
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ στις 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013. 

 

1. Γενικά. 

Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3(5) των περί Νομικών 

Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 ως 2007, 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

Οι οικονομικές καταστάσεις της Αρχής έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή που 

διόρισε η Αρχή, ύστερα από έγκρισή μου, σύμφωνα με το άρθρο 3(1) των περί 

Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 

έως 2007. Με βάση τις διατάξεις των ίδιων Νόμων, η Υπηρεσία μας έχει 

διενεργήσει επιπρόσθετο οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο, από τον οποίο 

προέκυψαν τα πιο κάτω θέματα. 

2. Οικονομική κατάσταση. 

(α) Υποβολή Οικονομικών Καταστάσεων.  Σύμφωνα με το άρθρο 3 των περί Νομικών 

Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων, οι λογαριασμοί της Αρχής θα 

πρέπει να είναι έτοιμοι προς έλεγχο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του αμέσως επόμενου έτους και 

οι ελεγμένοι λογαριασμοί με την έκθεση του ιδιώτη ελεγκτή να υποβάλλονται στον Γενικό 

Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας όχι αργότερα από τις 30 Απριλίου για έγκριση. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Αρχής υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας με καθυστέρηση στις 

30.5.2014. 

(β) Αποτελέσματα έτους. Σύμφωνα με τους ελεγμένους λογαριασμούς παρουσιάζεται 

κέρδος €93,96 εκ. πριν από τη φορολογία.  Το κέρδος για το 2013 μετά τη φορολογία και 

μετά την επανακαταμέτρηση, βάσει του αναθεωρημένου ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19, 

της υποχρέωσης του σχεδίου αφυπηρέτησης ύψους €17,3 εκ., ανέρχεται σε €55,7 εκ.  

Συνοπτικά τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων ετών παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

 2013     2012 
Αύξηση/ 
(Μείωση)  % 

 € εκ.     € εκ. € εκ.   

Έσοδα 907,78 1.185,14 (277,36)  (23,4) 

Έξοδα 813,82 1.098,68 (284,86)  (25,9) 

Κέρδος έτους  (πριν τη φορολογία) 93,96 86,46 7,5  8,7 
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Ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται και στις τουρκοκρατούμενες περιοχές από το 1964 

μέχρι σήμερα. Κατά την 31.12.2013 η αξία της ενέργειας που διοχετεύτηκε και δεν 

τιμολογήθηκε ούτε εισπράχθηκε από τους καταναλωτές της εν λόγω ενέργειας, 

χωρίς την επιβολή τόκων ανέρχεται, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΗΚ, σε €270,5 εκ. 

περίπου. Για το 2013 η αξία της ενέργειας αυτής ήταν € 1,3 εκ.  

3. Προϋπολογισμός. 

(α) Έγκριση. Ο Προϋπολογισμός της Αρχής για το 2013 υποβλήθηκε αρχικά στον 

Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στις 9.8.2012. Μετά από 

επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 1.3.2013 για συμμόρφωση με σχετικές 

εγκυκλίους του Υπουργείου για μείωση των λειτουργικών δαπανών της ΑΗΚ, ο 

Προϋπολογισμός επανυποβλήθηκε στις 7.3.2013 στο Υπουργείο Ενέργειας, 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΕΕΒΤ). Ο Προϋπολογισμός εγκρίθηκε από 

το Υπουργικό Συμβούλιο στις 20.3.2013 και κατατέθηκε στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων στις 28.3.2013 ενώ, με βάση τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, 

έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή το αργότερο μέχρι τις 30.9.2012. Ο 

Προϋπολογισμός ψηφίστηκε σε Νόμο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 

25.4.2013 και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας στις 

30.4.2013 (Ν.26(ΙΙ)/2013) και προνοούσε συνολικές δαπάνες ύψους €1.038,1 εκ.   

Κατά την περίοδο 1.3.2013 μέχρι 30.4.2013 έγιναν πληρωμές συνολικού ποσού   

€139.876.776 οι οποίες δεν ήταν νομικάκαλυμμένες, εφόσον δεν υπήρχε 

εγκεκριμένος Προϋπολογισμός.   

(β) Υπερβάσεις σε Κονδύλια του Προϋπολογισμού.  

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΗΚ, σε ορισμένα άρθρα εξόδων υπήρξε κατ’ αρχήν 

υπέρβαση των προϋπολογισθέντων ποσών, συνολικού ύψους €21.714.835, τα 

οποία όμως καλύπτονται από εξοικονομήσεις σε άλλα άρθρα του ιδίου κεφαλαίου, 

όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του περί Προϋπολογισμού Νόμου 

(Ν26(ΙΙ)/2013).  Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο θα πρέπει να ληφθεί σχετική έγκριση 

από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο (∆.Σ.) της Αρχής.  Επίσης μέσα σε τρεις μήνες από 

την έγκριση του ∆.Σ. της Αρχής, κατατίθεται από τον Υπουργό Εμπορίου, 

Ενέργειας, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων 

έκθεση που δεικνύει τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε τέτοια έγκριση και τις 

συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή χορηγήθηκε. Επιπρόσθετα, υπερβάσεις 

ύψους  €391.150 για τις οποίες δεν υπήρχαν εξοικονομήσεις , όπως προνοείται 
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στον Νόμο, δύναται να καλυφθούν από το άρθρο «Μη προβλεπόμενες δαπάνες 

και Αποθεματικό» του Κεφαλαίου  «Απρόβλεπτες ∆απάνες» μετά από έγκριση του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου της Αρχής. Μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου 

δεν είχαν εξασφαλιστεί οι σχετικές εγκρίσεις. 

4. Προσωπικό – Μισθοί/Ωφελήματα – Σχέδια Συντάξεων. 

(α)  Προσωπικό – Μισθοί. Η Αρχή εργοδοτούσε 2169 πρόσωπα  το 2013 ( 2270 

το 2012), που υπηρετούσαν σε μόνιμες θέσεις. Οι εγκεκριμένες θέσεις σύμφωνα με 

τον Προϋπολογισμό ανέρχονταν σε 2.405 για το 2013 (43 με διπλό σταυρό), σε 

σύγκριση με 2.406 το 2012 (44 με διπλό σταυρό). Επίσης, το 2013 υπηρετούσαν  50 

συμβασιούχοι, των οποίων οι όροι εργοδότησης διέπονται από συγκεκριμένη 

Συλλογική Σύμβαση.  

Ο ετήσιος μέσος όρος αποδοχών για το μόνιμο προσωπικό ανέρχεται σε €35.387 

(€36.878 για το έτος 2012), ενώ ο ετήσιος μέσος όρος των δαπανών για το μόνιμο 

προσωπικό, λαμβάνοντας υπόψη και την επιβάρυνση στο Ταμείο Συντάξεων, η 

οποία σύμφωνα με τον αναλογιστή για το 2013 ανερχόταν σε €4.710.000 

(€13.289.000 το 2012), ήταν €45.338 σε σύγκριση με €50.946 το 2012. 

(β)  Σχέδια Συντάξεων.   

(i) Σύμφωνα με την ενδιάμεση αναλογιστική εκτίμηση του Σχεδίου 

Συντάξεων και Χορηγημάτων της ΑΗΚ που υποβλήθηκε τον Μάιο 2014 

με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013, η εύλογη αξία των περιουσιακών 

στοιχείων του Ταμείου υπερβαίνει την παρούσα αξία των υποχρεώσεων 

του Σχεδίου κατά €22,9 εκ. 

(ii)  Πρόωρη αφυπηρέτηση βάσει του Kανονισμού 29Α των περί ΑΗΚ 

(Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1986-1996.  Σύμφωνα με τον 

Κανονισμό 29Α όπως τροποποιήθηκε το 1996, των περί ΑΗΚ (Όροι 

Υπηρεσίας) Κανονισμών 1986-1996, η ΑΗΚ δύναται με απόφασή της 

να επιτρέψει σε υπάλληλο, ο οποίος έχει συμπληρώσει ηλικία 50 

χρόνων και 25 τουλάχιστον χρόνια πραγματική υπηρεσία στην ΑΗΚ, 

όπως αφυπηρετήσει πρόωρα. Στους πρόωρα αφυπηρετούντες 

υπαλλήλους προσφέρεται αποζημίωση, πέραν των συνταξιοδοτικών 

τους ωφελημάτων.   

 Σχετικά με το πιο πάνω αναφέρονται τα ακόλουθα: 



 - 4 - 

       Στον Προϋπολογισμό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 

2013 περιλήφθηκε σχετικό κονδύλι ύψους €5.000.000, ενώ 

αφυπηρέτησαν 83 άτομα με συνολικό κόστος €4.175.123 από τα 

οποία τα 79 πήραν ως αποζημίωση το ψηλότερο ποσό που 

δικαιούνται, σύμφωνα με το σχέδιο, δηλαδή €51.258 ο καθένας. 

Kατά το υπό εξέταση έτος αφυπηρέτησαν κανονικά 36 υπάλληλοι. 

Σημειώνεται ότι με βάση την έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών 

για αποδέσμευση του σχετικού ποσού στον Προϋπολογισμό της 

ΑΗΚ για το 2013, έχουν καταργηθεί ισάριθμες θέσεις στον 

Προϋπολογισμό της Αρχής για το 2014.  

        Αναφέρεται σχετικά ότι από την έναρξη του Σχεδίου το 1996 μέχρι 

και το 2013 (17 χρόνια) έχουν αφυπηρετήσει πρόωρα συνολικά 460 

υπάλληλοι και το συνολικό επιπρόσθετο φιλοδώρημα που τους 

καταβλήθηκε, πέραν των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, ανέρχεται 

στα €17,6 εκ.   

       Πέντε άτομα που αφυπηρέτησαν πρόωρα, έλαβαν συνολική 

αποζημίωση ύψους €176.996 ενώ υπολείπονταν 15-22 μήνες μέχρι 

την κανονική τους αφυπηρέτηση. Όπως υποδεικνύεται σε 

προηγούμενες Εκθέσεις μας, δεν δικαιολογείται η έγκριση πρόωρης 

αφυπηρέτησης υπαλλήλων που βρίσκονται στα πρόθυρα της 

κανονικής αφυπηρέτησης με καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης 

αφού είναι προφανές ότι στις περιπτώσεις αυτές, κίνητρο για τους 

αφυπηρετούντες είναι η λήψη πρόσθετου φιλοδωρήματος και όχι η 

εξυπηρέτηση των σκοπών του Σχεδίου, οι οποίοι σύμφωνα με 

προηγούμενες αναφορές του Προέδρου της Αρχής σε επισημάνσεις 

μας, είναι η ανανέωση του προσωπικού της και η αντικατάσταση με 

καλύτερα εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό.  

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με σχετικές επιστολές του Υπουργείου Οικονομικών και 

του Υπουργείου ΕΕΒΤ ημερ. 9.10.2013 και 14.10.2013 αντίστοιχα, ο Υπουργός 

Οικονομικών ενέκρινε την αποδέσμευση του ποσού στον Προϋπολογισμό της ΑΗΚ 

για το έτος 2013 για σκοπούς αποζημίωσης βάσει του Κανονισμού 29Α, υπό την 

προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, τερματισμού του εν λόγω Σχεδίου, με την αφυπηρέτηση 

των υπαλλήλων που θα αξιοποιήσουν το Σχέδιο μετά την εν λόγω αποδέσμευση. Ως 
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εκτούτου, αναμένεται από την ΑΗΚ να προβεί στις δέουσες ενέργειες για κατάργηση, 

με Κανονιστική ∆ιοικητική Πράξη, του εν λόγω Σχεδίου. 

Συναφώς αναφέρεται ότι στη συνεδρία του ημερ. 8.10.2013 το ∆Σ αποφάσισε όπως 

η Αρχή προχωρήσει με την κατάρτιση ή/και τον σχεδιασμό νέου στοχευμένου 

Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης, στη βάση εκπόνησης σχετικής Αναλογιστικής 

Μελέτης. Σχετική αναφορά γίνεται σε επόμενη παράγραφο της Έκθεσής μας. 

(γ) Υπερωρίες.  Το ολικό ποσό για υπερωριακή αποζημίωση που πληρώθηκε στο 

προσωπικό της Αρχής το 2013 μειώθηκε σημαντικά αφού ανήλθε σε €1.818.664 σε 

σύγκριση με €3.749.831 το 2012. Σε 88 υπαλλήλους καταβλήθηκε υπερωριακή 

αποζημίωση από €5.000 μέχρι €25.000 περίπου στον καθένα. Επισημαίνεται ότι, 

συνολικό ποσό ύψους €66.661 καταβλήθηκε σε λειτουργούς της Αρχής που 

κατέχουν μισθολογική κλίμακα Α13 και άνω, σε σύγκριση με €67.784 το 2012.  

Έχοντας υπόψη τις παρούσες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες,  εισηγηθήκαμε όπως 

μελετηθεί το ενδεχόμενο κατάργησης της υπερωριακής αποζημίωσης για λειτουργούς 

από μισθολογική κλίμακα Α13 και άνω (στο δημόσιο δεν καταβάλλονται υπερωρίες για 

τις μισθολογικές κλίμακες Α13 και άνω, εκτός ύστερα από απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου που δίδεται σε πολύ μεμονωμένες περιπτώσεις).  

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στον Οργανισμό 

υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο από τη Γενική ∆ιεύθυνση και εγκρίνεται σε περιπτώσεις 

που η υπερωριακή εργασία είναι αναπόφευκτη.  Πρόσθεσε επίσης ότι είναι δυνατό, σε 

μεμονωμένες περιπτώσεις που αφορούν σε επιδιόρθωση βλαβών στο σύστημα και 

στην εκφόρτωση καυσίμων στους Ηλεκτροπαργωγούς Σταθμούς, να δοθεί έγκριση 

από τον Γενικό ∆ιευθυντή για καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης και σε 

Λειτουργούς Κλίμακας Α13 και άνω. 

(δ)  Επιδόματα & Ωφελήματα Προσωπικού. 

(i)  Επιδόματα. Στην Έκθεσή μας για το 2012 αναφέραμε ότι με βάση τους περί 

Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όρους Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 1986 και τις 

συλλογικές συμβάσεις που υπογράφτηκαν διαχρονικά παραχωρούνται διάφορα 

επιδόματα στο προσωπικό τα οποία, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος 

Μισθοδοσίας της Αρχής, αριθμούνται σε 42 (σύμφωνα με ομαδοποίηση της 

Αρχής σε 27) και εισηγηθήκαμε όπως, για σκοπούς μείωσης των λειτουργικών 

της δαπανών, η Αρχή προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στην επανεξέταση 

όλων των επιδομάτων που παραχωρούνται στο προσωπικό, έτσι ώστε σε 

συνεργασία και με το Υπουργείο Οικονομικών να ληφθούν σχετικές αποφάσεις 
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με σκοπό την αναθεώρηση/διαφοροποίηση ή/και πιθανή κατάργησή τους, όπου 

αυτό απαιτείται. 

Στις 8.8.2013, μετά από σχετικές διαβουλεύσεις, επιτεύχθηκε συμφωνία 

Μείωσης Λειτουργικών Εξόδων – Εξορθολογισμός Επιδομάτων με τις 3 

από τις 4 συνδικαλιστικές οργανώσεις. Σχετικά αναφέρεται ότι η Συντεχνία 

Επιστημονικού Προσωπικού της ΑΗΚ (ΣΕΠΑΗΚ) δεν υπέγραψε την εν 

λόγω συμφωνία, ενώ  41 υπάλληλοι μέλη της καταχώρισαν τον Φεβρουάριο 

2014 σχετική προσφυγή εναντίον της Αρχής, λόγω μη καταβολής του 

οδοιπορικού επιδόματος για τον μήνα Οκτώβριο 2013, η οποία εκκρεμεί.   

Η πιο πάνω συμφωνία η οποία με βάση στοιχεία της ΑΗΚ θα επιφέρει 

ετήσια εξοικονόμηση περίπου €3,2 εκ. (σε σύγκριση με το 2012) 

εγκρίθηκε από το ∆Σ στις 24.9.2013 με ισχύ για δεδουλευμένα από 

1.10.2013. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι, από τα 42 επιδόματα, 24 

καταργήθηκαν, 2 αναστάληκαν, 6 μειώθηκαν κατά 25%, 8 παρέμειναν 

ως είχαν, ενώ το επίδομα οδήγησης και το οδοιπορικό επίδομα θα 

καταβάλλονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Αναφέρεται επίσης ότι οι 

μειώσεις έγιναν στο βασικό μέρος του ύψους του επιδόματος πριν τη 

μείωση 15% του επιδόματος που εφαρμόζεται από 1.4.2013. 

Το ύψος των επιδομάτων που καταβλήθηκαν στο προσωπικό το 2013 

ανήλθε σε €7,4 εκ. (€11 εκ. το 2012) περιλαμβανομένων των υπερωριών 

ύψους €1,8 εκ. (€3,4 εκ. το 2012). 

Σε σχετική επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών προς τον Γενικό 

∆ιευθυντή του Υπουργείου ΕΕΒΤ ημερ. 17.3.2014 για τον Προϋπολογισμό 

της ΑΗΚ για το 2014 αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η ΑΗΚ πρέπει να 

προχωρήσει στην υιοθέτηση των ρυθμίσεων που διαλαμβάνονται στον 

Κρατικό Προϋπολογισμό αναφορικά με τα επιδόματα και άλλα οικονομικά 

ωφελήματα των κρατικών υπαλλήλων, εφόσον αυτό συνεπάγεται ετήσια 

εξοικονόμηση ύψους €3,78 εκ., ενώ υιοθέτηση της συμφωνίας που 

υπογράφτηκε μεταξύ της ΑΗΚ και των συντεχνιών συνεπάγεται 

εξοικονόμηση ύψους €2,73 εκ. (διαφορά €1,05 εκ.). 

Με επιστολή του ημερ. 21.3.2014 προς τον Υπουργό Οικονομικών ο Πρόεδρος 

της Αρχής, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το ποσό της διαφοράς ύψους €1,05 εκ. 

καλύφθηκε με μειώσεις δαπανών που αφορούν σε ωφελήματα προσωπικού 

(π.χ. Υπερωρίες, Οδοιπορικά/Μεταφορικά και Επιδόματα εκτός έδρας). 
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Εκφράσαμε την άποψη ότι η πιο πάνω διευθέτηση δεν θεωρείται μόνιμη 

ρύθμιση εφόσον η εξοικονόμηση του εν λόγω ποσού αφορά αποκλειστικά στον 

Προϋπολογισμό της ΑΗΚ για το 2014. 

Παρά τη σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων της ΑΗΚ με την 

κατάργηση ή/και διαφοροποίηση των επιδομάτων του προσωπικού, 

εισηγηθήκαμε όπως η Αρχή συνεχίσει τις προσπάθειες σε συνεννόηση με τα 

αρμόδια Υπουργεία ώστε να εξεταστεί η αναγκαιότητα της συνέχισης 

παραχώρησης ή/και τροποποίησης των υπόλοιπων επιδομάτων (π.χ. 

επίδομα τηλεφώνου, επίδομα οδήγησης, επίδομα Κυριακής και ∆ημοσίων 

Αργιών) ως η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομικών για τη 

ρύθμιση των επιδομάτων είχε προσωρινό χαρακτήρα και αφορούσε στον 

Προϋπολογισμό για το έτος 2014 και πρόσθεσε ότι θα καταβληθεί 

περαιτέρω προσπάθεια για εναρμόνιση της ΑΗΚ με τις οδηγίες του 

Υπουργείου Οικονομικών και την πρακτική που ακολουθείται στο δημόσιο 

τομέα και σε άλλους Ημικρατικούς Οργανισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες της ΑΗΚ.  

(ii) Ωφελήματα.  Με βάση τους περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όρους 

Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 1986 και τις συλλογικές συμβάσεις που 

υπογράφτηκαν διαχρονικά, πέραν των επιδομάτων που αναφέρονται πιο 

πάνω, παραχωρούνται διάφορα ωφελήματα στο προσωπικό τα οποία, 

σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής το 2013 ανήλθαν σε €6,9 εκ. (€7,9 εκ.το 

2012) και παρουσιάζονται πιο κάτω: 

  2013  2012 

  €  € 

Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης   3.918.244*  4.538.937 

Ειδικό Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης  51.260  51.260 

Ταμείο Ευημερίας  1.498.426  1.926.035 

Ταμείο Βοηθείας   228.784   255.618 

Σχέδιο Υποτροφιών  5.050  67.800 

Επιδότηση Επιτοκίου Εκπαιδευτικών ∆ανείων  949.072  800.000 

Αποζημίωση για θάνατο  126.444  85.932 

Ασφάλεια Προσωπικών Ατυχημάτων  142.784  152.545 

  6.920.064  7.878.127 

*∆εν περιλαμβάνεται το κόστος που αφορά στους συνταξιούχους ύψους €2.647.484 για το 2013 

(€3.605.373 για το 2012). 



 - 8 - 

Ειδικότερα αναφέρονται τα ακόλουθα:  

 Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  Με βάση το άρθρο 47 των περί 

Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όρους Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1986 

(Κ∆Π291/1986), η Αρχή θα διατηρεί Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης το 

οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με εσωτερικούς Κανονισμούς και στο οποίο θα 

συνεισφέρει ποσοστό που συμφωνείται με τις συντεχνίες. Από 1.1.2010 το 

ποσοστό εισφοράς της Αρχής στο εν λόγω Ταμείο ανέρχεται σε 5,9% πάνω στις 

ακαθάριστες απολαβές των υπαλλήλων και στον συντάξιμο μισθό των 

συνταξιούχων. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια των συλλογικών συμβάσεων λειτουργεί 

Ειδικό Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης το οποίο χρηματοδοτείται από την 

Αρχή με ποσό €51.260 (£30.000) ετησίως, από 1.1.1999. Επισημαίνεται ωστόσο 

ότι, και στα δύο πιο πάνω Ταμεία δεν καταβάλλεται καμιά εισφορά από τους 

υπάλληλους/συνταξιούχους της ΑΗΚ.  

Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε το 2013 από την ΑΗΚ για τα 2 Ταμεία 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (περιλαμβανομένου του κόστους για συνταξιούχους 

της ΑΗΚ), ανήλθε συνολικά σε €6,6 εκ. (€8,2 εκ. το 2012) περίπου. 

Όπως μας ανέφερε ο Πρόεδρος  σε πολλές περιπτώσεις τα επιπρόσθετα κόστη που 

επωμίζονται τα μέλη υπερβαίνουν κατά πολύ το ποσοστό του 1.5% επί του 

μισθολογίου τους που στην περίπτωση των κυβερνητικών υπαλλήλων θα τους 

εξασφάλιζε πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  

Ταμείο Ευημερίας. Με βάση το άρθρο 48 των ίδιων Κανονισμών, και εσωτερικούς 

Κανονισμούς, η Αρχή θα διατηρεί Ταμείο Ευημερίας, σκοπός του οποίου είναι η 

οργάνωση, εκτέλεση και χρηματοδότηση προγραμμάτων και εκδηλώσεων για τη γενική 

ευημερία και ψυχαγωγία των μελών του Ταμείου και των οικογενειών τους, στο οποίο 

θα συνεισφέρει ποσοστό που συμφωνείται με τις συντεχνίες. Από 1.1.2007 το ποσοστό 

εισφοράς της Αρχής ανέρχεται σε 2,45% πάνω στο εκάστοτε μισθολόγιο του 

προηγούμενου έτους, ενώ το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε από την ΑΗΚ το 2013 

ανήλθε σε €1,5 εκ. (€2 εκ. το 2012) περίπου. Επισημαίνεται ότι και στο εν λόγω Ταμείο 

δεν καταβάλλεται καμιά εισφορά από τους υπάλληλους της ΑΗΚ ενώ τα μέλη του 

Ταμείου πληρώνουν μόνο για τη χρήση των καταλυμάτων που διαθέτουν τα Ταμεία 

Αναφέρεται επίσης ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, κατά τα έτη 2012 και 2011 

κατανεμήθηκε σε υπαλλήλους μέλη του Ταμείου ποσό ύψους €770.000 και €800.000 

περίπου αντίστοιχα, από το Ταμείο. 
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 Επιδότηση Επιτοκίου Εκπαιδευτικών ∆ανείων.  Σύμφωνα με τα άρθρα 34 

και 35 των περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και χορηγημάτων 

σε υπαλλήλους της ΑΗΚ και εξαρτώμενους τους (Όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεως 

της Κυβέρνησης)) Ενοποιημένων Κανονισμών του 1997 (Κ∆Π188/1997), και τους 

εσωτερικούς Κανονισμούς παρέχονται εκπαιδευτικά δάνεια στα μέλη του Σχεδίου. 

Με βάση συμβατική της υποχρέωση, η Αρχή επιχορηγεί 4% (από 1.1.1999) του 

επιτοκίου για τα εκπαιδευτικά δάνεια που συνάπτουν οι υπάλληλοι της από το 

Ταμείο Συντάξεων.  

Το έτος 2013 εγκρίθηκαν, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΗΚ, 57 εκπαιδευτικά δάνεια 

(112 το 2012) συνολικού ύψους περίπου €2,4 εκ. (€4,7 εκ. το 2012), ενώ το 

συνολικό ποσό της επιδότησης που καταβλήθηκε από την Αρχή το 2013 ανέρχεται 

σε €949.072 (€800.000 το 2012).  

Για όλα τα πιο πάνω ωφελήματα η Υπηρεσία μας σημειώνει, κατ΄ανάλογο τρόπο 

που έχει θέσει το θέμα και σε άλλους ημικρατικούς οργανισμούς, ότι το ποσό των 

€9.567.548 (περιλαμβάνεται ποσό €2,6 εκ. για ιατροφαρμακευτική κάλυψη των 

συνταξιούχων) που έχει δοθεί το 2013 σε παρεμφερή ωφελήματα, όπως 

αναφέρεται πιο πάνω, δεν θα πρέπει πλέον να επιβαρύνει τον Οργανισμό αλλά 

τους υπαλλήλους/συνταξιούχους του. Το ίδιο ισχύει για τη Συνεισφορά στο Ταμείο 

Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους υπαλλήλους του Οργανισμού. 

Υπενθυμίζεται ότι στους δημόσιους υπαλλήλους έχει καταργηθεί από το 2013 η 

δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αφού με βάση τους περί Ιατρικών 

Κυβερνητικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών Γενικούς (Τροποποιητικούς) 

Κανονισμούς (Κ∆Π143/2013) οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι εκπαιδευτικοί και οι 

κρατικοί αξιωματούχοι συνεισφέρουν 1,5% επί των ακαθάριστων απολαβών τους 

ώστε να μπορούν να λαμβάνουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ήδη ημικρατικοί 

οργανισμοί έχουν προβεί σε σχετικές αποκοπές από τις απολαβές των 

υπαλλήλων.  

5. Εξορθολογισμός Οργανικής ∆ομής. 

Ο εξορθολογισμός της δομής του Οργανισμού αποτελούσε ένα από τα 10 έργα 

που ανατέθηκαν, στην εταιρεία Συμβούλων ΑΣΠΡΟΦΩΣ για το οποίο η σχετική 

μελέτη ολοκληρώθηκε το 2007, χωρίς ωστόσο μέχρι τον Απρίλιο 2014, 6 και 

πλέον έτη μετά, να επιτευχθεί ο στόχος του εξορθολογισμού. Σχετικά αναφέρεται 

ότι, με απόφαση του ∆Σ ημερ. 7.6.2013 αποφασίστηκε η μείωση του προσωπικού 
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κατά 10% εντός της επόμενης πενταετίας, δέσμευση την οποία έλαβε η Αρχή και έναντι 

της ΡΑΕΚ, ενώ με νέα απόφασή του ημερ. 10.9.2013 το ∆Σ αποφάσισε περαιτέρω 

μείωση του προσωπικού και νέα οργανική δομή.  

Όπως αναφέραμε στην Έκθεσή μας για το 2012, η ΑΗΚ ξεκίνησε τη διαδικασία 

εξορθολογισμού υπογράφοντας το 2012 συμφωνίες με τις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις οι οποίες αφορούσαν στον εξορθολογισμό/αναδιάρθρωση της ∆ιευθυντικής 

∆ομής του Οργανισμού (μείωση κατά 49 άτομα). Η διαδικασία ωστόσο, δεν 

ολοκληρώθηκε αφού προϋπόθεση γα την υλοποίηση των συμφωνιών αποτελούσε η 

εφαρμογή Σχεδίου Οικιοθελούς Πρόωρης Αφυπηρέτησης το οποίο εγκρίθηκε από το ∆Σ 

στις 22.5.2012 αλλά δεν έτυχε της έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών επειδή 

βρίσκονταν σε εξέλιξη σχετικές διαβουλεύσεις για τα μέτρα εξυγίανσης της οικονομίας, 

ενώ η Υπηρεσία μας έκρινε, μεταξύ άλλων, ότι το συγκεκριμένο σχέδιο δεν ήταν 

ρεαλιστικό και πραγματοποιήσιμο υπό τις συνθήκες της οικονομίας.  

Συναφώς αναφέρεται ότι, αφυπηρέτησαν το 2013, με βάση το υφιστάμενο σχέδιο 

πρόωρης αφυπηρέτησης, Κανονισμός 29Α, 83 άτομα με συνολικό ποσό αποζημίωσης 

€4.175.123, και καταργήθηκαν ισάριθμες θέσεις στον Προϋπολογισμό του 2014.  

Το ∆Σ της Αρχής στις 10.9.2013 ενέκρινε τη νέα οργανική διάρθρωση της ΑΗΚ για 

το έτος 2014 σύμφωνα με την οποία οι οργανικές θέσεις της ΑΗΚ μειώνονται κατά 

321 (περιλαμβανομένων των πιο πάνω 83 θέσεων που ήδη καταργήθηκαν) 

ποσοστό 13,5%. Στις 8.10.2013 το ∆Σ αποφάσισε, μεταξύ άλλων, όπως 

προχωρήσει με την κατάρτιση ή/και σχεδιασμό στοχευμένου Σχεδίου Πρόωρης 

Αφυπηρέτησης στη βάση εκπόνησης σχετικής αναλογιστικής μελέτης.  

Σχετικά αναφέρεται ότι η ΡΑΕΚ με επιστολή της ημερ. 27.9.2013 ανέφερε ότι η πιο 

πάνω απόφαση του ∆Σ της ΑΗΚ κινείται προς την ορθή κατεύθυνση και ζήτησε, 

μεταξύ άλλων, όπως υποβληθεί εντός Οκτωβρίου 2013, συγκεκριμένη δέσμευση 

μεσοπρόθεσμης στρατηγικής της ΑΗΚ για τον εξορθολογισμό της οργανικής 

δομής και τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της με σαφείς στόχους που θα 

στηρίζεται στη διαφοροποίηση μεθόδων εργασίας, βελτίωση παραγωγικότητας και 

αύξηση της ευελιξίας και απόδοσης του Οργανισμού προς όφελος των 

καταναλωτών.   

Η Αρχή στις 31.1.2014, προχώρησε, σε ανάθεση σε συγκεκριμένη εταιρεία για 

εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης που αφορά στον σχεδιασμό και κοστολόγηση 

σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης. Η παράδοση της μελέτης καθορίστηκε το 
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αργότερο μέχρι τις 31.3.2014 ενώ μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου (Απρίλιος 

2014) η πιο πάνω μελέτη φαίνεται να μην έχει παραδοθεί στην Αρχή.  

Σχετικά με τα πιο πάνω, αναμένεται ότι η ΑΗΚ θα προχωρήσει το συντομότερο 

στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για επίτευξη του εξορθολογισμού της 

οργανικής δομής της Αρχής και υποβάλει την μεσοπρόθεσμη στρατηγική της για 

τον Εξορθολογισμό της Οργανικής ∆ομής την οποία ζήτησε η ΡΑΕΚ.  

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι από τις 30.9.2013 έχει αρχίσει η εφαρμογή της νέας 

Οργανικής ∆ομής του Οργανισμού που περιλαμβάνει και τους στόχους που είχαν 

τεθεί για εναρμόνιση με τις σχετικές νομοθεσίες (διαχωρισμός δραστηριοτήτων 

κ.λπ.) και τη βελτίωση της λειτουργίας του Οργανισμού.  Πρόσθεσε επίσης ότι 

παραμένει σε εκκρεμότητα η αποτύπωση της μείωσης των θέσεων του 

προσωπικού στο σύνολό της, στον Προϋπολογισμό, για το λόγο ότι δεν έχει ακόμη 

εγκριθεί σχέδιο στοχευμένης πρόωρης εθελούσιας αφυπηρέτησης, το οποίο 

αποτελεί προϋπόθεση για την πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών. 

6. Μνημόνιο Συναντίληψης και αποκρατικοποίηση Οργανισμών ∆ημοσίου 

∆ικαίου.  

Στις 4.3.2014 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας ο περί 

Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης Νόμος του 2014 (Ν. 28(I)/2014). Στο 

Προοίμιο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι ο Νόμος ψηφίστηκε προς αποφυγή 

περαιτέρω επιδείνωσης της δημοσιονομικής κατάστασης της ∆ημοκρατίας και για 

αύξηση των εσόδων του Κράτους, σημαντικό μέρος των οποίων θα πρέπει να 

προέλθει από την εφαρμογή ενός προγράμματος αποκρατικοποιήσεων για την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και για προώθηση επενδύσεων και επειδή το 

δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται καλύτερα από τη μετατροπή ορισμένων 

Οργανισμών ∆ημοσίου ∆ικαίου σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.  

Η Απόφαση για προώθηση πολιτικής αποκρατικοποιήσεων λήφθηκε από  το 

Υπουργικό Συμβούλιο στις 5.12.2013 αφού έλαβε υπόψη, σύμφωνα με την 

Απόφαση, τις υποχρεώσεις της ∆ημοκρατίας που προκύπτουν από το Μνημόνιο 

Συναντίληψης. Με την εν λόγω Απόφαση εγκρίθηκε και το Πρόγραμμα ∆ράσης 

σύμφωνα με το οποίο η υλοποίηση της αποκρατικοποίησης της ΑΗΚ, αναμένεται 

να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο 2017. Με σχετικό ∆ιάταγμα, το οποίο  

δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της ∆ημοκρατίας στις 28.3.2014 (Κ∆Π 

176/2014), το Υπουργικό Συμβούλιο κήρυξε, μεταξύ άλλων, την ΑΗΚ  ως φορέα 



 - 12 -

υποκείμενο σε αποκρατικοποίηση ενώ η μέθοδος, έκταση και διαδικασία της 

αποκρατικοποίησης   θα καθοριστεί μεταγενέστερα.  

Σχετικά αναφέρεται ότι, στα πλαίσια των προνοιών του Μνημονίου Συναντίληψης, το 

∆Σ αποφάσισε όπως η Αρχή προχωρήσει στην έκδοση διαγωνισμού για εξασφάλιση 

συμβούλων για καθορισμό της αξίας του Οργανισμού ως δρώσα επιχείρηση. Ως 

αποτέλεσμα, η Αρχή κατακύρωσε τον διαγωνισμό αρ. 71/2013 στην εταιρεία  «Α» τον 

Οκτώβριο του 2013, με χρονοδιάγραμμα παράδοσης τελικής έκθεσης από τους 

συμβούλους εντός οκτώ βδομάδων από την ημερομηνία έναρξης του έργου. Ωστόσο, 

μέχρι την ημερομηνία ελέγχου (Απρίλιος 2014) δεν είχε υποβληθεί στην ΑΗΚ το τελικό 

κείμενο της μελέτης.  

Ο Πρόεδρος μάς ανέφερε ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ στη συνεδρία του 

ημερομηνίας 3.4.2014, αποφάσισε όπως παγοποιηθεί η ολοκλήρωση της εργασίας 

που αφορά στην αποτίμηση της αξίας της ΑΗΚ από την συγκεκριμένη εταιρεία η οποία, 

μετά  από σχετική ενημέρωση, υπέβαλε Τελικό Προσχέδιο Έκθεσης στις 28.4. 2014. 

7. Έκρηξη της 11ης Ιουλίου – Οικονομικές επιπτώσεις στην ΑΗΚ - 

Μετακύλιση μέρους του κόστους στους καταναλωτές. 

Η έκρηξη της 11ης Ιουλίου 2011 στο Μαρί, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στoν 

ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Βασιλικού ο οποίος κάλυπτε το 60% της παραγωγής, 

οικονομικές επιπτώσεις στην ΑΗΚ, στην Κυπριακή ∆ημοκρατία και μετακύλιση μέρους 

του κόστους στους καταναλωτές.   

Συνοπτικά αναφέρεται ότι όσον αφορά στις ζημιές στις εγκαταστάσεις του Βασιλικού, 

καλύφθηκαν από τα δύο ασφαλιστικά συμβόλαια σύμφωνα με τα οποία η ΑΗΚ έχει 

υποχρέωση να εκχωρήσει τις απαιτήσεις/δικαιώματά της στις ασφαλιστικές εταιρείες για 

ανάκτηση από αυτές οποιασδήποτε πληρωμής γίνει κάτω από τις ασφάλειες αυτές. Οι 

ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αναλάβει την ευθύνη κάλυψης των ζημιών και 

υπογράφηκαν σχετικές εξώδικες συμφωνίες μεταξύ  των εμπλεκομένων μερών (μεταξύ 

της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, της ΑΗΚ, της ασφαλιστικής εταιρείας και των 

αντασφαλιστών της).  Με βάση τις συμφωνίες η ΑΗΚ εισέπραξε συνολικό ποσό ύψους 

€152 εκ. (€132,5 εκ. από την Atlantic Insurance Co. Ltd και €19,5 εκ. από την Eurosure 

Insurance Co. Ltd), ποσό το οποίο, σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, φαίνεται να έχει 

καλύψει το κόστος αποκατάστασης των ζημιών.  Συναφώς αναφέρεται ότι μέρος των 

ζημιών στο Βασιλικό καλύφθηκαν από τις ασφαλιστικές εταιρείες και το μεγαλύτερο μέρος 

ανέλαβε το Κράτος (συνολικό ποσό €113,6 εκ. περίπου) με βάση τις εξώδικες 
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συμφωνίες, ποσό το οποίο θα καταβληθεί με εξαμηνιαίες δόσεις προς τους 

αντασφαλιστές, αρχίζοντας από 28.1.2013 (15.7.2014 για τη συμφωνία με Eurosure 

Insurance Co. Ltd). Επιπρόσθετα, ένα μέρος των οικονομικών επιπτώσεων και 

συγκεκριμένα ποσό ύψους €93 εκ., έχει επιβληθεί στους καταναλωτές (επιβολή έκτακτης 

προσαύξησης) ένεκα του αυξημένου κόστους καυσίμων λόγω της χρήσης μονάδων 

χαμηλότερης απόδοσης και της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους.  Επίσης, το 

Κράτος επωμίστηκε ποσό ύψους €24,5 εκ. που αφορά στην ενοικίαση προσωρινών 

μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ΑΗΚ, στη βάση απόφασης του ΥΣ 

ημερ. 31.8.2011, ενώ με σχετικές επιστολές της προς τα αρμόδια Υπουργεία η ΑΗΚ 

διεκδικεί ποσό ύψους €24,5 εκ. που αφορά στο κόστος των προσωρινών μονάδων για τη 

δεύτερη περίοδο, βάσει της εν λόγω απόφασης του ΥΣ.   

Ζητήσαμε να πληροφορηθούμε για οποιεσδήποτε εξελίξεις όσον αφορά στο ποσό των 

€24,5 εκ. που διεκδικεί η ΑΗΚ. 

Ο Πρόεδρος μάς ανέφερε , μεταξύ άλλων, ότι η ΑΗΚ συνεχίζει να διεκδικεί το ποσό των  

€24,5 εκ. που αφορά στο κόστος ενοικίασης προσωρινών μονάδων παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας .  Μας πληροφόρησε επίσης ότι το Υπουργείο Οικονομικών με 

επιστολή του ημερομηνίας 12.5.2014 ενημέρωσε την ΑΗΚ για την απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 27.2.2014 όπως ο Υπουργός Οικονομικών λάβει τη 

συγκατάθεσή της ΑΗΚ για μη καταβολή του ποσού των €24,5 εκ. που ενέκρινε το 

Υπουργικό Συμβούλιο στις 31.8.2011, θέμα το οποίο όπως ανέφερε ο Πρόεδρος θα 

τεθεί ενώπιον του ∆Σ της Αρχής για λήψη απόφασης. 

8.  Ποντισμένα Πυρομαχικά στη θαλάσσια περιοχή Ζυγίου.  

O Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής, με επιστολή του ημερ. 12.6.2013, προς τον 

Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Άμυνας, αναφέρεται σε πληροφορίες που έχουν 

δει το φως της δημοσιότητας για μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών που ποντίστηκαν 

στη θαλάσσια περιοχή Ζυγίου που γειτονεύει με τον Η/Σ Βασιλικού σύμφωνα με 

τις οποίες υπάρχει ορατός κίνδυνος μεγάλης έκρηξης λόγω των πυρομαχικών που 

βρίσκονται στον βυθό για πάρα πολλά χρόνια, και  ζήτησε πλήρη ενημέρωση 

σχετικά με το θέμα.   

Σε απαντητική επιστολή του ημερ. 22.7.2013 ο Γενικός ∆ιευθυντής του 

Υπουργείου Άμυνας ενημέρωσε την Αρχή ότι, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού 

Συμβουλίου, ο Υπουργός Άμυνας διόρισε Τεχνική Επιτροπή για ετοιμασία μελέτης 

για την εκτίμηση του βαθμού επικινδυνότητας των ποντισμένων πυρομαχικών και 
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εάν τίθεται θέμα γενικότερης ασφάλειας ενώ σε επιστολή του ημερ. 7.10.2013 

ενημέρωσε την Αρχή, μεταξύ άλλων, ότι με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης 

εκτίμησης «διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος ενεργειακής 

ασφάλειας, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα. Η έκθεση συστήνει όπως σε 

μελλοντικούς σχεδιασμούς όδευσης αγωγών φυσικού αερίου ή κατασκευής άλλων 

υποδομών, οι περιοχές πόντισης των εν λόγω πυρομαχικών δέον να 

αποφεύγονται για καθαρά προληπτικούς λόγους».  

Στις 7.11.2013 η Αρχή, κατόπιν αιτήματος των αντασφαλιστών της εταιρείας που 

παρέχει ασφαλιστική κάλυψη για τα περιουσιακά στοιχεία της Αρχής, ζήτησε από 

το Υπουργείο Άμυνας αντίγραφο της σχετικής μελέτης και συγκεκριμένες 

πληροφορίες αναφορικά με τα ποντισμένα πυρομαχικά όπως, ποσότητες, βάθος 

πόντισης, τύπο πυρομαχικών και ημερομηνία πόντισης. Σημειώνεται ότι σύμφωνα 

με τους Γενικούς Όρους του συμβολαίου της Αρχής για την ασφαλιστική κάλυψη 

των περιουσιακών της στοιχείων, αυτό είναι ακυρώσιμο στην περίπτωση που η 

Αρχή σκόπιμα δεν γνωστοποιεί στην ασφαλιστική εταιρεία συγκεκριμένα 

δεδομένα. Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Άμυνας με επιστολή του ημερ. 

24.2.2014, ενημέρωσε την ΑΗΚ αναφορικά με τις εισηγήσεις της Τεχνικής 

Επιτροπής, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, και επισήμανε 

ότι οι περαιτέρω πληροφορίες που ζητούνται θα προσκομισθούν σε επί τόπου 

επίσκεψη αρμόδιου λειτουργού της ΑΗΚ στο Υπουργείο Άμυνας. Μέχρι τέλος 

Μαρτίου 2014 η Αρχή δεν ενέργησε ανάλογα για λήψη των ζητηθέντων 

πληροφοριών.  

Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του θέματος εισηγηθήκαμε όπως η ΑΗΚ 

προβεί άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες. 

Ο Πρόεδρος μάς ανέφερε ότι στις 28 Μαΐου 2014, πραγματοποιήθηκε συνάντηση 

στο Υπουργείο ΄Αμυνας, κατά την οποία παρουσιάστηκαν στοιχεία από τη μελέτη 

επικινδυνότητας και εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται να υφίσταται κανένας κίνδυνος 

ωστόσο, όπως μας πληροφόρησε, για λεπτομερέστερη εξέταση του θέματος, η 

ΑΗΚ θα ζητήσει αντίγραφο της εν λόγω μελέτης. 
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9. Συγκέντρωση μεγάλων βιομηχανικών μονάδων στην περιοχή 

Βασιλικού - Ασφάλεια Σταθμών Παραγωγής ηλεκτρισμού - Ασφάλεια 

παροχής ηλεκτρισμού.     

Το τραγικό συμβάν της 11ης Ιουλίου και οι επιπτώσεις που είχε στην ΑΗΚ αλλά και 

στην οικονομία του τόπου και την κοινωνία γενικότερα, έχει αναδείξει, μεταξύ άλλων, 

το θέμα της συγκέντρωσης μεγάλων βιομηχανικών μονάδων στις οποίες και 

στηρίζεται η οικονομία του τόπου, στην περιοχή Βασιλικού.  Σχετικά αναφέρεται ότι, 

η ΑΗΚ έχει σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της εγκατεστημένης ισχύος της στον 

σταθμό Βασιλικού (58,73% περίπου) ο οποίος πριν το τραγικό συμβάν κάλυπτε 

περίπου το 60% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  

Σε προηγούμενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας εκφράσαμε την άποψη ότι, μετά 

και το συμβάν της 11ης Ιουλίου, θα πρέπει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να 

προβληματιστούν για τη συγκέντρωση μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων 

στον ίδιο χώρο, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το  γεγονός ότι η Κύπρος ως νησί με 

απομονωμένο ηλεκτρικό σύστημα στηρίζεται αποκλειστικά στην παραγωγική ισχύ 

του δικού της συστήματος, και να ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα για μείωση στο 

μεγαλύτερο δυνατόν βαθμό των κινδύνων που συνεπάγεται η συγκέντρωση αυτή. 

Για τον σκοπό αυτό εισηγηθήκαμε όπως, η ΑΗΚ λαμβάνει σοβαρά υπόψη την 

επιλογή του χώρου για την οποιαδήποτε νέα επένδυση της, ώστε να υπάρχει 

διασπορά του κινδύνου. Όσον αφορά στο θέμα της ασφάλειας στην παροχή 

ηλεκτρισμού, αυτό αποτελεί καθήκον της ΡΑΕΚ. Εκφράσαμε την άποψη ότι, 

προκειμένου για έκδοση σχετικών αδειών κατασκευής και λειτουργίας μονάδων 

παραγωγής ηλεκτρισμού, η ΡΑΕΚ θα πρέπει να λαμβάνει επίσης σοβαρά υπόψη, 

το θέμα του κινδύνου που ενέχει η συγκέντρωση πολλών μονάδων παραγωγής 

στην ίδια περιοχή. 

Ο Πρόεδρος της ΑΗΚ σε απάντησή του στην Έκθεσή μας για το 2012 ανέφερε, 

μεταξύ άλλων, ότι η Αρχή δεσμεύεται να συνεχίσει τη συνεργασία της με τη ΡΑΕΚ, 

με στόχο τη βέλτιστη ανάπτυξη του συστήματος και πρόσθεσε ότι είναι αναγκαίο 

όπως ετοιμαστεί από την Πολιτεία ενιαίος χωροταξικός σχεδιασμός (Master Plan) 

για ολόκληρη την περιοχή Βασιλικού. 

Σχετικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου ΕΕΒΤ, το 

Ρυθμιστικό Σχέδιο της περιοχής Βασιλικού (Master Plan) παρουσιάστηκε στους 

αρμόδιους φορείς στις 3.12.2013 και τέθηκε σε ∆ημόσια ∆ιαβούλευση την περίοδο 
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13.1.2014 – 28.2.2014.  Ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής  σε επιστολή του ημερ. 

12.12.2013 προς τον Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου ΕΕΒΤ ανέφερε, μεταξύ 

άλλων, ότι το Master Plan ανάπτυξης της περιοχής Βασιλικού  δημιουργεί 

οικονομικά προβλήματα στην ΑΗΚ, αφού για την υλοποίησή του απαιτείται η 

μετακίνηση βορειότερα του Υποσταθμού Μεταφοράς Βασιλοπόταμος της ΑΗΚ και 

εισηγήθηκε, μεταξύ άλλων, όπως η Αρχή αποζημιωθεί σχετικά από την 

Κυβέρνηση. Επίσης, σε επιστολή του ημερ. 27.1.2014 προς συγκεκριμένο οίκο, ο 

οποίος φαίνεται να εμπλέκεται στην ετοιμασία της Στρατηγικής Μελέτης των 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βασιλικού 

ανέφερε ότι, η λειτουργία εγκαταστάσεων οι οποίες θα απορρίπτουν ζεστό νερό 

ψύξης στη θαλάσσια περιοχή του Η/Σ Βασιλικού ενδέχεται να επιφέρουν σοβαρές 

αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία του σταθμού. Ανέφερε επίσης ότι η 

υλοποίηση των έργων του Σχεδίου ενδέχεται να αυξήσει τα επίπεδα τόσο της 

ατμοσφαιρικής όσο και της θαλάσσιας ρύπανσης στην περιοχή.  

Επισημαίνεται ότι σε επιστολή ημερ. 7.2.2014 προς τον Αναπληρωτή ∆ιευθυντή 

Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου ΕΕΒΤ, στα πλαίσια της δημόσιας 

διαβούλευσης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ανάπτυξης της περιοχής Βασιλικού, η ΡΑΕΚ, 

εξέφρασε τις ανησυχίες της για το γεγονός ότι προγραμματίζεται μεγάλη 

συγκέντρωση βασικών ενεργειακών υποδομών στην ίδια γεωγραφική περιοχή, με 

προφανείς κινδύνους σε περίπτωση ατυχήματος ή δολιοφθοράς που θα επηρεάσει 

άμεσα την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού η διασφάλιση της οποίας αποτελεί 

βασικό καθήκον της ΡΑΕΚ. Στην ίδια επιστολή επισημαίνεται η ανάγκη για χάραξη 

μακροχρόνιας ενεργειακής πολιτικής, θέση η οποία βρίσκει σύμφωνη την Υπηρεσία 

μας. Επιπρόσθετα, η ΡΑΕΚ στην ίδια πιο πάνω επιστολή εισηγείται όπως γίνουν 

έγκαιρα ενέργειες για εξασφάλιση διαθέσιμου χώρου σε άλλη περιοχή, για την 

μελλοντική ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών τόσο για την αξιοποίηση των 

υδρογονανθράκων όσο και για την ανάπτυξη συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, αναμένεται η λήψη όλων των αναγκαίων 

μέτρων από τους αρμόδιους φορείς για τα συγκεκριμένα θέματα ενέργειας.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος, η Αρχή απέστειλε στις 31.1.2014 επιστολή 

προς το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, για τις αρνητικές επιπτώσεις στη 

λειτουργία του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού από την προτεινόμενη 

λειτουργία ηλεκτροπαραγωγού σταθμού ιδιωτικής εταιρείας.   
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10. Υπερβάσεις των εκπεμπόμενων ρύπων από τους ηλεκτροπαραγωγούς 

σταθμούς και των αιωρούμενων σωματιδίων στον αέρα γύρω από τους 

σταθμούς της ΑΗΚ.   

Συνεχίστηκαν και κατά το 2013 οι υπερβάσεις των οριακών τιμών των ρυπαντικών 

ουσιών  στα αέρια απόβλητα του σταθμού ∆εκέλειας,  κυρίως οξειδίων του αζώτου και 

σκόνης. Επίσης, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές υπερβάσεις των οριακών 

τιμών των αιωρούμενων σωματιδίων στον αέρα γύρω από τους σταθμούς, όπως 

έχουν καθοριστεί από τους περί της Ποιότητας του  Ατμοσφαιρικού Αέρα Κανονισμούς 

του 2002 (Κ∆Π 574/2002).   

Συναφώς αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/75/ΕΕ περί 

βιομηχανικών εκπομπών, τα νέα όρια εκπομπής ρύπων (σκόνη, οξείδια του 

αζώτου, διοξείδιο του θείου) για μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, τα οποία τίθενται 

σε ισχύ από 1.1.2016,  είναι πολύ χαμηλά.  Η Κύπρος πέτυχε τη μετατόπιση της 

ημερομηνίας εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας για τις εγκαταστάσεις της το 2020.  

Επισημαίνεται ωστόσο ότι, η εφαρμογή της Οδηγίας αυτής, έστω και από το 2020 

και μετά, θα έχει πολύ σημαντικό κόστος για την Αρχή.   

Ενόψει των πιο πάνω, εισηγηθήκαμε όπως η Αρχή λαμβάνει όλα τα αναγκαία 

μέτρα, ώστε να μπορέσει να συμμορφωθεί τόσο με την υφιστάμενη νομοθεσία όσο 

και με τις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το 

χαμηλότερο δυνατό κόστος. 

Απαντώντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι όσον αφορά στην ποιότητα του αέρα πέριξ 

των Σταθμών, υπερβάσεις παρατηρούνται μόνο στις μετρήσεις σκόνης και ότι κατά 

το 2013 τα φαινόμενα σκόνης προερχόμενα από την έρημο της Σαχάρας 

επηρέασαν πολύ αρνητικά, ενώ  πρόσθεσε ότι όπου αφορά μετρήσεις 

εκπεμπόμενων ρύπων όπου παρουσιάζονται υπερβάσεις γίνονται άμεσα και 

συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης της καύσης των Λεβήτων. Ο Πρόεδρος μάς 

πληροφόρησε επίσης ότι οι κεφαλαιουχικές και οι λειτουργικές δαπάνες που θα 

προκύψουν από τη νέα Οδηγία για τις Βιομηχανικές Εκπομπές 

συμπεριλαμβάνονται πάντοτε σε όλους τους μελλοντικούς σχεδιασμούς της ΑΗΚ. 

11. Καθυστερημένοι/Οφειλόμενοι Λογαριασμοί Κατανάλωσης Ηλεκτρισμού. 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΗΚ, το συνολικό οφειλόμενο ποσό προς την Αρχή για 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά την 31.12.2013, συμπεριλαμβανομένης και της μη 

καταγραφείσας κατανάλωσης, ύψους €36,4 εκ. (€47,14 εκ. το 2012) ανέρχεται σε €139 εκ. 
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(€157 εκ. το 2012) από το οποίο, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΗΚ, ποσό ύψους €59,7 εκ. 

(57,21 εκ. το 2012) αφορούσε καθυστερημένες οφειλές λογαριασμών ηλεκτρισμού.  

Σχετικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η ομάδα ∆ιαχείρισης 

Ελέγχου τον Αύγουστο του 2013 στο σύστημα ∆ιαχείρισης Χρεωστών 

διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, μη συμμόρφωση με την οδηγία Ενεργοποίησης 

Συμφωνίας Αποπληρωμής Καθυστερημένων Λογαριασμών, και με την οδηγία που 

αφορά στους ∆ιακανονισμούς Πληρωμών (Payment Plans) οι οποίοι γίνονται για 

διευκόλυνση της πληρωμής οφειλόμενου ποσού από καταναλωτή με δόσεις πριν 

την έκδοση του νέου λογαριασμού του. 

Στην συνεδρία του ημερ. 18.2.2014 το ∆Σ της Αρχής ενέκρινε το νέο Σχέδιο ∆ιαχείρισης 

των Χρεωστών, για αντιμετώπιση του προβλήματος των καθυστερημένων οφειλών το 

οποίο ωστόσο μέχρι την ημερομηνία ελέγχου (Απρίλιος 2014) δεν έχει τεθεί σε 

εφαρμογή. Σύμφωνα με το Σχέδιο (α) από τις 28.2.2014 οι καταναλωτές που οφείλουν 

στην Αρχή πέραν των δυο λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, θα κληθούν μέχρι τις 

30.3.2014 να συνομολογήσουν σχετική συμφωνία για εξόφληση των καθυστερημένων 

οφειλών τους με μικρό αριθμό έντοκων δόσεων με επιτόκιο 4% (β) για όσους 

καταναλωτές δεν συνομολογήσουν συμφωνία αποπληρωμής θα διακόπτεται η παροχή 

ηλεκτρικής ενέργειας (γ) για τους καταναλωτές που εμπίπτουν στην ειδική διατίμηση για 

Ευάλωτες και Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού θα γίνονται ειδικές συμφωνίες εξόφλησης 

και (δ) για όσους καταναλωτές δεν εξοφλούν τους τρέχοντες λογαριασμούς τους εντός 

των πλαισίων που καθορίζονται από την ΑΗΚ, θα διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικής 

ενέργειας.  

Ο Πρόεδρος του ∆Σ της Αρχής, απέστειλε ενημερωτική επιστολή  ημερ. 25.2.2014 

προς τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως η 

απόφαση του ∆Σ της Αρχής, και ζήτησε τη στήριξη του για υλοποίηση του εν λόγω 

Σχεδίου ο οποίος, μέχρι την ημερομηνία ελέγχου (Μάιος 2014), δεν είχε σχολιάσει 

την απόφαση του ∆Σ της Αρχής. 

Σημειώνεται ότι, στην ίδια συνεδρία, το ∆Σ της Αρχής αποφάσισε όπως για 

σκοπούς εφαρμογής του Σχεδίου από τις Περιφέρειες, το θέμα παραπεμφθεί για 

εξέταση σε συγκεκριμένες Υπεπιτροπές της Αρχής και οι τελικές αποφάσεις να 

ληφθούν από την Ολομέλεια του ∆Σ. 

Ενόψει του γεγονότος ότι το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε από το ∆Σ για συνομολόγηση 

συμφωνιών αποπληρωμής έχει παρέλθει, ζητήσαμε να ενημερωθούμε κατά πόσο έχουν 
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ληφθεί τελικές αποφάσεις ως προς την εφαρμογή του Σχεδίου και τυχόν άλλες ενέργειες 

στις οποίες  προτίθεται να προβεί η ΑΗΚ. Επισημαίνεται ότι, για ένα τόσο σοβαρό θέμα 

θα έπρεπε εξ υπαρχής να υποβληθεί ολοκληρωμένη και πρακτικά εφαρμόσιμη πρόταση 

για άμεση λήψη σχετικής απόφασης. 

Ο Πρόεδρος μάς ανέφερε ότι το μοναδικό θέμα που εκκρεμεί και θα παραπεμφθεί για 

εξέταση και λήψη απόφασης σε κοινή συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών και της 

Συμβουλευτικής Υπεπιτροπής της Αρχής για Θέματα Προσωπικού και στο ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο για λήψη τελικής απόφασης, αφορά στην οριστικοποίηση του καταλόγου των 

αρμοδίων Λειτουργών στις Περιφέρειες και Κεντρικά Γραφεία για διευθέτηση των 

καθυστερημένων οφειλών.  

Ενδεικτικά παραδείγματα οφειλόμενων/καθυστερημένων λογαριασμών αναφέρονται πιο κάτω: 

(α) Οφειλές ∆ήμων προς την ΑΗΚ. Τα οφειλόμενα ποσά από ∆ήμους κατά τις 

28.2.2014, σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, ανέρχονταν σε €2.803.722 σε σύγκριση με 

€3.079.188 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, δηλαδή παρουσίασαν μείωση 8,95%, η 

οποία ενδεχομένως να οφείλεται και σε μειωμένη ζήτηση/κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα: 

 

 

∆ήμος  

Οφειλόμενα 
για πάνω 

από 60 μέρες 

Οφειλόμενο 
ποσό στις 
28.2.2014  

Οφειλόμενο 
ποσό στις 
28.2.2013 

  € €  € 

∆ήμος Μ. Γειτονιάς   282.879 319.613  192.532 

∆ήμος Αγ. ∆ομετίου  157.599 189.975  127.396 

∆ήμος Έγκωμης  104.490 170.661  21.174 

∆ήμος Αγλαντζιάς  74.040 153.060  114.069 

∆ήμος Αθηαίνου  21.767 45.531  38.288 

(β)  Οφειλές Κοινοτικών Συμβουλίων προς την ΑΗΚ.  Σύμφωνα με στοιχεία της 

ΑΗΚ, το συνολικό οφειλόμενο ποσό προς την Αρχή από Κοινοτικά Συμβούλια κατά τις 

28.2.2014 ανερχόταν σε €1.931.042 σε σύγκριση με €1.820.862 που οφειλόταν στις 

28.2.2013. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρονται πιο κάτω: 

Κοινοτικό 
Συμβούλιο  

Οφειλόμενα για 
πάνω από 
60 ημέρες 

Οφειλόμενο 
ποσό στις  
28.2.2014 

Οφειλόμενο 
ποσό στις 
 28.2.2014 

  € € € 
Αγίου Τύχωνα  169.882 216.299 213.180 
Πύλας  82.848 102.395 120.513 
Άλασσας  85.321 90.777 65.321 
Αγ. Τριμιθιάς  69.024 90.663 71.675 
Πέρα Χωρίου Νήσου   55.722 82.615 61.428 
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(γ) Οφειλές Συμβουλίων Αποχετεύσεων ή/και Αρδευτικών Τμημάτων προς την ΑΗΚ.  

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΗΚ, το συνολικό οφειλόμενο ποσό προς την Αρχή από Συμβούλια 

Αποχετεύσεων κατά τις 28.2.2014 ανερχόταν σε €190.645 σε σύγκριση με €162.572 που 

οφειλόταν στις 28.2.2013. Επιπρόσθετα, κατά τις 28.2.2014 οφειλόταν στην ΑΗΚ ποσό για τις 

καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας από Αρδευτικά Τμήματα το ύψος του οποίου ξεπερνούσε 

το €1,4 εκ., ενώ κατά την ίδια ημερομηνία το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων όφειλε στην Αρχή 

ποσό ύψους €986.290. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρονται πιο κάτω: 

Καταναλωτής/ 
Αρ. Λογαριασμού 

Οφειλόμενα 
για πάνω από 

60 μέρες 

Οφειλόμενο
ποσό στις 
28.2.2014  

Οφειλόμενο 
ποσό στις  
28.2.2013 

 € €  € 
Συμβούλιο Αποχετεύσεων 
Αγγλισίδων/4216120000 63.215 67.208  49.457 
Συμβούλιο Αποχετεύσεων 
Πελενδρίου/6348700000 35.504 38.606  33.550 
Συμβούλιο Αποχετεύσεων 
Κυπερούντας/6847150000 36.715 40.179  18.592 
Σχέδιο Περιφερ. Ύδρευσης 
Μουτταγιάκας/7888730000 581.038 649.311  779.758 
Επαρχιακή ∆ιοίκηση 
Λευκωσίας-Αρδευτικό Τμήμα 
Γερακιών/5538640000 156.789 156.789  156.789 

Αρδευτικό Τμήμα Μαύρες 
Συκιές /8038953996 87.112 87.134  

Ο Λογαριασμός 
ενεργοποιήθηκε 
στις 14.5.2013 

Επαρχιακή ∆ιοικ. Λευκωσίας 
Αρδευτικό Τμήμα Κάμπου / 
8195640000 62.051 62.051  40.520 

(δ) Μη τήρηση συμφωνιών αποπληρωμής καθυστερημένων λογαριασμών 

ηλεκτρισμού. Παρατηρήθηκε ότι η Αρχή σε αρκετές περιπτώσεις όπου σύναψε 

συμφωνία με καταναλωτές για αποπληρωμή συσσωρευμένων υπολοίπων 

λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, πέραν της τρέχουσας κατανάλωσης, έχει 

επιτύχει να μηδενίσει το συσσωρευμένο υπόλοιπο της καθυστερημένης οφειλής. 

Εντοπίστηκαν ωστόσο περιπτώσεις όπου, ενώ το ποσό της συμφωνίας έχει 

σχεδόν αποπληρωθεί, παραμένει οφειλόμενο ποσό σημαντικού ύψους που αφορά 

σε τρέχουσα κατανάλωση, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέα καθυστερημένα 

ποσά. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρονται πιο κάτω: 
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Καταναλωτής  

Αρχικό 
 ποσό 

Συμφωνίας 

Υπόλοιπο ποσό
Συμφωνίας 
Φεβρουάριος    

/2014 

Οφειλόμενο 
ποσό τρέχουσας 
κατανάλωσης 
Φεβρουάριος    

/2014  

Ποσό τρέχουσας 
κατανάλωσης που 

εκκρεμεί πάνω από 60 
μέρες Φεβρουάριος    

/2014 

  €  € €  € 

Εταιρεία «Β»  351.344  8.757 166.983  64.439 

Εταιρεία «Γ»  118.364  1.671 122.862  122.862 

Εταιρεία «∆»  251.870  (423) 189.108  178.406 

Εταιρεία «Ε»  103.185  (1.026) 73.205  57.369 

Πέραν των πιο πάνω, εντοπίστηκε μεμονωμένος αριθμός περιπτώσεων όπου ενώ 

το μεγαλύτερο μέρος του συσσωρευμένου υπολοίπου που αναφέρεται στη 

συμφωνία αποπληρωμής συνεχίζει να εκκρεμεί, έχει δημιουργηθεί νέο οφειλόμενο 

ποσό από τρέχουσες καταναλώσεις αυξάνοντας έτσι το ποσό των καθυστερημένων. 

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται η εταιρεία «ΣΤ»η οποία στις 28.2.2013 

υπόγραψε συμφωνία με την Αρχή για την αποπληρωμή συσσωρευμένων οφειλών 

της ύψους €387.247 πλέον τόκο που θα καταβαλλόταν σε  έξι ισόποσες δόσεις των 

€66.055 με την τελευταία δόση να καταβάλλεται στις 20.8.2013. Η συμφωνία φαίνεται 

να μην τηρείται αφού μέχρι τις 28.2.2014 η εταιρεία όφειλε στην Αρχή το ποσό των 

€207.609 πλέον ποσό ύψους €166.767 που αφορούσε τρέχουσες καταναλώσεις. 

Επιπρόσθετα, ο καταναλωτής οφείλει στην Αρχή μέρος του κόστους υποδομής για 

την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη σκυροθραυστική μονάδα ύψους €165.592. 

Ως αποτέλεσμα, οι συνολικές οφειλές της εταιρείας τον Φεβρουάριο 2014 προς 

την Αρχή ανέρχονταν σε €539.968. 

Σχετικά αναφέρεται ότι στις 23.4.2014 η ΑΗΚ συνήψε νέα συμφωνία με την εταιρεία 

«ΣΤ»για την αποπληρωμή συσσωρευμένου οφειλόμενου ποσού ύψους €588.954 με 

τελευταία ημερομηνία αποπληρωμής τον Απρίλιο 2016. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, τις παρούσες οικονομικές συνθήκες που περνά ο 

τόπος και το ενδεχόμενο η ΑΗΚ να βρεθεί στη δύσκολη θέση απώλειας εσόδων, 

εκφράσαμε την άποψη ότι, η Αρχή δεν φαίνεται να έχει περιθώρια αποδοχής για 

περαιτέρω καθυστερήσεις στην εξόφληση των λογαριασμών και θα πρέπει να 

επιδεικνύει μεγαλύτερη αυστηρότητα για είσπραξη των οφειλόμενων ειδικότερα από 

πελάτες με ψηλή κατανάλωση. Εισηγηθήκαμε όπως η Αρχή εντατικοποιήσει τις 

προσπάθειες της και προχωρήσει στη λήψη περαιτέρω αποτελεσματικότερων 

μέτρων για διασφάλιση των συμφερόντων της και είσπραξη του οφειλόμενου ποσού 

με στόχο την ουσιαστική μείωση ή/και εξάλειψη των καθυστερημένων οφειλών.  
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Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος δόθηκαν οδηγίες για αυστηρότερη 

παρακολούθηση και σε περίπτωση αθέτησης συμφωνίας να προβαίνουν σε άμεση 

διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.  

12. Προστασία του Εισοδήματος της Αρχής. 

(α) Έλεγχοι μετρητών (καταγραφής ρεύματος) για εντοπισμό παράνομων 

επεμβάσεων σε συσκευές της Αρχής. Σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, κατά το  

2013 έγινε έλεγχος σε 22.383 μετρητές υψηλού κινδύνου π.χ. ασφαλειοφορείς, 

δέκτες κ.λπ. (18.473 το 2012) από τους οποίους 13.272 (59%) βρέθηκαν 

παραβιασμένοι (14.940 για το 2012) χωρίς όμως να υπάρχει υπόνοια για 

υποκλοπή ρεύματος, 1.007 (4,5%) βρέθηκαν παραβιασμένοι και στοιχειοθετήθηκε 

υποκλοπή ρεύματος (1.465 για το 2012), ενώ σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής 

εκκρεμούν για διερεύνηση αρκετές περιπτώσεις που έχουν καταγγελθεί για 

παράνομες επεμβάσεις. 

Αναφορικά με τις παράνομες επεμβάσεις, κατά το 2013 χρεώθηκε και εισπράχθηκε 

συνολικό ποσό €923.292 (€1.455.352 το 2012).  

Για το θέμα έγινε σχετική αναφορά και στην έκθεση του Εσωτερικού Ελέγχου της 

Αρχής για την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2013, στην οποία επισημαίνεται ότι το 

θέμα έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις και η μη διερεύνηση των παράνομων 

συνδέσεων και των ξεσφράγιστων ασφαλειοφορέων οδηγεί σε απώλεια εσόδων της 

Αρχής.  

Ο Πρόεδρος μάς ανέφερε ότι στις περιπτώσεις παράνομων επεμβάσεων στους 

μετρητές, πέραν του ότι γίνεται η ανάλογη χρέωση της απολεσθείσας κατανάλωσης, 

επιβάλλεται και το εγκεκριμένο πρόστιμο από τη ΡΑΕΚ. ενώ οι περιπτώσεις αυτές 

οδηγούνται και στα δικαστήρια ως ποινικές υποθέσεις.  Πρόσθεσε επίσης ότι σε 

περιπτώσεις που αφορούν παραβιάσεις των συσκευών προστασίας μετρητή (πχ 

κομμένη ασφάλεια ασφαλειοφορέα), επιβάλλεται μόνο το πρόστιμο που είναι 

εγκεκριμένο από τη ΡΑΕΚ. 

(β)  Απώλεια εισοδήματος λόγω λειτουργίας φορτίου έξω από τις πρόνοιες 

διατίμησης. Σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, κατά τη διάρκεια του 2013 εντοπίστηκαν 

483 περιπτώσεις ολικής ή μερικής μετατροπής υποστατικών από μια χρήση σε άλλη 

(π.χ. από οικιακά σε εμπορικά) καθώς και υποστατικά οικιακής διατίμησης που 

ηλεκτροδοτούσαν παράνομα υποστατικά μη οικιακής φύσης με αποτέλεσμα την  

διεκδίκιση από την Αρχή περίπου €230.000.  
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(γ) Αντικατάσταση Μετρητών. Το 2013 έχουν αντικατασταθεί 3.237 μετρητές 

(3.050 το 2012) λόγω διαφόρων προβλημάτων που παρουσίασαν και 

ενδεχομένως η σχετική  καταγραφή ηλεκτρικού ρεύματος να ήταν λανθασμένη, 

ενώ σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής μέχρι τον Απρίλιο 2014 οι μετρητές άνω των 

30 χρόνων που χρήζουν αντικατάστασης ανέρχονται σε 73.682. Σχετικά 

αναφέρεται ότι η διαδικασία αλλαγής μετρητών οι οποίοι έχουν ξεπεράσει εδώ και 

αρκετά χρόνια την περίοδο χρήσιμης ζωής τους (πέραν των 30 χρόνων) 

σταμάτησε τον Σεπτέμβριο του 2011. 

Ζητήσαμε να ενημερωθούμε κατά πόσο προγραμματίζεται η αντικατάσταση των 

μετρητών οι οποίοι έχουν ξεπεράσει εδώ και αρκετά χρόνια την περίοδο χρήσιμης 

ζωής τους ή/και λαμβάνονται οποιαδήποτε προληπτικά μέτρα π.χ. συχνότεροι 

έλεγχοι, μέχρι την αντικατάστασή τους.   

Ο Πρόεδρος μάς ανέφερε ότι επαναξιολογείται η έναρξη αντικατάστασης των 

μετρητών στα πλαίσια εφαρμογής και εγκατάστασης συστημάτων έξυπνων και 

προπληρωμένων μετρητών που θα προσφέρουν αναβαθμισμένες δυνατότητες, 

ικανοποιώντας τις πρόνοιες Ευρωπαϊκών Οδηγιών και τη στρατηγική για αειφόρο 

ανάπτυξη. 

(δ) Εγκατάσταση προπληρωμένων μετρητών. Μετά από σχετική μελέτη που 

ετοιμάστηκε από ομάδα εργασίας της ΑΗΚ, λόγω της αυξανόμενης απώλειας 

εισοδημάτων, το ∆Σ της Αρχής αποφάσισε στις 15.10.2013 την έκδοση 

διαγωνισμού με σκοπό την εισαγωγή συστήματος Προπληρωτέας Πώλησης 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (σύστημα ΠΠΗΕ). Οι μετρητές ΠΠΗΕ θα προσφερθούν σε 

πελάτες της ΑΗΚ σε εθελοντική βάση καθώς επίσης σε καταναλωτές με 

καθυστερημένες οφειλές κατόπιν αίτησής τους.  

Μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου (Απρίλιος 2014) δεν έχει εκδοθεί ο σχετικός 

διαγωνισμός. Ζητήσαμε να πληροφορηθούμε για οποιεσδήποτε εξελίξεις. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος ο διαγωνισμός έχει ετοιμαστεί και θα 

προωθηθεί στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο για έγκριση πριν τη δημοσίευσή του, πριν το 

τέλος Ιουνίου 2014. 

(ε) Επί τόπου Έλεγχος Μετρητών Μέσης Τάσης – Λανθασμένες 

Καταχωρίσεις. Παρατηρήθηκε ότι δεν ακολουθείται η οδηγία KE1/1/2009 που αφορά 

στις διαδικασίες ελέγχου διαφόρων κατηγοριών μετρητών, η οποία σκοπό έχει τον 

εντοπισμό τυχόν προβλημάτων είτε κατά την αρχική εγκατάσταση των μετρητών είτε 
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κατά τους περιοδικούς και προγραμματισμένους ελέγχους που πρέπει να 

πραγματοποιούνται με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την απώλεια εισοδημάτων της 

Αρχής.  

Σχετικά αναφέρεται ότι μετά από οδηγίες ημερ. 14.9.2012 του Εκτελεστικού 

∆ιευθυντή Εξυπηρέτησης Πελατών άρχισε η διεξαγωγή ελέγχου στους μετρητές 

μέσης τάσης, ο οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί σε όλες τις Περιφέρειες, και κατά τον 

έλεγχο εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, οι πιο κάτω περιπτώσεις λανθασμένης 

καταγραφής κατανάλωσης.  

(i)  Συγκεκριμένη εταιρεία «Ζ». Σύμφωνα με επιστολή του Βοηθού 

∆ιευθυντή Περιφέρειας Λευκωσίας– Κερύνειας–Μόρφου ημερ. 

14.4.2014 προς τον ∆ιευθυντή ∆ικτύων, τον Νοέμβριο του 2012 

διαπιστώθηκε πρόβλημα στο μετρητή Μέσης Τάσης της εταιρείας «Ζ» 

και συγκεκριμένα η σύνδεση γείωσης των μετασχηματιστών έντασης 

ήταν χαλαρή, με αποτέλεσμα να καταγραφεί μειωμένη κατανάλωση. 

Όπως αναφέρεται στη σχετική επιστολή, η Αρχή προχώρησε στον 

υπολογισμό της αξίας της μη καταγραφείσας κατανάλωσης η οποία, 

μετά από διαβουλεύσεις με τον καταναλωτή, μειώθηκε στα €197.569. 

Σχετικά αναφέρεται ότι η αξία της μη καταγραφείσας κατανάλωσης πριν 

τις διαβουλεύσεις υπολογίστηκε από την Αρχή στα €217.837.   

 Ζητήσαμε να ενημερωθούμε κατά πόσο το πρόβλημα στην επαφή 

σύνδεσης προέκυψε λόγω ανθρώπινου λάθους ή επέμβασης στο 

μετρητή καθώς και αν συνομολογήθηκε συμφωνία αποπληρωμής του 

οφειλόμενου ποσού.  

Ο Πρόεδρος μάς ανέφερε ότι το πρόβλημα στην επαφή σύνδεσης 

προέκυψε λόγω ανθρώπινου λάθους. 

(ii)  Συγκεκριμένη εταιρεία «Η». Στην επιστολή του Βοηθού ∆ιευθυντή 

Περιφέρειας Λευκωσίας-Κερύνειας-Μόρφου ημερ. 14.4.2014 

αναφέρεται ότι, στις 7.6.2012 εξετάστηκε ο μετρητής  της εταιρείας «Η» 

και διαπιστώθηκε ότι, λόγω ανθρώπινου λάθους τα CT’s 

(μετασχηματιστές έντασης) έμειναν βραχυκυκλωμένα με αποτέλεσμα ο 

μετρητής να μην καταγράφει φορτίο. Η αξία της μη καταγραφείσας 

κατανάλωσης υπολογίστηκε στα €28.495 περίπου ωστόσο, όπως 

αναφέρεται στην επιστολή, «η ακριβής αξία της κατανάλωσης θα 
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διαφανεί μέσω της επακριβούς αναθεώρησης που θα γίνει μέσω του 

συστήματος Billing αφού πρώτα συμφωνηθεί και με τον πελάτη μέσα 

και από τις σχετικές διαβουλεύσεις». Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την 

επιστολή, ο καταναλωτής αρνείται να πληρώσει οτιδήποτε αφού, όπως 

δήλωσε, την αποκλειστική ευθύνη για το λάθος την έχει η Αρχή. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, εισηγηθήκαμε όπως η Αρχή 

προχωρήσει στον υπολογισμό της ακριβούς αξίας της μη 

καταγραφείσας κατανάλωσης. Επίσης, ζητήσαμε να ενημερωθούμε 

αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες η Αρχή προτίθεται να προβεί για 

είσπραξη του σχετικού ποσού και κατά πόσο έχει διεξαχθεί 

οποιαδήποτε σχετική έρευνα για απόδοση ευθυνών. 

Ο Πρόεδρος μάς πληροφόρησε ότι ο υπολογισμός της ακριβούς αξίας 

της μη καταγραφείσας κατανάλωσης στην περίπτωση αυτή 

υπολογίζεται κατά προσέγγιση σύμφωνα με το προφίλ του καταναλωτή 

με βάση προηγούμενες του καταναλώσεις.  Πρόσθεσε επίσης ότι η 

συμβιβαστική πρόταση που υποβλήθηκε στον καταναλωτή δεν έγινε 

αποδεκτή και η ΑΗΚ θα προχωρήσει με νομικά μέτρα για διασφάλιση 

του οφειλόμενου ποσού. 

(iii)  Συγκεκριμένος καταναλωτής «Θ». Σε επιστολή του Βοηθού 

∆ιευθυντή Περιφέρειας Λευκωσίας-Κερύνειας-Μόρφου (Εξυπηρέτηση 

Πελατών) ημερ. 29.10.2013 προς τον Εκτελεστικό ∆ιευθυντή 

Εξυπηρέτησης Πελατών αναφέρεται ότι, ανάμεσα στις περιπτώσεις που 

εντοπίστηκαν με πρόβλημα καταγραφής του μετρητή είναι 

συγκεκριμένος λογαριασμός (Αρ. Μετρητή 585904) του συγκεκριμένου 

καταναλωτή «Θ» για τον οποίο φαίνεται να μην καταγράφηκε ηλεκτρική 

ενέργεια αξίας €56.057.  

(iv)  Συγκεκριμένη εταιρεία «Ι». Το 2003 στα πλαίσια μαζικής αντικατάστασης 

των μετρητών με νέου τύπου, έγινε αντικατάσταση του μετρητή της 

εταιρείας «Ι», ενώ τον Ιούνιο του 2011 έγινε μεταβίβαση του συγκεκριμένου 

λογαριασμού στην εταιρεία «Κ». Από έλεγχο της Αρχής που διεξήχθη τον 

Απρίλιο του 2012 διαπιστώθηκε ότι από τις 26.2.2003 (ημερομηνία 

αντικατάστασης του μετρητή) μέχρι τις 30.5.2012, οι συντελεστές 

πολλαπλασιασμού των ενδείξεων των μετρητών ήταν λανθασμένοι με 
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αποτέλεσμα να καταγραφεί μειωμένη κατανάλωση συνολικής αξίας 

€598.615. Σχετικές διαβουλεύσεις  μεταξύ της Αρχής και της εταιρείας «Κ» 

κατέληξαν σε διακανονισμό, και στις 17.1.2013 καταβλήθηκε στην Αρχή το 

συμφωνηθέν ποσό των €46.000 αντί του ποσού των €116.741 που 

αφορούσε στην αξία της μη καταγραφείσας κατανάλωσης της περιόδου 

1.6.2011 – 30.5.2012, ενώ εκκρεμεί η καταβολή του ποσού των €481.874 

που αντιστοιχεί στη μη καταγραφείσα κατανάλωση της εταιρείας «Ι» της 

περιόδου 27.11.2003 – 31.5.2011.   

 ∆ιαπιστώθηκε ότι, τον Οκτώβριο του 2013 έγιναν αναθεωρημένες 

χρεώσεις στον λογαριασμό της εταιρείας «Ι» σύμφωνα με τις οποίες οι 

οφειλές της εταιρείας ανέρχονται σε €262.580 αντί €481.874 που είναι 

το οφειλόμενο ποσό της μη καταγραφείσας κατανάλωσης. Σύμφωνα με 

επιστολή του Βοηθού ∆ιευθυντή Περιφέρειας Αμμοχώστου-Λάρνακας 

ημερ. 8.4.2014, μετά από εντοπισμό συμφωνίας μίσθωσης ημερ. 

29.2.2008 με τη εταιρεία «Κ», η διαδικασία αναθεώρησης του 

λογαριασμού διακόπηκε μέχρι να εξεταστεί η συμφωνία από τις Νομικές 

Υπηρεσίες.   

 Ζητήσαμε να ενημερωθούμε κατά πόσο έχει διευκρινισθεί το τελικό 

ποσό που οφείλεται από την εταιρεία «Ι» καθώς και τις ενέργειες στις 

οποίες προτίθεται να προβεί η Αρχή προς είσπραξη του οφειλόμενου 

ποσού. Επίσης, σε περίπτωση που το τελικό οφειλόμενο ποσό από την 

εταιρεία «Ι» διαφέρει από το ποσό των €481.874 που διεκδικεί η Αρχή, 

ζητήσαμε να ενημερωθούμε πως η Αρχή προτίθεται να διεκδικήσει το 

υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι με την 

εταιρεία «Κ» έχει ήδη γίνει συμβιβαστικός διακανονισμός.  

Ο Πρόεδρος μάς ανέφερε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία βρίσκεται υπό 

εκκαθάριση και δεν μπορούν να ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον της. 

Πρόσθεσε επίσης ότι κατόπιν σχετικής διερεύνησης με τις Οικονομικές 

Υπηρεσίες, διαπιστώθηκε ότι οι οφειλές της πιο πάνω εταιρείας 

ανέρχονται σε €262.580 που είναι οφειλόμενο ποσό της μη 

καταγραφείσας κατανάλωσης. 
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(v)  Συγκεκριμένη εταιρεία «Λ». Στις 21.1.2008 η εταιρεία «Λ» υπέγραψε 

συμφωνία με την ΑΗΚ για την ηλεκτροδότηση της σκυροθραυστικής της 

μονάδας. Από έλεγχο των μετρητών που διεξήχθηκε στις 20.3.2012, 

διαπιστώθηκε λανθασμένη συνδεσμολογία στο κύκλωμα της μετρητικής 

μονάδας με αποτέλεσμα να προκύψει μη καταγραφείσα κατανάλωση 

αξίας €252.591. Η είσπραξη του οφειλόμενου ποσού εκκρεμεί.  

 Πέραν των πιο πάνω περιπτώσεων, αναφέρεται ότι εξακολουθεί να 

εκκρεμεί η είσπραξη από την Αρχή του ποσού των €500.000 περίπου που 

αφορά δύο περιπτώσεις λανθασμένης καταγραφής  κατανάλωσης που 

είχαν εντοπιστεί το 2009 από την ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου  για τις 

οποίες  η Αρχή προχώρησε στη λήψη νομικών μέτρων εναντίον των δυο 

καταναλωτών. 

Ο Πρόεδρος μάς πληροφόρησε ότι η εταιρεία «Λ» δεν αποδέχεται τη 

χρέωση και με επιστολή των δικηγόρων της ανέφερε ότι δε θα 

πληρώσει και πρόσθεσε ότι όσον αφορά στις  Αγωγές εναντίον δύο 

εταιρειών με παρόμοια γεγονότα και/ή νομικούς ισχυρισμούς, σε σχέση 

δηλαδή με αναδρομική χρέωση λογαριασμών της ΑΗΚ, οι οποίες 

καταχωρήθηκαν το 2013 στα αρμόδια ∆ικαστήρια, εκκρεμεί η εκδίκασή 

τους και ανάλογα με την έκβαση των εν λόγω υποθέσεων, η ΑΗΚ θα 

ενεργήσει και για την πιο πάνω υπόθεση. 

Όπως αναφέρθηκε στη συνεδρία του ∆Σ ημερ. 11.6.2013, οι έλεγχοι των μετρητών 

μέσης τάσης δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθούν τα τελευταία 8 χρόνια και 

επισημάνθηκε ότι η διεκδίκηση των οφειλόμενων ποσών μέσω δικαστικής οδού 

είναι πολύ δύσκολη, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις μεγάλων εταιρειών και εκεί όπου 

το λάθος οφείλεται στην ΑΗΚ. Στην εν λόγω συνεδρία αποφασίστηκε, μεταξύ 

άλλων, όπως (α) συνεχιστεί ο επί τόπου έλεγχος μετρητών μέσης τάσης και 

εντοπιστούν όλες οι προβληματικές περιπτώσεις και (β) ληφθούν διορθωτικά μέτρα στη 

διαδικασία εγκατάστασης και ελέγχου των μετρητών.   

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, εισηγηθήκαμε όπως η Αρχή εντατικοποιήσει 

και ενδυναμώσει τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που πραγματοποιεί όσον 

αφορά τους μετρητές/διαδικασία εγκατάστασης μετρητών και προχωρήσει στη 

λήψη όλων των αναγκαίων  μέτρων για διασφάλιση των εσόδων της.  
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Ο Πρόεδρος μάς ανέφερε ότι έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι έλεγχοι με εξαίρεση την 

Περιφέρεια Λευκωσίας-Κερύνειας-Μόρφου, η οποία έχει πραγματοποιήσει 176 

ελέγχους ΜΤ και εκκρεμούν ακόμη 25 περιπτώσεις. και πρόσθεσε ότι η  

προσωρινή διακοπή των ελέγχων προέκυψε λόγω των αυξημένων αιτήσεων για 

σύνδεση για ΑΠΕ (Net Metering). 

13. Σύμβαση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ ΑΗΚ και  συγκεκριμένης 

εταιρείας «Μ». Σύμφωνα με επιστολή του ∆ιευθυντή Περιφέρειας Αμμοχώστου – 

Λάρνακας ημερ. 19.7.2013 προς τον Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής, στις 3.6.2013 

καταγραφέας της Αρχής κατέγραψε την ένδειξη του μετρητή παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά της εταιρείας «Μ». Εκ παραδρομής 

καταχωρήθηκε λανθασμένη ένδειξη η οποία και έγινε αποδεκτή από το σύστημα 

SAP χωρίς καμιά προειδοποίηση για απόρριψη. Ως αποτέλεσμα, η Αρχή κατέβαλε 

στον συγκεκριμένο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας το ποσό των €183.250  αντί 

του ποσού των €695 που αντιστοιχούσε στην ενέργεια που παρήξε. 

Όπως αναφέρεται στην πιο πάνω επιστολή του ∆ιευθυντή Περιφέρειας, το λάθος 

δεν εντοπίστηκε από την ΑΗΚ, αλλά  η Αρχή ενημερώθηκε από υπάλληλο του 

συγκεκριμένου παραγωγού. Η επιταγή κατατέθηκε στις 4.7.2013 από τον 

παραγωγό, ο οποίος παρόλο που ενημερώθηκε για το λάθος, αρνήθηκε να 

επιστρέψει το ποσό στην Αρχή. Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυνομία και 

μετά από ενέργειες της Αρχής, ολόκληρο το ποσό επιστράφηκε στην ΑΗΚ και στη 

συνέχεια έγινε η ενδεδειγμένη πληρωμή. Στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι «το 

όλο συμβάν οφείλεται τόσο σε ανθρώπινο λάθος όσο και σε αδυναμία του 

συστήματος που ενώ κατά το ανέβασμα των μετρήσεων στο σύστημα SAP 

υπάρχει εγκατεστημένος έλεγχος που απορρίπτει μετρήσεις που είναι πολύ 

χαμηλές, για τις μετρήσεις που είναι μεγαλύτερες από τις συνηθισμένες ο 

αυτόματος έλεγχος έχει αφαιρεθεί».  

Σύμφωνα με επιστολή Ανώτερου Λειτουργού Πληροφορικής ημερ. 24.7.2013, 

ενσωματώθηκε στο σύστημα SAP και ενεργοποιήθηκε στις 23.7.2013 έλεγχος 

αναφορικά με τη μέγιστη αναμενόμενη αξία παραγωγής που δεν πρέπει να 

ξεπερνά το ποσό των €20.400 (πλέον ΦΠΑ). Ο Εκτελεστικός ∆ιευθυντής 

Εξυπηρέτησης Πελατών με επιστολή του ημερ. 12.8.2013 προς τον Γενικό 

∆ιευθυντή ζήτησε την εισαγωγή στους ατομικούς φορητούς καταμετρητές των 

καταγραφέων μετρητών, ηχητικού προειδοποιητικού σήματος σε περίπτωση 
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μεγάλης απόκλισης από την αναμενόμενη παραγωγή, εισήγηση η οποία βρίσκει 

σύμφωνη την Υπηρεσία μας.  

Ζητήσαμε να ενημερωθούμε κατά πόσο μετά το συγκεκριμένο περιστατικό, η Αρχή 

έχει προβεί σε αναδρομικό έλεγχο όλων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας 

από ΑΠΕ για εντοπισμό ενδεχόμενων  λανθασμένων μετρήσεων ή/και σχετικών 

πληρωμών. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος  μετά το πιο πάνω περιστατικό, η ΑΗΚ έχει 

προβεί σε έλεγχο όλων των Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και δεν 

εντοπίστηκε άλλη λανθασμένη μέτρηση/πληρωμή. 

14. Κλοπές υλικών.   

Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες μας Εκθέσεις, τα τελευταία χρόνια 

παρατηρήθηκαν κλοπές υλικών από υποσταθμούς της ΑΗΚ. Με βάση στοιχεία της Αρχής 

κατά το 2013 παρατηρήθηκαν γύρω στα 470 περιστατικά κλοπών υλικών και κυρίως 

χάλκινων καλωδίων σε υποσταθμούς συνολικής αξίας περίπου €90.000 ενώ το 2012 

παρατηρήθηκαν γύρω στα 780 περιστατικά κλοπών υλικών αξίας €111.000 περίπου.  

Ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής σε επιστολή του ημερ. 14.11.2012 προς το 

Υπουργείο ΕΕΒΤ ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι, το φαινόμενο των κλοπών αγωγών, 

καλωδίων και άλλου εξοπλισμού της ΑΗΚ παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις και 

πρόσθεσε ότι έχει αρχίσει και κλοπή μετασχηματιστών από το δίκτυο ενώ αυτοί είναι 

ενεργοποιημένοι με αποτέλεσμα να δημιουργούνται και συνθήκες μη ασφαλούς 

λειτουργίας του δικτύου. Σημείωσε επίσης ότι, λαμβάνονται διάφορα μέτρα για 

αντιμετώπιση της κατάστασης, χωρίς ωστόσο να εξευρεθεί ουσιαστική ριζική λύση. 

Τέλος, ζήτησε την παρέμβαση του Υπουργείου ή άλλου αρμόδιου φορέα για ενίσχυση 

της νομοθεσίας όσον αφορά στην εκποίηση μεταχειρισμένων μετάλλων έτσι ώστε με 

σχετική ρύθμιση να προνοούνται διαδικασίες τεκμηρίωσης της πηγής εξεύρεσης των 

εκποιημένων μετάλλων.  

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΗΚ, μέχρι και την ημερομηνία του ελέγχου (Απρίλιος 2014) 

μόνο 36 από τους υποσταθμούς της ΑΗΚ (συνολικά 6.000 περίπου) διαθέτουν 

ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας, ενώ φαίνεται ότι στις πλείστες περιπτώσεις οι 

παρανομούντες εισέρχονται στους υποσταθμούς με σχετική ευκολία. Ενδεικτικά 

αναφέρεται το περιστατικό σε υποσταθμό της Περιφέρειας Λάρνακας-Αμμοχώστου, τον 

Ιανουάριο 2013, όπου αποκόπηκε η περίφραξη και κλάπηκαν υλικά αξίας €10.000 

περίπου από τον εξοπλισμό του υποσταθμού ενώ ήταν σε πλήρη λειτουργία, ενώ για 
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την αποκατάσταση της ζημιάς χρειάστηκαν, σύμφωνα με την ΑΗΚ, 10 

συνεργειοημέρες. 

Ενόψει των πιο πάνω, ζητήσαμε να πληροφορηθούμε για οποιεσδήποτε ενέργειες, 

ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ασφάλεια, λαμβάνονται από την Αρχή για επίλυση του 

προβλήματος, καθώς επίσης για τυχόν εξελίξεις όσον αφορά στην νομοθετική 

ρύθμιση του θέματος. 

Ο Πρόεδρος μάς πληροφόρησε ότι η Αρχή προβαίνει σε αριθμό ενεργειών όπως η 

εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας στα διάφορα υποστατικά της Αρχής, και  

εντός του 2014 και 2015 προγραμματίζεται η εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας 

στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού, στις Αποθήκες Μονής και Λεμεσού, 

καθώς επίσης και σε στρατηγικούς υποσταθμούς Μεταφοράς και ∆ιανομής 

παγκύπρια. Πρόσθεσε επίσης ότι το θέμα της τροποποίησης της νομοθεσίας που 

ρυθμίζει την εκποίηση μεταχειρισμένων μετάλλων εκκρεμεί. 

15. Αδυναμίες στο σύστημα έκδοσης υλικών από την αποθήκη. 

Στην έκθεση του Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής για την περίοδο 1.1 – 31.3.2013 

γίνεται, μεταξύ άλλων, αναφορά σε αδυναμίες του συστήματος έκδοσης υλικών 

από την αποθήκη που εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο και φυσική απογραφή των 

υλικών στην  αποθήκη Πάφου. Σύμφωνα με την έκθεση, το λογισμικό σύστημα της 

Αρχής (SAP) παρέχει στον υπεύθυνο αποθήκης τη δυνατότητα να τροποποιεί τις 

ποσότητες υλικών οι οποίες ζητούνται ηλεκτρονικά από τους επιστάτες για τις 

καθημερινές τους εργασίες, ενώ οι επιστάτες της Περιφέρειας Πάφου δεν 

υπογράφουν τα έντυπα έκδοσης υλικών αποθήκης (Goods Issue Note) ως 

ένδειξη/τεκμήριο για την παραλαβή υλικών. Ο συνδυασμός των πιο πάνω μπορεί 

να επιτρέπει να γίνονται εκδόσεις υλικών χωρίς εξουσιοδότηση. Καταλήγοντας 

στην έκθεσή του ο Εσωτερικός Ελεγκτής της Αρχής εισηγήθηκε την τροποποίηση 

του λογισμικού συστήματος έτσι ώστε να μην επιτρέπεται στον Υπεύθυνο 

αποθήκης να αλλάζει τις ποσότητες στις ηλεκτρονικές καταστάσεις υλικών των 

επιστατών, ενώ σε σχετική επιστολή του ημερ. 26.3.2013 ζήτησε από τον 

∆ιευθυντή Περιφέρειας Πάφου όπως δοθούν αυστηρές οδηγίες στους επιστάτες 

για υπογραφή των πιο πάνω εντύπων. 

Το θέμα θεωρείται σοβαρό και ζητήσαμε να ενημερωθούμε κατά πόσο έχουν 

ληφθεί οποιαδήποτε διορθωτικά μέτρα από την Αρχή.  
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Ο Πρόεδρος μάς ανέφερε ότι έχουν δοθεί οδηγίες, για οποιαδήποτε υλικά που 

ζητούνται για έκδοση από όλες τις Αποθήκες παγκύπρια, να μην παραδίδονται, 

εάν δεν ελεγχθούν οι ποσότητες και υπογραφεί πρώτα από τον αιτητή το σχετικό 

΄Εντυπο ΄Εκδοσης Υλικών. 

16. Φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας. 

Με βάση τις διατάξεις του περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμου αρ. 24/80, 

όπως τροποποιήθηκε, οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας (κατά την 1.1.1980 και μετά) 

υπόκεινται σε καταβολή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας που επιβάλλεται ετήσια με 

συντελεστές που καθορίζονται στην εν λόγω νομοθεσία. Ωστόσο, σύμφωνα με το 

άρθρο 18(vi) του ιδίου Νόμου, δεν επιβάλλεται ή εισπράττεται φόρος επί ακινήτων 

που ανήκουν σε Οργανισμό ∆ημόσιας Ωφελείας κατόπιν εισήγησης του Υπουργού 

Οικονομικών και απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Με την απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 19.825 ημερ. 11.12.1980 η Αρχή εξαιρείτο από την 

υποχρέωση καταβολής του φόρου.  

Με επιστολές του ημερ. 5.3.2009 και 5.1.2010 το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, 

μεταξύ άλλων,κοινοποίησε στην Αρχή ότι έπαυσε να εξαιρείται  από την εν λόγω 

υποχρέωση αφού, με τον τροποποιητικό Νόμο αρ.147(Ι) του 2004 η εξαίρεση αυτή 

«δεν εφαρμόζεται επί ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία χρησιμοποιείται για 

δραστηριότητα που συνιστάται στην προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε δεδομένη 

αγορά και η οποία, τουλάχιστον καταρχήν, ενδέχεται να ασκείται από ιδιωτικό 

νομικό πρόσωπο κερδοσκοπικού χαρακτήρα». Το ∆Σ της Αρχής στη συνεδρία του 

ημερ. 12.4.2011, θεωρώντας ότι συνεχίζει να εξαιρείται τουλάχιστο μερικώς από την 

καταβολή φόρου αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να επιδιωχθεί εξαίρεση από την επιβολή 

φόρου όσον αφορά στη συνολική ακίνητη ιδιοκτησία που χρησιμοποιείται στις 

δραστηριότητες της Μεταφοράς/∆ιανομής οι οποίες, σύμφωνα με σημείωμα του 

Εκτελεστικού ∆ιευθυντή Οικονομικών, παραμένουν μονοπωλιακές καθώς και 

ποσοστού 20% της ακίνητης ιδιοκτησίας που χρησιμοποιείται από τη δραστηριότητα 

της Παραγωγής και αναλογεί στην υποχρέωση της Αρχής να παρέχει μακροχρόνια  

εφεδρεία στον Τομέα της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.  

Σύμφωνα με γνωμάτευση των Νομικών Συμβούλων της Αρχής ημερ. 2.10.2012 μέρος 

της ακίνητης ιδιοκτησίας της Αρχής, το οποίο συνδέεται με την παροχή υπηρεσίας 

δημόσιας ωφέλειας, όπως είναι η μεταφορά και η διανομή θα πρέπει να τύχει 

απαλλαγής από την επιβολή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας. Στη σχετική γνωμάτευση 

επισημάνθηκε ότι, στη περίπτωση που η Κυβερνητική πλευρά αρνηθεί να λάβει υπόψη 
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το δίκαιο αίτημα της Αρχής, τότε η ΑΗΚ θα πρέπει να προσβάλει την οποιαδήποτε 

φορολογία επί της ακίνητης ιδιοκτησίας της που σχετίζεται με τους τομείς των 

δραστηριοτήτων της που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών δημόσιας ωφέλειας.  

Ο Πρόεδρος μάς πληροφόρησε ότι το θέμα και η θέση της ΑΗΚ τέθηκε εκ νέου με 

σχετική επιστολή ημερ. 30.10.2012 προς το Υπουργείο ΕΕΒΤ. Σε απαντητική 

επιστολή του ημερ. 19.7.2013, το Υπουργείο ενημέρωσε την ΑΗΚ ότι μετά από 

μελέτη του θέματος, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

κατέληξε στην απόφαση ότι, η ΑΗΚ δεν μπορεί να εξαιρεθεί από την εν λόγω 

φορολογία, αφού η απαλλαγή της από την καταβολή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας 

κρίθηκε ως παράνομη κρατική ενίσχυση και καταργήθηκε με τον περί Φορολογίας 

Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2004.  

Σύμφωνα με στοιχεία που στάληκαν τον Μάιο του 2011 στην ΑΗΚ από το Τμήμα 

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, η αγοραία αξία της εγγεγραμμένης ακίνητης ιδιοκτησίας 

επ΄ονόματι της Αρχής, σε τιμές 1.1.1980, ανερχόταν σε €19,43 εκ. Λαμβάνοντας υπόψη το 

ετήσιο ποσό του φόρου που προκύπτει, τη χρονική περίοδο που αφορά, καθώς και τα 

πρόστιμα/επιβαρύνσεις που επιβάλλονται βάσει της σχετικής νομοθεσίας, εισηγηθήκαμε 

όπως η Αρχή εντατικοποιήσει τις ενέργειες της προς τα αρμόδια Υπουργεία για διευκρίνιση 

των φορολογικών της υποχρεώσεων το συντομότερο δυνατό. 

Ο Πρόεδρος μάς ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι στις 10.4.2014 με επιστολή του Τμήματος 

Εσωτερικών Προσόδων στάλθηκαν αναθεωρημένες φορολογίες για τα έτη 2004 - 2013 με 

συνολικό επιπρόσθετο ποσό €1.193.000 για τις οποίες υποβλήθηκε ένσταση από την ΑΗΚ, 

με επιστολή ημερομηνίας 13.5.2014, και ζητήθηκε παράταση μέχρι 30 Ιουνίου 2014, για να 

ελεγχθούν και να συμφιλιωθούν οι αξίες πάνω στις οποίες επιβλήθηκε φορολογία με τις 

αντίστοιχες αξίες στα αρχεία της ΑΗΚ. 

17. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών/ Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης Πελατών.   

Με βάση στοιχεία της ΑΗΚ, το συνολικό κόστος για το 2013 των 11 Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Πελατών (ΚΕΠ) παγκύπρια, ανήλθε στο ποσό των €6,3 εκ. (€2,7 εκ. το 

2012) από το οποίο €5 εκ. (€2,5 εκ. το 2012) αφορά μισθούς και το υπόλοιπο ενοίκια και 

άλλες δαπάνες. Επίσης, το κόστος λειτουργίας του Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης Πελατών 

(ΚΤΠ) για το 2013 ανήλθε περίπου σε €682.000 (€720.000 για το 2012) από το οποίο 

€549.000 (€542.000 το 2012) αφορούσε σε μισθούς και επιδόματα του προσωπικού που 

στελεχώνει το ΚΤΠ. 
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Σε προηγούμενες μας εκθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη το ψηλό κόστος λειτουργίας των 

ΚΕΠ αλλά και της ύπαρξης εναλλακτικών τρόπων αποπληρωμής των λογαριασμών 

ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και την εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω του ΚΤΠ, 

εισηγηθήκαμε όπως, η Αρχή μελετήσει το ενδεχόμενο μείωσης του αριθμού των ΚΕΠ 

ή/και μείωσης του προσωπικού που τα στελεχώνει. Επίσης εισηγηθήκαμε όπως, υπό το 

φως των νέων οικονομικών δεδομένων, εξεταστεί το ενδεχόμενο στελέχωσης του ΚΤΠ με 

χαμηλόμισθο προσωπικό. 

Στην απαντητική επιστολή της Αρχής ημερ. 6.6.2013, για τον έλεγχο της ΑΗΚ για το 2012, 

αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι λόγω των αυξημένων απαιτήσεων των πελατών της Αρχής 

επιβάλλεται στο παρόν στάδιο η διατήρηση των ΚΕΠ και του προσωπικού τους, παράλληλα 

με το ΚΤΠ, ενώ η ΑΗΚ, λόγω του ψηλού κόστους λειτουργίας των ΚΕΠ, μελετά πιθανή 

μείωση του προσωπικού τους.  

Σε επιστολή ημερ. 12.2.2014 του ∆ιευθυντή Εκμετάλλευσης προς τον Γενικό 

∆ιευθυντή της Αρχής αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα οικονομικά οφέλη που 

προσφέρει η λειτουργία του ΚΤΠ επισημαίνοντας ότι παρέχεται η δυνατότητα στην 

ΑΗΚ να προχωρήσει στην κατάργηση των ΚΕΠ με στόχο και σκοπό την 

οικονομική περισυλλογή του Οργανισμού.   

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ζητήσαμε να ενημερωθούμε για οποιεσδήποτε 

ενέργειες της ΑΗΚ ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος της Αρχής από τη 

λειτουργία των ΚΕΠ, χωρίς να επηρεάζεται η εξυπηρέτηση του πολίτη. 

Ο Πρόεδρος μας πληροφόρησε ότι η λειτουργία του Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης 

Πελατών έχει βελτιώσει την  ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών της ΑΗΚ και τη 

γενικότερη εικόνα της Αρχής, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί τροχοπέδη στην 

περαιτέρω αύξηση των ΚΕΠ. Ο Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι λαμβάνοντας 

υπόψη τα ψηλά κόστη λειτουργίας των 11 ΚΕΠ, η ΑΗΚ έχει αποφασίσει τη 

μετακίνηση του ΚΕΠ Στροβόλου σε ιδιόκτητο χώρο στα Κεντρικά Γραφεία, και του 

ΚΕΠ Κολωνακίου στη Λεμεσό σε άλλο χώρο εξοικονομώντας ενοίκια της τάξης 

των €50,000 και €66,600 περίπου ετησίως, αντίστοιχα. και πρόσθεσε ότι ο 

περιορισμός του κόστους προσωπικού θα εξεταστεί σφαιρικά κατά τη διαδικασία 

εφαρμογής του Εξορθολογισμού της Οργανικής ∆ομής του Οργανισμού. 

18. Αγορά Νομικών Υπηρεσιών.  

Από έλεγχο της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι η αρχική συμφωνία της ΑΗΚ για 

παροχή νομικών υπηρεσιών είχε συνομολογηθεί το 1986 με συγκεκριμένο 
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δικηγορικό γραφείο, το οποίο στη συνέχεια μετατράπηκε σε συνεταιρισμό 2 

ατόμων και τελικά – κατόπιν συνένωσης με άλλο γραφείο – κατέληξε στην 

επωνυμία με την οποία παρέχει σήμερα τις υπηρεσίες του στην ΑΗΚ. Πέραν της 

αρχικής συμφωνίας (του 1986), δεν φαίνεται να υπογράφηκε άλλη συμφωνία (με 

τις νέες επωνυμίες/συνεταιρισμούς) και η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών 

συνεχιζόταν με αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, με βάση τις 

πρόνοιες της συμφωνίας του 1986, η οποία – όπως παραδέχεται και η Αρχή – 

χρήζει αναθεώρησης για επικαιροποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών, 

ικανοποιητικότερη κάλυψη των αναγκών της και αποτελεσματικότερο έλεγχο των 

χρεώσεων. 

∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι, στα τιμολόγια που εκδίδονταν από τον νομικό σύμβουλο 

της ΑΗΚ για την παροχή των υπηρεσιών του κατά τα έτη 2010 – 2012, δεν 

περιλαμβανόταν αναλυτικά ο αριθμός των ανθρωποωρών και το κόστος χρέωσης 

ανά ανθρωποώρα, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος τους. Σημειώνεται ότι σε 

κατάλογο που μας δόθηκε – κατόπιν αιτήματος μας – από την ΑΗΚ, 

περιλαμβάνεται το συνολικό κόστος ανά είδος υπηρεσίας (Προσφυγές – Αγωγές – 

Υποκλοπές – Παραπομπές - Συμφωνημένη Αμοιβή - ∆ιμηνιαίοι Λογαριασμοί) με 

συνολικό ετήσιο κόστος €479.000 για το 2011 και  €401.992 για το 2012. Το είδος 

με το μεγαλύτερο κόστος αφορά την υπηρεσία Γνωματεύσεων, Παρουσίας στις 

συνεδρίες του ∆ιοικητικού Συμβουλίου (πέραν της μιας τον μήνα για την οποία 

προνοείται συμφωνημένη αμοιβή €15.000 τον χρόνο), Πειθαρχικών υποθέσεων 

καθώς και υποθέσεων που δεν προχωρούν δικαστικά, για την οποία καταβλήθηκε 

το 2011 ποσό €318.500 και το 2012 ποσό €300.000.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου (∆Σ) της Αρχής 

τον Ιούνιο 2014, από το 2013, κατόπιν σχετικής απαίτησης της Αρχής, 

αποστέλλονται από τον νομικό σύμβουλο τα τιμολόγια αναλυτικά. Το συνολικό 

ετήσιο κόστος για το 2013 ανέρχεται σε €210.019. 

Σύμφωνα με την έκθεση του ∆ιευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΗΚ ημερ. 28.3.2008, 

για την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών, οι ∆ιευθυντές και Βοηθοί ∆ιευθυντές, δεν 

φαίνεται να ακολουθούσαν τις πρόνοιες της σχετικής Οδηγίας της Αρχής, που διέπει 

την παροχή νομικών υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι η Αρχή διαθέτει εσωτερικό Τμήμα 

νομικών υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, με την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του θα 

ήταν δυνατή – κατά την άποψη μας – η μείωση του κόστους παροχής των υπηρεσιών 

του εξωτερικού νομικού συμβούλου. 
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Όπως μας πληροφόρησε τον Μάρτιο 2014 ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής, οι 

εισηγήσεις/σχόλια μας είχαν ληφθεί σοβαρά υπόψη και η ΑΗΚ βρισκόταν στο 

τελικό στάδιο της διαδικασίας συνομολόγησης νέας συμφωνίας, με γνώμονα τη 

μείωση του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών, για διασφάλιση των 

συμφερόντων της. Όσον αφορά το εσωτερικό Τμήμα νομικών υπηρεσιών, μας 

πληροφόρησε ότι αυτό αξιοποιείται πλήρως σε διάφορες άλλες αναγκαίες 

υπηρεσίες της Αρχής. 

Τέλος, μας πληροφόρησε ότι η εισήγησή μας για επανεξέταση της διαδικασίας 

αγοράς νομικών υπηρεσιών, θα τεθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της 

Αρχής, για καθορισμό της πολιτικής του Οργανισμού.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του ∆Σ της Αρχής τον Ιούνιο 2014, το θέμα 

απασχόλησε το ∆Σ και δόθηκαν εντολές για επικαιροποίηση της συμφωνίας με 

σκοπό τη μείωση του κόστους, ενώ ταυτόχρονα στελεχώθηκε καλύτερα η 

∆ιεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Αρχής για παροχή εσωτερικής νομικής 

υποστήριξης – όπου είναι εφικτό – μειώνοντας το κόστος παροχής των υπηρεσιών 

του νομικού συμβούλου. Αποτέλεσμα των πιο πάνω ήταν και η μείωση του 

σχετικού κόστους για το 2013. Το 2011 και 2012, το εν λόγω κόστος ήταν 

αυξημένο, λόγω αυξημένων νομικών υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εξ αιτίας του 

συμβάντος στο Μαρί τον Ιούλιο 2011. 

Για σκοπούς ομοιόμορφου χειρισμού με τους άλλους ημικρατικούς οργανισμούς 

που ελέγχει η Υπηρεσία μας, αναφέρεται ότι σύμφωνα με το Νόμο Ν.12(Ι)/2006, 

διαφοροποιούνται οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για τις υπηρεσίες που 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΒ του εν λόγω Νόμου. Σχετική με το θέμα είναι 

η εγκύκλιος ΦΛ/ΑΑ∆Σ 24ΣΤ του Γενικού Λογιστηρίου σχετικά με τις υπηρεσίες 

αυτές, που προνοούν ότι «… οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να καθορίσουν την 

διαδικασία που θα ακολουθήσουν για τη σύναψη συμβάσεων όταν πρόκειται για 

υπηρεσίες του Μέρους Β του Παραρτήματος ΙΙ του Νόμου βάσει των αρχών της 

χρηστής διοίκησης και της καλύτερης διαχείρισης των πόρων του δημοσίου.» η 

οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από την Αρχή. 

19. Συμβάσεις και ∆ιαγωνισμοί. 

(α) ∆ιαγωνισμός αρ. 1119/2013 – Additional Manpower cost for the 

inspection of steam turbines 1&3. – Vasilikos Power Station. Τον Αύγουστο 

2012 η Αρχή υπέγραψε συμβόλαιο με την κατασκευάστρια εταιρεία (∆ιαγωνισμός 
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αρ.12/2012 – Σύμβαση αρ. 4600001990) για την αγορά υπηρεσιών εξειδικευμένου 

προσωπικού, για τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των 

ατμοστροβίλων 1, 2 & 3, έναντι ποσού €1.760.000, με εγκεκριμένο επιπλέον ποσό 

€200.000, ως προνοητικό ποσό. Με βάση την πιο πάνω πρόνοια της σύμβασης, 

είχαν γίνει μέχρι τον Απρίλιο 2013 τέσσερις τροποποιήσεις (Variations) στο εν 

λόγω συμβόλαιο, συνολικού κόστους €86.570, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό του 

συμβολαίου σε €1.846.570. Σημειώνεται ότι η ΑΗΚ είχε αναθέσει απευθείας στον 

Ανάδοχο τις εν λόγω εργασίες, επειδή ήταν ο κατασκευαστής του εξοπλισμού, ενώ 

οι όροι/πρόνοιες της σύμβασης είχαν ετοιμαστεί με βάση την εκτίμηση/αξιολόγηση 

των ζημιών, υπηρεσίες που είχαν ανατεθεί στον ίδιο οικονομικό φορέα απευθείας 

(υπηρεσίες τις οποίες είχε προσφέρει δωρεάν). 

Τον Ιούνιο 2013, από τη μελέτη της έκθεσης αξιολόγησης του διαγωνισμού με 

αρ.1119/2013, διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω διαγωνισμός αφορούσε την αγορά 

επιπρόσθετων εργατοωρών, από τον ίδιο Ανάδοχο, για τη διεξαγωγή των 

επιπρόσθετων εργασιών για τη συντήρηση/αποκατάσταση των ατμοστροβίλων 1 

και 3, έναντι ποσού €754.000. Ενόψει των πιο πάνω, ζητήσαμε από τον Γενικό 

∆ιευθυντή της Αρχής όπως μας ενημερώσει τους λόγους για τους οποίους 

απαιτείτο το πιο πάνω επιπλέον ποσό καθώς και την ανάλυση του υπολογισμού 

του. 

Τον ίδιο μήνα, ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι το αρχικό 

συμβόλαιο (με αρ. 4600001990), αφορούσε τις υπηρεσίες του εξειδικευμένου 

προσωπικού της κατασκευάστριας εταιρείας για την αποσυναρμολόγηση των 

ατμοστροβίλων και τη διεξαγωγή των εργασιών που προβλέπονταν από την 

πρότυπη επιθεώρηση τύπου C του κατασκευαστή. Επίσης, περιλάμβανε και τις 

μοναδιαίες τιμές κόστους για διάφορες κατηγορίες προσωπικού του Αναδόχου, οι 

οποίες θα χρησιμοποιούνταν για όλες τις επιπρόσθετες εργασίες που θα 

προέκυπταν μετά την αποσυναρμολόγηση των στροβίλων και την λεπτομερή 

επιθεώρηση των εσωτερικών τους τμημάτων, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να είχαν 

προβλεφθεί κατά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης. Μας ανάφερε τέλος 

ενδεικτικά τις κύριες πρόσθετες εργασίες, για τις οποίες χρειάστηκαν επιπλέον 

υπηρεσίες από τον Ανάδοχο, παραθέτοντας αναλυτικά το κόστος του προσωπικού 

μέχρι τον Μάρτιο 2013, το οποίο ανερχόταν σε €753.566. 

Τον Ιούλιο 2013, πληροφορήσαμε τον Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής ότι με βάση 

στοιχεία που διέθετε η Υπηρεσία μας, από κοινοποιήσεις των εκθέσεων 
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αξιολόγησης που γίνονταν από την Αρχή, στον ίδιο Ανάδοχο φαίνεται να είχαν 

ανατεθεί και οι πιο κάτω εργασίες: 

(i) ∆ιαγωνισμός αρ.1001/2013 για την αποσυναρμολόγηση, καθαρισμό, 

έλεγχο και συναρμολόγηση των πτερυγίων του ατμοστροβίλου αρ.3 και 

αφαίρεσης των υφιστάμενων στεγανοποιητικών λαβυρίνθων και 

αντικατάσταση τους, με κόστος €954.000. 

(ii)  ∆ιαγωνισμός αρ.1208/2012 για την αποσυναρμολόγηση των πτερυγίων 

του ατμοστροβίλου αρ.3 για καθαρισμό, τον μη καταστρεπτικό έλεγχο 

τους και τη συναρμολόγηση τους, με κόστος €337.000, με βάση – όπως 

αναφέρεται στην έκθεση αξιολόγησης - τις χρεώσεις του συμβολαίου 

αρ. 4600001990.  

Σημειώσαμε επίσης ότι, με βάση επιστολή που μας είχε σταλεί από την Αρχή τον 

Φεβρουάριο 2013, στην οποία περιλαμβανόταν ανάλυση – κατόπιν αιτήματος μας 

– του ποσού της προσφοράς αρ.1001/2013 που αναφέρεται πιο πάνω, στο 

συνολικό ποσό των €954.000 της εν λόγω προσφοράς (για την οποία γινόταν 

εισήγηση για κατακύρωση), περιλαμβανόταν και το ποσό των €337.000, για τις 

ίδιες εργασίες. 

Τέλος, τον πληροφορήσαμε ότι στον ίδιο Ανάδοχο γινόταν εισήγηση για ανάθεση 

των εργασιών του υπό αναφορά διαγωνισμού με αρ.1119/2013, για το ποσό των 

€754.000 (με βάση τις χρεώσεις του αρχικού συμβολαίου αρ. 4600001990), στον 

οποίο, με βάση την ανάλυση που μας είχαν αποστείλει τον Ιούνιο 2013, 

περιλαμβάνονταν ουσιαστικά παρόμοιας φύσης εργασίες, ή/και οι εργασίες οι 

οποίες περιλαμβάνονταν τόσο στο αρχικό συμβόλαιο, όσο και στους δύο πιο 

πάνω διαγωνισμούς, και οι οποίες χαρακτηρίζονταν ως «επιπρόσθετες εργασίες». 

Ενόψει των πιο πάνω, ζητήσαμε όπως έχουμε τις απόψεις του για τα πιο πάνω, 

καθώς επίσης τα σχόλια του ως προς την αρχική εκτίμηση του Αναδόχου, 

λαμβάνοντας υπόψη αφενός ότι το αρχικό συμβόλαιο είχε ανατεθεί απευθείας 

στον εν λόγω Ανάδοχο, λόγω του ότι ήταν ο κατασκευαστής του εξοπλισμού και, 

αφετέρου, ότι η εκτίμηση δαπάνης της αρχικής σύμβασης των €1.760.000 είχε 

γίνει με βάση την εκτίμηση/αξιολόγηση των ζημιών, που είχε ετοιμάσει ο ίδιος (με 

συμπερίληψη στο αρχικό συμβόλαιο πρόνοιας, για επιπλέον ποσό €200.000, για 

τυχόν επιπρόσθετες εργασίες που θα προέκυπταν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 

οριστικών εργασιών που είχαν προδιαγραφεί). Ζητήσαμε τέλος όπως μας 
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πληροφορήσει κατά πόσο δικαιολογείτο η μη ορθή εκτίμηση/αξιολόγηση από τον 

Ανάδοχο, της πραγματικής έκτασης των εργασιών. 

Τον ίδιο μήνα, ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής μάς πληροφόρησε τα ακόλουθα: 

(i) Το αρχικό συμβόλαιο (με αρ. 4600001990) προέβλεπε για τις υπηρεσίες 

του εξειδικευμένου προσωπικού της κατασκευάστριας εταιρείας και 

εξειδικευμένων εργαλειομηχανών της, για συγκεκριμένη περίοδο, που θα 

απαιτούνταν για τις συνήθεις εργασίες που προβλέπονται από τον 

κατασκευαστή κατά τη διάρκεια της πρότυπης συντήρησης τύπου C των 

ατμοστροβίλων 1, 2 και 3 καθώς και τις μοναδιαίες τιμές κόστους, τόσο 

του προσωπικού όσο και των μηχανημάτων του, οι οποίες θα 

χρησιμοποιούνταν σε περίπτωση ανάγκης επέκτασης του χρόνου που 

αρχικά είχε υπολογιστεί για τις οριστικές εργασίες του συμβολαίου και για 

τον υπολογισμό του κόστους επιπρόσθετων εργασιών που τυχόν θα 

προέκυπταν. 

Με την έναρξη των εργασιών στο σταθμό και την αποσυναρμολόγηση των 

στροβίλων, προέκυψαν επιπρόσθετες εργασίες, για τις οποίες γίνεται 

σχετική ανάλυση, και για τις οποίες η Αρχή είχε ζητήσει από την 

κατασκευάστρια εταιρεία να υποβάλει προσφορές, με βάση τις πιο πάνω 

μοναδιαίες τιμές της αρχικής σύμβασης. Οι πιο πάνω επιπρόσθετες 

εργασίες, εκτελέστηκαν – κατά καιρούς – από την κατασκευάστρια 

εταιρεία, με βάση τις προσφορές αρ. 12.173: €995.000 για 

ανταλλακτικά, αρ. 12.198: €954.000 για τις εργασίες επί των σταθερών 

πτερυγίων του κελύφους μεσαίας πίεσης όπως και για τις εργασίες 

αφαίρεσης των λαβυρίνθων (είδους «brush») από το κέλυφος μεσαίας 

πίεσης στη Γερμανία (η αρχική προσφορά μόνο για τις εργασίες 

πτερύγιων στη Γερμανία ήταν  η αρ. 12.174: €450.000) και, αρ.12.175: 

€337.000 για το κόστος προσωπικού και εργαλειομηχανών για τις 

εργασίες επί των σταθερών πτερυγίων του κελύφους χαμηλής πίεσης 

καθώς και επί των κινητών πτερυγίων του στροφέα μεσαίας και 

χαμηλής πίεσης που θα διεξάγονταν στο Βασιλικό. 

Οι πιο πάνω επιπρόσθετες εργασίες οδήγησαν σε σημαντικές 

καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των εργασιών που 

συμπεριλαμβάνονταν στο αρχικό συμβόλαιο. Για την κάλυψη των 

επιπρόσθετων κόστων του Εργολάβου, η Αρχή προχώρησε στην 
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έκδοση τριών ξεχωριστών παραγγελιών, αρ. 1119/2013: €753.568, αρ. 

1138/2013: €531.889 και αρ. 1151/2013: €55.445). 

(ii) Όλες οι εργασίες στους στροβίλους 1, 2 και 3 ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο 

2013. 

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, τα οποία δόθηκαν στην Υπηρεσία μας από την Αρχή, 

οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των ατμοστροβίλων 1, 2 & 3, από το 

αρχικό - προϋπολογισθέν από την ίδια την κατασκευάστρια εταιρεία - ποσό του 

€1.760.000 (πλέον €200.000, ως προνοητικό ποσό), κόστισαν τελικά στην Αρχή 

€3.626.902. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής μας πληροφόρησε τον Ιούνιο 2014 ότι συμφωνεί με τις 

παρατηρήσεις μας. 

(β) Νέα Περιφερειακά Γραφεία της ΑΗΚ στην Πάφο – Αρ. ∆ιαγ. 135/2008. Η 

μελέτη του έργου ανατέθηκε, κατόπιν Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, σε ιδιώτες 

συμβούλους Αρχιτέκτονες. Το έργο αφορούσε την ανέγερση των Νέων 

Περιφερειακών Γραφείων της Αρχής στην Πάφο καθώς και ενός Υποσταθμού 

Μεταφοράς, έναντι ποσού €16.465.000. Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 

9.3.2009. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης για τον Υποσταθμό καθορίστηκε η 

9.4.2010 και για ολόκληρο το έργο η 9.11.2011. Στη σύμβαση προβλεπόταν ως 

ποινική ρήτρα, σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην ολοκλήρωση 

των εργασιών εκ μέρους του Εργολάβου, το ποσό των €5.000 για τον Υποσταθμό 

και, το ποσό των €3.000 για το υπόλοιπο έργο, για κάθε ημερολογιακή μέρα 

αδικαιολόγητης καθυστέρησης. 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, παρατηρήθηκε σημαντική καθυστέρηση 

στην πρόοδο των εργασιών, για την οποία ο Αρχιτέκτονας είχε εγκρίνει – αρχικά – 

συνολική παράταση 32 ημερολογιακών ημερών, λόγω δυσμενών καιρικών 

συνθηκών. Τον Αύγουστο 2011, ο Εργολάβος υπέβαλε απαίτηση για παράταση 

χρόνου 150 εργάσιμων ημερών, εξ αιτίας της εκτέλεσης – όπως ισχυρίστηκε – 

επιπρόσθετων εργασιών ή/και τροποποιήσεων των σχεδίων της σύμβασης. 

Ωστόσο, παρά τις επανειλημμένες υπενθυμίσεις του Αρχιτέκτονα προς τον 

Εργολάβο όπως αυτός υποβάλει τεκμηριωμένα στοιχεία για αξιολόγηση των 

απαιτήσεων του, ο Εργολάβος δεν ανταποκρίθηκε, με αποτέλεσμα να μην 

παρέχεται η δυνατότητα εξέτασης/αξιολόγησης τους. 
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Τελικά η προσωρινή παραλαβή έγινε, για μεν τον Υποσταθμό στις 13.7.2010, για 

δε το υπόλοιπο έργο, στις 14.12.2012. Ως εκ τούτου, η καθυστέρηση            – 

λαμβάνοντας υπόψη την εγκριθείσα παράταση των 32 ημερολογιακών ημερών – 

ανήλθε σε 63 ημερολογιακές ημέρες για τον Υποσταθμό και 366 για το υπόλοιπο 

έργο. 

Ενόψει των πιο πάνω, εκφράσαμε την άποψη ότι, εφόσον ο Εργολάβος δεν είχε 

υποβάλει τα απαραίτητα στοιχεία που του είχαν ζητηθεί από τον Αρχιτέκτονα για 

αξιολόγηση της καθυστέρησης που είχε σημειωθεί στην ολοκλήρωση του έργου, η 

απαίτηση του για παράταση χρόνου θα έπρεπε να απορριφθεί και να εφαρμοστεί η 

πρόνοια της σύμβασης για ρήτρες καθυστέρησης, αποκόπτοντας την προβλεπόμενη 

χρηματική αποζημίωση (που υπολογίστηκε σε €1.413.000), από τις πληρωμές του. 

Όπως μας πληροφόρησε τον Μάιο 2014 ο συντονιστής του έργου, το θέμα της 

καθυστέρησης βρισκόταν ακόμα υπό αξιολόγηση. Εκκρεμούσε επίσης η τελική 

παραλαβή του έργου, επειδή ο Εργολάβος δεν είχε ολοκληρώσει την εκτέλεση των 

εργασιών που περιλαμβάνονταν στον κατάλογο των τελικών παρατηρήσεων του 

Αρχιτέκτονα.  

Όπως μας πληροφόρησε τον Ιούνιο 2014 ο Πρόεδρος του ∆Σ της Αρχής, η 

καθυστέρηση οφείλεται κυρίως στον Εργολάβο, ωστόσο η απόρριψη της 

απαίτησης του βάσει ελλιπών στοιχείων, εμπεριέχει κινδύνους σε περίπτωση 

παραπομπής της διαφοράς σε διαιτησία. Ως εκ τούτου και, εφόσον κατά την 

άποψη του ως ορόσημο– με βάση τις πρόνοιες της σύμβασης – για την 

ολοκλήρωση του τελικού λογαριασμού, θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης του 

Τελικού Πιστοποιητικού, η Αρχή θα αναμένει μέχρι τότε την υποβολή των 

στοιχείων που ζητήθηκαν από τον Εργολάβο. 

Η Υπηρεσία μας εξακολουθεί να θεωρεί ότι ο χειρισμός εκ μέρους της Αρχής δεν 

διασφαλίζει τα συμφέροντα της και υποβάλλει εισήγηση όπως επανακαθοριστεί 

άμεσα η προσέγγιση της στο χειρισμό τέτοιων υποθέσεων ώστε, μετά την 

παρέλευση συμβατικά καθορισμένου χρόνου συμπλήρωσης του έργου (με τις 

παρατάσεις που έχουν δοθεί), να εφαρμόζεται αυτόματα η αποκοπή της 

καθορισμένης ποινικής ρήτρας από τις πληρωμές προς τον εργολάβο. 

(γ) Εργασίες Λάκκων, Σκαμμάτων και Στησίματος Πασσάλων σε Όλες τις 

Περιφέρειες της Α.Η.Κ. – Αρ. ∆ιαγ. 072/2013. Ο διαγωνισμός αφορούσε την 

εκτέλεση εργασιών εκσκαφής λάκκων για τη θεμελίωση και στήσιμο πασσάλων, 
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καθώς και εργασιών εκσκαφής σκαμμάτων για την εγκατάσταση γείωσης 

μετασχηματιστών σε επτά Περιοχές Παγκύπρια. 

Η υποβολή των προσφορών έγινε στις 23.10.2013. Υποβλήθηκαν συνολικά 11 

προσφορές για διάφορες Περιοχές. Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στις 

19.12.2013, με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, σε 5 διαφορετικούς 

προσφοροδότες, έναντι συνολικής δαπάνης €1.316.766, για όλες τις Περιοχές. Για 

3 από τις 7 Περιοχές, ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στον ίδιο προσφοροδότη, 

έναντι συνολικού ποσού €457.638. 

Από τον έλεγχο των φακέλων του πιο πάνω διαγωνισμού, ο οποίος έγινε τον 

Ιανουάριο 2014, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα, όσον αφορά την αξιολόγηση και 

κατακύρωση του μέρους εκείνου του διαγωνισμού που είχε γίνει στον πιο πάνω 

προσφοροδότη: 

(i) Στις 6.11.2013, η Αρχή είχε ζητήσει από τον εν λόγω προσφοροδότη 

όπως υποβάλει διευκρινίσεις, όσον αφορά το τεχνικό μέρος της 

προσφοράς του και συγκεκριμένα, στοιχεία που να τεκμηριώνουν την 

προηγούμενη 3-ετή εμπειρία του σε έργα παρόμοιας φύσης, όπως 

απαιτείτο στα έγγραφα του διαγωνισμού.   

 Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι αφενός τα πιο πάνω στοιχεία δεν 

τεκμηρίωναν την απαιτούμενη 3-ετή εμπειρία του προσφοροδότη σε 

έργα παρόμοιας φύσης και, αφετέρου τα εν λόγω στοιχεία είχαν 

υποβληθεί εκπρόθεσμα (μετά το άνοιγμα των προσφορών), ενώ 

απαιτείτο όπως η υποβολή τους γίνει ταυτόχρονα με την υποβολή της 

προσφοράς. 

 ∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι με επιστολές που είχαν σταλεί – στην Αρχή – 

από δικηγόρους αριθμού προσφοροδοτών που είχαν συμμετάσχει στον 

διαγωνισμό, προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι τα στοιχεία που είχε 

υποβάλει ο εν λόγω επιτυχών προσφοροδότης, αφορούσαν έργα τα 

οποία είχαν εκτελεστεί από άλλους Εργολάβους. 

(iii) Στις 23.12.2013 η Αρχή, πληροφόρησε τον συγκεκριμένο 

προσφοροδότη, ότι είχε αποδεκτεί την προσφορά του για 3 Περιοχές. Σε 

σύσκεψη που ακολούθησε στα Γραφεία της Αρχής, για συζήτηση 

θεμάτων σχετικά με την έναρξη των εργασιών, ο προσφοροδότης 

προσκόμισε – μεταξύ άλλων στοιχείων που αφορούσαν την υπογραφή 
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του συμβολαίου και την έναρξη των εργασιών – σχετική βεβαίωση από 

το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ), ότι οι οφειλές του προς το 

Τμήμα ήταν διευθετημένες. Παρατηρήσαμε ότι η εν λόγω βεβαίωση του 

ΤΕΠ, έφερε ημερομηνία 15.1.2014, δηλαδή ήταν μεταγενέστερη της 

ημερομηνίας της επιστολής με την οποία η Αρχή πληροφόρησε τον 

προσφοροδότη ότι η προσφορά του είχε γίνει αποδεκτή, παρόλον ότι 

στους όρους του διαγωνισμού προβλεπόταν ο αποκλεισμός των 

προσφοροδοτών που δεν είχαν τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους 

κατά την υποβολή της προσφοράς τους. ∆ηλαδή εκείνο που θα έπρεπε 

να ζητούσε η Αρχή, ήταν η βεβαίωση του ΤΕΠ, ότι οι υποχρεώσεις του 

προσφοροδότη ήταν τακτοποιημένες κατά την ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών (και όχι μετέπειτα, όταν είχε ήδη πληροφορηθεί την 

ανάθεση της σύμβασης), και μετά να προχωρούσε στην τελική 

ανάθεση/υπογραφή της σύμβασης.   

 Τον Μάρτιο 2014, η Αρχή μάς πληροφόρησε ότι τα πιο πάνω θέματα 

έτυχαν εκτενούς και διεξοδικής συζήτησης κατά τη συνεδρία του 

Συμβουλίου της Αρχής στην παρουσία του Νομικού της Συμβούλου, και 

αποφασίστηκε ομόφωνα ότι η εν λόγω προσφορά πληρούσε τις 

σχετικές απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού. 

Όπως μας πληροφόρησε τον Ιούνιο 2014 ο Πρόεδρος του ∆Σ της Αρχής, τα 

στοιχεία που ζητήθηκαν εκ των υστέρων, ήταν – κατά την άποψη του – 

διευκρινιστικά ή ενισχυτικά των ήδη υποβληθέντων και δεν αλλοιώνουν την ουσία 

της προσφοράς. Με την πιο πάνω άποψη η Υπηρεσία μας διαφωνεί, για τους 

λόγους που αναφέρονται πιο πάνω και εισηγείται όπως για το θέμα ζητηθούν οι 

απόψεις της αρμόδιας αρχής δημοσίων συμβάσεων οι οποίες να ακολουθούνται 

σε μελλοντικές ανάλογες περιπτώσεις. 

(δ) Supply, Installation and Commissioning of Advanced Metering 

Infrastructure – Αρ. ∆ιαγ. 070/2012. Ο διαγωνισμός αφορούσε την προμήθεια, 

εγκατάσταση και λειτουργία ενός πιλοτικού συστήματος 3.000 έξυπνων μετρητών, 

στη βάση του οποίου θα αναπτυσσόταν στη συνέχεια – παγκύπρια – ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα, που θα κάλυπτε όλα τα υποστατικά στα οποία θα 

ενδείκνυτο η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, σύμφωνα με τα πορίσματα μελέτης 

που διεξαγόταν. 
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Τον Μάρτιο 2014, μετά από έλεγχο των φακέλων του πιο πάνω διαγωνισμού, 

παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

 Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα έπρεπε να γίνει μετά την ολοκλήρωση 

μελέτης και οικονομικής αξιολόγησης των ευφυών συστημάτων μέτρησης, 

ώστε να επιλεγεί η πλέον οικονομικά συμφέρουσα και αποδοτική μορφή 

ευφυούς μέτρησης, εφόσον από τα πορίσματα της εν λόγω μελέτης 

τεκμηριωνόταν ότι δικαιολογείται η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων καθώς 

και για ποια κατηγορία καταναλωτών (με βάση την κατανάλωση). 

 Η ετοιμασία της πιο πάνω μελέτης ήταν υποχρέωση της Ρυθμιστικής Αρχής 

Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/72/ΕΚ 

καθώς και τη νομοθεσία [άρθρο 93(2) των περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012].  

 Στα έγγραφα του διαγωνισμού δεν είχε προβλεφθεί οποιαδήποτε ρήτρα ή/και 

υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προς την ΑΗΚ, σε περίπτωση που 

διαπιστωνόταν – κατά την μελλοντική επέκταση και ανάπτυξη του 

ολοκληρωμένου συστήματος – ότι απαιτείται επιπλέον δαπάνη για σύνδεση και 

συνέχιση της λειτουργίας του πιλοτικού συστήματος, σε συνδυασμό με τα 

συστήματα της επέκτασης, που ενδεχομένως να προέρχονται από 

διαφορετικούς κατασκευαστές, εφόσον θα ακολουθείτο – για την ανάπτυξη του 

συστήματος – η διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού. 

 Οι όροι πληρωμής, που είχε υποβάλει χαμηλότερος προσφοροδότης, 

παρουσίαζαν παρέκκλιση – κατά την άποψη μας – από τη φιλοσοφία/σκεπτικό 

των όρων πληρωμής όπως αυτοί είχαν καθοριστεί στα έγγραφα του 

διαγωνισμού, εφόσον στην προκειμένη περίπτωση, το όλο σύστημα – που 

αφορούσε και λογισμικό – θα αξιολογείτο και θα αποφασίζετο η παραλαβή του 

μετά την εγκατάσταση και επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων/δοκιμών αποδοχής, 

ενώ ο εν λόγω προσφοροδότης απαιτούσε την πληρωμή του 80% της αξίας του 

εξοπλισμού, με την παράδοση του (δηλαδή πριν τη διεξαγωγή των ελέγχων). Ως 

εκ τούτου, δεν διασφαλίζονταν – κατά την άποψη μας – τα συμφέροντα της 

Αρχής. Η επιτροπή αξιολόγησης ωστόσο, προχώρησε στην κοστολόγηση της 

διαφοροποίησης των όρων πληρωμής, θεωρώντας ότι δεν παρεκκλίνουν από τη 

φιλοσοφία των όρων που είχαν καθοριστεί και, επιβάρυνε την τιμή αξιολόγησης 

της προσφοράς με το ποσό των €20.519. Εισηγήθηκε επίσης όπως, σε 
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περίπτωση που ο εν λόγω προσφοροδότης επιλεγεί ως ο επιτυχών, να 

καταβληθεί προσπάθεια από την Αρχή, βελτίωσης των όρων πληρωμής.  

Τελικά, το ∆Σ της Αρχής αποφάσισε στις 16.5.2014 την κατακύρωση του 

διαγωνισμού στον χαμηλότερο έγκυρο προσφοροδότη, ο οποίος είχε 

συγκεντρώσει την ψηλότερη βαθμολογία και ενημέρωσε σχετικά με το θέμα την 

Υπηρεσία μας στις 22.5.2014. Στην πιο πάνω απόφαση, όπως μας 

πληροφόρησε ο Πρόεδρος του ∆Σ της Αρχής, είχαν ληφθεί υπόψη οι απόψεις και 

προβληματισμοί της Υπηρεσίας μας. Η Υπηρεσία μας διαφώνησε με την 

απόφαση αυτή, επειδή διαπίστωσε – εκ των υστέρων – ότι υπήρξαν ενέργειες 

των αρμοδίων λειτουργών, της Αρχής για τον χειρισμό του διαγωνισμού, οι 

οποίες δεν ήταν – κατά την άποψη μας – ορθές και σύννομες.  

Τον Ιούνιο 2014, ο Πρόεδρος του ∆Σ της Αρχής μας πληροφόρησε ότι το ∆Σ σε 

συνεδρία του στις 29.5.2014, αφού μελέτησε όλα τα νέα στοιχεία που προέκυψαν 

μετά την αρχική κατακύρωση του διαγωνισμού, τις αδυναμίες που 

παρατηρήθηκαν στη διαδικασία που ακολουθήθηκε, και αφού έλαβε νομική 

συμβουλή, αποφάσισε να ανακαλέσει την προηγούμενη απόφαση του για 

κατακύρωση του διαγωνισμού, να ακυρώσει τον διαγωνισμό και να προκηρύξει 

νέο.  

Αποφάσισε επίσης τη διεξαγωγή εσωτερικής διοικητικής έρευνας για εντοπισμό 

των λόγων που οδήγησαν τον συγκεκριμένο διαγωνισμό στην κατάληξη που είχε. 

(ε) Συντήρηση/Ανέγερση Κτιρίων Υποσταθμών ∆ιανομής 11KV και άλλες 

εργασίες. – Αρ. ∆ιαγ. 001/2013. Ο διαγωνισμός αφορούσε την συντήρηση/ ανέγερση 

κτιρίων υποσταθμών διανομής 11KV στην Περιφέρεια Πάφου, την εκτέλεση εργασιών 

στις αποθήκες της ΑΗΚ στην Αγία Βαρβάρα καθώς και την κατασκευή βάσεων σε 

υποσταθμούς 132KV. Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού καθορίστηκε στο ποσό 

των €130.000. Στις 6.2.2013, υποβλήθηκαν συνολικά 4 προσφορές. 

Από έλεγχο που διεξήχθη τον Απρίλιο 2014 στον φάκελο του πιο πάνω 

διαγωνισμού, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα, όσον αφορά τη διαδικασία 

αξιολόγησης και κατακύρωσης του διαγωνισμού: 

 Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αρχή με επιστολή της ημερομηνίας 

28.2.2013, είχε ζητήσει από τον χαμηλότερο προσφοροδότη, την υποβολή 

σημαντικού αριθμού πιστοποιητικών καθώς και τη συμπλήρωση 
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Παραρτημάτων που περιλαμβάνονταν στα έγγραφα του διαγωνισμού, τα 

οποία θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί ταυτόχρονα με την προσφορά του.  

Οι πιο πάνω παρεκκλίσεις από τις πρόνοιες του διαγωνισμού ήταν – κατά την 

άποψη μας – ουσιώδεις και ως εκ τούτου, καθιστούσαν την εν λόγω προσφορά 

άκυρη. Ωστόσο, η Αρχή αποφάσισε την κατακύρωση του διαγωνισμού στον 

συγκεκριμένο προσφοροδότη. 

Ο Πρόεδρος του ∆Σ της Αρχής, μας πληροφόρησε τον Ιούνιο 2014 ότι κατά την 

κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, τα στοιχεία που ζητήθηκαν εκ των υστέρων, 

όπως και η συμπλήρωση των Παραρτημάτων, δεν αποτελούσαν ουσιώδη 

απόκλιση. Μας πληροφόρησε επίσης, ότι παρόμοια έγγραφα είχαν ζητηθεί και 

από άλλους 3 από τους 4 προσφοροδότες. Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως για 

το θέμα ζητηθούν οι απόψεις της αρμόδιας αρχής δημοσίων συμβάσεων οι οποίες 

να ακολουθούνται σε μελλοντικές ανάλογες περιπτώσεις. 

(στ) Εκσκαφή σκαμμάτων και άλλων συναφών εργασιών για την 

τοποθέτηση υπόγειων καλωδίων χαμηλής και μέσης τάσης. – Αρ. ∆ιαγ. 

004/2013. Ο διαγωνισμός αφορούσε την εκσκαφή σκαμμάτων και άλλων συναφών 

εργασιών για την τοποθέτηση υπόγειων καλωδίων σε όλες τις Περιφέρειες της 

Κύπρου. Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού καθορίστηκε στο ποσό των 

€3.560.000. Η υποβολή των προσφορών έγινε στις 10.7.2013. 

Από έλεγχο που διεξήχθη τον Απρίλιο 2014 στον φάκελο του πιο πάνω 

διαγωνισμού, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα, όσον αφορά τη διαδικασία 

αξιολόγησης και κατακύρωσης του διαγωνισμού: 

 Στο άρθρο 6.2.2 του Μέρους Α – Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς, 

καθορίζονται τα κριτήρια/προϋποθέσεις για συμμετοχή στον διαγωνισμό, 

αναφορικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των 

οικονομικών φορέων. 

Μεταξύ άλλων, απαιτείται όπως ο μέσος όρος των ετήσιων αποτελεσμάτων 

εργασιών των τελευταίων τριών ετών των οικονομικών φορέων, είναι θετικός. Με 

βάση την πιο πάνω πρόνοια/απαίτηση, η Επιτροπή Αξιολόγησης απέκλεισε από 

την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού, 2 προσφοροδότες. 

Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως σε μελλοντικούς διαγωνισμούς της Αρχής, 

περιληφθεί πρόνοια για προσκόμιση από τον επιτυχόντα προσφοροδότη 

«∆έσμευσης Κάλυψης Κεφαλαίου Κίνησης», σε περίπτωση που δεν πληρεί τα 
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κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, ώστε να μην 

αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφοροδότες για τον πιο πάνω λόγο. 

Σημειώνεται ότι σχετική πρόνοια περιλαμβάνεται στα πρότυπα 

κατασκευαστικά έγγραφα της Αρμόδιας Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων (Γενικό 

Λογιστήριο). 

 Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποδέχτηκε για αξιολόγηση προσφορά, η οποία 

δεν συνοδευόταν από την απαιτούμενη Άδεια ∆ιαχείρισης Στερεών και 

Επικίνδυνων Αποβλήτων, παράλειψη που αποτελούσε ουσιώδη απόκλιση 

από τις απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού και, ως εκ τούτου, θα 

έπρεπε να είχε απορριφθεί. 

Τον Ιούνιο 2014, ο Πρόεδρος του ∆Σ της Αρχής μας πληροφόρησε ότι η 

εισήγηση μας για απαίτηση προσκόμισης «∆έσμευσης Κάλυψης Κεφαλαίου 

Κίνησης» είναι αποδεκτή, και θα υιοθετηθεί σε μελλοντικούς διαγωνισμούς 

της Αρχής. Για το θέμα της Άδειας ∆ιαχείριση Αποβλήτων, μας πληροφόρησε 

ότι η Αρχή έλαβε υπόψη της ότι η καθυστέρηση στην εξασφάλιση της 

οφειλόταν στις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες και όχι στον προσφοροδότη. 

Σημείωσε τέλος ότι ο διαγωνισμός δεν κατακυρώθηκε στον εν λόγω 

προσφοροδότη. 

(ζ) Προμήθεια Ξύλινων Πασσάλων. – Αρ. ∆ιαγ. 016/2013. Ο διαγωνισμός 

αφορούσε την προμήθεια 10.200 ξύλινων πασσάλων, για κάλυψη των αναγκών 

του ∆ικτύου ∆ιανομής της Αρχής, για ένα έτος. Στις 21.10.2013, υποβλήθηκαν 

συνολικά 3 προσφορές. Από έλεγχο που διεξήχθη τον Απρίλιο στον φάκελο του 

πιο πάνω διαγωνισμού, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα, όσον αφορά τη διαδικασία 

αξιολόγησης και κατακύρωσης του διαγωνισμού: 

 Στο άρθρο 1.12.1 των Οδηγιών προς Οικονομικούς Φορείς, καθορίζονται 4 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις/κριτήρια όσον αφορά την οικονομική και 

χρηματοοικονομική ικανότητα τους (Μέσος Όρος Γενικού Κύκλου Εργασιών, 

Ελεγμένοι Λογαριασμοί, Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας, 

Αριθμοδείκτης Κάλυψης Πληρωτέων Τόκων), που θα έπρεπε να πληρούν οι 

προσφοροδότες, για να δικαιούνται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. Στο 

άρθρο 1.12.3 καθορίζεται ότι σε περίπτωση που ένας προσφοροδότης δεν 

πληροί 2 από τις 4 πιο πάνω προϋποθέσεις – τον Αριθμοδείκτη 

Κυκλοφοριακής Ρευστότητας (Current Ratio) ή/και τον Αριθμοδείκτη Κάλυψης 
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Πληρωτέων Τόκων (Interest Cover Ratio) – δεν θα αποκλείεται από τη 

διαδικασία αξιολόγησης. Σε τέτοια περίπτωση, ο προσφοροδότης θα καλείται 

να υποβάλει Επιστολή ∆έσμευσης Κάλυψης Κεφαλαίου Κίνησης (“Letter of 

Commitment to Cover the Working Capital”), από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, 

σύμφωνα με συγκεκριμένο έντυπο. Στο ίδιο άρθρο, αναφέρεται ρητά ότι αν 

δεν υποβληθεί η εν λόγω Επιστολή ∆έσμευσης, τότε η προσφορά θα 

απορρίπτεται.  

Στην έκθεση αξιολόγησης του διαγωνισμού, αναφέρεται ότι ενώ ο χαμηλότερος 

προσφοροδότης δεν πληρούσε τις απαιτήσεις των πιο πάνω 2 δεικτών και, ως εκ 

τούτου, θα έπρεπε - σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 1.12.3 - να υποβάλει 

την εν λόγω Επιστολή ∆έσμευσης Κάλυψης Κεφαλαίου Κίνησης, αντί αυτής, 

υπέβαλε επιστολή από Τράπεζα, στην οποία αναφερόταν ότι ο εν λόγω 

προσφοροδότης διεξάγει σωστά τις τραπεζικές του εργασίες, η οποία δεν 

μπορούσε – σε καμιά περίπτωση – να θεωρηθεί ως ισοδύναμη της Επιστολής 

∆έσμευσης Κάλυψης Κεφαλαίου Κίνησης από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. 

Παρατηρήσαμε ότι, ενώ η πιο πάνω πρόνοια του διαγωνισμού ήταν – κατά την 

άποψη μας – ουσιώδης και, ως εκ τούτου, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενός 

προσφοροδότη με αυτή, η προσφορά του θα έπρεπε να απορριφθεί, η Αρχή 

αποφάσισε την κατακύρωση του στον συγκεκριμένο προσφοροδότη, 

παραβιάζοντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και χρηστής διοίκησης.  

Τον Ιούνιο 2014, ο Πρόεδρος του ∆Σ της Αρχής μας πληροφόρησε ότι η επιτροπή 

αξιολόγησης θεώρησε ότι η πιο πάνω απόκλιση δεν επηρεάζει τα συμφέροντα της 

Αρχής και κατ΄ επέκταση την έκρινε ως μη ουσιώδη, επειδή ο διαγωνισμός 

αφορούσε μόνο μια παράδοση και πληρωμή μετά την παραλαβή. Η Υπηρεσία μας 

ωστόσο δεν συμφωνεί, εφόσον αφενός ο εν λόγω όρος ήταν ουσιώδης απαίτηση 

και, αφετέρου με τον χειρισμό που έγινε, παραβιάστηκε η αρχή της ίσης 

μεταχείρισης. Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως για το θέμα ζητηθούν οι απόψεις 

της αρμόδιας αρχής δημοσίων συμβάσεων οι οποίες να ακολουθούνται σε 

μελλοντικές ανάλογες περιπτώσεις. 

(η) ∆ιαγωνισμός αρ. 102/2007 – Windows Server Infrastructure.  Ο πιο πάνω 

διαγωνισμός για την προμήθεια συγκεκριμένου υλιστικού εξοπλισμού  και του 

σχετικού λογισμικού, κατακυρώθηκε στις 4.2.2008 σε κοινοπραξία εταιρειών για το 

ποσό των €575.098 και επιπρόσθετα εγκρίθηκε ποσό ύψους €115.019, ως 

προνοητικό ποσό για απρόβλεπτα έξοδα. Στο κατακυρωθέν ποσό περιλαμβάνεται 
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ποσό ύψους €67.148 για την απαιτούμενη τοπική υποστήριξη (local on-site support) 

από ένα εξουσιοδοτημένο μηχανικό, για περίοδο ενός χρόνου, σύμφωνα με τους 

όρους του διαγωνισμού.  

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, η ΑΗΚ ζήτησε τη διάθεση δύο μηχανικών αντί 

ενός που αναφέρεται στα έγγραφα του διαγωνισμού και η Υπηρεσιακή Επιτροπή 

Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΥΕΑΑ) ενέκρινε το επιπρόσθετο κόστος (€67.148). Μετά την 

υπογραφή του σχετικού συμβολαίου, για το ποσό των €642.246 και με τη χρήση 

συνοπτικών διαδικασιών, εγκρίθηκε παράταση των δύο μηχανικών για 5 χρόνια και 

συγκεκριμένα, μέχρι 31.5.2014 για τον 1ο μηχανικό, με πρόσθετο κόστος €335.740 και 

μέχρι 16.11.2014 για τον 2ο μηχανικό (οι παρατάσεις αφορούσαν 6 μήνες ή 1 χρόνο, 

κάθε φορά), με πρόσθετο κόστος €371.500. 

Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενη Έκθεση της Υπηρεσίας μας, η ΑΗΚ, μετά τη λήξη 

του πρώτου χρόνου της επιτόπου υποστήριξης (on-site support), θα μπορούσε να 

μελετήσει το ενδεχόμενο έκδοσης νέου διαγωνισμού ή/και να επαναδιαπραγματευθεί την 

παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών με σκοπό την εξασφάλιση καλύτερων τιμών, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος για on-site support, από €67.148 που αρχικά 

υπολογίστηκε το 2008  ανήλθε τελικά σε €774.388.  

Επισημαίνεται ότι  παρά τις υποδείξεις και τις συστάσεις της Υπηρεσίας μας όπως η 

ΑΗΚ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια αξιοποίησης του υφιστάμενου 

προσωπικού της και της τεχνογνωσίας του, στον μέγιστο δυνατόν βαθμό, η ΑΗΚ 

συνεχίζει για πέμπτη συνεχή χρονιά να παρατείνει τις υπηρεσίες των δυο 

μηχανικών.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, εισηγηθήκαμε όπως η ΑΗΚ μελετήσει τρόπους 

για ελαχιστοποίηση του κόστους υποστήριξης της συγκεκριμένης υποδομής. 

Πέραν τούτου, ζητήσαμε όπως κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία μας το αναμενόμενο 

χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και διευκρινιστεί 

κατά πόσο οι υπηρεσίες που παρέχουν οι δυο μηχανικοί συνάδουν με την τοπική 

υποστήριξη (local on-site support) που αναφέρεται στον διαγωνισμό αρ. 102/2007 

αφού από την έκθεση αξιολόγησης για την παράταση του συμβολαίου του 2ου 

μηχανικού για την περίοδο 16.11.2013 – 16.11.2014 φαίνεται ότι το εν λόγω άτομο 

ασχολείται με εφαρμογές πέραν από τις πρόνοιες του διαγωνισμού.  

Ο Πρόεδρος μάς ανέφερε ότι οι εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας είναι αποδεκτές και 

άρχισε η υλοποίησή τους και ότι το συμβόλαιο του 1ου μηχανικού που έληξε στις 
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31.5.2014 δεν θα ανανεωθεί ενώ βρίσκεται σε σε εξέλιξη, η εκπαίδευση 

Λειτουργών Πληροφορικής σε συγκεκριμένες τεχνολογίες της Microsoft ούτως 

ώστε να μην χρειάζεται η συμβολή του 2ου μηχανικού στoν τομέα 

ανάπτυξης/συντήρησης εφαρμογών με τεχνολογίες της Microsoft. Πρόσθεσε 

επίσης ότι ενώ ο 1ος μηχανικός ασχολήθηκε άμεσα με τις πρόνοιες του 

διαγωνισμού Αρ. 102/2007, ο 2ος Μηχανικός περισσότερο ανάπτυξε εφαρμογές με 

εργαλεία της Microsoft, ενέργεια που χαρακτηρίζεται περισσότερο ως έμμεση 

παρά άμεση με τις πρόνοιες του συγκεκριμένου διαγωνισμού  

(θ) Προσφυγή αρ. 141/2008 –Συγκεκριμένη εταιρεία «Ν» εναντίον ΑΗΚ.  Με 

επιστολή της ημερ. 10.1.2008 η Αρχή γνωστοποίησε στην εταιρεία «Ν» την 

απόφαση του ∆Σ ημερ. 18.12.2007 για ανάκληση της κατακύρωσης στην εν λόγω 

εταιρεία του διαγωνισμού αρ. 124/2007 που αφορούσε την Πώληση Άχρηστων 

Υλικών και Αγορά Ειδικών Μεταλλικών Συλλεκτών.  

Η απόφαση του ∆Σ ημερ. 18.12.2007 για ανάκληση της κατακύρωσης του 

συγκεκριμένου διαγωνισμού, λήφθηκε μετά την καταχώριση Ιεραρχικής 

Προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών από άλλο προσφοροδότη στη 

βάση ότι στους όρους του διαγωνισμού δεν υπήρχε πρόνοια ότι ο προσφοροδότης 

έπρεπε, κατά την κατακύρωση του διαγωνισμού, να κατέχει άδεια διαχείρισης 

αποβλήτων σύμφωνα με τον περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμο του 

2002 (Ν215(I)/2002). Σχετικά αναφέρεται ότι η ΑΗΚ ενημερώθηκε από  την 

Υπηρεσία Περιβάλλοντος ότι θα προέβαινε σε σχετική καταγγελία εναντίον της, 

αφού η εταιρεία «Ν» δεν είχε την απαιτούμενη από το Νόμο άδεια διαχείρισης 

αποβλήτων.  

Η εταιρεία «Ν» καταχώρισε στο Ανώτατο ∆ικαστήριο την Προσφυγή αρ. 141/2008  

αποτέλεσμα της οποίας ήταν η ακύρωση της  απόφασης της Αρχής για ανάκληση της 

κατακύρωσης του διαγωνισμού. Σχετικά αναφέρεται ότι κατά την εκδίκαση της 

Προσφυγής, το ∆ικαστήριο έκρινε ότι η προσβαλλόμενη απόφαση υπήρξε 

αποτέλεσμα ανεπαρκούς έρευνας ως προς τα ουσιώδη γεγονότα και επίσης δεν ήταν 

δεόντως αιτιολογημένη. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία «Ν» αξίωσε από την Αρχή 

αποζημιώσεις λόγω απώλειας κερδών συνολικού ύψους €1.224.844. Κατόπιν 

διαβουλεύσεων, στις 14.2.2013 επήλθε συμβιβαστικός διακανονισμός μεταξύ των 

δύο μερών για καταβολή από την Αρχή προς την εταιρεία «Ν» αποζημιώσεων ύψους 

€170.815.  
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Εισηγηθήκαμε όπως, η Αρχή είναι ιδιαίτερα προσεκτική αναφορικά με τους όρους 

που περιλαμβάνονται στους διαγωνισμούς, και όπως, μεταξύ άλλων, λαμβάνονται 

υπόψη οι πρόνοιες των σχετικών νομοθεσιών που αφορούν στα θέματα των 

διαγωνισμών, για αποφυγή παρόμοιων περιπτώσεων στο μέλλον. 

Ο Πρόεδρος μάς πληροφόρησε ότι θα ληφθούν σοβαρά υπόψη οι εισηγήσεις της 

Υπηρεσίας μας για το μελλοντικό χειρισμό παρομοίων περιπτώσεων. 

20. Εκκρεμή θέματα. 

(α)  Οφειλές προς την ΑΗΚ – Συγκεκριμένη Εταιρεία  «Ξ».Σύμφωνα με 

επιστολή της Αρχής ημερ. 8.2.2013, προς τους ∆ιαχειριστές/Παραλήπτες της 

συγκεκριμένης εταιρείας «Ξ» η οποία τέθηκε υπό διαχείριση στις 31.2.2013, η εν 

λόγω εταιρεία οφείλει στην ΑΗΚ το συνολικό ποσό των €752.094 που αφορά 

κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για τον μήνα ∆εκέμβριο 2012 και  μέχρι και τις 

30 Ιανουαρίου 2013. Σημειώνεται ότι στις 4.2.2013 η Αρχή συνήψε συμφωνία με 

την εταιρεία  «Ξ υπό διαχείριση» αναφορικά με την εξόφληση της τρέχουσας 

κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία φαίνεται να τηρείται.  

Σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, τον Μάρτιο του 2014 παρέμεινε σε εκκρεμότητα 

το ποσό των €746.000 περίπου που οφείλεται από την εταιρεία «Ξ» και αφορά την 

κατανάλωση των μηνών ∆εκεμβρίου 2012 – Ιανουαρίου 2013, η είσπραξη του 

οποίου θεωρείται αμφίβολη.  

Ζητήσαμε να ενημερωθούμε για οποιεσδήποτε εξελίξεις αναφορικά με το θέμα. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος, έχει δοθεί επαλήθευση χρέους ύψους 

€746.000 στον ∆ιαχειριστή στις 8.4.2013 και το θέμα εκκρεμεί. 

(β) Ειδική ∆ιατίμηση για Πολύτεκνες και ∆υσπραγούσες Οικογένειες. Στα 

πλαίσια της εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης, το ΥΕΒ&Τ ζήτησε 

από την ΑΗΚ την εφαρμογή ειδικής διατίμησης για τις πολύτεκνες και δυσπραγούσες 

οικογένειες. Το Συμβούλιο της Αρχής, στη συνεδρία του ημερ. 20.9.2005 ενέκρινε την 

εφαρμογή ειδικής διατίμησης (08) για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και για 

δυσπραγούσες οικογένειες που παίρνουν δημόσια βοηθήματα, η οποία τέθηκε σε 

εφαρμογή την 1.5.2006. Στη συνέχεια, στην εν λόγω διατίμηση εντάχθηκαν οι λήπτες 

επιδόματος βαριάς κινητικής αναπηρίας, ενώ με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού ημερ. 27.6.2013 (Κ∆Π 223/2013), στη διατίμηση 

εντάχθηκαν οι λήπτες επιδόματος φροντίδας σε τετραπληγικά και παραπληγικά 

άτομα με ημερομηνία εφαρμογής την 1ην Αυγούστου 2013.  
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Τα συσσωρευμένα έσοδα που απώλεσε η ΑΗΚ από την εφαρμογή αυτής της διατίμησης 

θεωρούνται ως Υποχρεώσεις ∆ημόσιας Ωφέλειας (Υ∆Ω) και ανακτώνται από όλους τους 

καταναλωτές συμπεριλαμβανομένων των Πολύτεκνων και ∆υσπραγουσών Οικογενειών.  

Από τον Μάιο του 2006 που αρχικά εφαρμόστηκε η ειδική διατίμηση (08) μέχρι τον 

∆εκέμβριο του 2013, η Αρχή απώλεσε έσοδα ύψους €26.562.708 από τα οποία ποσό 

ύψους €20.121.941 ανακτήθηκε με την εφαρμογή των Υ∆Ω. Συνεπώς η 

συσσωρευμένη απώλεια εσόδων της Αρχής κατά την 31.12.2013 ανερχόταν σε 

€6.440.767.  

Σε προηγούμενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας, εκφράσαμε την άποψη ότι, η 

κοινωνική πολιτική του Κράτους πρέπει να εξασκείται από την ίδια την Κυβέρνηση, 

ενώ το θέμα θα πρέπει να επανεξεταστεί ιδιαίτερα υπό το φως των επικείμενων 

αποκρατικοποιήσεων. 

(γ) Λιμενικά δικαιώματα. Τα ποσά που καταβάλλονται, σύμφωνα με τους 

Κανονισμούς, ως λιμενικά δικαιώματα, χωρίς ωστόσο η Αρχή Λιμένων να προσφέρει 

ουσιαστικές λιμενικές διευκολύνσεις στην ΑΗΚ, συνυπολογίζονται με άλλα έξοδα για 

τον καθορισμό της ρήτρας καυσίμων που βαρύνει τους καταναλωτές. Κατά το 2013 η 

Αρχή κατέβαλε στην Αρχή Λιμένων Κύπρου το ποσό των €1.471.628, ενώ το 

συνολικό ποσό που καταβλήθηκε για την περίοδο 2001 – 2013 ανήλθε στα 

€19.258.155.  

Η Αρχή ζήτησε επαλειμμένα από το Υπουργείο ΕΒΤ, την προώθηση μέτρων 

ούτως ώστε να καθορισθούν ειδικά μειωμένα τέλη χωρίς επιτυχία. 

Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, κρίνεται αναγκαίο όπως η 

Αρχή προβεί σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα για την απαλλαγή της από την 

υποχρέωση καταβολής λιμενικών δικαιωμάτων, ούτως ώστε να επιτευχθεί μερική 

μείωση του τελικού κόστους που επωμίζεται  ο καταναλωτής και εισηγηθήκαμε όπως 

η Αρχή, σε διαβούλευση με τους Νομικούς της Συμβούλους, εξετάσει το ενδεχόμενο 

απαλλαγής της από την καταβολή λιμενικών δικαιωμάτων με σχετική τροποποίηση 

της δική της νομοθεσίας. Ωστόσο οι ενέργειες της ΑΗΚ για τροποποίηση της δικής 

της νομοθεσίας δεν καρποφόρησαν ενώ σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 

28.1.2013, οι Υπουργοί Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και Συγκοινωνιών και 

Έργων αποφάσισαν ότι το αίτημα της ΑΗΚ για καταβολή μειωμένων λιμενικών 

δικαιωμάτων δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, θέση η οποία δεν βρίσκει σύμφωνη την 

Υπηρεσία μας. 
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Επισημαίνεται ότι η Αρχή με σχετική επιστολή της ημερ. 19.4.2013 προς τον Γενικό 

∆ιευθυντή του Υπουργείου ΕΒΤ αναφέρει ότι σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο 

Προεδρικό στις 27.3.2013, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων, η κατάργηση των λιμενικών 

δικαιωμάτων που καταβάλλει η ΑΗΚ στην Αρχή Λιμένων Κύπρου για υπηρεσίες που 

δεν της παρέχονται και ζήτησε από το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και 

Τουρισμού όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για υλοποίηση της πιο πάνω 

απόφασης. 

Ωστόσο, σύμφωνα με πρακτικά σύσκεψης ημερ. 12.6.2013 για τα λιμενικά 

δικαιώματα στις παραλαβές μαζούτ/ντίζελ της ΑΗΚ στην παρουσία, μεταξύ άλλων, 

των Υπουργών Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και 

Συγκοινωνιών και Έργων, αποφασίστηκε όπως το θέμα επανεξεταστεί σε 

μεταγενέστερο στάδιο και αφού μελετηθούν οι πρόνοιες του Μνημονίου που 

αφορούν τις ιδιωτικοποιήσεις και τα νέα μοντέλα των ημικρατικών Οργανισμών. 

Ο Πρόεδρος μάς ανέφερε ότι η ΑΗΚ συνεχίζει να εξοφλεί τα τιμολόγια που 

εκδίδονται από την Αρχή Λιμένων για κάθε παραλαβή, πάντοτε με πλήρη 

επιφύλαξη των δικαιωμάτων της να προσφύγει δικαστικά κατά της Αρχής Λιμένων 

Κύπρου, για επιβολή λιμενικών δικαιωμάτων για υπηρεσίες που δεν της 

παρέχονται.  

(δ) Απαλλοτρίωση ακινήτων στη Λεμεσό - Συνεκδικαζόμενες Προσφυγές Αρ. 

438/07 και 578/2008.  Η Αρχή απαλλοτρίωσε τα κτήματα με αρ. εγγραφής 29391 και 

24677 στη Λεμεσό για τη δημιουργία κτιρίων, για την ικανοποίηση των αποθηκευτικών 

και άλλων αναγκών της. Η μεταβίβαση των ακινήτων επ΄ ονόματι της Αρχής έγινε στις 

20.9.2001. Ένεκα όμως του γεγονότος ότι τα κτήματα δεν χρησιμοποιήθηκαν για το 

σκοπό για τον οποίο απαλλοτριώθηκαν, εντός τριών χρόνων από την απαλλοτρίωση, 

οι πρώην ιδιοκτήτες των ακινήτων καταχώρισαν τις προσφυγές αρ. 438/2007  και 

578/08 με τις οποίες ζήτησαν την επιστροφή των κτημάτων. Μετά από απόφαση του 

Ανωτάτου ∆ικαστηρίου οι δύο προσφυγές συνεκδικάστηκαν. 

Στις 9.9.2011 το Ανώτατο ∆ικαστήριο εξέδωσε απόφαση  σύμφωνα με την οποία οι 

Προσφυγές επιτυγχάνουν με έξοδα. Η Αρχή καταχώρισε Αναθεωρητική Έφεση η 

εκδίκαση της οποίας εκκρεμεί. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με εκτίμηση που εξασφάλισε η Αρχή τον Ιούλιο του 2012, η 

αγοραία αξία του τεμαχίου ανέρχεται σε €9,1 εκ. περίπου μη συμπεριλαμβανομένων 

των κτιριακών εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με επιστολή των Νομικών Υπηρεσιών ημερ. 
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10.7.2012 σε περίπτωση απόρριψης της Αναθεωρητικής Έφεσης η Αρχή θα κληθεί να 

καταβάλει στους αιτητές το ποσό των €7,13 εκ. περίπου (διαφορά της σημερινής 

αγοραίας αξίας με την αποζημίωση που έλαβαν οι αιτητές) πλέον νόμιμη αποζημίωση 

για ενοίκια τα οποία δεν καταβάλλονται λόγω της κατοχής από την Αρχή του πιο πάνω 

ακινήτου μέχρι την έκδοση απόφασης στην Έφεση.   

Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, η καθυστέρηση στην 

εκτέλεση των έργων για τα οποία γίνονται απαλλοτριώσεις, αφήνει εκτεθειμένη την 

Αρχή σε αγωγές των ιδιοκτητών της γης, με συνεπακόλουθο την καταβολή σημαντικών 

αποζημιώσεων.  
 

 

 

 

 
(∆ρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης) 
Γενικός Ελεγκτής 
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