εσωτερικούς και σε 

εξωτερικούς πελάτες, όπως εθνικούς και διεθνείς παροχείς, 

επιχειρηµατικούς πελάτες και άλλους συνεργάτες. Έχουµε 

συνοµολογήσει διµερείς συµφωνίες για την παροχή χονδρικών 

προϊόντων διεθνούς τηλεφωνίας, φυσικών και νοητών διεθνών 

ιδιωτικών µισθωµένων κυκλωµάτων, διεθνών προσβάσεων 

διαδικτύου, εκµίσθωσης και εκχώρησης υποδοµών διεθνούς 

δικτύου και άλλων υπηρεσιών, προσφέροντας την αναγκαία 

υποστήριξη προς τους πελάτες µας σε αδιάλειπτη βάση. Κατά 

το 2017, σε πλήρη εναρµόνιση µε τον σχετικό Ευρωπαϊκό 

Κανονισµό, έχουµε υιοθετήσει το Roaming Like at Home, που 

επιτρέπει στους ξένους επισκέπτες από χώρες της Ευρωπαϊκής 

Οικονοµικής Ζώνης να χρησιµοποιούν το τοπικό τους πακέτο 

κινητής τηλεφωνίας, ενώ βρίσκονται σε περιαγωγή, χωρίς 

επιπλέον χρέωση. 

Τα χαρτοφυλάκια εθνικών και διεθνών χονδρικών προϊόντων 

και υπηρεσιών που προσφέρουµε αναλύονται πιο κάτω: 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
∆ιασύνδεση και Υπηρεσίες Κινητής Επικοινωνίας 
Το Χαρτοφυλάκιο ∆ιασύνδεσης και Υπηρεσιών Κινητής 

Επικοινωνίας περιλαµβάνει προϊόντα ∆ιασύνδεσης, Χονδρικών 

Μισθωµένων Γραµµών, Εθνικής Περιαγωγής, Πρόσβασης στο 

∆ίκτυο Κινητής Επικοινωνίας Cyta και Συνεγκατάστασης σε 

Πυλώνες. 

Η ∆ιασύνδεση προσφέρει τη δυνατότητα σε εθνικούς παροχείς 

να συνδέουν τα δίκτυά τους µε τα δίκτυα σταθερής και κινητής 

τηλεφωνίας της Cyta. Οι Χονδρικές Μισθωµένες Γραµµές 
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αποτελούνται από κυκλώµατα του δικτύου της Cyta, που 

εκµισθώνονται σε εθνικούς παροχείς, προσφέροντας τους τη 

δυνατότητα να διασυνδέουν κόµβους των δικτύων τους ή 

συνδροµητών τους µε το δίκτυό τους. Η Εθνική Περιαγωγή 

προσφέρει τη δυνατότητα σε εθνικούς παροχείς κινητής 

τηλεφωνίας για χρήση του δικτύου κινητής επικοινωνίας της 

Cyta από συνδροµητές τους σε περιοχές όπου δεν καλύπτονται 

από το δικό τους δίκτυο κινητής επικοινωνίας. Η Πρόσβαση 

στο ∆ίκτυο Κινητής Επικοινωνίας της Cyta προσφέρει τη 

δυνατότητα σε εθνικούς παροχείς να αναπτύξουν τις δικές 

τους υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, ως Ιδεατοί Παροχείς 

Κινητής Επικοινωνίας (MVNO: Mobile Virtual Network Operators), 

µέσω του δικτύου κινητής επικοινωνίας της Cyta. Σήµερα στο 

δίκτυο της Cyta λειτουργεί ένας παροχέας MVNO.

Τηλεφωνία και Ευρυζωνικότητα
Το Χαρτοφυλάκιο Τηλεφωνίας και Ευρυζωνικότητας περιλαµβάνει 

προϊόντα Επιλογής και Προεπιλογής Φορέα, Χονδρικής 

Ενοικίασης Γραµµής, Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, 

Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, Φορητότητας 

Αριθµού και Πρόσβασης στη Βάση ∆εδοµένων Τηλεφωνικού 

Καταλόγου.

Τα προϊόντα Επιλογής και Προεπιλογής Φορέα παρέχουν τη 

δυνατότητα σε συνδροµητές της Cyta να επιλέγουν εναλλακτικό 

εθνικό παροχέα για τη διεκπεραίωση κλήσεων. Η Χονδρική 

Ενοικίαση Γραµµής προσφέρει τη δυνατότητα στους εθνικούς 

παροχείς να µισθώνουν χονδρικά τη φωνητική ζώνη του φάσµατος 

συχνοτήτων της τηλεφωνικής γραµµής του συνδροµητή. Το 

προϊόν αυτό προσφέρεται µαζί µε την Προεπιλογή Φορέα σε 

τηλεφωνικές γραµµές PSTN, ISDN-BRΑ και ΙSDN-PRΑ. Η 

Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση παρέχει τη δυνατότητα σε 

εθνικούς παροχείς να προσφέρουν ευρυζωνικές υπηρεσίες σε 

συνδροµητές τους µέσω του ευρυζωνικού δικτύου της Cyta. H 

Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο προσφέρει τη 

δυνατότητα σε εθνικούς παροχείς να µισθώνουν το χάλκινο 

δίκτυο πρόσβασης της Cyta, ώστε να παρέχουν φωνητικές και 

ευρυζωνικές υπηρεσίες σε συνδροµητές τους. Η Φορητότητα 

Αριθµού παρέχει τη δυνατότητα σε συνδροµητές να διατηρούν 

τον τηλεφωνικό τους αριθµό, όταν αλλάζουν παροχέα. Η 

Πρόσβαση στη Βάση ∆εδοµένων Τηλεφωνικού Καταλόγου 

προσφέρει τη δυνατότητα σε εθνικούς παροχείς που προσφέρουν 

Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Καταλόγου να έχουν πρόσβαση στη 

Βάση ∆εδοµένων Τηλεφωνικού Καταλόγου Κύπρου της Cyta.

Το 2017 προχώρησε η ανάπτυξη χονδρικών προϊόντων 

Εικονικής Πρόσβασης (VULA, Virtual Unbundling) τα οποία θα 

προσφέρονται µέσω του ∆ικτύου Πρόσβασης Νέας Γενιάς 

(NGA, Next Generation Access network) της Cyta, το οποίο 

αποτελείται από το ∆ίκτυο Πρόσβασης Οπτικών Ινών και την 

εφαρµογή τεχνολογίας Vectoring στο ∆ίκτυο Πρόσβασης Χαλκού.

Πρόσβαση και Εκµίσθωση Υποδοµών
Το Χαρτοφυλάκιο Πρόσβασης και Εκµίσθωσης Υποδοµών 

περιλαµβάνει προϊόντα Συνεγκατάστασης σε Υποστατικά και 

Αγωγούς (Building & Duct Collocation). Περιλαµβάνει, επίσης, 

Υπηρεσίες Σύνδεσης του δικτύου του εθνικού παροχέα στο 

∆ίκτυο Πρόσβασης (Access Network) της Cyta. 

Η Συνεγκατάσταση σε Υποστατικά και Αγωγούς προσφέρει τη 

δυνατότητα σε εθνικούς παροχείς να µισθώνουν τις υποδοµές 

της Cyta (κτίρια, προαύλια και οροφές κτιρίων και αγωγούς 

καλωδίων), για εγκατάσταση εξοπλισµού του παροχέα.  

Οι Υπηρεσίες Σύνδεσης του δικτύου του εθνικού παροχέα, 

επιτρέπουν στον παροχέα να συνδέσει τον εξοπλισµό του, είτε 

στους Κεντρικούς Κατανεµητές Καλωδίων, είτε στους 

∆ιακλαδωτές Καλωδίων του δικτύου πρόσβασης της Cyta, για 

σκοπούς Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, είτε 

στους κατανεµητές Οπτικών Καλωδίων για σκοπούς παροχής 

χονδρικών προϊόντων Εικονικής Πρόσβασης. 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
Καλωδιακές και δορυφορικές διασυνδέσεις
Παρέχουµε σε χονδρικούς πελάτες καλωδιακές διασυνδέσεις 

που περιλαµβάνουν την εκχώρηση ανέκκλητων δικαιωµάτων 

χρήσης και την εκµίσθωση καλωδιακής χωρητικότητας σε 

τοπικούς και διεθνείς παροχείς, τη διασύνδεση διεθνούς 

χωρητικότητας µέσω των εθνικών δικτύων, καθώς και την 

προέκταση διεθνούς χωρητικότητας από καλωδιακούς 

σταθµούς σε υποστατικά αδειοδοτηµένων τοπικών παροχέων. 

Επίσης, παρέχουµε προϊόντα µεταπώλησης δορυφορικής 

χωρητικότητας και παροχής δορυφορικών διασυνδέσεων και 

διευκολύνσεων. Σε αυτά περιλαµβάνονται η προσφορά 

εξειδικευµένων δορυφορικών ζεύξεων, η διεθνής δορυφορική 

τηλεφωνία, οι υπηρεσίες παρακολούθησης και ελέγχου 

δορυφόρων, οι δορυφορικές συνδέσεις για παροχή 

διαδικτύου και δεδοµένων σε ευρεία κλίµακα, οι υπηρεσίες 

συστέγασης και VSAT, καθώς και προϊόντα αναµετάδοσης 

ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων. 

∆ιαδίκτυο και δεδοµένα 
Μέσω συνδέσεων σε κόµβους δικτύων της Cyta στην Κύπρο ή 

συνεργατών µας στο εξωτερικό, προσφέρουµε στους διεθνείς 

χονδρικούς πελάτες και παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου 

υψηλής ποιότητας προστατευµένη πρόσβαση στο παγκόσµιο 

διαδίκτυο, µε τη χρήση ποικιλίας τεχνολογιών και 

πρωτοκόλλων δροµολόγησης και µε διαθεσιµότητα εφεδρικής 

χωρητικότητας, για άµεση αύξηση, ανάλογα µε τη ζήτηση.

Παρέχουµε σε επιχειρηµατικούς και χονδρικούς πελάτες, µέσω 

του ραχιαίου δικτύου MPLS της Cyta και των διεθνών ιδιόκτητων 

κόµβων MPLS που βρίσκονται στην Αθήνα, Σόφια, Φρανκφούρτη 

και Λονδίνο, νοητές διεθνείς ιδιωτικές µισθωµένες συνδέσεις 

µε πρωτόκολλα MPLS-VPN και Ethernet-over-MPLS (EoMPLS). 

Με τη χρήση αξιόπιστης καλωδιακής υποδοµής και πλήρη 

προστασία δικτύου και εξοπλισµού, οι νοητές συνδέσεις 

προσφέρονται σε τοπολογίες σηµείου-προς-σηµείο και 

σηµείου-προς-πολλαπλά-σηµεία, ενώ επιτρέπουν τη µεταφορά 

φωνής, δεδοµένων και εικόνας, µέσω διαφορετικών 

διαβαθµίσεων υπηρεσίας (Gold, Silver & Bronze).  
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Προσφέρουµε, ακόµα, σε επιχειρηµατικούς και χονδρικούς 

πελάτες φυσικές διεθνείς ιδιωτικές µισθωµένες συνδέσεις διαφανούς 

χωρητικότητας, οι οποίες είναι ιδανικές για εφαρµογές που 

απαιτούν αξιόπιστη, ταχεία και ασφαλή µεταφορά δεδοµένων. 

Οι φυσικές συνδέσεις προσφέρονται είτε ως ηµικυκλώµατα είτε 

ως ολόκληρα κυκλώµατα, κατά κανόνα µέσω υποθαλάσσιων 

καλωδίων, σε ταχύτητες από 64kb/s µέχρι 10Gb/s, µε βάση 

την τεχνολογία SDH ή Ethernet- over-SDH (EoSDH). Το 

εκτεταµένο διεθνές καλωδιακό δίκτυο και οι πολλαπλοί σταθµοί 

προσαιγιάλωσης της Cyta και των συνεργατών της διασφαλίζουν 

διαζευκτικότητα και απόλυτη προστασία. Οι πελάτες µας 

απολαµβάνουν προσωπική εξυπηρέτηση µέσω επιχειρηµατικού 

συµβούλου, καθώς και 24ωρη τεχνική υποστήριξη. 

∆ιεθνής χονδρική τηλεφωνία
Παρέχουµε προϊόντα διεθνούς τηλεφωνίας µε όλα τα δίκτυα 

σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ανά το παγκόσµιο, σε χονδρική 

βάση προς εσωτερικούς πελάτες, για ικανοποίηση των λιανικών 

πελατών της Cyta, καθώς και για µεταπώληση προς αδειούχους 

παροχείς στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Για την παροχή 

διεθνούς εξερχόµενης τηλεφωνίας, διατηρούµε πολλαπλές απ’ 

ευθείας συνδέσεις µε 60 τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς 

παγκοσµίως, διασφαλίζοντας ανταγωνιστικά τερµατικά τέλη 

και ποιοτικές εναλλακτικές διοδεύσεις. Με αυτοµατοποιηµένες 

διαδικασίες και εξειδικευµένο λογισµικό, επιτυγχάνουµε τις 

απαιτούµενες αναδροµολογήσεις στα διεθνή τηλεφωνικά κέντρα 

λογισµικής µεταγωγής, µε στόχο την προσφορά άριστης 

ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιµές. Παράλληλα, παρέχουµε σε 

διεθνείς ανταποκριτές τερµατισµό διεθνούς εισερχόµενης 

κίνησης σε όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 

στην Κύπρο, υπηρεσίες διεθνούς διαβατικής χονδρικής κίνησης, 

καθώς και προϊόντα διεθνών ελευθέρων κλήσεων για 

εξυπηρέτηση επιχειρηµατικών πελατών παγκοσµίως. Επίσης, 

µέσω του δικτύου της Cytamobile-Vodafone, παρέχουµε 

υπηρεσίες ∆ιεθνούς Χονδρικής Περιαγωγής 2G, 3G και 4G σε 

περισσότερα από 470 δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, επιτρέποντας 

στους ξένους επισκέπτες στην Κύπρο να χρησιµοποιήσουν τις 

κινητές τους συσκευές για τηλεφωνικές κλήσεις, γραπτά 

µηνύµατα και Mobile Internet, ενώ βρίσκονται σε περιαγωγή. 

Σε πλήρη εναρµόνιση µε τον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισµό, 

από την 1η Ιουνίου 2017, έχουµε υιοθετήσει το Roaming Like 

at Home, εξυπηρετώντας τόσο τους ξένους επισκέπτες από 

χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Ζώνης όσο και τους 

πελάτες της Cytamobile-Vodafone. 

Υπηρεσίες Προστιθέµενης Αξίας
Παρέχουµε εξειδικευµένες και εξατοµικευµένες προστιθέµενες 

υπηρεσίες, που προσθέτουν αξία και υποστήριξη στο ευρύ 

φάσµα των διεθνών τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και 

υπηρεσιών µας. Οι υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας 

περιλαµβάνουν συµβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης 

επιχειρηµατικών πελατών και διεθνών ανταποκριτών, 

στατιστικές και προβλέψεις διεθνούς τηλεφωνικής κίνησης, 

υπηρεσίες αποκατάστασης διεθνών µέσων, υπηρεσίες 

διαχείρισης διεθνούς τηλεφωνικής κίνησης, συµβουλευτικές 

υπηρεσίες διαχείρισης υποθαλάσσιων καλωδιακών συστηµάτων 

και υπηρεσίες σηµατοδοσίας διεθνούς τηλεφωνίας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ
Υπηρεσίες προς το Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας
Η Cyta παρέχει τεχνική υποστήριξη (προµήθεια και συντήρηση 

εξοπλισµού) προς το Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο 

έχει την ευθύνη για την εύρυθµη, ασφαλή, αποδοτική και 

αποτελεσµατική διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας µέσα 

στην Περιοχή Ελέγχου Πτήσεων (FIR) Λευκωσίας.

Η προσφερόµενη υποστήριξη εξυπηρετεί τις ανάγκες του 

Τµήµατος Πολιτικής Αεροπορίας, που βασίζονται στα διεθνή 

πρότυπα και συστάσεις του ∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής 

Αεροπορίας (ICAO), ενώ ταυτόχρονα είναι εναρµονισµένες µε 

τα προγράµµατα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Πολιτικής 

Αεροπορίας EUROCΟNTROL.

Το εκτενές φάσµα της παρεχόµενης υποστήριξης περιλαµβάνει 

διορθωτική και προληπτική συντήρηση σε τέτοιο βαθµό ποιότητας, 

που να εξασφαλίζει την αξιόπιστη και υψηλής ποιότητας 

επικοινωνία µεταξύ των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και 

αεροσκαφών, παρακολούθηση της κίνησης των αεροσκαφών 

µέσω συστηµάτων ραντάρ και αναµετάδοση και ανταλλαγή 

αεροναυτικών πληροφοριών και µετεωρολογικών ανακοινώσεων. 

Ο εξοπλισµός που συντηρείται συµπεριλαµβάνει και ραδιοβοηθήµατα, 

όπως VOR, ILS, DME, DF, στα Αεροδρόµια Λάρνακας και Πάφου.

Επιστέγασµα της διαχρονικής προσφοράς του Οργανισµού 

στην Αεροναυτιλία και απόδειξη της συνεχούς και άοκνης 

πορείας αριστείας που υπηρετεί πιστά η Cyta ήταν η 

εξασφάλιση του Πιστοποιητικού Παροχέα Υπηρεσιών 
Επικοινωνιών, Πλοήγησης και Επιτήρησης (Communication, 
Navigation, Surveillance – CNS Provider), σύµφωνα µε τις 

πρόνοιες του Κανονισµού (ΕΕ) 1035/2011. Το πιστοποιητικό 

χορηγήθηκε από την Εθνική Εποπτική Αρχή, µετά από µια 

απαιτητική και µακροχρόνια διαδικασία, καθιστώντας τη Cyta 

τον πρώτο οργανισµό στην Κύπρο, ο οποίος εξασφαλίζει το 

συγκεκριµένο πιστοποιητικό.  

Στα πλαίσια εναρµόνισης µε τα προγράµµατα του Ευρωπαϊκού 

Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας EUROCΟNTROL και του Ενιαίου 

Ευρωπαϊκού Ουρανού (Single European Sky), προχωρήσαµε 

στην εγκατάσταση δύο συστηµάτων ραντάρ στο Αεροδρόµιο 

της Πάφου και στον Σταθµό Λάρας αντίστοιχα, µε το πρώτο 

σύστηµα να έχει τεθεί ήδη σε επιχειρησιακή λειτουργία.  

Υπηρεσίες προς τη Μετεωρολογική Υπηρεσία
Συνεχίσαµε να παρέχουµε τηλεπικοινωνιακές διευκολύνσεις και 

τεχνική υποστήριξη στο Τµήµα Μετεωρολογίας, κυρίως για την 

ετοιµασία και διανοµή Μετεωρολογικών ∆ελτίων Πτήσεων.

Υπηρεσίες προς το Κέντρο Συντονισµού Έρευνας και 
∆ιάσωσης (ΚΣΕ∆)
Συνεχίσαµε να παρέχουµε υπηρεσίες δεδοµένων και φωνής, 

καθώς και τεχνική υποστήριξη προς το ΚΣΕ∆.
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Θυγατρικές 
Εταιρείες



DIGIMED COMMUNICATIONS LTD
Η Digimed Communications Ltd είναι θυγατρική εταιρεία, 

ιδιοκτησίας 100% της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta), 

η οποία συστάθηκε για την υλοποίηση της στρατηγικής του 

Οργανισµού για κάθετη και οριζόντια επέκταση των 

δραστηριοτήτων του στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Οι πιέσεις από την αύξηση του ανταγωνισµού στην εγχώρια 

και στη διεθνή αγορά, σε συνδυασµό µε την επιβράδυνση της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ως αποτέλεσµα της 

παγκόσµιας και τοπικής οικονοµικής κρίσης, καθιστούν 

αναγκαία τη συνεισφορά της Digimed στην αντιµετώπιση από 

τον Οργανισµό των προκλήσεων του σύγχρονου 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος των τηλεπικοινωνιών. 

Σε συνεργασία µε την αρµόδια ∆ιεύθυνση της Cyta, η 

ευθυγράµµιση των θυγατρικών εταιρειών µε τους 

στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους του Οργανισµού 

παραµένει η κύρια προτεραιότητα της Digimed.  Ως εκ τούτου, 

η Digimed και οι θυγατρικές εταιρείες στηρίζουν τη 

στρατηγική κατεύθυνση της Cyta, η οποία επικεντρώνεται 

απρόσκοπτα στην τεχνολογική ανάπτυξη και την πρωτοπορία 

των τηλεπικοινωνιακών υποδοµών, παρέχοντας 

ολοκληρωµένες, αξιόπιστες και καινοτόµες υπηρεσίες στους 

πελάτες της.  Ταυτόχρονα, η Digimed και οι θυγατρικές 

εταιρείες, στηρίζουν το στόχο για διεθνείς στρατηγικές 

συνεργασίες, για µεγιστοποίηση της αξίας του Οργανισµού. 

CYTA HELLAS ΑΕ 
Σε συνέχεια των στρατηγικών κατευθύνσεων του Οργανισµού 

και όσον αφορά το µέλλον της Cyta Hellas, οι µέτοχοί της 

(Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και Digimed Communications 

Ltd):

(α) διερεύνησαν την ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφέροντος για 

τη Cyta Hellas,

(β) προκήρυξαν διεθνή διαγωνισµό και 

(γ) υπέγραψαν συµφωνία πώλησης του συνόλου των µετοχών 

της Cyta Hellas µε τον προτιµώµενο προσφοροδότη 

(Preferred Bidder), την εταιρεία Vodafone - Panafone 

Hellenic Telecommunications S.A. 

Η ολοκλήρωση της πώλησης του συνόλου των µετοχών της 

Cyta Hellas τελεί υπό την αίρεση λήψης των απαιτούµενων 

εγκρίσεων από τις αρµόδιες αρχές στην Ελλάδα.  

CYTA UK LTD
Η Cyta UK Ltd διαθέτει ιδιόκτητο τηλεπικοινωνιακό κόµβο 

υψηλής τεχνολογίας, πρωτοκόλλου MPLS, που περιλαµβάνει 

εξοπλισµό πύλης µέσων, δροµολογητές, όπως και εξοπλισµό 

SDH νέας γενιάς και συστεγάζεται στo Λονδίνο. Ο κόµβος 

διασυνδέεται µε παρόµοιους τηλεπικοινωνιακούς κόµβους στη 

Λευκωσία και στην Αθήνα, ιδιοκτησίας της Cyta και της 

συνδεδεµένης εταιρείας Cytaglobal Hellas AE αντίστοιχα. 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται, σε συνεργασία µε τη Cyta και 

τη συνδεδεµένη εταιρεία Cytaglobal Hellas ΑΕ, στην παροχή 

διεθνών νοητών µισθωµένων συνδέσεων προς παροχείς και 

επιχειρηµατικούς πελάτες στο Ηνωµένο Βασίλειο και αλλού, 

ενώ, επίσης, παρέχει περιστασιακά, στη βάση µεταπώλησης 

και υπεκµίσθωσης, υπηρεσίες συστέγασης εξοπλισµού, 

τοπικούς βρόχους και άλλες τοπικές συνδέσεις εντός Ηνωµένου 

Βασιλείου, µέσω συνεργατών της και άλλων υπεργολάβων. 

Επιπλέον, η εταιρεία είναι σε θέση να προσφέρει, σε 

συνεργασία µε τη Cyta, υπηρεσίες διασύνδεσης φωνής, 

σηµατοδοσίας και διαδικτύου, σε χονδρική βάση. 

Παράλληλα, η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα των 

υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στη λιανική αγορά του 

Ηνωµένου Βασιλείου, µε τη µέθοδο προεπιλογής φορέα και µε 

τα ανταγωνιστικά πακέτα προϊόντων Cytatalk και Cytabusiness, 

που έχει αναπτύξει και απευθύνονται κυρίως σε οικιακούς και 

επιχειρηµατικούς πελάτες της ελληνόφωνης παροικίας 

αντίστοιχα. Η εταιρεία, επίσης, δραστηριοποιείται στην
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παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών διαδικτύου και ελληνόφωνου 

τηλεοπτικού περιεχοµένου, ενώ προσφέρει πρόσθετες 

σηµαντικές διευκολύνσεις, όπως υπεκµίσθωση τηλεφωνικής 

γραµµής, προσοµοίωση ιδιωτικού τηλεφωνικού κέντρου και 

µεταπώληση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. 

CYTACOM SOLUTIONS LTD 
To 2017 η Cytacom Solutions Ltd συνέχισε να παρέχει 

ολοκληρωµένες, ποιοτικές και καινοτόµες λύσεις/υπηρεσίες 

επικοινωνιών και πληροφορικής, απόλυτα προσαρµοσµένες 

στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Στόχος της Cytacom Solutions 

Ltd είναι οι πελάτες της να επωφελούνται από τις δυνατότητες 

της τεχνολογίας και να βελτιώνουν την επιχειρηµατικότητά τους.

Το όραµά της εταιρείας είναι να βρίσκεται στην πρώτη επιλογή 

για το σχεδιασµό και την παροχή εξειδικευµένων και 

ολοκληρωµένων λύσεων επικοινωνιών και πληροφορικής σε 

οργανισµούς και επιχειρήσεις, στην κυπριακή αγορά, µε τα 

ακόλουθα προϊόντα/υπηρεσίες: 

• Παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής και παροχή 

υποστήριξης και συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισµού και 

λογισµικού πληροφορικής.

• Εξοπλισµό δικτύωσης, πληροφορικής και τηλεφωνίας.

• ∆ιαχείριση έργων και συµβουλευτικές υπηρεσίες.

• Σχεδιασµό και ανάπτυξη ιστοχώρων και ηλεκτρονικών 

πλατφορµών.

• Υπηρεσία µαζικής αποστολής µηνυµάτων webSMS.com.cy.

• Υπηρεσία αγοράς χρόνου οµιλίας soeasy prepaidcards.com.cy.

• Ανάπτυξη ολοκληρωµένων διαδικτυακών 

επαφών/συνδέσεων µε συστήµατα πληροφορικής.

• Ασφάλεια επικοινωνιών.

Οι µακροπρόθεσµοι στόχοι της εταιρείας είναι:

• Η διατήρηση της θέσης της στην κυπριακή αγορά ως ενός 

από τους πιο αξιόλογους οργανισµούς, που παρέχουν 

ολοκληρωµένες λύσεις.

• Η αύξηση του κύκλου εργασιών και η κερδοφορία.

• Η ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας, εικόνας και κινήτρων 

προς ενδυνάµωση της πίστης και αφοσίωσης του 

προσωπικού.

• Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού σε νέες τεχνολογίες, 

ώστε η εταιρεία να έχει µια οµάδα πυρήνα από άριστους 

µηχανικούς, που να εξυπηρετούν τους πελάτες, αλλά και τη 

Cyta.

• Η υποστήριξη και η συµπλήρωση των νέων προϊόντων της 

Cyta στον τοµέα των προσφερόµενων Λύσεων και 

Υπηρεσιών Σύγκλισης.

CYTAGLOBAL HELLAS ΑΕ 
H Cytaglobal Hellas AE ιδρύθηκε στις 5 Νοεµβρίου 2003, µε 

την επωνυµία Cyta Hellas AE και έδρα την Αθήνα. Στις 2 

Ιανουαρίου 2007, µε απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

των Μετόχων, η εταιρεία µετονοµάσθηκε σε Cytaglobal Hellas 

ΑΕ και εκχώρησε το δικαίωµα χρήσης του ονόµατος “Cyta 

Hellas” σε άλλη θυγατρική εταιρεία της Cyta. 

Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο τηλεπικοινωνιακό κόµβο υψηλής 

τεχνολογίας, πρωτοκόλλου MPLS, όπως και εξοπλισµό SDH 

νέας γενιάς και συστεγάζεται σε υποστατικά της εταιρείας TI 

Sparkle Greece AE, στην Αθήνα. Ο κόµβος διασυνδέεται µε 

παρόµοιους τηλεπικοινωνιακούς κόµβους στη Λευκωσία και 

στο Λονδίνο, ιδιοκτησίας της Cyta και της συνδεδεµένης 

εταιρείας Cyta UK Ltd αντίστοιχα.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται, σε συνεργασία µε τη Cyta και 

τη συνδεδεµένη εταιρεία Cyta UK Ltd, στην παροχή διεθνών 

νοητών µισθωµένων συνδέσεων προς παροχείς και 

επιχειρηµατικούς πελάτες στην Ελλάδα και αλλού, ενώ, επίσης, 

παρέχει περιστασιακά, στη βάση µεταπώλησης και 

υπεκµίσθωσης, υπηρεσίες συστέγασης εξοπλισµού, τοπικούς 

βρόχους και άλλες τοπικές διασυνδέσεις εντός της ελλαδικής 

επικράτειας, µέσω συνεργατών της και άλλων υπεργολάβων. 

Η εταιρεία προχώρησε, επίσης, στη δραστηριοποίησή της 

στον τοµέα κέντρων φιλοξενίας εξοπλισµού (Data Centers) 

στις περιοχές Θεσσαλονίκης και Αττικής, µε τη συµµετοχή της 

στο µετοχικό κεφάλαιο της υφιστάµενης εταιρείας Synapsecom 

Telecoms AE.

IRIS GATEWAY SATELLITE SERVICES LTD 
Η εταιρεία Iris Gateway Satellite Services Ltd προσφέρει 

υπηρεσίες δορυφορικής αναµετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών 

προγραµµάτων στη διεθνή αγορά από τους Επίγειους 

∆ορυφορικούς Σταθµούς της Cyta.

 

Μαζί µε τις δορυφορικές διασυνδέσεις, η Iris παρέχει, επίσης, 

υπηρεσίες µέσω οπτικών καλωδιακών συστηµάτων, σε 

συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Εθνικής και ∆ιεθνούς Χονδρικής 

Αγοράς της Cyta. Προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις σε 

πελάτες που ενδιαφέρονται να χρησιµοποιήσουν συνδυασµό 

δορυφορικών και καλωδιακών µέσων, για να διανέµουν τα 

προγράµµατά τους σε διάφορα σηµεία διεθνώς. Παράλληλα, 

η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης των δορυφορικών 

υπηρεσιών της Cyta.

Το 2017 η Iris παρουσίασε περαιτέρω διεύρυνση των 

δραστηριοτήτων της, προσφέροντας νέες υπηρεσίες σε νέους 

και υφιστάµενους πελάτες. Σηµαντική ήταν η επέκταση των 

περιστασιακών δορυφορικών τηλεοπτικών εκποµπών, καθώς 

και η δορυφορική λήψη και καλωδιακή µεταφορά τηλεοπτικών 

προγραµµάτων στην Ευρώπη. 
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Το 2017 έγινε η τεχνική µελέτη για υλοποίηση πρωτοποριακών 

καινοτόµων έργων που αφορούν υπηρεσίες “Έξυπνου Σπιτιού” (Smart 

Home), τα οποία στοχεύουν στην εισαγωγή µιας σειράς υπηρεσιών, 

όπως ασφάλεια στο σπίτι, οικιακοί αυτοµατισµοί, διαχείριση ενέργειας 

και τηλε-φροντίδα.    

Κατά το 2017 συνεχίσαµε την επέκταση του δικτύου DWDM (Dense 

Wavelength Division Multiplexing), που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά 

των δικτύων της Cyta, παρέχοντας συνδέσεις πολύ ψηλών ταχυτήτων, 

εξυπηρετώντας ταυτόχρονα και µεγάλους επιχειρηµατικούς πελάτες. 

Ακόµη, ολοκληρώσαµε την υλοποίηση του έργου αναβάθµισης του 

ραδιοδικτύου κινητής τηλεφωνίας σε τεχνολογία 4.5G, δίνοντας τη 

δυνατότητα µέγιστης θεωρητικής ταχύτητας 700Mbps στα κύρια 

αστικά κέντρα και στις τουριστικές περιοχές. 

Είναι άξιο αναφοράς ότι στα διεθνή µέσα της Cyta περιλαµβάνονται 

περισσότεροι από 35 κύριοι επίγειοι δορυφορικοί σταθµοί, που 

παρέχουν πρόσβαση στα κυριότερα δορυφορικά συστήµατα, όπως 

Intelsat, Eutelsat, SES, Hylas, Thor, AsiaSat και Thuraya, που 

προσφέρουν διασυνδέσεις παγκόσµια. 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Προσβλέποντας στη συνεχή βελτίωση της εµπειρίας του 

πελάτη της υπηρεσίας Cytavision, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση 

προσφορών για την υλοποίηση του µεγαλεπήβολου έργου 

“Connected TV”, για τεχνολογική αναβάθµιση της υπηρεσίας 

αυτής.  Στόχος είναι τo περιεχόµενο της Cytavision να είναι 

διαθέσιµο σε όλες τις δικτυωµένες συσκευές των πελατών µας 

στο σπίτι, όπως σε τηλεόραση, PC, tablet, smartphone, καθώς 

και εκτός σπιτιού, σε laptop, tablet και smartphone.

Επιπρόσθετα, η  αναβάθµιση όλο και περισσότερων καναλιών 

σε High Definition (HD) επιφέρει ουσιαστική βελτίωση στην 

ποιότητα της εικόνας, κάνοντας την υπηρεσία Cytavision πιο 

ελκυστική.  

Ακόµα, αναβαθµίσαµε την υποδοµή της υπηρεσίας Live 

Streaming και παρέχουµε στους πελάτες µας τη δυνατότητα 

µέσω εφαρµογής για κινητά (mobile app) να µπορούν να 

απολαµβάνουν τη µετάδοση των αθλητικών προγραµµάτων 

της Cytavision και από τα smartphone τους, ως αναβάθµιση 

της υφιστάµενης υπηρεσίας Live Streaming πριν την 

υλοποίηση του “Connected TV”.  

Η εξέλιξη της τεχνικής λύσης για παροχή της υπηρεσίας Γονικού 

Ελέγχου/Ασφαλούς ∆ιαδικτύου (Safe Internet) από όλες τις 

συσκευές (PC, smartphone κ.ά.) σύντοµα θα προσφέρεται σε 

περιβάλλον δικτυακού νέφους (cloud), χωρίς να χρειάζεται 

οποιαδήποτε εγκατάσταση λογισµικού σε συσκευές (client). 

Το 2017 έγινε η τεχνική µελέτη για υλοποίηση πρωτοποριακών 

καινοτόµων έργων, που αφορούν υπηρεσίες “Έξυπνου 

Σπιτιού” (Smart Home), τα οποία στοχεύουν στην εισαγωγή 

µιας σειράς υπηρεσιών, όπως ασφάλεια στο σπίτι, οικιακοί 

αυτοµατισµοί, διαχείριση ενέργειας και τηλε-φροντίδα.  

Επίσης, µελετήθηκαν και νέες εφαρµογές IoT (Internet of 

Things), οι οποίες θα εισαχθούν στο προσεχές µέλλον.  

Μερικές από αυτές αφορούν στην παρακολούθηση 

κατοικίδιων ζώων και πολύτιµων αντικειµένων, στη χρήση 

έξυπνων µετρητών για εξ αποστάσεως τηλεµετρία και 

διαχείριση µετρητών ηλεκτρισµού, νερού κ.ά.  

∆ΙΚΤΥΑ ΚΟΡΜΟΥ 
Εθνικό ∆ίκτυο Μεταφοράς
Το Εθνικό ∆ίκτυο Μεταφοράς µπορεί να εξυπηρετήσει τις 

ανάγκες των δικτύων της Cyta και των εξωτερικών πελατών σε 

ρυθµούς µετάδοσης από 64kbps µέχρι και 100Gbps, µε τη 

µέγιστη δυνατή αξιοπιστία.

Κατά το 2017 συνεχίσαµε την επέκταση του δικτύου DWDM 

(Dense Wavelength Division Multiplexing), που αποτελεί τη 

ραχοκοκαλιά των δικτύων της Cyta, παρέχοντας  συνδέσεις 

πολύ ψηλών ταχυτήτων, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα και 

µεγάλους επιχειρηµατικούς πελάτες. Με στόχο τη γρηγορότερη 

και καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, προχωρήσαµε, 

επίσης, στην περαιτέρω ανάπτυξη του νέου σύγχρονου δικτύου 

DWDM/OTN, το οποίο είναι πιο ευέλικτο, ενώ επιτρέπει την 

παροχή συνδέσεων µέχρι και 100Gbps. 

Συνεχίσαµε, επίσης, την επέκταση του δικτύου SDH (Synchronous 

Digital Hierarchy) νέας γενιάς για παροχή κυκλωµάτων διαφόρων 

ρυθµών και κυρίως συνδέσεων EoSDH (Ethernet over SDH).  

Τα δίκτυα WDM και SDH λειτουργούν µέσω οπτικών ινών, σε 

διάταξη που επιτρέπει την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσίας, 

ακόµη και όταν παρουσιαστεί βλάβη σε κάποια οπτική ίνα. 

∆ιεθνές ∆ίκτυο Μεταφοράς
Κατά το 2017 προχωρήσαµε σε αναβαθµίσεις και επεκτάσεις 

των υποδοµών σηµαντικών δορυφορικών και καλωδιακών 

συστηµάτων, που ισχυροποιούν τη θέση του Οργανισµού και 

της Κύπρου γενικότερα, ως τηλεπικοινωνιακού κόµβου στην 

ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι τρεις δορυφορικοί τηλελιµένες µας (ΜΑΚΑΡΙΟΣ, ΕΡΜΗΣ και 

ΠΕΡΑ) αποτελούν σηµαντικές διεθνείς δορυφορικές πύλες 

(gateways), µε δυνατότητες γεωγραφικής εφεδρείας. Παρέχουν 

ευρυζωνικές ζεύξεις σε παροχείς διαδικτύου του εξωτερικού, 

µε παράλληλη χρήση υποθαλάσσιας καλωδιακής υποδοµής.  

Προσφέρονται, επίσης, υπηρεσίες τηλεµετρίας και ελέγχου 

δορυφόρων, καθώς και υπηρεσίες over the top (streaming) 

µετάδοσης τηλεοπτικού περιεχοµένου.  
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Κατά το 2017 έγιναν επεκτάσεις υπηρεσιών στους δορυφορικούς 

τηλελιµένες της Cyta για εταιρείες που ειδικεύονται στην παροχή 

γρήγορου διαδικτύου, καθώς και υπηρεσιών αναµετάδοσης 

τηλεοπτικών προγραµµάτων.  

Οι δορυφορικοί τηλελιµένες της Cyta είναι πιστοποιηµένοι από 

τον ∆ιεθνή Οργανισµό World Teleport Association και 

κατατάχθηκαν στο επίπεδο TIER-3. Επίσης, o ∆ορυφορικός 

Σταθµός ΜΑΚΑΡΙΟΣ έχει ενταχθεί στο δίκτυο τηλελιµένων του 

Eutelsat ως “Preferred Teleport”.  

          

Σε ό,τι αφορά στις υποβρύχιες καλωδιακές συνδέσεις, η 

διεθνής σύνδεση της Κύπρου µε το εξωτερικό για τηλεφωνία, 

διαδίκτυο και µισθωµένες συνδέσεις υλοποιείται µέσω τριών 

καλωδιακών σταθµών της Cyta στην Κύπρο και εννέα συνολικά 

Υποθαλάσσια Καλωδιακά Συστήµατα (ΥΚΣ). Ταυτόχρονα, 

µέσω της υποδοµής αυτής, παρέχονται διαβατικές συνδέσεις 

από χώρες της Μέσης Ανατολής προς την Ευρώπη και τον 

υπόλοιπο κόσµο.  

Κατά το 2017 εντατικοποιήθηκαν οι διεργασίες για υλοποίηση 

του ΥΚΣ ALASIA για επιπρόσθετη σύνδεση µεταξύ Κύπρου - 

Συρίας και εγκαταστάθηκε τερµατικός εξοπλισµός τελευταίας 

τεχνολογίας.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η προσπάθεια για επίτευξη τελικής 

συνολικής συµφωνίας µε τη LMoT Λιβάνου για αναβάθµιση 

του ΥΚΣ CADMOS (Κύπρος-Λίβανος), καθώς και για υλοποίηση 

του ΥΚΣ EUROPA (Κύπρος-Λίβανος). 

 

∆ίκτυα Κορµού ΙΡ
Το 2017 συνεχίστηκε η αναβάθµιση του ραχιαίου δικτύου 

IP/MPLS, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξει τις συνεχώς 

αυξανόµενες ανάγκες των οικιακών και επιχειρηµατικών µας 

πελατών σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, καθώς και τις ανάγκες 

άλλων δικτύων και υπηρεσιών της Cyta. Η αναβάθµιση 

περιλάµβανε την εισαγωγή για πρώτη φορά στο δίκτυο 

συνδέσεων ταχύτητας 100Gbps.   

Συνεχίσαµε, επίσης, την αναβάθµιση του δικτύου DSL access 

και των συνδέσεων του δικτύου Cytanet µε το εξωτερικό, ώστε 

να ικανοποιηθεί η αύξηση της κίνησης διαδικτύου και κυρίως 

η αύξηση προς το διεθνές διαδίκτυο και οι πελάτες µας να 

απολαµβάνουν υπηρεσία καλύτερης ποιότητας.  Ταυτόχρονα, 

δώσαµε έµφαση στη βελτίωση της επιχειρησιακής συνέχειας, 

της ασφάλειας του δικτύου και των υπηρεσιών της Cytanet. 

Εγκαταστήσαµε πρωτοποριακό σύστηµα αντιµετώπισης 

διαδικτυακών επιθέσεων τύπου DDoS (Distributed Denial of 

Service), για προστασία του δικτύου µας και των υπηρεσιών 

που προσφέρουµε στους πελάτες µας.    

Τέλος, συνεχίσαµε την αναβάθµιση του δικτύου IP που 

υποστηρίζει τα κέντρα δεδοµένων της Cyta, ώστε να 

ικανοποιηθούν οι ανάγκες των εταιρικών Συστηµάτων 

Πληροφορικής της Cyta, αλλά και οι ανάγκες των 

επιχειρηµατικών πελατών, των οποίων τα συστήµατα και 

υπηρεσίες υποστηρίζονται/φιλοξενούνται στα κέντρα αυτά.  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ιαχείριση Λειτουργίας ∆ικτύων και Υπηρεσιών
Στα πλαίσια της βελτίωσης των δραστηριοτήτων Συντήρησης, 

Παρακολούθησης και ∆ιαχείρισης Βλαβών στα ∆ίκτυα και 

Υπηρεσίες της Cyta, το 2017 συνεχίσαµε τις ενέργειες  βελτίωσης 

των διαδικασιών µας µε κύριους στόχους τη διατήρηση της 

υψηλής διαθεσιµότητας στα δίκτυα και υπηρεσίες του 

Οργανισµού και τη µείωση του λειτουργικού κόστους.

Οι προσπάθειές µας επικεντρώθηκαν στη µελέτη και 

επαναπροσδιορισµό των εργαλείων και µηχανισµών 

προληπτικής συντήρησης, εντοπισµού και επίλυσης βλαβών σε 

εξοπλισµό του δικτύου της Cyta, καθώς και στην παροχή 

ποιοτικής δευτεροβάθµιας υποστήριξης υπηρεσιών σε 

εξωτερικούς και εσωτερικούς πελάτες. Ιδιαίτερη έµφαση 

δόθηκε στην εκπαίδευση του αρµόδιου προσωπικού σε νέες 

τεχνολογίες και στη χρήση εξειδικευµένων συστηµάτων και 

εργαλείων ενεργητικού και προληπτικού εντοπισµού βλαβών. 

∆ιαχείριση Ασφάλειας ∆ικτύων και Υπηρεσιών
Με στόχο την προστασία των υποδοµών της Cyta, αλλά και 

την ανάπτυξη αξιόπιστων, υψηλής αξίας υπηρεσιών ακολουθούµε 

διεθνείς πρακτικές και πρότυπα. Το 2017 ήταν ένα έτος µε 

πολλές προκλήσεις σε θέµατα κυβερνοασφάλειας. Μαζικές 

επιθέσεις τύπου WannaCry, Petya και Bad Rabbit προκάλεσαν 

τεράστια προβλήµατα σε πολλές εταιρείες και συστήµατα σε 

όλο τον κόσµο και έγιναν πρώτη είδηση στα ΜΜΕ.  Όλες οι 

προκλήσεις αντιµετωπίστηκαν µε µεθοδικότητα και την 

απαραίτητη σοβαρότητα και ευθύνη για τη διασφάλιση των 

υπηρεσιών και δεδοµένων των πελατών µας. Παράλληλα, το 

2017 υλοποιήσαµε πολλά έργα που είχαν σκοπό την περαιτέρω 

ενίσχυση της ασφάλειας της Cyta και εισαγάγαµε την υπηρεσία  
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“DDoS Network Protection”, η οποία σκοπό έχει να προστατεύσει 

τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο από 

κακόβουλες επιθέσεις µεγάλης κλίµακας, που έχουν τη δυνατότητα 

να θέσουν τις διαδικτυακές υπηρεσίες των επιχειρήσεων εκτός 

λειτουργίας. 

∆ιαχείριση Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών
Το 2017 συνεχίσαµε την υλοποίηση του Παγκύπριου Συστήµατος 

Πυροπροστασίας, µε νέες εγκαταστάσεις στα Καταστήµατα Cyta 

και στο Αεροδρόµιο Πάφου.  Επίσης, συνδέσαµε στο Σύστηµα 

Παρακολούθησης και Ελέγχου Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού 

το 90% των κτιρίων της Cyta και βελτιώσαµε την υποστήριξη 

µε χωριστά συµβόλαια για το λογισµικό παρακολούθησης και 

τις εγκαταστάσεις. Ακόµη, το νέο Σύστηµα Τηλεµατικής Στόλου 

Οχηµάτων ολοκληρώθηκε και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, 

βελτιώνοντας έτσι τη διαχείριση του στόλου της Cyta.

Προχωρήσαµε στην αντικατάσταση µεγάλου αριθµού 

πεπαλαιωµένων και ενεργοβόρων ηλεκτροµηχανολογικών 

εγκαταστάσεων και συστηµάτων τροφοδοσίας, µε στόχο την 

περαιτέρω βελτίωση της αξιοπιστίας των προσφερόµενων 

υπηρεσιών, αλλά και την εξοικονόµηση ενέργειας. Η 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε κτίρια της Cyta 

για αυτοπαραγωγή βρίσκεται στο στάδιο της µελέτης, µε 

στόχο τη µείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, µέσω της 

χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Ολοκληρώθηκε η 

εγκατάσταση υβριδικών φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε 

ακόµη δύο σταθµούς βάσης κινητής τηλεφωνίας και 

αναµένεται η ολοκλήρωση της εγκατάστασης στους σταθµούς 

βάσης κινητής τηλεφωνίας εντός του επόµενου έτους.

Υλοποιήσαµε νέες ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις και 

εγκαταστάσεις συστηµάτων τροφοδοσίας για σηµαντικούς 

πελάτες της Cyta και για σηµαντικά έργα του Οργανισµού. 

Επίσης, ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του έργου “Αναβάθµιση 

Κέντρων ∆εδοµένων”, το οποίο αφορά την αναβάθµιση των 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού 

των κτιρίων, ώστε να συµβαδίζουν µε τις διεθνείς προδιαγραφές 

Tier III, που αφορούν την ανάπτυξη και λειτουργία Υπολογιστικών 

Κέντρων (Data Centers).  

Στο πλαίσιο του έργου “Αναβάθµιση Κέντρων ∆εδοµένων” 

ολοκληρώθηκε ο σχεδιασµός και η υλοποίηση νέων 

ηλεκτροµηχανολογικών παροχών, για νέο εξοπλισµό που 

αφορά την ανάπτυξη και λειτουργία Υπολογιστικών Κέντρων 

(Data Centers).  

Με στόχο πάντοτε τη διατήρηση υψηλής ποιότητας της 

λειτουργίας του Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού, ενισχύονται 

οι εργασίες µε αγορά υπηρεσιών  που να καλύπτουν και την 

επιδιόρθωση βλαβών σε 24ωρη βάση, ώστε να διασφαλίζεται 

η αδιάλειπτη λειτουργία του εξοπλισµού µας και κατ’ επέκταση 

των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πελάτες µας.

∆ΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
∆ίκτυα Σταθερών Επικοινωνιών
Κατά το 2017 αναβαθµίσαµε το λογισµικό και τον εξοπλισµό 

του δικτύου IMS, επιτυγχάνοντας τον εκµοντερνισµό του 

δικτύου και την επέκταση της χωρητικότητάς του. Συνεχίστηκαν, 

ακόµη, µε εντονότερο ρυθµό, οι µεταφορές των συνδέσεων 

παραδοσιακής τεχνολογίας PSTN/ISDN στη νέα ευρυζωνική 

τηλεφωνία που βασίζεται στο δίκτυο IMS. Προχωρήσαµε, 

επίσης, σε σύναψη συµφωνίας για την προµήθεια τερµατικών 

συσκευών IP, ώστε να εξυπηρετήσουµε τις εξειδικευµένες 

ανάγκες των επιχειρηµατικών πελατών Σταθερής Τηλεφωνίας. 

∆ίκτυο Πυρήνα Κινητών Επικοινωνιών
Το 2017 εισαγάγαµε στο δίκτυο δύο νέους κόµβους EPG, στα 

πλαίσια της αναβάθµισης του λογισµικού, µε σκοπό τον 

εκµοντερνισµό και την υποστήριξη της τεχνολογίας 4.5G. 

Παράλληλα, αυξήσαµε τη χωρητικότητα του δικτύου 

πακετοµεταγωγής για ικανοποίηση της συνεχούς αυξανόµενης 

κίνησης δεδοµένων. Επίσης, υλοποιήσαµε επιτυχώς την 

Ευρωπαϊκή οδηγία “Roaming Like Home” στο δίκτυο, καθώς 

και νέα πακέτα RED Family Plans για τους πελάτες µας. 

Το 2017 εισαγάγαµε, επίσης, στο δίκτυο την υπηρεσία φωνής 

υψηλής ευκρίνειας (High Definition Voice) και θέσαµε σε 

λειτουργία το σύστηµα προστασίας (SMS Firewall) των πελατών 

µας και του δικτύου από ανεπιθύµητα µηνύµατα SMS (Spam).

Προκηρύξαµε διαγωνισµό για προµήθεια συστήµατος 

εποπτείας ποιότητας δικτύου και υπηρεσιών, για αναβάθµιση 

της εµπειρίας των πελατών µας και ξεκινήσαµε έργο για την 

αναβάθµιση της βάσης δεδοµένων των κινητών επικοινωνιών.

Ασύρµατο ∆ίκτυο Πρόσβασης
Το 2017 ολοκληρώσαµε την υλοποίηση του έργου αναβάθµισης 

του ραδιοδικτύου κινητής τηλεφωνίας σε τεχνολογία 4.5G, 
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δίνοντας τη δυνατότητα µέγιστης θεωρητικής ταχύτητας 700Mbps 

στα κύρια αστικά κέντρα και στις τουριστικές περιοχές. 

Παράλληλα, συνεχίσαµε την ανάπτυξη του δικτύου 4ης γενιάς 

(4G - τεχνολογία LTE), αξιοποιώντας τη ζώνη συχνοτήτων των 

800MHz, καλύπτοντας έτσι µε 4G το 96% του πληθυσµού της 

ελεύθερης Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια του έτους ολοκληρώσαµε την επέκταση του 

δικτύου 3G στη ζώνη συχνοτήτων των 900ΜΗΖ (U900) σε όλη 

την ελεύθερη Κύπρο και αναβαθµίσαµε το δίκτυο προσφέροντας 

φωνητική υπηρεσία ψηλής ευκρίνειας (HD Voice). 

∆ιενεργήσαµε και φέτος δύο σειρές µετρήσεων των επιπέδων 

των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων σε όλους ανεξαιρέτως τους 

σταθµούς βάσης της Cyta, στο πλαίσιο της τήρησης των όρων 

αδειοδότησης για τη λειτουργία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, 

έχοντας µέχρι σήµερα συµπληρώσει 26 σειρές µετρήσεων. Τα 

αποτελέσµατα των µετρήσεων δεν έχουν διαφοροποιηθεί 

συγκριτικά µε τα προηγούµενα, ενώ οι µέγιστες τιµές των πεδίων 

σε περιοχές όπου είναι εγκατεστηµένος ο εξοπλισµός κινητής 

τηλεφωνίας δεν ξεπερνούν το 2% του ανώτατου επιτρεπτού 

ορίου αναφοράς, που καθορίζεται από τη νοµοθεσία.

Παράλληλα, συνεχίσαµε την εγκατάσταση νέων Wi-Fi Hotspots, 

ανεβάζοντας το συνολικό αριθµό τους σε 288 παγκύπρια.

Ενσύρµατο ∆ίκτυο Πρόσβασης
Κατά το 2017 συνεχίσαµε την ανάπτυξη και αναβάθµιση του 

ευρυζωνικού δικτύου πρόσβασης, χρησιµοποιώντας την 

τεχνολογία ασύµµετρης ψηφιακής συνδροµητικής γραµµής 

(xDSL). Μέχρι την 31/12/2017 είχαµε 50.2017 πελάτες 

συνδεδεµένους µε την τεχνολογία VDSL2 και 2.200 πελάτες 

συνδεδεµένους µε την τεχνολογία Bonding οι οποίοι µπορούν 

να απολαµβάνουν ταχύτητες µέχρι 80Μbps. 

Στο πλαίσιο σηµαντικής αναβάθµισης των δυνατοτήτων της 

χάλκινης ευρυζωνικής πρόσβασης για να υποστηρίζει ταχύτητες 

της τάξης των 100Mbps, αρχίσαµε την υλοποίηση του έργου 

αντικαταστάσεων εξοπλισµού παλιάς τεχνολογίας στις 

αποµακρυσµένες µονάδες ενεργού εξοπλισµού µε νέο 

αναβαθµισµένο, που υποστηρίζει τις τεχνολογίες Vectoring και 

Bonding.    

Για δραστική αύξηση στις ταχύτητες πρόσβασης βρίσκεται σε 

εξέλιξη η υλοποίηση του στρατηγικού έργου εγκατάστασης 

ίνας στα υποστατικά των πελατών. Έχει παραληφθεί και ελεγχθεί 

ο ενεργός εξοπλισµός, ενώ γίνονται όλες οι απαραίτητες 

ενέργειες για έναρξη υλοποίησης συνδέσεων πελατών σε 

µαζική κλίµακα εντός του 2018.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
Σε συνάρτηση µε το Όραµα και την Αποστολή της Cyta, η 

ασφάλεια των δικτύων και των προϊόντων είναι συνυφασµένη 

µε την ποιότητα και µαζί αποτελούν για τον Οργανισµό µας 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.

Μεταξύ άλλων, η Cyta προβαίνει συστηµατικά σε άµεση 

ενηµέρωση, τόσο του προσωπικού της, όσο και των πελατών 

και των συνεργατών της, σε θέµατα τηλεπικοινωνιακής απάτης 

και ασφάλειας πληροφοριών, µε στόχο την ευαισθητοποίηση 

και επαγρύπνησή τους.

Ασφάλεια Πληροφοριών 
Ο Οργανισµός µας δραστηριοποιείται στα θέµατα ασφάλειας 

πληροφοριών µε την εφαρµογή συγκεκριµένων µέτρων και 

διαδικασιών, όπως είναι η συστηµατική διεξαγωγή ελέγχων 

ασφάλειας και δοκιµών διείσδυσης, η φυσική ασφάλεια και οι 

έλεγχοι ηλεκτρονικής πρόσβασης.

Στα θέµατα ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας 

προσωπικών δεδοµένων ακολουθείται ολιστική προσέγγιση, 

στη βάση µεθοδολογίας αξιολόγησης επικινδυνότητας και 

διεθνών προτύπων. 

Σε εταιρικό επίπεδο και µε στόχο τη διασφάλιση όλων των 

βασικών δραστηριοτήτων, εφαρµόζεται Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

Ασφάλειας Πληροφοριών (Σ∆ΑΠ), στη βάση των προτύπων 
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ISO27001:2013 και ISO27002:2013, µε την εµπλοκή της 

∆ιευθυντικής Καθοδηγητικής Επιτροπής, των συνδέσµων 

ασφάλειας πληροφοριών σε όλα τα τµήµατα της Cyta και 

γενικά όλου του προσωπικού της Cyta. Στα πλαίσια του Σ∆ΑΠ, 

εφαρµόζονται πολιτικές ασφάλειας πληροφοριών σε εταιρικό 

επίπεδο για πολλά θέµατα όπως η κυβερνοασφάλεια, η 

ασφάλεια εφαρµογών, προσωπικού, συστηµάτων, δικτύων, 

υπηρεσιών κ.ά. 

Για συγκεκριµένες µονάδες και δραστηριότητες, έχει 

ολοκληρωθεί έργο ανάπτυξης ολοκληρωµένου Σ∆ΑΠ µε 

επιτυχή πιστοποίηση κατά ISO27001:2013. 

∆ιαχείριση Τηλεπικοινωνιακής Απάτης
Λαµβάνουµε µέτρα πρόληψης και καταστολής της καταδολίευσης 

στις τηλεπικοινωνίες, ενός φαινοµένου που ανά το παγκόσµιο 

παίρνει ολοένα και πιο ανησυχητικές διαστάσεις. Για εντοπισµό 

και διερεύνηση περιπτώσεων καταδολίευσης εις βάρος της 

Cyta, χρησιµοποιείται εξειδικευµένη τεχνολογία από ειδική 

οµάδα λειτουργών, σε συνεργασία µε διάφορες υπηρεσίες, 

εντός και εκτός της Cyta. Στα πλαίσια της κοινωνικής της 

ευθύνης, η Cyta έχει επεκτείνει τη δραστηριότητα καταστολής 

της καταδολίευσης για να καλύψει και τους πελάτες της, 

θέλοντας να τους προστατέψει από κακόβουλες ενέργειες.

∆ΙΕΘΝΕΣ ΚΑΛΩ∆ΙΑΚΟ ΚΑΙ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ 
∆ΙΚΤΥΟ 
Τα υφιστάµενα διεθνή υποθαλάσσια καλωδιακά συστήµατα και 

υποσυστήµατα οπτικών ινών που προσαιγιαλώνονται στην Κύπρο 

σε καλωδιακούς σταθµούς της Cyta, ανέρχονται σε έντεκα, ως 

ακολούθως: (α) SEA-ME-WE 3, (β) MED NAUTILUS-LEV, 

(γ) CIOS, (δ) CADMOS, (ε) UGARIT, (στ) MINERVA, 

(ζ) ALEXANDROS, (η) ATHENA, (θ) KIMONAS,  (ι) ARIEL και 

(κ) POSEIDON.

Στα διεθνή µέσα της Cyta περιλαµβάνονται περισσότεροι από 

35 κύριοι επίγειοι δορυφορικοί σταθµοί, που παρέχουν 

πρόσβαση στα κυριότερα δορυφορικά συστήµατα, όπως 

Intelsat, Eutelsat, SES, Hylas, Thor, AsiaSat και Thuraya, που 

προσφέρουν διασυνδέσεις παγκόσµια. Οι δορυφορικές 

επικοινωνίες συµβάλλουν ουσιαστικά στην ενδυνάµωση του 

περιφερειακού τηλεπικοινωνιακού κόµβου της Cyta µε την 

παροχή υπηρεσιών VSAT, αναµετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών 

προγραµµάτων σε µόνιµη και περιστασιακή βάση, τηλεµετρίας, 

ιχνηλάτησης και ελέγχου δορυφόρων, καθώς και δορυφορικού 

διαδικτύου σε ευρεία κλίµακα. 

Οι διεθνείς καλωδιακές και δορυφορικές υπηρεσίες της Cyta 

παρέχονται αδιάλειπτα µε 24ωρη υποστήριξη και όπως οι 

υπόλοιπες επιχειρησιακές δραστηριότητές της είναι πιστοποιηµένες 

µε διεθνή πρότυπα. Κατά το 2017 έχουµε επιτύχει την πλήρη 

πιστοποίηση του ∆ορυφορικού Σταθµού ΜΑΚΑΡΙΟΣ, σε 

επίπεδο Tier-3, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Πιστοποίησης του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Τηλελιµένων (World Teleport 

Association - WTA). 

Με τη συµµετοχή της στα προαναφερθέντα καλωδιακά και 

δορυφορικά συστήµατα, αλλά και σε άλλα περιφερειακά και 

παγκόσµια καλωδιακά συστήµατα, που χρησιµοποιούνται ως 

προεκτάσεις των συστηµάτων που προσαιγιαλώνονται στην 

Κύπρο, η Cyta έχει εδραιώσει τον ηγετικό της ρόλο στην 

ευρύτερη περιοχή, καθιερώνοντας την Κύπρο ως σηµαντικό 

τηλεπικοινωνιακό κόµβο στη Μεσόγειο, προσφέροντας 

επιχειρηµατικές ευκαιρίες σε νέες αγορές και άριστη εξυπηρέτηση 

των λιανικών και χονδρικών τηλεπικοινωνιακών αγορών.



Οικονοµική 
Έκθεση 



ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οργανισµού για το 2017 

συνεχίζουν να αντικατοπτρίζουν την οικονοµική του ευρωστία, 

παρά το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί. 

Η κερδοφορία του Οργανισµού διατηρήθηκε σε ψηλά επίπεδα 

µε το κέρδος πριν τη φορολογία για το 2017 να ανέρχεται σε 

€50,7εκ σε σύγκριση µε €42,7 το 2016. Κατά το 2017 

καταβλήθηκε στο Κράτος µέρισµα ύψους €26,4εκ που αφορά 

στα κέρδη του 2016 ανεβάζοντας το συσσωρευµένο µέρισµα 

προς το Κράτος στο ύψος των €775,4εκ.

Ο ρυθµός µείωσης των εσόδων από υπηρεσίες παρέµεινε στο 

3% (2016: 2,7%), σαφώς βελτιωµένος σε σύγκριση µε τα 

προηγούµενα χρόνια, όπου παρουσίασε τις µεγαλύτερες µειώσεις 

(2014: 8,7%, 2015: 6,1%), ως αποτέλεσµα της οικονοµικής 

κρίσης και των γεγονότων του 2013.

Τα κέρδη του Οργανισµού µειώθηκαν σηµαντικά κατά €23,7

εκ λόγω της αποµείωσης της αξίας των επενδύσεων σε 

θυγατρικές εταιρείες και συγκεκριµένα στη Cyta Ελλάς. 

∆εδοµένης της πώλησης της επένδυσης κατά το 2018, τα µετά 

φόρων αποτελέσµατα του Οργανισµού αναµένεται µελλοντικά 

να είναι ενισχυµένα.

Η διατήρηση των ενεργειών του στρατηγικού έργου για τη 

βέλτιστη διαχείριση του κόστους διατήρησαν και το περιθώριο 

κέρδους προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε 

ψηλά επίπεδα µε ποσοστό 33,7% το 2017 σε σχέση µε 34,5% 

το 2016.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε €38,3εκ σε σύγκριση 

µε €48,4εκ το 2016 και χρηµατοδοτήθηκαν εξ ολοκλήρου από 

ίδια κεφάλαια. Έγιναν σηµαντικές επενδύσεις για υλοποίηση 

των στρατηγικών έργων του οργανισµού στα πλαίσια του 

επιχειρηµατικού µας σχεδίου, περιλαµβανοµένης της ολικής 

αναβάθµισης και του ριζικού εκσυγχρονισµού των δικτύων 

που συνεχίστηκε το 2017 και της περαιτέρω ανάπτυξης των 

διεθνών καλωδιακών συστηµάτων, που ισχυροποιούν τη θέση 

της Κύπρου και του Οργανισµού µας ως τηλεπικοινωνιακού 

κόµβου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ

Τα συνολικά ταµειακά διαθέσιµα που είναι τοποθετηµένα σε 

τραπεζικούς οργανισµούς, Κυπριακά οµόλογα, Ευρωοµόλογα 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και µετοχές τραπεζών, ανέρχονται σε 

€362,9εκ (2016: €341,1εκ).

Η σηµαντική ροή µετρητών κατά τη διάρκεια του έτους 

ενίσχυσε τα ήδη σηµαντικά αποθέµατα µετρητών του 

Οργανισµού, διασφαλίζοντας έτσι την πλήρη χρηµατοδότηση 

του αναπτυξιακού προγράµµατος της Cyta από ίδια κεφάλαια.

Κέρδος προ Τόκων, Φόρων & 
Αποσβέσεων (EBITDA) (€εκ)
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38,332,7

118,3

33,7%

29,3 69,6 48,4



ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
Το κέρδος του Οργανισµού για το έτος µειώθηκε σηµαντικά 

κατά €23,7εκ λόγω της αποµείωσης της αξίας των επενδύσεων 

σε θυγατρικές εταιρείες και συγκεκριµένα στη Cyta Ελλάς ως 

αποτέλεσµα της συµφωνίας πώλησης της Cyta Ελλάς και της 

αναγνώρισης της επένδυσης ως «διαθέσιµη προς πώληση». Η 

αποτίµηση της αξίας στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 έγινε στη βάση 

της εύλογης αξίας της Cyta Ελλάς, µε βάση την τιµή πώλησης 

των µετοχών µείον έξοδα πώλησης. Η συµφωνία πώλησης 

ολοκληρώθηκε στις 10 Ιουλίου 2018 µε τη µεταβίβαση του 

συνόλου των µετοχών στη Vodafone Ελλάδος.  

Επιπρόσθετα αναγνωρίστηκε αποµείωση στην αξία των 

µετοχών σε κυπριακές τράπεζες ύψους €0,5εκ (2016: €0,5εκ).

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Τα αποθεµατικά τα οποία αποτελούν τα ίδια κεφάλαια του 

Οργανισµού ανήλθαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 σε €545εκ 

(2016: €542,5εκ), αφού αυξήθηκαν µεν από το κέρδος του 

έτους ύψους €43,6εκ, αλλά µειώθηκαν λόγω του 

αναλογιστικού ελλείµµατος στο Ταµείο Συντάξεων της Cyta. Το 

αναλογιστικό έλλειµµα, το οποίο προήλθε από την 

επαναµέτρηση της παρούσας αξίας των υποχρεώσεων του 

Ταµείου σε σύγκριση µε την εύλογη αξία των περιουσιακών 

του στοιχείων στις 31 ∆εκεµβρίου 2017, ανήλθε σε €11,7εκ.

Κατά το 2017 ποσό ύψους €26,4εκ εγκρίθηκε και 

καταβλήθηκε ως µέρισµα προς την Κυπριακή ∆ηµοκρατία από 

τα κέρδη του έτους 2016.
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Σύνολο Ενεργητικού (€εκ)

    

Ροή Μετρητών (€εκ)

 

 2013 2014 2015 2016 2017

Ροή µετρητών
από εργασίες 99,6

Ροή µετρητών
για δαπάνες 
αναπτύξεως 

-35,4

85,1 44,4 126,5 96,8

-32,7 -29,3 -69,6 -44,4

 2013 2014 2015 2016 2017*

Μη 
κυκλοφορούν
ενεργητικό 

478,1

Κυκλοφορούν
ενεργητικό 454,4

633,8 532,0 527,6 498,0

403,6 439,8 437,3 429,4

Ενδεικτικά Οικονοµικά ∆εδοµένα Πενταετίας (€εκ)

 2013 2014 2015 2016 2017

Έσοδα από Υπηρεσίες 351

Μικτό Κέρδος 75

Σύνολο Ενεργητικού 937

Σύνολο Υποχρεώσεων 392

Αύξηση/(Μείωση)Αποθεµατικών 
λόγω αναλογιστικής θέσης 
Ταµείου Συντάξεων

-12

Αποθεµατικά 545

Ροή µετρητών από εργασίες 100

Καθαρή ροή µετρητών για  
επενδυτικές δραστηριότητες -71

Πληρωµή µερίσµατος 
προς το Κράτος -26

Αναλογία τρέχουσας 
ρευστότητας (φορές) 6,2

434 396 372 362

94 82 88 85

1.037 972 965 927

100 303 279 385

-9 -286 20 -134

938 669 686 543

85 44 127 97

-46 -8 -105 -17

- -31 -52 -50

4,9 6,0 5,5 6,7

20172016201520142013
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* Στο κυκλοφορούν ενεργητικό περιλαµβάνονται και τα “Περιουσιακά στοιχεία ταξινοµηθέντα ως κατεχόµενα προς πώληση”.
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Λευκωσία 
 

 

• Ονασαγόρου 

• Στροβόλου 

• Λυκαβηττού 

• Έγκωµης 

• Λακατάµειας 

• Λατσιών 

• The Mall of Cyprus 

• Nicosia Mall
• Κακοπετριάς 

Λεµεσός

• Κεντρικό 

• Οµόνοιας 

• Λινόπετρας 

• Αγίας Φυλάξεως

• My Mall Limassol 

• Πλατρών 

Λάρνακα

• Κεντρικό 

• Αγίων Αναργύρων 

• Φανερωµένης 

Πάφος 

• Κεντρικό 

• King’s Avenue Mall  

 

• Πόλη  Χρυσοχούς  

Αµµόχωστος

Προσωρινά

 

 • Κεντρικό 

Κερύνεια*

Μόρφου* 

Λεύκα* 

* ∆εν λειτουργούν λόγω κατοχής της περιοχής από τουρκικά στρατεύµατα εισβολής. 

Γραφεία και Καταστήµατα Cyta

Κεντρικά Γραφεία
Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος, Τ.Θ. 24929, 1396 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο: 22701000

Τέλεφαξ: 22494940

www.cyta.com.cy

Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης: 132

Καταστήµατα Cyta Καταστήµατα Cyta

Κατάστηµα Cyta

Καταστήµατα Cyta

Καταστήµατα Cyta

Οδός Μαδρίτης 2


