
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009. 

 

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. Προϋπολογισμός. 

(α) Έγκριση.  Ο Προϋπολογισμός της Αρχής για το 2009 υποβλήθηκε έγκαιρα στον 

Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στις 2.7.2008 και, μετά από 

διαβουλεύσεις που έγιναν με το Υπουργείο Οικονομικών, εγκρίθηκε από το Υπουργικό 

Συμβούλιο στις 18.2.2009 και κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων δυνάμει του 

άρθρου 3 των περί Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) 

Νόμων στις 19.2.2009, ενώ, με βάση τις διατάξεις των πιο πάνω Νόμων, έπρεπε να είχε 

κατατεθεί στη Βουλή το αργότερο μέχρι τις 30.9.2008.  Ο Προϋπολογισμός ψηφίστηκε σε 

Νόμο που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας στις 27.3.2009 

(αρ.25(ΙΙ)/2009) και προνοούσε συνολικές δαπάνες ύψους €1.104,2 εκ.   

Κατά την περίοδο 1.3.2009 μέχρι 26.3.2009 έγιναν πληρωμές συνολικού ποσού 

€99.578.213 χωρίς να υπάρχει εγκεκριμένος Προϋπολογισμός.  

Ο Πρόεδρος της Αρχής ανέφερε ότι πάγια θέση της Αρχής είναι ότι δεν δύναται να 

σταματήσει η λειτουργία της, ενώ οι ελέγχοντες Λειτουργοί προέβησαν σε  συστάσεις, 

ώστε να αποφεύγεται η διενέργεια δαπανών μέχρι την έγκριση του Προϋπολογισμού, με 

εξαίρεση τις απαραίτητες δαπάνες για απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, την 

ασφάλεια του κοινού, του προσωπικού και του εξοπλισμού και την αποφυγή υποβολής 

απαιτήσεων για ουσιαστικές αποζημιώσεις από αντισυμβαλλόμενους της Αρχής.  

(β) Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός.  Στις 24.7.2009 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής 

Ηλεκτρισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2009 (Ν55(ΙΙ)/2009), ο οποίος προνοούσε για διάθεση των 

αναγκαίων πιστώσεων (€68.573) για τη στελέχωση του Κλάδου Επιθεωρήσεως 

Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων της Αρχής.  
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(γ) Υπερβάσεις σε Κονδύλια του Προϋπολογισμού.  Σε ορισμένα άρθρα εξόδων 

υπήρξε κατ’ αρχήν υπέρβαση των προϋπολογισθέντων ποσών τα οποία όμως 

καλύπτονται είτε από εξοικονομήσεις σε άλλα άρθρα του ιδίου κεφαλαίου, είτε από το 

άρθρο «Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό» όπως προβλέπεται από το άρθρο 

4 του περί Προϋπολογισμού Νόμου (Ν25(ΙΙ)/2009).  Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο θα πρέπει 

να ληφθεί σχετική έγκριση από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Αρχής.  Επίσης μέσα σε τρεις 

μήνες από την έγκριση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, κατατίθεται από τον 

Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων 

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

κάτω από τις οποίες αυτή χορηγήθηκε.  Για τις υπερβάσεις του 2008 λήφθηκε απόφαση 

από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Αρχής στις 21.7.2009 και κατατέθηκε έκθεση ενώπιον της 

Βουλής στις 17.9.2009.   

Οι υπερβάσεις για το 2009 παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα: 

 

Άρθρο/Κονδύλι 

Προϋπο-

λογισμός 

Πραγματική 

δαπάνη Υπέρβαση 

 € € € 

2. 200 Οδοιπορικά 2.751.000 3.011.201 260.201

2-258 Προστατευτικός εξοπλισμός 

προσωπικού 
282.000 490.390 208.390

4-507 Σταθμός Βασιλικού μονάδες 5 & 6 63.200.000 63.707.385 507.385

4-511 Σταθμός Βασιλικού μονάδα 4 22.200.000 28.487.473 6.287.473

4-514  Επέκταση και ενδυνάμωση δικτύου 

διανομής 
53.570.000 60.187.716 6.617.716

Για όλες τις υπερβάσεις δόθηκαν σχετικές εξηγήσεις από τον Πρόεδρο της Αρχής. 

3. Οικονομική κατάσταση. 

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

πλεόνασμα €45,28 εκ. πριν από τη φορολογία.  Συνοπτικά τα αποτελέσματα των δυο 

τελευταίων ετών παρουσιάζονται ως ακολούθως: 
 

2009 2008 
Αύξηση / 

(Μείωση) 
 % 

 € εκ. € εκ. € εκ.   

Έσοδα 663,76 771,87 (108,11) (14) 

Έξοδα 618,48 743,61 (125,13) (17) 

Πλεόνασμα έτους  
(πριν τη φορολογία) 45,28 28,26 17,02 60 
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Ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται και στις τουρκοκρατούμενες περιοχές από το 1964 μέχρι 

σήμερα.  Κατά την 31.12.2009 η αξία της ενέργειας που διοχετεύτηκε και δεν τιμολογήθηκε 

ούτε εισπράχθηκε, χωρίς την επιβολή τόκων ανέρχεται σε €265,6 εκ. περίπου.  Για το 

2009 η αξία της ενέργειας αυτής ήταν €1 εκ.  

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

της οικονομικής κατάστασης της Αρχής κατά τα τελευταία δυο έτη: 

 2009  2008** 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 0,94 1,80 

Κέρδος πριν την φορολογία προς Απασχολούμενο Κεφάλαιο 2,92% 1,91%

∆απάνες μόνιμου προσωπικού προς έσοδα 19,86% 16,14%

∆απάνες μόνιμου προσωπικού προς λειτουργικά έξοδα * 21,69% 17,20 %
 

* Στα λειτουργικά έξοδα συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη για τα καύσιμα. 

** Για το 2009 τα αναβαλλόμενα έσοδα (κεφαλαιουχικές συνεισφορές καταναλωτών) χωρίστηκαν σε αυτά που θα 

αναγνωριστούν το επόμενο έτος και στο υπόλοιπο ποσό.  Έγινε ανάλογη διόρθωση και στις αναλογίες του 2008. 

4. Προσωπικό – Μισθοί/Ωφελήματα – Σχέδια Συντάξεων. 

(α) Προσωπικό – Μισθοί.  Η Αρχή εργοδοτούσε 2.466 πρόσωπα  (2.346 για το 2008), 

που υπηρετούσαν σε μόνιμες θέσεις. Για το 2008 δύο πρόσωπα υπηρετούσαν σε 

προσωρινές θέσεις.  Οι εγκεκριμένες θέσεις σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό ανέρχονταν 

σε 2.388 για το 2009 (από τις οποίες 61 με διπλό σταυρό), σε σύγκριση με 2.395 για το 

2008 (από τις οποίες 68 με διπλό σταυρό).  Οι δαπάνες για μισθούς, επιδόματα, 

υπερωρίες και για εργοδοτικές εισφορές κατά τα τελευταία δυο έτη παρουσιάζονται στον 

πίνακα που ακολουθεί: 

 2009  2008 

 €000  €000 

(i) Μόνιμοι υπάλληλοι  

Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα 72.835  67.518 

∆ιάφορα επιδόματα και υπερωρίες 8.920  9.000 

Εργοδοτικές εισφορές 10.111  9.111 

Ωφελήματα προσωπικού  

(όπως αναλύεται στην παρ. 4(γ)) 7.194

   

7.545 

Επιβάρυνση για Ταμείο Συντάξεων  32.740      31.411 

 131.800  124.585 

(ii) Προσωρινοί και εποχιακοί υπάλληλοι -  484 

 131.800  125.069 
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Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, 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 2009 ανερχόταν σε 

€17.786.593 (2008 €17.637.950), ήταν: 

 
 

2009  2008  Αύξηση 

€47.382  €47.275  0,3% 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική επιβάρυνση για το Ταμείο Συντάξεων ύψους €32,74 εκ., 

το κόστος της Αρχής ανά υπάλληλο ανέρχεται στα €53.469 σε σχέση με €53.151 για το 

έτος 2008.  

(β) Σχέδια συντάξεων. 

(i) Ελλειμματική εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων.  Σύμφωνα με την τελική 

ενδιάμεση αναλογιστική μελέτη με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2009 το αναλογιστικό 

έλλειμμα είναι €60.919.042 από το οποίο €4.841.721 αναγνωρίστηκε στον Ισολογισμό 

σύμφωνα με το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19.   

Για σκοπούς χρηματοδότησης του ελλείμματος, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 

4.11.2008 την πλήρη αναλογιστική μελέτη που έγινε για το 2007.  Υιοθέτησε την πρόταση 

των αναλογιστών για αύξηση του κανονικού ποσοστού εισφοράς για μελλοντική υπηρεσία 

από 27% σε 28,8% επί των μηνιαίων μισθών και αποφάσισε τη χρηματοδότηση του 

ελλείμματος €52,8 εκ. του Ταμείου σε πέντε ετήσιες δόσεις, 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 Τροποιητικού 

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 πρόωρα.  

Στους πρόωρα αφυπηρετούντες υπαλλήλους προσφέρεται αποζημίωση, πέραν των 

συνταξιοδοτικών τους ωφελημάτων.   

Σχετικά με το πιο πάνω παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

1. Στις 10.3.2009, σε συνεδρία το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Αρχής, αποφάσισε όπως 

μειώσει τις ∆απάνες Λειτουργίας (Κεφάλαιο 2) με αναθεωρημένο εσωτερικό 

Προϋπολογισμό.  Ανάμεσα σε αυτές ήταν και το άρθρο 242-Αποζημίωση για Πρόωρη 

Αφυπηρέτηση, το οποίο από το εγκριμένο προϋπολογισθέν ποσό των €854.300 

αναθεωρήθηκε σε €400.000.  

2. Στις 19.5.2009, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του, ενέκρινε για πρόωρη 

αφυπηρέτηση, 19 άτομα με συνολικό υπολογισθέν κόστος €869.277, υπερβαίνοντας το 
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εγκριμένο προϋπολογισθέν ποσό, γεγονός που κατά τη γνώμη μας συνιστά ανακολουθία.   

Τελικά, για το 2009, αφυπηρέτησαν, με βάση τις διατάξεις του πιο πάνω Κανονισμού, 18 

άτομα με συνολικό κόστος €816.714, από τα οποία τα 13 πήραν ως αποζημίωση το 

ψηλότερο ποσό που δικαιούνται, σύμφωνα με το σχέδιο, δηλαδή €51.258 ο καθένας.  Ας 

σημειωθεί ότι κανονικά αφυπηρέτησαν μόνο 13 υπάλληλοι, κατά το υπό εξέταση έτος.  

3. Αναφέρεται σχετικά ότι από την έναρξη του Σχεδίου το 1996 μέχρι και το 2009 (13 

χρόνια) έχουν αφυπηρετήσει πρόωρα συνολικά 313 υπάλληλοι και το συνολικό 

επιπρόσθετο φιλοδώρημα που τους καταβλήθηκε ανέρχεται στα €10,6 εκ.  Επισημαίνεται 

επίσης ότι βασικό κριτήριο για τον αριθμό των αιτητών που εγκρίνονται για πρόωρη 

αφυπηρέτηση φαίνεται να είναι η ύπαρξη διαθέσιμων πιστώσεων στον Προϋπολογισμό.   

4. Ο πιο πάνω Κανονισμός, ο οποίος θεσπίστηκε το 1996, αρχικά για περίοδο 2 ετών 

και έκτοτε συνεχίζει μέσω της ψήφισης σχετικής πρόνοιας των ετήσιων Προϋπολογισμών 

της ΑΗΚ, έχει καταστεί μόνιμος θεσμός και συνιστά έμμεσα σημαντικό πρόσθετο 

συνταξιοδοτικό ωφέλημα.  

Στις Εκθέσεις μας τα τελευταία χρόνια είχαμε εισηγηθεί όπως αξιολογηθεί κατά πόσο οι 

λόγοι για τους οποίους υιοθετήθηκε ο εν λόγω θεσμός εξακολουθούν να ισχύουν και κατά 

πόσο αυτός χρήζει επανεξέτασης.  Εντούτοις, δεν έχει  γίνει οποιαδήποτε αξιολόγηση με 

στόχο την εξακρίβωση της επιτυχίας του Σχεδίου, τον καθορισμό λεπτομερών κριτηρίων 

και προϋποθέσεων και την προσαρμογή του Κανονισμού/Σχεδίου στις νέες συνθήκες που 

δημιουργήθηκαν με την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης. 

Λαμβάνοντας υπόψη και τη δυσχερή κατάσταση ρευστότητας της ΑΗΚ που οδήγησε στη 

λήψη έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο (αρ. 69.276 ημερ. 10.9.2009) για 

παρατράβηγμα από τις Τράπεζες ύψους €100 εκ., εισηγηθήκαμε όπως επαναξιολογηθεί 

σοβαρά  ο πιο πάνω  θεσμός ή τουλάχιστον να περιοριστεί σημαντικά. 

Απαντώντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Αρχή κρίνει ότι οι λόγοι για τους οποίους 

δημιουργήθηκε ο θεσμός εξακολουθούν να ισχύουν και ότι, ο θεσμός της πρόωρης 

αφυπηρέτησης έχει βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της 

αποτελεσματικότητας του Οργανισμού.  Ανέφερε επίσης ότι, η εισήγησή μας για σημαντικό 

περιορισμό της δαπάνης έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη στον καταρτισμό του 

Προϋπολογισμού της Αρχής για το 2011. 
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(γ) Ωφελήματα προσωπικού.  Τα ωφελήματα προσωπικού κατά τα τελευταία δύο έτη 

έχουν ως ακολούθως: 

  2009  2008 

  €  € 

Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης  3.805.848  3.531.105 

Ταμείο Ευημερίας  1.671.245  1.639.516 

Ταμείο Βοηθείας  291.199  310.264 

Σχέδιο Υποτροφιών  303.332  310.508 

Επιδότηση Επιτοκίου Εκπαιδευτικών ∆ανείων  525.000  563.419 

Επιχορήγηση Κυλικείων  401.272  361.744 

Αποζημίωση για θάνατο  36.814  653.384 

Ασφάλεια Προσωπικών Ατυχημάτων  158.899  174.877 

  7.193.609  7.544.817 

Πρόσθετα με τα πιο πάνω ωφελήματα, παραχωρούνται στους υπαλλήλους της Αρχής 

άτοκα δάνεια για αγορά αυτοκινήτου το σύνολο των οποίων για το έτος 2009 ανήλθε στο 

ποσό των €758.277. 

(δ) Εργατικά ατυχήματα.  Κατά τη διάρκεια του 2009 σημειώθηκαν 30 εργατικά 

ατυχήματα και 4 οδικά (σε ώρες εργασίας) σε σύγκριση με 29 και 5, αντίστοιχα για το 

2008.  Η απώλεια σε εργατοημέρες ανερχόταν συνολικά σε 2.453 το 2009 και 1.214 το 

2008. 

(ε) Υπερωρίες.   

(i) Το θέμα της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού έχει αναφερθεί σε 

Εκθέσεις μας και για τον έλεγχο προηγούμενων ετών.  Σε απάντηση της Αρχής στην 

Έκθεση μας για το 2008, αναφέρθηκε ότι η καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης σε 

λειτουργούς της Αρχής που κατέχουν μισθολογική κλίμακα Α13 και άνω αφορά στην 

εκφόρτωση μαζούτ στους σταθμούς παραγωγής και σε επείγουσες περιπτώσεις βλαβών 

και γίνεται αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί η έγκριση του Γενικού ∆ιευθυντή.   

Κατά τη διάρκεια του έτους, πληρώθηκε υπερωριακή αποζημίωση στο προσωπικό της 

Αρχής συνολικού ύψους €6.009.864, σε σύγκριση με €5.523.601 το 2008 και €4.523.010 

το 2007.  Σε 385 υπαλλήλους καταβλήθηκε υπερωριακή αποζημίωση από €5.000 μέχρι 

€41.177 στον καθένα. 

Επισημαίνεται ότι ποσό ύψους €453.946 καταβλήθηκε σε λειτουργούς της Αρχής που 

κατέχουν μισθολογική κλίμακα Α13 και άνω, σε σύγκριση με €401.709 το 2008 και 

€400.645 το 2007. Σημειώνεται επίσης ότι υπήρχαν περιπτώσεις όπου προσωπικό που 

πληρώθηκε για υπερωρίες και κατέχει μισθολογική κλίμακα Α13 και άνω, δεν εργάστηκε 

στους σταθμούς παραγωγής ή σε περιπτώσεις  βλαβών.  



 - 7 - 

 (ii) Έλεγχος Υπερωριών από ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2009.  

Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου διενήργησε ελέγχους εντός του 2009, στους σταθμούς 

παραγωγής και στα περιφερειακά γραφεία της Αρχής σχετικά με την υπερωριακή αμοιβή 

των υπαλλήλων.  Σύμφωνα με τις τριμηνιαίες εκθέσεις δραστηριοτήτων της ∆ιεύθυνσης 

Εσωτερικού Ελέγχου,  o Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής εξέδωσε κατά καιρούς διάφορες 

εγκυκλίους αναφορικά με την υπερωριακή αμοιβή των υπαλλήλων σύμφωνα με τις οποίες 

δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του ετήσιου ορίου των €10.252 ανά υπάλληλο, εκτός σε 

πολύ αναγκαίες περιπτώσεις και αφού πρώτα εξασφαλιστεί η έγκρισή του.  Κατά τον 

έλεγχο των γραφείων των Περιφερειών Λευκωσίας – Κερύνειας – Μόρφου, Αμμοχώστου 

– Λάρνακας και Λεμεσού, εντοπίστηκαν περιπτώσεις πληρωμής υπερωριών που 

υπερέβησαν το πιο πάνω ποσό των €10.252 και ανήλθαν μέχρι και €18.901, €32.014 και 

€29.429 αντίστοιχα, χωρίς την έγκριση του Γενικού ∆ιευθυντή. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στον Οργανισμό 

υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο και εγκρίνεται σε περιπτώσεις που η υπερωριακή εργασία 

είναι αναπόφευκτη.  

(στ) Άδειες ασθενείας υπαλλήλων της Αρχής.  Σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν 

από την ΑΗΚ, ο μέσος όρος αδειών ασθενείας κατά υπάλληλο στην Αρχή, παρουσιάζει 

ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα ανήλθε σε 11,32, 12,38, 12,57 και 

12,96, το 2006, 2007, 2008 και 2009, αντίστοιχα.  Σημειώνεται ακόμη ότι σύμφωνα με 

ειδική μελέτη της ∆ιεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού της ΑΗΚ για το 2008, 

παρουσιάζονται ψηλοί δείκτες μέσων όρων αδειών ασθενείας στην Αρχή Ηλεκτρισμού, σε 

σύγκριση με άλλους Οργανισμούς και διεθνείς τάσεις.  Συγκεκριμένα ενώ ο μέσος όρος 

αδειών ασθενείας στην ΑΗΚ για το 2008 ήταν 12,57 ο αντίστοιχος μέσος όρος αδειών της 

ΑΤΗΚ ήταν 8,44,  ενώ ο μέσος όρος εταιρειών ηλεκτρισμού της Μ. Βρετανίας για το ίδιο 

έτος ανερχόταν σε 9,1.  Σύμφωνα με την ίδια έκθεση παρατηρήθηκε ανεπαρκής έλεγχος 

των πιστοποιητικών αδειών ασθενείας, και νοοτροπία εύκολης λήψης αδειών ασθενείας, 

ενώ σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του ∆ιευθυντή Ανθρώπινου ∆υναμικού ημερ. 

24.2.2010, σημαντικός αριθμός υπαλλήλων προσκομίζουν πιστοποιητικά ασθενείας που 

προέρχονται από Ιατρούς Παιδίατρους, πιστοποιητικά που δεν θα γίνονται πλέον 

αποδεκτά από την Αρχή.  

Το κόστος των αδειών ασθενείας του προσωπικού για το 2008 υπολογίστηκε  σε 

€5.065.277, ενώ αναμένεται να εξαχθούν σύντομα τα αποτελέσματα αντίστοιχης μελέτης 

για το 2009.  Η Αρχή θεωρεί, ότι με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, υπάρχει περιθώριο 

μείωσης των αδειών ασθενείας κατά 10% από το 2010 και ότι η αναμενόμενη 

εξοικονόμηση σε ώρες εργασίας θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παραγωγή εργασίας, 

που θα αντιστοιχεί με το ποσό των  €500.000.  Για το λόγο αυτό στην επιχειρησιακή 

στρατηγική της ΑΗΚ για το 2010-2012, που αναμένεται να υποβληθεί σύντομα στο  της 

Αρχής,  έχει περιληφθεί ο στόχος της μείωσης των αδειών ασθενείας κατά 10%.   
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Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναμικού της Αρχής εισηγείται 

συγκεκριμένα μέτρα για επίλυση του προβλήματος και ότι θα τεθεί ενώπιον του ∆Σ  ειδική 

μελέτη για λήψη αποφάσεων. 

(ζ)  Υποτροφίες σε παιδιά υπαλλήλων της Αρχής και άλλα εκπαιδευτικά 

ωφελήματα.  Σύμφωνα με τους περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Κανονισμούς (Όροι 

Υπηρεσίας) του 1986, άρθρο 49 και τους σχετικούς εσωτερικούς Κανονισμούς της, η Αρχή 

δύναται να παραχωρεί ή να επιχορηγεί υποτροφίες σε παιδιά υπαλλήλων της. Με βάση 

την σχετική οδηγία της Αρχής παραχωρούνται συνολικά 18 υποτροφίες είτε με βάση μόνο 

την ακαδημαϊκή επίδοση του φοιτητή είτε με βάση την εισοδηματική κατάσταση της 

οικογένειας του φοιτητή σε συνδυασμό με την ακαδημαϊκή του επίδοση.  

Σχετικά με τα πιο πάνω παρατηρήθηκαν τα εξής:  

(i) Σε κάθε ετήσιο Προϋπολογισμό γίνεται πολύ ψηλότερη πρόβλεψη σε σύγκριση με 

την απαιτούμενη δαπάνη για κάλυψη των 18 υποτροφιών και των υποτροφιών 

προηγούμενων ετών, γεγονός που συστηματικά επιτρέπει (με βάση το άρθρο 3.5 των πιο 

πάνω εσωτερικών Κανονισμών) την παραχώρηση πολύ μεγαλύτερου αριθμού 

υποτροφιών κατά έτος.  Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι το 2009 παραχωρήθηκαν αντί 18, 

συνολικά 144 υποτροφίες σε παιδιά υπαλλήλων της Αρχής, ενώ για το 2008 και 2007 

παραχωρήθηκαν 111 και 61 υποτροφίες αντίστοιχα.   

(ii)   Με βάση τον εσωτερικό Κανονισμό 6.2 προτού παραχωρηθεί η υποτροφία 

λαμβάνεται υπόψη αν ο αιτητής λαμβάνει υποτροφία ή χορήγημα από άλλη πηγή.  

Παρατηρήθηκε ότι, η Αρχή λαμβάνει σχετική πληροφόρηση μόνο από το Ίδρυμα Κρατικών 

Υποτροφιών. Για χορηγήματα από άλλες πηγές, όπως την Υπηρεσία Χορηγιών και 

Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών, άλλους Οργανισμούς ή άλλα Ιδρύματα, δεν 

γίνεται οποιαδήποτε διερεύνηση και η Αρχή περιορίζεται στη δήλωση του αιτητή.  

(iii)  Με βάση τους εσωτερικούς κανονισμούς του Ταμείου Συντάξεων αλλά και τη 

συλλογική σύμβαση που υπογράφτηκε στις 31.12.1999, οι υπάλληλοι δικαιούνται να 

λαμβάνουν εκπαιδευτικά δάνεια από το Ταμείο Συντάξεως με επιχορήγηση από την Αρχή 

4 ποσοστιαίων μονάδων του δανειστικού επιτοκίου. Αναφέρεται ότι το 2009 

παραχωρήθηκαν 119 εκπαιδευτικά δάνεια ύψους €5,3 εκ. και το συνολικό κόστος της 

επιχορήγησης από την Αρχή ανήλθε περίπου στις €525.000.   

 (iv)  Από τον έλεγχο διαφάνηκε ότι, από το κονδύλι υποτροφιών της Αρχής ευεργετούνται 

παράλληλα και παιδιά υπαλλήλων της Αρχής οι οποίοι έχουν ψηλά οικογενειακά 

εισοδήματα που ανέρχονται μέχρι και €120.000 ετήσια.  

Παρόλο που τα πιο πάνω ωφελήματα αποτελούν κεκτημένα δικαιώματα του προσωπικού 

της Αρχής, και είναι σίγουρα θεμιτό να προάγεται η αριστεία, εντούτοις, λόγω της δεινής 

ταμειακής κατάστασης της Αρχής, εισηγηθήκαμε όπως προωθηθεί ένα διαφοροποιημένο 
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σχέδιο ηθικής επιβράβευσης αρίστων φοιτητών που όμως έχουν την οικονομική ευχέρεια 

να καλύψουν τα έξοδα των σπουδών τους, ώστε οι περιορισμένοι πόροι της Αρχής να 

αξιοποιούνται από φοιτητές που πραγματικά έχουν ανάγκη οικονομικής στήριξης.  

Εισηγηθήκαμε επίσης, περιορισμό του αριθμού των υποτροφιών που παραχωρούνται 

κατά έτος, μέσω πιο ορθής πρόβλεψης στους ετήσιους Προϋπολογισμούς. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι έχει ήδη ανατεθεί στη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναμικού η 

αναθεώρηση των κριτηρίων και αναμένεται σύντομα η υποβολή τους στο ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο για έγκριση. 

5.    Πρόσληψη φοιτητών για τη διάθεση στο καταναλωτικό κοινό συμπαγών 
λαμπτήρων φθορισμού. 

Μέσα στα πλαίσια  εξοικονόμησης ενέργειας, το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και 

Τουρισμού ανέλαβε με τη βοήθεια της Αρχής την αγορά και διάθεση στο καταναλωτικό 

κοινό συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού. Η εκστρατεία θα είχε διάρκεια 4 χρόνια (2007 – 

2010), οι λαμπτήρες θα αγοράζονταν από το Ειδικό Ταμείο των Α.Π.Ε. ενώ η Αρχή θα 

αναλάμβανε τη διάθεση των λαμπτήρων μόνο.  

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Αρχής ημερομηνίας 29.5.2007 εγκρίθηκε η 

εργοδότηση 21 φοιτητών με πιθανότητα αύξησης τους σε  25, για περίοδο 3 μηνών και με 

περιθώριο παράτασης μέχρι και 6 μήνες για τη διάθεση συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού 

στο καταναλωτικό κοινό. 

Σχετικά με τα πιο πάνω παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

Ενώ η πιο πάνω απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου αναφερόταν σε εργοδότηση 21 

φοιτητών για 3 μήνες και περιθώριο παράτασης μέχρι και 6 μήνες, εργοδοτήθηκαν κατά 

την περίοδο 2007 – 2009 έναντι κόστους περίπου €434.000, συνολικά 70 φοιτητές από 

τους οποίους οι 33 (47%) εργοδοτήθηκαν πέραν των 6 μηνών. Συγκεκριμένα, 5 

απασχολήθηκαν για περίοδο πέραν των 2 χρόνων (25 - 27 μήνες),  14 για περίοδο πέραν 

του 1 χρόνου (13-21 μήνες), και 14 για περίοδο πέραν των 6 μηνών (7-12 μήνες). 

Παρατηρήθηκε επίσης, ότι ούτε κατά την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού δεν 

ακολουθήθηκε η σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα καθήκοντα για τα οποία προσλήφθηκαν, παρατηρήθηκε ότι, σε 

αρκετές περιπτώσεις οι εν λόγω φοιτητές εκτελούσαν και άλλα καθήκοντα.  

Σε απάντησή του ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ημερ. 

23.3.2010 έθεσε τέρμα στις προσλήψεις φοιτητών και η διάθεση λαμπτήρων θα 

διεκπεραιώνεται πλέον με τη χρησιμοποίηση υφιστάμενου προσωπικού της ΑΗΚ. 
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6. Σχέδιο Μείωσης ∆απανών  

Στη συνεδρία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Αρχής ημερ. 6.3.2007 αποφασίστηκε η 

σύσταση υπηρεσιακών επιτροπών για υποβολή ενώπιον του, μεταξύ άλλων, 

προγράμματος μείωσης των λειτουργικών εξόδων της Αρχής. Ένα χρόνο μετά,  παρά το 

γεγονός ότι η αναγκαιότητα για μείωση των λειτουργικών δαπανών του Οργανισμού 

εντοπίστηκε από τις αρχές του 2007 εντούτοις, κατά τον καταρτισμό, τον Ιούλιο του 2008, 

σεναρίων αναφορικά με τις αυξήσεις στις διατιμήσεις που πρέπει να ζητηθούν ούτως ώστε 

να διατηρηθεί η οικονομική ευρωστία της Αρχής, δεν λήφθηκε υπόψη η αναγκαιότητα να 

υπάρξουν και εξοικονομήσεις στα λειτουργικά έξοδα του Οργανισμού. ∆ύο χρόνια 

αργότερα, σε συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών της Αρχής ημερ. 3.2.2009, ζητήθηκε 

από τους Εκτελεστικούς ∆ιευθυντές όπως μελετήσουν το θέμα της μείωσης του 

προσωπικού του Οργανισμού, απόφαση που δεν  φαίνεται να έχει υλοποιηθεί, αφού ο 

αριθμός των υπαλλήλων το 2009 ήταν κατά 120 άτομα αυξημένος σε σύγκριση με τον 

αριθμό του 2008.  Σημειώνεται επίσης ότι στις 10.3.2009, η Αρχή αποφάσισε τη μείωση 

ορισμένων λειτουργικών δαπανών που συμπεριλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του 

2009 κατά €3,12 εκ.  

Στις 2.12.2009 ο τότε Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής προχώρησε στη σύσταση της ad 

hoc επιτροπής για την Επιχειρησιακή Βελτίωση της Αρχής. Στη συνεδρία της πιο πάνω 

Επιτροπής ημερ. 9.2.2010 αποφασίστηκε όπως ο Προϋπολογισμός της Αρχής για τα έτη 

2010 και 2011 μειωθεί κατά 10%. Ως αποτέλεσμα καταρτίστηκε προσχέδιο εσωτερικού 

μειωμένου Προϋπολογισμού για το 2010 στο οποίο προβλέπονται μειώσεις στα 

λειτουργικά έξοδα ύψους €4,34 εκ.  

Σε σημείωμα ημερ. 4.1.2010 που ετοίμασε η Επιτελική Μονάδα Οικονομικών αναφορικά 

με την ταμειακή κατάσταση της Αρχής και την επέκταση των τραπεζικών διευκολύνσεων 

αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «η προσπάθεια για μείωση εξόδων δεν έχει ακόμη 

αποφέρει αποτελέσματα». Αυτό κατά την άποψή μας οφείλεται στο γεγονός ότι η Αρχή δεν 

προχώρησε στη λήψη δραστικών  αποφάσεων και  ουσιαστικών  ενεργειών για μείωση 

των δαπανών. Τούτο καταδεικνύεται και από τα πιο κάτω χαρακτηριστικά παραδείγματα 

που σχετίζονται άμεσα με την απόφαση της Αρχής, που αναφέρθηκε πιο πάνω, να 

μειώσει ορισμένες λειτουργικές δαπάνες κατά €3,12 εκ.: (α) Ενώ στη συνεδρία του ∆Σ της 

Αρχής ημερ. 10.3.2009 αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η μείωση στον Προϋπολογισμό του 

2009 του κονδυλίου 242  - Αποζημίωση για Πρόωρη Αφυπηρέτηση  από €855.000 σε 

€400.000, εντούτοις στη συνεδρία του ∆Σ  ημερ. 19.5.2009 ακυρώθηκε η προηγούμενη 

απόφαση για μείωση του ποσού με αποτέλεσμα η δαπάνη να ανέλθει στις €816.714. 

Σημειώνεται επίσης ότι, στην συνεδρία του ∆Σ ημερ. 10.3.2009 εγκρίθηκε η μείωση του 

πιο πάνω κονδυλίου κατά €455.000 και για τα έτη 2009 – 2012.  Εντούτοις, κατά την 

ετοιμασία τόσο του Προϋπολογισμού της Αρχής για το 2010, όσο και του αναθεωρημένου 

μειωμένου προϋπολογισμού για το 2010 για το πιο πάνω κονδύλι συμπεριλήφθηκε ποσό 



 - 11 -

ύψους €855.000. (β) Ενώ στην συνεδρία του Συμβουλίου ημερ. 10.3.2009 εγκρίθηκε η 

ετήσια μείωση του ποσού του κονδυλίου 217-∆ημοσιεύσεις, ∆ημοσιότης και ∆ιαφημίσεις 

κατά €997.830 ετησίως για τα έτη 2009 – 2012, εντούτοις, για το 2009, η μείωση μεταξύ 

του προϋπολογισμένου και του πραγματικού ποσού που δαπανήθηκε, ήταν μόνο 

€162.623. Παρατηρήθηκε επίσης ότι, η μείωση του Προϋπολογισμού για το 2010 σε σχέση 

με τον Προϋπολογισμό του 2009, αντί να είναι της τάξης των €997.830 είναι μόνο 

€337.830.  

Από τον Οκτώβριο του 2008, η  Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) υπέδειξε ότι, 

προτού αποφασίσει για το θέμα της αναθεώρησης των διατιμήσεων πρέπει να 

ικανοποιηθεί ότι (α) οι εργασίες της ΑΗΚ θα διεξάγονται μελλοντικά πάνω σε πιο 

αποδοτική και παραγωγική βάση και (β) ότι υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο που 

περιλαμβάνει ουσιαστική μείωση των δαπανών λειτουργίας του Οργανισμού σε όλους 

τους τομείς των δραστηριοτήτων. Με την επιστολή της ημερ. 26.2.2009, η ΡΑΕΚ ζήτησε 

από την Αρχή τα αποτελέσματα τυχόν μελετών που έγιναν αναφορικά με το θέμα της 

μείωσης των λειτουργικών εξόδων του Οργανισμού και οποιεσδήποτε απόψεις ή ενέργειες 

της Αρχής σχετικά με τη μείωση των λειτουργικών της εξόδων.  

Για το σκοπό αυτό ετοιμάστηκε σχέδιο Μείωσης ∆απανών το οποίο, τον Οκτώβριο του 

2009, εγκρίθηκε από το ∆Σ της Αρχής και αποστάληκε στη ΡΑΕΚ.  Το σχέδιο το οποίο 

προνοεί τη λήψη μέτρων για μείωση των δαπανών όπως π.χ. τη μείωση των υπερωριών, 

την εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού, την επανεξέταση του θεσμού της πρόωρης 

αφυπηρέτησης κ.λπ., με έτος εφαρμογής το 2010 και μετά, συμπεριλαμβάνεται στο 

προσχέδιο της Επιχειρησιακής Στρατηγικής της ΑΗΚ για την περίοδο 2010 – 2012. 

Παρόλο που, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η ΡΑΕΚ έθεσε ως βασική προϋπόθεση την 

ουσιαστική μείωση των εξόδων της ΑΗΚ προκειμένου να εγκρίνει τις αιτούμενες από τον 

Οργανισμό αυξήσεις στις διατιμήσεις, εντούτοις σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίας 

του ∆Σ της Αρχής ημερ. 27.10.2009, στο σχέδιο για Μείωση των ∆απανών δεν 

καταγράφεται οποιαδήποτε δέσμευση εκ μέρους της Αρχής για μείωση οποιωνδήποτε 

λειτουργικών εξόδων και δαπανών, αλλά πιθανά μέτρα για μείωση των δαπανών και 

συνεπώς η ΑΗΚ δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση να  τα υλοποιήσει.  

Σε προηγούμενες Εκθέσεις μας εκφράσαμε την άποψη ότι επιβαλλόταν όπως η Αρχή 

επικεντρώσει την προσοχή της όχι μόνο στην αύξηση των εσόδων της αλλά και στη 

συγκράτηση της αύξησης των δαπανών της και μείωσης τους όπου είναι δυνατόν, μέσω 

αποδοτικότερης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων της. 

Η ανάγκη λήψης άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων καθίσταται επιτακτική και από το 

γεγονός ότι τον Ιούλιο του 2009, η Αρχή ζήτησε επειγόντως την έγκριση του Υπουργικού 

Συμβουλίου (όπως επιβάλλεται από τη σχετική νομοθεσία) για αύξηση των τραπεζικών 

διευκολύνσεων παρατραβήγματος ύψους €100 εκ. με σκοπό την άμεση βελτίωση της 

ρευστότητας της Αρχής. 
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∆ιαπιστώνεται ότι, ενώ το πρόβλημα έχει εντοπιστεί εδώ και αρκετό καιρό (απόφαση 

Συμβουλίου ημερ. 6.3.2007), η Αρχή εξαιρουμένων κάποιων αποσπασματικών ενεργειών, 

δεν έχει μέχρι τώρα προχωρήσει στη λήψη ουσιαστικών αποφάσεων οι οποίες θα 

επιδρούσαν άμεσα, θετικά και αποτελεσματικά στην οικονομική και ταμειακή κατάσταση 

του Οργανισμού, η οποία σε επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 1.3.2010 

χαρακτηρίζεται ως «άκρως ανησυχητική». Επιπρόσθετα η ΑΗΚ φαίνεται να συνεχίζει να 

επικεντρώνει τις ενέργειες της στην αύξηση των εσόδων μέσω της αύξησης των 

διατιμήσεων, θέτοντας σε δεύτερη προτεραιότητα τη λήψη δραστικών μέτρων για 

συγκράτηση των δαπανών της. 

Στην απάντησή του ο Πρόεδρος ανέφερε ότι έχει ήδη ετοιμαστεί αναθεωρημένος 

Προϋπολογισμός για το 2010, που παρουσιάζει εξοικονομήσεις ύψους €5.713.730 στις 

∆απάνες Λειτουργίας, €639.500 στα ∆ικαιώματα Υπερωριών και €15.260.000 στις 

Κεφαλαιουχικές ∆απάνες, ο οποίος εγκρίθηκε πρόσφατα από το ∆Σ της Αρχής, ενώ οι 

συμφωνηθείσες μειώσεις αντικατοπτρίζονται και στον υπό ετοιμασία Προϋπολογισμό για 

το 2011.   Ο Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι δεν συμφωνεί με την άποψή μας ότι η Αρχή 

θέτει σε δεύτερη προτεραιότητα τη λήψη μέτρων για συγκράτηση των δαπανών της και 

πρόσθεσε ότι οι εν ισχύι διατιμήσεις δεν συνάδουν με την ήδη εγκεκριμένη από τη ΡΑΕΚ 

μεθοδολογία διατιμήσεων, με αποτέλεσμα να έχουν σημειωθεί διαφυγόντα έσοδα πέραν 

των €100 εκ. μέχρι το τέλος του 2008, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της  οικονομικής 

κατάστασης της ΑΗΚ.   

7. Επιβολή τόκου/επιβάρυνσης επί των καθυστερημένων λογαριασμών 

κατανάλωσης ηλεκτρισμού.   

Σύμφωνα με την οικονομική οδηγία της Αρχής αρ. 0.8/306.3 ημερ. 31.8.1988, στις 

εξαιρετικές περιπτώσεις όπου δίνεται παράταση στην αποπληρωμή των λογαριασμών 

ηλεκτρισμού, πρέπει να εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Γενικού Όρου αρ. 19 των περί 

Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Κανονισμών ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τη 

χρέωση τόκων για καθυστέρηση στην εξόφληση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.  

Σύμφωνα με πρακτικά της Επιτροπής Οικονομικών της Αρχής ημερ. 15.9.2009, η τακτική 

που ακολουθείται μέχρι σήμερα είναι η επιβολή τόκων στους καθυστερημένους 

λογαριασμούς μεγάλων πελατών οι οποίοι ζητούν αποπληρωμή με δόσεις ενώ, με σχετική 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, οι ∆ήμοι οι οποίοι πληρώνουν ένα μεγάλο μέρος 

των οφειλών τους κατά τη διάρκεια του χρόνου και εξοφλούν το υπόλοιπο του χρέους 

τέλος του χρόνου, δεν  χρεώνονται  με τόκους. Σημειώνεται ότι από την 1.1.2001 

ημερομηνία ελευθεροποίησης των επιτοκίων, η Αρχή καθόρισε το επιτόκιο χρέωσης ως το 

εκάστοτε ισχύον διατραπεζικό επιτόκιο, επιπλέον 2,5% για όλους τους καταναλωτές. Από 

28.4.2009 το επιπλέον 2,5% μειώθηκε σε 1%. 

Εισηγηθήκαμε όπως η Αρχή προχωρήσει στην εφαρμογή ενιαίας πολιτικής χρέωσης 

τόκων επί των καθυστερημένων λογαριασμών για όλους τους καταναλωτές, ούτως ώστε 
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να συνάδει τόσο με το άρθρο 28 του Συντάγματος όσο και με τις πρόνοιες του περί των 

Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόμο, με επιτόκιο το οποίο  να καθορίζεται 

ετησίως από τον περί Ενιαίου ∆ημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμο του 2006 

(Ν167(I)/2006).  

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο στις 9.3.2010 αποφάσισε όπως το θέμα 

επανεξετασθεί σε μελλοντική συνεδρία, επειδή οι επικρατούσες οικονομικές συγκυρίες δεν 

ευνοούν την υιοθέτηση τέτοιου μέτρου.  Πρόσθεσε επίσης ότι ενόψει της οικονομικής 

κατάστασης της Αρχής η επανεξέταση του θέματος θα επισπευσθεί. 

8. Χορηγίες. 

Το έτος 2009, παραχωρήθηκε συνολικά για χορηγίες ποσό ύψους €629.243 (το αντίστοιχο 

ποσό για το έτος 2008 ήταν €559.700) το οποίο είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση 

με τις χορηγίες άλλων οργανισμών. Κατά τον έλεγχο παρατηρήθηκε, ότι εξακολουθούν να 

παραχωρούνται χορηγίες από την Αρχή όχι πάντοτε για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η ΑΗΚ έχει θεσπίσει Εσωτερικούς Κανονισμούς και κριτήρια με 

την οδηγία ημερ. 20.10.2005 και πρόσθεσε ότι το ποσό που δαπανάται ετήσια από την 

ΑΗΚ, είναι κατά πολύ χαμηλότερο από τη διεθνώς επικρατούσα πρακτική με βάση το 

μέγεθος, το εκτόπισμα και τον κύκλο εργασιών της. 

9. Συμβόλαια παροχής υπηρεσιών.  

Στις 31.12.2008 η Αρχή απασχολούσε 36 άτομα (35 το Μάρτιο του 2009) διαφόρων 

ειδικοτήτων με συμβόλαια αγοράς υπηρεσιών.  Όπως διαπιστώθηκε, ενώ η Αρχή 

προκήρυσσε κατά διαστήματα διαγωνισμούς για παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών για 

συγκεκριμένη περίοδο, στις πλείστες περιπτώσεις για ένα έτος με δικαίωμα ανανέωσης για 

ένα επιπλέον έτος, εντούτοις συνέχιζε μέχρι τον Ιούλιο του 2009 να ανανεώνει τα πλείστα 

από τα εν λόγω συμβόλαια, κατά παράβαση των όρων των διαγωνισμών.  Ως 

αποτέλεσμα, αρκετές από τις εν λόγω συμβάσεις παρατάθηκαν για συνολική περίοδο 

πέραν των 30 μηνών, και στη συνέχεια  μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου.  

Όπως αναφέρθηκε και στις Εκθέσεις  μας για τα έτη 2007 και 2008, φαίνεται ότι η Αρχή 

ακολούθησε ουσιαστικά τη διαδικασία πρόσληψης ατόμων χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

της μίσθωσης υπηρεσιών για περιορισμένο χρόνο, ενώ ο σκοπός και το πνεύμα της 

νομοθεσίας που διέπει τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών (Ν.11(I)/2006) δεν είναι η έμμεση απασχόληση προσωπικού με την μορφή 

μίσθωσης υπηρεσιών, αλλά η εξασφάλιση/αγορά υπηρεσιών στις περιπτώσεις που 

υπάρχουν συγκεκριμένα παραδοτέα τα οποία παραδίδονται εντός συγκεκριμένης χρονικής 

περιόδου και δεν δημιουργείται οποιαδήποτε υπαλληλική σχέση. Αναφορικά με τα 

προβλήματα που προέκυψαν, εισηγηθήκαμε όπως η Αρχή προβεί στις δέουσες ενέργειες 

για άμεση επίλυση τους.  
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Στις 9.7.2009 συνομολογήθηκε τελικά συλλογική σύμβαση με ισχύ από 1.8.2009 η οποία 

ρυθμίζει τους όρους Υπηρεσίας του προσωπικού που εργαζόταν με συνθήκες 

εξαρτημένης εργασίας στην ΑΗΚ.  Η εν λόγω σύμβαση καλύπτει (Απρίλιος 2010) συνολικά 

47 άτομα. Σημειώνεται ωστόσο ότι, η απασχόληση ορισμένων από αυτούς άρχισε  εντός 

του 2009, λίγο πριν την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης π.χ. 1-2 μήνες ή και 2 μέρες 

πριν την υπογραφή της σύμβασης  και μάλιστα χωρίς οποιανδήποτε διαδικασία επιλογής.  

Αναφέρεται επίσης ότι σχετικά  με την πιο πάνω συλλογική σύμβαση εκκρεμεί νέα 

εργατική διαφορά στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος, η Αρχή θεωρεί ότι με τη συνομολόγηση της 

συλλογικής σύμβασης ημερ. 9 Ιουλίου 2009 έχουν ρυθμιστεί οι όροι εργοδότησης των 

πρώην εργαζομένων με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας. 

10. Στρατηγικοί Συνεργάτες της Αρχής.   

Μετά τη 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 αδυναμίες 

στις συμφωνίες που υπογράφτηκαν, για τις οποίες εκτενής αναφορά έγινε σε 

προηγούμενες Εκθέσεις μας.  Κατά τον έλεγχο του 2009 διαπιστώθηκε ότι μερικά από τα 

προβλήματα παραμένουν αλλά έχουν προκύψει νέα, για τα οποία γίνεται αναφορά πιο 

κάτω:  

(α) ∆ιαδικασία ∆ιαιτησίας με το Στρατηγικό Συνεργάτη «Β».  Το θέμα της καταβολής 

ποσού €343.856 (ενοίκια 11.7.2003 – 10.2.2004 αξίας £201.250 τα οποία έπρεπε να 

καταβάλει η εταιρεία στην Αρχή) που παραπέμφθηκε σε διαιτησία, μέχρι τον Μάιο 2010 

(ημερομηνία ελέγχου), εξακολουθούσε να εκκρεμεί.   

Όπως μας ανέφερε ο Πρόεδρος, αναμένεται ότι εντός των προσεχών ολίγων μηνών, η 

διαιτησία θα καταλήξει σε απόφαση. 

(β) Αναθεώρηση τιμών χρέωσης με βάση τις αρχικές συμφωνίες.  Σύμφωνα με τον 

όρο 4.5 των αρχικών συμφωνιών, η ΑΗΚ έχει δικαίωμα αναθεώρησης των τιμών 

παραχώρησης υποδομής και υπηρεσιών, με τη συμπλήρωση 5 χρόνων από την 

υπογραφή των συμφωνιών.  Σε επιστολή του ο Γενικός ∆ιευθυντής με ημερ. 16.12.2008 

προς τις δύο εταιρείες, κοινοποιεί αναθεωρημένες τιμές, τις οποίες οι δύο συνεργάτες 

αμφισβήτησαν.  Εντός του 2009 έγιναν συναντήσεις και ανταλλάχθηκε αλληλογραφία επί 

του θέματος για εξεύρεση σύμφωνης λύσης. Σχετικά με την εξέλιξη των διαβουλεύσεων 

παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:  

(i) Ο Στρατηγικός Συνεργάτης «Β» με επιστολές του ημερ. 19.2.2010 και 22.2.2010 

ανέφερε ότι θα καταβάλει τις μέχρι 31.12.2009 αμφισβητούμενες χρεώσεις για αύξηση 

τελών υπό διαμαρτυρία, ενώ στις 24.2.2010 κατέβαλε ποσό ύψους €124.472 που αφορά 
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σε αυξήσεις τελών μέχρι και 31.12.2009.  Σύμφωνα με επιστολή της Αρχής προς το 

Συνεργάτη με ημερ. 13.5.2010, τον ενημέρωσε ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε 

την πρόταση για διορισμό κοινά αποδεκτού διαμεσολαβητή για εξεύρεση λύσης, αίτημα και 

του ίδιου του Συνεργάτη.  

(ii) Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ αποδέχτηκε και ενέκρινε αντιπρόταση του 

Στρατηγικού Συνεργάτη «Α»  σε συνεδρία του ημερ. 8.9.2009.  Ο Συνεργάτης συμφώνησε 

σε αναθεώρηση των τιμών με κάποιες τροποποιήσεις και όρους που μεταξύ άλλων 

αναφέρει ότι σε περίπτωση που η ΑΗΚ δεν καταλήξει εντός του 2009 σε συμφωνία με το 

Στρατηγικό Συνεργάτη «Β» για την αναθεώρηση των τιμών, τότε από 1.1.2010 η εταιρεία 

θα πληρώνει με βάση τις αρχικές τιμές και η διαφορά (που αφορά στην αύξηση τελών) θα 

εκκρεμεί και θα υπόκειται σε τόκο 8% μέχρι την επίτευξη συμφωνίας και με το Στρατηγικό 

Συνεργάτη «Β», που σε περίπτωση που έχει ευνοϊκότερους όρους, οι ίδιοι όροι θα 

εφαρμοστούν και για το Στρατηγικό Συνεργάτη «Α». 

Η Αρχή στοχεύει στην βελτίωση κάποιων όρων της συμφωνίας και στην διασφάλιση των 

συμφερόντων της.  Εκφράσαμε την άποψη ότι η εκτέλεση των όρων των συμβολαίων με 

τους Στρατηγικούς Συνεργάτες πρέπει να παρακολουθείται στενά και να λαμβάνονται 

έγκαιρα και αποτελεσματικά μέτρα για συμμόρφωση των δύο Στρατηγικών Συνεργατών 

χωρίς να διακυβεύεται η ίση μεταχείριση τους.   

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος, η εκτέλεση των όρων των συμβολαίων 

παρακολουθείται στενά και λαμβάνονται μέτρα για συμμόρφωση των δύο Στρατηγικών 

Συνεργατών. 

11. Απαιτούμενος χρόνος για την επιθεώρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 46(2) των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών του 1941 - 2004 

για να μπορέσει μια ηλεκτρική εγκατάσταση να συνδεθεί με το δίκτυο της Αρχής, πρέπει 

να προηγηθεί έλεγχος και επιθεώρηση της από την Αρχή. Παρατηρήθηκαν μεγάλες 

καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των πελατών αναφορικά με την επιθεώρηση των  

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Σημειώνεται ότι αριθμός τέτοιων υποθέσεων διεκπεραιώνεται 

υπερωριακά (δηλαδή με επίσπευση) μετά από αίτημα του καταναλωτή και καταβολή του 

επιπλέον κόστους διεκπεραίωσης της εργασίας. Κατά το 2009 διεκπεραιώθηκαν 

παγκύπρια 28.472 επιθεωρήσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από τις οποίες οι 7.968 (δηλ. 

ποσοστό 28%) διεκπεραιώθηκαν υπερωριακά και εισπράχθηκε από την Αρχή ως τέλη 

επίσπευσης το ποσό των €1.093.109.  Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι κατά το 2009 το 

χρονικό διάστημα που απαιτείτο για τον έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων είχε ως 

ακολούθως: 

 

 

Επαρχία  Χωρίς επίσπευση  Με επίσπευση 
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Αμμόχωστος/Λάρνακα  50 μέρες 5 μέρες 

Λευκωσίας  33 μέρες 4 μέρες 

Λεμεσού  56 μέρες 9 μέρες 

Πάφου  40 μέρες 7 μέρες 
 

Από τις 15.12.2009 τέθηκαν σε πλήρη  εφαρμογή  οι νέοι Κανονισμοί της 16ης Έκδοσης 

του Ινστιτούτου Μηχανικής και Τεχνολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου, τους οποίους 

εφαρμόζει η ΑΗΚ και ως αποτέλεσμα ο χρόνος που απαιτείται για τον έλεγχο των 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αυξήθηκε σε σύγκριση με τον χρόνο που απαιτείται για την 

εκτέλεση της ίδιας εργασίας με βάση τους Κανονισμούς της 14ης Έκδοσης.   

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στη συνεδρία της Επιτροπής 

Οικονομικών της ΑΗΚ ημερ. 14.7.2009, το ΕΤΕΚ έχει επαφές με τον Υπουργό 

Συγκοινωνιών και Έργων και προωθεί τη διαδικασία, ούτως ώστε ο έλεγχος να γίνεται και 

να υπογράφεται από εγκεκριμένο ιδιώτη Μηχανικό, πράγμα που θα αποφορτίσει τη όλη 

διαδικασία ελέγχου. Σημειώνεται ότι το θέμα συζητήθηκε και στις συνεδριάσεις της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων της Βουλής ημερ. 23.6.2009 και 

17.11.2009.   

Εκφράσαμε την άποψη ότι η πιο πάνω διευθέτηση, αν τελικά εγκριθεί, θα οδηγήσει σε 

αποφόρτωση σημαντικού αριθμού προσωπικού και αξιοποίηση του σε άλλους τομείς, με 

συνεπακόλουθο την εξοικονόμηση σημαντικών ποσών. Θα πρέπει ωστόσο να 

διασφαλιστεί ότι η ποιότητα της εργασίας θα παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια στις 

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και η χρέωση που θα επωμίζεται ο καταναλωτής θα 

αντικατοπτρίζει το πραγματικό κόστος εκτέλεσης της εργασίας.  

Ο Πρόεδρος μας πληροφόρησε ότι η ΑΗΚ προχώρησε στην πρόσληψη 14 νέων 

εξεταστών εγκαταστάσεων και 21 Βοηθών Τεχνιτών και πρόσθεσε ότι με την κατάλληλη 

εκπαίδευσή τους το θέμα  των καθυστερήσεων στην επιθεώρηση των ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων θα απαμβλυνθεί σημαντικά.  

12. Προστασία του εισοδήματος της Αρχής - Έλεγχος μετρητών (καταγραφής 
ρεύματος) – παραβιάσεις – αντικατάσταση – περιορισμός επισφαλών χρεών 
καταναλωτών. 

(i) Κατά τη διάρκεια του 2009 έγινε έλεγχος σε 4.143 μετρητές σε σύγκριση με 3.177 το 

2008.  Οι 3.027 (73%) βρέθηκαν παραβιασμένοι (2.373 για το 2008) χωρίς όμως να είναι 

δυνατή στοιχειοθέτηση υποκλοπής ρεύματος, ενώ σε άλλες 284 (7%) περιπτώσεις οι 

μετρητές βρέθηκαν παραβιασμένοι και από τη διερεύνηση που ακολούθησε 

στοιχειοθετήθηκε υποκλοπή ρεύματος (243 για το 2008).  Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε 

κυρίως από την ομάδα κανονικού ελέγχου.  Σημειώνεται ότι οι ομάδες αιφνίδιου ελέγχου 

που αποτελούνται από εξεταστές εγκαταστάσεων, και συστάθηκαν το 2002, αμέσως μετά 

την αποκάλυψη του κυκλώματος κλοπής ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω φόρτου εργασίας 
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στον έλεγχο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, έχουν σχεδόν σταματήσει να πραγματοποιούν 

αιφνίδιους ελέγχους.  Το 2009 διενήργησαν μόνο 17 ελέγχους. 

Αναφορικά με τις παράνομες επεμβάσεις, κατά το 2009 χρεώθηκε και εισπράχθηκε 

συνολικό ποσό €983.813.  Το μεγαλύτερο μέρος από αυτό το ποσό σχετίζεται με 

περιπτώσεις υπέρβασης εγκεκριμένης ισχύος - πώληση επιπρόσθετου φορτίου 

(€759.299). 

Με συμπληρωματικό προϋπολογισμό προσλήφθηκαν το Σεπτέμβριο 2009, 21 

Εργάτες/Βοηθοί Τεχνίτες δικτύου και τον Απρίλιο 2010, 11 Τεχνικοί με σκοπό τόσο τον 

έλεγχο εγκαταστάσεων όσο και την διενέργεια αιφνιδιαστικών ελέγχων στους μετρητές. 

(ii) Κατά τη διάρκεια του 2009 συνεχίστηκε η αναστολή των εργασιών αντικατάστασης 

των μετρητών ρεύματος επειδή τα αποθέματα μετρητών που ήταν διαθέσιμα κρατήθηκαν 

για κάλυψη των τρεχουσών αναγκών (νέοι πελάτες).  Επίσης κατά την διάρκεια του 2009 

εντοπίστηκε πρόβλημα στους νέους ηλεκτρονικούς τριφασικούς μετρητές που 

εγκαταστάθηκαν (αφορά τις πρώτες δύο παρτίδες που παραλήφθηκαν και ανέρχονται 

περίπου σε 30.000 μετρητές από τους οποίους εγκαταστάθηκαν ήδη 27.000).  Ορισμένοι 

από τους μετρητές (περίπου 7% όπως υπολογίστηκε από την ΑΗΚ) παρουσίαζαν καμένες 

οθόνες και δεν είχαν καμία δυνατότητα ένδειξης καταγραφής ηλεκτρικής ενέργειας.  Το 

συγκεκριμένο πρόβλημα φαίνεται να παρουσιάζεται μετά την πάροδο ενός χρόνου από 

την εγκατάσταση τους.  Εξαιτίας αυτού του προβλήματος υπάρχει μεγάλη πιθανότητα είτε 

απώλειας εισοδημάτων, είτε υπερχρέωσης των πελατών στους οποίους ήταν 

εγκατεστημένοι οι χαλασμένοι μετρητές, αφού η κατανάλωση που χρεώθηκαν όταν χάλασε 

ο μετρητής ήταν καθ’ υπολογισμό με βάση προηγούμενες καταναλώσεις. 

Η Αρχή επικοινώνησε άμεσα με τον προμηθευτή και έχουν γίνει διευθετήσεις για 

αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, και της συνέχισης στην αναστολή των αντικαταστάσεων 

δεν αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα του αυξανόμενου αριθμού των μετρητών που πρέπει 

να αντικατασταθούν.  Όπως αναφέραμε σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, η αντικατάσταση 

κρίθηκε αναγκαία από την Αρχή είτε διότι οι μετρητές έχουν ξεπεράσει εδώ και αρκετά 

χρόνια την περίοδο χρήσιμης ζωής τους, είτε διότι αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα τα 

οποία πιθανόν να οδηγούν σε λανθασμένη καταγραφή της κατανάλωσης ηλεκτρικού και 

έτσι να μην υπάρχει ικανοποιητική προστασία τόσο του εισοδήματος της Αρχής όσο και 

των καταναλωτών.  Όπως αναφέρθηκε και στην Έκθεσή μας για το 2007, ο αριθμός των 

μετρητών αυτών ανερχόταν γύρω στις 56.000, ενώ σύμφωνα με υπολογισμούς του 

∆ιευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου, 4-5 χιλιάδες μετρητές προστίθενται ετήσια στον κατάλογο 

των μετρητών που χρήζουν αντικατάστασης. 

Η Επιτροπή Προσφορών με σχετικό σημείωμα της ημερ. 11.3.2010 εισηγείται στο 

∆ιοικητικό Συμβούλιο την κατακύρωση διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών σχετικά με το 
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σχεδιασμό και την εφαρμογή πιλοτικού συστήματος αυτόματης διαχείρισης μετρητών 

(ΑΜΜ) στην εταιρεία KEMA International B.V. για ποσό €271.410, η οποία να κληθεί σε 

διευκρινιστική συνάντηση πριν την κατακύρωση του συμβολαίου. 

Ζητήσαμε να ενημερωθούμε πώς προτίθεται η Αρχή να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο 

πρόβλημα της αντικατάστασης των μετρητών το οποίο με την πάροδο του χρόνου 

συνεχώς επιδεινώνεται.  

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι,  η αντικατάσταση όλων των μετρητών που πιθανό να 

παρουσιάζουν πρόβλημα έχει αρχίσει και παράλληλα έχουν δοθεί οδηγίες για να 

επαναρχίσει η αντικατάσταση μετρητών ηλικίας πέραν των 30 χρόνων η οποία 

αποφασίστηκε να γίνει από προσωπικό της ΑΗΚ, εκτός ωρών εργασίας, με σταθερή 

αποζημίωση ανά τεμάχιο.  Πρόσθεσε επίσης ότι θα ληφθούν υπόψη και τα αποτελέσματα 

της εφαρμογής του πιλοτικού συστήματος αυτόματης μέτρησης (ΑΜΜ), ώστε να 

αποφευχθεί η διπλή αντικατάσταση. 

13. Μετρητές ΑΗΚ με πολλαπλασιαστή στην ένδειξη.  

(α)  Στην έκθεση της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου για το 2009, γίνεται αναφορά στην 

έρευνα που διενεργήθηκε για καταναλωτές με μετρητές με πολλαπλασιαστή στην ένδειξη, 

και συγκεκριμένα στον έλεγχο της διαδικασίας εγκατάστασης μετρητών με 

πολλαπλασιαστή ενδείξεων στα υποστατικά συγκεκριμένων καταναλωτών και τη σχετική 

ενημέρωση του νέου λογισμικού συστήματος «Εξυπηρέτηση & Τιμολόγηση Πελατών» της 

ΑΗΚ. Σύμφωνα με την έκθεση εντοπίστηκαν δύο περιπτώσεις λανθασμένης καταγραφής 

μετρητών με πολλαπλασιαστή στην ένδειξη, που είχε ως επακόλουθο την απώλεια 

εισοδήματος σχεδόν €500.000 για την ΑΗΚ. 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. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την έκθεση 

παρά τις ενδείξεις και προειδοποιήσεις του λογισμικού συστήματος, ότι υπήρχε πρόβλημα 

με τις καταναλώσεις των συγκεκριμένων καταναλωτών, εντούτοις αυτές αγνοήθηκαν και 

δεν διερευνήθηκαν. 

(β)  Από έρευνα της Υπηρεσίας μας  διαπιστώθηκε ότι μετά τον εντοπισμό του λάθους 

από τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, η Αρχή προχώρησε στην ετοιμασία 

αναθεωρημένων λογαριασμών για την μια εταιρεία, από την οποία προέκυψε επιπρόσθετο 

οφειλόμενο ποσό ύψους €222.443,98. Ο πελάτης αρνήθηκε να πληρώσει τους 

αναθεωρημένους λογαριασμούς επικαλούμενος το γεγονός ότι το λάθος ήταν της ΑΗΚ και 

συνεπώς αυτή έπρεπε να επωμισθεί το κόστος. Στις 24.8.2009  η Αρχή εισέπραξε με 

απευθείας χρέωση από την τράπεζα του πελάτη το αναθεωρημένο ποσό, και ενόψει του 

γεγονότος ότι η εντολή προς την τράπεζα αφορούσε την εξόφληση του μηνιαίου 

λογαριασμού του μόνο και όχι οποιασδήποτε διαφοράς, η Αρχή προχώρησε στην 
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επιστροφή των €222.443,98. Σημειώνεται ότι η εν λόγω εταιρεία καταχώρισε στο Ανώτατο 

∆ικαστήριο την προσφυγή αρ. 1268/09, με αίτημα την ακύρωση της απόφασης της ΑΗΚ 

για επιβολή αναθεωρημένης χρέωσης.  

Αναφορικά με την  άλλη εταιρεία, παρόλο που ο πελάτης ενημερώθηκε από την Αρχή για 

το λάθος που δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2009, εντούτοις τον Μάρτιο του 2010 του 

κοινοποιήθηκαν οι αναθεωρημένες χρεώσεις με βάση τις αναθεωρημένες καταναλώσεις 

σύμφωνα με τις οποίες προκύπτει επιπρόσθετο οφειλόμενο ποσό ύψους €237.539,89,  

χωρίς ωστόσο να του έχουν  ακόμα αποσταλεί αναθεωρημένοι λογαριασμοί.  

Με επιστολή ημερ. 30.7.2009 προς τους ∆ιευθυντές των Περιφερειών, η Επιχειρησιακή 

Μονάδα Εξυπηρέτησης Πελατών ανακοίνωσε το τερματισμό της παραμετροποίησης 

μετρητών της ΑΗΚ με πολλαπλασιαστή των ενδείξεων καταμέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας 

και /ή μέγιστης ζήτησης, τόσο για τους νέους πελάτες, όσο και για τις περιπτώσεις των 

υφιστάμενων πελατών, που για οποιαδήποτε αιτία απαιτείται αντικατάσταση του μετρητή 

τους.  

Επειδή τα εν λόγω περιστατικά είναι σοβαρά και έχουν συμβεί και στο παρελθόν με 

αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων, εισηγούμαστε όπως γίνει σχετική έρευνα για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο προκύπτουν οποιεσδήποτε ευθύνες με αποτέλεσμα την πιθανή 

απώλεια εσόδων της Αρχής. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι  η χρέωση για το αναθεωρημένο ποσό επιστράφηκε στον 

πελάτη, γιατί δεν ήταν μέρος του μηνιαίου του λογαριασμού για τον οποίο είχε αυτόματη 

τραπεζική εντολή και επίσης γιατί κρίθηκε ότι θα έπρεπε να γίνουν διαβουλεύσεις με τον 

πελάτη για τη ρύθμιση αποπληρωμής του οφειλόμενου ποσού.   Πρόσθεσε επίσης ότι και 

στις δύο περιπτώσεις, το λάθος οφειλόταν στον ανθρώπινο παράγοντα, χωρίς να 

προκύπτει σκοπιμότητα δόλου ή κακόβουλη ενέργεια.  Όπως μας πληροφόρησε ο  

Πρόεδρος, μετά τον εντοπισμό των δυο περιπτώσεων λήφθηκαν αμέσως διορθωτικά 

μέτρα. 

14. Παράβαση των όρων λειτουργίας των Ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών. 

(α) Μετρήσεις Ποιότητας Αέρα γύρω από τους Ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς της 

Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου – Υπερβάσεις οριακών τιμών.  Η Αρχή οφείλει, σύμφωνα 

με τις σχετικές άδειες που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, να αποστέλλει κάθε χρόνο, και μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου χρόνου 

στο εν λόγω Υπουργείο, σχετική αναλυτική έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των 

μετρήσεων ποιότητας αέρα που διεξάγει σε κατάλληλα σημεία γύρω από τους 

ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς σε σύγκριση με τα αντίστοιχα όρια ποιότητας του 

ατμοσφαιρικού αέρα που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία και Κανονισμούς.  Σκοπός 

είναι η ποιότητα του αέρα γύρω από τους σταθμούς να είναι μέσα στα πλαίσια της 
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σχετικής νομοθεσίας/Κανονισμών για προστασία, μεταξύ άλλων, των κοινοτήτων που 

γειτνιάζουν με τους σταθμούς.  

Σύμφωνα με τις σχετικές εκθέσεις για τα έτη 2008 και 2009, έχουν διαπιστωθεί  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).   

Ζητήσαμε να πληροφορηθούμε τα μέτρα που προτίθεται να πάρει η Αρχή για βελτίωση 

της ποιότητας του αέρα γύρω από τους σταθμούς της και συμμόρφωση με τις σχετικές 

άδειες και τη νομοθεσία. 

Απαντώντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι για τον Η/Σ Βασιλικού έχουν ολοκληρωθεί εντός του 

2009  οι μετατροπές για βελτίωση του συστήματος καύσης  στις Μονάδες Αρ. 1 και 2 και οι 

τιμές εκπομπής των αιωρούμενων σωματιδίων και οξειδίων του αζώτου, βρίσκονται πλέον 

εντός των προβλεπόμενων ορίων.  Για τον Η/Σ ∆εκέλειας, ο Πρόεδρος μας πληροφόρησε 

ότι, αποφασίστηκε να διεξαχθούν περαιτέρω δοκιμές με χημικά πρόσθετα εντός του 2010 

και αναλόγως των αποτελεσμάτων θα εξεταστεί και η περίπτωση της Μονής. 

(β) Μετρήσεις εκπεμπόμενων ρύπων από τους ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς - 

Υπερβάσεις πέραν των επιτρεπόμενων ορίων.  Στις σχετικές άδειες λειτουργίας των 

ηλεκτροπαραγωγών σταθμών καθορίζονται οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών ουσιών  

στα αέρια απόβλητα, όπως οξειδίων του αζώτου (ΝΟ/ΝΟχ), σκόνης, διοξειδίου του θείου, 

μονοξειδίου του άνθρακα κ.ά.  Όπως προκύπτει από τα ετήσια στοιχεία της Αρχής για τα 

έτη 2006, 2007, 2008, και 2009  υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, σε όλους τους σταθμούς, 

αναφορικά με την εκπομπή ρύπων πέραν των επιτρεπόμενων ορίων από τις σχετικές 

άδειες, με κίνδυνο επιβολής ποινών στην Αρχή ή και ανάκλησης των σχετικών αδειών, 

σύμφωνα με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας.  Συγκεκριμένα 

παρουσιάζονται υπερβάσεις της οριακής τιμής της σκόνης στους σταθμούς Βασιλικού και 

∆εκέλειας, καθώς επίσης υπερβάσεις της οριακής τιμής οξειδίων του αζώτου στους 

σταθμούς ∆εκέλειας και Μονής.  Σημειώνεται ότι έχει ήδη επιβληθεί στην ΑΗΚ πρόστιμο 

ύψους €2.500 (Ποινική Υπόθεση αρ. 2066/08) όσον αφορά στη συγκέντρωση σκόνης στα 

εκπεμπόμενα καυσαέρια στο σταθμό Βασιλικού ενώ  εναντίον της ΑΗΚ  εκκρεμούν δύο 

νέες Ποινικές Υποθέσεις αρ. 20359/09 και αρ.6016/2010, μετά από επιθεώρηση του 

Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στο σταθμό ∆εκέλειας.  

Σχετικά με τον Η/Σ ∆εκέλειας, αναφέρεται ότι οι διάφορες ενέργειες της Αρχής για 

βελτίωση των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων φαίνεται να μην απέδωσαν, ενώ για 

τις υπερβάσεις οξειδίων του αζώτου στους Η/Σ ∆εκέλειας  και Η/Σ Μονής δεν έχουν ληφθεί 

μέχρι σήμερα οποιαδήποτε βελτιωτικά μέτρα. 



 - 21 -

Σύμφωνα με σχετικές εκθέσεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ημερ. 29.1.2009 και 

7.1.2010, η Κύπρος πρέπει να λάβει άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για μείωση των 

εκπομπών οξειδίων του αζώτου. 

Το θέμα των εκπομπών ρύπων θεωρείται πολύ σοβαρό και ζητήσαμε να ενημερωθούμε 

για τις ενέργειες της Αρχής, για συντονισμένη αντιμετώπιση των πιο πάνω και πλήρη 

συμμόρφωση με την σχετική νομοθεσία, δεδομένου ότι οι εκπομπές ρύπων πέραν των 

επιτρεπόμενων ορίων συνεχίζονται και δημιουργούν, μεταξύ άλλων, περιβαλλοντικά 

προβλήματα.  

Ο Πρόεδρος μας ενημέρωσε για τα μέτρα που λαμβάνονται για βελτίωση της ποιότητας 

των εκπομπών διοξειδίου του θείου και σκόνης και πρόσθεσε ότι εξετάζονται τρόποι 

μείωσης των εκπομπών οξειδίων του αζώτου. 

15. Σχέδιο Εμπορίας ∆ικαιωμάτων Εκπομπών Θερμοκηπιακών Αερίων, έλλειμμα 

δικαιωμάτων για την ΑΗΚ και ανάκτηση συνεπαγόμενου  κόστους. 

(α) Εθνικό Σχέδιο Κατανομής ∆ικαιωμάτων για το 2008-2012.   Το τελικό εθνικό 

σχέδιο κατανομής δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κύπρου (ΕΣΚ∆), για 

την πενταετία 2008-2012, εγκρίθηκε στις 18.7.2007 από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ).  Το σύνολο των δικαιωμάτων που αναλογούν στην ΑΗΚ  για την 

πενταετία ανέρχεται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, σε 18,04 εκ. δικαιώματα σε σύγκριση 

με 23,4 εκ. δικαιώματα που προέβλεπε αρχικά το ΕΣΚ∆. Σημειώνεται ότι το  αναμενόμενο 

έλλειμμα της ΑΗΚ, υπολογίζεται σε 4,8 εκ. δικαιώματα (τόνους CO2) περίπου, με πολύ 

σημαντικό κόστος για την ΑΗΚ, δεδομένου ότι η μέση τιμή αγοράς δικαιωμάτων μέχρι τον 

Απρίλιο 2010 από την ΑΗΚ ανερχόταν σε €11,65 ανά τόνο CO2. 

(β) Κατάσταση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου της ΑΗΚ για τα 

έτη 2008 και 2009.  Με βάση τις επιβεβαιωμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 

την κατανομή των σχετικών δικαιωμάτων για τα έτη 2008 και 2009, προέκυψε για την ΑΗΚ 

έλλειμμα δικαιωμάτων που ανέρχεται σε 669.256 δικαιώματα το 2009 και 861.093 

δικαιώματα το 2008.  Για την περίοδο 1.1.2008 – 30.4.2009, η ΑΗΚ, προέβη σε αγορά 

1.235.000 δικαιωμάτων έναντι συνολικού ποσού €14.385.103 για κάλυψη του 

μεγαλύτερου μέρους του ελλείμματος για το 2008 και 2009.  

Επισημαίνεται ότι ενώ η ΑΗΚ στην οποία κατανεμήθηκε το 66% περίπου των συνολικών 

δικαιωμάτων, παρουσίασε σημαντικό έλλειμμα για την περίοδο 2008-2009 και 

συγκεκριμένα 1.530.349 δικαιώματα που υπολογίζεται σε €17,8 εκ. περίπου, όλες οι 

ιδιωτικές εγκαταστάσεις, στις οποίες κατανεμήθηκαν τα υπόλοιπα δικαιώματα, 

πραγματοποίησαν περισσεύματα  δικαιωμάτων, τα οποία συνολικά ανέρχονται περίπου 

σε 617.900 και υπολογίζονται σε €7,2 εκ. (σε τιμές Απριλίου 2010 περίπου €8,6 εκ.). 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, εκτιμώντας τα σχετικά αποτελέσματα για τα έτη 2008 και 2009, 

απευθύνθηκε στις 14.4.2010 (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) προς την αρμόδια Επιτροπή 
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της ΕΕ, με σκοπό τη διερεύνηση της πιθανότητας λήψης διορθωτικών μέτρων αλλά η 

απάντηση ήταν αρνητική. Το γεγονός τούτο εγείρει το ερώτημα κατά πόσο είχε γίνει 

ορθολογιστικά η κατανομή δικαιωμάτων από το εν λόγω Τμήμα. 

Λόγω των πιο πάνω, εισηγηθήκαμε όπως η ΑΗΚ υποβάλει σχετικό αίτημα προς την 

Αρμόδια Αρχή όπως εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης τυχόν διορθωτικών μέτρων.  

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, η ΑΗΚ είχε εκφράσει στο παρελθόν τη διαφωνία της με την 

κατανομή και ζήτησε από την Αρμόδια Αρχή επανεξέταση, ενώ πρόσθεσε ότι  η Αρχή 

προτίθεται σύντομα να υποβάλει εκ νέου σχετικό αίτημα. 

(γ) Ανάκτηση του κόστους του ελλείμματος δικαιωμάτων της ΑΗΚ.  Η ΡΑΕΚ στις 

15.5.2009 ενέκρινε όπως το κόστος ελλείμματος δικαιωμάτων αερίων του θερμοκηπίου, το 

οποίο θεωρείται ότι αποτελεί μέρος των λειτουργικών δαπανών της Αρχής, είναι 

ανακτήσιμο μέσω των τιμολογίων της ΑΗΚ προς τους πελάτες της. Το ποσοστό το οποίο 

είχε εγκριθεί ανερχόταν στο 3% επί της συνολικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας, με 

εφαρμογή από την 1.6.2009.   

Στην Έκθεση μας για το 2008 ανέφερα, μεταξύ άλλων, ότι προκαλεί απορία η, από μέρους 

της ΡΑΕΚ, επίκληση της βιωσιμότητας της ΑΗΚ ως λόγου για την ανάκτηση του κόστους 

ελλείμματος των δικαιωμάτων αερίων του θερμοκηπίου, αφού επί σειρά ετών και 

συγκεκριμένα από το 2002 μέχρι και το 2007 η ΑΗΚ εκταμίευσε συνολικό ποσό πέραν των 

€128 εκ. υπό μορφή «μερισμάτων» προς το Πάγιο Ταμείο της ∆ημοκρατίας  ενώ η ΡΑΕΚ, 

από την πληροφόρηση που τέθηκε υπόψη μας, ουδέποτε έθεσε στο παρελθόν (από το 

2004 που ιδρύθηκε) θέμα σχετικά με τη βιωσιμότητα της Αρχής.  

Η ΑΗΚ με απόφασή της ημερ. 25.6.2009 ανέστειλε την εφαρμογή ανάκτησης των 

ελλειμματικών δικαιωμάτων (σχετικό ∆ελτίο Τύπου εκδόθηκε αυθημερόν). Σε σχετική 

συνάντηση της ΡΑΕΚ, του Προέδρου της ΑΗΚ, του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού και του Υπουργού Οικονομικών στις 21.12.2009,  βεβαιώθηκε ότι η ανάκτηση 

του κόστους ελλείμματος δικαιωμάτων αερίων του θερμοκηπίου, με οποιοδήποτε άλλο 

τρόπο, από την επιπρόσθετη χρέωση επί των τιμολογίων της ΑΗΚ, δεν είναι εφικτή, χωρίς 

ωστόσο αυτό να έχει τεκμηριωθεί.  

Στις 18.2.2010 η ΡΑΕΚ ενέκρινε την ανάκτηση του κόστους ελλείμματος δικαιωμάτων, 

μέσω της αυτόματης αναπροσαρμογής των τελών χρέωσης με βάση τη ρήτρα καυσίμου, 

με ημερομηνία έναρξης την 1.3.2010. Η ανάκτηση του συσσωρευμένου κόστους για την 

περίοδο 1.1.2008 – 28.2.2010, θα γίνει ομοιόμορφα κατά τα επόμενα 7 έτη, ενώ 

παράλληλα θα γίνεται μείωση της ειδικής διατίμησης για τις ευπαθείς ομάδες 

καταναλωτών, για αποφυγή επιπρόσθετης επιβάρυνσης.  

Κατά την άποψή μας, υπάρχει κίνδυνος η πλήρης ανάκτηση του κόστους να ενεργήσει ως 

αντικίνητρο για την 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 
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την ΡΑΕΚ σε τετραμηνιαία βάση.  Εγείρεται ωστόσο το ερώτημα πώς η ΡΑΕΚ θα 

παρακολουθεί το βαθμό υλοποίησης των μέτρων εφόσον αυτά δεν έχουν 

συγκεκριμενοποιηθεί.  

Σημειώνεται ότι η ΑΗΚ αναμένεται να έχει σημαντικά ελλείμματα δικαιωμάτων μέχρι το 

2012, με σημαντικό συνεπαγόμενο κόστος.  Από το 2013 και μετά με βάση την νέα 

τροποποιημένη Οδηγία, 2009/29/ΕΚ όταν πλέον θα ξεκινήσει σταδιακά να μειώνεται το 

ποσοστό της δωρεάν παραχώρησης δικαιωμάτων εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων, 

μέχρι την πλήρη κατάργησή της, το κόστος των αερίων του θερμοκηπίου για την Αρχή και 

κατ’ επέκταση στον Κύπριο πολίτη θα είναι σημαντικά αυξημένο.  Συνεπώς, εισηγηθήκαμε 

όπως, η εφαρμογή του θεσμού της ανάκτησης συνοδεύεται με συγκεκριμένα μέτρα αλλά 

και βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για μείωση των θερμοκηπιακών 

ρύπων περιλαμβανομένης της εφαρμογής στρατηγικού σχεδίου εκ μέρους της ΑΗΚ για 

παραγωγή ενέργειας και από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ενώ το πρόσθετο 

κόστος που θα επωμίζεται ο καταναλωτής λόγω των ρύπων, να παρουσιάζεται ξεχωριστά 

στο τιμολόγιο της ΑΗΚ για σκοπούς ενημέρωσης των καταναλωτών αλλά πρωτίστως για 

να ενεργεί ως μοχλός πίεσης για μείωση των ρύπων.  

 Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος, δεν συμφωνεί ότι η πλήρης ανάκτηση του κόστους 

αγοράς δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων θα ενεργήσει ως αντικίνητρο για τη μείωση 

τους.  Ανέφερε επίσης ότι, το πρόσθετο κόστος που θα επωμίζεται ο καταναλωτής, δεν θα 

πρέπει να τυγχάνει διαφορετικού χειρισμού όσον αφορά στην παρουσίαση του στο 

τιμολόγιο της ΑΗΚ, εφόσον αυτό αποτελεί λειτουργικό κόστος και όχι  "πρόστιμο".   

16. Πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Βιομηχανικές Εκπομπές 

και επιπτώσεις στην ΑΗΚ. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ετοίμασε πρόταση Οδηγίας με τίτλο «Βιομηχανικές 

Εκπομπές» η οποία τροποποιεί και ενοποιεί επτά Ευρωπαϊκές Οδηγίες, με σκοπό τη 

μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων για εγκαταστάσεις καύσης.  Η Οδηγία αναμένεται 

να τεθεί σε ισχύ το 2016.  Τα προτεινόμενα όρια εκπομπής ρύπων (σκόνη, οξείδια του 

αζώτου, διοξείδιο του θείου) για μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης είναι πολύ χαμηλά.  

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΗΚ, εάν η Οδηγία εφαρμοστεί από το 2016 στην Κύπρο, η 

Αρχή δεν θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις της Οδηγίας με κίνδυνο 

να της επιβληθούν σημαντικά χρηματικά πρόστιμα και να τεθεί σε κίνδυνο η επάρκεια 

παραγωγής από πιθανό κλείσιμο κάποιων μονάδων. Επιπρόσθετα, για περιορισμό των 

εκπομπών ρύπων στα καθοριζόμενα από την εν λόγω Οδηγία όρια, η Αρχή θα είναι 

αναγκασμένη να προβεί σε εγκατάσταση δαπανηρών τεχνολογιών, με σοβαρές 

οικονομικές επιπτώσεις στην Αρχή.  

Το Μάρτιο 2009 το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ως αρμόδια Αρχή, σε συνεργασία με 

την ΑΗΚ, ζήτησε από την ΕΕ, τη μετατόπιση της ημερομηνίας εφαρμογής της νέας 

Οδηγίας το 2020 αντί το 2016 και παράλληλα να δοθεί παρέκκλιση για τον Η/Σ ∆εκέλειας,  
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υπό προϋποθέσεις. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την σχετική έκθεση που υποβλήθηκε 

στην ΕΕ, το αναμενόμενο κόστος για την ΑΗΚ για την περίοδο 2016-2030, αν η 

προτεινόμενη Οδηγία εφαρμοστεί το 2016, ανέρχεται σε €200 εκ. 

Το θέμα εξακολουθεί να εκκρεμεί και αναμένεται ότι τον Ιούνιο 2010 θα ληφθεί οριστική 

απόφαση από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και θα εκδοθεί η νέα Οδηγία με εφαρμογή 1.1.2016. 

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

Οδηγίας ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά τους μελλοντικούς σχεδιασμούς της  ΑΗΚ και 

κυρίως στο αναπτυξιακό της πρόγραμμα, ώστε η ΑΗΚ να μπορέσει να  συμμορφωθεί με 

τις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το χαμηλότερο δυνατό 

κόστος.  

Ο Πρόεδρος μας πληροφόρησε ότι οι πρόνοιες της πιο πάνω Οδηγίας έχουν ληφθεί 

σοβαρά υπόψη κατά τη ετοιμασία του νέου αναπτυξιακού προγράμματος της Αρχής. 

17. 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.  

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

Φεβρουάριο του 2010, τα συσσωρευμένα έσοδα που απώλεσε η ΑΗΚ ανέρχονται σε 

€9.583.185 τα οποία θεωρούνται ως υποχρεώσεις δημόσιας ωφέλειας και ανακτώνται από 

τους υπόλοιπους καταναλωτές, χωρίς ωστόσο να παρθεί οποιαδήποτε απόφαση 

αναφορικά με τον τρόπο ανάκτησης τους. Σημειώνεται ότι με επιστολή του ημερ. 

16.3.2010, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ζήτησε από την Αρχή 

όπως προχωρήσει στη διεξαγωγή νέας μελέτης για περαιτέρω βελτίωση της ειδικής 

διατίμησης.  

Αναφορικά με  τη πιο πάνω διατίμηση παρατηρούνται τα ακόλουθα: 

(α)  Η ΑΗΚ προχώρησε στην εφαρμογή ειδικής διατίμησης (08)  από την οποία 

επωμίστηκε απώλεια εσόδων ύψους €9,6 εκ χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να ελέγξει 

κατά πόσο οι ενταγμένοι στην ειδική αυτή διατίμηση ήταν και δικαιούχοι, αφού το 

πρόγραμμα ελέγχου των αιτητών ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία από την Αρχή το 

∆εκέμβριο του 2009, με αποτέλεσμα μετά την παρέλευση τριών και πλέον ετών από την 

εφαρμογή της, να εντοπίσει  ότι 2.421 μη δικαιούχοι, από τις 23.548 καταναλωτές 

(ποσοστό 10,3%), ήταν ενταγμένοι   και επωφελούνταν από  αυτή τη διατίμηση. 

Παρακαλώ  όπως μας πληροφορήσετε κατά πόσο προτίθεστε να προβείτε σε 
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οποιεσδήποτε ενέργειες, και εάν ναι σε ποιές, για ανάκτηση των εσόδων που 

απολέσθηκαν από την ένταξη στην  ειδική διατίμηση (08) 2.421 μη δικαιούχων.  

(β)  Τέσσερα χρόνια μετά την εφαρμογή της ειδικής διατίμησης, δεν έχει ακόμα 

αποφασισθεί ο τρόπος ανάκτησης των χαμένων εσόδων. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην 

ανάκτηση του ποσού θα επιφέρει αφενός περαιτέρω συσσωρευμένο κόστος στο 

καταναλωτή και επιβαρύνει την ήδη άσχημη ταμειακή κατάσταση της Αρχής.  

(γ)  ∆ιατυπώσαμε την άποψη ότι η κοινωνική πολιτική του Κράτους θα πρέπει να 

ασκείται από την ίδια την Κυβέρνηση, και συνεπώς η εξεύρεση άλλων τρόπων βοήθειας, 

από τα κρατικά ταμεία, των πιο πάνω πολιτών ίσως να ήταν ορθότερη και δικαιότερη 

λύση. 

Ο Πρόεδρος μας ανέφερε ότι έχει ήδη υποβληθεί σχετικό αίτημα στη ΡΑΕΚ αναφορικά με 

την ανάκτηση του σχετικού ποσού.   

18. Υποθέσεις που στάληκαν στη Γραμματεία/Νομικές Υπηρεσίες για είσπραξη 

χρεών τελικών λογαριασμών.  

Σύμφωνα με σχετικές καταστάσεις που έχουν ετοιμαστεί από τις Περιφέρειες και 

περιλαμβάνουν  υποθέσεις τελικών λογαριασμών που οφείλονται στην Αρχή από 

καταναλωτές, φαίνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν σταλεί από τις Περιφέρειες στη 

Γραμματεία/Νομικές Υπηρεσίες της Αρχής σημαντικός αριθμός ανεξόφλητων λογαριασμών 

για λήψη των απαραίτητων νομικών μέτρων για είσπραξη των οφειλόμενων ποσών. 

Μετά από έρευνα που διενήργησε η Περιφέρεια Λευκωσίας, διαπιστώθηκε ότι η ΑΤΗΚ, 

ανέθεσε το χειρισμό τέτοιων υποθέσεων σε ιδιωτική εταιρεία η οποία κατά την διάρκεια του 

2008 εισέπραξε εκ μέρους του Οργανισμού ποσό ύψους €1 εκ. Σε σχετική επιστολή της 

ημερ. 21.1.2009 η Περιφέρεια εισηγείται την εφαρμογή παρόμοιας πρακτικής και από την 

ΑΗΚ.  

Εισηγηθήκαμε όπως η Αρχή εξετάσει την πρόταση της Περιφέρειας για ανάθεση της 

είσπραξης των χρεών που οφείλονται από τελικούς λογαριασμούς σε εταιρεία που 

εξειδικεύεται στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Σε απάντησή του ο Πρόεδρος της Αρχής 

μας ανέφερε ότι η είσπραξη μέρους των υπό αναφορά χρεών ανατέθηκε σε εξειδικευμένη 

εταιρεία στις 2.6.2009.   

Στη συνεδρία του ημερ. 28.7.2009 το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, μετά από 

παραστάσεις των Συντεχνιών οι οποίες θεωρούν ότι δίνεται εκτός ΑΗΚ εργασία η οποία θα 

μπορούσε να διεκπεραιωθεί από το προσωπικό, να ζητήσει από την ιδιωτική εταιρεία την 

αναστολή της ανατεθείσας εργασίας.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος, σύντομα θα ακολουθήσει νέα συνάντηση μεταξύ 

της ∆ιεύθυνσης της ΑΗΚ και των Συντεχνιών για λήψη οριστικών αποφάσεων, όσον 

αφορά την ανάθεση είσπραξης των παλιών τελικών λογαριασμών. 
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 19. ∆ιαχείριση αποθεμάτων – Αναδιοργάνωση Εφοδιαστικής Αλυσίδας της ΑΗΚ. 

(α) Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο σε 

συνεδρία του ημερ. 6.8.2007, αποφάσισε την δημιουργία νέας περιφερειακής αποθήκης 

στη Λεμεσό η λειτουργία της οποίας αναμένεται να αρχίσει μετά το τέλος του 2009.  

Επισημαίνεται, ότι οι αποφάσεις που λήφθηκαν κατά καιρούς για ανέγερση περιφερειακών 

αποθηκών, φαίνεται να έγιναν αποσπασματικά χωρίς αυτές να εντάσσονται σε ένα 

ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό με στόχο την βελτιστοποίηση της διαχείρισης των 

αποθεμάτων.  Παρά τις διαπιστώσεις και ξεκάθαρες τοποθετήσεις Συμβούλων της ΑΗΚ, το 

Μάιο του 2002, για δημιουργία κεντρικής αποθήκης, εντούτοις δεν λήφθηκε καμιά 

απόφαση για υιοθέτηση ή απόρριψη της εισήγησης αυτής.   

(β) Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο στις 28.8.2006 αποφάσισε τη διεξαγωγή σχετικής μελέτης  

και διορίστηκε ειδική επιτροπή με κύριο άξονα την εξέταση  του τρόπου λειτουργίας των 

αποθηκών ώστε να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα ή μη, λειτουργίας μιας κεντρικής 

αποθήκης  Η Επιτροπή κατέληξε ότι τα οφέλη που θα προκύψουν για την Αρχή θα είναι 

πολύ περισσότερα από το ψηλό κεφαλαιουχικό κόστος, ενώ παράλληλα θα αποφέρει και 

σημαντική εξοικονόμηση με τη μείωση των αποθεμάτων.  Η έκθεση της Επιτροπής 

υποβλήθηκε στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο στις 25.11.2008. 

(γ) Η Αρχή ανέθεσε σε συγκεκριμένους Σύμβουλους (διαγωνισμός 183/2007), τη 

διενέργεια μελέτης με θέμα την αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας της ΑΗΚ.  Το 

τελικό κείμενο της μελέτης παρουσιάστηκε σε συνεδρία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου στις 

14.4.2009.   

Στην έρευνα των πιο πάνω Συμβούλων καταγράφηκαν διάφορες αδυναμίες που αφορούν, 

μεταξύ άλλων, στο απόθεμα που είναι διασπαρμένο παγκύπρια, στην παραπλανητική 

απεικόνιση αποθεμάτων, στην μη ενεργοποίηση εξειδικευμένου λογισμικού για τη 

διαχείριση αποθηκευτικών χώρων, στη διατήρηση απηρχαιωμένων υλικών στο απόθεμα 

κ.λπ.  Στην ίδια συνεδρία, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στη ∆ιεύθυνση Προμηθειών να 

μελετήσει λεπτομερώς την πρόταση των Συμβούλων.   

Ο Εκτελεστικός ∆ιευθυντής Υποστήριξης με σημείωμά του προς το Γενικό ∆ιευθυντή ημερ. 

20.5.2009, εισηγείται την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τις εισηγήσεις των 

συγκεκριμένων Συμβούλων, για το συνολικό ποσό των €649.000.  Η πρόταση εγκρίθηκε 

από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο στις 30.6.2009.  Σύμφωνα με το πιο πάνω σημείωμα αν 

ληφθεί υπόψη ότι η αξία των αποθεμάτων των υλικών Μεταφοράς/∆ιανομής στις 

31.12.2008 ήταν περίπου €37,4 εκ., μείωση της τάξεως του 20% στην αξία τους 

ισοδυναμεί με μείωση περίπου €7,5 εκ. που σημαίνει ότι η επένδυση (των €649.000) θα 

αποσβεστεί από τον πρώτο χρόνο.   

Παρατηρήθηκε μεγάλη καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την επίλυση των 

προβλημάτων που αφορούν στην εφοδιαστική αλυσίδα της Αρχής ενώ υπήρχαν 
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εισηγήσεις από συγκεκριμένους Εξωτερικούς Συμβούλους (Μάιος 2002) και από Επιτροπή 

(Νοέμβριος 2007), για την ανάγκη κεντρικοποιημένης διαχείρισης αποθεμάτων. Σύμφωνα 

με έκθεση προόδου που ετοιμάστηκε από τη ∆ιεύθυνση Προμηθειών ημερ. 30.3.2010, το 

έργο προχωρεί και αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος Σεπτεμβρίου 2010. 

Ο Πρόεδρος μας πληροφόρησε ότι, οι εργασίες του έργου βρίσκονται στο τελικό στάδιο και 

πρόσθεσε ότι η Ομάδα Εργασίας, καθώς και η Καθοδηγητική Ομάδα, με συμμετοχή δύο 

μελών του ∆Σ παρακολουθεί το έργο και θεωρεί ότι τα οικονομικά οφέλη από τη λειτουργία 

της Κεντρικής Αποθήκης, μεταξύ άλλων θα επιφέρουν μείωση στην αξία των αποθεμάτων, 

που θα φθάσει το 20% της συνολικής δαπάνης . 

20. Παγκύπριο Κέντρο τηλεξυπηρέτησης πελατών. 

Στις 22.12.2006 προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός αρ. 216/2006 για τη δημιουργία Κέντρου 

Τηλεξυπηρέτησης Πελατών (Κ.Τ.Π.), το οποίο θα εξυπηρετεί το κοινό όσον αφορά στην 

αναφορά βλαβών, παραπόνων, στις αιτήσεις ηλεκτροδότησης και σε θέματα 

λογαριασμών. Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε σε συγκεκριμένη εταιρεία για το ποσό των 

€1.371.924 και η ολοκλήρωση του έργου καθορίστηκε στους 8 μήνες από την ημερομηνία 

έναρξης του Συμβολαίου (2.4.2008), δηλαδή στις 2.12.2008. Σχετικά με τα πιο πάνω, 

παρατηρήθηκαν τα εξής:  

(α)  Η ολοκλήρωση του έργου από την εταιρεία ξεπέρασε κατά πολύ τους 8 μήνες που 

προβλεπόταν από το συμβόλαιο. Μέχρι και τον Απρίλιο του 2010, το έργο δεν είχε 

ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με έκθεση του Υπεύθυνου του Έργου (∆ιευθυντή Περιφέρειας 

Αμμοχώστου – Λάρνακας) προς τον Εκτελεστικό ∆ιευθυντή Εξυπηρέτησης Πελατών, 

ημερομηνίας 22.3.2010, εξακολουθούσαν να υπάρχουν εκκρεμότητες και διάφορα 

προβλήματα στη λειτουργία του Κέντρου. Παρόλα αυτά, η Αρχή προχώρησε στις 

13.4.2010, σε αποδοχή του έργου υπό προϋποθέσεις και μερική εξόφληση του.  

(β)  Σε συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών της Αρχής ημερομηνίας 23.9.2009 με θέμα 

τη μείωση των λειτουργικών εξόδων, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ότι, η ολοκλήρωση και 

λειτουργία του Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης πελατών θα συμβάλει στον περιορισμό η ακόμα 

και κατάργηση υφιστάμενων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών (Κ.Ε.Π.). Επίσης,  

αναφέρθηκε ότι, με την πλήρη λειτουργία του Κ.Τ.Π. θα υπάρχει μία εξοικονόμηση σε 

ανθρώπινο δυναμικό της τάξης τουλάχιστον 20 ατόμων με ετήσιο κόστος €600.000. 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, φαίνεται ότι η καθυστέρηση στην υλοποίηση του Κ.Τ.Π. (για 

ενάμιση περίπου χρόνο) πέραν του ότι συνέβαλε αρνητικά στη μείωση των δαπανών της 

Αρχής αφού τα Κ.Ε.Π. συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά με δαπάνη μεταξύ άλλων (μόνο 

σε ανθρώπινο δυναμικό) ύψους περίπου €1 εκ. (υπολογισμός στην βάση των όσων 

ανέφερα πιο πάνω), επηρεάζει αρνητικά και την εξυπηρέτηση του πολίτη. 

Ζητήσαμε να πληροφορηθούμε σχετικά με τους λόγους καθυστέρησης της υλοποίησης του 

έργου και κατά πόσο οφείλονται σε αδυναμία της εταιρείας να τηρήσει τα 
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χρονοδιαγράμματα, όπως τούτο εξάγεται από την προαναφερθείσα έκθεση του 

Υπεύθυνου του Έργου προς το Εκτελεστικό ∆ιευθυντή Εξυπηρέτησης Πελατών και αν 

τούτο ευσταθεί, τι μέτρα προτίθεται να λάβει η Αρχή εναντίον της εταιρείας. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε τους λόγους καθυστέρησης της υλοποίησης του έργου και πρόσθεσε 

ότι οι τρεις από τις τέσσερεις εφαρμογές μπορούν να τεθούν σε άμεση λειτουργία ενώ, 

εκκρεμότητες όσον αφορά βλάβες σύντομα θα υπερπηδηθούν, γι’ αυτό συμφωνήθηκε η 

παραλαβή του συστήματος.  Όσον αφορά τη λήψη ή όχι μέτρων εναντίον της Εταιρείας, 

ανέφερε ότι θα αξιολογηθεί η όλη κατάσταση με την ολοκλήρωση και παράδοση του 

έργου. 

21. 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. Από σχετικό κατάλογο που αποστάληκε στην Αρχή 

από το Υπουργείο Εσωτερικών, τον Αύγουστο του 2009, διαφάνηκε ότι λειτουργούσαν 

δώδεκα Συμβούλια Αποχετεύσεων Κοινοτήτων, ενώ προγραμματιζόταν η λειτουργία 

επιπλέον τριάντα ενός.  

Τον Απρίλιο του 2010 το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κυπερούντας όφειλε στην ΑΗΚ  τους 

λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για το Βιολογικό Σταθμό και για το 

Αντλιοστάσιο Λυμάτων οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι κατά τα τελευταία 4,5 χρόνια 

περίπου. Το συνολικό οφειλόμενο ποσό ανέρχεται στις €209.028 πλέον τόκο με επιτόκιο 

7%. Η Αρχή, επανειλημμένα, απέστειλε σχετικές με το θέμα επιστολές τόσο στον Έπαρχο 

Λεμεσού, υπό την ιδιότητα του ως Προέδρου του Συμβουλίου Αποχετεύσεων 

Κυπερούντας, όσο και προς το Υπουργείο Εσωτερικών παραθέτοντας το πρόβλημα που 

δημιουργήθηκε, ζητώντας την αποπληρωμή των οφειλόμενων ποσών.  

Εκτός του πιο πάνω Συμβουλίου, υπό εκκρεμότητα παραμένουν και οι οφειλές  του 

Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πελενδρίου (€38.551), του Συμβουλίου Αποχετεύσεων 

Αγγλισίδων (€23.350), του Περιφερειακού Σχεδίου Υδατοπρομήθειας Παραμύθας-

Σπιταλίου-Παλόδειας-Γεράσας-Καλού Χωριού Λεμεσού (€74.951), του Κοινοτικού 

Συμβουλίου Άλασσας (€32.190), του Περιφερειακού Σχεδίου Υδατοπρομήθειας 

Παραμύθας (€27.896) και του Κοινοτικού Συμβουλίου Παραμύθας (€23.836).  

Η Αρχή, με επιστολή της ημερ. 14.1.2010 προς τον Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου 

Εσωτερικών, ζήτησε να ενημερωθεί για τα προτεινόμενα μέτρα για επίλυση του 

προβλήματος ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις.  
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Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι και άλλα Κοινοτικά Συμβούλια ή έργα αποχετεύσεως 

ή/και υδατοπρομήθειας οφείλουν μικρότερα ποσά στην Αρχή για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, εισηγηθήκαμε όπως η Αρχή προβεί στον εντοπισμό όλων των παρόμοιων 

περιπτώσεων και καταβληθεί προσπάθεια για διευθέτηση των εκκρεμοτήτων.  

Σύμφωνα με την πιο πάνω αναφερόμενη νομοθεσία παρόμοια Συμβούλια θα 

λειτουργήσουν και σε μικρές κοινότητες. Ένεκα της υψηλής κατανάλωσης ηλεκτρικού 

ρεύματος και του μικρού αριθμού των κατοίκων τέτοιων κοινοτήτων, το κόστος λειτουργίας 

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

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.  

Ο Πρόεδρος συμφώνησε με την εισήγησή μας και όπως μας πληροφόρησε έχουν γίνει 

σχετικές διευθετήσεις.  

22. Χρήση αναζωογονημένου μονωτικού λαδιού στον εξοπλισμό διανομής μέσης 

τάσης της ΑΗΚ και προβλήματα που προέκυψαν. 

Η ΑΗΚ προμηθεύτηκε τέλος του 2002, κινητή μηχανή αναζωογόνησης μονωτικού λαδιού, 

αξίας περίπου €332.530. Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό ∆ιευθυντή ∆ικτύων, η ΑΗΚ 

αποφάσισε τη χρήση της εν λόγω μηχανής για καθαρισμό των χρησιμοποιημένων 

μονωτικών λαδιών με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση τους, για καθαρά οικονομικούς 

λόγους καθώς και μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας προστασίας του περιβάλλοντος.  Η 

μηχανή φαίνεται ότι χρησιμοποιείται από το 2005.   

Σύμφωνα με διαπιστώσεις της Αρχής, τα τελευταία δύο περίπου χρόνια δημιουργήθηκαν 

διάφορα προβλήματα αλλά και προβληματισμοί αναφορικά με τα λάδια που χρησιμοποιεί 

η ΑΗΚ. Σε σχετική έρευνα που έγινε από τη Μονάδα ∆ικτύων, διαφάνηκε ότι το λάδι χωρίς 

επιπρόσθετα αντιοξειδωτικά που αγόραζε η ΑΗΚ μετατρεπόταν σε δραστικό, μετά τη 

χρήση της συγκεκριμένης μηχανής για καθαρισμό του. Κατά συνέπεια, με τη χρήση του 

λαδιού αυτού υπάρχει πιθανότητα οξείδωσης του χαλκού εντός του εξοπλισμού με 

καταστροφικές συνέπειες. Αυτό απέδειξαν τόσο οι αναλύσεις δειγμάτων αναζωογονημένου 

λαδιού που λήφθηκε από υποσταθμούς (Υ/Σ) της Αρχής και έγιναν τον Οκτώβριο 2009 

στο εξωτερικό, όσο και τα αποτελέσματα συντήρησης ορισμένων Υ/Σ.   

Η ΑΗΚ στις συσκέψεις ημερ. 18.3.2010 και 13.4.2010 για εξέταση του θέματος, αποφάσισε 

όπως αρχίσει άμεσα η αντικατάσταση λαδιού στους διακόπτες που τοποθετήθηκε 

αναζωογονημένο λάδι.  Επίσης αποφασίστηκε ότι, για ασφάλεια του προσωπικού, για 

προληπτικούς λόγους, δεν θα γίνεται χειρισμός ελαιοδιακοπτών με αναζωογονημένο λάδι.  
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Σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν, από σύνολο 5000 περίπου Υ/Σ διανομής που 

υπάρχουν παγκύπρια, 949 χρήζουν άμεσης συντήρησης/αντικατάστασης λαδιού και δεν 

μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε χειρισμός σε αυτούς πριν τη συντήρησή τους.   

Αναφορικά με τα πιο πάνω ζητήσαμε να πληροφορηθούμε τα ακόλουθα: 

(α)  ∆εδομένου ότι, σύμφωνα με σχετικό σημείωμα του ∆ιευθυντή Προμηθειών 

ημερ.24.10.2003, η κατανάλωση λαδιού μετασχηματιστών στοίχιζε στην ΑΗΚ περίπου 

€76.890 ετησίως, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο η αγορά της εν λόγω μηχανής ήταν υπό 

τις περιστάσεις ενδεδειγμένη, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο  τυχόν επιπτώσεων στον 

εξοπλισμό της ΑΗΚ. 

(β)   Κατά πόσο η ΑΗΚ πριν να παρουσιαστούν τα προβλήματα στους μετασχηματιστές 

της, προέβαινε περιοδικά σε οποιουσδήποτε δειγματοληπτικούς ελέγχους από το 2005 και 

μετά, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των λαδιών μετά την αναζωογόνησή 

τους. 

(γ)   Κατά πόσο για την αντικατάσταση του αναζωογονημένου  λαδιού στον εξοπλισμό της 

ΑΗΚ λαμβάνονται μέτρα για την απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και κυρίως 

κατά τις καλοκαιρινές περιόδους, και πότε αναμένεται η αντικατάσταση του λαδιού σε 

όλους τους Υ/Σ.   

(δ)  Κατά πόσο λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για ασφάλεια του προσωπικού. 

(ε)   Τι κόστος αναμένεται να έχει για την ΑΗΚ η συντήρηση/αντικατάσταση του λαδιού 

στον εξοπλισμό της Αρχής, κατά πόσο αναμένεται ότι θα υπάρχουν σοβαρές/ 

ανεπανόρθωτες ζημιές στον εξοπλισμό και τι προγραμματίζει η ΑΗΚ σχετικά με την 

αξιοποίηση της πιο πάνω μηχανής. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, η αγορά του εξοπλισμού ήταν ενδεδειγμένη αφού η 

αναζωογόνηση των λαδιών αποτελούσε διεθνή πρακτική, οι απλές αναλύσεις που 

γίνονταν από την ΑΗΚ δεν μπορούσαν να αναδείξουν το πρόβλημα και πρόσθεσε ότι, η 

αντικατάσταση των αναζωογονημένων λαδιών αναμένεται να συμπληρωθεί σε ένα 

περίπου χρόνο, ενώ η παροχή ρεύματος θα συνεχίζεται απρόσκοπτα.  Ανέφερε επίσης 

ότι, έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα ασφάλειας του προσωπικού,  ενώ το κόστος 

αντικατάστασης των αναζωογονημένων λαδιών αναμένεται να ανέλθει σε €700.000 

περίπου και δεν αναμένονται σοβαρές/ανεπανόρθωτες βλάβες στον εξοπλισμό της ΑΗΚ.   

23. Προσφορές και συμβάσεις. 

Α.  ∆ιαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν και ακυρώθηκαν την περίοδο 2008 – 2009. 

Κατά τα έτη 2008 και 2009 προκηρύχθηκαν από την Αρχή και ακυρώθηκαν διάφοροι 

διαγωνισμοί. Ως λόγοι ακύρωσης αναφέρονται μεταξύ άλλων, η υποβολή προσφορών που 

δεν πληρούσαν τους όρους του διαγωνισμού καθώς επίσης και οι ελλείψεις/λανθασμένες 

προδιαγραφές του διαγωνισμού.  Ενδεικτικά αναφέρονται ο  διαγωνισμός αρ. 174/2009 για 
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προμήθεια μονωτικού λαδιού μετασχηματιστών και διακοπτών, ο διαγωνισμός αρ. 

154/2009 για την προμήθεια πετρελαιοειδών στα οχήματα και τις αποθήκες της ΑΗΚ, ο 

διαγωνισμός αρ. 122/2009 για προμήθεια Λαμπτήρων Ψηλής Πίεσης Νατρίου και ο 

διαγωνισμός αρ. 171/09 για συντήρηση των έξι μονάδων ελέγχου ποιότητας του 

ατμοσφαιρικού αέρα για περίοδο  2 χρόνων. 

Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, η ακύρωση και επαναπροκήρυξη 

διαγωνισμών επιβαρύνει την Αρχή με πρόσθετο κόστος, ενώ δυνατόν να προκαλούνται 

καθυστερήσεις σε έργα και να επηρεάζεται δυσμενώς η ομαλή διεξαγωγή των εργασιών 

της Αρχής.  Ενώ η ακύρωση ενός διαγωνισμού φαίνεται να αποτελεί μερικές φορές μια 

«ασφαλή» λύση, ωστόσο εκφράσαμε την άποψη ότι εφόσον πρωταρχικός στόχος είναι η 

εξασφάλιση των απαιτούμενων αγαθών και υπηρεσιών έγκαιρα, ώστε να μην επηρεάζεται 

η αποτελεσματική λειτουργία του Οργανισμού, θα πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία 

στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους των προσφορών ώστε η διαδικασία να οδηγεί 

σε κατακύρωση σε κατάλληλο προσφέροντα μετά από λειτουργία υγιούς ανταγωνισμού. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις της Αρχής είναι τεκμηριωμένες 

και δικαιολογημένες και πρόσθεσε ότι ο ∆ιευθυντής Προμηθειών, μετά από σχετική 

διερεύνηση, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις,  διαπίστωσε ότι υπήρχε αδυναμία στις 

προδιαγραφές και προχώρησε στη διόρθωσή τους για τους μελλοντικούς διαγωνισμούς. 

Β. Ευρύτητα συμμετοχής προσφοροδοτών.  ∆ιαπιστώθηκαν 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. Ενδεικτικά παραδείγματα αναφέρονται ο διαγωνισμός 

αρ. 117/2009 (2 προσφορές, κατακυρωθέν ποσό €1.005.985), ο διαγωνισμός αρ. 

208/2008 (2 προσφορές, κατακύρωση Μάιο 2009 για το ποσό των €902.016) και ο 

διαγωνισμός αρ. 185/2009 (2 προσφορές από τον ίδιο προσφοροδότη, κατακυρωθέν 

ποσό €357.646). 

Εισηγηθήκαμε όπως η Αρχή διερευνά τους λόγους όπου δεν υπάρχει ικανοποιητικός 

αριθμός προσφορών, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στις περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων 

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 μας πληροφόρησε ότι, σε κάθε περίπτωση γίνεται διερεύνηση για 

εξακρίβωση των λόγων που οδήγησαν σε σχετικά μικρή συμμετοχή οικονομικών φορέων 

και πρόσθεσε ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε να ληφθούν διορθωτικά μέτρα για 

τους μελλοντικούς διαγωνισμούς. 

Γ. Αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών. 



 - 32 -

Κατά την περίοδο 2007- 2009 η Αρχή Ηλεκτρισμού προχώρησε σε υπογραφή 41 

συμβάσεων για αγορά διάφορων συμβουλευτικών υπηρεσιών, συνολικού κόστους 

περίπου €7,6 εκ.  Σημειώνεται ότι, 9 συμβάσεις ήταν αποτέλεσμα έκδοσης δημόσιου 

διαγωνισμού ενώ για τις υπόλοιπες 32 περιπτώσεις ακολουθήθηκαν συνοπτικές 

διαδικασίες.  Πληροφοριακά αναφέρεται ωστόσο ότι ποσό ύψους €2,7 εκ. αφορά στην 

αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εγκατάσταση των Μονάδων Εσωτερικής 

Καύσης ΜΕΚ1 και ΜΕΚ2, και ποσό ύψους €1,9 εκ. αφορά στην αγορά συμβουλευτικών 

υπηρεσιών για το έργο του Τερματικού αποϋγροποίησης Φυσικού αερίου.  

Λόγω του ψηλού κόστους αγοράς, εκ μέρους της ΑΗΚ, συμβουλευτικών υπηρεσιών από 

εμπειρογνώμονες και λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη  ταμειακή κατάσταση της ΑΗΚ, 

εισηγηθήκαμε όπως η Αρχή μελετήσει το ενδεχόμενο περιορισμού της χρήσης 

συμβουλευτικών υπηρεσιών και μάλιστα στις περιπτώσεις που κρίνονται αναγκαίες.  

Παράλληλα η ΑΗΚ θα πρέπει να καταβάλει προσπάθεια αξιοποίησης του υφιστάμενου 

προσωπικού της, και της τεχνογνωσίας του, στο μέγιστο δυνατόν βαθμό. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι συμφωνεί με την εισήγησή μας και ότι η Αρχή θα καταβάλει 

προσπάθεια αξιοποίησης του υφιστάμενου προσωπικού και της τεχνογνωσίας του, στο 

μέγιστο βαθμό. 

∆. Εγκατάσταση Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) για αύξηση της 

παραγωγής με σκοπό την επάρκεια του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Στην Έκθεση μας για το 2008 έγινε εκτενής αναφορά στους διαγωνισμούς που αφορούσαν 

στην εγκατάσταση Μηχανών Εσωτερικής Καύσης ΜΕΚ1, και ΜΕΚ2 κόστους €62,8 εκ. 

(περιλαμβανομένης της προσωρινής μονάδας) και €52,7 εκ. περίπου αντίστοιχα, καθώς 

και σε προβλήματα/αδυναμίες που προέκυψαν.  Εκφράσαμε, μεταξύ άλλων, την άποψη 

ότι η Αρχή, ενόψει της καθυστέρησης στην υλοποίηση του αναπτυξιακού της έργου λόγω 

προβλημάτων στη λειτουργία της μονάδας 4 του Βασιλικού, θα έπρεπε να βρει πιο 

έγκαιρα εναλλακτικές λύσεις και επίσης θα έπρεπε να λάβει υπόψη, μεταξύ άλλων, τυχόν 

καθυστερήσεις στην αξιολόγηση των προσφορών της μονάδας 5, ώστε να αποφύγει να 

ενεργήσει σε στενά χρονικά περιθώρια, ως έπραξε με τις μονάδες ΜΕΚ1 και ΜΕΚ2.   

Από περαιτέρω έλεγχο προέκυψαν τα πιο κάτω αναφορικά με τη μονάδα ΜΕΚ1: 

 Εξακολουθεί να εκκρεμεί η χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων, 

Ν.187(Ι)/2002, από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), για την έκδοση της οποίας 

φαίνεται να υπάρχουν σχετικά προβλήματα. Η μονάδα εντάχθηκε στη διαθεσιμότητα του 

φορτίου παραγωγής από 1.6.2009 και λειτούργησε 9.257 ώρες κατά τη διάρκεια του 2009.  

Μέχρι τον Απρίλιο 2010 δεν εξασφαλίστηκε η πιο πάνω άδεια. 

 Εκκρεμεί η χορήγηση Άδειας Απόρριψης Αποβλήτων από το Τμήμα Περιβάλλοντος, 

σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Ν.106(Ι)/2002 και Ν.56(Ι)/2003), η εξασφάλιση της 
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οποίας αποτελεί υποχρέωση του Φορέα Εκμετάλλευσης (ΑΗΚ),  πριν την έναρξη 

λειτουργίας νέας εγκατάστασης. 

 ∆εν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες για σύνδεση στο σύστημα μεταφοράς του 

∆ΣΜ της μονάδας ΜΕΚ1, καθώς επίσης της μονάδας 4 του Βασιλικού, όπως προνοείται 

στη σχετική νομοθεσία (υπογραφή από την ΑΗΚ της σχετικής δήλωσης αποδοχής της 

προσφοράς, συνομολόγηση Σύμβασης Σύνδεσης, τιμολόγηση κ.λπ.).  

 Αναμένεται ότι μέρος της επικείμενης εγκατεστημένης ισχύος της ΑΗΚ που αφορά 

στις μονάδες ΜΕΚ1 θα υπολειτουργεί και η δαπάνη της Αρχής δυνατόν να μην αξιοποιηθεί 

αποτελεσματικά, λόγω των περιορισμών που τίθενται από τη σχετική νομοθεσία 

(Ν.14(ΙΙΙ)/2007)  που προνοεί οριακές τιμές εκπομπής οξειδίων του αζώτου (ΝΟχ) για 

μηχανές ΜΕΚ 600 mg/m3 (αντί 2300 mg/m3) ή αν οι μηχανές ξεπερνούν το όριο αυτό, η 

λειτουργία τους περιορίζεται σε 500 ώρες ετησίως, γεγονός που καθιστά τη χρήση τους 

ασύμφορη.  Σημειώνεται ότι, το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Αρχής για την περίοδο 2010-

2028, το οποίο ολοκληρώθηκε από τους Συμβούλους της Αρχής τον Απρίλιο 2010, 

τροποποιήθηκε από την ΑΗΚ περιορίζοντας σημαντικά τόσο τις ετήσιες ώρες λειτουργίας 

των ΜΕΚ1, όσο και τα χρόνια που αναμένεται να λειτουργήσουν, προκειμένου να 

περιοριστούν οι εκπομπές ΝΟχ και να εξασφαλιστεί η σχετική άδεια από το ΤΕΕ.  Ενώ, οι 

ΜΕΚ1 αρχικά προγραμματίστηκαν να λειτουργούν με συντελεστή φορτίου άνω του 80% το 

2014, σύμφωνα με σχετικές μελέτες της ΑΗΚ του 2008 και 2009, αναμένεται με τις νέες 

ρυθμίσεις, να λειτουργούν με συντελεστή φορτίου κάτω του 43% περίπου, ενώ τίθενται 

εκτός λειτουργίας μετά την έλευση του φυσικού αερίου το 2013, παραμένουν ωστόσο 

διαθέσιμες στο σύστημα παραγωγής για σκοπούς εφεδρείας. 

 Η αφαίρεση από το συμβόλαιο για τη ΜΕΚ1 της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 

κόστους ύψους €6,9 εκ., για μείωση των εκπομπών ΝΟχ, μετά την ολοκλήρωση της 

περιβαλλοντικής μελέτης από τους Συμβούλους και παρά τις σχετικές συστάσεις του ΤΕΕ, 

φαίνεται ότι έχει σοβαρές συνέπειες για την ΑΗΚ, αφού λόγω των προβλεπόμενων 

εκπομπών  ΝΟχ των μονάδων αυτών, η Αρχή αναγκάστηκε να  περιορίσει  τις ώρες 

λειτουργίας τους με αποτέλεσμα να αυξάνεται για την ΑΗΚ το κόστος παραγωγής.  Ως εκ 

τούτου, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο θα έπρεπε η ΑΗΚ να ζητήσει εξηγήσεις από τους 

Συμβούλους της και ακόμη να προχωρήσει στην κατανομή ευθυνών σχετικά με το 

πρόβλημα των οξειδίων του αζώτου (ΝΟχ). 

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω,  είναι αμφίβολη η πλήρης αξιοποίηση της σημαντικής 

αυτής επένδυσης και μάλιστα σε μια περίοδο δύσκολης ταμειακής κατάστασης για την 

ΑΗΚ. Πέραν τούτου, αναμένεται συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και 

εισηγηθήκαμε όπως συστάσεις αρμόδιων Αρχών λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά τη 

λήψη σημαντικών αποφάσεων εκ μέρους της Αρχής, προς αποφυγή, μεταξύ άλλων, 

αχρείαστων καθυστερήσεων και επιπρόσθετου κόστους. 
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Απαντώντας ο Πρόεδρος της Αρχής , διευκρίνισε, μεταξύ άλλων, ότι οι Μονάδες θα είναι 

διαθέσιμες για όλα τα χρόνια που αρχικά προβλέπονταν και ότι θα μπορούν να 

λειτουργούν για τουλάχιστον 500 ώρες ετησίως σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, 

μετά την έλευση του φυσικού αερίου.  Επίσης ανέφερε ότι η μείωση των ωρών λειτουργίας 

των ΜΕΚ1, όπως αυτές παρουσιάζονται στο νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Αρχής, 

συμφωνήθηκε με το αρμόδιο Υπουργείο με στόχο τη χορήγηση της Άδειας Εκπομπής 

Αερίων, ενώ παράλληλα αναμένεται και η έκδοση της σχετικής Άδειας Απόρριψης 

Αποβλήτων από το Τμήμα Περιβάλλοντος.  Επιπρόσθετα ανέφερε ότι το θέμα της 

αποδοχής της προσφοράς σύνδεσης του ∆ΣΜ για τις ΜΕΚ1, έχει παραπεμφθεί στη ΡΑΕΚ. 

Ε. Αδυναμίες στη ∆ιαχείριση ∆ιαγωνισμών. 

(α) Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τη Βέλτιστη Ανάπτυξη του 

Συστήματος Παραγωγής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Αρ. ∆ιαγ. 13/2009.  Το 

Μάρτιο 2010, μετά από έλεγχο των εγγράφων του πιο πάνω διαγωνισμού, παρατηρήσαμε 

τα ακόλουθα: 

Το Φεβρουάριο 2006, η Αρχή κατακύρωσε το διαγωνισμό αρ. 89/2005, που αφορούσε την 

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανέγερση της Φάσης IV του 

Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού Βασιλικού (Μονάδες 5 και 6), σε Συμβούλους Μελετητές 

έναντι ποσού €3.165.400. 

Στις 28.3.2006, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Αρχής ενέκρινε όπως ανατεθεί στους 

Συμβούλους της πιο πάνω σύμβασης, με διαδικασία διαπραγμάτευσης, η διεξαγωγή 

συμπληρωματικής μελέτης αναφορικά με τη Στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει η 

Αρχή για τη Βέλτιστη Χρήση των Πόρων για Ανάπτυξη/Επέκταση της Παραγωγής της.  Η 

ανάθεση της σύμβασης έγινε έναντι του ποσού των €345.000. 

Τον Ιανουάριο 2009, η Αρχή προκήρυξε το διαγωνισμό Αρ. 13/2009, με ημερομηνία 

υποβολής την 6.3.2009 και εκτιμημένη δαπάνη €500.000, για την παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών για νέα μελέτη αναφορικά με τη Βέλτιστη Ανάπτυξη του Συστήματος 

Παραγωγής. 

Στις 3.2.2009, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του αποφάσισε την ανάκληση του πιο 

πάνω διαγωνισμού και επικαιροποίηση της συμπληρωματικής μελέτης που έγινε το 2006 

για το ίδιο θέμα.  Ακολούθως, τον Απρίλιο 2009, η Αρχή ανέθεσε με διαδικασία 

διαπραγμάτευσης στους ίδιους Συμβούλους την παροχή των υπό αναφορά υπηρεσιών 

έναντι του ποσού των €247.455. 

Το Μάρτιο 2010, με επιστολή μας προς το Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής παρατηρήσαμε τα 

ακόλουθα: 

(i) Ενώ σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας για τον Συντονισμό των ∆ιαδικασιών 

Σύναψης ∆ημοσίων Συμβάσεων, ακύρωση διαγωνισμού δύναται να αποφασιστεί για 
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ειδικούς και αιτιολογημένους λόγους, η απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για 

ακύρωση του διαγωνισμού αρ. 13/2009 δεν είναι αιτιολογημένη. 

(ii) Ενώ σύμφωνα με τα έγγραφα προκήρυξης του πιο πάνω διαγωνισμού οι 

απαιτούμενες υπηρεσίες αφορούσαν στην ουσία επέκταση της συμπληρωματικής 

μελέτης, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Αρχής αποφάσισε – όπως προκύπτει από τα 

πρακτικά της συνεδρίας του Συμβουλίου ημερομηνίας 3.2.2009 – την επικαιροποίηση 

της συμπληρωματικής μελέτης χωρίς αιτιολόγηση της διαφοροποίησης του 

αντικειμένου των υπηρεσιών. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος της ΑΗΚ οι λόγοι που το ∆Σ προχώρησε στην 

ανάκληση του πιο πάνω διαγωνισμού παρόλο ότι δεν καταγράφηκαν, είναι οι πιο κάτω: 

 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της όλης μελέτης.  Λόγω της εμπλοκής των 

Συμβούλων στην προηγούμενη μελέτη για το αναπτυξιακό πρόγραμμα, 

διασφαλιζόταν η γρήγορη υλοποίηση του έργου. 

 Το κόστος ήταν αρκετά ψηλό και ως εκ τούτου αποτρεπτικό. 

(β) Προσφορά αρ. 40/2009 για την προμήθεια υπόγειων καλωδίων ισχύος          

132ΧΒ XLPE, για διασύνδεση Υποσταθμών Μεταφοράς στην Περιφέρεια Λεμεσού 

μεταξύ των Υποσταθμών «Μονής» και «Πολεμίδεια».  Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε 

τον Μάρτιο 2009 με εκτίμηση δαπάνης – η οποία είχε δημοσιευθεί με την προκήρυξη - 

€31.330.000.  Από τη μελέτη της έκθεσης αξιολόγησης, η οποία υποβλήθηκε στο 

∆ιοικητικό Συμβούλιο (∆Σ) της Αρχής για εξέταση και λήψη απόφασης, διαπιστώσαμε ότι η 

τιμή της προσφοράς που συστηνόταν για κατακύρωση ήταν €17.823.071, δηλ κατά 42,5% 

χαμηλότερη από την εκτίμηση δαπάνης.  Η επιτροπή αξιολόγησης ανέφερε στην έκθεση 

της ότι η χαμηλή τιμή της προσφοράς ήταν δικαιολογημένη, επειδή η εκτίμηση είχε 

βασιστεί στις τιμές προηγούμενου συμβολαίου, κατά την περίοδο εκτέλεσης του οποίου οι 

τιμές των μετάλλων ήταν ψηλότερες.  Ωστόσο δεν παρατέθηκαν συγκριτικά στοιχεία με τις 

αντίστοιχες τιμές των μετάλλων κατά τις δύο περιόδους, ώστε να τεκμηριώνεται η πιο 

πάνω αναφορά της επιτροπής.  Το Νοέμβριο 2009 το ∆Σ της Αρχής αποφάσισε την 

ανάθεση της σύμβασης στο χαμηλότερο προσφοροδότη, ο οποίος ικανοποιούσε τους 

όρους και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού, για το ποσό των €17.823.071. 

Τον Ιανουάριο 2010 ο ∆ιευθυντής Προμηθειών της Αρχής, απαντώντας σε παρατηρήσεις 

μας, μας πληροφόρησε ότι με βάση την τιμή  του μετάλλου η οποία είναι χαμηλότερη από 

ότι κατά την περίοδο προηγούμενων διαγωνισμών, η εκτίμηση δαπάνης θα έπρεπε να 

ήταν €28.636.000.  Μας πληροφόρησε επίσης ότι έχουν δοθεί οδηγίες στο προσωπικό της 

∆ιεύθυνσης Προμηθειών και στις Αρμόδιες Επιχειρησιακές Μονάδες της Αρχής, ώστε στο 

μέλλον να γίνεται επανεκτίμηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης πριν από την 

προκήρυξη ενός διαγωνισμού. 
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(γ) Προσφορά αρ.154/2009 για την προμήθεια πετρελαιοειδών στα οχήματα και τις 

αποθήκες της ΑΗΚ.   Τον Οκτώβριο 2009 προκηρύχθηκε προσφορά για την προμήθεια 

πετρελαιοειδών για τα οχήματα και τις αποθήκες της Αρχής, με εκτίμηση δαπάνης 

€1.883.850 και ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 18.11.2009.  Σημειώνεται ότι 

λόγω της καθυστέρησης στην προκήρυξη του πιο πάνω διαγωνισμού, η Αρχή 

υποχρεώθηκε να παρατείνει για δύο μήνες την ισχύουσα σύμβαση (η οποία έληγε το 

Νοέμβριο 2009), εξασκώντας το δικαίωμα που της παρείχε σχετικός όρος της. 

Το ∆εκέμβριο 2009, μετά την υποβολή των προσφορών, ο ένας εκ των δύο οικονομικών 

φορέων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, ζήτησε με επιστολή του προς την Αρχή να 

πληροφορηθεί την ημέρα και ώρα κατά την οποία θα γινόταν το δημόσιο άνοιγμα των 

προσφορών, επειδή επιθυμούσε να παρευρεθεί, εφόσον κατά την άποψή του, οι όροι του 

διαγωνισμού του έδιναν αυτό το δικαίωμα.  Ωστόσο, η Αρχή είχε ήδη προχωρήσει στο 

άνοιγμα των προσφορών και στην αξιολόγηση τους, χωρίς να καλέσει τους 

προσφοροδότες να παρευρεθούν, επειδή έκρινε ότι κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν στα 

έγγραφα του διαγωνισμού. 

Από τη μελέτη των προνοιών των εγγράφων του διαγωνισμού, διαπιστώθηκε από την 

Υπηρεσία μας ότι ενώ συνήθως στα έγγραφα άλλων παρόμοιων διαγωνισμών της Αρχής 

περιλαμβανόταν σχετική πρόνοια για δημόσιο άνοιγμα των προσφορών, στην προκειμένη 

περίπτωση δεν είχε συμπεριληφθεί ρητή πρόνοια για τέτοια διαδικασία.  Η αναφορά 

ωστόσο σε ένα σημείο των εγγράφων του διαγωνισμού (Οδηγίες προς τους 

προσφοροδότες), ότι σε περίπτωση παράτασης της ημερομηνίας υποβολής των 

προσφορών, θα ειδοποιούνταν οι προσφοροδότες για τις νέες διευθετήσεις σε σχέση με το 

δημόσιο άνοιγμα, ενδεχομένως να είχε προκαλέσει σύγχυση και να οδήγησε σε 

διαφορετική ερμηνεία τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.  Ενόψει των πιο πάνω, 

πληροφορήσαμε το ∆ιευθυντή Προμηθειών της Αρχής, που είχε ζητήσει τις απόψεις μας, 

ότι η παράλειψη συμπερίληψης ρητής πρόνοιας στα έγγραφα του διαγωνισμού για 

δημόσιο άνοιγμα των προσφορών, δεν συνάδει με τις αρχές της χρηστής διοίκησης, 

διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης των προσφοροδοτών, που διέπουν τους διαγωνισμούς 

της Αρχής.  Η Αρμόδια Αρχή ∆ημοσίων Συμβάσεων, της οποίας ζητήθηκαν επίσης 

απόψεις, πληροφόρησε το ∆ιευθυντή Προμηθειών της Αρχής, ότι με βάση τα στοιχεία που 

της δόθηκαν και τις πρόνοιες των εγγράφων του διαγωνισμού, η όλη διαδικασία που 

ακολουθήθηκε ήταν καθόλα νόμιμη, και ως εκ τούτου δεν δικαιολογείται η ακύρωση του 

διαγωνισμού. Ωστόσο, ο Νομικός Σύμβουλος της Αρχής εισηγήθηκε την ακύρωση του 

διαγωνισμού και επαναπροκήρυξή του με συμπερίληψη σαφέστερου όρου σε σχέση με το 

δημόσιο άνοιγμα, επειδή το λεκτικό του σχετικού όρου, έδινε μεγάλες πιθανότητες 

επιτυχίας σε περίπτωση άσκησης ιεραρχικής προσφυγής από κάποιο προσφοροδότη. 

Τελικά, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Αρχής, αποφάσισε το ∆εκέμβριο 2009 την ακύρωση 

του διαγωνισμού, και εξουσιοδότησε το ∆ιευθυντή Προμηθειών να προχωρήσει σε 
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προσφορές με συνοπτικές διαδικασίες για συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων μηνών, χρονικό 

διάστημα που κρίθηκε ως απαραίτητο για να καλυφθεί το ενδεχόμενο άσκησης ιεραρχικής 

προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών κατά της πιο πάνω απόφασης, καθώς 

επίσης και να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για ετοιμασία και προκήρυξη νέου ανοικτού 

διαγωνισμού. 

(δ) Πολιτική της Αρχής αναφορικά με τις ανάγκες της σε οχήματα και Προσφορά 

αρ. 113/2008 για την προμήθεια οχημάτων.   Όπως αναφέραμε στην Έκθεσή μας για το 

2008, η Αρχή προκήρυξε το Μάιο 2008 ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια 70 

οχημάτων, δύο διαφορετικών κατηγοριών, με εκτίμηση κόστους €2.000.000. Το 

Σεπτέμβριο 2008 η Επιτροπή Προσφορών, υιοθετώντας εισήγηση της επιτροπής 

αξιολόγησης, εισηγήθηκε στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο (∆Σ) της Αρχής (αρμόδιο όργανο για 

την κατακύρωση του διαγωνισμού), την ανάθεση της σύμβασης στο χαμηλότερο 

προσφοροδότη που ικανοποιούσε τους όρους και τις προδιαγραφές της προσφοράς – ο 

οποίος ήταν ο ίδιος και για τις δύο κατηγορίες οχημάτων που περιλαμβάνονταν στο 

διαγωνισμό – για το συνολικό ποσό των €1.245.190. Τον Οκτώβριο 2008 το ∆Σ της Αρχής 

αποφάσισε κατά πλειοψηφία την ακύρωση του διαγωνισμού, λόγω του ότι οι περιστάσεις 

κάτω από τις οποίες προκηρύχθηκε είχαν διαφοροποιηθεί σε τέτοιο βαθμό, που η 

πλειοψηφία των μελών του ∆Σ της Αρχής ήταν της άποψης ότι η αγορά των 70 οχημάτων 

δεν ήταν πλέον αναγκαία και κατά συνέπεια ερχόταν σε αντίθεση με το στόχο και την 

πολιτική της Αρχής για μείωση του στόλου των οχημάτων της. Ενόψει των πιο πάνω – 

όπως σημειώνεται στην απόφαση του ∆Σ – η εν λόγω αγορά κρίθηκε ότι δεν συνάδει με το 

συμφέρον της Αρχής αλλά ούτε και με το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον. 

Ο προσφοροδότης στον οποίο η Επιτροπή Προσφορών εισηγείτο ανάθεση της σύμβασης 

διαφώνησε με την απόφαση του ∆Σ της Αρχής και το Νοέμβριο 2008 καταχώρισε 

ιεραρχική προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (ΑΑΠ), με την οποία ζητούσε 

ακύρωση της εν λόγω απόφασης του ∆Σ της Αρχής.  

Η Αρχή απαντώντας στις παρατηρήσεις μας, μας πληροφόρησε ότι πράγματι υπήρξε μια 

σχετική καθυστέρηση στην ανανέωση του στόλου οχημάτων της μέχρι να αποφασιστεί 

κατά πόσο η ανανέωση θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της αγοράς ή με τη μέθοδο της 

μακροχρόνιας ενοικίασης.  Αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης της ΑΑΠ για τον πιο 

πάνω διαγωνισμό, η ΑΗΚ θα προχωρήσει στην ανανέωση του στόλου οχημάτων της.  

Μας πληροφόρησε επίσης ότι η πολιτική της ΑΗΚ σε σχέση με τη διαχείριση του στόλου 

οχημάτων της, είναι η κατά το δυνατόν μείωση του αριθμού τους.  Για το σκοπό αυτό η 

Αρχή: 

(i) Έχει δώσει εντολή όπως ο αριθμός των οχημάτων μην αυξηθεί παρά το γεγονός ότι 

οι εργασίες έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία δύο χρόνια. 

(ii) Προγραμματίζει την εισαγωγή ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης και 

διαχείρισης των οχημάτων για πιο ορθολογιστική και παραγωγική χρήση. 
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(iii) Προτίθεται να προχωρήσει σε δοκιμαστική βάση με τη μακροχρόνια ενοικίαση αντί 

της αγοράς καινούργιων επιβατικών οχημάτων και οχημάτων με κίνηση στους τέσσερεις 

τροχούς.  Οριστική απόφαση θα ληφθεί μετά την απόφαση της ΑΑΠ στην προσφυγή σε 

σχέση με το διαγωνισμό αρ. 113/2008. 

Το Σεπτέμβριο 2009 η ΑΑΠ αποφάσισε ότι η ιεραρχική προσφυγή επιτυγχάνει και η 

προσβαλλόμενη απόφαση του ∆Σ της Αρχής (να ακυρώσει τον πιο πάνω διαγωνισμό) 

ακυρώνεται, επειδή το ∆Σ της Αρχής δεν είχε δικαιολογήσει, στηριζόμενο σε συγκεκριμένα 

γεγονότα, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ακύρωσης του διαγωνισμού που προβλέπει η 

σχετική νομοθεσία, τις οποίες είχε επικαλεστεί για να ακυρώσει το διαγωνισμό.  Αφού 

έλαβε υπόψη την πιο πάνω απόφαση της ΑΑΠ, το ∆Σ της Αρχής αποφάσισε τον 

Οκτώβριο 2009 την κατακύρωση του διαγωνισμού στο χαμηλότερο – εντός προδιαγραφών 

– προσφοροδότη. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος της Αρχής τον Ιούνιο 2010, η συμμόρφωση της 

Αρχής στην απόφαση της ΑΑΠ, είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή της απόφασής της για 

εξασφάλιση οχημάτων με τη μέθοδο της μακροχρόνιας ενοικίασης αντί με τη μέθοδο της 

αγοράς.  Μας πληροφόρησε επίσης ότι, οι εργασίες για την εισαγωγή του συστήματος 

παρακολούθησης και διαχείρισης των οχημάτων της Αρχής προχωρούν και ο σχετικός 

διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί σύντομα.  

(ε) Προσφορά αρ.37/2009 για την προμήθεια εμπορικών διπλοκάμπινων 

οχημάτων τύπου βαν.  Τον Μάρτιο 2009 προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την προμήθεια 

επτά εμπορικών διπλοκάμπινων οχημάτων τύπου βαν, με εκτίμηση δαπάνης €210.000.  

Για τον εν λόγω διαγωνισμό υποβλήθηκαν τρεις προσφορές, εκ των οποίων η χαμηλότερη 

προσφορά – σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης - δεν ικανοποιούσε τους όρους και τις 

προδιαγραφές του διαγωνισμού. Τον Ιούνιο 2009 η Επιτροπή Προσφορών υιοθέτησε την 

εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης, και αποφάσισε την ανάθεση του διαγωνισμού στον 

χαμηλότερο εντός προδιαγραφών προσφοροδότη για το ποσό των €340.830, χωρίς να 

σχολιάζεται (στην έκθεση της επιτροπής αξιολόγησης, καθώς και στην απόφαση της 

Επιτροπής Προσφορών), κατά πόσον δικαιολογείται η μεγάλη διαφορά μεταξύ του ποσού 

κατακύρωσης και της εκτίμησης δαπάνης του διαγωνισμού.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος της Αρχής τον Ιούνιο 2010, η τιμή αγοράς των 

οχημάτων θεωρείται λογική με βάση τις τιμές αγοράς που επικρατούσαν κατά την περίοδο 

του διαγωνισμού και η διαφορά με την εκτίμηση δαπάνης οφείλεται στο ότι εκ παραδρομής 

δεν είχε περιληφθεί σ΄ αυτήν το κόστος της πρόσθετης υπερκατασκευής στα οχήματα. 

(στ) Προσφορά αρ.91/2009 για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών για την ΑΗΚ.  

Τον Ιούνιο 2009 η Αρχή προκήρυξε διαγωνισμό για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών 

για χρονικό διάστημα 2 χρόνων, με εκτίμηση δαπάνης €165.000.  Η εκτίμηση δαπάνης 

υπολογίστηκε με βάση μια ενδεικτική ποσότητα 200 ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) με 
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οθόνη, προς €750 ο καθένας και 100 επιπλέον οθονών, προς €150 η καθεμιά (η αγορά 

των επιπλέον οθονών ήταν προαιρετική). 

Κατά το διάστημα ετοιμασίας των προσφορών υποβλήθηκαν διάφορες 

εισηγήσεις/ερωτήματα από τέσσερεις ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, εκ των 

οποίων οι δύο είχαν ζητήσει αλλαγή του συγκεκριμένου επεξεργαστή ο οποίος 

καθοριζόταν στα έγγραφα του διαγωνισμού, αφού δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν την 

απαίτηση για την προμήθεια του.  Επιπλέον, ο ένας εκ των δύο πιο πάνω οικονομικών 

φορέων, πληροφόρησε την Αρχή ότι σύμφωνα με τον κατασκευαστή του επεξεργαστή που 

καθοριζόταν στα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτός προορίζεται για χρήστες ηλεκτρονικών 

παιγνιδιών, γι΄ αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από τους τέσσερεις εκ των πέντε μεγαλυτέρων 

κατασκευαστών προσωπικών Η/Υ.  Ο πέμπτος κατασκευαστής είναι ο μόνος που τον 

προσφέρει στην αγορά και τον προορίζει για χρήστες προσωπικών Η/Υ οικιακής χρήσης.  

Η Αρχή προχώρησε σε τροποποίηση ορισμένων προνοιών των όρων/τεχνικών 

προδιαγραφών του διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη μερικές από τις εισηγήσεις των 

ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων, χωρίς ωστόσο να τροποποιήσει τη σχετική 

πρόνοια για το συγκεκριμένο επεξεργαστή.  Η Αρχή απάντησε στον οικονομικό φορέα που 

είχε ζητήσει την αλλαγή του επεξεργαστή ότι οι προδιαγραφές του είχαν καθοριστεί για να 

καλύψουν της ανάγκες της Αρχής για τα επόμενα πέντε χρόνια τουλάχιστον, κυρίως στα 

σχεδιαστήρια της, όπου απαιτείται ταχύτητα στην επεξεργασία, και λαμβάνοντας υπόψη 

ότι οι ανάγκες των λογισμικών σε ταχύτητα αυξάνονται συνεχώς.  Επίσης, σύμφωνα με τις 

πληροφορίες της από το διαδίκτυο, ο επεξεργαστής που καθορίστηκε είναι ο ταχύτερος 

στον κόσμο  και σχεδόν όλοι οι κατασκευαστές τον χρησιμοποιούν σε διάφορα μοντέλα 

των Η/Υ που κατασκευάζουν. 

Τελικά, το Σεπτέμβριο 2009, από τους 51 οικονομικούς φορείς που προμηθεύτηκαν τα 

έγγραφα, προσφορά υπέβαλε μόνο ο ένας, η τιμή της προσφοράς του οποίου ανερχόταν 

σε €327.500. Στην έκθεση της η επιτροπή αξιολόγησης ανέφερε ότι παρόλο που από 

έρευνα της διαπιστώθηκε ότι η τιμή της προσφοράς είναι λογική, λαμβάνοντας υπόψη το 

σχόλιο του ∆ιευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής, για τη μεγάλη διαφορά μεταξύ της 

εκτίμησης δαπάνης και της τιμής της μοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε, εισηγείται 

όπως ο διαγωνισμός ακυρωθεί. Η εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης υιοθετήθηκε από 

το αρμόδιο όργανο της Αρχής, το οποίο  αποφάσισε  το ∆εκέμβριο 2009 την ακύρωση του 

διαγωνισμού. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος της Αρχής τον Ιούνιο 2010, οι ισχυρισμοί του 

οικονομικού φορέα για τον επεξεργαστή που καθοριζόταν στα έγγραφα του διαγωνισμού, 

διαψεύδονται από την ιστοσελίδα του κατασκευαστή. Όσον αφορά την περιορισμένη 

συμμετοχή, μας πληροφόρησε ότι αρκετές από τις 51 εταιρείες που είχαν παραλάβει τα 

έγγραφα του διαγωνισμού, δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις του όρου σχετικά με το 

πιστοποιημένο προσωπικό και γι΄ αυτό ενδεχομένως να μην υπέβαλαν προσφορά.  Σε 
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παρόμοιες πρόσφατες προσφορές, ο αριθμός των προσφοροδοτών κυμάνθηκε μεταξύ 

ενός και τριών. 

(ζ) Προσφορά αρ.148/2009 για την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας για τα 

αγκυροβόλια και τους υποθαλάσσιους αγωγούς των σταθμών της ΑΗΚ.  Τον 

Αύγουστο 2009 υποβλήθηκε αίτημα στο ∆ιευθυντή Προμηθειών της Αρχής για την αγορά 

υπηρεσιών έκδοσης πιστοποιητικού καταλληλότητας για τα αγκυροβόλια και τους 

υποθαλάσσιους αγωγούς των τριών σταθμών της Αρχής, χωρίς δημοσίευση του 

διαγωνισμού, με ζήτηση προσφοράς από 9 επιλεγμένους οικονομικούς φορείς 

(νηογνώμονες), και εκτίμηση δαπάνης €90.000. Στο εν λόγω αίτημα επισυνάφθηκε 

έγκριση του Γενικού ∆ιευθυντή της Αρχής, με τα ονόματα/αριθμό των εγκεκριμένων 9 

νηογνωμόνων.  Ωστόσο, η επισυνημμένη έγκριση του Γενικού ∆ιευθυντή είχε δοθεί στις 

11.1.2006 και προφανώς αφορούσε την προηγούμενη διαδικασία για τις ίδιες υπηρεσίες.   

Το Σεπτέμβριο 2009 η Αρχή ζήτησε από τους πιο πάνω 9 οικονομικούς φορείς να 

υποβάλουν προσφορά, αποστέλλοντας τους τα έγγραφα του διαγωνισμού.  Από την 

εξέταση των σχολίων/παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν από τους προσφοροδότες, η 

Αρχή έκρινε τα έγγραφα ελλιπή και ενημέρωσε σχετικά τους ενδιαφερόμενους 

προσφοροδότες, ζητώντας τους παράλληλα όπως δηλώσουν την ηλεκτρονική διεύθυνση 

αλληλογραφίας τους στην οποία θα τους αποστέλλονταν τα τροποποιημένα έγγραφα του 

διαγωνισμού. Από τους 9 προσφοροδότες ανταποκρίθηκαν οι 6, στους οποίους στάληκαν 

τον Οκτώβριο 2009 τα νέα έγγραφα του διαγωνισμού, με τελευταία ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών την 4.11.2009.  Η έγκριση του Γενικού ∆ιευθυντή της Αρχής για την νέα 

διαδικασία δόθηκε στις 3.11.2009, δηλαδή μία ημέρα πριν τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών.  Στο αίτημα που υποβλήθηκε στο Γενικό ∆ιευθυντή για 

έγκριση της διαδικασίας προσφορών, αναφέρεται ότι η επιλογή των 9 οικονομικών 

φορέων είχε γίνει με βάση επιστολή του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας (ΤΕΝ), το οποίο, 

ως αρμόδιο για την έκδοση των πιστοποιητικών καταλληλότητας των αγκυροβολίων, 

αναγνωρίζει μόνο τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τους 9 νηογνώμονες.  Ωστόσο, η 

πιο πάνω επιστολή του ΤΕΝ είχε σταλεί 4 περίπου χρόνια προηγουμένως, και θα έπρεπε 

κατά την άποψη μου, για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, να ζητηθεί εκ νέου η 

άποψη του ΤΕΝ, ώστε να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις στα 

ονόματα/αριθμό των εγκεκριμένων νηογνωμόνων που θα είχαν δικαίωμα να 

συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. 

Τελικά, προσφορά υπέβαλαν τρεις προσφοροδότες, εκ των οποίων ο ένας δεν 

ικανοποιούσε τους όρους του διαγωνισμού και δεν αξιολογήθηκε.  Ο διαγωνισμός 

κατακυρώθηκε το ∆εκέμβριο 2009 στο χαμηλότερο εντός προδιαγραφών προσφοροδότη, 

έναντι του ποσού των €75.750. 

(η) Προσφορά αρ.143/2009 για την τριετή συντήρηση των συστημάτων 

κλιματισμού στα περιφερειακά γραφεία Λεμεσού, κτίριο Σαλαμιώτη, ΚΕΠ 
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Κολωνακίου και ΚΕΠ Πλατρών της ΑΗΚ.  Το Σεπτέμβριο 2009 η Αρχή ζήτησε 

προσφορά για την τριετή συντήρηση των συστημάτων κλιματισμού που ήταν 

εγκατεστημένα σε τέσσερα κτήρια γραφείων της. Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 

των προσφορών, η Αρχή, με συμπληρωματικό έγγραφο που απέστειλε στους 

προσφοροδότες, τροποποίησε ολόκληρη την παράγραφο η οποία αφορούσε την 

περιγραφή του αντικειμένου των εργασιών, και καθόριζε τις υποχρεώσεις του ανάδοχου 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του συμβολαίου, με την προσθήκη επιπλέον εργασιών οι 

οποίες επηρέαζαν το κόστος  της προσφοράς (προς τα πάνω). 

Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε τον Ιανουάριο 2010 στο χαμηλότερο από τους τρεις 

προσφοροδότες οι οποίοι είχαν υποβάλει προσφορά, για το ποσό των €14.973. Ωστόσο, 

στο συμβόλαιο το οποίο στάληκε στον επιτυχόντα προσφοροδότη, περιλήφθηκε το αρχικό 

αντικείμενο των εργασιών/υποχρεώσεων του, χωρίς την προσθήκη των επιπλέον 

εργασιών/υποχρεώσεων, όπως αυτές είχαν καθοριστεί στο εν λόγω συμπληρωματικό 

έγγραφο και των οποίων το κόστος περιλαμβάνετο στο ποσό των €14.973.   

Σημειώνεται επίσης ότι κατά τον έλεγχο που διεξήχθη από την Υπηρεσία μας, η εκτίμηση 

δαπάνης του διαγωνισμού δεν είχε εντοπιστεί στο φάκελο του έργου.  

ΣΤ. ∆ιαχείριση Συμβάσεων Έργων. 

(α) Ανέγερση νέου Υποσταθμού ΑΗΚ στη Λακατάμια. Αρ. ∆ιαγ. 163/2007.  Από 

επιτόπιο έλεγχο στο πιο πάνω έργο, τον Αύγουστο 2009, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

(i) Πρόοδος των εργασιών. Η έναρξη των εργασιών έγινε την 1.9.2008 με χρόνο 

ολοκλήρωσης την 31.10.2009 και ποσό συμβολαίου €1.698.528. Η πρόοδος των 

εργασιών παρουσίαζε καθυστέρηση περίπου ενός μηνός που οφείλετο βασικά σε αύξηση 

των εξωτερικών εργασιών (τοποθέτηση σωλήνων).  O Εργολάβος είχε υποβάλει από τον 

Απρίλιο 2009 απαίτηση για παράταση χρόνου 30 ημερών και ζητήσαμε όπως η Αρχή 

εξετάσει άμεσα την απαίτηση του Εργολάβου έτσι ώστε να του  παραχωρηθεί η τυχόν 

δικαιολογημένη παράταση, δεδομένου ότι σύντομα έληγε ο συμβατικός χρόνος 

συμπλήρωσης των εργασιών. 

(ii) Ποιότητα των εργασιών. Σε αρκετά σημεία της πλάκας οροφής του κτιρίου 

παρουσιάστηκαν κακοτεχνίες στην επιφάνεια του σκυροδέματος όπως κυψελοειδή κενά, 

ανωμαλίες στην επιφάνεια και άλλες κατασκευαστικές ατέλειες.  Ζητήσαμε όπως 

πληροφορηθούμε για το τρόπο αντιμετώπισης του θέματος αυτού περιλαμβανομένων και 

των μέτρων για αποκατάσταση των κακοτεχνιών. 

Η Αρχή μας πληροφόρησε ότι όσον αφορά το θέμα της παράτασης χρόνου βρίσκεται σε 

διαπραγματεύσεις με τον Εργολάβο για τον υπολογισμό της. Για το θέμα της ποιότητας 

των εργασιών μας πληροφόρησε ότι για την επιδιόρθωση των κακοτεχνιών έχει 

ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στις προδιαγραφές του συμβολαίου. 
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(β) Ανέγερση Υποσταθμού ΑΗΚ στη ∆εκέλεια. Αρ. ∆ιαγ. 159/2008.  Από επιτόπιο 

έλεγχο στο πιο πάνω έργο, τον Αύγουστο 2009, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

(i) Αναθεώρηση των Σχεδίων του Υποσταθμού.  Η έναρξη των εργασιών έγινε την 

1.12.2008 με χρόνο ολοκλήρωσης την 30.9.2009 έναντι ποσού συμβολαίου €1.383.863. 

Στις 26.11.2008, κατά την ∆ιευκρινιστική Συνάντηση που έγινε στα γραφεία της ΑΗΚ πριν 

την έναρξη των εργασιών, δόθηκαν στον Εργολάβο αναθεωρημένα σχέδια του 

Υποσταθμού. Στις 2.2.2009, ο Εργολάβος υπέβαλε απαίτηση για δικαιολογημένη 

παράταση χρόνου 48 ημερών λόγω της αναθεώρησης των σχεδίων. Στις 29.5.2009, η 

Αρχή αφού μελέτησε την πιο πάνω απαίτηση παραχώρησε στον Εργολάβο παράταση 

χρόνου 28 ημερών. 

(ii) Κατασκευή υπόγειων σωληνώσεων και καναλιών/αυλάκια καλωδίων. Στο 

∆ελτίο Ποσοτήτων του συμβολαίου περιλαμβάνετο συνολικό Ποσό Προνοίας €100.000, 

που αφορούσε τις υπόγειες σωληνώσεις (€50.000) και τα κανάλια/αυλάκια καλωδίων 

(€50.000). Τον Απρίλιο 2009, η Αρχή αναθεώρησε τα σχέδια για τις πιο πάνω εργασίες η 

δαπάνη των οποίων, με βάση εκτίμηση που ετοίμασε ο Επιμετρητής του έργου, αναμένετο 

να ανέλθει περίπου σε €318.000. 

Το Σεπτέμβριο 2009, με επιστολή μας προς το Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής παρατηρήσαμε 

ότι τα πιο πάνω θέματα καταδείκνυαν αδυναμία της Αρχής στο προγραμματισμό και 

διαχείριση της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και ζητήσαμε όπως πληροφορηθούμε τα 

ακόλουθα: 

(α) Τους λόγους και τυχόν ευθύνες για τις πιο πάνω σοβαρές αναθεωρήσεις της μελέτης 

και του ποσού της σύμβασης, και 

(β) γιατί δεν προωθήθηκαν τα θέματα για έγκριση από την Υπηρεσιακή Επιτροπή 

Αλλαγών και Απαιτήσεων. 

Τον ∆εκέμβριο 2009, η Αρχή με επιστολή της μας πληροφόρησε ότι ο σχεδιασμός του 

Υποσταθμού άλλαξε λόγω της αναβάθμισης του από 66 ΚV σε 132 KV και ότι οι αλλαγές 

που χρειάστηκαν να γίνουν εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων στις 

9.12.2009. 

Τον Ιανουάριο 2010, με νέα επιστολή μας προς τον Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής 

παρατηρήσαμε ότι με την πιο πάνω επιστολή της η Αρχή δεν απαντούσε την ουσία των 

παρατηρήσεων/ερωτημάτων μας τα οποία ήταν: 

(α) Ποιοι οι λόγοι και τυχόν ευθύνες για τον ανεπαρκή προγραμματισμό που προκάλεσε 

την αναθεώρηση των σχεδίων του διαγωνισμού μετά την κατακύρωση της προσφοράς και 

πριν την έναρξη εκτέλεσης του έργου. 

(β) Γιατί δεν λήφθηκαν εκ των προτέρων οι αναγκαίες εγκρίσεις από την Υπηρεσιακή 

Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων για τις αλλαγές που έγιναν στο συμβόλαιο. 
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Στην επιστολή μας αναφέραμε επίσης ότι η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων, 

που με βάση την Κ.∆.Π. 115/2004 είναι αρμόδια για κρατικές συμβάσεις, απορρίπτει 

προτάσεις για αλλαγές που υποβάλλονται εκ των υστέρων για να μην δημιουργείται πίεση 

στα μέλη της, η οποία δεν παρέχει τα εχέγγυα για αντικειμενική εξέταση των εισηγήσεων. 

Τον ίδιο μήνα η Αρχή απαντώντας στις πιο πάνω παρατηρήσεις μας μας πληροφόρησε ότι 

οι αποφάσεις για τις αλλαγές στον Υποσταθμό πάρθηκαν από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της 

Αρχής μετά την έκδοση του διαγωνισμού και είχαν σχέση με την απόφαση της ΡΑΕΚ για 

άμεση κάλυψη με επιπρόσθετη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της μέγιστης ζήτησης το 

καλοκαίρι του 2008. 

Μας πληροφόρησε επίσης ότι η Οδηγία της Αρχής Υ/1/2008 που αφορά την Υπηρεσιακή 

Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων εκδόθηκε στην τελική της μορφή στις 15.12.2008. 

Γίνεται προσπάθεια εφαρμογής των προνοιών της έτσι ώστε να θεσμοθετηθεί η διαδικασία 

για λήψη γραπτής έγκρισης από την Υπηρεσιακή Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων πριν 

ή κατά την έκδοση οποιασδήποτε οδηγίας για αλλαγές σε συμβόλαια. 

(γ) Αναδιαρρύθμιση Υφιστάμενου Κτιρίου Υποσταθμού Μεταφοράς ΑΗΚ 

«Επαρχιακά Γραφεία» στη Λευκωσία. Αρ. ∆ιαγ.132/2004 Τελικός Λογαριασμός.  Από 

δειγματοληπτικό έλεγχο του τελικού λογαριασμού του πιο πάνω έργου, ο οποίος έγινε τον 

∆εκέμβριο 2009, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με το συμβόλαιο, η έναρξη των εργασιών έγινε την 21.2.2005 με χρόνο 

ολοκλήρωσης την 21.12.2005 και ποσό συμβολαίου €1.189.331. Οι εργασίες 

συμπληρώθηκαν στις 10.3.2006 με δικαιολογημένη καθυστέρηση περίπου 2,5 μήνες. 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Αρχιτέκτονας εξέδωσε 89 οδηγίες εργοταξίου που 

αφορούσαν τροποποιήσεις των σχεδίων καθώς και εκτέλεση επιπρόσθετων εργασιών που 

δεν περιλαμβάνονταν στο συμβόλαιο. Το ποσό του Τελικού Λογαριασμού, όπως 

ετοιμάστηκε από τον Σύμβουλο Επιμετρητή, ανήλθε στο ποσό των €1.686.073 αυξήθηκε 

δηλαδή κατά €496.742 (ποσοστό 42% σε σύγκριση με το ποσό του συμβολαίου).  

Επιπλέον των πιο πάνω ποσών, η Αρχή ενέκρινε την πληρωμή ποσού €33.873 για 

διακανονισμό απαίτησης του Εργολάβου για έξοδα χρηματοδότησης και τόκων λόγω 

καθυστέρησης στην διευθέτηση του τελικού λογαριασμού και την πληρωμή του 

οφειλόμενου ποσού.  

Τον ∆εκέμβριο 2009, με επιστολή μας προς τον Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής 

παρατηρήσαμε ότι παρόμοιες παρατηρήσεις όσον αφορά το μεγάλο αριθμό αλλαγών που 

γίνονται σε συμβόλαια ανέγερσης υποσταθμών της Αρχής καθώς και την καθυστέρηση 

στη ρύθμιση των τελικών λογαριασμών είχαν εντοπιστεί και στο παρελθόν κατά τους 

ελέγχους από την Υπηρεσία μας και εγερθεί γραπτώς. 

Τον Φεβρουάριο 2010, η Αρχή με επιστολή της μας πληροφόρησε ότι ο συγκεκριμένος 

Υποσταθμός είχε κατασκευαστεί το 1975 και οι οδηγίες που εκδόθηκαν από τον 
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Αρχιτέκτονα κρίθηκαν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου. Οι οδηγίες αφορούσαν 

κυρίως εργασίες επιδιόρθωσης της υφιστάμενης κατασκευής καθώς και αφαίρεσης 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων και οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στο στάδιο 

της μελέτης. Για μερικές από τις εργασίες αυτές είχαν περιληφθεί προνοητικά ποσά αλλά 

κατά την αποξήλωση του κτιρίου είχαν εντοπιστεί περισσότερα προβλήματα από ότι 

αρχικά είχε εκτιμηθεί. 

(δ) Συμβόλαιο για την εκσκαφή χανδάκων και τοποθέτηση υπόγειων καλωδίων 

στην Περιφέρεια Αμμοχώστου – Λάρνακας – Περιοχή Α Αρ. ∆ιαγωνισμού 143/2007.  

Από επιτόπιο έλεγχο στο πιο πάνω έργο, ο οποίος έγινε το Φεβρουάριο 2010, 

παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

Η έναρξη των εργασιών έγινε την 1.5.2008 με χρόνο ολοκλήρωσης την 31.12.2010 έναντι 

ποσού συμβολαίου €2.505.876. 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής σύμβασης, στην περίπτωση έκτακτων εργασιών, 

όπως για παράδειγμα η επιδιόρθωση βλάβης εκτός ωρών εργασίας, ο Εργολάβος θα 

πληρώνεται με την επιμετρημένη ποσότητα εργασίας με τιμές μονάδας του συμβολαίου για 

προγραμματισμένη εργασία εντός κανονικού ωραρίου και επιπλέον ένα εφάπαξ ποσό 

όπως αυτό τιμολογήθηκε από τον Εργολάβο (είδος εργασίας αρ. 41 και 42).  Το είδος 

εργασίας με αρ. 41 αφορά εργασία από ∆ευτέρα μέχρι Παρασκευή και με αρ. 42 αφορά 

εργασία για το Σάββατο και την Κυριακή.  Και τα δύο είδη ο Εργολάβος τα έχει τιμολογήσει 

με το ποσό των €341,72 ανά κλήση.   

Η συνολική εκτιμώμενη ποσότητα που περιλαμβάνεται στο ∆ελτίο Ποσοτήτων για το είδος 

αρ. 41 είναι 90 μονάδες και για το είδος αρ. 42 είναι 69 μονάδες.  Μέχρι τις 24.2.2010 είχε 

πληρωθεί στον Εργολάβο για το είδος αρ. 41 ποσό €18.794,60 (55 μονάδες) και για το 

είδος αρ. 42 ποσό €17.769,44 (52 μονάδες). 

Η εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών έγινε μετά από τηλεφωνική ειδοποίηση του 

Επιβλέποντα Μηχανικού προς τον Εργολάβο, χωρίς να τηρούνται στοιχεία για την 

τηλεφωνική ειδοποίηση.  

Το Μάρτιο 2010, με επιστολή μας προς τον Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής εισηγηθήκαμε 

όπως, δεδομένου του είδους της εργασίας, στην περίπτωση που η έκτακτη εργασία είναι 

προγραμματισμένη να γίνει εκτός των ωρών εργασίας, ο Επιβλέπων Μηχανικός 

συμπληρώνει ειδικό έντυπο καταγραφής της ειδοποίησης αμέσως μετά την τηλεφωνική 

επικοινωνία, ενώ στην περίπτωση που είναι μη προγραμματισμένη (π.χ. για βλάβες) το 

έντυπο συμπληρώνεται το συντομότερο δυνατόν μετά την τηλεφωνική επικοινωνία.  

Τόνισα ότι η Υπηρεσία μας κρίνει απαραίτητο την τήρηση του εν λόγω εντύπου για 

σκοπούς πιστοποίησης και ελέγχου των πιο πάνω εργασιών. 

Τον Ιούνιο 2010, η Αρχή μας πληροφόρησε ότι δόθηκαν γραπτές οδηγίες προς όλες τις 

Περιφέρειες για άμεση εφαρμογή των εισηγήσεων της Υπηρεσίας μας. 



 - 45 -

Ζ. ∆ιαγωνισμοί/συμβάσεις Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού Βασιλικού. 

(α) Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού – Φάση ΙΙ - Μονάδα Αριθμός 3. 

(i) Γενικά.  Το Έργο προνοεί την εγκατάσταση μιας πετρελαϊκής μονάδας παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 130 MW στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού. Το 

κόστος των συμβολαίων που έχουν υπογραφεί ανέρχεται σε £79.586.562. Με βάση το 

αρχικό πρόγραμμα του Έργου, η εμπορική λειτουργία της Μονάδας ήταν Ιούνιος 2005.  Η 

μονάδα λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2005 και προσφέρει στο σύστημα παραγωγής, 

παρόλο που η παραλαβή του λέβητα καθυστέρησε να γίνει μέχρι το ∆εκέμβριο 2008.  

(ii) Συμβόλαιο Λέβητα και Βοηθητικού Εξοπλισμού – Καθυστέρηση στη λειτουργία.  

Στο πρόγραμμα ανέγερσης και αρχικής λειτουργίας του λέβητα παρατηρήθηκε 

καθυστέρηση περίπου 42 μηνών την οποία η Αρχή απέδωσε στον κυρίως Εργολάβο.  Στις 

13 Ιουνίου 2005, η Αρχή πληροφόρησε τον Εργολάβο ότι επειδή δεν παρέδωσε τον 

λέβητα για εμπορική λειτουργία στις 8.6.2005, διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει 

αποζημιώσεις για καθυστερήσεις όπως προβλέπεται στο συμβόλαιο.  Ο Εργολάβος 

υπέβαλε τον Ιανουάριο 2007 απαίτηση για αποζημιώσεις ύψους €1.812.095 για ζημιές 

που όπως ισχυρίζεται προκλήθηκαν από καθυστερήσεις που ευθύνονται άλλοι και τον 

Ιανουάριο 2008 πρόσθετα στοιχεία για τις απαιτήσεις, του που ζήτησαν οι Σύμβουλοι 

Μηχανικοί.  Οι Σύμβουλοι Μηχανικού αξιολόγησαν τα στοιχεία και εισηγήθηκαν 

αναθεώρηση της δικαιολογημένης και αδικαιολόγητης καθυστέρησης που υπήρξε στο 

συμβόλαιο και την ακόλουθη διευθέτηση των εκατέρωθεν απαιτήσεων Αρχής και 

Εργολάβου. 

 Επιβολή ποινής στον Εργολάβο για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, ύψους 

€2.127.146. 

 Επιβολή ποινής στον Εργολάβο ύψους €661,23 για αυξημένη κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Καταβολή αποζημίωσης στον Εργολάβο για δικαιολογημένες καθυστερήσεις, ύψους 

€1.426.128. 

Το Συμβούλιο της Αρχής ενέκρινε το Φεβρουάριο 2009 την πιο πάνω διευθέτηση με την 

οποία συμφώνησε και ο Εργολάβος. 

(β) Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού – Φάση IΙΙ – Μονάδα Συνδυασμένου 

Κύκλου Αρ. 4.   

(i) Ανάθεση σύμβασης. Για την κατασκευή της Φάσης ΙΙΙ του Ηλεκτροπαραγωγού 

Σταθμού Βασιλικού, προκηρύχθηκε δύο φορές σχετικός ∆ιαγωνισμός, ο οποίος 

ακυρώθηκε, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος 

της Αρχής και να υποστεί πρόσθετα έξοδα (επίσπευση των εργασιών του εργολάβου, 

πληρωμές Συμβούλων και έξοδα διοίκησης). Τελικά μετά από τρίτο διαγωνισμό, η 
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σύμβαση ανατέθηκε σε Κοινοπραξία στις 30.6.2006. Σχετικά με τον τρίτο διαγωνισμό, μετά 

από καταγγελία αποτυχόντα προσφοροδότη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή 

εξέδωσε στις 26.6.2008 αιτιολογημένη γνώμη η οποία είναι καταδικαστική για τη 

διαδικασία που ακολούθησε η Αρχή στην ανάθεση της Σύμβασης. Η Κυπριακή 

∆ημοκρατία απάντησε στην αιτιολογημένη γνώμη στις 8 Αυγούστου 2008. Το όλο θέμα 

χειρίζεται η ∆ιεύθυνση Προμηθειών σε συνεργασία με το Νομικό Σύμβουλο της Αρχής και 

τη Νομική Υπηρεσία της ∆ημοκρατίας.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από παρέλευση ενός 

χρόνου αποφάσισε και άσκησε προσφυγή ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων κατά της Κυπριακής ∆ημοκρατίας στις 8 Ιουλίου 2009.  Η «Ένσταση 

Απαραδέκτου» και το «Υπόμνημα Αντίκρουσης» ετοιμάστηκαν από τη Νομική Υπηρεσία 

της ∆ημοκρατίας σε συνεργασία με την ΑΗΚ και στάληκαν στο ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.  Το θέμα χειρίζεται η Νομική Υπηρεσία της 

∆ημοκρατίας. 

(ii) Εκτέλεση σύμβασης. Λόγω της καθυστέρησης στη σύναψη της σύμβασης το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επίσπευση του χρόνου παράδοσης της Μονάδας 

από 24 σε 22 μήνες έναντι ποσού €3,5 εκ. Τον Αύγουστο 2006 ανατέθηκαν επιπλέον 

εργασίες στον εργολάβο έναντι ποσού €2,73 εκ. Το ∆εκέμβριο του ίδιου έτους 

αποφασίστηκε επίσης η εγκατάσταση ατμοστροβίλου και γεννήτριας διαφορετικού 

κατασκευαστή από αυτόν που προβλεπόταν στη σύμβαση, λόγω κυρίως αυξημένης 

δυναμικότητας, έναντι επιπλέον δαπάνης €0,9 εκ.  

(iii) Πρόοδος εργασιών. Παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών 

για λειτουργία της Μονάδας σε μορφή Ανοικτού Κύκλου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

που συμφωνήθηκε μεταξύ της Αρχής και του Εργολάβου για επίσπευση της παράδοσης 

και λειτουργίας της μέχρι την 1η  Μαΐου 2008. Παρατηρήθηκε επίσης καθυστέρηση στην 

πρόοδο των εργασιών που αφορούν στη λειτουργία της Μονάδας σε μορφή 

Συνδυασμένου Κύκλου.  Οι δύο αεριοστρόβιλοι συνολικής ισχύος 150MW τέθηκαν 

προσωρινά στη διάθεση του ∆ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς στις 18 και 21 

Αυγούστου 2008 αντίστοιχα και στις 15 Σεπτεμβρίου επιστράφηκαν στον Εργολάβο για 

ολοκλήρωση του Έργου και τελική παράδοση της Μονάδας σε συνδυασμένο κύκλο.  Λόγω 

απρόβλεπτων γεγονότων εγκρίθηκε στον Εργολάβο παράταση 80 ημερών και η 

ημερομηνία παράδοσης της Μονάδας καθορίστηκε η 22.3.2009.  Ο Εργολάβος διαφώνησε 

με το μέγεθος της παράτασης και ζήτησε επανεξέτασή της.  Ο Εργολάβος τελικά 

παράδωσε την Μονάδα στις 11.11.2009 δηλαδή με καθυστέρηση 203 ημέρες από την 

εγκεκριμένη ημερομηνία παράδοσης.  

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

παραλαβής της Μονάδας, άρχισε η περίοδος εγγύησης τριών χρόνων και δόθηκε στον 

Εργολάβο κατάλογος εκκρεμοτήτων ο οποίος συμπεριελάμβανε κάπου 1250 θέματα.  

Μέχρι τον Μάρτιο 2010 έχουν τακτοποιηθεί περίπου 900 ενώ εμφανίζονται νέες αστοχίες 
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οι οποίες διαβιβάζονται στον Εργολάβο.  Οι πιο σημαντικές είναι αυτές των συστημάτων 

αυτοματισμού και επικοινωνίας, οι συμπιεστές αέρα, των αεροστροβίλων και ο ιμάντας 

διαστολής του ατμοστρόβιλου.   

(v) Απαιτήσεις Συμβούλων.  Λόγω της ακύρωσης δύο φορές του διαγωνισμού για το 

έργο και την αναθεώρηση των εγγράφων από τους Συμβούλους, αυτοί υπέβαλαν 

απαιτήσεις για επιπλέον ποσά αποζημιώσεων.  Μετά από διαπραγματεύσεις οι 

αποζημιώσεις συμφωνήθηκαν σε GBP 605.000 περίπου και η συμφωνία εγκρίθηκε από το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο. 

Επίσης λόγω της καθυστέρησης της αποπεράτωσης του Έργου και της ανάγκης 

παράτασης της παραμονής των Συμβούλων στο Εργοτάξιο, αναμένεται επιπρόσθετο 

κόστος περίπου €500.000. 

(γ) Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού – Φάση IV – 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 

180MW 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.  

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. 

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρόγραμμα εργασιών η παράδοση της Μονάδας είναι η 

1.7.2011 για εμπορική λειτουργία σε ανοικτό κύκλο και η 1.1.2012 για εμπορική λειτουργία 

σε συνδυασμένο κύκλο. 

Ο Εργολάβος δήλωσε την πρόθεση του ότι θα απαιτήσει αποζημιώσεις σε σχέση με τις 

αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν το ∆εκέμβριο 2009 και Ιανουάριο 2010.  Η 

πρόθεση αυτή καθώς και άλλες για πρόσθετη πληρωμή σχετικές με το σχεδιασμό και 

κατασκευή της Μονάδας, μελετούνται από τους συμβούλους και την ΑΗΚ. 

(δ) 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 Υπουργείου 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 μας υπήρξε αδυναμία στον 

προγραμματισμό και υλοποίηση των αποφάσεων της Κυβέρνησης για την όσο το δυνατό 
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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. 

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. 

 Την εξεύρεση και διορισμό 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  αποφάσισε την προεπιλογή 8 

Αιτητών και συμμετοχή τους στο επόμενο στάδιο που είναι η επίσημη ∆ιαδικασία 

Υποβολής Προτάσεων.  Στις 4.12.2009 στάληκε στους προεπιλεγέντες υποψήφιους το 

τελικό έγγραφο Πρόσκλησης Υποβολής Πρότασης και στις 26.2.2010 παραλήφθηκαν οι 

προτάσεις από τους ενδιαφερόμενους και άρχισε η εξέταση τους. 

Η υλοποίηση του Έργου προϋποθέτει την σύναψη από τη ∆ΕΦΑ της σύμβασης 

προμήθειας Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου.  Η μακροχρόνια αυτή σύμβαση αποτελεί 

ουσιαστικό παράγοντα στη διαδικασία προμήθειας φυσικού αερίου και χωρίς την 

ολοκλήρωσή της δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει ουσιαστικά η επιλογή στρατηγικού 

συνεργάτη και η χρηματοδότηση/ανάπτυξη του Τερματικού. 

Επειδή, όπως αναφέραμε και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, 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 

Επιχείρηση να προωθήσει τη διαδικασία για την επιλογή Προμηθευτή ΥΦΑ για την 

αγορά/προμήθεια ΦΑ στην Κύπρο.  Τελικά στις 2.11.2009 διορίστηκε το ∆ιοικητικό 
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Συμβούλιο της ∆ΕΦΑ το οποίο στις 10.11.2009 εξέδωσε την Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την Προεπιλογή Πιθανών Προμηθευτών ΥΦΑ.  

Λόγω του γεγονότος ότι η εξέταση των προτάσεων για την εξεύρεση στρατηγικού 

συνεργάτη – οι οποίες υποβλήθηκαν την 26.2.2010 –, είναι συνδεδεμένη με την 

αξιολόγηση και επιλογή Προμηθευτή ΥΦΑ από την ∆ΕΦΑ, η οποία δεν έχει ακόμα γίνει, η 

επιλογή στρατηγικού συνεργάτη από την ΑΗΚ αναμένεται να καθυστερήσει ανάλογα με 

την πρόοδο που θα σημειωθεί στην επιλογή του Προμηθευτή ΥΦΑ.  

Πέραν των πιο πάνω, ένα άλλο θέμα που σύμφωνα με την ΑΗΚ ενδεχομένως να 

προκαλέσει καθυστερήσεις στο Έργο, είναι η μη ικανοποιητική μέχρι σήμερα στελέχωση 

της ομάδας υλοποίησης του Τερματικού ΦΑ. 

24. Εκκρεμή θέματα. 

(α) 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 2009 η Αρχή κατέβαλε στην Αρχή Λιμένων Κύπρου το ποσό των €1.865.443 ενώ το 

συνολικό ποσό που καταβλήθηκε για την περίοδο 2001 – 2009 ανήλθε στα €12.203.123.  

Με βάση γνωμάτευση των Νομικών της Συμβούλων,  η Αρχή κατάγγειλε την Αρχή 

Λιμένων Κύπρου στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού η οποία ωστόσο, με την 

απόφαση της ημερ. 25.9.2007, απέρριψε την καταγγελία αφού η δραστηριότητα της Αρχής 

Λιμένων δεν συνιστά επιχείρηση με αποτέλεσμα να μην εμπίπτει στις πρόνοιες της περί 

ανταγωνισμού νομοθεσίας.  

Στις 2.1.2009 η Βουλή ενέκρινε αύξηση 4,7% επί των εν λόγω δικαιωμάτων, χωρίς 

ωστόσο να κληθεί η ΑΗΚ σε οποιαδήποτε συνεδρία της Βουλής για να εκφέρει τις απόψεις 

της για το θέμα, επιθυμία της ΑΗΚ την οποία κοινοποίησε στο Γενικό ∆ιευθυντή της 

Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ στις 4.1.2010 η Βουλή ενέκρινε περαιτέρω αύξηση 

ύψους 0,3%. 

Στη συνεδρία του ημερ. 8.9.2009 το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να επιδιωχθεί 

αλλαγή της νομοθεσίας που διέπει την επιβολή λιμενικών δικαιωμάτων από την Αρχή 

Λιμένων Κύπρου ούτως ώστε να επιβάλλονται στην ΑΗΚ ειδικά λιμενικά δικαιώματα.  

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 μέχρι σήμερα διαβήματα δεν 

απόφεραν θετικό αποτέλεσμα, εισηγούμαστε όπως η Αρχή, σε διαβούλευση με τους 
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Νομικούς της Συμβούλους, εξετάσει το ενδεχόμενο απαλλαγής της από την καταβολή 

λιμενικών δικαιωμάτων με σχετική τροποποίηση της δική της νομοθεσίας. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος, σε σχετική συνάντηση ημερ. 9.4.2010, η Γενική 

∆ιευθύντρια του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εξέφρασε την άποψη 

ότι είναι προτιμότερο να επιδιωχθεί εκ νέου διάλογος μεταξύ των δύο Οργανισμών, για 

εξεύρεση λύσεων που να ικανοποιούν τα δίκαια αιτήματα της ΑΗΚ.   

(β) Μελέτη “Εκτίμηση των πραγματικών αναγκών της ΑΗΚ σε ανθρώπινο 

δυναμικό” - Εταιρεία ASPROFOS.   

(i) Στις 16.7.2008 η Αρχή υπέγραψε συμβόλαιο με την εταιρεία ΑΣΠΡΟΦΩΣ για παροχή 

υπηρεσιών υποστήριξης για τη διαχείριση του προγράμματος και των έργων καθώς 

επίσης υπηρεσίες συμμετοχής στην υλοποίηση των έργων για τη βελτίωση της λειτουργίας 

της ΑΗΚ. Το ποσό του συμβολαίου ανήρχετο στις €285.000.  Με βάση το συμβόλαιο, οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας περιλάμβαναν μεταξύ άλλων, την κατάρτιση 

χρονοδιαγραμμάτων σχετικά με την υλοποίηση των έργων. Σύμφωνα με τα 

χρονοδιαγράμματα τα έργα έπρεπε να υλοποιηθούν κατά την περίοδο Μάιου -  Ιούνιου 

2009. Μέχρι και την ημερομηνία του ελέγχου (Απρίλιος 2010) υλοποιήθηκε 1 μόνο έργο 

(∆ιάχυση των αποτελεσμάτων της μελέτης), ενώ τα υπόλοιπα 9 βρίσκονται υπό εξέλιξη. 

Παρακαλώ όπως μας πληροφορήσετε τους λόγους της καθυστέρησης της υλοποίησης του 

προγράμματος. Επίσης, σε συνεδρία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Αρχής ημερομηνίας 

16.6.2009 δόθηκαν οδηγίες στο Γενικό ∆ιευθυντή όπως ετοιμάσει χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης των έργων το οποίο να τεθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Συμβουλίου αλλά μέχρι 

τον Απρίλιο του 2010 δεν είχε υποβληθεί.  

(ii) Παρατηρήθηκε ότι, από το ∆εκέμβριο 2009 όπου έληξε το συμβόλαιο τεχνικής 

υποστήριξης/συντήρησης του λογισμικού προγράμματος που ετοίμασε η εταιρεία 

ΑΣΠΡΟΦΩΣ για την υλοποίηση του έργου "∆ημιουργία Περιβάλλοντος ∆ιαχείρισης 

Έργων" δεν έχει υπογραφεί μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου (Απρίλιος 2010) νέο 

συμβόλαιο. Αναφέρεται πληροφοριακά ότι τον Απρίλιο του 2010 ξεκίνησε η σταδιακή 

εφαρμογή του έργου μόνο στην περιφέρεια Αμμοχώστου – Λάρνακας. Έχουμε την άποψη 

ότι η  λειτουργία ενός σημαντικού λογισμικού προγράμματος χωρίς την απαραίτητη τεχνική 

υποστήριξη πιθανό να επιφέρει σημαντικά προβλήματα τόσο στη λειτουργία του 

προγράμματος όσο και στη διαχείριση των έργων της Αρχής 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι αναμένεται η ολοκλήρωση υλοποίησης όλων των έργων το τέλος 

του 2011. 

 (γ) Αναϊσορρόπηση Τελών.  Στα πλαίσια της εισαγωγής ∆ιατιμήσεων Οριακού 

Κόστους, η Βουλή ενέκρινε στις 15.11.2002 (Κ∆Π 546/02) τις ∆ιατιμήσεις που 

υποβλήθηκαν από την Αρχή. Στόχος των νέων διατιμήσεων είναι να γίνουν σωστές και 

ορθολογιστικές διατιμήσεις για να μπορεί ο κάθε καταναλωτής να χρεώνεται με το 
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πραγματικό του κόστος και να καταργηθεί η αλληλοεπιδότηση μεταξύ των κατηγοριών. Η 

εφαρμογή των διατιμήσεων έπρεπε να γίνει σε τρεις φάσεις. Η Φάση Α άρχισε  τη 1η 

Μαρτίου 2003 και η Φάση Β τη 1η Μαΐου 2005. Η εισαγωγή νέων διατιμήσεων θα γίνει 

μετά την έγκριση τους από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου.  

Στις 29.10.2009 η ΡΑΕΚ ενέκρινε αυξήσεις στις  υφιστάμενες διατιμήσεις της Αρχής με 

ποσοστό αύξησης 1,5% από 1.1.2010, επιπλέον 1,5% από 1.1.2011 και περαιτέρω 1,5% 

από 1.1.2012. Στη συνέχεια η Αρχή διαμόρφωσε και απέστειλε στη ΡΑΕΚ τα νέα τέλη 

χρέωσης αφού προηγουμένως η ΑΗΚ, στις 21.10.2009, υπέβαλε το σχέδιο Μείωσης των 

∆απανών της. Η ΡΑΕΚ προχώρησε στην έγκριση τους στις 15.12.2009.  

Με επιστολή της ημερ. 15.5.2009 η ΡΑΕΚ ενέκρινε την από 1.6.2009 ανάκτηση του 

κόστους ελλείμματος δικαιωμάτων αερίων του θερμοκηπίου, απόφαση η οποία ωστόσο 

αναστάληκε.  Η ΡΑΕΚ με επιστολή της ημερ. 18.2.2010, όρισε εκ νέου ως ημερομηνία 

έναρξης της εφαρμογής του θεσμού ανάκτησης του κόστους ελλείμματος δικαιωμάτων 

αερίων του θερμοκηπίου την 1η Μαρτίου 2010. 

Ο Πρόεδρος μας ανέφερε ότι η ΡΑΕΚ προχώρησε στις 29.10.2009 με την έγκριση μόνο 

της συνολικής αύξησης επί των υφιστάμενων διατιμήσεων, χωρίς την έγκριση της 

αναϊσορρόπησης των τελών, θέμα για το οποίο ζητήθηκε από τη ΡΑΕΚ υποβολή νέας 

μελέτης η οποία ετοιμάστηκε από την ΑΗΚ και υποβλήθηκε πρόσφατα στο ∆Σ για λήψη 

απόφασης. 

(δ) ∆ιακοπή Συμβολαίου προσφοράς υπηρεσιών Αρχιτέκτονα/Πολιτικού 

Μηχανικού στο έργο ανέγερσης των Αποθηκών της ΑΗΚ στην Λεμεσό.   Μετά την 

προκήρυξη του ∆ιαγωνισμού αρ. 260/2001 αναφορικά με την παροχή Υπηρεσιών 

Αρχιτέκτονα/Πολιτικού Μηχανικού και Ηλεκτρομηχανολόγων για την ανέγερση αποθηκών 

της ΑΗΚ σε χώρο ο οποίος απαλλοτριώθηκε το 2001 στη Λεμεσό, η Αρχή ανέθεσε, τον 

Ιανουάριο του 2002, την εκτέλεση του πιο πάνω έργου στη Συνεργασία συγκεκριμένων 

γραφείων με αμοιβή 2,84% επί της τελικής δαπάνης του έργου.  

Κατά την εκτέλεση του συμβολαίου διαπιστώθηκε ότι η  συνεργασία μεταξύ της Αρχής και 

των Συμβούλων δεν ήταν η αναμενόμενη. Ως αποτέλεσμα, ενώ ο υπό αναφορά 

διαγωνισμός κατακυρώθηκε τον Ιανουάριο του 2002 με προϋπολογιζόμενο κόστος 

ανέγερσης των αποθηκών €2.050.322 (£1.200.000), η έναρξη των εργασιών του έργου 

έγινε τον Μάρτιο του 2008, δηλαδή μετά την παρέλευση έξι χρόνων, με αναμενόμενο 

κόστος το ποσό των  €10.154.757.  

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Αρχής, στη συνεδρία του ημερ. 18.3.2008, αποφάσισε τον 

τερματισμό του εν λόγω συμβολαίου, μετά την παρέλευση 6 περίπου χρόνων από την 

ανάθεση της εργασίας. 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. Τον Ιανουάριο του 

2010 κατατέθηκαν στην διαιτησία οι απαιτήσεις των Συμβούλων και το Μάιο κατατέθηκε η 
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υπεράσπιση της Αρχής.  Η επόμενη συνεδρία της διαιτησίας ορίστηκε  για τον Ιούνιο του 

2010. 

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, καθώς και την πιθανότητα καταβολής αποζημιώσεων στους 

πρώην ιδιοκτήτες των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν για την ανέγερση των αποθηκών. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Αρχή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για αποφυγή 

τέτοιων καθυστερήσεων στο μέλλον. 

(ε) 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 και 25.5.2001 αντίστοιχα. 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 παραπομπές 

αρ. 438/2007  και 578/08 με τις οποίες ζητούν επιστροφή των κτημάτων. Μετά από 

απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου οι δύο παραπομπές συνεκδικάζονται. Οι υποθέσεις 

ορίστηκαν για διευκρινίσεις το Μάιο του 2010.  

Εκφράσαμε την άποψη ότι με την καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργων για τα οποία 

γίνονται οι απαλλοτριώσεις, η Αρχή βρίσκεται εκτεθειμένη σε αγωγές των πρώην 

ιδιοκτητών της γης, με πιθανό συνεπακόλουθο την καταβολή σημαντικών αποζημιώσεων.  
 
 
 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
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