
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 

 

1. Γενικά. 

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

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

2007, στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Αρχής έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή που 

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

πάνω Νόμων. Με βάση το ίδιο άρθρο, η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει διενεργήσει 

επιπρόσθετο οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο. 

2. Οικονομική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσματα έτους. Σύμφωνα με τους ελεγμένους λογαριασμούς 

παρουσιάζεται κέρδος €75,48 εκ. πριν από τη φορολογία. Συνοπτικά τα αποτελέσματα 

των δυο τελευταίων ετών παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

 
2011  2010  

Αύξηση / 
(Μείωση) 

   % 

 € εκ.  € εκ.  € εκ.   

Έσοδα     
926,12 

810,16      115,96 14,3 

Έξοδα 850,64 708,31      142,33 20,1 
Κέρδος έτους (πριν τη φορολογία) 75,48 101,85      (26,37)  (25,9) 

 

Ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται και στις τουρκοκρατούμενες περιοχές από το 1964 

μέχρι σήμερα. Κατά την 31.12.2011 η αξία της ενέργειας που διοχετεύτηκε και δεν 

τιμολογήθηκε ούτε εισπράχθηκε, χωρίς την επιβολή τόκων ανέρχεται σε €267,8 εκ. 

περίπου.  Για το 2011 η αξία της ενέργειας αυτής ήταν €1,2εκ.  

(β) Λογιστικές αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν μια γενική 

εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Αρχής κατά τα τελευταία δυο έτη: 

 2011 2010 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 0,78 1,03 

Κέρδος πριν την φορολογία προς μέσο Απασχολούμενο 
Κεφάλαιο 

4,16% 6,05%

∆απάνες μόνιμου προσωπικού προς έσοδα 14,83% 16,53%

∆απάνες μόνιμου προσωπικού προς λειτουργικά έξοδα * 16,15% 18,90%
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* Στα λειτουργικά έξοδα συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη για τα καύσιμα. 

3. Προϋπολογισμός. 

(α) Έγκριση. Ο Προϋπολογισμός της Αρχής για το 2011 υποβλήθηκε έγκαιρα στον 

Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στις 4.8.2010 και, μετά από 

διαβουλεύσεις που έγιναν με το Υπουργείο Οικονομικών στάληκε στις 24.11.2010 

αναθεωρημένος Προϋπολογισμός, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 

20.1.2011 και κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων δυνάμει του άρθρου 3 των 

περί Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) Νόμων στις 

27.1.2011, ενώ, με βάση τις διατάξεις των πιο πάνω Νόμων, έπρεπε να είχε κατατεθεί 

στη Βουλή το αργότερο μέχρι τις 7.10.2010.  Ο Προϋπολογισμός ψηφίστηκε σε Νόμο 

που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας στις 31.3.2011 

(Ν.34(ΙΙ)/2011) και προνοούσε συνολικές δαπάνες ύψους €1.146,8 εκ.   

Για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2011 ψηφίστηκαν δωδεκατημόρια. 

Κατά την περίοδο 1.3.2011 μέχρι 30.3.2011 έγιναν πληρωμές συνολικού ποσού 

€95.605.161 χωρίς να υπάρχει εγκεκριμένος Προϋπολογισμός και ως εκ τούτου οι 

πληρωμές δεν ήταν νομοθετικά καλυμμένες. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής ανέφερε ότι οι πιο πάνω πληρωμές  έγιναν για να 

συνεχιστεί η απρόσκοπτη παροχή ρεύματος προς τους καταναλωτές καθώς 

επίσης να εκπληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις της Αρχής. 

(β) Τροποποιητικός Προϋπολογισμός.  Στις 21.12.2011 στάληκε στο Υπουργείο 

Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Τροποποιητικός Προϋπολογισμός που 

αφορούσε κάλυψη του ελλείμματος στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που 

προέκυψε από την έκρηξη στο Μαρί και την καταστροφή του Ηλεκτροπαραγωγού 

Σταθμού Βασιλικού, καθώς και για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του 

Σταθμού. Μέχρι σήμερα εκκρεμεί στο Υπουργείο. 

(γ) Υπερβάσεις σε Κονδύλια του Προϋπολογισμού.  Σε ορισμένα άρθρα εξόδων 

υπήρξε κατ’ αρχήν υπέρβαση των προϋπολογισθέντων ποσών τα οποία όμως 

καλύπτονται από εξοικονομήσεις σε άλλα άρθρα του ιδίου κεφαλαίου, όπως 

προβλέπεται από το άρθρο 4 του περί Προϋπολογισμού Νόμου (Ν34(ΙΙ)/2011).  

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, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενώπιον 



 - 3 - 

της Βουλής των Αντιπροσώπων έκθεση που δεικνύει τις περιπτώσεις για τις οποίες 

δόθηκε τέτοια έγκριση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή χορηγήθηκε.  Για τις 

υπερβάσεις του 2010 λήφθηκε απόφαση από το ∆.Σ. της Αρχής στις 7.6.2011 και 

κατατέθηκε έκθεση ενώπιον της Βουλής στις 5.10.2011.   

Οι υπερβάσεις για το 2011 παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα: 

 

Άρθρο  Κονδύλι  
Προϋπο-
λογισμός  

Πραγματική 
δαπάνη  Υπέρβαση 

   €  €  € 

2-253  Λειτουργία Μηχανοκίνητων Οχημάτων 2.020.000 2.520.746  500.746

2-262  Συντήρηση κτιρίων ∆ιοίκησης 69.000 93.328  24.328

2-263   Αμοιβές Τρίτων 2.931.000 2.991.094  60.094

2-264  Έξοδα Είσπραξης Λογαριασμών 300.000 394.194  94.194

3-310  Εισφορά για Άμυνα 150.000 199.225  49.225

4-502  Βελτίωση Σταθμού ∆εκέλειας 700.000 2.642.593  1.942.593

4-520   Αγορά Μηχανοκίνητων Οχημάτων 2.000.000 2.024.073  24.073

4-522  Αγορά Εργαλείων και Οργάνων 500.000 516.867  16.867

2-248  Αγορά Ηλεκτρισμού από Αναν. Πηγές 17.500.000 21.714.444  4.214.444

2-246  Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από Τρίτους - 24.508.998  24.508.998

2-247  Ενοικίαση Προσωρινών Μονάδων 
Παραγωγής 

                - 16.411.247  16.411.247

4-501   Αποκατάσταση Η/Σ Βασιλικού - 8.579.269  8.579.269

4-510   Βελτίωση Σταθμού Μονής - 429.945  429.945

 
Για τις υπερβάσεις στα Άρθρα 2-246, 2-247, 2-248, 4-501 και 4-510 συνολικό 

ποσό €58.950.000 συμπεριλήφθηκε στον Τροποποιητικό Προϋπολογισμό ο 

οποίος όμως μέχρι σήμερα δεν έχει εγκριθεί. 

4. Προσωπικό – Μισθοί/Ωφελήματα – Σχέδια Συντάξεων. 

(α) Προσωπικό – Μισθοί.  Η Αρχή εργοδοτούσε 2.370 πρόσωπα  (2.417 για 

το 2010), που υπηρετούσαν σε μόνιμες θέσεις. Οι εγκεκριμένες θέσεις σύμφωνα 

με τον Προϋπολογισμό ανέρχονταν σε 2.408 για το 2011 (από τις οποίες 46 με 

διπλό σταυρό), σε σύγκριση με 2.413 για το 2010 (από τις οποίες 51 με διπλό 

σταυρό).  Επίσης υπηρετούσαν 50 συμβασιούχοι των οποίων οι όροι 

εργοδότησης διέπονται από συγκεκριμένη Συλλογική Σύμβαση. Οι δαπάνες για 

μισθούς, επιδόματα, υπερωρίες και για εργοδοτικές εισφορές κατά τα τελευταία 

δυο έτη παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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 2011  2010 

 €000  €000 

(i) Μόνιμοι υπάλληλοι  

Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα 77.914  75.005 

∆ιάφορα επιδόματα και υπερωρίες 7.587  8.312 

Εργοδοτικές εισφορές 10.939  10.666 

Ωφελήματα προσωπικού  

(όπως αναλύεται στην παρ. 4(γ)) 7.861

  

8.074 

Επιβάρυνση για Ταμείο Συντάξεων  33.042  31.848 

 137.343  133.905 

(ii) Προσωρινοί και εποχιακοί υπάλληλοι 9  3 

 137.352  133.908 
 

Με βάση τα πιο πάνω, ο ετήσιος μέσος όρος αποδοχών για το μόνιμο 

προσωπικό ανέρχεται σε €36.076 (€34.471 για το έτος 2010).  

Ο ετήσιος μέσος όρος των δαπανών για το μόνιμο προσωπικό, λαμβάνοντας 

υπόψη μόνο την επιβάρυνση για τρέχουσα υπηρεσία στο Ταμείο Συντάξεων, η 

οποία σύμφωνα με τον αναλογιστή για το 2011 ανερχόταν σε €16.895.000 (2010 

€18.199.431), ήταν: 
 

2011  2010  Αύξηση 
€51.138  €49.754  2,8% 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική επιβάρυνση για το Ταμείο Συντάξεων ύψους 

€33,0 εκ., το κόστος της Αρχής ανά υπάλληλο ανέρχεται στα €57.975 σε σχέση με 

€55.401 για το έτος 2010.  

(β) Σχέδια συντάξεων. 

(i) Ταμείο Συντάξεων.   Το Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων των 

Υπαλλήλων της Αρχής αποτελεί χωριστή νομική οντότητα και δεν ελέγχεται 

από τον Γενικό Ελεγκτή.   

Σύμφωνα με τον περί της Ίδρυσης, των ∆ραστηριοτήτων και της Εποπτείας των 

Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2006 όπως 

τροποποιήθηκε, το Σχέδιο υπόκειται στην εποπτεία της Αρμόδιας Αρχής 

(∆ιευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων).  Σύμφωνα με τον Νόμο οι 

επενδύσεις του Σχεδίου θα πρέπει να γίνονται στη βάση των επιταγών της 

συνετής διαχείρισης, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των 

συμφερόντων των μελών και των δικαιούχων.  Τα στοιχεία του ενεργητικού 
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επενδύονται κατά τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια, ποιότητα, 

ρευστότητα και κερδοφορία του χαρτοφυλακίου στο σύνολό του.  Αυτό κατ΄ 

επέκταση διασφαλίζει και τα συμφέροντα της Αρχής εφόσον τυχόν 

ελλείμματα του Σχεδίου καλύπτονται από την Αρχή και η διαχείριση του 

χαρτοφυλακίου του Σχεδίου θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον Νόμο και 

τους κανόνες χρηστής διοίκησης, με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και με 

διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (stakeholders) του 

Σχεδίου. Σημειώνεται ότι εκκρεμεί η εγγραφή του Ταμείου στο μητρώο που 

τηρείται από την Αρμόδια Αρχή. 

Η αναλογιστική μελέτη του Σχεδίου Συντάξεων με ημερομηνία αναφοράς 

31.12.2011 που έγινε με βάση τις πρόνοιες του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 

19 παρουσιάζει πλεόνασμα €3,68 εκ. (2010 έλλειμμα €75,58 εκ.).  

∆ιευκρινίζεται ότι κατ’ εφαρμογή των προνοιών του ιδίου προτύπου για την 

ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων, ο Ισολογισμός παρουσιάζει 

υποχρέωση €6,89 εκ.  Η διαφοροποίηση του ελλείμματος του 2010, σε 

πλεόνασμα για το 2011, οφείλεται, σύμφωνα με τη μελέτη, κυρίως, στην αλλαγή 

του επιτοκίου προεξόφλησης και στην αλλαγή των υποθέσεων που αφορούν 

αυξήσεις μισθών και συντάξεων. 

 Αναφέρεται ότι σε ξεχωριστή μελέτη με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2011 που έγινε 

για σκοπούς χρηματοδότησης, με βάση τον πιο πάνω Νόμο, παρουσιάζεται 

αναλογιστικό έλλειμμα €21,42 εκ.  Εκκρεμεί απόφαση της Αρχής για τον τρόπο 

χρηματοδότησης του πιο πάνω ελλείμματος.  Αναφέρεται ότι αναλογιστική μελέτη 

που έγινε για το 2007 έδειχνε έλλειμμα €52,8 εκ. για χρηματοδότηση του οποίου, το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο της Αρχής αποφάσισε στις 4.11.2008 τη χρηματοδότηση του 

με πέντε ετήσιες πληρωμές κατά την 31η ∆εκεμβρίου έκαστου έτους με πρώτη δόση 

καταβλητέα στις 31.12.2008. 

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

Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1986-1996.   

 Μετά την ψήφιση του Τροποποιητικού Κανονισμού 29Α 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 
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πρόωρα. Στους πρόωρα αφυπηρετούντες υπαλλήλους προσφέρεται 

αποζημίωση, πέραν των συνταξιοδοτικών τους ωφελημάτων.   

Σχετικά με το πιο πάνω παρατηρούνται τα ακόλουθα: 

 Στον Προϋπολογισμό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2011 

περιλήφθηκε κονδύλι ύψους €500.000 που αφορούσε Αποζημίωση για 

Πρόωρη Αφυπηρέτηση (Κεφάλαιο 2, Άρθρο 242).   Σύμφωνα με απόφαση 

της Βουλής «Ουδεμία δαπάνη διενεργείται από το άρθρο αυτό χωρίς 

προηγουμένως να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών 

και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η συγκατάθεσή της».  

 Ενόψει της πιο πάνω απόφασης, η Αρχή υπέβαλε σχετική έκθεση, στην οποία 

επεξηγούσε ότι η στοχευμένη εφαρμογή του θεσμού της πρόωρης/ευδόκιμης 

αφυπηρέτησης θα πρέπει να  συνεχίσει να αξιοποιείται αφού συμβάλλει θετικά 

στην ευρύτερη προσπάθεια που καταβάλλει ο Οργανισμός για βελτίωση της 

οικονομικής ευρωστίας του και  στην αύξηση της παραγωγικότητας  της Αρχής στο 

έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον αλλά και στη δύσκολη οικονομική περίοδο που 

διανύουμε. Ως εκ τούτου, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 

Προϋπολογισμού στη συνεδρία της που έγινε στις 5 ∆εκεμβρίου 2011, αφού έλαβε 

υπόψη της τη σχετική έκθεση που κατατέθηκε ενώπιον της, συμφώνησε κατά 

πλειοψηφία με την αποδέσμευση του ποσού των  €487.324 από το εγκριμένο 

ποσό των €500,000 του Προϋπολογισμού  για το 2011. 

Για το 2011, αφυπηρέτησαν, με βάση τις διατάξεις του πιο πάνω 

Κανονισμού, 11 άτομα με συνολικό κόστος €487.324 από τα οποία τα 6 

πήραν ως αποζημίωση το ψηλότερο ποσό που δικαιούνται, σύμφωνα με 

το σχέδιο, δηλαδή €51.258 ο καθένας. Ας σημειωθεί ότι κανονικά 

αφυπηρέτησαν 21 υπάλληλοι, κατά το υπό εξέταση έτος.  

Αναφέρεται σχετικά ότι από την έναρξη του Σχεδίου το 1996 μέχρι και το 

2011 (15 χρόνια) έχουν αφυπηρετήσει πρόωρα συνολικά 336 υπάλληλοι 

και το συνολικό επιπρόσθετο φιλοδώρημα που τους καταβλήθηκε πέραν 

των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων ανέρχεται στα €11,62 εκ.   

(γ) Ωφελήματα προσωπικού.  Τα ωφελήματα προσωπικού κατά τα τελευταία 

δύο έτη έχουν ως ακολούθως: 
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 2011  2010 
 €  € 
Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης                       4.062.288  3.900.673 
Ειδικό Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης            51.260  201.260 
Ταμείο Ευημερίας 1.836.868  1.788.555 
Ταμείο Βοηθείας 275.271  293.843 
Σχέδιο Υποτροφιών 133.950  157.493 
Επιδότηση Επιτοκίου Εκπαιδευτικών ∆ανείων 798.445  780.504 
Επιχορήγηση Κυλικείων 407.849  372.639 
Αποζημίωση για θάνατο 136.688  426.838 
Ασφάλεια Προσωπικών Ατυχημάτων 157.943  152.472 

 7.860.562  8.074.277 
 

Πρόσθετα με τα πιο πάνω ωφελήματα, παραχωρούνται στους υπαλλήλους της 

Αρχής άτοκα δάνεια για αγορά αυτοκινήτου το σύνολο των οποίων για το έτος 

2011 ανήλθε στο ποσό των €567.634 

(δ) Εργατικά ατυχήματα.  Κατά τη διάρκεια του 2011 σημειώθηκαν 44 εργατικά 

ατυχήματα  από τα οποία 3 οδικά (σε ώρες εργασίας) σε σύγκριση με 33 και 3, 

αντίστοιχα για το 2010. Η απώλεια σε εργατοημέρες ανερχόταν συνολικά σε 1880 το 

2011 και 1389 το 2010. Οι 12 από τους 55 τραυματισθέντες στα εργατικά 

ατυχήματα, τραυματίστηκαν στις 11.7.2011 λόγω της έκρηξης στη Ναυτική Βάση 

στο Μαρί.  Στην απώλεια εργατοημερών για το 2011, συμπεριλαμβάνονται 530 

εργατοημέρες λόγω της έκρηξης της 11ης Ιουλίου. 

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

στο προσωπικό της Αρχής το 2011, ανήλθε σε €3.412.147 σε σύγκριση με 

€4.611.003 το 2010 και €6.009.864 το 2009. Σε 135 υπαλλήλους καταβλήθηκε 

υπερωριακή αποζημίωση από €5.000 μέχρι €25.000 περίπου στον καθένα. 

Επισημαίνεται ότι ποσό ύψους €146.536  καταβλήθηκε σε λειτουργούς της Αρχής που 

κατέχουν μισθολογική κλίμακα Α13 και άνω, σε σύγκριση με €316.423  το 2010 και 

€453.946 το 2009. Σημειώνεται επίσης ότι, και για το έτος 2011 υπήρχαν περιπτώσεις 

όπου προσωπικό που πληρώθηκε για υπερωρίες και κατέχει μισθολογική κλίμακα 

Α13 και άνω, δεν εργάστηκε στους σταθμούς παραγωγής ή σε περιπτώσεις βλαβών.  

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στην ΑΗΚ συνεχίζει να 

υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο και εγκρίνεται μόνο στις απολύτως απαραίτητες περιπτώσεις.  

(ζ)  Υποτροφίες σε παιδιά υπαλλήλων της Αρχής. Λόγω της οικονομικής 

δυσχέρειας στην οποία περιήλθε ο Οργανισμός μετά την έκρηξη στο Μαρί και την 
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καταστροφή του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού στο Βασιλικό, το ∆.Σ. της Αρχής με 

απόφαση του (αρ. 13.214), ημερ. 13.9.2011 αποφάσισε την αναστολή για ένα χρόνο 

της εξαγγελίας νέων υποτροφιών/χορηγημάτων που παραχωρεί η Αρχή σε παιδιά 

υπαλλήλων ή συνταξιούχων της. Ταυτόχρονα, ενέκρινε την παραχώρηση κατ΄ 

εξαίρεση μιας μόνο 2ετούς υποτροφίας σε παιδί υπάλληλου της Αρχής ο οποίος είχε 

σοβαρό εργατικό ατύχημα σε ώρα εργασίας, ενώ δεσμεύτηκε να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις της Αρχής για τις υποτροφίες των προηγούμενων ετών.  

Το εγκεκριμένο ποσό του Προϋπολογισμού για το έτος 2011 ανήρχετο σε 

€282.000. Ποσό €130.550 δαπανήθηκε για υποτροφίες προηγούμενων ετών ενώ 

για την νέα υποτροφία που παραχωρήθηκε κατ’ εξαίρεση το 2011, δαπανήθηκε 

ποσό €3.400. Παρέμεινε αδαπάνητο ποσό ύψους €148.050.   

(η) Άτοκα ∆άνεια για αγορά αυτοκινήτου.  Tο 2011 δόθηκαν 20 δάνεια ύψους 

€532.109 σε σύγκριση με 29 δάνεια ύψους €794.956 το 2010. Έχει διαπιστωθεί και το 

2011 ότι σε μερικές περιπτώσεις έχουν παραχωρηθεί δάνεια σε υπαλλήλους οι οποίοι 

για τα τελευταία τουλάχιστον πέντε χρόνια δεν έχουν υποβάλει αίτημα για επίδομα 

οδοιπορικών ένεκα χρήσης του οχήματος τους για υπηρεσιακούς σκοπούς και γεννάται 

το ερώτημα πώς οι εν λόγω υπάλληλοι θεωρήθηκαν/εγκρίθηκαν ως περιοδεύοντες.  

Στην Έκθεσή μας για το 2010 είχαμε αναφέρει ότι η παραχώρηση άτοκου δανείου, 

θα πρέπει να γίνεται με βάση τους υφιστάμενους Κανονισμούς που παραπέμπουν 

σε περιοδεύοντες υπαλλήλους οι οποίοι ωστόσο για να κριθούν ως περιοδεύοντες, 

θα πρέπει κατά την άποψη μας, να διανύουν αριθμό χιλιομέτρων για 

υπηρεσιακούς λόγους. Σε απάντησή σας αναφέρατε ότι ή πιο πάνω εισήγηση μας 

θα μελετηθεί από τη ∆ιεύθυνση της Αρχής.  

Ενόψει της οικονομικής κρίσης και μέσα στα πλαίσια μείωσης δαπανών του 

Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2012, η Βουλή των Αντιπροσώπων 

απαγόρευσε οποιαδήποτε διενέργεια δαπάνης για τον πιο πάνω σκοπό. 

Εισήγησή μας είναι όπως και η Αρχή λάβει σοβαρά υπόψη το πιο πάνω γεγονός, 

ενόψει της δεινής οικονομικής κατάστασης της ΑΗΚ. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η ∆ιεύθυνση της ΑΗΚ έχει λάβει σοβαρά υπόψη τις 

επισημάνσεις της Υπηρεσίας μας και περιόρισε κατά το 2011 την παραχώρηση 

άτοκων δανείων και ότι η εν λόγω παραχώρηση έχει τερματιστεί με το Νόμο περί 

Προϋπολογισμού του 2012.   
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5. Τραγικό συμβάν της 11ης Ιουλίου – Οικονομικές επιπτώσειςστην ΑΗΚ - 

μετακύλιση μέρους του κόστους στους καταναλωτές. 

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

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

είχε ως  αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας ο σταθμός.  Η ΑΗΚ για να καλύψει τη 

σχετική ζήτηση, στη βάση διατάγματος του Υπουργού Εμπορίου Βιομηχανίας και 

Τουρισμού και της απόφασης της ΡΑΕΚ, ημερ. 13.7.2011, προχώρησε στην ενοικίαση 

προσωρινών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με σημαντικό κόστος, και 

ταυτόχρονα έθεσε σε λειτουργία τις μονάδες παραγωγής στη Μονή και τη ∆εκέλεια, 

πολύ πιο χαμηλής αποδοτικότητας, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους καυσίμων 

ανά μονάδα παραγωγής. Επίσης, προχώρησε στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από 

τρίτους. Οι επιπτώσεις στην ΑΗΚ από την έκρηξη στο Μαρί συνοψίζονται πιο κάτω: 

(α)  Ζημιές στις εγκαταστάσεις του Η/Σ Βασιλικού – κάλυψη ζημιών από τις 

ασφάλειες. Οι ζημιές στις εγκαταστάσεις του Βασιλικού, καλύπτονται από δύο 

ασφαλιστικά συμβόλαια με αφαιρετέα ποσά ασφαλιστικών καλύψεων ύψους €1,1 εκ. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα σχετικά ασφαλιστικά συμβόλαια και συγκεκριμένα με 

βάση τον όρο της υποκατάστασης (subrocation clause), η ΑΗΚ έχει υποχρέωση να 

εκχωρήσει τις απαιτήσεις/δικαιώματα 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 έχουν 

ήδη καταβάλει στην ΑΗΚ συνολικό ποσό €14εκ. για έξοδα αποκατάστασης.  Μέχρι τον 

Φεβρουάριο 2012, η ΑΗΚ έχει υπογράψει για το έργο της αποκατάστασης συμβάσεις 

συνολικής αξίας €62,8εκ. και πραγματοποιήθηκαν έξοδα €13,5εκ., περίπου. 

(β)  Κόστος προσωρινών Μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το 

Υπουργικό Συμβούλιο (ΥΣ) με απόφασή του ημερ. 31.8.2011 αποφάσισε να καλύψει 

το κόστος των προσωρινών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που 

εξασφάλισε η ΑΗΚ ύψους €24.465.359 για την περίοδο από την 1.9.2011-29.2.2012, 

ποσό που έχει ήδη καταβληθεί στην ΑΗΚ (3.1.2012), καθώς και €24.465.359 για την 

περίοδο 1.3.2012-31.8.2012, ώστε η ΑΗΚ να μην μετακυλήσει όλο το αυξημένο κόστος 

στους καταναλωτές μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.  Η ΑΗΚ με σχετική 

επιστολή της ημερ. 20.2.2012 ζήτησε την καταβολή του υπόλοιπου ποσού των 

€24,5εκ. που αφορά στην δεύτερη περίοδο.  Σημειώνεται ότι, το συνολικό κόστος 
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ενοικίασης των προσωρινών μονάδων παραγωγής και για τις δύο περιόδους και για 

σκοπούς επάρκειας παραγωγής το καλοκαίρι του 2012, αναμένεται να ανέλθει σε 

περίπου €51,7εκ. περιλαμβανομένου του ποσού των €24,5εκ. που ήδη καταβλήθηκε 

στην ΑΗΚ.   

(γ) Αυξημένο κόστος καυσίμων και αυξημένο κόστος λόγω αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας από τρίτους/ επιβολή έκτακτης προσαύξησης.  Αναφορικά με το αυξημένο 

κόστος καυσίμων λόγω χρήσης μονάδων χαμηλότερης απόδοσης και το αυξημένο 

κόστος λόγω αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους, η ΡΑΕΚ ενέκρινε, με απόφασή 

της αρ. 635/2011, ημερ. 31.8.2011, ως εύλογο σχετικό αίτημα της ΑΗΚ για ανάκτηση 

συνολικού ποσού €53,3εκ. περίπου, για την περίοδο 11.7.2011-29.2.2012. Προς το 

σκοπό αυτό, η ΡΑΕΚ ενέκρινε την επιβολή έκτακτης προσαύξησης 6,96% στον τελικό 

λογαριασμό όλων των καταναλωτών ηλεκτρισμού προ της επιβολής Φ.Π.Α. Σύμφωνα με 

την απόφαση, η επιβολή προσαύξησης εφαρμόστηκε από τον Σεπτέμβριο 2011 και το 

μέτρο θα ισχύσει για 10 συνεχόμενους ημερολογιακούς μήνες για κάθε καταναλωτή.  

Σημειώνεται ότι, με επιστολή της ΑΗΚ ημερ. 5.3.2012 προς την ΡΑΕΚ υποβλήθηκαν δύο 

νέες εκθέσεις, η μια αφορά την εξαμηνία Μαρτίου – Αυγούστου 2012 και η δεύτερη τη 

δεκαμηνία Μαρτίου – ∆εκεμβρίου 2012, με αίτημα/έκκληση όπως η ΡΑΕΚ ενεργήσει ώστε 

να αναπληρωθεί το σύνολο των απολεσθέντων καθαρών εισοδηματικών πόρων, τα 

οποία ανέρχονται σε €46,2εκ. και €75,2εκ. περίπου, αντίστοιχα. 

Επισημαίνεται ότι η ΑΗΚ διεκδικεί επιπρόσθετα, για την πρώτη περίοδο Ιουλίου 2011-

Φεβρουαρίου 2012 την ανάκτηση ποσού €29,6εκ. που αφορά απώλεια καθαρών 

εσόδων λόγω μείωσης πωλήσεων, τα οποία η ΡΑΕΚ με την απόφασή της ημερ. 

31.8.2011 δεν ενέκρινε, καθώς και τα ανάλογα ποσά για την επόμενη περίοδο, 

Μαρτίου – Αυγούστου 2012 ή Μαρτίου – ∆εκεμβρίου 2012.  Συναφώς αναφέρεται ότι, 

σύμφωνα με απόφαση του ∆.Σ. της Αρχής ημερ. 13.12.2011, η ΑΗΚ θα διεκδικήσει 

από την Κυβέρνηση τα ποσά για την αποκατάσταση του σταθμού που δεν θα 

καλυφθούν από τις ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τις άλλες δαπάνες/ζημιές που 

έχουν προκύψει ή θα προκύψουν λόγω του συμβάντος στο Μαρί. Σχετική είναι και η 

επιστολή ημερ. 1.3.2012 προς τους αρμόδιους Υπουργούς και τον Γενικό Εισαγγελέα 

στην οποία ενώ στην εισαγωγική παράγραφο αναφέρεται ότι η ΑΗΚ επιφυλάσσει κάθε 

δικαίωμα της να αξιώσει κάθε είδος ζημιάς και/ή απώλειας που έχει προκύψει και που 

θα προκύψει στο μέλλον, καταλήγει με ενδεικτικό κατάλογο των πιθανών πηγών 

ζημιών και απαιτήσεων της ΑΗΚ ο οποίος ωστόσο δεν περιλαμβάνει ποσά τα οποία 
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ανακτήθηκαν ή θα ανακτηθούν από τις ασφάλειες. Αναφέρεται ωστόσο ότι σε 

συνάντηση του Γενικού ∆ιευθυντή της ΑΗΚ και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων, 

καθώς και του Νομικού Συμβούλου της Αρχής στο Γραφείο της Γενικού Ελεγκτή της 

∆ημοκρατίας στις 9.2.2012, αναφέρθηκε η πρόθεση της ΑΗΚ για διεκδίκηση των 

εξόδων/ζημιών που θα ανακτηθούν από τις ασφαλιστικές εταιρείες, με βάση τις 

πρόνοιες των σχετικών ασφαλιστικών συμβολαίων.  

Αναφορικά με τα πιο πάνω  σημειώνονται τα ακόλουθα: 

(i) Υπάρχει συνδιασμός των τρόπων ανάκτησης του πρόσθετου 

κόστους/μειωμένων εισοδηματικών πόρων της ΑΗΚ εξαιτίας του συμβάντος στο 

Μαρί, από διαφορετικούς αποδέκτες (Ασφαλιστές, Κυβέρνηση, Καταναλωτές). 

Συγκεκριμένα, πέραν από τις ζημιές στις εγκαταστάσεις του σταθμού που θα 

καλυφθούν από τις ασφαλιστικές εταιρείες, ένα μέρος των οικονομικών 

επιπτώσεων έχει επιβληθεί ή/και θα επιβληθεί στους καταναλωτές, ένα μέρος 

έχει καταβάλει ή/και ανέλαβε το Κράτος ενώ η ΑΗΚ, σύμφωνα και με σχετική 

απόφαση του ∆.Σ., φαίνεται ότι στο μέλλον θα διεκδικήσει και οποιεσδήποτε 

άλλες δαπάνες/ζημιές έχουν προκύψει ή θα προκύψουν εξαιτίας του 

συμβάντος.  Σχετικά αναφέρεται ότι, η ανάγκη για διενέργεια αυξημένων 

δαπανών οδήγησε την ΑΗΚ, ένα μήνα μετά το συμβάν,  να αιτηθεί όπως η 

ΡΑΕΚ προβεί σε αποφάσεις προκειμένου η Αρχή να ανακτήσει το σύνολο των 

ζημιών λόγω του συμβάντος (εκτός των ζημιών που καλύπτονται από τις 

ασφάλειες).  Η ΡΑΕΚ προχώρησε σε έγκριση της πρόσθετης προσαύξησης 

6,96% στους λογαριασμούς των καταναλωτών, δεδομένης της θέσης της 

Κυβέρνησης, όπως αναφέρεται στην απόφαση, να αναλάβει το κόστος 

ενοικίασης των προσωρινών μονάδων παραγωγής. Παρατηρείται μια 

ανακολουθία όσον αφορά στις ενέργειες όλων των εμπλεκόμενων φορέων για 

κάλυψη των απωλειών της ΑΗΚ  από το τραγικό συμβάν στο Μαρί.    

(ii) Όσον αφορά στην επιβολή της πρόσθετης προσαύξησης 6,96%, σημειώνεται 

ότι αυτή επιβάρυνε και με επιπρόσθετο ποσό Φ.Π.Α. τους καταναλωτές.  

(iii) Αναμένεται ότι οποιαδήποτε ποσά/εγγυήσεις παραχωρήθηκαν ή θα 

παραχωρηθούν από το Κράτος θα είναι μέσα στα πλαίσια των περί 

Κρατικών Ενισχύσεων Νόμων και των σχετικών επιστολών του Εφόρου 

Κρατικών Ενισχύσεων και ειδικότερα των επιστολών Ε.Ε.Κ.Ε 25.01.070, 
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ημερ. 7.9.2011 και ημερ. 10.10.2011. Ως εκ τούτου, όλες οι σχετικές 

ενισχύσεις θα πρέπει, σύμφωνα με τη σύσταση του Εφόρου, να 

συνυπολογιστούν και να κοινοποιηθούν προς τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το 

Συμβούλιο ως μια ενιαία ενίσχυση αποζημίωσης προς την ΑΗΚ.  

(iv) Επισημαίνεται το γεγονός ότι παρά την υποχρέωση υποκατάστασης 

(subrogation clause) που έχει η ΑΗΚ με βάση τα ασφαλιστικά συμβόλαια 

εντούτοις, μέχρι την ημέρα του ελέγχου δεν υπήρξε οποιαδήποτε απόφαση 

του ∆Σ Αρχής, όσον αφορά την πρόθεση της ΑΗΚ στο θέμα αυτό.  

(v) ∆ιαπιστώθηκε ότι στα πρακτικά του ∆Σ ημερ. 14.2.2012, δεν αποτυπώθηκε η 

πρόθεση της Αρχής να διεκδικηθούν τα έξοδα/ ζημιές που θα ανακτηθούν 

από τις ασφαλιστικές εταιρείες, ως η θέση της Αρχής που εκφράστηκε στη 

συνάντηση με την Γενικό Ελεγκτή στις 9.2.2012.  

Ο Πρόεδρος μάς ενημέρωσε ότι η ΑΗΚ, στην ΄Εκθεση που υπέβαλε στη ΡΑΕΚ, 

ανέφερε ότι η υποβολή ειδικού τέλους επί των λογαριασμών αποτελεί την 

ορθολογιστική χρήση, καθότι, μεταξύ άλλων, αποφεύγεται η άδικη επιβολή Φ.Π.Α. 

προς τους καταναλωτές. Επίσης μας πληροφόρησε ότι το ∆.Σ. της ΑΗΚ στη 

συνεδρία του, ημερομηνίας 15 Μαϊου 2012, αποφάσισε όπως επαναβεβαιώσει τη 

δέσμευση της Αρχής, σχετικά με τον όρο αποκατάστασης (subrogation clause), όπως 

απορρέει από τα ασφαλιστικά συμβόλαια. 

6. 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 (52% περίπου) ο οποίος πριν το τραγικό 

συμβάν  κάλυπτε περίπου το 60% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σημειώνεται επιπρόσθετα ότι,  η ΡΑΕΚ έχει εκδώσει σχετική άδεια προς την ΑΗΚ 

για κατασκευή και λειτουργία της 6ης μονάδας της ΑΗΚ, ισχύος 220MW, επίσης 

στο σταθμό Βασιλικού, για την οποία εκδόθηκε σχετικός διαγωνισμός από την 
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ΑΗΚ με συνοπτικές διαδικασίες.  Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΡΑΕΚ με σχετική 

επιστολή ημερ. 27.1.2011 (πρίν το «συμβάν») γνωστοποίησε στην ΑΗΚ την 

απόφασή της για παράταση της Άδειας Κατασκευής Ν.419(Α)/Κ9-2006 της ΑΗΚ 

που αφορά τόσο την Μονάδα 5 όσο και την Μονάδα 6 στο Βασιλικό για ακόμη 2 

χρόνια, δηλαδή μέχρι 23.2.2013. Στην ίδια επιστολή αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι 

«λαμβανομένου υπόψη ότι έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής της Μονάδας 

αρ.5, δρομολογούνται οι διαδικασίες για κατακύρωση του συμβολαίου κατασκευής 

της Μονάδας αρ.6 και σύμφωνα με την πρόβλεψη ζήτησης φορτίου δεν 

δημιουργείται κανένα πρόβλημα σε σχέση με την ασφάλεια εφοδιασμού σε 

ηλεκτρισμό», τα Μέλη δύνανται να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της 

συγκεκριμένης Άδειας.   Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με έκθεση της Επιτελικής 

Μονάδας Παραγωγής ημερ. 22.3.2012 (μετά το «συμβάν») που υποβλήθηκε στο 

∆.Σ. της Αρχής στις 27.3.2012, με βάση το κριτήριο της ασφάλειας ενεργειακού 

εφοδιασμού, η εγκατάσταση της 6ης μονάδας στον Η/Σ Βασιλικού θεωρείται ως η 

χειρότερη επιλογή αφού το μεγαλύτερο μέρος της πλέον αποδοτικής 

εγκατεστημένης ισχύος του Συστήματος θα βρίσκεται εγκατεστημένο σε ένα μόνο 

σταθμό, και συγκεκριμένα στον Η/Σ Βασιλικού (64%) για αρκετά χρόνια μέχρι την 

επόμενη επένδυση με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται. Συναφώς 

αναφέρεται ότι, στην ίδια περιοχή προγραμματίζεται η δημιουργία τερματικού 

σταθμού υποδοχής και αποθήκευσης πετρελαιοειδών στο Βασιλικό καθώς επίσης, 

η δημιουργία τερματικού σταθμού για το φυσικό αέριο. 

Εκφράσαμε την άποψη ότι, μετά και το συμβάν της 11ης Ιουλίου, θα πρέπει όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη να προβληματιστούν για την 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 το 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 και να προστατεύεται στο 

μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η περιουσία της και οι εισοδηματικοί της πόροι από 

απρόβλεπτα γεγονότα.  Όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας στην παροχή 

ηλεκτρισμού, αυτό αποτελεί καθήκον της ΡΑΕΚ η οποία, κατά την άποψή μας, 
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προκειμένου για έκδοση σχετικών αδειών κατασκευής και λειτουργίας μονάδων 

παραγωγής ηλεκτρισμού, θα πρέπει να λαμβάνει επίσης σοβαρά υπόψη, το θέμα 

του κινδύνου που ενέχει η συγκέντρωση πολλών μονάδων παραγωγής στην ίδια 

περιοχή, για προστασία του ενεργειακού εφοδιασμού. 

Ο Πρόεδρος μάς ανέφερε ότι το θέμα του χώρου εγκατάστασης των μελλοντικών 

μονάδων παραγωγής της Αρχής, θα εξεταστεί συνολικά στα πλαίσια της 

επικείμενης μελέτης, που θα γίνει για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Παραγωγής. 

7. Καθυστερημένοι Λογαριασμοί Συμβουλίων Αποχετεύσεων Κοινοτήτων.   

Σύμφωνα με τον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο (Ν.108(I)/2004) το 

Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ούτως ώστε μέχρι την 

31.12.2012, σε κάθε οικισμό στη ∆ημοκρατία με πληθυσμό άνω των 2.000 και σε 

κάθε οικισμό με πληθυσμό κάτω των 2.000 ο οποίος εμπίπτει σε ευαίσθητη ζώνη, με 

βάση τις διατάξεις του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου του 2002, να 

υφίστανται και να λειτουργούν συστήματα αποχετεύσεως λυμάτων.  

Σύμφωνα με την πιο πάνω αναφερόμενη νομοθεσία, Συμβούλια Αποχετεύσεων θα 

λειτουργήσουν και σε μικρές κοινότητες. Ένεκα της υψηλής κατανάλωσης ηλεκτρικού 

ρεύματος και του μικρού αριθμού των κατοίκων αρκετών κοινοτήτων, το κόστος 

λειτουργίας των εν λόγω μονάδων πιθανό να είναι δυσβάστακτο για μικρές κοινότητες. 

Ενόψει του γεγονότος ότι Κοινοτικά Συμβούλια ή έργα αποχετεύσεως ή/και 

υδατοπρομήθειας οφείλουν στην Αρχή για μεγάλο χρονικό διάστημα, στην Έκθεσή μας 

για τους λογαριασμούς του 2009 είχαμε εισηγηθεί όπως το θέμα συζητηθεί με τα αρμόδια 

Υπουργεία (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και Υπουργείο 

Εσωτερικών) για λήψη έγκαιρων μέτρων έτσι που η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη και την 

παρούσα οικονομική της κατάσταση, να μην βρεθεί στη δύσκολη θέση απώλειας 

εσόδων.  

Η ΑΗΚ έχει στο παρελθόν αποταθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών για επίλυση του 

γενικότερου προβλήματος, όμως δεν φαίνεται από πλευράς Υπουργείου να έχουν 

ληφθεί οποιαδήποτε αποτελεσματικά μέτρα αφού, τα ποσά που οφείλονται στην 

Αρχή από τα Συμβούλια Αποχετεύσεων, τα Κοινοτικά Συμβούλια, τις Αρδευτικές 

Επιτροπές, τα Υδατικά Σχέδια, τους ∆ήμους και τις Επαρχιακές ∆ιοικήσεις 

συνεχίζουν να είναι σημαντικά. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρονται οι 

οφειλές των πιο κάτω: 
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Καταναλωτής  
Αρ. 

Λογαριασμού  

Οφειλόμενο 
ποσό το 

Μάρτιο του 
2012 

    €
Σχέδιο Περεφερειακής Ύδρευσης Μουτταγιάκας  7888730000  429.854 
Έπαρχος Λεμεσού – Υδατικό Έργο Ύψωνα - Πολεμιδιών  7798644657  179.080 
Έπαρχος Λευκωσίας-Πρόεδρος Αρδευτικού Τμήματος Γερακιών  5538640000  109.529 
Κοινοτικό Συμβούλιο Άλασσας  4840450000 

6798443145 
 51.232 

17.053 
Έπαρχος Λευκωσίας – Πρόεδρος Αρδευτικού Τμήματος Κάμπου  0295640000 

8195640000 
 60.904 

32.971 
Αρδευτική Επιτροπή Φασούλας Πάφου  7852440000  52.726 
Αρδευτικό Τμήμα Ξερός Ποταμός Γερακιές  4213540000  51.850 
Αρδευτικό Κάμπου Ποταμός Καλόγηρου Κάμπου  7818940000  51.143 
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κυπερούντας  6847150000 

5627150000 
 22.372 

14.977 
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγγλισίδων  4216120000  26.789 
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πελενδρίου  6348700000  21.030 
Κοινοτικό Συμβούλιο Μελίνης  7523620000  15.646 

 

Με επιστολή του ημερ. 21.9.2011 προς την τέως Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας 

και Τουρισμού,  ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής αναφέρθηκε στις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει η Αρχή στην είσπραξη των οφειλόμενων ποσών και επισήμανε το 

γεγονός ότι μετά τα τραγικά γεγονότα στο Μαρί, η είσπραξη των οφειλόμενων ποσών 

καθίσταται επιτακτική. Ύστερα από αίτημα του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας 

και Τουρισμού, τον ∆εκέμβριο του 2011 η Αρχή απέστειλε στο εν λόγω Υπουργείο 

στοιχεία προκειμένου να γίνουν τεκμηριωμένα τα διαβήματα από πλευράς του 

Υπουργείου για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι  δόθηκαν οδηγίες στα Περιφερειακά Γραφεία να καλέσουν 

τους καταναλωτές να εξοφλούν κανονικά τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους και 

παράλληλα να υποβάλουν εισήγηση, για έγκριση από την ΑΗΚ, για αποπληρωμή 

των καθυστερημένων ποσών με δόσεις. 

8. Καθυστερημένοι / Οφειλόμενοι Λογαριασμοί Κατανάλωσης Ηλεκτρισμού. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 19 των Γενικών Όρων Παροχής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, σε περίπτωση μη πληρωμής των οφειλόμενων ποσών, η Αρχή έχει το 
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δικαίωμα να διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα υποστατικά του 

καταναλωτή. Ωστόσο διαπιστώθηκαν περιπτώσεις όπου ενώ ο καταναλωτής 

συστηματικά δεν προβαίνει στην αποπληρωμή των οφειλόμενων λογαριασμών, η 

Αρχή δεν προχώρησε στη διακοπή της παροχής.  

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση Οργανισμού ∆ημοσίου ∆ικαίου, το Κεντρικό 

Σφαγείο Κοφίνου το οποίο κατά τις 3.4.2012 όφειλε στην Αρχή το ποσό των 

€341.434. Η Αρχή αποδέχτηκε διάφορες συμφωνίες για είσπραξη του οφειλόμενου 

ποσού οι οποίες ωστόσο δεν τηρήθηκαν. Με επιστολή της ημερ. 14.3.2012 προς τον 

Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών η Αρχή ζήτησε όπως το θέμα των 

καθυστερημένων οφειλών του Οργανισμού συζητηθεί σε συνάντηση του  Υπουργού 

Εσωτερικών με τη διεύθυνση του Οργανισμού, ενώ με επιστολή της προς τον 

Οργανισμό ημερ. 29.3.2012 ζήτησε την καταβολή ενός σεβαστού ποσού διαφορετικά 

θα προβεί στη διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.  

Με επιστολή του ημερ. 2.4.2012 ο Οργανισμός ενημέρωσε την Αρχή ότι η οικονομική 

του κατάσταση δεν επιτρέπει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού και επισήμανε το 

γεγονός ότι στον Οργανισμό δεν υπάρχει διορισμένο Συμβούλιο και συνεπώς δεν 

μπορούν να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν στην αποπληρωμή παλαιών 

οφειλών. Ως αποτέλεσμα της μη αποπληρωμής οποιουδήποτε ποσού, η Αρχή 

ενημέρωσε τον Οργανισμό ότι θα προχωρούσε στη διακοπή της παροχής ηλεκτρικής 

ενέργειας στα υποστατικά του Οργανισμού χωρίς οποιαδήποτε άλλη προειδοποίηση.  

Όπως μάς ανέφερε ο Πρόεδρος, μετά από νέα επιστολή του Γενικού ∆ιευθυντή, 

εξοφλούνται κανονικά οι λογαριασμοί για την τρέχουσα κατανάλωση. 

Παραδείγματα καθυστερημένων λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρισμού  

αναφέρθηκαν σε προηγούμενες εκθέσεις μας. Ένα από τα παραδείγματα στο 

οποίο υπάρχουν εξελίξεις αφορά εταιρεία με την οποία η Αρχή συνήψε σειρά 

συμφωνιών για αποπληρωμή των οφειλόμενων ποσών κατανάλωσης ηλεκτρικού 

ρεύματος οι οποίες δεν τηρήθηκαν με αποτέλεσμα η Αρχή να προχωρήσει στις 

6.10.2011 στη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα υποστατικά της 

εταιρείας λόγω μη πληρωμής και ενώ το οφειλόμενο ποσό ανερχόταν στις 

€323.446, συμπεριλαμβανομένων τόκων.  

Τον Νοέμβριο του 2011 και μετά από συμφωνία, ο λογαριασμός της εν λόγω εταιρείας 

έχει μεταφερθεί σε λογαριασμό νέου καταναλωτή ο οποίος δεσμεύτηκε να πληρώνει τον 
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εκάστοτε τρεχούμενο λογαριασμό του πλέον επιπρόσθετο ποσό €30.000 μηνιαίως, ώστε 

το οφειλόμενο ποσό να ξοφληθεί εντός του έτους 2012. Τον Απρίλιο του 2012 και ενώ το 

οφειλόμενο ποσό ανερχόταν σε €191.156 ο καταναλωτής ενημέρωσε την Αρχή ότι λόγω 

της οικονομικής κρίσης αδυνατεί να καταβάλλει το συμφωνηθέν ποσό των €30.000 και 

θα καταβάλλει το ποσό των €15.000 μηνιαίως.  

Κατά την άποψή μας με τη σύναψη της συμφωνίας με το νέο καταναλωτή και την 

επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού, η Αρχή όφειλε να λάβει μέτρα για 

προστασία των συμφερόντων της  και διασφάλιση της καταβολής του οφειλόμενου 

ποσού όπως την εξασφάλιση τραπεζικών εγγυήσεων ή υποθήκευση ακινήτου 

προς όφελος της. Σημειώνεται ότι, με την γραπτή και ενυπόγραφη αποδοχή του, ο 

νέος καταναλωτής ανέλαβε τις υποχρεώσεις του πρώην καταναλωτή για πλήρη 

εξόφληση των οφειλόμενων ποσών.    

9. Μέτρα για είσπραξη των καθυστερημένων λογαριασμών. 

Η Αρχή στη προσπάθεια της να αντιμετωπίσει το άμεσο και σοβαρό οικονομικό 

πλήγμα που υπέστη μετά την καταστροφή του Η/Σ Βασιλικού, το οποίο επιδείνωσε την 

ήδη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόταν αναφορικά με τη ρευστότητα 

της, προχώρησε στη έκδοση οδηγιών και τη λήψη μέτρων με απώτερο σκοπό την 

έγκαιρη είσπραξη των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Μεταξύ άλλων 

αποφασίστηκε όπως, για όσους καταναλωτές δεν εξοφλούν το λογαριασμό του 

ηλεκτρικού ρεύματος εντός της καθορισθείσας προθεσμίας να διακόπτεται η παροχή 

ρεύματος πριν την ημερομηνία καταμέτρησης της επόμενης διμηνίας, να δίνεται 

παράταση σε μεμονωμένες περιπτώσεις οικιακών καταναλωτών οι οποίοι 

αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα ή πρόβλημα υγείας και να μην 

δημιουργούνται νέα σχεδία αποπληρωμής (Pay Plans) των λογαριασμών ηλεκτρικού 

ρεύματος. 

Ωστόσο  έρευνα της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής κατέδειξε ότι σε 

αρκετές περιπτώσεις δεν τηρήθηκαν οι οδηγίες και δεν λήφθηκαν τα μέτρα που 

αποφασίστηκαν αφού, μεταξύ άλλων, κάποιες περιφέρειες προέβαιναν σε 

διευθετήσεις για την εξόφληση λογαριασμών σε μελλοντικές ημερομηνίες (Pay 

Plans), δεν προέβαιναν στην εκτέλεση όλων των εντολών διακοπής ηλεκτρισμού 

που εκδόθηκαν από το σύστημα για μη πληρωμή ενώ σε αρκετές περιπτώσεις 
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δόθηκε παράταση εξόφλησης του λογαριασμού σε πελάτες που δεν εμπίπτουν στην 

κατηγορία των οικιακών καταναλωτών με οικονομικό πρόβλημα ή πρόβλημα υγείας.  

Σε επιστολή του Εκτελεστικού ∆ιευθυντή Οικονομικών προς τις περιφέρειες ημερ. 31.1.2012 

αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι τόσο ο αριθμός των καθυστερημένων λογαριασμών όσο 

και τα υπόλοιπα έχουν παρουσιάσει αύξηση, υπάρχει μεγάλος αριθμός λογαριασμών οι 

οποίοι παραμένουν ανεξόφλητοι πέραν της καθορισθείσας προθεσμίας, υπάρχουν ποσά 

με ουσιαστικά υπόλοιπα που εκκρεμούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς αυτά 

να καλύπτονται από σχέδια αποπληρωμής, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν τηρούνται 

οι όροι των διαφόρων συμφωνιών.  

Σε έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας διαφάνηκε ότι, όσο αφορά την 

κατηγορία των μεγάλων καταναλωτών σημειώθηκε σημαντική βελτίωση στην 

είσπραξη των οφειλόμενων ποσών αφού προηγήθηκε διευθέτηση σχεδίου 

αποπληρωμής μεταξύ Αρχής και καταναλωτή.   

Ωστόσο οι προσπάθειες είσπραξης των οφειλόμενων ποσών πρέπει να 

εντατικοποιηθούν για όλες τις κατηγορίες των καταναλωτών αφού τα συνολικά 

οφειλόμενα ποσά προς την Αρχή κατά την 31.12.2011 ξεπερνούσαν το ποσό των 

€156,27εκ. (€115,70εκ το 2010).  

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα μέτρα που λήφθηκαν όσο και τα αποτελέσματα που 

επιτεύχθηκαν, εκφράσαμε την άποψη ότι παρά τις συντονισμένες προσπάθειες της 

Αρχής για είσπραξη των καθυστερημένων λογαριασμών και τη σχετική πρόοδο που 

έχει σημειωθεί υπάρχουν ακόμα αρκετά περιθώρια βελτίωσης  για επίτευξη του 

επιθυμητού στόχου που είναι η εξάλειψη των καθυστερημένων λογαριασμών. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι οι προσπάθειες συνεχίζονται με στόχο τη σταδιακή 

είσπραξη των καθυστερημένων οφειλών.   

10. Χορηγίες 

Το έτος 2011, παραχωρήθηκε για χορηγίες συνολικό ποσό ύψους €349.051 ενώ 

το αντίστοιχο ποσό για το έτος 2010 ανήρχετο σε €629.976, δηλαδή, 

παρατηρήθηκε μείωση της τάξης του 44%. Σχετικά με τη παραχώρηση χορηγιών 

παρατηρήθηκαν τα πιο κάτω:  

(α)   Μετά τα γεγονότα της 11ης Ιουλίου 2011, το ∆.Σ. σε συνεδρία του 

ημερομηνίας 9.8.2011, αποφάσισε την αναστολή παραχώρησης χορηγιών και την 
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παραχώρηση μόνο των χορηγιών για τις οποίες η Αρχή είχε ήδη δεσμευθεί όταν 

και εφόσον το επέτρεπαν οι οικονομικές συνθήκες της ΑΗΚ.  

(β)  Στην Έκθεσή μας για το 2010, έγινε αναφορά στην μελέτη Στρατηγικής 

Επικοινωνίας και ∆ιαχείρισης Επικοινωνιακών Κρίσεων της ΑΗΚ η οποία 

ετοιμάστηκε το έτος 2010 από ειδικό Σύμβουλο και η οποία κατέδειξε σημαντικό 

μειονέκτημα στην πολιτική της Αρχής να προβαίνει στην παραχώρηση μεγάλου 

αριθμού χορηγιών μικρών ποσών με αποτέλεσμα το κοινό να μην συνδέει την ΑΗΚ 

με τις χορηγίες αυτές, καθώς επίσης τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας να μην τις 

προβάλλουν κατάλληλα. Ο Σύμβουλος εισηγήθηκε την παραχώρηση μικρότερου 

αριθμού χορηγιών οι οποίες να αφορούν σε μεγαλύτερα ποσά έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται προβολή από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και τούτο να συνδέεται 

από το κοινό με την ΑΗΚ. Εισηγηθήκαμε, σύμφωνα και με την Έκθεσή μας για το 

2010, όπως η πιο πάνω εισήγηση εξεταστεί για μελλοντικούς χειρισμούς του 

θέματος.  

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η απόφαση του ∆.Σ. για αναστολή παραχώρησης χορηγιών 

μετά τα γεγονότα της 11ης Ιουλίου 2011, τηρήθηκε πιστά και ότι οι εισηγήσεις της 

Υπηρεσίας μας θα ληφθούν σοβαρά υπόψη για μελλοντικό χειρισμό του θέματος. 

11. ∆ιεξαγωγή έρευνας «Μυστικού πελάτη - Mystery shopper»  

Μετά από έρευνα “Μυστικού πελάτη” που διεξήγαγε η Αρχή την περίοδο Μάϊου 2006 – 

Φεβρουάριος 2007 στην οποία διαφάνηκε ότι το προσωπικό «πρώτης γραμμής» των 

Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών που έχει άμεση σχέση με το κοινό χρειαζόταν 

επιπρόσθετη εκπαίδευση σε θέματα εξυπηρέτησης πελατών, αποφασίστηκε η 

επανάληψη της έρευνας το 2010 με την ίδια εταιρεία για λόγους συμβατότητας τα 

αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν στο ∆.Σ. της Αρχής στις 15.3.2011. Η 

έρευνα κατέδειξε μεταξύ άλλων ότι, η ομοιογένεια/ σταθερότητα στις προσφερόμενες 

υπηρεσίες των ΚΕΠ χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση, υπάρχει ανάγκη για απόκτηση 

εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στο τομέα επικοινωνίας σχέσεων και 

συμπεριφοράς προς τους πελάτες, χρειάζονται να υπάρχουν ξεκάθαρες 

διαδικασίες/πληροφόρηση των πελατών σε εξειδικευμένα τεχνικά θέματα και ότι η 

εικόνα και οι Υπηρεσίες της ΑΗΚ συγκρίνονται ευνοϊκά με τη ΑΤΗΚ η οποία έχει 

εισέλθει σε ανταγωνιστικό περιβάλλον πολύ ενωρίτερα από την ΑΗΚ. Η έρευνα 

κατέληξε σε εισηγήσεις προς την Αρχή οι κυριότερες των οποίων είναι: ετοιμασία 

εγχειρίδιου εξυπηρέτησης πελατών για το προσωπικό «πρώτης γραμμής», εκπαίδευση 
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του προσωπικού «πρώτης γραμμής" και των προϊσταμένων τους, βελτίωση του ηθικού 

και του επαγγελματισμού του προσωπικού και επανάληψη της έρευνας.  

Το ∆.Σ. ενέκρινε τις πιο πάνω εισηγήσεις της έρευνας ωστόσο, μέχρι και τον 

Μάρτιο του 2012 δεν είχαν όλες υλοποιηθεί.  

Ο Πρόεδρος μάς πληροφόρησε ότι έχει πραγματοποιήσει αλλά και προγραμματίζει 

εκπαιδευτικά σεμινάρια για διάφορες ομάδες προσωπικού.  Ανέφερε επίσης ότι 

ενημερωτικά έντυπα βρίσκονται στη διάθεση του κοινού στα ΚΕΠ, και στην ιστοσελίδα 

της ΑΗΚ και ότι επανάληψη της έρευνας θα προγραμματιστεί  μετά την υλοποίηση των 

εισηγήσεων του Συμβούλου, εντός του 2013.  

12. Ασφάλεια Αποθηκών/ κλοπές υλικών.  

Όπως έχουμε αναφέρει και στην προηγούμενη μας Έκθεση τα τελευταία χρόνια 

παρατηρήθηκαν κλοπές υλικών από Αποθήκες και Υποσταθμούς της ΑΗΚ. Με βάση 

στοιχεία της Αρχής κατά το 2011 παρατηρήθηκαν κλοπές υλικών και κυρίως χάλκινων 

καλωδίων συνολικής αξίας περίπου €36.000 (€56.000 το 2010).  

Φαίνεται ότι, το μεγαλύτερο μέρος των κλοπών γίνεται στους Υποσταθμούς της Αρχής 

όπου οι κλοπές γίνονται συνήθως με σχετική ευκολία και με απλή αποκοπή μέρους της 

περίφραξης, γεγονός που καταδεικνύει την έλλειψη ικανοποιητικών μέτρων ασφαλείας. 

Σε ερώτημά μας κατά πόσο γίνονται ενέργειες για αναβάθμιση των μέτρων ασφάλειας, 

η ΑΗΚ μας πληροφόρησε ότι, άρχισε η σταδιακή εγκατάσταση ηλεκτρονικών 

συστημάτων σε όλα τα υποστατικά που αντιμετωπίζουν ή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν 

κλοπές ή/και ληστείες. Μέχρι και την ημερομηνία του ελέγχου (Απρίλιος 2012) είχαν 

εγκατασταθεί συστήματα ασφαλείας σε αρκετά υποστατικά (Αποθήκες, Υποσταθμοί, 

Γραφεία κ.λ.π) αλλά εκκρεμεί η πλήρης κάλυψη όλων των υποστατικών της Αρχής.  

Ο Πρόεδρος μάς ανέφερε ότι για το θέμα πραγματοποιήθηκαν σχετικές 

συναντήσεις με την Αστυνομία και ότι η εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων, 

είναι μέτρα που εισηγήθηκε η Αστυνομία. 

13. Ασφάλειες.    

Από τον έλεγχο του Κλάδου Ασφαλειών προέκυψε το πιο κάτω θέμα που αφορά 

στον διαγωνισμό για την Ασφάλεια Ευθύνης Έναντι Τρίτου (PUBLIC LIABILITY 

INSURANCE).  
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Στις 7.10.2011 προκηρύχτηκε ο διαγωνισμός αρ. 133/2011 για την πιο πάνω 

ασφαλιστική κάλυψη, για την περίοδο 1.3.2012 – 28.2.2014. Υποβλήθηκε 

προσφορά από μια μόνο εταιρεία (είχαν επιδείξει ενδιαφέρον 11 προσφοροδότες), 

με ασφάλιστρο συνολικού ύψους €664.434. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του πιο 

πάνω διαγωνισμού εισηγήθηκε την κατακύρωση της προσφοράς στην εν λόγω 

εταιρεία παρά το γεγονός ότι η τιμή που εξασφαλίστηκε (€65/GWh) ήταν κατά 44% 

ψηλότερη από το προηγούμενο ασφαλιστικό συμβόλαιο για το 2011 (€45/GWh) με 

το αιτιολογικό ότι, η εταιρεία είναι γνωστή στην Αρχή, μέχρι σήμερα έχει εκτελέσει 

ικανοποιητικά το ίδιο συμβόλαιο και ότι δεν αναμένεται να εξασφαλιστούν 

καλύτερες ασφαλιστικές τιμές σε περίπτωση που ο διαγωνισμός ακυρωθεί και 

εκδοθεί καινούργιος. Σημειώνεται ότι, σχετική αναφορά στο θέμα της αύξησης των 

ασφαλίστρων για το 2011 έγινε και από τους Ασφαλιστικούς Συμβούλους της 

Αρχής σε έκθεσή τους που ετοιμάστηκε τον Μάρτιο του 2011. Συγκεκριμένα, οι 

Σύμβουλοι ανέφεραν ότι ο πρόσφατος σεισμός στην Ιαπωνία πιθανόν να επιφέρει 

αύξηση στο κόστος των ασφαλίστρων παγκοσμίως. Αναφέρεται ότι, τον Οκτώβριο 

του 2011 (μετά την έκθεση των Συμβούλων και πριν την κατακύρωση του εν λόγω 

διαγωνισμού) η Αρχή μάς είχε πληροφορήσει ότι το κόστος υπολογίστηκε να 

ανέλθει σε €562.000. Εκφράσαμε την άποψη ότι, η Αρχή θα έπρεπε να είχε 

εξετάσει το ενδεχόμενο ακύρωσης του πιο πάνω διαγωνισμού και προκήρυξης 

νέου, αφού η μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε ήταν σημαντικά ψηλότερη 

από την αντίστοιχη του προηγούμενου συμβολαίου. Επίσης, θα έπρεπε να 

διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους ενώ υπήρξε ενδιαφέρον από 11 

προσφοροδότες, υποβλήθηκε τελικά προσφορά από μια μόνο εταιρεία. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι εξετάστηκε το ενδεχόμενο ακύρωσης του 

διαγωνισμού, ωστόσο, εφόσον η συγκεκριμένη εταιρεία πληρούσε τις πρόνοιες 

του διαγωνισμού, τυχόν ακύρωση, θα είχε ως αποτέλεσμα, την ενδεχόμενη λήψη 

δικαστικών μέτρων εναντίον της ΑΗΚ, με πιο πιθανό αποτέλεσμα την έκδοση 

απόφασης εναντίον της. 

14. Στρατηγικοί συνεργάτες της Αρχής. 

Μετά την σύναψη συμφωνίας με τους δύο στρατηγικούς συνεργάτες «Α» και «Β», για 

την εκμετάλλευση του ∆ικτύου Οπτικών Ινών και άλλης Υποδομής της Αρχής για 

τηλεπικοινωνιακούς σκοπούς, εντοπίστηκαν από την Υπηρεσία μας σοβαρές 
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αδυναμίες στις συμφωνίες που υπογράφτηκαν, για τις οποίες εκτενής αναφορά έγινε 

σε προηγούμενες Εκθέσεις μας.   

Το ∆.Σ. της Αρχής σε συνεδρία του στις 9.8.2011, συζήτησε, μεταξύ άλλων, το θέμα 

των καθυστερημένων οφειλών των Στρατηγικών Συνεργατών και αποφάσισε όπως 

ασκηθεί πίεση έτσι ώστε οι Στρατηγικοί Συνεργάτες να είναι συνεπείς με την 

εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων.  

Κατά τον έλεγχο του 2011 παρατηρήθηκε ότι οι καθυστερημένες οφειλές για τις πιο 

πάνω εταιρείες μέχρι τις 4.4. 2012, ανέρχονταν σε €161.944 για την εταιρεία «Α» και 

€201.227 για την εταιρεία «Β».  

Με βάση την πιο πάνω απόφαση του ∆.Σ., ζητήσαμε να πληροφορηθούμε για τα 

μέτρα που θα λάβει η Αρχή έτσι ώστε να ασκηθεί η σχετική πίεση για εξόφληση των 

καθυστερημένων οφειλών των Στρατηγικών Συνεργατών.  

Ο Πρόεδρος μάς ανέφερε ότι η ΑΗΚ ζήτησε από τους Στρατηγικούς Συνεργάτες, 

όπως  επισπεύσουν την εξόφληση των καθυστερημένων οφειλών τους, με 

αποτέλεσμα το ποσό που οφείλουν να μειωθεί σημαντικά.  

15. Φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας 

Με βάση τις διατάξεις των άρθρων 3 και 6 του περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας 

Νόμου αρ. 24/80, όπως τροποποιήθηκε, οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας αξίας 

(κατά την 1.1.1980) πέραν των €170.860 (€120.000 από 1.1.2012)  υπόκεινται σε 

καταβολή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας που επιβάλλεται ετήσια με συντελεστές που 

κυμαίνονται από 2,5- 4‰ (4 - 8‰ από 1.1.2012), ανάλογα με την αξία της περιουσίας 

τους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 18(vi) του ιδίου Νόμου, δεν επιβάλλεται ή 

εισπράττεται φόρος επί ακινήτων που ανήκουν σε οργανισμό δημόσιας 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 

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 
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καταρχήν, ενδέχεται να ασκείται από ιδιωτικό νομικό πρόσωπο κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα», και ζήτησε την υποβολή δηλώσεων περιουσίας για τα έτη 2003 – 2008.  

Η Αρχή μετά από γνωμάτευση των Νομικών της Συμβούλων ζήτησε στις 20.7.2010 

από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΒΤ)  να προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες για καθορισμό της από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως Οργανισμό 

∆ημοσίας Ωφελείας. Τον Μάρτιο του 2011 το ΥΕΒΤ διαβίβασε  στην Αρχή επιστολή του 

Υπουργείου Οικονομικών το οποίο, αφού έλαβε υπόψη τις θέσεις του ∆ιευθυντή του 

ΤΕΠ και του Εφόρου Ελέγχου  Κρατικών Ενισχύσεων, κατέληξε στην απόφαση ότι η 

ΑΗΚ δεν μπορεί να εξαιρεθεί από τη εν λόγω φορολογία αφού, η απαλλαγή της από 

την καταβολή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας κρίθηκε ως παράνομη κρατική ενίσχυση και 

καταργήθηκε με τον τροποποιητικό Νόμο του 2004.  

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 τη συνολική ακίνητη 

ιδιοκτησία που χρησιμοποιείται στις δραστηριότητες της Μεταφοράς/∆ιανομής 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.  

Η πιο πάνω απόφαση της Αρχής κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών 

μέσω του αρμόδιου Υπουργείου στις 12.5.2011. Έκτοτε η Αρχή δεν έχει 

οποιαδήποτε πληροφόρηση από τα εν λόγω Υπουργεία.  

Σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε η Υπηρεσία μας από το Τμήμα Κτηματολογίου 

και Χωρομετρίας, τον Νοέμβριο του 2010 η αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας της Αρχής με 

τιμές 1.1.1980 ανερχόταν σε €18,62εκ. 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.  

16. Μετρητές ΑΗΚ με πολλαπλασιαστή στην ένδειξη.   

Στην έκθεση της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου για το 2009, έγινε αναφορά στην 

έρευνα που διενεργήθηκε για καταναλωτές με μετρητές με πολλαπλασιαστή στην 
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ένδειξη και στον εντοπισμό δύο περιπτώσεων λανθασμένης καταγραφής ύψους 

σχεδόν €500.000. Συγκεκριμένα και στις δύο περιπτώσεις, ενώ στο μετρητή υπήρχε 

πολλαπλασιαστής ένδειξης 10 (επί 10 φορές), στο λογισμικό σύστημα 

καταχωρίστηκε ο πολλαπλασιαστής ένδειξης 1, με αποτέλεσμα  οι καταναλωτές να 

χρεώνονται με το 1/10 της πραγματικής τους κατανάλωσης για την περίοδο 

31.3.2004–31.5.2009 και 26.5.2006-22.5.2009,  αντίστοιχα.  

Μετά τον εντοπισμό του λάθους, η Αρχή προχώρησε στην ετοιμασία αναθεωρημένων 

λογαριασμών για την μια εταιρεία, ενώ στην άλλη εταιρεία κοινοποιήθηκαν οι 

αναθεωρημένες χρεώσεις. Και οι δύο εταιρείες αρνήθηκαν την καταβολή οποιουδήποτε 

ποσού επικαλούμενοι το γεγονός ότι το λάθος ήταν της ΑΗΚ ενώ οι ίδιοι ξοφλούσαν 

έγκαιρα τις οφειλές τους σύμφωνα με τις χρεώσεις που τους αποστέλλονταν.  

Ο Πρόεδρος μάς είχε ενημερώσει ότι γίνονταν προσπάθειες για είσπραξη των 

οφειλόμενων ποσών με προσέγγιση των συγκεκριμένων καταναλωτών και 

ανάλογα με το αποτέλεσμα, θα αποφασιζόταν κατά πόσο θα προχωρούσε η ΑΗΚ 

με δικαστικά μέτρα. Επίσης είχε αναφέρει ότι, μετά τον εντοπισμό των δύο 

περιπτώσεων, λήφθηκαν αμέσως διορθωτικά μέτρα.  

Κατά το 2011 η Αρχή ζήτησε από τους Νομικούς της Συμβούλους τη λήψη 

δικαστικών μέτρων εναντίον της πρώτης εταιρείας με σκοπό την εξόφληση του 

οφειλόμενου ποσού. Οι Νομικοί Σύμβουλοι με επιστολή τους ημερ. 10.11.2011 

υπέδειξαν ότι, πριν την λήψη οποιωνδήποτε μέτρων επιβάλλεται να διαπιστωθεί 

κατά πόσο ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος, Ν122(Ι)/03, 

επιτρέπει στην Αρχή την διεκδίκηση του μη χρεωθέντος ποσού.  

17. Υπερβάσεις των εκπεμπόμενων ρύπων από τους ηλεκτροπαραγωγούς 

Σταθμούς και των αιωρούμενων σωματιδίων στον αέρα γύρω από τους 

σταθμούς της ΑΗΚ.   

Μετά την  έκρηξη της 11ης Ιουλίου 2011 στο Μαρί που είχε σαν αποτέλεσμα να τεθεί 

εκτός λειτουργίας ο σταθμός Βασιλικού, η Αρχή για να αντιμετωπίσει τη ζήτηση 

ηλεκτρικής ενέργειας, έθεσε σε λειτουργία υφιστάμενες μονάδες παραγωγής στη Μονή 

και στη ∆εκέλεια πολύ πιο χαμηλής αποδοτικότητας και με ψηλότερο επίπεδο 

εκπομπών αέριων αποβλήτων.  Επιπρόσθετα, στη βάση σχετικού διατάγματος του 

Υπουργού Εμπορίου και της ρυθμιστικής απόφασης της ΡΑΕΚ, ημερ. 13.7.2011, η 

ΑΗΚ προχώρησε στην εξασφάλιση προσωρινών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού 
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ρεύματος, οι οποίες αναπόφευκτα λειτουργούν με αυξημένες εκπομπές ρύπων. Ως 

αποτέλεσμα,  συνεχίστηκαν και κατά το 2011 οι υπερβάσεις των οριακών τιμών των 

ρυπαντικών ουσιών  στα αέρια απόβλητα των σταθμών ∆εκέλειας και Μονής,  κυρίως 

οξειδίων του αζώτου και σκόνης.  Επίσης, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 

υπερβάσεις των οριακών τιμών των αιωρούμενων σωματιδίων στον αέρα γύρω από 

όλους τους σταθμούς, όπως έχουν καθοριστεί από τους περί της Ποιότητας του  

Ατμοσφαιρικού Αέρα Κανονισμούς του 2002 (Κ∆Π 574/2002).   

Συναφώς αναφέρεται ότι, στις 17.12.2010 εκδόθηκε η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 

2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος 

της ρύπανσης) σύμφωνα με την οποία, 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 νέας 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.   

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, εισηγηθήκαμε όπως οι πρόνοιες της πιο πάνω 

Οδηγίας λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά τους μελλοντικούς σχεδιασμούς της  ΑΗΚ 

και 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 υπερβάσεις παρατηρούνται μόνο στις 

μετρήσεις σκόνης για όλους τους Σταθμούς και πρόσθεσε ότι κατά το 2011 τα 

φαινόμενα σκόνης προερχόμενα από την έρημο της Σαχάρας και άλλα μέρη 

επηρέασαν αρνητικά την ποιότητα των μετρήσεων σκόνης, ενώ επισήμανε και το 

ότι για τις προσωρινές μονάδες οι εκπομπές κινήθηκαν αναπόφευκτα σε ψηλά 

επίπεδα.  Ο Πρόεδρος μάς πληροφόρησε επίσης ότι οι κεφαλαιουχικές και οι 

λειτουργικές δαπάνες που θα προκύψουν από την πιο πάνω Οδηγία θα 

συμπεριληφθούν τόσο στη μελέτη του επόμενου αναπτυξιακού προγράμματος της 

ΑΗΚ όσο και στο επόμενο δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης. 

18. Eκπομπές θερμοκηπιακών αερίων - Έλλειμμα δικαιωμάτων για την 

ΑΗΚ και ανάκτηση συνεπαγόμενου  κόστους. 
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Με βάση την κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων που έγινε από 

την αρμόδια Αρχή, η ΑΗΚ παρουσίασε σημαντικό καθαρό έλλειμμα δικαιωμάτων για 

την περίοδο 2008-2011 που ανέρχεται συνολικά σε 1.828.766 (λήφθηκε υπόψη το 

πλεόνασμα του 2011) και υπολογίζεται σε €23,3εκ., περίπου.  Για την περίοδο 2008 - 

2010, η ΑΗΚ, προέβηκε σε αγορά 2.098.370 δικαιωμάτων έναντι συνολικού ποσού 

€25.841.987, ενώ για το έτος 2011 προέκυψε τελικά πλεόνασμα δικαιωμάτων ύψους 

138.936 που οφείλεται κυρίως στην μειωμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την 

ΑΗΚ λόγω της 11ης Ιουλίου στο Μαρί καθώς επίσης στη μειωμένη ζήτηση ηλεκτρικής 

ενέργειας σε συνάρτηση και με την οικονομική κρίση.    

Επισημαίνεται ότι, όλες οι ιδιωτικές εγκαταστάσεις, στις οποίες κατανεμήθηκε το 33% 

περίπου των δικαιωμάτων, πραγματοποίησαν περισσεύματα  δικαιωμάτων για όλα τα 

έτη, τα οποία συνολικά ανέρχονται περίπου σε  2.363.590 (1.019.810 δικαιώματα  

αφορούν το 2011) που υπολογίζονται σε €23,6 εκ. περίπου. Αναφέρεται ωστόσο ότι, τα 

μεγάλα πλεονάσματα που προέκυψαν στις διάφορες ιδιωτικές εγκαταστάσεις ειδικά για 

το έτος 2011 ενδεχομένως να οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική κρίση. 

Από 1.3.2010, με βάση σχετική έγκριση της  ΡΑΕΚ ημερ. 18.2.2010, η  ΑΗΚ ανακτά το 

κόστος του ελλείμματος από τους καταναλωτές μέσω της αυτόματης αναπροσαρμογής 

των τελών χρέωσης, με βάση τη ρήτρα καυσίμου. Η ανάκτηση του συσσωρευμένου 

κόστους για την περίοδο 1.1.2008-28.2.2010, θα γίνει ομοιόμορφα κατά τα επόμενα 7 

έτη. Σύμφωνα με τους λογαριασμούς που εκδόθηκαν από την ΑΗΚ προς τους πελάτες 

της και αφορούσαν την περίοδο 1.3.2010 - 31.12.2010, έχει περιληφθεί χρέωση €8,8εκ. 

για ανάκτηση του κόστους των θερμοκηπιακών αερίων και κατά το 2011 χρέωση 

€4,2εκ. Σημειώνεται ότι, αναμένεται από την ΑΗΚ ότι για τα πλεονασματικά δικαιώματα 

που προέκυψαν το 2011 θα γίνει ανάλογος χειρισμός προς όφελος των καταναλωτών.  

Όπως αναφέρεται και στην Έκθεσή μας για το 2010, κατά την άποψή μας, 

υπάρχει κίνδυνος η πλήρης ανάκτηση του κόστους να ενεργήσει ως αντικίνητρο 

για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου έστω και αν η ΑΗΚ, με βάση την 

έγκριση της ΡΑΕΚ, θα πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει τα μέτρα εκείνα που 

οδηγούν στην ελαχιστοποίηση του κόστους των εκπομπών θερμοκηπιακών 

αερίων και θα τηρεί ενήμερη την ΡΑΕΚ σε τετραμηνιαία βάση.   

Εισηγηθήκαμε όπως, η εφαρμογή του θεσμού της ανάκτησης συνοδεύεται με 

συγκεκριμένα μέτρα αλλά και βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους 

για μείωση των θερμοκηπιακών ρύπων.  
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Ο Πρόεδρος μάς πληροφόρησε ότι η ΑΗΚ έχει θέσει τόσο βραχυπρόθεσμους όσο 

και μακροπρόθεσμους στόχους, με στόχο τη μείωση των εκπομπών 

θερμοκηπιακών αερίων.  

 

 

19. Οδηγία 2009/29/ΕΚ- Άσκηση δικαιώματος μεταβατικής παρέκκλισης 

για δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής για την περίοδο 2013-

2020 σε εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής. 

Σύμφωνα με την πιο πάνω Οδηγία, μετά το 2012 τερματίζεται η δωρεάν παραχώρηση 

δικαιωμάτων προς τις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το κάθε 

Κράτος θα λαμβάνει δωρεάν δικαιώματα, μετά από κατανομή που θα γίνεται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) και θα προβαίνει σε πλειστηριασμό τους, εκτός κάτω από 

ορισμένες προϋποθέσεις μέρος των δικαιωμάτων  θα μπορεί μέχρι το  2020, να 

παρέχονται δωρεάν σε διάφορες εγκαταστάσεις.  

Η Κύπρος έχει το δικαίωμα, ως  Κράτος με μικρό και απομονωμένο ηλεκτρικό 

σύστημα, να διεκδικήσει δωρεάν δικαιώματα εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων. Ο 

μέγιστος αριθμός δωρεάν δικαιωμάτων που μπορεί να διεκδικήσει για το 2013 

είναι το 70% των επιβεβαιωμένων εκπομπών της περιόδου 2005-2007, με 

σταδιακή μείωση ώστε το 2020 να μηδενιστεί.  

Η ΑΗΚ με επιστολή της ημερ. 12.1.2010 προς τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 

και Περιβάλλοντος, διαβίβασε σχετικό αίτημα της προκειμένου, η Κύπρος να εξασφαλίσει 

το δικαίωμα μεταβατικής παρέκκλισης. Στις 3.5.2011 με επιστολή της προς την ΡΑΕΚ 

παρουσίασε τέσσερα σενάρια σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος μεταβατικής 

παρέκκλισης. Με βάση το σενάριο πλήρους παρέκκλισης, δηλαδή παραχώρηση 70% 

δωρεάν δικαιωμάτων, η αύξηση στην εκτιμώμενη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος το 2013 

υπολογίστηκε σε 4,74%, ενώ με το σενάριο χωρίς παρέκκλιση δηλαδή χωρίς 

παραχώρηση δωρεάν δικαιωμάτων, η αύξηση υπολογίστηκε σε 9,51%. 

Εν όψει της εξέτασης του αιτήματος της ΑΗΚ, συστάθηκε ad hoc επιτροπή στην οποία 

προήδρευε η ΡΑΕΚ και η οποία, ένεκα και των νέων δεδομένων που διαμορφώθηκαν 

από το τραγικό συμβάν στο Μαρί, ενέκρινε ομόφωνα το αίτημα της ΑΗΚ για υποβολή 

αίτησης πλήρους παρέκκλισης.  Σχετική αίτηση υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

στις 28.9.2011 με διευθέτηση αυτή να οριστικοποιηθεί όχι αργότερα από τις 16.1.2012.   
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Όπως διαπιστώθηκε, το αίτημα που υποβλήθηκε/οριστικοποιήθηκε τελικά από την 

Κυπριακή ∆ημοκρατία, μετά και από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, 

αφορά ενδιάμεσο σενάριο (πλήρης παρέκκλιση τον πρώτο χρόνο με διαφοροποιημένη 

όμως τη βαθμιαία μείωση των δωρεάν δικαιωμάτων) και όχι σενάριο μέγιστης 

μεταβατικής κατανομής δωρεάν δικαιωμάτων, ως το αίτημα της ΑΗΚ.  Συγκεκριμένα, η 

αίτηση της Κύπρου αφορά συνολικό αριθμό δικαιωμάτων 10.975.978 για την περίοδο 

2013-2020 αντί της μέγιστης κατανομής ύψους 13.122.077 δικαιωμάτων που ζητήθηκε 

από την ΑΗΚ, διαφορά η οποία θα μπορούσε να επιφέρει μείωση στην τιμή της 

ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης του 1,7% κατά μέσο όρο για τα έτη 2014 μέχρι 2019.  Εν 

πάσει περιπτώσει, επισημαίνεται ότι ακόμη και με έγκριση της αίτησης για παρέκκλιση 

από την ΕΕ όπως υποβλήθηκε, η αύξηση στην εκτιμώμενη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος 

το 2013, λόγω εφαρμογής της νέας οδηγίας για τους θερμοκηπιακούς ρύπους, 

υπολογίζεται να είναι της τάξης του 4,25%.  

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι, επιβάλλεται να ληφθούν σε συνεργασία με όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη, οι αναγκαίες ενέργειες για περιορισμό των θερμοκηπιακών 

ρύπων στο μέγιστο δυνατό βαθμό ώστε, να ελαχιστοποιηθεί και η συνεπαγόμενη 

αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους της 

ΑΗΚ για διεκδίκηση του μέγιστου αριθμού δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπής για την 

περίοδο 2013-2020 και αναμένεται σύντομα η τελική απόφαση εκ μέρους της 

αρμόδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

20. Αγωγή αρ. 4039/2002 και Πολιτική Έφεση αρ. 270/2008. 

Μετά από έρευνα στα υποστατικά συγκεκριμένης εταιρείας και τη διαπίστωση ότι 

έγινε παράνομη επέμβαση στους μετρητές της Αρχής με αποτέλεσμα να μην 

καταγραφεί όλη η ποσότητα ηλεκτρισμού  από τους μετρητές που ήταν 

εγκατεστημένοι, η Αρχή αξίωσε από την εταιρεία την αξία της καταγραφείσας 

κατανάλωσης. Η εταιρεία καταχώρισε εναντίον της Αρχής την αγωγή αρ. 

4039/2002 με την οποία αξίωσε, μεταξύ άλλων, απόφαση του ∆ικαστηρίου ότι δεν 

οφείλει οποιοδήποτε ποσό προς την Αρχή και πως το ηλεκτρικό ρεύμα που 

καταναλώθηκε ήταν αυτό που καταγράφηκε από τους μετρητές που βρίσκονται 

εγκατεστημένοι στα υποστατικά της. Η Αρχή ήγειρε ανταπαίτηση εναντίον της 

εταιρείας για παράνομη επέμβαση στους μετρητές αξιώνοντας γενικές και ειδικές 
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αποζημιώσεις. Στις 12.6.2008  το πρωτόδικο ∆ικαστήριο απέρριψε τόσο την 

αγωγή της εταιρείας όσο και την ανταπαίτηση της Αρχής.  

Η Αρχή καταχώρισε στο Ανώτατο ∆ικαστήριο την Πολιτική Έφεση αρ. 270/2008  

με την οποία απαίτησε από την εταιρεία την καταβολή γενικών και ειδικών 

αποζημιώσεων. Στις 15.3.2012 εκδόθηκε η απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου 

σύμφωνα με την οποία η έφεση επιτυγχάνει και η πρωτόδικη απόφαση, με την 

οποία απορρίφθηκε η ανταπαίτηση της Αρχής παραμερίζεται. Σύμφωνα με την 

απόφαση, η εταιρεία πρέπει να καταβάλει στην Αρχή το ποσό των €128.362 

πλέον ΦΠΑ , πλέον νόμιμο τόκο από την ημέρα έκδοσης της απόφασης.   

Η νομική επιτυχία της ΑΗΚ στην πιο πάνω πολιτική έφεση είναι, κατά την άποψη 

μας, πολύ σημαντική και πρέπει να αξιοποιηθεί για τη διεκδίκηση των 

οφειλόμενων ποσών από όλους τους καταναλωτές οι οποίοι έχουν, κατά καιρούς, 

επέμβει παράνομα στους μετρητές της Αρχής.   

21. Παγκύπριο Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης Πελατών 

Στις 2.4.2008, η Αρχή υπέγραψε συμβόλαιο με συγκεκριμένη εταιρεία για τη δημιουργία 

Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης Πελατών (ΚΤΠ) το συνολικό ύψος του οποίου ανήλθε 

περίπου σε €1,5εκ. (στο ποσό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το κόστος λογισμικών, 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού, έξοδα εκπαίδευσης και έξοδα συντήρησης και υποστήριξης 

για 6 χρόνια). Σύμφωνα με την έκθεση προόδου, της ομάδας υλοποίησης του έργου 

ημερομηνίας 3.4.2012, μέχρι τον Μάρτιο του 2012 έχουν ολοκληρωθεί οι τρείς 

υπηρεσίες (Καταγραφής Μετρητών, Λογαριασμών, Βλαβών και Παραπόνων) από τις 

τέσσερεις, ενώ η Υπηρεσία Νέων Αιτήσεων ολοκληρώθηκε μόνο στις Επαρχίες 

Αμμοχώστου – Λάρνακας και Λεμεσού. Μέχρι τον Ιούλιο 2012 αναμένεται να επεκταθεί 

η Υπηρεσία και στις υπόλοιπες περιφέρειες.  

Κατά τον έλεγχο της Υπηρεσίας μας παρατηρήθηκαν τα πιο κάτω:    

(i) Τα γεγονότα της 11ης Ιουλίου 2011 δημιούργησαν προβλήματα στο ΚΤΠ αφού ο 

εξοπλισμός που είχε χρησιμοποιηθεί σαν σύστημα ανάκαμψης όσο και το 

περιβάλλον development και testing billing τα οποία ήταν εγκατεστημένα στον Η/Σ 

Βασιλικού είχαν υποστεί ζημιές με συνεπακόλουθο να δημιουργηθούν 

καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου.  

(ii) Το κόστος λειτουργίας του ΚΤΠ για το 2011 ανήλθε περίπου σε €727.000 από το 

οποίο €530.160 αφορούσε σε μισθούς και επιδόματα του προσωπικού που 



 - 30 -

στελεχώνει το ΚΤΠ  Στην έκθεση προόδου της ομάδας υλοποίησης ημερ. 3.4.2012 

έγινε εισήγηση, μεταξύ άλλων, για πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού στις θέσεις 

των Λειτουργών εξυπηρέτησης του ΚΤΠ αφού με βάση προκαταρκτικούς 

υπολογισμούς αναμένεται να υπάρξει εξοικονόμηση στο κόστος λειτουργίας του ΚΤΠ.  

(iii) Σε συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών της Αρχής ημερ. 23.9.2009 με θέμα τη 

μείωση των λειτουργικών εξόδων αναφέρθηκε ότι, η ολοκλήρωση και λειτουργία του 

ΚΤΠ θα συμβάλει στον περιορισμό ή ακόμα και κατάργηση υφιστάμενων ΚΕΠ, με 

εξοικονόμηση σε ανθρώπινο δυναμικό τουλάχιστον 20 ατόμων και ετήσιο κόστος 

€600.000. Μέχρι και τον Μάρτιο του 2012 όπου το ΚΤΠ έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, 

δεν έγινε καμία κατάργηση ΚΕΠ. Όπως έχουμε πληροφορηθεί από Λειτουργούς της 

Αρχής, δεν προγραμματίζεται να γίνει σύντομα κατάργηση ΚΕΠ, ενώ η ΑΗΚ 

τερμάτισε ήδη τη δημιουργία νέων ΚΕΠ. 

Ο Πρόεδρος μάς πληροφόρησε ότι η λειτουργία του Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης έχει 

ως στόχο την επαγγελματική και ποιοτική εξυπηρέτηση  των πελατών της ΑΗΚ και 

πρόσθεσε ότι λόγω και των αυξημένων απαιτήσεων των πελατών της ΑΗΚ 

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

παράλληλα με το Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης. 

22. Προσφορές και συμβάσεις 

Α. Προβλήματα προσφορών και Συμβάσεων. Από τον σχετικό έλεγχο 

διαπιστώθηκαν διάφορα προβλήματα τα οποία αναφέρονται πιο κάτω:  

(α) Ευρύτητα συμμετοχής προσφοροδοτών. ∆ιαπιστώθηκαν αρκετές περιπτώσεις 

κατακύρωσης διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν και στις οποίες δεν υπήρχε ευρύτητα 

συμμετοχής, αφού ο αριθμός των προσφοροδοτών είτε ήταν περιορισμένος, είτε 

υποβλήθηκε μόνο μια προσφορά, παρόλο που ενδιαφέρθηκαν για το διαγωνισμό 

αρκετοί οικονομικοί φορείς.  Ως ενδεικτικά παραδείγματα αναφέρονται ο διαγωνισμός αρ. 

21/2011 για προμήθεια πλαστικών σωλήνων (1 προσφορά, κατακυρωθέν ποσό €820.000 

ενώ ενδιαφέρθηκαν για το διαγωνισμό 21 οικονομικοί φορείς), ο διαγωνισμός       αρ. 

40/2011 για προμήθεια ουρίας για τις ΜΕΚ2 (3 προσφορές, κατακυρωθέν ποσό €438.480, 

ενδιαφερόμενοι 24), και ο διαγωνισμός αρ. 118/2011 για προμήθεια  γαλβανισμένων υλικών 

(3 προσφορές, κατακυρωθέν ποσό €394.141, ενδιαφερόμενοι 73).  

Εισηγηθήκαμε όπως η Αρχή διερευνά τους λόγους όπου δεν υπάρχει ικανοποιητικός 

αριθμός προσφορών, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στις περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων 
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διαγωνισμών ή/και διαγωνισμών για τους οποίους υποψήφιοι προσφοροδότες 

ενδιαφέρθηκαν μεν για το διαγωνισμό και εξασφάλισαν τα σχετικά έγγραφα, αλλά τελικά 

δεν συμμετείχαν σε αυτόν. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η ΑΗΚ καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες για τη βελτίωση 

των όρων των διαγωνισμών της, με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής σε αυτούς. 

(β)   Μηχανογράφηση - σχετικές παραγγελίες. Από τον σχετικό έλεγχο προέκυψε ότι 

κατά τα έτη 2009 μέχρι 2011 έγιναν συνολικά 107 παραγγελίες/συμβόλαια, που αφορούσαν 

τη μηχανογράφηση της ΑΗΚ, συνολικής αξίας €11,14εκ. περίπου (ποσό €1,9εκ. αφορά το 

2011), από τις οποίες σε 13 μόνο περιπτώσεις εκδόθηκαν σχετικοί διαγωνισμοί ή έγινε 

παραγγελία μέσω κυβερνητικής συμφωνίας πλαίσιο (E-Procurement), για συνολικό ποσό 

€1,42εκ. περίπου. Στις υπόλοιπες 94 περιπτώσεις που αφορούσαν συνολικό ποσό 

€9,73εκ., έγινε χρήση συνοπτικών διαδικασιών, χωρίς την έκδοση διαγωνισμού, με απ’ 

ευθείας διαπραγμάτευση και ανάθεση σε συγκεκριμένο προμηθευτή, προβάλλοντας κυρίως 

λόγους συμβατότητας.  Συναφώς αναφέρεται ότι για τα έτη 2009, 2010 και 2011, η Αρχή με 

τη χρήση συνοπτικών διαδικασιών, προέβηκε σε διάφορες παραγγελίες που αφορούσαν τη 

μηχανογράφηση, από συγκεκριμένη εταιρεία, συνολικού ύψους €3,7εκ. περίπου. 

Εισήγησή μας, η οποία περιλήφθηκε και στην Έκθεσή μας για το 2010, είναι όπως 

περιοριστεί η χρήση συνοπτικών διαδικασιών μέσω σχετικών διαγωνισμών όπου 

είναι δυνατόν, προκειμένου να εξασφαλίζονται καλύτερες τιμές, μέσα σε συνθήκες 

υγιούς ανταγωνισμού, περιορίζοντας το κόστος της μηχανογράφησης.  Η χρήση 

συνοπτικής διαδικασίας θα πρέπει να γίνεται μέσα στα πλαίσια της σχετικής 

νομοθεσίας και σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας για το συντονισμό των 

διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων, ΥΑ/1/2009, παράγραφος 21.2. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι στις περιπτώσεις στις οποίες χρειάζεται να ακολουθούνται 

συνοπτικές διαδικασίες λόγω συμβατότητας, γίνεται προσπάθεια αυτές να 

τεκμηριώνονται επαρκώς, σύμφωνα με τη ∆ιαδικασία Σύναψης Συμβάσεων, 

ΥΑ/1/2009, και τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας. 

(γ)   Απ’ ευθείας ανάθεση διαφόρων εργασιών σε συγκεκριμένη εταιρεία με 

χρήση συνοπτικών διαδικασιών. Από τον σχετικό έλεγχο προέκυψε ότι κατά τα έτη 

2009 μέχρι 2011 συγκεκριμένη εταιρεία ανέλαβε, μεταξύ άλλων, την παροχή διαφόρων 

υπηρεσιών προς την ΑΗΚ, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων, με χρήση συνοπτικών  διαδικασιών.  Αναφέρεται σχετικά ότι για την ίδια 
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περίοδο, μόνο σε μία περίπτωση εκδόθηκε σχετικός διαγωνισμός (αρ. 24/2008) ο 

οποίος κατακυρώθηκε στη συγκεκριμένη εταιρεία, για τον οποίο γίνεται αναφορά πιο 

κάτω.  Στις υπόλοιπες  περιπτώσεις, έγινε χρήση συνοπτικών διαδικασιών, χωρίς την 

έκδοση διαγωνισμού, με απ’ ευθείας ανάθεση στον συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, 

προβάλλοντας, σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγους συμβατότητας.  Ειδικότερα 

αναφέρεται ότι, για τα έτη 2010 και 2011 η εν λόγω εταιρεία χρέωσε την ΑΗΚ με ποσό 

€117.400 περίπου, περιλαμβανομένου ΦΠΑ, για σκοπούς διεξαγωγής διαφόρων 

εκπαιδευτικών σεμιναρίων, με απευθείας ανάθεση. 

Όπως αναφέρεται και στην προηγούμενη παράγραφο της Έκθεσης μας, εισηγηθήκαμε 

όπως η ΑΗΚ περιορίζει τη χρήση συνοπτικών διαδικασιών και προβαίνει στην έκδοση 

σχετικών διαγωνισμών, όπου είναι δυνατόν, προκειμένου να εξασφαλίζονται καλύτερες 

τιμές, μέσα σε συνθήκες διαφάνειας, χρηστής διοίκησης και υγιούς ανταγωνισμού και 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις πρόνοιες της σχετικής Οδηγίας για το 

συντονισμό των διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων. 

∆ιαγωνισμός αρ. 24/08 για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για 

εφαρμογή ∆ιασυνδεδεμένου Συστήματος ∆ιαχείρισης με τα Πρότυπα 

ISO9001:2000, ISO14001:2004 και συναφών υπηρεσιών.  Η ΑΗΚ προχώρησε 

στην προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού ακολουθώντας τις συνοπτικές 

διαδικασίες.  Απευθύνθηκε σε 4 οικονομικούς φορείς που είχε επιλέξει και τους 

ζήτησε να υποβάλουν προσφορά, ωστόσο, ανταποκρίθηκαν μόνο οι 2.  Οι όροι 

του διαγωνισμού (Παρ. 1.4) προέβλεπαν ότι η αξιολόγηση της προσφοράς θα 

γινόταν σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο θα γινόταν η αξιολόγηση του τεχνικού 

μέρους και εκείνες οι προσφορές που πληρούσαν ουσιωδώς τα συγκεκριμένα 

κριτήρια που είχαν καθοριστεί στα έγγραφα του διαγωνισμού θα προχωρούσαν 

στο δεύτερο στάδιο, της αξιολόγησης του οικονομικού τους μέρους. 

Στις 2.6.2008 αποφασίστηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού σε συγκεκριμένη εταιρεία για 

το ποσό των €151.120 και επιπρόσθετα εγκρίθηκε ποσό ύψους €22.668 (ποσοστό 15%), 

ως προνοητικό ποσό για απρόβλεπτα έξοδα.  Τέσσερις μέρες μετά την απόφαση 

κατακύρωσης του διαγωνισμού, κατά τη συνάντηση που προηγήθηκε της υπογραφής της 

σύμβασης για να συζητηθούν/διευκρινιστούν επιμέρους θέματα του συμβολαίου με τον 

ανάδοχο, η ΑΗΚ του ανέθεσε επιπρόσθετες εργασίες, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό 

του συμβολαίου να ανέλθει στις €215.520. Κατόπιν αλλαγών/προσθηκών κατά τη διάρκεια 
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υλοποίησης της σύμβασης (τελευταία αλλαγή εντός του 2011), το τελικό ποσό του 

συμβολαίου ανήλθε στις €228.500.  

Όσον αφορά τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά την αξιολόγηση των 

προσφορών, την κατακύρωση και την εκτέλεση της σύμβασης, διαπιστώθηκαν τα 

ακόλουθα:  

(i) ∆εν υπήρξε επαρκής προγραμματισμός ή/και ορθή αξιολόγηση των 

απαιτήσεων της Αρχής αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής του 

∆ιασυνδεδεμένου Συστήματος ∆ιαχείρισης στην ΑΗΚ, με αποτέλεσμα να 

χρειαστεί η αναθεώρηση των προνοιών/απαιτήσεων του διαγωνισμού, 4 μόλις 

ημέρες μετά την απόφαση κατακύρωσης και πριν την έναρξη εκτέλεσης των 

εργασιών. Κατά την άποψή μας, εάν είχε προηγηθεί ο κατάλληλος 

προγραμματισμός εκ μέρους της Αρχής, τότε τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού ενδεχομένως να ήταν διαφορετικά.  

(ii) Από το περιεχόμενο της έκθεσης της Επιτροπής Αξιολόγησης, συμπεραίνεται 

ότι κατά την αξιολόγηση του τεχνικού μέρους, η μια προσφορά δεν είχε 

αξιολογηθεί πλήρως και λεπτομερώς σε σύγκριση με τις τεχνικές 

προδιαγραφές του διαγωνισμού και χωρίς να ληφθεί υπόψη το οικονομικό 

μέρος των δύο προσφορών, όπως προνοούσαν οι όροι του διαγωνισμού 

(παράγραφος 1.4), εφόσον το στάδιο της τεχνικής/ποιοτικής αξιολόγησης 

γίνεται αναφορά στα οικονομικά κριτήρια, κάτι που δεν επιτρεπόταν από τους 

όρους του διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι ενδεχομένως η απόφαση της Αρχής 

να ήταν διαφορετική, εάν διαπιστωνόταν ότι τους τεχνικούς όρους του 

διαγωνισμού πληρούσε μόνο η μια από τις δύο υποβληθείσες προσφορές. 

(iii) Το αρχικό ποσό κατακύρωσης του διαγωνισμού διαφοροποιήθηκε πριν την 

υπογραφή της σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του αποφασίζοντος 

οργάνου που είχε λάβει την απόφαση κατακύρωσης, σε αντίθεση με τη σχετική 

οδηγία της Αρχής (Οδηγία Υ/1/2007). 

(iv) Μετά τις προσθήκες/αλλαγές που έγιναν στις πρόνοιες της σύμβασης, το τελικό 

ποσό του συμβολαίου ανήλθε στις €228.500, δηλαδή υπερέβηκε κατά €77.380 

ή 51% το αρχικό ποσό της προσφοράς. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος της ΑΗΚ, η Αρχή θεωρεί, εκ των υστέρων, 

ότι με βάση τη διεθνή πρακτική και γνώση Συστημάτων ∆ιαχείρισης, η όλη 
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προσέγγιση της, τόσο κατά τη ∆ιαδικασία Υποβολής και Αξιολόγησης, όσο και 

κατά τη ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης του ΄Εργου, βοήθησε στην επιτυχή ολοκλήρωσή 

του και στην επιτυχή πιστοποίηση της ΑΗΚ με τα δύο πρότυπα ISO9001 & 

ISO14001, με πολύ μικρό σχετικά κόστος, σε σύγκριση με το μέγεθος του έργου.    

(δ)  ∆ιαγωνισμός αρ.94/2010 / Έλλειψη φαναριών 70W H.P.S. Στις 13.11.2008 το 

∆.Σ. της Αρχής κατακύρωσε το διαγωνισμό αρ. 86/2008 για φανάρια φωτισμού, σε 

συγκεκριμένη εταιρεία «Α» για συνολικό ποσό €1.004.600.  Στις 12.8.2010 εκδόθηκε 

νέος διαγωνισμός αρ. 94/2010 για την προμήθεια φαναριών, με τους ίδιους όρους και 

τεχνικές προδιαγραφές με τον προηγούμενο διαγωνισμό.  Λήφθηκαν 12 προσφορές, 

μεταξύ των οποίων και προσφορά από τον επιτυχόντα προσφοροδότη του 

διαγωνισμού αρ. 86/2008.  O διαγωνισμός ακυρώθηκε στις 21.3.2011 επειδή καμιά 

προσφορά δεν πληρούσε όλες τις απαιτήσεις και τους όρους του διαγωνισμού.   

Μετά από γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου της Αρχής ημερ. 9.5.2011 ότι, ο 

όρος 1.24 του Συμβολαίου αρ. 86/2008 επέτρεπε την αύξηση των ποσοτήτων του 

Συμβολαίου, το οποίο παρέμενε σε ισχύ μέχρι 31.7.2011, και κατόπιν έγκρισης του 

∆.Σ., η Αρχή ζήτησε από τον προμηθευτή του Συμβολαίου αρ. 86/2008 δηλαδή την 

εταιρεία «Α», να την προμηθεύσει με επιπλέον 2500 φανάρια 70W. Η εταιρεία 

συμφώνησε με σχετική επιστολή της ημερ. 25.5.2011 αλλά, το φανάρι (δείγμα) που 

υπέβαλε δεν έγινε αποδεκτό από την ΑΗΚ.  Η παραγγελία τελικά δεν εκτελέστηκε 

επειδή, η εταιρεία, σύμφωνα με επιστολή της ημερ. 4.8.2011, μπορούσε να 

προμηθεύσει την ΑΗΚ μόνο με φανάρια ίδιου τύπου με το δείγμα που απέστειλε 

και όχι ίδια με τις προηγούμενες παραγγελίες.  

Η ΑΗΚ στη συνέχεια, με συνοπτικές διαδικασίες, κατακύρωσε στις 25.10.2011 

προσφορά στην εταιρεία «Α» για την προμήθεια 1300 φαναριών 70W με τους ίδιους 

όρους/προδιαγραφές του Συμβολαίου αρ. 86/2008, συνολικής αξίας €77.740, με 

αυξημένη τιμή κατά 22%.  Στις 26.3.2012 εκδόθηκε νέος διαγωνισμός (αρ. 34/2012). 

Αναφορικά με τα πιο πάνω σημειώνονται τα ακόλουθα: 

(i) Τίθενται ερωτηματικά τόσο ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 

του διαγωνισμού αρ. 94/2010 που απέκλεισαν και τους 12 προσφοροδότες από το 

διαγωνισμό όσο και ως προς την αξιολόγηση των δύο διαγωνισμών και 

συγκεκριμένα κατά πόσο εφαρμόστηκε η ίδια τακτική/αυστηρότητα στην αξιολόγηση 

των δύο διαγωνισμών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, ενώ οι προδιαγραφές του 
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διαγωνισμού αρ. 94/2010 ήταν οι ίδιες με τον διαγωνισμό αρ. 86/2008, και η  

εταιρεία «Α» προσέφερε και στις 2 περιπτώσεις φανάρι 70W από τον ίδιο 

κατασκευαστή, ίδιο μοντέλο, ίδιες συσκευές ελέγχου, εντούτοις, στον πρώτο 

διαγωνισμό έγινε σχετική κατακύρωση στην συγκεκριμένη εταιρεία ενώ, στο δεύτερο 

διαγωνισμό αποκλείστηκε.  Συναφώς αναφέρεται ότι, η ΑΗΚ έχει προβεί σε 

διαφοροποίηση των σχετικών προδιαγραφών στο νέο διαγωνισμό αρ. 34/2012.   

(ii) Σημειώθηκε καθυστέρηση στην αξιολόγηση και λήψη απόφασης για το 

διαγωνισμό αρ. 94/2010 αλλά και στην έκδοση του νέου διαγωνισμού αρ. 

34/2012 ο οποίος εκδόθηκε ένα περίπου χρόνο από την ακύρωση του 

προηγούμενου.   

(iii) Λόγω των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν, υπήρξε σημαντική έλλειψη 

φαναριών μέσα στο 2011 η οποία και συνεχίζεται στο 2012.   

(iv) Τίθενται ερωτηματικά ως προς την αξιοπιστία της εταιρείας και τη συμμόρφωση 

της με τους όρους του διαγωνισμού αρ. 86/2008.  Επισημαίνεται ότι τον 

Αύγουστο 2011 η εταιρεία αδυνατούσε ή/ και δεν εκτέλεσε την παραγγελία 

της ΑΗΚ για 2500 φανάρια 70W σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

Συμβολαίου αρ. 86/2008, ως η ίδια αρχικά αποδέχθηκε, ενώ δύο μήνες 

αργότερα, τον Οκτώβριο 2011 υπέβαλε σχετική προσφορά για τα 

συγκεκριμένα φανάρια η οποία και της κατακυρώθηκε με αυξημένη ωστόσο 

τιμή κατά 22%.   

Β.  ∆ιαχείριση ∆ιαγωνισμών 

(α) ∆ιαγωνισμός 021/2011 – Πλαστικές σωλήνες για το Υπόγειο ∆ίκτυο της 

ΑΗΚ. Τον Απρίλιο 2011 η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) προκήρυξε ανοικτό 

διαγωνισμό για την προμήθεια πλαστικών σωλήνων και άλλο συναφή εξοπλισμό για 

το υπόγειο δίκτυο της με εκτίμηση κόστους €914.146. Από τη μελέτη της έκθεσης 

αξιολόγησης, η οποία υποβλήθηκε στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Αρχής για λήψη 

απόφασης, η Υπηρεσία μας διαπίστωσε ότι παρ΄ όλον που η μοναδική προσφορά 

που είχε υποβληθεί ήταν κατά 40% περίπου ψηλότερη της εκτίμησης, η επιτροπή 

προσφορών εισηγείτο κατακύρωση του διαγωνισμού και αναθεώρηση – μελλοντικά – 

των προδιαγραφών για διεύρυνση του δικαιώματος συμμετοχής. Ενόψει των πιο 

πάνω, η Υπηρεσία μας εξέφρασε την άποψη ότι στον εν λόγω διαγωνισμό δεν είχε 

αναπτυχθεί ο απαιτούμενος ανταγωνισμός, με αποτέλεσμα να υποβληθεί μόνο μια 
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προσφορά σε υπερβολικά ψηλή τιμή. Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου, την οποία 

επικαλείτο η επιτροπή αξιολόγησης για να αιτιολογήσει την πιο πάνω μεγάλη 

διαφορά, δεν δικαιολογούσε κατά την άποψη μας την ψηλή τιμή που υποβλήθηκε, 

εφ΄ όσον τα επιμέρους είδη παρουσίαζαν ανομοιόμορφη αύξηση (-22% μέχρι +80%). 

Ενόψει των πιο πάνω, εισηγηθήκαμε την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος (κατά 

πόσον οι όροι/προδιαγραφές του διαγωνισμού παρείχαν τη δυνατότητα συμμετοχής 

σε ικανοποιητικό αριθμό οικονομικών φορέων, καθώς επίσης και το ύψος των τιμών 

που υφίσταντο στην αγορά για τα διάφορα Είδη του διαγωνισμού, κατά το στάδιο 

ετοιμασίας των προσφορών), και ανάλογα με τα αποτελέσματα της διερεύνησης  να 

αποφασιστεί κατά πόσον η κατακύρωση του διαγωνισμού ήταν δικαιολογημένη. 

Τον Οκτώβριο 2011, σε απάντηση επιστολής την οποία απέστειλε στην Υπηρεσία 

μας ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Αρχής και με την οποία ζητούσε 

τις απόψεις μας ως προς την κατεύθυνση που θα πρέπει να κινηθεί η Αρχή 

σχετικά με το εν λόγω θέμα, τον πληροφορήσαμε τα ακόλουθα: 

(i) Από μια λεπτομερή εξέταση των όρων του διαγωνισμού και των τεχνικών 

προδιαγραφών, διαπιστώθηκε ότι, ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές δεν ήταν 

περιοριστικές, εκείνο που ενδεχομένως να είχε αποτρέψει τη συμμετοχή 

ικανοποιητικού αριθμού οικονομικών φορέων/κατασκευαστών του εξωτερικού, 

ήταν οι όροι/απαιτήσεις του διαγωνισμού. 

(ii) Η μεγάλη διαφορά μεταξύ των τιμών του πιο πάνω διαγωνισμού και της 

εκτίμησης δαπάνης καθώς επίσης και η μεγάλη αύξηση σε σχέση με τις τιμές 

της προηγούμενης σύμβασης, δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν κατά την 

άποψη μας από την αύξηση των διεθνών τιμών της πρώτης ύλης. Ωστόσο, ο 

όρος/απαίτηση όπως οι τιμές των προσφορών παραμείνουν σταθερές για 

περίοδο 18 μηνών, αποτελούσε μια επιπλέον σοβαρή αδυναμία των όρων 

του διαγωνισμού. Ενδεχομένως ο όρος αυτός να οδήγησε τους 

προσφοροδότες είτε να μην υποβάλουν προσφορά, είτε να υποβάλουν 

ψηλές τιμές, για να καλύψουν ενδεχόμενες αυξήσεις στις πρώτες ύλες. Ως εκ 

τούτου, εισηγηθήκαμε όπως εξεταστεί από την Αρχή το ενδεχόμενο να 

περιληφθεί σε μελλοντικούς διαγωνισμούς όρος, ότι οι τιμές των προσφορών 

που υποβάλλονται θα αυξομειώνονται κατά τη διάρκεια της σύμβασης 

ανάλογα με τη μεταβολή του κόστους των πρώτων υλών. 
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(iii) Λαμβάνοντας υπόψη ότι προσφορά για τον εν λόγω διαγωνισμό είχε 

υποβάλει μόνο ένας οικονομικός φορέας (ο οποίος μάλιστα αποτελούσε 

κοινοπραξία των δύο από τους τρεις συνολικά κατασκευαστές τέτοιων ειδών 

που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο), με τιμή κατά 40% ψηλότερη 

(διαμορφώθηκε στο 36% κατόπιν της μετέπειτα έκπτωσης) της εκτίμησης 

δαπάνης, το γεγονός επίσης ότι η εν λόγω κοινοπραξία ήταν ο ανάδοχος της 

προηγούμενης σύμβασης, καθώς και τη διαδικασία που εφαρμόζεται σήμερα 

από την ΑΗΚ για την υλοποίηση του υπογείου δικτύου της, εισηγηθήκαμε 

όπως επανεξεταστεί εξ υπαρχής η όλη διαδικασία ανάθεσης των σχετικών 

διαγωνισμών της ΑΗΚ που αφορά τις συμβάσεις για τις εκσκαφές, για την 

αγορά και την τοποθέτηση σωλήνων και για την αγορά και τοποθέτηση των 

άλλων υλικών για το υπόγειο της δίκτυο. Με τη διαδικασία η οποία 

ακολουθείται σήμερα από την ΑΗΚ, για τις οικοδομικές εργασίες (εκσκαφή, 

τοποθέτηση σωλήνων και προστατευτικών πλακών, επανόρθωση) 

ανατίθενται ξεχωριστές συμβάσεις – μέσω ανοικτών διαγωνισμών – για κάθε 

επαρχία, για την προμήθεια των σωλήνων ανατίθεται μια ξεχωριστή 

σύμβαση – μέσω ανοικτού διαγωνισμού – σε έναν προμηθευτή, για όλες τις 

επαρχίες, το ίδιο για τις προστατευτικές πλάκες. Η παραγγελία – στη συνέχεια 

– των σωλήνων και των προστατευτικών πλακών που θα τοποθετηθούν σε μια 

εκσκαφή γίνεται απ΄ ευθείας από τους εργολάβους των συμβάσεων για τις 

εκσκαφές, προς τους συμβασιούχους προμήθειας των εν λόγω υλικών. Με τη 

διαδικασία αυτή που ακολουθείται, απαιτείται ο λεπτομερής έλεγχος των 

ποσοτήτων που παραδίδονται σε κάθε εργολάβο καθώς και η επιτόπου 

επιμέτρηση των ποσοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν στο καθένα από τα 

δεκάδες έργα της κάθε επαρχίας, με αποτέλεσμα, πέραν του διοικητικού 

κόστους που προϋποθέτει ο έλεγχος/επιμέτρηση/συντονισμός των πιο πάνω 

συμβάσεων, να μην μπορεί να αποφευχθεί η σπατάλη των υλικών από τους 

αναδόχους των συμβάσεων (εφ΄ όσον αυτά τους τα προμηθεύει η ΑΗΚ), 

καθώς και ενδεχόμενα λάθη/παραλείψεις κατά τις επιμετρήσεις, που 

αυξάνουν το κόστος, χωρίς να διασφαλίζουν τελικά – όπως διαπιστώνεται 

στην πράξη – την εξασφάλιση καλύτερων/ανταγωνιστικών τιμών (με την 

αγορά της συνολικής ποσότητας των υλικών από την ΑΗΚ). 
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Ενόψει των πιο πάνω, εισηγηθήκαμε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο προκήρυξης 

ανοικτών διαγωνισμών – για κάθε επαρχία – με αντικείμενο το σύνολο των 

εργασιών/υλικών κάθε έργου (εκσκαφή, επανόρθωση, προμήθεια και εγκατάσταση 

των σωλήνων/εξαρτημάτων και προστατευτικών πλακών). 

Τον Νοέμβριο 2011, ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής μας πληροφόρησε τα ακόλουθα: 

(i) Η Αρχή συμφωνούσε με τις πιο πάνω επισημάνσεις της Υπηρεσίας μας. 

(ii) Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Αρχής αποφάσισε την κατακύρωση του 

διαγωνισμού στο μοναδικό προσφοροδότη για περίοδο 9 μηνών έναντι 

συνολικής δαπάνης μέχρι €600.000, αποδεχόμενο την προσφερθείσα εκ 

μέρους του έκπτωση ύψους 4% επί των τιμών μονάδος. 

(iii) Η Αρχή μελετά τρόπους για να προσελκύσει το ενδιαφέρον προσφοροδοτών από 

το εξωτερικό, με τροποποίηση των όρων σε μελλοντικούς διαγωνισμούς. 

(iv) Η Αρχή συμφωνεί κατ΄ αρχήν με την εισήγηση μας για ανάθεση όλων των 

χωματουργικών εργασιών, περιλαμβανομένης και της προμήθειας υλικών, σε 

ένα εργολάβο, αφού διασφαλιστούν προηγουμένως κάποιοι παράγοντες που 

άπτονται ποιοτικών και ποσοτικών ελέγχων. 

Τον Απρίλιο 2012 ωστόσο, η ΑΗΚ προκήρυξε τον διαγωνισμό αρ. 049/2012 για την 

προμήθεια πλαστικών σωλήνων για το υπόγειο δίκτυο της, εκτίμησης δαπάνης 

€748.857, χωρίς να τροποποιήσει – εκτός από ένα σημείο – τους 

όρους/προδιαγραφές, όπως είχε συμφωνήσει τον Νοέμβριο 2011 ο Γενικός 

∆ιευθυντής. Το σημείο που τροποποιήθηκε ήταν η απαίτηση για διατήρηση 

σταθερών τιμών καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, με την συμπερίληψη στον νέο 

διαγωνισμό πρόνοιας και φόρμουλας αναπροσαρμογής των τιμών της σύμβασης. 

(β) ∆ιαγωνισμός για την κατασκευή και προμήθεια τσιμεντένιων 

προστατευτικών πλακών και πλακών αντιστήριξης. Αρ. ∆ιαγ. 82/2009. Στο 

σχετικό όρο του διαγωνισμού, αναφορικά με την προέλευση των προϊόντων, 

αναφερόταν ότι ο Ανάδοχος ήταν υποχρεωμένος να παραδώσει τα πιο πάνω 

προϊόντα στην Αρχή, τα οποία θα έπρεπε να έχουν κατασκευαστεί στη χώρα και 

το εργοστάσιο κατασκευής που δήλωσε στην προσφορά του. Για την πιστοποίηση 

της απαίτησης αυτής, ο Ανάδοχος ήταν υποχρεωμένος να παρουσιάσει στην 

Αναθέτουσα Αρχή, κατά την παράδοση των προϊόντων, πιστοποιητικό στο οποίο 
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να αποδεικνύεται η προέλευση των προϊόντων. Στους όρους του διαγωνισμού 

αναφερόταν επίσης ότι, κατά την διάρκεια αξιολόγησης των προσφορών, η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρούσε το δικαίωμα ελέγχου του εργοστασίου όπου θα 

κατασκευάζονταν τα προϊόντα. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης στην έκθεση της ανέφερε ότι, στα πλαίσια αξιολόγησης του 

διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση του εργοστασίου παραγωγής των 

προϊόντων συγκεκριμένου προσφοροδότη, με σκοπό την επιβεβαίωση της 

ικανότητας του εργοστασίου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του διαγωνισμού, και 

ότι κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν ελλείψεις στον εξοπλισμό παραγωγής των 

τσιμεντένιων πλακών αντιστήριξης. Παρά την πιο πάνω διαπίστωση, η Επιτροπή 

Αξιολόγησης στην έκθεση της εισηγήθηκε όπως, σε περίπτωση κατακύρωσης, ο εν 

λόγω προσφοροδότης θα πρέπει να υποβάλει συμφωνητικό έγγραφο προμήθειας 

των τσιμεντένιων πλακών αντιστήριξης από άλλο κατασκευαστή μέχρι να 

εγκαταστήσει στο εργοστάσιο του τον απαραίτητο εξοπλισμό για παραγωγή των πιο 

πάνω πλακών, κρίνοντας τελικά ότι η προσφορά πληρούσε του όρους του 

διαγωνισμού. 

Παρατηρήσαμε ότι με βάση την πιο πάνω εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης 

και την αξιολόγηση των τιμών που υποβλήθηκαν, η Αρχή κατακύρωσε τον 

διαγωνισμό για την Περιφέρεια Λευκωσίας στο συγκεκριμένο προσφοροδότη κατά 

παράβαση των όρων του διαγωνισμού οι οποίοι προέβλεπαν ότι:  

(i) τα προϊόντα θα έπρεπε να κατασκευάζονται στο εργοστάσιο που δηλώθηκε 

από τον προσφοροδότη στη προσφορά του και  

(ii) η Αναθέτουσα Αρχή είχε το δικαίωμα στο στάδιο αξιολόγησης των 

προσφορών να ελέγξει το εργοστάσιο, πράγμα που έπραξε και κρίθηκε ότι 

αυτό είχε ελλείψεις στον εξοπλισμό του.  

Τον Μάιο 2012, η Αρχή μάς πληροφόρησε ότι κατά την επίσκεψη της Επιτροπής 

Αξιολόγησης στο εργοστάσιο παραγωγής των προϊόντων διαπιστώθηκε ότι ο 

προσφοροδότης διέθετε ικανοποιητικό απόθεμα πλακών αντιστήριξης για να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες της ΑΗΚ για 2 μήνες. Επίσης μας πληροφόρησε ότι η 

Επιτροπή ζήτησε και έλαβε την γραπτή δέσμευση του προσφοροδότη ότι σε 

περίπτωση που χρειαστεί να προμηθεύσει την ΑΗΚ με περισσότερες ποσότητες, 

αυτές θα εξασφαλίζονταν από άλλη κυπριακή βιομηχανία. Ενόψει των πιο πάνω, η 
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Αρχή προχώρησε στην κατακύρωση της προσφοράς, θεωρώντας την εν λόγω 

απόκλιση μη ουσιώδη. 

Ωστόσο, η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι η ενέργεια της ΑΗΚ παραβιάζει την 

αρχή της ίσης μεταχείρισης, εφ΄ όσον αποδέχτηκε εναλλακτικές ρυθμίσεις που δεν 

προβλέπονταν στους όρους του διαγωνισμού. 

(γ) ∆ιαγωνισμός για την Ανέγερση Κτιρίων Υποσταθμών 11 ΚV στην 

Περιφέρεια Λεμεσού. Αρ. ∆ιαγ. 15/2011. Το έργο αφορούσε την ανέγερση 35 

κτιρίων Υποσταθμών 11 ΚV που η Αρχή εκτιμούσε ότι θα απαιτηθούν για παροχή 

ηλεκτρισμού σε νέες αναπτύξεις διαχωρισμού οικοπέδων στην Περιφέρεια 

Λεμεσού. Το ποσό της σύμβασης ήταν €609.825 με ημερομηνία έναρξης των 

εργασιών την 2.5.2011 και λήξης την 30.4.2012.  

Στα έγγραφα του διαγωνισμού αναφέρετο ότι ο αριθμός των κτιρίων ήταν ενδεικτικός 

και δεν δέσμευε την Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο και ότι εάν η χρονική διάρκεια του 

συμβολαίου ολοκληρωθεί χωρίς να έχει δαπανηθεί το ποσό του συμβολαίου, η Αρχή 

δεν δεσμευόταν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο να πληρώσει το υπόλοιπο ποσό.  

Παρατηρήσαμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ανάλυσης πληρωμών, μέχρι τέλος 

Μαρτίου 2012, δηλαδή ένα μήνα πριν την ολοκλήρωση της σύμβασης, το συνολικό 

ποσό της εκτελεσθείσας εργασίας υπολογίζετο σε €180.000 με αναμενόμενη 

απόκλιση της τελικής δαπάνης από το ποσό του συμβολαίου περίπου 70%. 

Λαμβάνοντας υπόψη την πιο πάνω απόκλιση παρατηρήσαμε ότι: 

(i) παρόλο ότι η Υπηρεσία μας αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα του αντικειμένου 

του διαγωνισμού, που δεν επιτρέπει την ακριβή εκτίμηση του όγκου της 

εργασίας, εντούτοις, η απόκλιση μεταξύ του ποσού του συμβολαίου και της 

πραγματικής δαπάνης που προκύπτει από τις τελικές ανάγκες του έργου, δεν 

δικαιολογείται να υπερβαίνει ένα λογικό ποσοστό (π.χ. ±20%) και 

(ii) επιβάλλεται τόσο για σκοπούς χρηστής διοίκησης όσο και αξιοπιστίας των 

δεδομένων των διαγωνισμών η εκτίμηση της ποσότητας των έργων να γίνεται 

με μεγαλύτερη ακρίβεια. 

Τον Απρίλιο 2012, η Αρχή μάς πληροφόρησε ότι ο αριθμός των 35 κτιρίων 

Υποσταθμών, είχε εκτιμηθεί στη βάση των δεδομένων της αντίστοιχης προηγούμενης 

ετήσιας περιόδου και ότι η μείωση του αριθμού τους, που τελικά απαιτήθηκε να 

κατασκευαστούν, οφείλεται στην οικονομική κρίση που ακολούθησε το έτος 2011 και η 
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οποία επηρέασε σε μεγάλο βαθμό αρνητικά όχι μόνο τα έργα της Περιφέρειας Λεμεσού 

αλλά και όλα τα έργα της ΑΗΚ. Τέλος, μας διαβεβαίωσε ότι η υπερβολική απόκλιση 

που παρατηρήθηκε μεταξύ της τελικής δαπάνης του έργου και της τιμής του 

συμβολαίου, αποτελεί εξαίρεση και, υπό κανονικές συνθήκες, η ΑΗΚ δεν συνηθίζει και 

δεν επιτρέπει απόκλιση πέραν του 20% από τα υπογραμμένα συμβόλαια. 

(δ)  Εκθέσεις Αξιολόγησης ∆ιαγωνισμών Αρ. 1041/2011 και Αρ. 1043/2011. 

Από έλεγχο των εκθέσεων αξιολόγησης των πιο πάνω διαγωνισμών 

παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

(i) ζητήθηκε προσφορά με συνοπτικές διαδικασίες από ένα μόνο προσφοροδότη 

χωρίς γραπτή αιτιολόγηση και έγκριση του Γενικού ∆ιευθυντή,  

(ii) ενώ ζητήθηκε προσφορά με συνοπτική διαδικασία, έγινε διαπραγμάτευση των 

όρων πληρωμής της σύμβασης, ενέργεια που επιτρέπεται μόνο στις 

περιπτώσεις διαγωνισμών με διαδικασία διαπραγμάτευσης, 

(iii) στις εκθέσεις αξιολόγησης αναφέρετο ότι η τιμή των προσφορών σε 

σύγκριση με τις τιμές παρόμοιων υλικών θεωρείτο λογική, χωρίς να 

τεκμηριώνεται με ποιες τιμές έγινε η σύγκριση. Τέλος εισηγηθήκαμε προς την 

Αρχή όπως σε διαγωνισμούς που ζητείται προσφορά μόνο από ένα 

οικονομικό φορέα, η Επιτροπή Αξιολόγησης και ∆ιαπραγμάτευσης που 

διορίζεται θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμελής και να περιλαμβάνει και 

εκπρόσωπο της ∆ιεύθυνσης Προμηθειών ώστε να ενισχύονται οι 

ασφαλιστικές δικλίδες για διασφάλιση των συμφερόντων της.  

Όπως μας πληροφόρησε τον Μάιο 2011 ο Γενικός ∆ιευθυντής της ΑΗΚ, οι 

διαγωνισμοί είχαν προκηρυχθεί πριν την αναθεώρηση της Τεχνικής Οδηγίας 

ΥΑ/1/2009. Όσον αφορά την αξιολόγηση των τιμών, αυτές συγκρίθηκαν με τις 

αντίστοιχες παρόμοιων εργασιών που περιλαμβάνονται σε σύμβαση με τον ίδιο 

εργολάβο (διαγωνισμός αρ. 1041/2011) ή/και με άλλης σύμβασης (διαγωνισμός 

αρ. 1043/2011). Μας πληροφόρησε επίσης ότι συμφωνεί με την εισήγηση μας για 

διορισμό τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης σε μελλοντικούς διαγωνισμούς. 

Γ. Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού – Φάση IΙΙ – Μονάδα Συνδυασμένου 

Κύκλου Αρ. 4.  
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(α) Πρόοδος εργασιών. Παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των 

εργασιών για λειτουργία της Μονάδας σε μορφή Ανοικτού Κύκλου καθώς και στη 

μορφή Συνδυασμένου Κύκλου. Η λειτουργία της Μονάδας αρ. 4 σύμφωνα με το 

αρχικό πρόγραμμα προβλεπόταν να γίνει την 1η Ιουλίου 2008 σε μορφή Ανοικτού 

Κύκλου και την 1η Ιανουαρίου 2009 σε μορφή Συνδυασμένου Κύκλου. Στις 11 

Ιουλίου 2009, ημερομηνία που ξεκίνησε η 30ήμερη δοκιμαστική περίοδος της 

Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου, η οποία αναγνωρίστηκε και ως η ημερομηνία 

εμπορικής λειτουργίας της Μονάδας και ημερομηνία παραλαβής της (agreed use 

before take over date due to commercial operation). Το πιστοποιητικό παραλαβής 

εκδόθηκε στις 11.11.2009. Μέχρι τις 31.12.2011 πληρώθηκε στον εργολάβο ποσό 

€154.579.767, στο οποίο περιλαμβάνεται και ποσό περίπου €10 εκατομμυρίων για 

εγκεκριμένες διαφοροποιήσεις. 

(β) Προβλήματα αστοχιών στο έργο. Ταυτόχρονα με την έκδοση του 

πιστοποιητικού παραλαβής της Μονάδας, άρχισε η περίοδος εγγύησης τριών 

χρόνων. Με την παραλαβή δόθηκε στον Εργολάβο κατάλογος εκκρεμοτήτων ο 

οποίος συμπεριελάμβανε κάπου 1250 θέματα. Μέχρι τον Ιούλιο 2011 που συνέβη 

η έκρηξη στο Μαρί είχαν τακτοποιηθεί περίπου 1200 θέματα, ενώ εμφανίζονταν 

νέες αστοχίες οι οποίες διαβιβάζονται στον Εργολάβο. Οι πιο σημαντικές είναι 

αυτές των συστημάτων αυτοματισμού και επικοινωνίας, οι συμπιεστές αέρα, των 

αεροστροβίλων, ο ιμάντας διαστολής του ατμοστρόβιλου και η μονάδα παραγωγής 

απεσταγμένου νερού.  

(γ) Απαιτήσεις εργολάβου. Ο εργολάβος υπέβαλε απαιτήσεις για αποζημίωση 

ύψους €134.136.453 για παροχή επιπλέον υπηρεσιών και/ή εξοπλισμό. Οι 

Σύμβουλοι Μηχανικοί και η Ομάδα Έργου αξιολόγησαν τις απαιτήσεις και μετά 

από εκτενείς διαπραγματεύσεις με τον Εργολάβο κατά τις οποίες συζητήθηκαν και 

ανταπαιτήσεις της Αρχής, κατέληξαν τον ∆εκέμβριο 2010 σε προκαταρκτική 

συμφωνία για την αποζημίωση του εργολάβου με το ποσό των €5.645.514 η 

οποία εγκρίθηκε από το ∆Σ της ΑΗΚ στις 12.4.2011. Στο ποσό αυτό 

περιλαμβάνεται αποζημίωση ύψους €4.238.381 για το κόστος επιτάχυνσης του 

Ανοικτού Κύκλου. Συνεπώς η αποζημίωση του εργολάβου για όλα τα υπόλοιπα 

θέματα είναι €1.407.133. Η Υπηρεσία μας εξέτασε τα πιο πάνω ποσά και κατέληξε 

ότι, υπό τις περιστάσεις η διευθέτηση είναι συμφέρουσα για την Αρχή. 
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(δ) Απαιτήσεις Συμβούλων. Λόγω της ακύρωσης του διαγωνισμού του Έργου 

δύο φορές και της αναθεώρησης από τους Συμβούλους των εγγράφων 

προσφορών, οι Σύμβουλοι υπέβαλαν απαιτήσεις για οικονομικές αποζημιώσεις. 

Μετά από διαπραγματεύσεις της Αρχής με τους Συμβούλους συμφωνήθηκε η 

καταβολή του ποσού των GBP 606.000 για διευθέτηση των απαιτήσεων τους. Η 

συμφωνία εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο στις 21.3.2006. 

Επίσης λόγω της καθυστέρησης στην αποπεράτωση του Έργου και της ανάγκης 

παράτασης της παραμονής των Συμβούλων στο εργοτάξιο, το ∆.Σ. ενέκρινε σε 

δύο συνεδρίες του, στις 18.11.2008 και 22.9.2009, την καταβολή επιπρόσθετου 

συνολικού ποσού €500.000. 

∆. Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού – Φάση ΙV – Μονάδες 

Συνδυασμένου Κύκλου Αρ. 5 & 6.  

Η Φάση IV προνοεί την εγκατάσταση 2 Μονάδων (αρ. 5 & 6) Συνδυασμένου Κύκλου 

διπλής καύσης (φυσικό αέριο και ντίζελ) δυναμικότητας περίπου 220MW η καθεμιά. 

Μετά από μελέτη στην οποία εντοπίστηκαν οι αναθεωρημένες ανάγκες σε ηλεκτρική 

ενέργεια, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για τη Μονάδα Αρ. 5 με στόχο αυτή να 

εγκατασταθεί το 2011. Οι όροι του διαγωνισμού παρέχουν το δικαίωμα στην Αρχή να 

αναθέσει τη Μονάδα Αρ. 6 στον Ανάδοχο της Μονάδας Αρ. 5 με στόχο τη λειτουργία 

της σε χρόνο που θα αποφασιστεί μέσα στην επόμενη τριετία ανάλογα με τις εξελίξεις.  

Μονάδα Αρ. 5. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε με την κατακύρωση του έργου σε 

κοινοπραξία εταιρειών, τον Ιούνιο 2009, έναντι ποσού €225 εκ. περίπου. 

Παράλληλα, τον Ιούλιο 2009 ανατέθηκε η σύμβαση συντήρησης των 

αεροστροβίλων για περίοδο έξι χρόνων, έναντι ποσού €30 εκ. περίπου. Μέχρι τον 

∆εκέμβριο 2011 πληρώθηκε για εκτελεσθείσα εργασία ποσό €217.091.107 στο 

οποίο περιλαμβάνεται και το ποσό των €1.040.607 για επιπλέον εργασίες. 

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρόγραμμα εργασιών η παράδοση και λειτουργία 

της Μονάδας σε ανοικτό κύκλο έγινε την 1.7.2011. Ωστόσο, η Μονάδα λόγω της 

έκρηξης που έγινε την 11.7.2011 στη Ναυτική Βάση στο Μαρί, υπέστη σοβαρές 

ζημιές και για την επαναλειτουργία της απαιτούνται εκτεταμένες επιδιορθώσεις.  

Μονάδα Αρ. 6. Το ∆.Σ. στη συνεδρία του αποφάσισε στις 4.5.2010 όπως 

ξεκινήσει, χωρίς οποιαδήποτε δέσμευση, η διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον 
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Εργολάβο της Μονάδας Αρ. 5 για την σύναψη συμβολαίου για τη Μονάδα αρ. 6 

και παράδοση της για εμπορική λειτουργία την 1.4.2015. 

Ο εργολάβος παρέδωσε την προσφορά στις 18 Ιουλίου 2011, λόγω όμως της 

έκρηξης στη ναυτική Βάση και την καταστροφή του ΗΣ Βασιλικού έχει αποφασισθεί 

όπως η προσφορά φυλαχθεί και ανοιχτεί αργότερα όταν θα αποφασίσει το ∆.Σ. 

Ακολούθως το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της προσφοράς και των 

διαπραγματεύσεων με τον Εργολάβο θα τεθούν ενώπιον του ∆.Σ. για λήψη 

απόφασης. Οι όροι των διαπραγματεύσεων επιφυλάσσουν δικαίωμα της Αρχής για 

λήψη τελικής απόφασης μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2012. Σε περίπτωση ναυαγίου των 

διαπραγματεύσεων τότε η Αρχή θα προβεί σε προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού. 

Παράλληλα αποφασίστηκε να επεκταθεί το συμβόλαιο με τους Συμβούλους 

Μηχανικούς για την κάλυψη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και σύναψης του 

συμβολαίου με τον Εργολάβο για την εγκατάσταση της Μονάδας. Η 

συμπληρωματική συμφωνία με τους Συμβούλους υπογράφηκε την 27.9.2010 και 

ανέρχεται σε €167.444.  

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ στη συνεδρία του ημερ. 2.5.2012, αποφάσισε να μην 

εξασκήσει την επιλογή για έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό τη σύναψη σύμβασης 

για την προμήθεια και εγκατάσταση της Μονάδας Αρ. 6 με τον εργολάβο που 

κατασκευάζει την Μονάδα Αρ. 5, στα πλαίσια του δικαιώματος που της παρέχεται με 

βάση το διαγωνισμό αρ. 140/2010. Η ΑΗΚ θα επιστρέψει την προσφορά που 

υποβλήθηκε και την οποία κρατεί σφραγισμένη και κλειδωμένη, πίσω στον εργολάβο. 

Ε.  Έργα Αποκατάστασης Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού.  

Μετά την καταστροφική έκρηξη στον χώρο μεταξύ της Ναυτικής Βάσης 

«Ευάγγελος Φλωράκης» και του Η/Σ Βασιλικού στις 11 Ιουλίου 2011 και τις 

τεράστιες ζημιές που υπέστη ο Σταθμός με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας, 

λήφθηκαν αποφάσεις για τη σταδιακή αποκατάσταση και επαναλειτουργία του 

Σταθμού. Οι ουσιαστικοί στόχοι του Έργου Αποκατάστασης είναι η επαναλειτουργία 

των Μονάδων συνδυασμένου κύκλου Αρ. 4 και Αρ. 5 σταδιακά μεταξύ Ιουνίου και 

Αυγούστου 2012, της Μονάδας Αρ. 3 τον ∆εκέμβριο 2012 και των Μονάδων Αρ.1 

και Αρ. 2 τον Μάιο 2013. 

Απ΄ ευθείας ανάθεση έργων και προμηθειών σε ένα οικονομικό φορέα. Το 

∆εκέμβριο 2011 παρατηρήσαμε ότι η Αρχή αναθέτει απ΄ ευθείας έργα και 
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προμήθειες σε διάφορους οικονομικούς φορείς, χωρίς να ακολουθεί τις πρόνοιες 

και διαδικασίες που αφορούν την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με 

ένα οικονομικό φορέα και οι οποίες διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Οργανισμού. 

Μεταξύ άλλων η Υπηρεσία μας υπέδειξε ότι: 

(α) ∆εν ετοιμάζεται γραπτώς αιτιολόγηση για προσφυγή στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. 

(β) Συνάπτονται απ΄ ευθείας συμβάσεις με ένα οικονομικό φορέα με  Συνοπτική 

∆ιαδικασία αντί με τη ∆ιαδικασία ∆ιαπραγμάτευσης που προνοείται στη σχετική 

νομοθεσία. 

(γ) Στις περιπτώσεις που συνάπτονται συμβάσεις με Συνοπτικές ∆ιαδικασίες η 

Αρχή αποδέχεται την τιμή που ζητά ο οικονομικός φορέας χωρίς οποιαδήποτε 

διαπραγμάτευση. 

(δ) Στις εκθέσεις αξιολόγησης αναφέρεται ότι η τιμή της προσφοράς σε σύγκριση 

με τιμές παρόμοιων υλικών/εργασιών θεωρείται λογική, χωρίς να τεκμηριώνεται με 

ποιες τιμές έγινε η σύγκριση. 

(ε) Οι Επιτροπές Αξιολόγησης και ∆ιαπραγμάτευσης θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον τριμελείς και να περιλαμβάνουν και εκπρόσωπο της ∆ιεύθυνσης 

Προμηθειών ώστε να ενισχύονται οι ασφαλιστικές δικλείδες για διασφάλιση των 

συμφερόντων της Αρχής. 

Η Αρχή απαντώντας στις παρατηρήσεις μας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι: 

(α) Για προσφορές από ένα εργολάβο θα ετοιμάζεται γραπτή αιτιολόγηση και έγκριση. 

(β) Για προσφορές από ένα εργολάβο θα ακολουθείται η ∆ιαδικασία ∆ιαπραγμάτευσης 

και θα διορίζεται τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης και ∆ιαπραγμάτευσης. 

(γ) Γίνεται προσπάθεια από την Αρχή σε κάθε Έκθεση Αξιολόγησης, να 

τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι για τους οποίους η τιμή αγοράς ενός προϊόντος, 

υπηρεσίας ή έργου κρίνεται λογική. Θα γίνει περαιτέρω προσπάθεια σε αυτό το 

σημείο έτσι ώστε η τεκμηρίωση να είναι πλήρης. 

(δ) Θα γίνεται σύγκριση της τιμής προσφοράς και θα δηλώνεται κατά πόσο αυτή 

είναι λογική ή όχι. 
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Επειδή η διαδικασία που ακολουθούσε η ΑΗΚ καθοριζόταν στην Τεχνική Οδηγία 

ΥΑ/1/2009 (Αναθεώρηση που ίσχυε από 5.10.2010), η Αρχή μάς πληροφόρησε ότι 

προχώρησε σε νέα αναθεώρηση της για να υλοποιήσει τις πιο πάνω αποφάσεις 

και να περιλάβει όλες τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας. 

Μονάδα Αρ. 4. Το Φεβρουάριο 2012, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στον Η.Σ. 

Βασιλικού μεταξύ εκπροσώπων της ΑΗΚ και της εταιρείας General Electric κατά την 

οποία έγιναν διαπραγματεύσεις για την αγορά του εξοπλισμού για αποκατάσταση των 

ζημιών των Αεριοστροβίλων Αρ. 41 και Αρ. 42. Στις 21.2.2012, το ∆.Σ. της Αρχής 

ενέκρινε σε συνεδρία του το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης για την αγορά από 

την εν λόγω εταιρεία εξοπλισμού συνολικής αξίας €11.509.671. 

Με βάση το πρόγραμμα παράδοσης του εξοπλισμού, έχει ετοιμαστεί πρόγραμμα 

επιδιόρθωσης και αποκατάστασης των Αεριοστροβίλων Αρ. 41 και Αρ. 42 σε 

ανοικτό κύκλο ως ακολούθως: 

- Συγχρονισμός Αεριοστροβίλου Αρ. 42 στις 31.7.2012 

- Συγχρονισμός Αεριοστροβίλου Αρ. 41 στις 1.10.2012 

Στη συνέχεια, η Ομάδα Έργου διαπραγματεύτηκε με την General Electric, με την 

οποία η Αρχή έχει σε ισχύ συμβόλαιο συντήρησης των Αεριοστροβίλων Αρ. 41 και 

Αρ. 42, με σκοπό την ανάθεση των εργασιών αποκατάστασης τους σύμφωνα με 

το πιο πάνω πρόγραμμα. Στις 20.3.2012, το ∆.Σ. της Αρχής ενέκρινε σε συνεδρία 

του την ανάθεση των πιο πάνω εργασιών στην General Electric για το ποσό των 

€4.262.000 με πιθανότητα αύξησης του σε ανώτατο ποσό €5.000.000 λόγω της 

αβεβαιότητας στην έκταση των εργασιών αποκατάστασης. Επιπλέον υπολογίζεται 

να απαιτηθεί ποσό €1.400.000 για έξοδα ανυψωτικών μηχανημάτων, γερανών, 

σκαλωσιών κ.λ.π. τα οποία θα καλυφθούν από άλλα συμβόλαια της Α.Η.Κ. 

Επίσης, λόγω συμβατότητας, έχουν ήδη ανατεθεί στον κυρίως εργολάβο J&P - 

Avax/HPE με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης αριθμός άλλων συμβάσεων οι κυριότερες 

των οποίων είναι η αποκατάσταση και επιδιόρθωση των συστημάτων εξαερισμού και 

κλιματισμού, των συστημάτων φωτισμού, η αποκατάσταση του εξοπλισμού των 

αεριοθυρίδων των λεβήτων, του συστήματος πυροπροστασίας, των κτιριακών 

εγκαταστάσεων της Μονάδας, του συστήματος παρακολούθησης των εκπομπών ρύπων 

και των διακοπτών συγχρονισμού έναντι συνολικού ποσού περίπου €4.7 εκ. 
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Πέραν των πιο πάνω, στις 3.4.2012, το ∆.Σ. της Αρχής ενέκρινε σε συνεδρία του την 

ανάθεση στον εργολάβο των εργασιών αποκατάστασης των λεβήτων ΝΕΜ έναντι 

του ποσού των €2.75 εκ. το οποίο προέκυψε με διαδικασία διαπραγμάτευσης. Στο 

ποσό αυτό περιλαμβάνεται και η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού. 

∆ιαγωνισμός αρ. 1031/2012 για την προμήθεια εξοπλισμού από την εταιρεία 

GENERAL ELECTRIC για αποκατάσταση ζημιών της ΜΑΣΚ αρ. 4 – Η/Σ 

Βασιλικού. Η Αρχή ζήτησε προσφορά – με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης – από 

την εταιρεία General Electric (GΕ) για την προμήθεια εξοπλισμού για 

αποκατάσταση των ζημιών της ΜΑΣΚ αρ. 4, οι οποίες είχαν προκληθεί από την 

έκρηξη – τον Ιούλιο 2011 – στην παρακείμενη Ναυτική Βάση στο Μαρί. Το 

Φεβρουάριο 2012, κατόπιν μελέτης της έκθεσης αξιολόγησης, η οποία είχε 

υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

Για τις τιμές της προσφοράς της GE, οι οποίες είχαν υποβληθεί στα πλαίσια της 

διαδικασίας διαπραγμάτευσης που είχε επιλεγεί να ακολουθηθεί από την ΑΗΚ, δεν 

γινόταν οποιαδήποτε αναφορά από την επιτροπή αξιολόγησης, κατά πόσον είχαν 

αξιολογηθεί με αντικειμενικά κριτήρια, και κατόπιν λεπτομερούς έρευνας, για να 

διαπιστωθεί η λογικότητα τους. Αντί αυτού, στην έκθεση αξιολόγησης αναφερόταν 

επί λέξει ότι: «Η εταιρεία GE δήλωσε ότι οι προσφερθείσες τιμές είναι κατά  

περίπου 20% χαμηλότερες από τις τιμές καταλόγου. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη 

ότι στο αρχικό κατασκευαστικό συμβόλαιο οι τιμές αγοράς των αεριοστροβίλων και 

του σχετικού εξοπλισμού τους ανερχόταν στα €74.800.000, οι τιμές κρίνονται ως 

λογικές. Σημειώνεται ότι παρ΄ όλα αυτά η ΑΗΚ προσπάθησε και πέτυχε περαιτέρω 

μείωση των τιμών και βελτίωση των όρων πληρωμής όπως καταγράφονται στις 

συνημμένες οικονομικές προσφορές». 

Ενόψει των πιο πάνω, και λαμβάνοντας υπόψη το ύψος του ποσού της 

προσφοράς που ανέρχεται σε €11,5 εκ., η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε τη 

διερεύνηση/αξιολόγηση από την ΑΗΚ της λογικότητας των τιμών της προσφοράς, 

στη βάση ανεξάρτητων και αντικειμενικών κριτηρίων. 

Τον Απρίλιο 2012, ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής μας πληροφόρησε ότι 

παρόμοια διαδικασία είχε ακολουθηθεί και στον διαγωνισμό με αρ. 1050/2011 που 

αφορούσε την προμήθεια εξοπλισμού για αποκατάσταση των ζημιών της ΜΑΣΚ 

αρ. 5, για τον οποίο είχαν στο μεταξύ υποβάλει τις διευκρινίσεις τους στις 
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παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας. Μας διευκρίνισε επίσης ότι στον υπό αναφορά 

διαγωνισμό, πέραν του εξοπλισμού που περιλαμβανόταν στον διαγωνισμό αρ. 

1050/2011 αξίας περίπου €9,5 εκ., περιλαμβάνεται και επιπλέον εξοπλισμός, για 

τον οποίο οι αρχικές προτάσεις της εταιρείας είχαν μειωθεί – μετά από 

διαπραγμάτευση – κατά €490.837 συνολικά. 

Μονάδα Αρ. 5. Επειδή οι εγκαταστάσεις για λειτουργία της Μονάδας Αρ. 5 σε ανοικτό 

κύκλο είχαν παραδοθεί στην Αρχή την 1.7.2011, η αποκατάσταση των μεγάλων ζημιών 

που υπέστη η Μονάδα είναι ευθύνη της Αρχής ενώ η δαπάνη για την αποκατάσταση 

του συνδυασμένου κύκλου αποτελεί ευθύνη του εργολάβου. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων 

του συμβολαίου, το έργο αποκατάστασης των ζημιών έπρεπε να εκτελεσθεί από τον 

υφιστάμενο εργολάβο, και για τούτο κατόπιν έγκρισης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, 

δόθηκε εντολή στην Ομάδα Έργου να προχωρήσει με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης 

και να ζητήσει από αυτόν να υποβάλει σχετική προσφορά. Παράλληλα, η Αρχή 

εξασφάλισε την εκτίμηση των Συμβούλων Lahmeyer International οι οποίοι εκτίμησαν 

το κόστος της εργασίας στα €6,05 εκ. Ο εργολάβος υπέβαλε προσφορά για την 

εκτέλεση των εργασιών για το ποσό των €8,9 εκ.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και ∆ιαπραγμάτευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις 

του εργολάβου και τις αντικειμενικές δυσκολίες, αντιπρότεινε στον εργολάβο το 

ποσό των €6,62 εκ. Μετά από έντονες συζητήσεις ο εργολάβος υπέβαλε την τελική 

του αντιπρόταση, για το ποσό των €7,5 εκ. 

Η Αρχή θεώρησε το ποσό αδικαιολόγητα ψηλό αλλά ο εργολάβος αρνήθηκε 

περαιτέρω διαπραγμάτευση και επέμεινε στην τελική του πρόταση των €7,5 εκ., με 

συνομολόγηση νέας συμφωνίας και την ανάληψη από την Αρχή της ασφάλισης των 

εργασιών. Η Αρχή κατά την εξέταση του θέματος έλαβε υπόψη τα πιο κάτω δεδομένα: 

(α) ήταν φανερό ότι δεν τεκμηριώνετο η λογικότητα του ποσού που ζητούσε ο 

εργολάβος, αφού υπήρχε η εκτίμηση των Συμβούλων Lahmeyer International για 

€6,05 εκ. και της ίδιας της Αρχής για €6,6 εκ.  

(β) η Αρχή επείγετο να έχει έτοιμη τη Μονάδα Αρ. 5 μέχρι την 1η Ιουλίου 2012, 

και δεν υπήρχε χρόνος για προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού.  

Στις 19 Ιανουαρίου 2012, μετά από περαιτέρω επαφές με τον εργολάβο, τα Μέλη 

του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, αποφάσισαν κατά πλειοψηφία, να γίνει 

αποδεκτό το ποσό των €7,5 εκ. για την αποκατάσταση της Μονάδας Αρ. 5, με την 
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έκδοση εντολής διαφοροποίησης (variation order) του υφιστάμενου συμβολαίου 

αντί της υπογραφής νέας συμφωνίας που απαιτούσε ο εργολάβος. 

Η προμήθεια του νέου εξοπλισμού για την αποκατάσταση των Αεροστροβίλων θα 

γίνει από τον υφιστάμενο προμηθευτή, εταιρεία General Electric, με τον οποίο η 

ΑΗΚ συμφώνησε το πρόγραμμα παράδοσης κατά στάδια, με σκοπό τη λειτουργία 

της Μονάδας τον Ιούλιο του 2012. Η δαπάνη αγοράς του εξοπλισμού, μετά από 

διαπραγμάτευση μεταξύ ΑΗΚ και εταιρείας General Electric, συμφωνήθηκε σε 

€9.581.113 και εγκρίθηκε από το ∆.Σ. στις 13.12.2011. Στις 19.12.2011, η εταιρεία 

υπέβαλε βελτιωμένη πρόταση για μέρος του εξοπλισμού, μειώνοντας το τελικό 

κόστος σε €9.464.068 

Με τα σημερινά δεδομένα, το συνολικό κόστος αποκατάστασης του Ανοικτού 

Κύκλου της Μονάδας Αρ. 5, περιλαμβανομένου και του εξοπλισμού, εκτιμάται σε 

περίπου €23 εκ.. Επιπλέον εκτιμάται ότι για το Συνδυασμένο Κύκλο θα απαιτηθεί 

ποσό €5 εκ. το οποίο θα πρέπει να επωμισθεί ο εργολάβος.  

Πέραν των πιο πάνω ποσών, λόγω της αναγκαίας επέκτασης του χρόνου των 

συμβουλευτικών υπηρεσιών των Συμβούλων Μηχανικών Lahmeyer μέχρι τον 

∆εκέμβριο 2012, εγκρίθηκε από το ∆.Σ. στις 6.3.2012, αύξηση της δαπάνης της 

σχετικής σύμβασης για κάλυψη των υπηρεσιών τους κατά €738.000. 

∆ιαγωνισμός αρ. 1050/2011 για την προμήθεια εξοπλισμού από την εταιρεία 

GENERAL ELECTRIC για αποκατάσταση ζημιών της ΜΑΣΚ αρ. 5 – Η/Σ 

Βασιλικού. Η Αρχή ζήτησε προσφορά με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης από την 

εταιρεία General Electric (GΕ) για την προμήθεια εξοπλισμού για αποκατάσταση 

των ζημιών της ΜΑΣΚ αρ. 5, οι οποίες είχαν προκληθεί από την έκρηξη τον Ιούλιο 

2011 στην παρακείμενη Ναυτική Βάση στο Μαρί. Τον ∆εκέμβριο 2011, μετά από 

τη μελέτη της έκθεσης αξιολόγησης η οποία υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας,  

πληροφορήσαμε το Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής τα ακόλουθα: 

(α) Από το περιεχόμενο της έκθεσης αξιολόγησης δεν φαινόταν να είχε γίνει 

διαπραγμάτευση της τιμής της προσφοράς. 

(β) Η εκτίμηση δαπάνης φαινόταν να είχε ετοιμαστεί μετά την υποβολή της 

προσφοράς της εταιρείας GE.  
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(γ) Η γραπτή έγκριση του Προέδρου καθώς και του Γενικού ∆ιευθυντή της Αρχής 

είχε ζητηθεί στις 29.11.2011 και σε αυτήν αναφέρεται ως εκτίμηση δαπάνης το 

ποσόν των €10.000.000 συνολικά, ενώ, όπως αναφέρεται στο σημείωμα του 

Εκτελεστικού ∆ιευθυντή Παραγωγής, είχε δοθεί προηγουμένως η προφορική 

έγκριση του Προέδρου και του Γενικού ∆ιευθυντή της Αρχής.  

(δ) Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης, η τιμή της προσφοράς των €9.518.113 

κρίθηκε ότι βρισκόταν σε λογικά πλαίσια, αφού, όπως αναφερόταν: 

(i) η εταιρεία GE είχε δηλώσει με την προσφορά της ότι οι προσφερθείσες τιμές 

ήταν κατά περίπου 20% χαμηλότερες από τις τιμές καταλόγου,  

(ii) οι τιμές που είχαν υποβληθεί κρίνονταν ως λογικές, λαμβάνοντας υπόψην ότι 

οι τιμές αγοράς των αεριοστροβίλων και του σχετικού εξοπλισμού τους, στο 

αρχικό κατασκευαστικό συμβόλαιο, ανέρχονταν σε €74.800.000. 

Ενόψει των πιο πάνω, είχαμε εκφράσει την άποψη ότι η επιτροπή αξιολόγησης θα 

έπρεπε να παραθέσει στην έκθεση της συγκριτικό πίνακα με τις τιμές του 

καταλόγου της GE αναλυτικά, και τις αντίστοιχες τιμές της προσφοράς, ώστε να 

μπορεί να διαπιστωθεί κατά πόσον η δήλωση της GE περί 20% χαμηλότερων 

τιμών ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Επίσης, θα έπρεπε να είχε 

ετοιμαστεί – πριν την έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης – αναλυτική 

εκτίμηση δαπάνης, είτε με βάση τις αντίστοιχες τιμές των αρχικών συμβάσεων, είτε 

κατόπιν έρευνας αγοράς, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση/αξιολόγηση των τιμών 

της προσφοράς. Η σύγκριση που είχε γίνει με το ποσόν των €74.800.000, το 

οποίο αφορούσε το συνολικό κόστος αγοράς των αεριοστροβίλων και του σχετικού 

εξοπλισμού τους, δεν ήταν κατά την άποψη μας ικανοποιητική. 

Τέλος, εισηγηθήκαμε όπως, έστω και εκ των υστέρων, προχωρούσε η Αρχή σε 

αξιολόγηση των επιμέρους/αναλυτικών τιμών της προσφοράς, κατόπιν έρευνας 

αγοράς ή/και υπολογισμού των αντιστοίχων τιμών από τις τιμές των αρχικών 

κατασκευαστικών συμβολαίων. 

Τον ∆εκέμβριο 2011, ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής μας πληροφόρησε τα ακόλουθα: 

(α) Η διαδικασία της εκτίμησης των ζημιών και ο τρόπος αποκατάστασης τους, 

καθώς επίσης και η διαπραγμάτευση των τιμών που είχαν υποβληθεί, διήρκεσαν 

μεγάλο χρονικό διάστημα. 
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(β) Η πρώτη προσφορά, που είχε ληφθεί τον Σεπτέμβριο 2011 για την 

αποκατάσταση των κουβουκλίων του εξοπλισμού – η οποία αποτελεί μέρος των 

εν λόγω εργασιών – ανερχόταν σε €4.390.990, και η τελική τιμή – κατόπιν της 

διαπραγμάτευσης που είχε γίνει – είχε μειωθεί σε €3.517.716. Παράλληλα, είχε 

ζητηθεί από την εταιρεία GE, όπως όλες οι προσφορές/τιμές που θα υπέβαλλαν 

μελλοντικά, να ήταν βελτιωμένες – συγκριτικά με τις αρχικά υπολογιζόμενες – κατά 

το ίδιο ποσοστό. 

(γ) Σύμφωνα με την έκθεση της ομάδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

εκτίμηση των ζημιών, το κόστος προμήθειας υλικών για τους αεριοστρόβιλους της 

ΜΑΣΚ αρ. 5 είναι €6,5 εκ. και για τους αεριοστρόβιλους της ΜΑΣΚ αρ. 4 €10,5 εκ., 

θεωρώντας ότι οι ζημιές στην ΜΑΣΚ αρ. 4 ήταν μεγαλύτερες. Όμως, κατά τη 

διαδικασία αξιολόγησης, φάνηκε ότι τελικά θα έπρεπε να αντικατασταθούν οι ίδιες 

συσκευές και στις δύο Μονάδες και ως εκ τούτου το κόστος είχε εκτιμηθεί ότι θα 

ανερχόταν στα €10,5 εκ. για κάθε Μονάδα. 

∆ιαγωνισμοί αρ. 1062/2011, 1065/2012 και 1067/2012 για την παροχή 

υπηρεσιών από ειδικούς της εταιρείας General Electric για την επίβλεψη και 

αποκατάσταση των ζημιών του Ανοικτού Κύκλου των ΜΑΣΚ αρ. 4 και αρ. 5 

του Η/Σ Βασιλικού. Η Αρχή ανέθεσε τον Ιανουάριο 2012 με τη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης (διαγωνισμός αρ. 1062/2011) στην εταιρεία General Electric 

(GE), την επίβλεψη των εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών και τη 

διενέργεια των δοκιμών των μονάδων ΜΑΣΚ αρ. 4 και αρ. 5, με βάση τις τιμές ανά 

ανθρωποημέρα για κάθε ειδικότητα των ειδικών της εν λόγω εταιρείας. Το 

συνολικό ποσό για την επίβλεψη των εργασιών από τον Αύγουστο 2011 μέχρι τον 

∆εκέμβριο 2012 εκτιμήθηκε ότι δεν θα υπερβεί το €1.700.000. Τον Μάρτιο 2012, η 

Αρχή ανέθεσε και πάλιν με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης (διαγωνισμός αρ. 

1065/2012) στην εταιρεία GE, την εκτέλεση των εργασιών ανοικοδόμησης των 

αεριοστροβίλων 41 και 42 της μονάδας ΜΑΣΚ αρ. 4, με βάση τις τιμές ανά 

ανθρωποημέρα για κάθε ειδικότητα των ειδικών της εταιρείας. Το συνολικό ποσό 

για τη συμπλήρωση των εργασιών υπολογίστηκε στα €4.262.000, ωστόσο, λόγω 

της αβεβαιότητας στην έκταση των εργασιών αποκατάστασης, εκτιμάτο ότι 

ενδεχομένως να ανερχόταν στα €5.000.000. Από τη μελέτη της έκθεσης 

αξιολόγησης του διαγωνισμού, η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι οι τιμές μονάδος 

οι οποίες είχαν συμφωνηθεί, ήταν πολύ ψηλές, λαμβάνοντας υπόψην ότι ήταν οι 
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ίδιες με τις τιμές μονάδος του υφιστάμενου συμβολαίου συντήρησης για 

απρογραμμάτιστες εργασίες συντήρησης καθώς και για επιπλέον εργασίες 

(Unplanned maintenance and additional work), οι οποίες αφορούν σε έκτακτες 

εργασίες, μικρής – συνήθως – διάρκειας, και όχι παρόμοιας φύσης και έκτασης με 

τις εργασίες που περιλαμβάνονταν στον εν λόγω διαγωνισμό (συνεχείς, μεγάλης 

διάρκειας, προγραμματισμένες). Επιπλέον, στις τιμές αυτές είχε γίνει αποδεκτή και 

μία μικρή αύξηση. Ανεξάρτητα με τα πιο πάνω, διαπιστώθηκε επίσης ότι, ενώ η 

εισήγηση για την ανάθεση των εν λόγω εργασιών, η οποία είχε εγκριθεί από τον 

Γενικό ∆ιευθυντή και τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, 

περιελάμβανε και δεύτερη επιλογή – πέραν της GE –  για αναζήτηση ικανών 

εργολάβων για ανάθεση των εργασιών κατόπιν ζήτησης/υποβολής προσφορών, η 

επιλογή αυτή δεν είχε εξεταστεί από τα αρμόδια όργανα της Αρχής.  

Τον Απρίλιο 2012, από τη μελέτη της έκθεσης αξιολόγησης του διαγωνισμού με αρ. 

1067/2012, ο οποίος αφορούσε στην ανάθεση στην GE – με τη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης – των υπηρεσιών για την αποκατάσταση του Ανοικτού Κύκλου της 

ΜΑΣΚ αρ. 5 (εκτίμηση δαπάνης €915.000), με βάση τις τιμές ανά ανθρωποημέρα για 

κάθε ειδικότητα των ειδικών της GE, και λαμβάνοντας υπόψη ότι:  

(i) Οι τιμές μονάδος που συμφωνήθηκαν ήταν ψηλότερες των τιμών μονάδος 

που είχαν συμφωνηθεί για τον διαγωνισμό αρ. 1062/2011. 

(ii)   Στην έκθεση αξιολόγησης του διαγωνισμού αρ. 1062/2011 αναφερόταν ότι οι 

τιμές οι οποίες είχαν εξασφαλιστεί από την GE ήταν λογικές και θα 

εφαρμόζονταν από τον Αύγουστο 2011 μέχρι την ολοκλήρωση της 

αποκατάστασης των ΜΑΣΚ 4 & 5 (τον ∆εκέμβριο 2012),  

ζητήσαμε από την Αρχή όπως πληροφορήσει την Υπηρεσία μας τους λόγους για 

τους οποίους είχαν προκηρυχθεί οι δύο μετέπειτα διαγωνισμοί (αρ. 1065/2012 και 

αρ. 1067/2012), για παροχή υπηρεσιών από την ίδια εταιρεία (GE) για 

αποκατάσταση του Ανοικτού Κύκλου των ΜΑΣΚ 4 & 5, στο πλαίσιο των οποίων 

είχαν συμφωνηθεί τιμές μονάδος ψηλότερες από τις αντίστοιχες της σύμβασης 

1062/2011. Παρατηρήσαμε επίσης ότι η έγκριση που είχε δοθεί από τον Γενικό 

∆ιευθυντή και τον Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Α.Η.Κ. στις 

4.1.2012 για τον διαγωνισμό 1062/2011, αφορούσε την παροχή υπηρεσιών από 

την GE για την επίβλεψη – έναντι ποσού €1.7 εκ. – της αποκατάστασης των 
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ζημιών των ΜΑΣΚ αρ. 4 & 5 (επίβλεψη εργασιών και δοκιμών) τις οποίες εργασίες 

θα εκτελούσε και πάλιν η GE. Είχαμε επίσης επισημάνει ότι – ανεξάρτητα με τα 

πιο πάνω – εφ΄ όσον ο εν λόγω διαγωνισμός αφορά στην παροχή 

υπηρεσιών/αμοιβή εργασίας ειδικών της ίδιας εταιρείας, δεν δικαιολογείτο – κατά 

την άποψη μας – η χρέωση/πληρωμή ψηλότερων τιμών μονάδος (κατά 15%-16% 

περίπου) για την παροχή των υπηρεσιών αποκατάστασης των ζημιών, σε 

σύγκριση με την παροχή των υπηρεσιών επίβλεψης της αποκατάστασης – από 

προσωπικό μάλιστα της ίδιας εταιρείας –  των ζημιών. Τέλος, παρατηρήσαμε ότι 

στις εν λόγω συμβάσεις δεν καθορίζονταν τα άτομα καθώς και τα απαιτούμενα 

προσόντα/πείρα τους, με ενδεχόμενο – στην πράξη – να χρησιμοποιηθούν τα ίδια 

άτομα ή/και όχι τα άτομα για τα οποία είχαν συμφωνηθεί οι ψηλές τιμές μονάδος. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι τιμές χρέωσης που συμφωνήθηκαν για ένα ειδικό 

(Field Engineer) ανέρχονται σε €242/ώρα για οκτώ ώρες εργασίας την ημέρα (δηλ. 

€1.936 την ημέρα), επιπλέον €240/μέρα ως έξοδα διαμονής/ διατροφής/διακίνησης 

και επιπρόσθετα, τα έξοδα ταξιδιού (αεροπορικά εισιτήρια) θα χρεώνονται στο 

πραγματικό τους κόστος, συν 20%. 

Τον Απρίλιο 2012, η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού αρ. 1067/2012 

εισηγήθηκε όπως το μέγιστο ποσό του εν λόγω συμβολαίου μειωθεί κατά 50%, 

δηλαδή στις €850.000, επειδή οι εργασίες αποκατάστασης της ΜΑΣΚ αρ. 5 είχαν 

ξεκινήσει στο τέλος Ιανουαρίου 2012 ενώ της ΜΑΣΚ αρ. 4 αναμένετο να 

ξεκινήσουν αρχές Απριλίου 2012 και ως εκ τούτου, μεγάλο μέρος του ποσού των 

€1.700.000 που είχε προβλεφθεί, εκτιμήθηκε ότι δεν επρόκειτο να δαπανηθεί. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής μάς πληροφόρησε τον Ιανουάριο και Απρίλιο 2012 

ότι ορισμένα από τα άτομα που θα εργοδοτηθούν για την επίβλεψη των εργασιών 

αποκατάστασης των Μονάδων θα είναι τα ίδια με τα άτομα της GE που είχαν 

εργαστεί στο παρελθόν κατά την κατασκευή των Μονάδων, είναι γνωστά στην ΑΗΚ 

και διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και πείρα. Οι αμοιβές τους συγκρίνονται 

ευνοϊκά με τις αντίστοιχες των ειδικών άλλων συγκρίσιμων εταιρειών και είναι 

βασισμένες στα σημερινά δεδομένα. Η φύση των εργασιών θα είναι πανομοιότυπη 

με τις εργασίες κατασκευής και συντήρησης. Μας πληροφόρησε επίσης ότι η 

αποκατάσταση της ΜΑΣΚ αρ. 5 είχε ανατεθεί στον εργολάβο κατασκευής της 

Μονάδος, επειδή η μεταξύ τους σύμβαση δεν είχε ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου, επειδή 

οι εργασίες της ΜΑΣΚ αρ. 4 ήταν οι ίδιες, κρίθηκε ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να 
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επιτευχθούν καλύτερες τιμές, από ικανό και έμπειρο εργολάβο. Για τη μείωση – όσο 

το δυνατόν – του κόστους, η ΑΗΚ ανέλαβε τη διεύθυνση των εργασιών με την χρήση 

προσωπικού της GE. Οι απαιτήσεις ωστόσο της GE για την αποκατάσταση των 

ζημιών ήταν συγκριτικά ψηλότερες από τις απαιτήσεις της για τις υπηρεσίες 

αξιολόγησης τους. 

 

 

Στ. Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού – Τερματικό Φυσικού Αερίου.  

Οι ενέργειες για το έργο έλευσης Φυσικού Αερίου (ΦΑ) στην Κύπρο άρχισαν με 

Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το Φεβρουάριο 2003 το οποίο ανέθεσε στο 

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΒΤ) το έργο της μεταφοράς 

υγροποιημένου ΦΑ και τη δημιουργία τερματικού αποϋγροποίησης στην περιοχή 

Βασιλικού. Για διάφορους λόγους, οι οποίοι αναφέρονται σε προηγούμενες 

Εκθέσεις μου, υπήρξε αδυναμία στον προγραμματισμό και υλοποίηση των 

αποφάσεων της Κυβέρνησης για την όσο το δυνατό συντομότερη έλευση του ΦΑ 

στην Κύπρο, με αποτέλεσμα μέχρι το Μάρτιο 2009, η καθυστέρηση στο έργο να 

εκτιμάται από την Υπηρεσία μας σε περίπου 60 μήνες. 

Επειδή, όπως ανάφερα και σε προηγούμενες Εκθέσεις μου, εκτός από τη σοβαρή 

καθυστέρηση που σημειώθηκε στο έργο υλοποίησης του χερσαίου τερματικού ΦΑ, 

σημειώθηκε καθυστέρηση και στη λειτουργία της ∆ΕΦΑ το Φεβρουάριο του 2009, με 

επιστολή μου προς τους Υπουργούς Οικονομικών και ΥΕΒΤ, εκφράσαμε την άποψη 

ότι θα έπρεπε το ταχύτερο δυνατό να στελεχωθεί και λειτουργήσει η ∆ΕΦΑ και 

ακολούθως η εταιρεία να προωθήσει τη διαδικασία για την επιλογή Προμηθευτή για την 

αγορά/προμήθεια ΥΦΑ στην Κύπρο. Τελικά στις 2.11.2009 διορίστηκε το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο της ∆ΕΦΑ το οποίο στις 10.11.2009 εξέδωσε την πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την προεπιλογή πιθανών προμηθευτών ΥΦΑ.  

Το Μάρτιο 2009, το Υπουργικό Συμβούλιο, για σκοπούς επίσπευσης της έλευσης 

του ΦΑ στην Κύπρο, αποφάσισε μεταξύ άλλων: 

 Την ανάθεση στην ΑΗΚ της ευθύνης για τη δημιουργία του χερσαίου 

τερματικού ΦΑ. 
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 Την επιλογή από την ΑΗΚ έμπειρου και εύρωστου στρατηγικού συνεργάτη με 

σκοπό τη σύσταση κοινοπραξίας με την ΑΗΚ για την ανάπτυξη, 

χρηματοδότηση και λειτουργία του χερσαίου τερματικού σταθμού ΦΑ. 

 Τον πλήρη διαχωρισμό των δύο έργων του χερσαίου τερματικού ΦΑ και του 

τερματικού παραλαβής/αποθήκευσης πετρελαιοειδών. 

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ στις 31.3.2009: 

(α) ενέκρινε το Σχέδιο ∆ράσης της ΑΗΚ για υλοποίηση του τερματικού έλευσης 

φυσικού αερίου, 

(β) ενέκρινε το έγγραφο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προεπιλογή 

πιθανών Στρατηγικών Συνεργατών για σύσταση κοινοπραξίας τερματικού που θα 

αναλάβει την ανάπτυξη, χρηματοδότηση και λειτουργία του τερματικού ΥΦΑ. 

Μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στις 3.7.2009, υποβλήθηκαν από   

12 εταιρείες αιτήσεις ενδιαφέροντος, για προεπιλογή ως υποψήφιοι στρατηγικοί 

συνεργάτες για σύσταση κοινοπραξίας τερματικού. Στις 16.10.2009, το Συμβούλιο 

αποφάσισε την προεπιλογή 8 αιτητών, προς τους οποίους στις 4.12.2009 στάληκε 

πρόσκληση για την υποβολή της πρότασης τους. Μετά από αξιολόγηση των 

προτάσεων που λήφθηκαν επιλέγηκαν πέντε (στη συνέχεια παρέμειναν τέσσερεις, 

αφού ο ένας αιτητής απέσυρε το ενδιαφέρον του) για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. 

Στις 30.12.2010 το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ ενέκρινε την έκθεση αξιολόγησης 

των Συμβούλων και της ∆ιαπραγματευτικής Ομάδας της ΑΗΚ αναφορικά με τη σειρά 

κατάταξης των τεσσάρων προτάσεων. 

Λόγω του γεγονότος ότι η τελική επιλογή στρατηγικού συνεργάτη για την ανάπτυξη, 

χρηματοδότηση, κατασκευή και λειτουργία του χερσαίου τερματικού σταθμού ΦΑ 

είναι συνδεδεμένη με την αξιολόγηση και επιλογή Προμηθευτή ΥΦΑ από την ∆ΕΦΑ, 

η οποία καθυστερεί, η επιλογή στρατηγικού συνεργάτη από την ΑΗΚ αναμένεται να 

καθυστερήσει ανάλογα με την πρόοδο που θα σημειωθεί στην επιλογή του 

Προμηθευτή ΥΦΑ. Μέχρι τον Απρίλιο 2012 δεν υπήρξαν εξελίξεις στην επιλογή του 

Προμηθευτή ΥΦΑ. Η πρόσθετη καθυστέρηση αυξάνει τη συνολική καθυστέρηση στο 

έργο της έλευσης του ΦΑ από το 2003, σε περίπου 88 μήνες. 

Όπως αναφέρθηκε από την ΑΗΚ, για τη συνέχιση του έργου έλευσης ΦΑ χρειάζεται 

σχετική απόφαση από την Κυβέρνηση, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί. 
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23.  Εκκρεμή θέματα. 

(α) Άδειες ασθενείας υπαλλήλων της Αρχής.  Το 2011 σημειώθηκε βελτίωση του μέσου 

όρου αδειών ασθενείας κατά υπάλληλο στην Αρχή της τάξης του 16,5%. Εντούτοις, σε 

σύγκριση με άλλους Οργανισμούς και διεθνείς τάσεις υπάρχει περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης.  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΗΚ, ενώ ο μέσος όρος αδειών ασθενείας στην ΑΗΚ 

ανερχόταν σε 11,03 κατά το 2011 (13,21 το 2010), ο αντίστοιχος μέσος όρος αδειών της ΑΤΗΚ 

ανερχόταν σε 9,09 κατά το 2011 (9,94 το 2010),  ενώ ο μέσος όρος για εταιρείες του ∆ημόσιου 

Τομέα της Μ. Βρετανίας ανερχόταν σε 9,1, το 2011. 

Ο Πρόεδρος μάς ανέφερε ότι  η προσπάθεια για τον έλεγχο των αδειών ασθενείας 

θα συνεχιστεί. 

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

πλαίσια της εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης, το Υπουργείο 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 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.  

Τα συσσωρευμένα έσοδα που απώλεσε η ΑΗΚ από την εφαρμογή αυτής της διατίμησης 

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

υπόλοιπους καταναλωτές. Με την απόφασή της αρ. 1/2010 η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

ενέκρινε την ανάκτηση του κόστους από την θέσπιση της ειδικής διατίμησης (08). Η 

επιπλέον επιβάρυνση καθορίστηκε σε 0,134cent/kWh και η πρώτη χρέωση έγινε στους 

λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που καταγράφηκαν τον Αύγουστο του 2010.    

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

∆εκέμβριο του 2011, η Αρχή απώλεσε έσοδα ύψους €19.265.962 από τα οποία ποσό 

ύψους €8.983.216 ανακτήθηκε με την εφαρμογή των Υ∆Ω. Συνεπώς  η συσσωρευμένη 

απώλεια εσόδων της Αρχής κατά την 31.12.2011 ανερχόταν σε €10.282.746  

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι τα συσσωρευμένα έσοδα που απώλεσε η ΑΗΚ από την 

εφαρμογή της Ειδικής ∆ιατίμησης για τις Πολύτεκνες και ∆υσπραγούσες Οικογένειες 

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

καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των Πολύτεκνων και ∆υσπραγουσών Οικογενειών.  
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Εκφράσαμε την άποψη ότι η κοινωνική πολιτική του Κράτους πρέπει να εξασκείται 

από την ίδια την Κυβέρνηση.   

(γ) Λιμενικά δικαιώματα. Τα ποσά που καταβάλλονται, σύμφωνα με τους 

Κανονισμούς, ως λιμενικά δικαιώματα βαρύνουν το κόστος του μαζούτ και 

συνυπολογίζονται με όλα τα άλλα έξοδα για τον καθορισμό της ρήτρας καυσίμων 

που βαρύνει τους καταναλωτές. Τα ποσά αυτά καταβάλλονται, χωρίς ωστόσο η 

Αρχή Λιμένων να προσφέρει ουσιαστικές λιμενικές διευκολύνσεις στην Αρχή, αφού 

οι αγωγοί εκφόρτωσης βρίσκονται στη θάλασσα και τα πλοία δεν προσεγγίζουν τις 

αποβάθρες. Κατά το 2011 η Αρχή κατέβαλε στην Αρχή Λιμένων Κύπρου το ποσό 

των €1.715.738, ενώ το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε για την περίοδο 2001 – 

2011 ανήλθε στα €15.919.551.  

Η Αρχή ζήτησε επαλειμμένα από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού, την προώθηση μέτρων, ούτως ώστε να καθορισθούν ειδικά μειωμένα 

τέλη κατά την εισαγωγή πετρελαιοειδών στους Η/Σ της ΑΗΚ. Ωστόσο το ∆.Σ. της 

Αρχής Λιμένων Κύπρου αποφάσισε να μην εγκρίνει οποιαδήποτε διαφοροποίηση 

των εν λόγω δικαιωμάτων που καταβάλλει η ΑΗΚ στην Αρχή Λιμένων Κύπρου.  

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. Επειδή τα κατά καιρούς διαβήματα 

δεν απόφεραν θετικό αποτέλεσμα, 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.  

Στις 31.10 2011 η Αρχή απέστειλε στην Γενική ∆ιευθύντρια του Υπουργείου Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού Προσχέδιο Νομοσχεδίου με το οποίο τροποποιείται το 

άρθρο 25 του περί Ανάπτυξης Ηλεκτρισμού Νόμου Κεφ. 171, έτσι ώστε η Αρχή να 

καταβάλλει ειδικά μειωμένα τέλη δικαιωμάτων βάση των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου 

Κανονισμών (Καταβλητέα ∆ικαιώματα), για προώθηση και ψήφισή του από τη Βουλή 

των Αντιπροσώπων. Σημειώνεται ότι για την προτεινόμενη τροποποίηση στο βασικό 

Νόμο  η Αρχή εξασφάλισε  την έγκριση της ΡΑΕΚ.  

(δ) Μελέτη “Εκτίμηση των πραγματικών αναγκών της ΑΗΚ σε ανθρώπινο 

δυναμικό”. Μέσα από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από 
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συγκεκριμένη εταιρεία για το πιο πάνω θέμα, προέκυψαν δέκα έργα που έχουν 

σχέση με την άμεση και σταδιακή βελτίωση της λειτουργίας της ΑΗΚ. Με βάση τα 

πρακτικά της τελευταίας συνεδρίας ημερ. 17.1.2012 που πραγματοποίησε η 

επιτροπή παρακολούθησης υλοποίησης των έργων, τα έξι από τα δέκα έργα 

έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης, τα τρία 

αλληλοεξαρτώνται μεταξύ τους και συζητούνται στα πλαίσια του διαλόγου που 

βρίσκεται σε εξέλιξη με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για τον εξορθολογισμό της 

οργανικής δομής του Οργανισμού, ενώ το έργο που αφορά την τροποποίηση του 

θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της ΑΗΚ αποτελεί γενικότερη πολιτική του Κράτους 

που αφορά τόσο την ΑΗΚ όσο και άλλους Ημικρατικούς Οργανισμούς και επί του 

παρόντος δεν τροχοδρομούνται οποιεσδήποτε εξελίξεις.  

(ε) ∆ιακοπή Συμβολαίου προσφοράς υπηρεσιών Αρχιτέκτονα/Πολιτικού 

Μηχανικού στο έργο ανέγερσης των Αποθηκών της ΑΗΚ στην Λεμεσό.  

Σχετικά με το ∆ιαγωνισμό αρ. 260/2001 αναφορικά με την παροχή Υπηρεσιών 

Αρχιτέκτονα/Πολιτικού Μηχανικού και Ηλεκτρομηχανολόγων για την ανέγερση 

αποθηκών της ΑΗΚ, το ∆.Σ. της Αρχής, στη συνεδρία του ημερ. 18.3.2008, 

αποφάσισε τον τερματισμό του σχετικού συμβολαίου, μετά την παρέλευση 6 

περίπου χρόνων από την ανάθεση της εργασίας καθώς η συνεργασία μεταξύ της 

Αρχής και των Συμβούλων δεν ήταν η αναμενόμενη. Οποιεσδήποτε προσπάθειες 

μεταξύ των δύο μερών για συναινετική επίλυση της διαφοράς δεν καρποφόρησαν 

με αποτέλεσμα να συμφωνηθεί μεταξύ Αρχής και Συμβούλων η παραπομπή του 

θέματος σε διαιτησία, η οποία όμως ακόμη εκκρεμεί.  

Εκφράσαμε την άποψη ότι η Αρχή επέδειξε μεγάλη ανεκτικότητα σε βάρος των 

δικών της συμφερόντων αναφορικά με την ποιότητα των προσφερόμενων 

υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη του έργου και 

την καταβολή αυξημένου κόστους για την εκτέλεση του.  

(ζ) 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 
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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 την Αναθεωρητική Έφεση 

αρ. 131/2011 καθώς και αίτηση αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης 

αφού εν όψει της ακυρωτικής απόφασης η Αρχή είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει τα 

ακίνητα στους νόμιμους ιδιοκτήτες. Τον Ιανουάριο του 2012 το Ανώτατο ∆ικαστήριο 

εξέδωσε διάταγμα για αναστολή εκτέλεσης της πρωτόδικης ακυρωτικής απόφασης 

του ∆ικαστηρίου στις πιο πάνω προσφυγές, ημερομηνίας 9.9.2011.   

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.  

 

 

 

 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ημοκρατίας 
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