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Ενημέρωση Συνδικαλιστικών Οργανώσεων σχετικά με
ανακοινώσεις στον Τύπο για τις μεταδόσεις Κυπριακού
Ποδοσφαίρου

Κυρίες και Κύριοι,
Μετά και την πρόσφατη ανακοίνωση των εταιρειών Cablenet και Primetel,
φαίνεται ότι η κατάσταση πραγμάτων σχετικά με τις μεταδόσεις Κυπριακού
Ποδοσφαίρου από την περίοδο 2019-20 θα διαφοροποιηθεί αρνητικά για τη
Cyta, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις προοπτικές του Οργανισμού.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα Κυπριακού Ποδοσφαίρου είναι, με
βάση και δικές σας θέσεις, κύριοι πυλώνες της Στρατηγικής της Cyta και
σημειώνοντας τόσο την επένδυση σε νέα πλατφόρμα Cytavision όσο και τις
σοβαρές επενδύσεις που απαιτεί το έργο Fiber To The Home, του οποίου η
βιωσιμότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με υπηρεσίες ψηλών ταχυτήτων και
δη εικόνας (video) σε πολύ υψηλή ευκρίνεια, υπάρχει και αυξάνεται η
ανησυχία μας για το μέλλον του Οργανισμού μας.
Εδώ και 18 μήνες είχαμε επισημάνει τη σοβαρότητα του θέματος και είχαμε
τις διαβεβαιώσεις σας ότι θα παραμείνουμε πρωταγωνιστές στο Κυπριακό
ποδόσφαιρο, το οποίο είναι το μόνο περιεχόμενο το οποίο δεν μπορεί να
παραδοθεί με άλλο τρόπο στους πελάτες και μπορεί να λειτουργεί ως ανάχωμα
συγκράτησης πελατών στην τιμολογιακή υπεροχή των ανταγωνιστών.
Ακούσαμε για μελέτη ειδικών εξωτερικών συμβούλων που είχατε μετακαλέσει
το φθινόπωρο του 2017. Δεν γνωρίζουμε τα πορίσματα και τις εισηγήσεις
τους. Θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον να μας ενημερώνατε πώς αξιοποιήσατε
αυτή μελέτη.
Εδώ και ένα περίπου χρόνο, ήμασταν δέκτες φημών ότι γίνονταν συζητήσεις
με άλλους κατόχους δικαιωμάτων Κυπριακού Ποδοσφαίρου για εξασφάλιση
πρόσβασης στα δικαιώματα αυτά, όπως επιβεβαιώνεται και από αναφορές τις
ετήσιας έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Προφανώς, για λόγους που δεν
γνωρίζουμε, αντί να αξιοποιήσουμε τις επαφές αυτές, γίναμε δέκτες της
καταφανώς αρνητικής και άκρως δυσάρεστης ανακοίνωσης των εταιρειών
Cablenet και Primetel, γεγονός που μας μετέτρεψε από δυνητικoύς
πρωταγωνιστές σε ουραγούς των εξελίξεων.
Δυστυχώς, οι εξελίξεις όσον αφορά στα δικαιώματα του Κυπριακού
Ποδοσφαίρου για την περίοδο 2019-22 και τα συνεχή δημοσιεύματα
επιτείνουν την τεράστια ανησυχία και αβεβαιότητα μεταξύ των εργαζομένων.

Από τις καθημερινές μας επαφές με τον κόσμο της Cyta διαπιστώνουμε ότι το
ηθικό είναι πολύ χαμηλό και τα τελευταία γεγονότα έχουν σαφώς σχέση.
Τα ερωτήματα είναι σκληρά και αμείλικτα. Νιώθουμε έντονα ότι η κατάσταση
είναι οριακή και τείνει να γίνει μη αναστρέψιμη ως προς τη βιωσιμότητα του
Οργανισμού και υπάρχουν ευθύνες γι’ αυτό. Τα περιθώρια φαίνεται να
εξαντλούνται, αν δεν έχουν ήδη εξαντληθεί.
Παρακαλούμε όπως διευθετήσετε άμεσα συνάντηση με τις Συνδικαλιστικές
Οργανώσεις για:
-

την θέση σας ως προς τα γεγονότα που μας οδήγησαν εδώ και
επεξήγηση των μέτρων που προτίθεστε να λάβετε για να εξέλθει ο
Οργανισμός από τη δίνη στην οποία έχει περιπέσει

Προσβλέπουμε στην άμεση ανταπόκριση σας καθώς οι εξελίξεις τρέχουν, και ο
Οργανισμός είναι πλέον υποχρεωμένος να δραστηριοποιηθεί σε ένα ιδιαίτερα
ανταγωνιστικό περιβάλλον, γεγονός που δεν επιτρέπει πλέον αλλά στρατηγικά
λάθη και ερασιτεχνισμούς.

Από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ - ΣΕΚ)
ΠΑΣΕ – ΑΤΗΚ (ΠΟΑΣ)
ΑΣΕΤ – CYTA
ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ Cyta

