
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002. 
 

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

Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασµών) Νόµων του 1983 και 1984, 

για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Οι λογαριασµοί 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 τις πρόνοιες των ίδιων Νόµων, η Υπηρεσία µου έχει διενεργήσει 

επιπρόσθετο οικονοµικό και διαχειριστικό έλεγχο. 

2.   Προϋπολογισµός 

(α)   Έγκριση.  Ο προϋπολογισµός της Αρχής για το 2002 υποβλήθηκε έγκαιρα 

στον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού στις 28.6.01 και, µετά από 

διαβουλεύσεις που έγιναν µε το Υπουργείο Οικονοµικών, εγκρίθηκε από το 

Υπουργικό Συµβούλιο στις 12.12.2001 και κατατέθηκε στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων δυνάµει του άρθρου 3 των περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 

∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισµών) Νόµων στις 14.1.2002, ενώ, µε βάση τις 

πρόνοιες των πιο πάνω Νόµων, έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή το αργότερο 

µέχρι τις 30.9.2001.  Ο προϋπολογισµός ψηφίστηκε σε Νόµο που δηµοσιεύτηκε 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 22.3.2002 (αρ.21(ΙΙ)/2002).  Για 

τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο εγκρίθηκαν δωδεκατηµόρια, για την περίοδο 

όµως από 1η µέχρι 21 Μαρτίου 2002 διενεργούνταν δαπάνες χωρίς 

εξουσιοδότηση. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι, όπως κάθε χρόνο, η Α.Η.Κ. 

ακολούθησε την ουσία του θέµατος, διενεργώντας δαπάνες µε βάση 

δωδεκατηµόρια για όλη την περίοδο από 1 Ιανουαρίου µέχρι 21.3.2002. ∆εν 

θεωρήθηκε ορθό να σταµατήσει η λειτουργία της Αρχής, επειδή δεν εγκρίνονται 

δωδεκατηµόρια µετά από την 1η Μαρτίου. 

(β) Αδαπάνητα ποσά Προϋπολογισµού.  Ενώ οι δαπάνες που 

προϋπολογίστηκαν για έργα αναπτύξεως στον προϋπολογισµό της Αρχής για το 
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2002 ήταν £65.1 εκ., οι πραγµατικές δαπάνες ανήλθαν σε £35.1 εκ. παρέµεινε 

δηλαδή αδαπάνητο ποσό ύψους £30 εκ. ή ποσοστό 46% λόγω κυρίως µη 

εκτέλεσης ή µη συµπλήρωσης των πιο κάτω έργων: 

Κονδύλι  Προϋπολ. ∆απάνη Αδαπάνητα 
  £ εκ. £ εκ. £ εκ. 

4-504 Εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου στην 
περιοχή του Κούρρη 5,0 - 5,0 

4-506 Εγκατάσταση Ανεµογεννήτριας στο 
Σταθµό Βασιλικού 1,3 - 1,3 

4-509 Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραµµα 
Παραγωγής  
(Σταθµός Βασιλικού Μον.3 & 4) 

11,2 5,5 5,7 

4-514 Επέκταση και Ενδυνάµωση ∆ικτύου 
∆ιανοµής 17,7 13,8 3,9 

4-518 Βελτίωση και Ανέγερση Κτιρίων και 
Υποστατικών 13,4 2,7 10,7 

4-522 Αγορά Εργαλείων και Οργάνων 1,5 0,5 1,0 
4-528 Σύστηµα Πληροφορικής 2,2 1,2 1,0 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι οι διαφορές µεταξύ δαπανών του 

προϋπολογισµού και πραγµατικών δαπανών δηµιουργούνται από διάφορα 

περιστατικά που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του µεγάλου χρονικού διαστήµατος 

από την ετοιµασία µέχρι την εκτέλεση των προϋπολογισµών. 

Αναφορικά µε τα κονδύλια 4-504 και 4-506 οι Κρατικές και Τοπικές Αρχές δεν 

εξέδωσαν έγκαιρα τις απαιτούµενες Πολεοδοµικές Άδειες. 

(γ) Υπερβάσεις σε Κονδύλια του Προϋπολογισµού.  

(i) Σε ορισµένα Άρθρα  έχουν παρατηρηθεί υπερβάσεις, οι οποίες δύνανται να 

καλυφθούν από άλλα Άρθρα, σύµφωνα µε το σχετικό Νόµο, αλλά µέχρι 

σήµερα δεν έχουν εγκριθεί από το Συµβούλιο της Αρχής.  Επίσης, 

σύµφωνα µε τον ίδιο Νόµο, η έγκριση των υπερβάσεων πρέπει µέσα σε 

τρεις µήνες να κατατεθεί από τον αρµόδιο Υπουργό στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι οι υπερβάσεις έχουν εγκριθεί 

από το Συµβούλιο της Αρχής στις 27.5.2003. 

(ii) Ελλειµµατική συνεισφορά στο Ταµείο Συντάξεως.  Με βάση 

αναλογιστική µελέτη που διενεργήθηκε το 1998, η ελλειµµατική συνεισφορά 

στο Ταµείο Συντάξεως ανερχόταν στο ποσό των £11 εκ. και µε βάση την 

ακολουθούµενη πολιτική της Αρχής το πιο πάνω έλλειµµα καταβαλλόταν 
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από 1.1.98 σε 5 ετήσιες δόσεις ύψους £2.486.000.  Περί τα τέλη του 2002 

διενεργήθηκε νέα αναλογιστική µελέτη η οποία κατέδειξε ότι η ελλειµµατική 

εισφορά στο πιο πάνω Ταµείο ανήλθε στο ποσό των £34.933.000 το οποίο 

η Αρχή, µε βάση την ίδια πολιτική και το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19, 

έπρεπε να διαγράψει σε 5 ετήσιες δόσεις αρχίζοντας από 31.12.02.  Η δόση 

για το 2002 ανήρχετο στις £9.171.000. 

Ο Προϋπολογισµός του 2002 ετοιµάστηκε λαµβάνοντας υπόψη µόνο την 

ήδη υπάρχουσα πρόνοια του ποσού των £2.486.000, αφού η αυξηµένη 

πρόνοια δεν θα µπορούσε να ήταν γνωστή.  Όµως για σκοπούς ορθής 

παρουσίασης των λογαριασµών, ο Λογαριασµός Κερδοζηµιών  χρεώθηκε  

µε το επιπρόσθετο ποσό των £6.685.000 (£9.171.000-£2.486.000), µε 

αποτέλεσµα τυπικά να υπάρξει υπέρβαση στο σχετικό κονδύλι του 

προϋπολογισµού αφού η υπέρβαση προέκυψε από την επιβαλλόµενη από 

τα διεθνή λογιστικά πρότυπα αύξηση της πρόνοιας για συνταξιοδοτικά 

ωφελήµατα και χωρίς να έχει καταβληθεί.  Η πιο πάνω υπέρβαση προτού 

καταβληθεί, πρέπει να καλυφθεί  µέσω τού προϋπολογισµού. 

Ο Πρόεδρος της ΑΗΚ µε πληροφόρησε ότι η  πιο πάνω υπέρβαση θα 

συµπεριληφθεί στο Συµπληρωµατικό Προϋπολογισµό του 2003 ως 

ελλειµατική συνεισφορά στο Ταµείο Συντάξεων. 

3. Οικονοµική κατάσταση. 

(α)   Αποτελέσµατα έτους.  Σύµφωνα µε τους ελεγµένους λογαριασµούς 

παρουσιάζεται πλεόνασµα £16,43 εκ. πριν από τη φορολογία.  Συνοπτικά τα 

αποτελέσµατα των δυο τελευταίων ετών παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

 2002  2001 
 £ εκ.  £ εκ. 
΄Εσοδα 202,43  189,83 
΄Εξοδα 186,00  150,64 
Πλεόνασµα έτους 16,43  39,19 

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

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

 2002  2001 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 2,47  2,64 
Πλεόνασµα προς Απασχολούµενο Κεφάλαιο 6,45%  7,83% 
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4. Μεταφορά πλεονασµάτων της ΑΗΚ ύψους £20 εκ. στο Πάγιο Ταµείο 
της ∆ηµοκρατίας 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής στη συνεδρία του αρ. 37/2002, ηµεροµηνίας 

17.12.2002, αποφάσισε την παραχώρηση χορηγίας ποσού ύψους £20 εκ. από 

την Αρχή προς την Κυβέρνηση. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε την απόφαση του αρ. 57.004 ηµεροµηνίας 

18.12.2002, αποδέχθηκε την µεταφορά αυτή στο Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας. 

Για το σκοπό αυτό ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 17.1.2003 

Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός (Ν2(II)/2003) για τη χρήση του έτους 2002, 

ύψους £20 εκ. 

Έχοντας υπόψη ότι ο Νόµος που διέπει τη λειτουργία της ΑΗΚ (Κεφ. 171, όπως 

τροποποιήθηκε µεταγενέστερα) δεν προνοεί τη µεταφορά τυχόν πλεονασµάτων 

στο Κράτος σε συνδυασµό µε τις πρόνοιες του άρθρου 23 του ιδίου Νόµου που 

περιορίζουν την ευχέρεια του Οργανισµού να συσσωρεύει αποθέµατα, έχω την 

άποψη ότι, αν η Αρχή θεωρούσε ότι το πιο πάνω ποσό ήταν πέραν των αναγκών 

της, πράγµα απίθανο αν ληφθεί υπόψη το αναπτυξιακό πρόγραµµα της και ο 

δανεισµός στον οποίο προβαίνει η Αρχή για χρηµατοδότηση του, τότε θα έπρεπε 

να επιστραφεί στους καταναλωτές υπό µορφή µείωσης των τελών ή µε άλλους 

τρόπους.  Η µεταφορά των πλεονασµάτων στο Πάγιο Ταµείο, µπορεί να 

θεωρηθεί ότι ουσιαστικά ισοδυναµεί µε έµµεση φορολογία των καταναλωτών 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

5. Προσωπικό - Μισθοί, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές. 

Η Αρχή εργοδοτούσε 2.187 πρόσωπα (2.194 για το 2001), από τα οποία τα 2000 

(1.975 για το 2001) υπηρετούσαν σε µόνιµες θέσεις και 187 σε προσωρινές 

θέσεις.  Οι δαπάνες για µισθούς, επιδόµατα, υπερωρίες και για εργοδοτικές 

εισφορές κατά τα τελευταία δυο έτη παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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 2002  2001 
 £000  £000 
(α)  Μόνιµοι υπάλληλοι    
Μισθοί και τιµαριθµικά επιδόµατα 25.584  25.886 
∆ιάφορα επιδόµατα και υπερωρίες 3.284  3.386 
Εργοδοτικές εισφορές 2.817  2.764 
Ωφελήµατα προσωπικού (Παρ. 7) 2.683  2.552 
Εισφορές στο Ταµείο Συντάξεων (Παρ. 6) 15.255  8.105 
 49.623  42.693 
    
(β)  Προσωρινοί υπάλληλοι 1.480  1.113 
 51.103  43.806 

 
Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, ο ετήσιος µέσος όρος των δαπανών για το µόνιµο 

προσωπικό, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ελλειµµατική εισφορά στο Ταµείο 

Συντάξεων, ήταν: 

 
 2002 2001  Μείωση 
 £ £   
 20.226 20.357  0.6% 

Η πιο πάνω µείωση οφείλεται κυρίως στην αύξηση του αριθµού του µόνιµου 

προσωπικού στις κλίµακες εισδοχής. 

6. Σχέδια Συντάξεων. 

(α)   Η ανάλυση των εισφορών της Αρχής στα Σχέδια Συντάξεων των υπαλλήλων 

κατά τα τελευταία δυο έτη ήταν: 

  2002  2001 
  £000  £000 
 Για τρέχουσα υπηρεσία  6.084  5.619 
 Για προηγούµενη υπηρεσία  9.171  2.486 
  15.255  8.105 

  
(β)  'Άσκηση Εκλογής Σχεδίου Συντάξεων.  Με την τροποποίηση των 

Κανονισµών του Σχεδίου Συντάξεων που έγινε το 1990, δόθηκε δικαίωµα στους 

υπαλλήλους να επιλέξουν είτε να ενταχθούν στο Σχέδιο Συντάξεων χωρίς 

εισφορές, είτε να παραµείνουν στο Σχέδιο Συντάξεων της Αρχής µε εισφορές.  Η 

πλειονότητα των υπαλλήλων έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Συντάξεων χωρίς εισφορές, 
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ενώ στο Σχέδιο Συντάξεων µε εισφορές παρέµειναν 10 υπάλληλοι που διατηρούν 

το δικαίωµα µεταπήδησης τους στο Σχέδιο Συντάξεων χωρίς εισφορές κατά την 

ηµεροµηνία της αφυπηρέτησης τους. 

7. Ωφελήµατα προσωπικού. 

Η ανάλυση των ωφεληµάτων προσωπικού κατά τα τελευταία δύο έτη έχει ως 

ακολούθως: 

  2002   2001 
  £  £ 
  Ταµείο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης  1.251.104  1.199.112 
  Ταµείο Ευηµερίας  545.461  523.677 
  Ταµείο Βοηθείας  213.542  213.609 
  Σχέδιο Υποτροφιών  186.700  156.150 
  Επιχορήγηση Κυλικείων  156.766  145.167 
  Επιδότηση επιτοκίου εκπαιδευτικών    
δανείων 

 139.708  118.430 

  Οµαδική Ασφάλεια Ζωής  156.208  163.776 
  Ασφάλεια Προσωπικών Ατυχηµάτων  33.261  32.513 
  2.682.750  2.552.434 

8. Σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης. 

Μετά την ψήφιση του Τροποποιητικού Κανονισµού 29Α των περί Α.Η.Κ. (Όροι 

Υπηρεσίας) Κανονισµών 1986-1996, η Α.Η.Κ. δύναται µε απόφαση της να 

επιτρέψει σε υπάλληλο, ο οποίος έχει συµπληρώσει ηλικία 50 χρόνων και 25 

τουλάχιστον χρόνια πραγµατική υπηρεσία στην Α.Η.Κ., όπως αφυπηρετήσει 

πρόωρα.   

Στους πρόωρα αφυπηρετούντες υπαλλήλους προσφέρεται ως αποζηµίωση το 

µικρότερο από τα ποσά που αναφέρονται πιο κάτω: 

(α) Ποσοστό 70% της διαφοράς µεταξύ του µισθού που θα λάµβανε ο 

υπάλληλος µέχρι την κανονική ηλικία αφυπηρέτησης του και της σύνταξης που θα 

εισέπραττε µέχρι τότε, προεξοφλούµενης @ 7% (αξίες κατά την ηµεροµηνία 

αφυπηρέτησης). 

(β) Το σύνολο 25 µηνιαίων µισθών του υπαλλήλου, υπολογιζόµενο επί του 

τελευταίου µηνιαίου µισθού του. 
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(γ) Εφάπαξ ποσό £ 30.000. 

Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Κανονισµού (19.4.96) µέχρι το τέλος του 

2002, έχουν αφυπηρετήσει 146 άτοµα, έναντι πρόσθετης συνολικής δαπάνης 

£2.836.641.  

Κατά το 2002 αφυπηρέτησαν 28 υπάλληλοι, έναντι συνολικής αποζηµίωσης 

£418.107.  Μεταξύ αυτών συµπεριλαµβάνονται και υπάλληλοι ηλικίας 58-59 ετών, 

µε υπολειπόµενη υπηρεσία µέχρι την κανονική αφυπηρέτηση περίπου 1-1½ 

χρόνο.   

Το ίδιο θέµα παρατηρήθηκε και κατά τον έλεγχο των λογαριασµών του 2001 και 

εξέφρασα την άποψη  ότι κατά την έγκριση της αφυπηρέτησης και έχοντας υπόψη 

τις επιδιώξεις του σχεδίου, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η ηλικία και η 

υπολειπόµενη υπηρεσία του υπαλλήλου.   

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι οµάδα εργασίας έχει επεξεργαστεί 

τον καταρτισµό νέου Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης, η µελέτη του οποίου έχει 

συµπληρωθεί αλλά δεν έχει ακόµα εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Αρχής. Παράλληλα µου ανέφερε ότι είναι προς όφελος  της Αρχής η 

αφυπηρέτηση υπαλλήλων έστω µε υπόλοιπο υπηρεσίας 1-2 χρόνια, στες 

περιπτώσεις που δεν µπορούν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της τεχνολογίας 

ή έχουν προβλήµατα υγείας όχι όµως τέτοια που να µπορούν να αφυπηρετήσουν 

για λόγους υγείας, παρά να παραµείνουν και να υποαπασχολούνται στερώντας 

την ευκαιρία στην ΑΗΚ να προχωρήσει στην εφαρµογή νέας τεχνολογίας. 

9. Υπερωρίες. 

Κατά τη διάρκεια του έτους πληρώθηκε υπερωριακή αποζηµίωση στο προσωπικό 

της Αρχής συνολικού ύψους £1.570.856, σε σύγκριση µε £1.613.423 το 2001 και 

£1.317.600 το 2000.  

Σηµειώνεται ότι µεγάλο µέρος της υπερωριακής αµοιβής λαµβάνεται συστηµατικά 

από συγκεκριµένο αριθµό υπαλλήλων, οι οποίοι, σε ορισµένες περιπτώσεις, 

αποζηµιώνονται για υπερβολικό αριθµό ωρών υπερωριακής εργασίας.  

Συγκεκριµένα, σε 35 υπαλλήλους της Αρχής (κλ. Α6 µέχρι Α12) καταβλήθηκε 

συνολικό ποσό £240.176, µε µέσο όρο υπερωριών £6.862 ετησίως. 
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Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι οι υπερωρίες αφορούν υπαλλήλους που 

εντέλλονται να εκτελέσουν εξειδικευµένες και επείγουσες εργασίες και η αµοιβή 

πληρώνεται σύµφωνα µε τους κανονισµούς. 

10. ∆ιερευνώµενες υποθέσεις κλοπής ηλεκτρικού ρεύµατος. 

Όπως ανάφερα και στην προηγούµενη µου έκθεση, µετά από προφορικές 

καταγγελίες συγκεκριµένου καταναλωτή και τη διερεύνηση τους από την Αρχή, 

εντοπίστηκε συγκεκριµένος ύποπτος για επεµβάσεις σε µετρητές καταναλωτών 

της Αρχής, µε σκοπό την υποκλοπή ηλεκτρικού ρεύµατος. 

Μέχρι τον Μάιο του 2003, ο συνολικός αριθµός χρεώσεων που στάληκε σε 

καταναλωτές για µη καταγραφείσα κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που 

υπολογίζεται σε £2,9 εκ ήταν 169 από τις οποίες οι 119 ήταν υποθέσεις που 

σχετίζονται µε τον συγκεκριµένο ύποπτο. 

11.   Σύστηµα ελέγχου των εσόδων της Αρχής. 

Παρά τη σχετική βελτίωση συνεχίζουν να παρουσιάζονται αρκετές αδυναµίες 

αναφορικά µε την καταγραφή και παρακολούθηση της κατανάλωσης του 

ηλεκτρικού ρεύµατος, ορισµένες από τις οποίες επισήµανα και σε προηγούµενες 

εκθέσεις µου, οι οποίες αφορούν τη µη ικανοποιητική ή/και έλλειψη 

παρακολούθησης των καταστάσεων που ετοιµάζονται από το µηχανογραφικό 

σύστηµα, αναφορικά µε την τιµολόγηση, τη µη πραγµατοποίηση επιτόπιων 

ελέγχων στους µετρητές ή τη διεξαγωγή τους σε µακρά χρονικά πλαίσια, το µη 

εντοπισµό των υποκλοπών  από τους λειτουργούς που διενεργούν επιτόπιους 

ελέγχους, τη µη συµβατότητα του προγράµµατος που χρησιµοποιεί το Τµήµα 

Καταγραφέων µε το έτος 2000, τη µη έγκαιρη λήψη διορθωτικών µέτρων από το 

υπεύθυνο Τµήµα της Αρχής αναφορικά µε τα προβλήµατα που εντοπίζονται από 

τους καταγραφείς, τη µη αντικατάσταση όλων των παλαιού τύπου µετρητών 

µέγιστης ζήτησης και τη µη συχνή εναλλαγή των καταγραφέων ως προς τις 

γεωγραφικές περιοχές (ζώνες) τις οποίες καταγράφουν. 

12. Απώλειες Ηλεκτρικού ρεύµατος. 

Οι συνολικές απώλειες ηλεκτρικού ρεύµατος τα τελευταία 5 χρόνια έχουν αυξηθεί 

σε ποσοστό που φτάνει κατά µέσο όρο το 6% της συνολικής καθαρής παραγωγής. 

Οι απώλειες οι οποίες χωρίζονται σε 2 κατηγορίες, τις απώλειες µεταφοράς και τις 
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απώλειες διανοµής, οφείλονται τόσο στον φυσικό όσο και στον ανθρώπινο 

παράγοντα.   

Οι απώλειες διανοµής (Distribution Losses) αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος των 

συνολικών απωλειών ηλεκτρικού ρεύµατος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ένα µέρος από 

το ποσοστό απωλειών διανοµής 4.1.% (µέσος όρος των τελευταίων 5 ετών) 

πιθανό να οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα, τον οποίο δύσκολα µπορεί να 

διαχωρίσει και να εντοπίσει η Αρχή. Το έτος 2002 σηµειώθηκε  µείωση στις 

απώλειες διανοµής κατά 0,6 ποσοστιαίες µονάδες σε σύγκριση µε τον µέσο όρο 

των τελευταίων 5 ετών γεγονός που πιθανόν να σχετίζεται µε την ανακάλυψη των 

υποθέσεων υποκλοπών κατά το 2001. Εξέφρασα την άποψη ότι όταν σε 

συγκεκριµένο έτος σηµειώνονται σηµαντικές διακυµάνσεις στο ποσοστό των 

απωλειών διανοµής σε σύγκριση µε τα προηγούµενα χρόνια, πρέπει να γίνεται 

σοβαρή διερεύνηση των λόγων που συµβάλουν στη διακύµανση. 

Εισηγήθηκα επίσης όπως µελετηθεί το ενδεχόµενο επέκτασης της εγκατάστασης 

κεντρικών µετρητών εκτός από τις Βιοµηχανικές περιοχές και σε άλλες περιοχές.   

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι έχει αρχίσει η αντικατάσταση των 

µετρητών στο σύστηµα µεταφοράς µε µοντέρνους ηλεκτρονικούς µετρητές οι 

οποίοι θα παρέχουν τη δυνατότητα ακριβούς τηλεµέτρησης από το κέντρο ελέγχου 

του συστήµατος. Όσον αφορά τις απώλειες του συστήµατος ∆ιανοµής αυτές είναι 

αδύνατο τεχνικά να καταµετρούνται ακριβώς . Παρ� όλα αυτά η ΑΗΚ παρακολουθεί 

επί συστηµατικής βάσης την τάση των απωλειών αυτών µέσα  στα πλαίσια της 

πρόβλεψης φορτίου που διεξάγει κάθε χρόνο.   

13. Ηλεκτροπαραγωγός Σταθµός Βασιλικού � Φάση Ι 

(α) Κόστος Έργου.  Ο προϋπολογισµός του Έργου ήταν περίπου £160 εκ.  Το 

κόστος του Έργου, µε βάση τα συµβόλαια που κατακυρώθηκαν, ήταν £142,8 εκ. , 

ενώ το αναµενόµενο τελικό κόστος, µε βάση τα υπάρχοντα στοιχεία µέχρι το 

∆εκέµβριο 2002, είναι περίπου £149,9 εκ.  Με τη διευθέτηση όλων των 

απαιτήσεων και ανταπαιτήσεων, αναµένεται ότι το τελικό κόστος δεν θα υπερβεί 

τον αρχικό προϋπολογισµό του Έργου. 

(β) Έργα Πολιτικού Μηχανικού.  Το ποσό του συµβολαίου ήταν £21.934.000.  

Αποφασίστηκαν και εκτελέστηκαν σηµαντικές τροποποιήσεις των σχεδίων, έναντι 

επιπλέον δαπάνης £2,3 εκ., οι οποίες προκάλεσαν καθυστέρηση στη 



 10 

συµπλήρωση των έργων, µε αποτέλεσµα ο εργολάβος να υποβάλει απαιτήσεις 

της τάξης των £13,5 εκ. για καθυστέρηση και επιτάχυνση εργασιών. 

Η Αρχή προσέλαβε ανεξάρτητους συµβούλους για αξιολόγηση των απαιτήσεων 

και του σχετικού κινδύνου, σε περίπτωση παραποµπής των απαιτήσεων σε 

∆ιαιτησία.  Αξιολογώντας  τη µελέτη των συµβούλων, η Αρχή διαπραγµατεύτηκε 

µε τον εργολάβο, µε σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας επίτευξης 

συµβιβαστικής διευθέτησης των εκατέρωθεν απαιτήσεων.  Το Νοέµβριο 2002 η 

Αρχή κατέληξε σε συµβιβασµό, ο οποίος διαλαµβάνει την πληρωµή στον 

εργολάβο ποσού £4.482.000.  Παραµένει σε εκκρεµότητα η διευθέτηση ή η 

παραποµπή σε ∆ιαιτησία των διαφορών που υπάρχουν για νέες τιµές µονάδας 

των εργασιών (£800.000.) και το χρωµατισµό της καπνοδόχου (£130.000). 

14. Συµβόλαιο για την κατασκευή του Υποσταθµού Μεταφοράς 
 στην Αγία Νάπα - Αρ. Συµβ. 413/2001. 

Μετά από παράπονο ιδιοκτητών ξενοδοχείων στην περιοχή του Έργου, και από 

παρεµβάσεις του ∆ήµου Αγίας Νάπας, οι εργασίες εκσκαφής των θεµελίων σε 

τµήµα του Υποσταθµού διακόπηκαν µε οδηγίες του Μηχανικού του Έργου. 

Το Νοέµβριο 2002, µε επιστολή µου προς την Αρχή εξέφρασα την άποψη ότι η 

από µέρους της παραβίαση των όρων του συµβολαίου, πιθανόν να έχει ως 

αποτέλεσµα χρονικές και οικονοµικές απαιτήσεις από τον εργολάβο.  Η Υπηρεσία 

µου υπέδειξε επίσης, µεταξύ άλλων, τις ακόλουθες παρεκκλίσεις από τις πρόνοιες 

του συµβολαίου: 

• Το πρόγραµµα που υπέβαλε ο εργολάβος δεν ανταποκρινόταν στις πρόνοιες 

του συµβολαίου. 

• Ο εργολάβος δεν ετοίµαζε πίνακες κοπής οπλισµού για έγκριση από τον 

Επιβλέποντα Μηχανικό. 

• ∆εν υπήρχε γραπτή έγκριση του Επιβλέποντα Μηχανικού πριν από την 

έναρξη εκτέλεσης των εργασιών σκυροδέτησης. 

Το Φεβρουάριο 2003 η ΑΗΚ µε πληροφόρησε ότι η αναστολή των εργασιών 

δόθηκε λόγω του θορύβου και της ενόχλησης που δηµιουργούνταν από τα 

µηχανήµατα εκσκαφής και του κινδύνου ακύρωσης τουριστικών συµβολαίων, 
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πράγµα που θα επέφερε τεράστια οικονοµική ζηµιά στους ιδιοκτήτες των 

ξενοδοχείων και το ∆ήµο Αγίας Νάπας. 

Όσον αφορά στις παρεκκλίσεις από τις πρόνοιες του συµβολαίου, η Αρχή µε 

πληροφόρησε ότι έχουν ληφθεί µέτρα για τήρηση των προνοιών του συµβολαίου. 

15. Προσφορά για κατασκευή και προµήθεια τσιµεντένιων πλακών.  
 ∆ιαγωνισµός αρ. 28/2002 

Το Φεβρουάριο 2002 η Αρχή προκήρυξε προσφορές για την κατασκευή και 

προµήθεια 1.900.000 τσιµεντένιων πλακών για κάλυψη καλωδίων και 36.000 

τσιµεντένιων πλακών αντιστήριξης. 

Τον Αύγουστο 2002, µε επιστολή µου προς την Αρχή, εξέφρασα την άποψη ότι τα 

κριτήρια που τέθηκαν στα έγγραφα προσφορών για την αξιολόγηση της 

καταλληλότητας των προσφοροδοτών συγκρούονταν µε πρόνοιες των εγγράφων 

προσφορών, µε αποτέλεσµα να µη διασφαλιστεί η ευρύτητα συµµετοχής, για 

σκοπούς επίτευξης υγιούς ανταγωνισµού.  Παρατήρησα επίσης ότι οι προσφορές 

κατακυρώθηκαν έναντι ποσών ψηλότερων από την εκτιµηµένη δαπάνη κατά 20%, 

στην περίπτωση των πλακών καλωδίων, και 46% στην περίπτωση των πλακών 

αντιστήριξης.  Το Μάιο 2003, η Αρχή µε πληροφόρησε ότι τα κριτήρια τέθηκαν, 

στην προσπάθεια για διασφάλιση σταθερής ποιότητας στην παραγωγή των 

πλακών, και ότι, σε µελλοντικές προσφορές, τα κριτήρια θα επανεξεταστούν υπό 

το φως των παρατηρήσεων της Υπηρεσίας µου.   

Όσον αφορά στο θέµα του ποσού κατακύρωσης, η Αρχή ανέφερε ότι, επειδή τα 

ποσά των προσφορών που υποβλήθηκαν ήταν παραπλήσια µεταξύ τους, κρίθηκε 

ότι αυτά ανταποκρίνονταν στις τρέχουσες τιµές. 

16.   Ασφάλειες. 

Αύξηση ασφαλίστρων. Παρατηρήθηκε µεγάλη αύξηση στο ασφάλιστρο που 

πληρώθηκε για το έτος 2002 σε σχέση µε το 2001, και αυτό οφείλεται στην 

παγκόσµια άνοδο που σηµειώθηκε στα ασφάλιστρα µετά τα γεγονότα της 11ης 

Σεπτεµβρίου στις ΗΠΑ. Συγκεκριµένα, για το έτος 2001 πληρώθηκε ασφάλιστρο 

συνολικής αξίας £290.626 ενώ το 2002 το ασφάλιστρο που πληρώθηκε ανέρχετο 

στο £1.5 εκ.    
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17.  Αδυναµίες του συστήµατος SAP.  

 Όπως ανάφερα και στην προηγούµενη έκθεση µου, διαπιστώθηκαν κενά και 

αδυναµίες στη διαδικασία παραλαβής υλικών µέσω του µηχανογραφηµένου 

συστήµατος.  Σχετικά αναφέρονται τα πιο κάτω: 

(i) ∆εν υπάρχει σχετική οδηγία που να καθορίζει τη διαδικασία παραλαβής 

εµπορευµάτων σε συσχετισµό µε το µηχανογραφηµένο σύστηµα, µε 

αποτέλεσµα να δηµιουργούνται προβλήµατα στην ορθή και έγκαιρη 

ενηµέρωση του συστήµατος.  

 Ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι οι σχετικές οδηγίες θα αναθεωρηθούν µε την 

εγκατάσταση της νέας έκδοσης του µηχανογραφικού συστήµατος (SAP).  

(ii) Σε ορισµένες περιπτώσεις το σύστηµα δεν ενηµερώνεται έγκαιρα µε τις 

παραλαβές των εµπορευµάτων.  Ιδιαίτερα προβλήµατα φαίνεται να 

παρουσιάζονται στις περιπτώσεις όπου τα εµπορεύµατα δεν 

παραλαµβάνονται στις αποθήκες αλλά καταλήγουν απευθείας στον 

προορισµό τους (π.χ. στα αναπτυξιακά έργα της Αρχής). 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις 

εµπορευµάτων που παραλήφθηκαν και τιµολογήθηκαν, ενώ εκκρεµεί η 

παραλαβή τους στο σύστηµα, µε αποτέλεσµα τα σχετικά συµβόλαια να 

παρουσιάζουν λανθασµένη εικόνα.  

Συνολικά υπάρχουν εµπορεύµατα αξίας £1,63 εκ. (σε σύγκριση µε £3.03 το 

προηγούµενο έτος), τα οποία έχουν τιµολογηθεί και σχεδόν όλα έχουν 

παραληφθεί (εξαίρεση αποτελούν οι λίγες περιπτώσεις προπληρωµής των 

εµπορευµάτων), ενώ δεν ενηµερώθηκε το σύστηµα µε τις σχετικές παραλαβές. 

Ο Πρόεδρος της ΑΗΚ µε πληροφόρησε  ότι µε τις διάφορες διαδικασίες που 

εφαρµόστηκαν και την καλύτερη γνώση που απέκτησαν οι χρήστες για το 

σύστηµα ο αριθµός έχει µειωθεί σε µεγάλο βαθµό. 
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18. Προµήθεια Μαζούτ. 

Αναλύσεις ορισµένων συστατικών µαζούτ που δεν µπορούν να γίνουν στον 
Η/Σ ∆εκέλειας.  Όπως ανάφερα και στην προηγούµενη έκθεση µου, το Χηµείο του 

συγκεκριµένου Ηλεκτροπαραγωγού Σταθµού, δεν είναι σε θέση να κάνει 

αναλύσεις όσον αφορά 3 συστατικά του µαζούτ και συγκεκριµένα τη στάχτη (ash), 

το νάτριο (sodium) και το  βανάδιο (vanadium). Το συµβόλαιο για αγορά µαζούτ 

από προµηθευτή του εξωτερικού  διαλαµβάνει οικονοµική επιβάρυνση για ένα από 

αυτά τα χαρακτηριστικά (βανάδιο), σε περίπτωση που η περιεκτικότητα του είναι 

µεγαλύτερη του 0,015%. Εισηγήθηκα όπως µελετηθεί το ενδεχόµενο, µέχρι να 

είναι σε θέση το Χηµείο του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθµού της ∆εκέλειας να κάνει 

τις πιο πάνω αναλύσεις, αυτές να γίνονται από το Χηµείο του Ηλεκτροπαραγωγού 

Σταθµού του Βασιλικού και για όλες τις παραλαβές µαζούτ.   

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι επειδή δεν υπάρχει οικονοµική 

αναπροσαρµογή στο συµβόλαιο , ανάλυση για την στάχτη αποστέλλεται στη Μονή  

µόνο όταν το αποτέλεσµα του ανεξάρτητου αναλυτή είναι κοντά στο όριο. Όσο 

αφορά το Νάτριο και το Βανάδιο, σχετικό δείγµα αποστέλλεται συστηµατικά για 

ανάλυση από το Σεπτέµβριο του 2002.  

19. Αναθεώρηση των τιµών χρέωσης των υπηρεσιών που προσφέρει η 
ΑΗΚ στους πελάτες της. 

Αρκετές υπηρεσίες που προσφέρονται προς το κοινό χρεώνονται σε πολύ 

χαµηλές τιµές σε σχέση µε τα πραγµατικά κόστα που η Αρχή υφίσταται. 

Σε σχετική µελέτη του Τµήµατος Εµπορικών Υπηρεσιών αναφέρονται δεκάδες είδη 

υπηρεσιών για τις οποίες η υφιστάµενη χρέωση  είναι πάρα πολύ χαµηλή σε 

σχέση µε τα πραγµατικά κόστα. Εισηγήθηκα όπως όταν η επιτόπια επίσκεψη 

συνεργείου της Αρχής γίνεται µε αίτηση ή και υπαιτιότητα του καταναλωτή (όπως 

π.χ. διακοπή /επανασύνδεση λόγω µη πληρωµής λογαριασµού ή παράνοµης 

επέκτασης ή επικίνδυνης εγκατάστασης, σπασµένος ασφαλειοφορέας ή 

µικροδιακόπτης, διαδικασία για είσπραξη ακάλυπτων επιταγών κ.τ.λ.), σε τέτοιες 

περιπτώσεις να γίνεται είσπραξη του πραγµατικού  κόστους της υπηρεσίας, 

διαφορετικά στην ουσία το κόστος το επιβαρύνονται οι υπόλοιποι  καταναλωτές.    
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Ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι θα υποβληθεί ξανά εισήγηση στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Αρχής για έγκριση, λαµβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η ΑΗΚ 

είναι οργανισµός κοινής ωφελείας και υπέρµετρες χρεώσεις πιθανό να µην 

εγκριθούν από τη Βουλή. 

20. Πρόβλεψη φορτίου και αναµενόµενη εφεδρεία. 

Λόγω της µετατόπισης του αναπτυξιακού προγράµµατος παραγωγής και 

συγκεκριµένα της κατασκευής και λειτουργίας της 3ης µονάδας του Βασιλικού από 

το 2004 στο 2005, αναµένεται όπως παρουσιασθεί πρόβληµα µείωσης της 

εφεδρείας ηλεκτρικού ρεύµατος κατά το καλοκαίρι του 2004.  Για αντιµετώπιση του 

προβλήµατος το Συµβούλιο της Αρχής υιοθέτησε τις εισηγήσεις του Ανώτερου  

Β.∆. Μεταφοράς / ∆ιανοµής, όπως π.χ. τη παροχή κινήτρων σε µεγάλους 

καταναλωτές για µετάθεση της περιόδου συντήρησης και κλείσιµο των 

εργοστασίων από τον Αύγουστο στον Ιούλιο, τη συµφωνία για διακοπή της 

παροχής σε φορτία άντλησης νερού, κεντρικών συστηµάτων κλιµατισµού σε ώρες 

αιχµής κ.τ.λ..  Επίσης αποφασίστηκε όπως σε περίπτωση αποτυχίας των πιο 

πάνω µέτρων, ενοικιαστούν αεροστρόβιλοι  για 4 µήνες έναντι κόστους της τάξης 

των £4,5 εκατ. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι οι τρόποι αντιµετώπισης του προβλήµατος θα 

επανεξεταστούν όταν θα είναι γνωστή η ζήτηση του 2003 και η κατάσταση των 

υφιστάµενων µονάδων παραγωγής. 

21. Οδηγίες διαφόρων Υπηρεσιών της Αρχής.   

∆ιαπιστώθηκε ότι δεν έχουν εκσυγχρονισθεί µε τα σηµερινά δεδοµένα και το νέο 

µηχανογραφηµένο σύστηµα της Αρχής, οι οδηγίες των διαφόρων Υπηρεσιών της 

Αρχής προς το προσωπικό που διέπουν την εύρυθµη διεξαγωγή των εργασιών 

της. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αρκετές οδηγίες ισχύουν από το 1979 και µετά.  

Ο Πρόεδρος της ΑΗΚ µε πληροφόρησε ότι έχουν δοθεί οδηγίες για αναθεώρηση 

των οδηγιών / εγκυκλίων λαµβάνοντας υπόψη τα νέα δεδοµένα µετά την 

αναδιοργάνωση της Αρχής.   
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22. Αγορά γης από την Αρχή Ηλεκτρισµού για ανέγερση γραφείων στη 
Λεµεσό. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο µε την απόφαση του αρ. 48.611 ηµερ. 5.11.98 ενέκρινε 

συµφωνία που επιτεύχθηκε µεταξύ του Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 

Τουρισµού και της Μητρόπολης Λεµεσού. Η Μητρόπολη Λεµεσού επέστρεψε στην 

Αρχή Ηλεκτρισµού ποσό £1.100.000 στις 28.9.99 ενώ στις 27.9.99 ενέγραψε στο 

όνοµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας εννέα οικόπεδα τα οποία είχαν εκτιµηθεί από 

το Κτηµατολόγιο σε £325.415 ποσό που προστιθέµενο στις £1.100.000 αποτελεί 

το σύνολο του τιµήµατος που είχε καταβάλει η Αρχή για την αγορά τριών 

κτηµάτων µε αριθµούς εγγραφής Η161, Η292 και Η163 στη Μέσα Γειτονιά το 

1997, πράξη η οποία τελικά ακυρώθηκε. 

Το 2001 ζητήθηκαν προσφορές από το Υπουργείο Εµπορίου Βιοµηχανίας και 

Τουρισµού για πώληση των εννέα οικοπέδων αλλά τελικά δεν έγινε κατακύρωση 

επειδή λήφθηκαν προσφορές µόνο για τα 7 οικόπεδα έναντι ολικού ποσού 

£230.550.  

Εισηγήθηκα όπως η Αρχή ζητήσει από το πιο πάνω Υπουργείο όπως επαναλάβει 

τις προσφορές µε σκοπό την πώληση τους και τελική διευθέτηση του θέµατος. 

Ο Πρόεδρος της ΑΗΚ µε πληροφόρησε ότι η εισήγηση µου έγινε αποδεκτή και θα 

υιοθετηθεί. 

23. Εκκρεµή θέµατα. 

(α) Πειθαρχικές έρευνες για υπαλλήλους της Αρχής σε συγκεκριµένη 
Περιφέρεια- Παραβίαση σφραγίδων µετρητών / κλοπή ρεύµατος.  Μετά από 

σχετική επιστολή των Νοµικών Συµβούλων της Αρχής , ο Γενικός Εισαγγελέας 

ζήτησε από τον Αρχηγό Αστυνοµίας όπως προβεί στην απαιτούµενη ανάκριση, 

για σκοπούς διαπίστωσης τυχόν διάπραξης ποινικού αδικήµατος από τους εν 

λόγω υπαλλήλους. Σε 7 περιπτώσεις καταχωρήθηκαν ποινικές υποθέσεις και 

εκκρεµεί η ακρόαση στο ∆ικαστήριο. 

(β) Αναπτυξιακό Πρόγραµµα της Αρχής 1995-2003. Μετά την παραλαβή 

Ευρώ 10.000.000 τον Αύγουστο του 2001 από την Τράπεζα Αναπτύξεως του 

Συµβουλίου της Ευρώπης, η ΑΗΚ προχώρησε µε νέα αίτηση την οποία έκανε εκ 

µέρους της το Υπουργείο Οικονοµικών τον Σεπτέµβριο του 2002, για Ευρώ ύψους 

78.894.000 τα οποία αναλογούσαν µε τις αντίστοιχες δαπάνες όσο αφορά τα έργα 
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µεταφοράς � διανοµής που έγιναν. Το ποσό αυτό παραλήφθηκε από την Αρχή 
στις 19/12/2002.   

(γ) Παρακολούθηση και έλεγχος των συµβολαίων.  Όπως ανάφερα και στην 

προηγούµενη µου έκθεση η παρακολούθηση και ο έλεγχος των προσφορών µέσω 

του συστήµατος SAP είναι πολύ δύσκολη και χρονοβόρα, ενώ σε µερικές 

περιπτώσεις είναι αδύνατη.  Τούτο οφείλεται µεταξύ άλλων στα πιο κάτω: 

(i) Στην πολυπλοκότητα του συστήµατος αναφορικά µε τις προσφορές και στο 

γεγονός ότι τα διάφορα στοιχεία είναι διασκορπισµένα σε διάφορα «φύλλα 

εργασίας» του προγράµµατος ή είναι ελλιπή (καθυστερεί π.χ. η ενηµέρωση 

του συστήµατος για διάφορους λόγους, δεν καταχωρίζεται στο σύστηµα η 

πραγµατική ηµεροµηνία της παραγγελίας στις περιπτώσεις όπου 

δηµιουργούνται επί µέρους παραγγελίες βάσει συµβολαίου � η παραγγελία 

καταχωρίζεται ταυτόχρονα µε την παραλαβή των υλικών, όταν παραληφθεί το 

τιµολόγιο, µε αποτέλεσµα να είναι αδύνατη η παρακολούθηση συγκεκριµένου 

όρου του συµβολαίου αναφορικά µε το χρόνο παράδοσης κ.τ.λ.). 

(ii) Σε ορισµένες περιπτώσεις η ενηµέρωση του συστήµατος µε τις παραλαβές 

εµπορευµάτων γίνεται µε καθυστέρηση, ενώ οι αδυναµίες που παρατηρούνται 

αναφορικά µε τη διαδικασία παραλαβής υλικών επηρεάζουν άµεσα τις 

προσφορές (σχετική αναφορά γίνεται στην παράγραφο  17 της έκθεσης µου). 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι µε την εγκατάσταση της νέας έκδοσης του 

µηχανογραφικού συστήµατος (SAP), που θα γίνει το 2004 αναµένεται να 

εξαλειφθούν τα πιο πάνω προβλήµατα. 

(δ) Ασφάλεια πυρός και άλλων κινδύνων (Αγωγή αρ. 8936/1995).  Σχετικά 

µε την πιο πάνω αγωγή δεν υπήρξε καµία ουσιαστική εξέλιξη για το έτος 2002 

αφού µετά την τροποποιητική έκθεση που υπέβαλε η Αρχή σχετικά µε το ποσό 

που απαιτείτο ως αποζηµίωση, ακολούθησε µια σειρά από ακροάσεις για 

περαιτέρω προγραµµατισµό της αγωγής και έκτοτε η υπόθεση εκκρεµεί. Η 

τελευταία ακρόαση είχε οριστεί στις 19.11.2002 η οποία όµως και αναβλήθηκε για 

τις 17.2.2003. 

(ε) Εκµετάλλευση αιολικού δυναµικού της Κύπρου.  Με βάση διεθνείς 
δεσµεύσεις της Κύπρου για µείωση της εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα στην 
ατµόσφαιρα, καθώς και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η 
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παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (αέρας, ήλιος, βιοµάζα, σκουπίδια 
κ.ά.) αυξηθεί σε 12%, τουλάχιστον, µέχρι το 2010, η Αρχή αποφάσισε την 
εκµετάλλευση της αιολικής ενέργειας.  Για το σκοπό αυτό αποφασίστηκε η 
δηµιουργία αιολικού πάρκου στον Κούρρη, δυναµικότητας 6ΜW. 

Το Συµβούλιο µε απόφαση του αρ. 8446 ηµερ. 13.6.2000 ενέκρινε τις εισηγήσεις 
της ∆ιεύθυνσης για εγκατάσταση ανεµογεννητριών. Στα πλαίσια της απόφασης 
αυτής, η Αρχή προχώρησε στην απαλλοτρίωση κτηµάτων στο χωριό Καντού 
(περιοχή Κούρρη). Επίσης αποφασίστηκε η εγκατάσταση ανεµογεννήτριας στον 
Η/Σ Βασιλικού, µε υπολογιζόµενη δαπάνη γύρω στις £350.000. Στο αιολικό 
πάρκο του Κούρρη υπολογίζεται να εγκατασταθούν 10 µονάδες, µε κόστος που 
αρχικά υπολογίστηκε στα £3,5 εκ. 

Κατά το 2001 ζητήθηκαν προσφορές για αγορά και εγκατάσταση ανεµογεννήτριας 
στο Βασιλικό, όµως η προσφορά ακυρώθηκε µετά την άρνηση του Τµήµατος 
Πολεοδοµίας και Οικήσεως να παραχωρήσει σχετική πολεοδοµική άδεια.  Τον 
Απρίλιο 2002, µε το διαγωνισµό αρ. 418/2002 ζητήθηκαν προσφορές για αγορά 
και εγκατάσταση τεσσάρων ανεµογεννητριών στο Καντού.  Οι προσφορές 
ανοίχθηκαν στις 12.9.02 και κατακυρώθηκαν από το Συµβούλιο στις 8.4.03 έναντι 
ποσού Ευρώ 8.198.967 ( £4.713.000 περίπου) στην εταιρεία  �R.E. Power 
Systems � Γερµανίας, για εγκατάσταση 4 ανεµογεννητριών. 

Η κατακύρωση του έργου έγινε υπό τον όρο της εξασφάλισης πολεοδοµικής 
άδειας η οποία µέχρι σήµερα δεν έχει εξασφαλιστεί από το Τµήµα Πολεοδοµίας 
και Οικήσεως. 
 
 
 
 
 
 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 
 
Λευκωσία, 13 Ιουνίου 2003 


