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ΑΤΗΚ: ∆υναµικό άνοιγµα  
στην ελληνική αγορά µέσω της CytaHellas 
 
>ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Η ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΝΑ ΕΥΡΥ 
ΦΑΣΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΟΣΟ ΣΤΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ. 
 

 
 
Η ΑΤΗΚ (Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου) ιδρύθηκε ως Ηµικρατικός Οργανισµός µε 
σκοπό την παροχή, συντήρηση και ανάπτυξη πλήρους τηλεπικοινωνιακής 
υπηρεσίας, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.  Η ΑΤΗΚ η οποία εργοδοτεί σήµερα 
2500 άτοµα, είναι ο πρώτος Οργανισµός της Κύπρου που έγινε µέλος στο 
Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Ποιοτικής ∆ιεύθυνσης EFQM. Παράλληλα είναι ο πρώτος 
Οργανισµός του µεγέθους του, που έχει πιστοποιηθεί µε το πρότυπο ποιότητας ISO 
9001:2000. 
 
Η ΑΤΗΚ παρέχει ένα ευρύ φάσµα τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, υπηρεσιών και 
διευκολύνσεων, που περιλαµβάνουν εφαρµογές φωνής και δεδοµένων τόσο στη 
σταθερή όσο και στην κινητή επικοινωνία, υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας, όπως 
υπηρεσίες περιεχοµένου / πολυµέσων µέσα από το διαδίκτυο κλπ. 
 
>ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 
Η CytaGlobal, η ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Εµπορικών Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ,  ανέπτυξε 
ένα εκτεταµένο υποθαλάσσιο  καλωδιακό δίκτυο οπτικών ινών, το οποίο διασυνδέει 
την Κύπρο µε γειτονικές χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, το Ισραήλ, η Συρία, ο 
Λίβανος και η Αίγυπτος και κατ’ επέκταση µε τον υπόλοιπο κόσµο.  Παράλληλα, 
ανέπτυξε µια εξίσου εντυπωσιακή υποδοµή επίγειων δορυφορικών σταθµών. Μέσω 
του διεθνούς της δικτύου, η CytaGlobal προσφέρει ένα ευρύ φάσµα διεθνών 
τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, υπηρεσιών και ολοκληρωµένων λύσεων, 
καθιστώντας την Κύπρο ως το σηµαντικότερο τηλεπικοινωνιακό κόµβο της 
Ανατολικής Μεσογείου και ως ένα εξαίρετο κέντρο διεθνούς ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας. 
 
Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών της ΑΤΗΚ για επέκταση των δραστηριοτήτων 
της στο εξωτερικό, η CytaGlobal έχουν εντείνει τις προσπάθειες για δραστηριοποίηση 
σε αγορές του εξωτερικού και ιδιαίτερα σε χώρες µε µεγάλες παροικίες Κυπρίων 
όπως η Ελλάδα και το Ηνωµένο Βασίλειο. Η στρατηγική αυτή είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική λαµβάνοντας υπόψη την απελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών 
στην Κύπρο και τη σηµαντική επένδυση της ΑΤΗΚ σε διεθνή καλωδιακά συστήµατα.  
 



>ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
Η στρατηγική αυτή είχε ως αποτέλεσµα την απόφαση για ίδρυση  θυγατρικών  
εταιρειών στο εξωτερικό. Μετά την ίδρυση της CYTA (UK) Ltd  στο Ηνωµένο Βασίλειο 
το 2001, αυτό το χρόνο έχει ιδρυθεί και η CYTA Hellas SA στην Ελλάδα. Η CYTA 
Hellas SA έχει ήδη εξασφαλίσει σχετική Άδεια Παροχέα, ενώ η CYTA (UK) Ltd 
πληρoί τους όρους της Γενικής Εξουσιοδότησης για παροχή τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών στο Ηνωµένο Βασίλειο. Παράλληλα έχει εξασφαλισθεί σηµαντική 
χωρητικότητα στα καλωδιακά συστήµατα της MED NAUTILUS, µεταξύ Κύπρου, 
Ελλάδας και Ηνωµένου Βασιλείου µε σκοπό την υποστήριξη της CYTA UK και CYTA 
Hellas και τη δηµιουργία ιδιόκτητου δικτύου προηγµένης τεχνολογίας µε κόµβους 
στην Κύπρο, Ελλάδα και Ηνωµένο Βασίλειο. 
 
Η δραστηριοποίηση των  CYTA UK και CYTA Hellas στοχεύει στην παροχή 
υπηρεσιών κυρίως σε επιχειρηµατικούς πελάτες και παροχείς τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών.   
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