
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. 

 

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 οι οποίες ελέγχονται από ιδιώτη ελεγκτή που 

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

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

2007, οι οποίες σύμφωνα με τη νομοθεσία θα έπρεπε να υποβληθούν όχι αργότερα 

από τις 30 Απριλίου 2013, δεν είχαν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας  μέχρι την 

ημερομηνία ετοιμασίας της παρούσας επιστολής (29.5.2013).  Ο Γενικός ∆ιευθυντής 

της Αρχής με επιστολή του ημερ. 24.5.2013 με πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι οι 

ιδιώτες ελεγκτές, ύστερα από προκαταρκτική εξέταση της ταμειακής ροής της ΑΗΚ, 

εξέφρασαν αμφιβολία κατά πόσο η ΑΗΚ μπορεί να θεωρηθεί ως δρώσα οικονομικά 

επιχείρηση και ζήτησαν από το ∆.Σ. την ετοιμασία και υποβολή αξιόπιστου σχεδίου 

αντιμετώπισης του προβλήματος ρευστότητας για τους 12 μήνες μέχρι 30.4.2014, θέση 

η οποία με βρίσκει σύμφωνη. Σύμφωνα με την ίδια επιστολή η έγκριση των 

οικονομικών καταστάσεων  για το έτος 2012 από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο θα 

καθυστερήσει μέχρι να καταρτιστεί το αξιόπιστο σχέδιο αντιμετώπισης του 

προβλήματος ρευστότητας του Οργανισμού. Εκ των πραγμάτων και εφόσον δεν 

υποβλήθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις δεν ήταν δυνατόν να διενεργηθεί ο 

νενομισμένος έλεγχος εντός της προθεσμίας που θέτει η νομοθεσία, δηλαδή μέχρι τις 

31.5.2013 και να υποβληθεί η σχετική έκθεση ελέγχου στην ΑΗΚ.  Σημειώνεται ότι 

μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας Έκθεσης δεν είχαν υποβληθεί στην 

Υπηρεσία μας οι οικονομικές καταστάσεις της ΑΗΚ για το έτος 2012. Ανεξαρτήτως 

τούτου, η Υπηρεσία μας έχει διενεργήσει διαχειριστικό έλεγχο, από τον οποίο 

προέκυψαν τα πιο κάτω θέματα. 

2. Προϋπολογισμός. 

(α) Έγκριση. Ο Προϋπολογισμός της Αρχής για το 2012 υποβλήθηκε έγκαιρα 

στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΒ&Τ) στις 9.6.2011. 
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Μετά το τραγικό συμβάν στο Μαρί, η ΑΗΚ στις 24.8.2011 με επιστολή της στο ΥΕΒ&Τ 

ζήτησε από το Υπουργείο να μην προχωρήσει στην κατάθεση του Προϋπολογισμού 

ενώπιον της Βουλής εφόσον αυτός έχρηζε εκτεταμένης αναθεώρησης. Στη συνέχεια 

υποβλήθηκε στο Υπουργείο αναθεωρημένος Προϋπολογισμός στις 27.10.2011. Ύστερα 

από διαβουλεύσεις με το Υπουργείο, ο Προϋπολογισμός αναθεωρήθηκε εκ νέου ώστε 

να συνάδει με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αρ. Φακ. Υ.Ο.10.04.001 

ημερ.18.1.2012 αναφορικά με τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης που ψήφισε η Βουλή 

τον ∆εκέμβριο 2011, και υποβλήθηκε ξανά στο ΥΕΒ&Τ στις 24.2.2012. 

Ο Προϋπολογισμός εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 28.2.2012 και 

κατατέθηκε στην Βουλή των Αντιπροσώπων δυνάμει του άρθρου 3 των περί Νομικών 

Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) Νόμων στις 29.2.2012 ενώ, 

με βάση τις διατάξεις των πιο πάνω Νόμων, έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή το 

αργότερο μέχρι τις 30.9.2011. Ο Προϋπολογισμός ψηφίστηκε σε Νόμο από τη Βουλή 

των Aντιπροσώπων στις 22.3.2012, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 

∆ημοκρατίας στις 4.4.2012 (Ν.25(ΙΙ)/2012) και προνοούσε συνολικές δαπάνες ύψους 

€1.238,4 εκ.   

Κατά την περίοδο 1.3.2012 μέχρι 3.4.2012 έγιναν πληρωμές συνολικού ποσού   

€123.213.913 οι οποίες δεν ήταν νομοθετικά καλυμμένες εφόσον δεν υπήρχε 

εγκεκριμένος Προϋπολογισμός.   

(β) Τροποποιητικός Προϋπολογισμός. Στις 12.7.2012 και 29.10.2012 στάληκε 

στο ΥΕΒ&Τ Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός που αφορούσε την αγορά 

επικουρικών υπηρεσιών και κρύας εφεδρείας, την επιδιόρθωση εξοπλισμού και 

εγκαταστάσεων του Η/Σ Βασιλικού, καθώς και τη βελτίωση  του Η/Σ Μονής με την 

εγκατάσταση συστήματος απορρόφησης άεργου ισχύος. Στις 8.5.2013 

επανυποβλήθηκε ως Τροποποιητικός Προϋπολογισμός (εφόσον είχε ήδη παρέλθει 

το έτος στο οποίο αφορούσε) ο οποίος εκκρεμεί μέχρι σήμερα στο Υπουργείο. 

3. Ηλεκτρική ενέργεια στις τουρκοκρατούμενες περιοχές. 

Ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται και στις τουρκοκρατούμενες περιοχές από το 1964 

μέχρι σήμερα. Κατά την 31.12.2012 η αξία της ενέργειας που διοχετεύτηκε και δεν 

τιμολογήθηκε ούτε εισπράχθηκε, χωρίς την επιβολή τόκων ανέρχεται, σύμφωνα με 

στοιχεία της ΑΗΚ, σε €269,2εκ. περίπου. Για το 2012 η αξία της ενέργειας αυτής 

ήταν €1,4εκ.  
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4. Προσωπικό – Μισθοί/Ωφελήματα – Σχέδια Συντάξεων. 

(α) Προσωπικό – Μισθοί.  Η Αρχή εργοδοτούσε 2.270 πρόσωπα  (2.370 για το 

2011), που υπηρετούσαν σε μόνιμες θέσεις. Οι εγκεκριμένες θέσεις σύμφωνα με τον 

Προϋπολογισμό ανέρχονταν σε 2.406 για το 2012 (από τις οποίες 44 ήταν 

σημειωμένες με διπλό σταυρό που σημαίνει ότι θα καταργηθούν όταν αυτές 

κενωθούν για οποιονδήποτε λόγο), σε σύγκριση με 2.408 για το 2011 (από τις οποίες 

46 με διπλό σταυρό).  Επίσης υπηρετούσαν 50 συμβασιούχοι αορίστου χρόνου.  

(β) Σχέδια συντάξεων. 

(i)   Ελλειμματική εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων. Μέχρι την ημέρα του ελέγχου 

(Μάιος 2013) η Υπηρεσία μας δεν εξασφάλισε τη νέα αναλογιστική μελέτη με 

ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2012 και στοιχεία για τυχόν πλεόνασμα 

/(έλλειμμα) με βάση τη μελέτη αυτή. Συναφώς αναφέρεται ότι σύμφωνα με την 

αναλογιστική μελέτη με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2011 το αναλογιστικό 

έλλειμμα ήταν €21.419.086 από το οποίο €6.889.000 αναγνωρίστηκε στον 

Ισολογισμό για το έτος 2011, σύμφωνα με το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19.   

 Στη συνεδρία του ∆.Σ. ημερ. 18.11.2011 αποφασίστηκε όπως το κανονικό 

ποσοστό για μελλοντική υπηρεσία μειωθεί από 28,8% σε 25,8% βάσει της 

ενδιάμεσης αναλογιστικής μελέτης με ημερ. 31.12.2010. 

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

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

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

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

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

25 τουλάχιστον χρόνια πραγματική υπηρεσία στην ΑΗΚ, όπως 

αφυπηρετήσει πρόωρα. Στους πρόωρα αφυπηρετούντες υπαλλήλους 

προσφέρεται αποζημίωση, πέραν των συνταξιοδοτικών τους ωφελημάτων.   

 Σχετικά με το πιο πάνω αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 Στον Προϋπολογισμό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2012 

περιλήφθηκε κονδύλι ύψους €500.000 που αφορούσε Αποζημίωση για 

Πρόωρη Αφυπηρέτηση (Κεφάλαιο 2, Άρθρο 242).    
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 Για το 2012, αφυπηρέτησαν, με βάση τις διατάξεις του πιο πάνω 

Κανονισμού, 41 άτομα με συνολικό κόστος €1.797.416 από τα οποία τα 

20 πήραν ως αποζημίωση το ψηλότερο ποσό που δικαιούνται, σύμφωνα 

με το σχέδιο, δηλαδή €51.258 ο καθένας. Σημειώνεται ότι κατά το υπό 

εξέταση έτος αφυπηρέτησαν κανονικά 44 υπάλληλοι. 

 Έξι άτομα που αφυπηρέτησαν πρόωρα, έλαβαν συνολική αποζημίωση 

ύψους €169.185, ενώ υπολείπονταν 12-18 μήνες μέχρι την κανονική τους 

αφυπηρέτηση. Όπως υποδεικνύεται σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, δεν 

δικαιολογείται η έγκριση πρόωρης αφυπηρέτησης υπαλλήλων που 

βρίσκονται στα πρόθυρα της κανονικής αφυπηρέτησης με καταβολή 

πρόσθετης αποζημίωσης αφού είναι προφανές ότι στις περιπτώσεις 

αυτές, κίνητρο για τους αφυπηρετούντες είναι η λήψη πρόσθετου 

φιλοδωρήματος και όχι η εξυπηρέτηση των σκοπών του Σχεδίου, οι οποίοι 

σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές του Προέδρου της Αρχής σε 

επισημάνσεις μας, είναι η ανανέωση του προσωπικού της και η 

αντικατάσταση με καλύτερα εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό.  

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

2012 (16 χρόνια) έχουν αφυπηρετήσει πρόωρα συνολικά 377 υπάλληλοι 

και το συνολικό επιπρόσθετο φιλοδώρημα που τους καταβλήθηκε πέραν 

των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων ανέρχεται στα €13,42 εκ.   

Συναφώς αναφέρεται ότι πρόταση της ΑΗΚ που υποβλήθηκε, μέσω του 

ΥΕΒ&Τ, προς το Υπουργείο Οικονομικών για τροποποίηση του σχετικού 

Κανονισμού με βάση το νέο σχέδιο πρόωρης οικειοθελούς αφυπηρέτησης, που 

σύμφωνα με την ΑΗΚ αποσκοπούσε σε εξορθολογισμό της οργανικής δομής 

της, δεν εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και κατ΄επέκταση δεν 

προωθήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Σχετική αναφορά γίνεται σε 

επόμενη παράγραφο της Έκθεσής μας. 

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

δύο έτη έχουν ως ακολούθως: 
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 2012  2011 

 €  € 

Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης                       4.538.937  4.062.288 

Ειδικό Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης            51.260  51.260 

Ταμείο Ευημερίας 1.926.035  1.836.868 

Ταμείο Βοηθείας 255.618  275.271 

Σχέδιο Υποτροφιών 67.800  133.950 

Επιδότηση Επιτοκίου Εκπαιδευτικών ∆ανείων 800.000  798.445 

Επιχορήγηση Κυλικείων 98.270  407.849 

Αποζημίωση για θάνατο 85.932  136.688 

Ασφάλεια Προσωπικών Ατυχημάτων 152.545  157.943 

 7.976.397  7.860.562 

(δ) Εργατικά ατυχήματα. Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΗΚ, κατά τη διάρκεια του 

2012 σημειώθηκαν 28 εργατικά ατυχήματα από τα οποία 4 οδικά (σε ώρες εργασίας) 

σε σύγκριση με 55 και 2, αντίστοιχα για το 2011. Η απώλεια σε εργατοημέρες λόγω 

των ατυχημάτων ανερχόταν συνολικά σε 1148 το 2012 και 2129 το 2011.  

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

στο προσωπικό της Αρχής το 2012, ανήλθε σε €3.455.185 σε σύγκριση με 

€3.412.147 το 2011. Σε 165 υπαλλήλους καταβλήθηκε υπερωριακή αποζημίωση 

από €5.000 μέχρι €25.000 περίπου στον καθένα. Επισημαίνεται ότι συνολικό ποσό 

ύψους €67.784 καταβλήθηκε σε λειτουργούς της Αρχής που κατέχουν μισθολογική 

κλίμακα Α13 και άνω, σε σύγκριση με €146.536  το 2011, δηλαδή παρατηρήθηκε 

σημαντική μείωση.  

Έχοντας υπόψη τις παρούσες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, εισηγηθήκαμε  όπως 

μελετηθεί το ενδεχόμενο κατάργησης της υπερωριακής αποζημίωσης για λειτουργούς 

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

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

Συμβουλίου που δίδεται σπανίως σε πολύ μεμονωμένες περιπτώσεις).  

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στην ΑΗΚ 

συνεχίζει να υπόκειται στον αυστηρό έλεγχο της Γενικής ∆ιεύθυνσης και εγκρίνεται 

μόνο στις απολύτως απαραίτητες περιπτώσεις.  

(ζ)  Υποτροφίες σε παιδιά υπαλλήλων της Αρχής.   Λόγω των οικονομικών 

δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός, το ∆.Σ. της Αρχής με απόφαση του (αρ. 

13.647), ημερ. 11.9.2012 αποφάσισε την αναστολή για ακόμη ένα χρόνο της 

εξαγγελίας νέων υποτροφιών/χορηγημάτων που παραχωρεί η Αρχή σε παιδιά 
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υπαλλήλων ή συνταξιούχων της ενώ δεσμεύτηκε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της 

Αρχής για τις υποτροφίες προηγούμενων ετών. 

Το εγκεκριμένο ποσό του Προϋπολογισμού για το έτος 2012 ανήρχετο σε €167.800 

ενώ κατά τη διάρκεια του έτους δαπανήθηκε για υποτροφίες προηγούμενων ετών 

ποσό ύψους €67.800. Παρέμεινε αδαπάνητο ποσό ύψους €100.000.   

(η) Επιδόματα προσωπικού. Με βάση τους περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 

(Όρους Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 1986 και τις συλλογικές συμβάσεις που 

υπογράφτηκαν διαχρονικά παραχωρούνται  διάφορα επιδόματα στο προσωπικό τα 

οποία, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Μισθοδοσίας της Αρχής, αριθμούνται σε 42 

(σύμφωνα με ομαδοποίηση της Αρχής σε 27) ενώ, το ύψος των επιδομάτων που 

καταβλήθηκαν στο προσωπικό το 2012 ανέρχεται σε €11εκ. περίπου (€11,4εκ.για το 

2011) περιλαμβανομένων των υπερωριών ύψους €3,4εκ.  

Το ΥΕΒ&Τ με επιστολή του ημερ. 16.1.2013 προς την Αρχή, ζήτησε την 

συμμόρφωση της Αρχής με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αρ. φακ. 

Υ.Ο.10.04.001 ημερ. 7.1.2013 όσον αφορά στον Προϋπολογισμό των Νομικών 

Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) για το 2013. Σύμφωνα με την εγκύκλιο και 

με βάση τον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 2013 Ν.59(ΙΙ)/2012, μειώνονται ή/και 

καταργούνται τα εν ισχύϊ στη δημόσια υπηρεσία επιδόματα και ως εκ τούτου, 

ζητείτο η συμπερίληψη των ίδιων ρυθμίσεων όπου και όπως αυτές εφαρμόζονται 

στον Προϋπολογισμό των ΝΠ∆∆. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο, 

στην περίπτωση ύπαρξης οποιωνδήποτε άλλων επιδομάτων τα οποία δεν 

περιλαμβάνονται στο σχετικό κατάλογο αυτά θα πρέπει να μειωθούν κατά 15% και 

ακολούθως να επισημανθούν προς το Υπουργείο Οικονομικών ώστε να εξεταστεί 

κατά πόσο θα συνεχίσουν ή όχι να παραχωρούνται. Συναφώς αναφέρεται ότι, 

στον Προϋπολογισμό της Αρχής για το 2013 ο οποίος εγκρίθηκε από τη Βουλή 

των Αντιπροσώπων στις 25.4.2013 περιλήφθηκε σχετική σημείωση για μείωση 

κατά 15% των επιδομάτων που καταβάλλει η Αρχή ώστε να συνάδει με την πιο 

πάνω εγκύκλιο.  

Έχοντας υπόψη την πιο πάνω εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών και τη δυσμενή 

ταμειακή κατάσταση του Οργανισμού, εισηγηθήκαμε όπως για σκοπούς μείωσης των 

λειτουργικών δαπανών, η Αρχή προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στην επανεξέταση όλων 

των επιδομάτων που παραχωρούνται στο προσωπικό ώστε σε συνεργασία και με το 

Υπουργείο Οικονομικών να ληφθούν σύντομα αποφάσεις όσον αφορά στην 
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αναθεώρηση/διαφοροποίηση ή/και πιθανή κατάργησή τους. Ενδεικτικά αναφέρονται α) το 

Επίδομα Οδήγησης το οποίο καταβάλλεται σε υπαλλήλους που δεν κατέχουν θέση 

Οδηγού αλλά οδηγούν συστηματικά οχήματα της Αρχής (κατά το 2012 ωφελήθηκαν 1.071 

άτομα για συνολικό ποσό €417.607) β) Επίδομα Λεωφορείου Η/Σ το οποίο καταβάλλεται 

σε υπαλλήλους που ανήκουν στο γραφειακό και τεχνικό προσωπικό και σε έκτακτους 

εργάτες των Η/Σ (το 2012 ωφελήθηκαν 522 άτομα για συνολικό ποσό €298.320) όπως και 

το Μεταφορικό Επίδομα Αποθήκης Λευκωσίας το οποίο καταβάλλεται σε υπαλλήλους 

που έχουν ως βάση εργασίας τις αποθήκες Λ-Κ-Μ (το 2012 ωφελήθηκαν 21 άτομα για 

συνολικό ποσό €5.956) και γ) Επίδομα Λειτουργού Ελέγχου Συστήματος Περιφέρειας το 

οποίο αφορά επίδομα επιφυλακής του επιστημονικού προσωπικού της Αρχής και 

καθορίστηκε μέσω των συλλογικών συμβάσεων της Αρχής (το 2012 ωφελήθηκαν 42 

άτομα για συνολικό ποσό €136.094). Ειδικότερα όσον αφορά στο Επίδομα Γεύματος για 

το οποίο το κόστος είναι ιδιαίτερα σημαντικό (το 2012 €1,5εκ. και το 2011 €1,6εκ. περίπου) 

εισηγηθήκαμε όπως η καταβολή του γίνεται κατόπιν προσκόμισης σχετικής απόδειξης, 

όπως και στη ∆ημόσια Υπηρεσία.   

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται ορισμένα μόνο από τα επιδόματα που 

καταβλήθηκαν το 2011 και 2012.  
 

Α/Α 
 ΕΠΙ∆ΟΜΑ 2012  2011 

   €  € 
1  Επίδομα Γεύματος εκτός έδρας 1.464.703  1.579.581
2  Οδοιπορικό Επίδομα 456.077  445.654
3  Επίδομα Οδήγησης 417.607  435.060

4  Επίδομα Λεωφορείου Η/Σ (Μεταφορικό Επίδομα από ή προς Η/Σ) 298.320  292.578

5  Επίδομα Παραστάσεως/Φιλοξενίας 204.103  225.763

6 
 Επίδομα Λειτουργού Ελέγχου Συστήματος 
Περιφέρειας  

136.094 
 

134.308

7  Πάγιο Οδοιπορικό Επίδομα 129.700  136.239

8  Επίδομα Καθαριστών στους Η/Σ (Επίδομα Ακαθάρτου 
Εργασίας) 117.553  123.355

9  Επίδομα Συντηρήσεως Εξωτερικού 110.365  130.966
10  Επίδομα Φαγητού 93.994  95.008
11  Επίδομα Κλήσεως 85.511  89.985
12  Επίδομα Τηλεφώνου 55.500  59.031
13  Επιδόματα Αντικατάστασης Μετρητών  50.780  459.780
14  Επίδομα Επιφυλακής 44.585  48.821
15  Επίδομα Εκτέλεσης Εργασίας υπό τάση 18.471  11.093
16  Οδοιπορικό Επίδομα Αποθήκης Λευκωσίας  5.956  5.824
17  Αυξημένο Επίδομα Μεταφοράς σε Η/Σ 5.330  3.868
18  Επίδομα Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Μετρητών 5.233  49.609

 



 - 8 -

Η ΑΗΚ μέχρι και την ημέρα του ελέγχου (Μάϊος 2013) δεν έχει προχωρήσει σε 

οποιαδήποτε τροποποίηση των επιδομάτων ή/και κατάργησή τους, όπου αυτό 

απαιτείται. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η ∆ιεύθυνση της Αρχής έχει ήδη ξεκινήσει, σε συνεργασία 

και με τη συνδικαλιστική πλευρά, την εξέταση των εν ισχύι επιδομάτων στην Αρχή 

και ότι η προσπάθεια επικεντρώνεται στην αναθεώρηση/διαφοροποίηση ή/και 

κατάργηση επιδομάτων των οποίων δεν δικαιολογείται πλέον η καταβολή. 

5. Εξορθολογισμός της Οργανικής ∆ομής.   

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

ανατέθηκαν, ύστερα από απόφαση του ∆.Σ. ημερ. 13.2.2007, στην εταιρεία 

Συμβούλων ΑΣΠΡΟΦΩΣ για το οποίο η σχετική μελέτη ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με 

στοιχεία της ΑΗΚ, τέλος του 2007. Με βάση τη μελέτη αυτή το ∆.Σ. της Αρχής διόρισε 

ομάδα εργασίας για έναρξη των διαβουλεύσεων με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις 

της Αρχής με στόχο την υλοποίησή του, χωρίς ωστόσο μέχρι την ημερομηνία του 

ελέγχου (Απρίλιος 2013), 5 και πλέον έτη μετά, να επιτευχθεί ο εξορθολογισμός του 

Οργανισμού. 

Συναφώς αναφέρεται ότι, όπως προκύπτει από τα πρακτικά του ∆.Σ. ημερ. 7.6.2011 η 

Αρχή αποφάσισε τη μείωση του προσωπικού κατά 10% η οποία θα πρέπει να 

επιτευχθεί εντός της επόμενης πενταετίας. Σχετική αναφορά γίνεται και σε επιστολή της 

Αρχής ημερ. 2.10.2012 προς τον Υπουργό Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

Επίσης, σύμφωνα με επιστολή της ΡΑΕΚ ημερ. 8.3.2012 η Αρχή δεσμεύτηκε στην 

εφαρμογή προγράμματος σταδιακής μείωσης του προσωπικού.  

Στα πλαίσια του εξορθολογισμού, κατόπιν διαπραγματεύσεων, υπογράφτηκαν σχετικές 

συμφωνίες με όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις τον Ιανουάριο και Απρίλιο του 2012 οι 

οποίες αφορούν στον εξορθολογισμό/αναδιάρθρωση της ∆ιευθυντικής ∆ομής του 

Οργανισμού. Με βάση τις συμφωνίες, οι θέσεις Εκτελεστικών ∆ιευθυντών (κλίμακα Α16, 

και μέσο όρο ετήσιων απολαβών περίπου €90.000) μειώνονται από 6 σε 4, οι θέσεις 

∆ιευθυντών (Α15+1 και μέσο όρο ετήσιων απολαβών περίπου €85.000) μειώνονται από 

21 σε 18 και οι θέσεις Β. ∆ιευθυντών (Α13-Α14,5 και μέσο όρο ετήσιων απολαβών 

περίπου €83.500) από 101 μειώνονται σε 58. Η υλοποίηση των εν λόγω συμφωνιών 

αναμένεται να επιφέρει σημαντική μείωση των λειτουργικών δαπανών της Αρχής. 

Σημειώνεται ωστόσο ότι, προϋπόθεση αποτελεί η εφαρμογή Σχεδίου Εθελούσιας 
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Πρόωρης Αφυπηρέτησης, όπως σαφώς αναφέρεται στις σχετικές συμφωνίες. Σχετικά 

αναφέρεται ότι ετοιμάστηκε Σχέδιο Οικειοθελούς Πρόωρης Αφυπηρέτησης το οποίο 

εγκρίθηκε από το ∆.Σ. στη συνεδρία του ημερ. 22.5.2012 και στις 25.7.2012 υποβλήθηκε 

στο Υπουργείο Οικονομικών, μέσω του ΥΕΒ&Τ, σχετικό Προσχέδιο Τροποποιητικού 

Κανονισμού (29Α). Σημειώνεται, ότι σε επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 

26.10.2012 προς τη Γενική ∆ιευθύντρια του ΥΕΒ&Τ αναφέρεται ότι δεν θα ήταν 

πρόσφορο να προωθηθούν οποιαδήποτε Σχέδια Πρόωρης Αφυπηρέτησης ενώ 

βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αναφορικά με 

τα μέτρα που θα ληφθούν για εξυγίανση της οικονομίας.  

Σύμφωνα με το εν λόγω Σχέδιο, η Αρχή δύναται να επιτρέψει σε υπάλληλο που έχει 

συμπληρώσει την ηλικία των πενήντα χρόνων και όχι πέραν των εξήντα ενός και      

25 τουλάχιστον χρόνων πραγματική υπηρεσία στην Αρχή να αφυπηρετήσει πρόωρα. 

Στους πρόωρα αφυπηρετούντες υπαλλήλους προσφέρεται ως αποζημίωση, 

ποσοστό 40% της υπολειπόμενης μισθοδοσίας υπολογιζόμενης επί του τελευταίου 

μηνιαίου μισθού, αρχίζοντας από την ηλικία των πενήντα (50) χρόνων και 

καταλήγοντας βαθμιαία στο 50% στην ηλικία των εξήντα ενός (61) χρόνων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα πιο κάτω παραδείγματα όσον αφορά στις αποζημιώσεις 

που προκύπτουν με βάση το Σχέδιο αυτό, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΗΚ.  

(α) Υπάλληλος που βρίσκεται σήμερα στην κλίμακα Α15+1 και η ημερομηνία 

αφυπηρέτησής του είναι τον Σεπτέμβριο του 2026, εάν αφυπηρετήσει πρόωρα το 

Σεπτέμβριο του 2013, με βάση τον υφιστάμενο Κανονισμό 29Α θα δικαιούται, 

πέραν από το εφάπαξ ποσό των €138.000 περίπου, πρόσθετη αποζημίωση 

ύψους €51.258 ενώ με βάση το πιο πάνω Σχέδιο πρόσθετη αποζημίωση ύψους 

€405.450 περίπου. 

(β) Υπάλληλος που βρίσκεται σήμερα στην κλίμακα Α10 και η ημερομηνία 

αφυπηρέτησής του είναι τον Μάιο 2021, εάν αφυπηρετήσει πρόωρα τον 

Σεπτέμβριο 2013, με βάση τον υφιστάμενο Κανονισμό 29Α θα δικαιούται, πέραν 

από το εφάπαξ ποσό των €114.000 περίπου, πρόσθετη αποζημίωση ύψους 

€51.258 ενώ με βάση το πιο πάνω Σχέδιο πρόσθετη αποζημίωση ύψους €168.700 

περίπου. 

Στον Προϋπολογισμό για το 2013 εγκρίθηκε πρόνοια ύψους €5εκ. (€500.000 το 2011) 

για σκοπούς οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης μέσα στα πλαίσια και των 
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συμφωνιών με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις (Κεφάλαιο 2, Άρθρο 242). Σύμφωνα 

με απόφαση της Βουλής «Οποιαδήποτε δαπάνη από το άρθρο αυτό θα γίνει μόνο 

μετά από έγκριση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών».  

Όσον αφορά στον εξορθολογισμό της υπόλοιπης δομής του Οργανισμού, το ∆.Σ. της 

Αρχής σε συνεδρία του ημερ. 4.9.2012 αποφάσισε όπως ανασταλούν προσωρινά οι 

διαβουλεύσεις λόγω, μεταξύ άλλων, της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί και 

των μέτρων που πιθανόν να ληφθούν.  

Σχετικά με τα πιο πάνω αναφέρονται τα ακόλουθα:  

(i) Έχουμε την άποψη ότι στα πλαίσια μείωσης των λειτουργικών δαπανών της 

ΑΗΚ και βελτίωσης της οικονομικής της κατάστασης, η Αρχή θα έπρεπε να 

προχωρήσει με ταχύτερους ρυθμούς όσον αφορά στον εξορθολογισμό της 

οργανικής δομής του Οργανισμού στο σύνολό του.  

(ii) Η Αρχή αποφάσισε τη μείωση του προσωπικού κατά 10% εντός της 

επόμενης πενταετίας (πρακτικά του ∆.Σ. ημερ. 7.6.2011) χωρίς να προηγηθεί 

μελέτη η οποία να λαμβάνει υπόψη την κατάσταση του Οργανισμού ή 

τουλάχιστον να επικαιροποιηθεί η τότε μελέτη της ΑΣΠΡΟΦΩΣ. 

(iii) Το νέο Σχέδιο οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης και η προτεινόμενη 

τροποποίηση του Κανονισμού 29(Α) (Πρόωρη Αφυπηρέτηση) των σχετικών 

Κανονισμών της ΑΗΚ, Κ∆Π 291/86, δεν εγκρίθηκαν από το Υπουργείο 

Οικονομικών και ως εκ τούτου δεν προωθήθηκε στη Βουλή η σχετική 

τροποποίηση των Κανονισμών. Ωστόσο, στον Προϋπολογισμό του 2013 

εγκρίθηκε πρόνοια για διενέργεια των σχετικών δαπανών (βάσει του πιο 

πάνω Σχεδίου) οι οποίες δεν έχουν νομική βάση.  

(iv) Παρά το γεγονός ότι οι σχετικές συμφωνίες με τις συντεχνίες υπογράφτηκαν 

μέχρι τον Απρίλιο 2012 και περιλήφθηκε σχετική πρόνοια ύψους €5εκ. στον 

Προϋπολογισμό του 2013 για σκοπούς οικειοθελούς πρόωρης 

αφυπηρέτησης με βάση το Σχέδιο που ετοιμάστηκε ύστερα από τις 

συμφωνίες  αυτές με τις συντεχνίες, εντούτοις, στον Προϋπολογισμό δεν 

αποτυπώθηκαν οι σχετικές ρυθμίσεις/ αποφάσεις που αφορούν στη μείωση 

του προσωπικού και συγκεκριμένα δεν σημειώθηκαν με διπλό σταυρό όλες 

οι θέσεις οι οποίες με βάση τις συμφωνίες καταργούνται.   
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(v) Οι αποζημιώσεις που προκύπτουν με βάση το νέο Σχέδιο οικειοθελούς 

πρόωρης αφυπηρέτησης όπως εγκρίθηκε από το ∆.Σ. της Αρχής είναι 

ιδιαίτερα ψηλές και πολλαπλάσιες του ύψους της πρόσθετης αποζημίωσης 

που δικαιούνται σήμερα οι υπάλληλοι της ΑΗΚ με βάση τον υφιστάμενο 

Κανονισμό 29Α. Το Σχέδιο, κατά την άποψή μας, δεν είναι ρεαλιστικό και 

πραγματοποιήσιμο και προκαλεί το περί δικαίου αίσθημα των πολιτών αφού 

δεν φαίνεται να λήφθηκαν υπόψη α) η ιδιαίτερα δύσκολη ταμειακή κατάσταση 

της ΑΗΚ, β) η γενικά δύσκολη κατάσταση της οικονομίας του τόπου και γ) το 

γεγονός ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι 

αφυπηρέτησαν πρόωρα χωρίς οποιοδήποτε πρόσθετο ωφέλημα. Σχετικά 

αναφέρεται ότι περίπου για κάθε 10 δημόσιους υπάλληλους που 

αφυπηρέτησαν, ενώ το 2009 οι 2 αφυπηρέτησαν πρόωρα και οι 8 κανονικά, το 

2012 αφυπηρέτησαν πρόωρα οι 8 και κανονικά οι 2 υπάλληλοι (το 2012 

αφυπηρέτησαν λόγω ορίου ηλικίας περίπου 200 υπάλληλοι και οικειοθελώς – 

με πρόωρη αφυπηρέτηση 740). 

(vi) Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω σημειώνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία της 

Αρχής, με το πέρας των εργασιών αποκατάστασης του Η/Σ Βασιλικού και την 

απενεργοποίηση των ατμοηλεκτρικών μονάδων της Μονής θα δημιουργηθεί 

πλεονασμός 103 ατόμων, θέμα το οποίο θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά 

υπόψη όσον αφορά στον εξορθολογισμό της Οργανικής ∆ομής της Αρχής.  

Με βάση τα πιο πάνω, εκφράσαμε την άποψη ότι δεν λήφθηκαν ουσιαστικά μέτρα για 

αναδιάρθρωση/αναγκαίο εξορθολογισμό του Οργανισμού ενώ οι ενέργειες που έγιναν 

είναι μάλλον περιστασιακές με αμφισβητούμενη την υλοποίηση του εγχειρήματος.  

Ο Πρόεδρος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η καταστροφή στον Ηλεκτροπαραγωγό 

Σταθμό Βασιλικού δεν επέτρεψε τη συνέχιση της προσπάθειας για αλλαγές (πέραν 

της υπογραφείσας συμφωνίας), στη βάση των τότε δεδομένων του Οργανισμού, 

γιατί διαφοροποίησε τις προτεραιότητες του Οργανισμού και ότι η επιδείνωση της 

οικονομικής κατάστασης διαφοροποίησε και πάλι τον προγραμματισμό της ΑΗΚ, 

τοποθετώντας σαν βασική προτεραιότητα τη μείωση του προσωπικού και όχι τις 

λειτουργικές αλλαγές.  Ανέφερε επίσης ότι έχοντας υπόψη τις δυσκολίες 

προώθησης του νέου Σχεδίου Οικειοθελούς Πρόωρης Αφυπηρέτησης, το ∆.Σ. 

αποφάσισε πρόσφατα την προώθηση υλοποίησης του σχεδίου οικειοθελούς 

πρόωρης αφυπηρέτησης με βάση τον Κανονισμό 29Α και πρόσθεσε ότι θα 
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μελετηθεί τροποποίηση του νέου Σχεδίου βάσει των νέων οικονομικών συνθηκών 

και προώθησή του για έγκριση.  Ο Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι διαφωνεί με την 

άποψη ότι δεν λήφθηκαν ουσιαστικά μέτρα για εξορθολογισμό του Οργανισμού.   

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

μετακύλιση μέρους του κόστους στους καταναλωτές. 

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

ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Βασιλικού ο οποίος κάλυπτε το 60% της παραγωγής. Η 

ΑΗΚ, στη βάση διατάγματος του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και 

της απόφασης της ΡΑΕΚ, ημερ. 13.7.2011 ενοικίασε  προσωρινές μονάδες 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με σημαντικό κόστος, και ταυτόχρονα έθεσε σε 

λειτουργία τις μονάδες παραγωγής στη Μονή και τη ∆εκέλεια, πολύ πιο χαμηλής 

αποδοτικότητας, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους καυσίμων ανά μονάδα 

παραγωγής αλλά και των εκπεμπόμενων ρύπων. Επίσης, προχώρησε στην αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους. Οι επιπτώσεις στην ΑΗΚ από την έκρηξη στο Μαρί 

συνοψίζονται πιο κάτω: 

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

ασφάλειες/ Συμφωνία εξώδικου συμβιβασμού.  Οι ζημιές στις εγκαταστάσεις του 

Βασιλικού, καλύπτονται από δύο ασφαλιστικά συμβόλαια με αφαιρετέα ποσά 

ασφαλιστικών καλύψεων ύψους €1,1εκ. Σύμφωνα με τα σχετικά ασφαλιστικά 

συμβόλαια και συγκεκριμένα με βάση τον όρο της υποκατάστασης (subrogation 

clause), η ΑΗΚ έχει υποχρέωση να εκχωρήσει τις απαιτήσεις/δικαιώματά της στις 

ασφαλιστικές εταιρείες για ανάκτηση από αυτές οποιασδήποτε πληρωμής γίνει κάτω 

από τις ασφάλειες αυτές.  

Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αναλάβει την ευθύνη κάλυψης των ζημιών.  Όσον 

αφορά στο ασφαλιστικό συμβόλαιο με την εταιρεία Atlantic Insurance Co. Ltd που 

αφορά στις μονάδες 1,2,3 και 4 υπήρξε εξώδικη συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων 

μερών για την οποία γίνεται αναφορά πιο κάτω, με βάση την οποία η ΑΗΚ εισέπραξε 

συνολικά το ποσό των €132,5εκ.   Όσον αφορά στο ασφαλιστικό συμβόλαιο για την 

μονάδα 5 με την εταιρεία Eurosure Insurance Co. Ltd, έγιναν ήδη πληρωμές προς την 

ΑΗΚ ύψους €9,6εκ. και γίνονται προσπάθειες για ανάλογη τελική διευθέτηση μέσω 

εξώδικου συμβιβασμού.  Σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής το κόστος αποκατάστασης 

για την μονάδα 5 ανέρχεται σε €22,3εκ. περίπου.  Σημειώνεται ότι με βάση έκθεση 

προόδου της ΑΗΚ για το έργο της αποκατάστασης των ζημιών  του σταθμού 
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Βασιλικού, η Αρχή μέχρι τον Ιανουάριο 2013, έχει υπογράψει συμβάσεις συνολικής 

αξίας €123,3εκ. ενώ το συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος ανέρχεται σε περίπου 

€163,9εκ. 

Όσον αφορά στο ασφαλιστικό συμβόλαιο με την εταιρεία Atlantic Insurance Co. Ltd 

αναφέρεται ότι, μετά από διαπραγματεύσεις υπογράφηκε τον ∆εκέμβριο 2012 μεταξύ 

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

αντασφαλιστών της, συμφωνία εξώδικου συμβιβασμού για πληρωμή του ποσού των 

€132,5εκ. από την ασφαλιστική εταιρεία προς όφελος της ΑΗΚ και την πληρωμή από 

την Κυπριακή ∆ημοκρατία προς τους αντασφαλιστές, του ποσού των €99 εκ,. σε 7 

εξαμηνιαίες δόσεις, χωρίς τόκους αρχίζοντας από 28.1.2013.  Με βάση τη συμφωνία 

και μετά από σχετική διευθέτηση μεταξύ ΑΗΚ και Υπουργείου Οικονομικών, η ΑΗΚ 

εισέπραξε  τα οφειλόμενα (€132,5εκ.) μέχρι 13.3.2013.  

Όσον αφορά  στο ασφαλιστικό συμβόλαιο με την εταιρεία Eurosure Insurance Co. Ltd, 

σύμφωνα με επιστολή της ΑΗΚ  ημερ. 12.4.2013  προς τον Υπουργό Οικονομικών η 

τελική πρόταση της εταιρείας ή /και των αντασφαλιστών της αφορά συνολικό ποσό 

€19,5εκ., νοουμένου ότι θα υπάρξει η ανάλογη εξώδικη συμφωνία, όπως έγινε με την 

εταιρεία Atlantic Insurance Co. Ltd.  Η ΑΗΚ έχει αποδεχθεί το ποσό ως τελικό 

διακανονισμό του κόστους αποκατάστασης των ζημιών της Μονάδας 5, αντί του ποσού 

των €22,3εκ. που αρχικά διεκδικούσε. Το θέμα εκκρεμεί. 

(β)  Κόστος προσωρινών Μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το 

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

το κόστος των προσωρινών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που 

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

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

περίοδο 1.3.2012-31.12.2013, εάν χρειαστεί, ώστε η ΑΗΚ να μην μετακυλήσει όλο το 

αυξημένο κόστος στους καταναλωτές μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.  Η 

ΑΗΚ ζήτησε επανειλημμένα με σχετικές επιστολές της (ημερ. 20.2.2012, 21.12.2012 

6.7.2012, 28.1.2013)  προς  τα αρμόδια Υπουργεία την καταβολή και του υπόλοιπου 

ποσού των €24,5εκ. που αφορά στην δεύτερη περίοδο δηλαδή 1.3.2012-15.9.2012  

δεδομένου ότι η περίοδος ενοικίασης προσωρινών μονάδων έληξε στις 15.9.2012.  

Στην επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 12.12.2012 προς την Γενική 

∆ιευθύντρια του ΥΕΒ&Τ  αναφέρεται ότι υπό τις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες 

δεν είναι δυνατό να καταβληθεί οιονδήποτε ποσό στο παρόν στάδιο στην ΑΗΚ που 
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αφορά στο κόστος των προσωρινών μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού. Το συνολικό 

κόστος ενοικίασης των προσωρινών μονάδων παραγωγής και για τις δύο περιόδους 

ανήλθε σε περίπου €52,5εκ. 

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

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

κόστος καυσίμων λόγω χρήσης μονάδων χαμηλότερης απόδοσης και το αυξημένο κόστος 

λόγω αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους, η ΡΑΕΚ ενέκρινε, με απόφασή της αρ. 

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

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

ΡΑΕΚ ενέκρινε την επιβολή έκτακτης προσαύξησης 6,96% στον τελικό λογαριασμό όλων 

των καταναλωτών ηλεκτρισμού. Η επιβολή προσαύξησης εφαρμόστηκε από τον 

Σεπτέμβριο 2011 με ισχύ 10 συνεχόμενους ημερολογιακούς μήνες για κάθε καταναλωτή. 

Στη συνέχεια με την απόφαση αρ. 754/2012 η ΡΑΕΚ ενέκρινε την ανάκτηση συνολικού 

ποσού €46εκ. περίπου για την περίοδο Μαρτίου – ∆εκεμβρίου 2012 για τον ίδιο πιο 

πάνω λόγο, με αναθεωρημένη όμως την έκτακτη προσαύξηση (5,75%) από τον Ιούλιο 

2012 και για 10 συνεχόμενους μήνες.   Ακολούθως, με την απόφαση αρ. 851/2013 

ημερ. 5.2.2013 η ΡΑΕΚ αποφάσισε τον τερματισμό της έκτακτης προσαύξησης 2 μήνες 

ενωρίτερα (Μάρτιο αντί Μάιο 2013).  

Επισημαίνεται ότι η ΑΗΚ  διεκδίκησε επιπρόσθετα τόσο για την πρώτη περίοδο όσο και 

για την δεύτερη περίοδο την ανάκτηση ποσού €29,6εκ. και €27,2εκ., αντίστοιχα, που 

αφορά απώλεια καθαρών εσόδων λόγω μείωσης πωλήσεων, τα οποία η ΡΑΕΚ με 

σχετικές  αποφάσεις της ημερ. 31.8.2011 και 28.6.2012 δεν ενέκρινε.   

Συναφώς αναφέρεται ότι, σύμφωνα με απόφαση  του ∆.Σ. της Αρχής ημερ. 13.12.2011 

η ΑΗΚ  θα διεκδικήσει τα ποσά για την αποκατάσταση του σταθμού που δεν θα 

καλυφθούν από τις ασφαλιστικές εταιρείες, ως επίσης και όλες τις υπόλοιπες 

δαπάνες που έχουν προκύψει ή θα προκύψουν εξαιτίας του συμβάντος στο Μαρί. 

Αναφορικά με τα πιο πάνω  σημειώνονται τα ακόλουθα: 

(i) Όπως αναφέραμε και στην έκθεσή μας για το 2011, η ΑΗΚ χρησιμοποίησε 

διαφορετικές πηγές ανάκτησης του πρόσθετου κόστους /μειωμένων 

εισοδηματικών πόρων της ΑΗΚ εξαιτίας του συμβάντος στο Μαρί (Ασφαλιστές, 

Κυβέρνηση, Καταναλωτές), ενώ ευθύς εξ’ αρχής  θα έπρεπε να στραφεί σε 

αυτόν που θεωρούσε υπαίτιο όπως έπραξε άλλωστε εκ των υστέρων. 
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Συγκεκριμένα, μέρος των ζημιών στις εγκαταστάσεις του σταθμού καλύφθηκαν  

από τις ασφαλιστικές εταιρείες και το μεγαλύτερο μέρος ανέλαβε το Κράτος 

(ποσό ύψους €99εκ. βάσει της εξώδικης συμφωνίας για το ένα ασφαλιστικό 

συμβόλαιο), ένα μέρος των οικονομικών επιπτώσεων έχει επιβληθεί στους 

καταναλωτές και συγκεκριμένα ποσό ύψους €93εκ. περίπου, και ένα μέρος έχει 

καταβάλει ή/και ανέλαβε το Κράτος όσον αφορά στην ενοικίαση προσωρινών 

μονάδων (€24,5εκ. καταβλήθηκαν ήδη στην ΑΗΚ)  ενώ η ΑΗΚ, σύμφωνα με 

σχετική απόφαση του ∆.Σ., θα διεκδικήσει και οποιεσδήποτε άλλες 

δαπάνες/ζημιές έχουν προκύψει ή θα προκύψουν εξαιτίας του συμβάντος, 

χωρίς μέχρι σήμερα να λάβει οποιαδήποτε ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση.   

(ii) Η μη καταβολή από το Κράτος του ποσού των €24,5εκ. προς την ΑΗΚ που 

αφορά στο κόστος των προσωρινών μονάδων για τη δεύτερη περίοδο, βάσει 

της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 31.8.2011, επιβάρυνε ακόμη 

περισσότερο την δυσμενή ταμειακή κατάσταση της Αρχής. 

Όπως μας ανέφερε ο Πρόεδρος της ΑΗΚ, η  Αρχή συνεχίζει να διεκδικεί ανάκτηση 

όλων των ποσών που σχετίζονται με το συμβάν στο Μαρί που δεν ανακτήθηκαν 

μέχρι σήμερα και αποτελούνται από απώλεια καθαρών εσόδων λόγω μείωσης 

πωλήσεων €56,8εκ., και περίπου €6εκ. από πρόωρο τερματισμό της έκτακτης 

προσαύξησης.  Επίσης μας πληροφόρησε ότι η ΑΗΚ διεκδικεί τα €24,5εκ. για το 

ενοίκιο των προσωρινών μονάδων που δεν έχει καταβληθεί ακόμα από την 

Κυβέρνηση. 

7. Συγκέντρωση μεγάλων βιομηχανικών μονάδων στην περιοχή 

Βασιλικού-Ασφάλεια Σταθμών Παραγωγής ηλεκτρισμού - ασφάλεια 

παροχής ηλεκτρισμού .  

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

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

το θέμα της συγκέντρωσης μεγάλων βιομηχανικών μονάδων στις οποίες και 

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

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

σταθμό Βασιλικού (52% περίπου) ο οποίος πριν το τραγικό συμβάν κάλυπτε 

περίπου το 60% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σημειώνεται επιπρόσθετα 

ότι,  η ΡΑΕΚ είχε εκδώσει σχετική άδεια προς την ΑΗΚ για κατασκευή και λειτουργία 

της 6ης μονάδας της ΑΗΚ, ισχύος 220MW, επίσης στο σταθμό Βασιλικού.  
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Στην Έκθεσή μας για το 2011 επισημάναμε ότι η ΡΑΕΚ με σχετική επιστολή ημερ. 

27.1.2011 (πριν το συμβάν) γνωστοποίησε στην ΑΗΚ την απόφασή της για 

παράταση της Άδειας Κατασκευής Ν.419(Α)/Κ9-2006 της ΑΗΚ που αφορά τόσο την 

Μονάδα 5 όσο και την Μονάδα 6 στο Βασιλικό για ακόμη 2 χρόνια, δηλαδή μέχρι 

23.2.2013. Επισημάναμε ακόμη ότι, σύμφωνα με έκθεση της Επιτελικής Μονάδας 

Παραγωγής ημερ. 22.3.2012 (μετά το «συμβάν») που υποβλήθηκε στο ∆.Σ. της 

Αρχής στις 27.3.2012, με βάση το κριτήριο της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού, η 

εγκατάσταση της 6ης μονάδας στον Η/Σ Βασιλικού θεωρείται ως η χειρότερη επιλογή 

αφού το μεγαλύτερο μέρος της πλέον αποδοτικής εγκατεστημένης ισχύος του 

Συστήματος θα βρίσκεται εγκατεστημένο σε ένα μόνο σταθμό, και συγκεκριμένα στον 

Η/Σ Βασιλικού (64%) για αρκετά χρόνια μέχρι την επόμενη επένδυση με όλους τους 

κινδύνους που αυτό συνεπάγεται. Συναφώς αναφέρεται ότι, στην ίδια περιοχή 

προγραμματίζεται η δημιουργία τερματικού σταθμού υποδοχής και αποθήκευσης 

πετρελαιοειδών στο Βασιλικό καθώς επίσης, η δημιουργία τερματικού σταθμού για το 

φυσικό αέριο. Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι η ΡΑΕΚ παραχώρησε ήδη στην ίδια 

περιοχή σε ιδιώτες, δύο άδειες κατασκευής συμβατικών μονάδων παραγωγής 

ηλεκτρισμού συνολικής ισχύος 454MW και μια άδεια κατασκευής αιολικού πάρκου 

ισχύος 12MW ενώ εξετάζεται σχετική αίτηση ιδιώτη για ακόμη μια άδεια κατασκευής 

συμβατικής μονάδας ισχύος 58,6MW.  

Όπως αναφέρεται και στην Έκθεσή μας για το 2011, κατά την άποψη μας, μετά και 

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

προβληματιστούν για την συγκέντρωση μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων 

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

απομονωμένο ηλεκτρικό σύστημα στηρίζεται αποκλειστικά στην παραγωγική ισχύ 

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

μεγαλύτερο δυνατόν βαθμό των κινδύνων που συνεπάγεται η συγκέντρωση αυτή.  

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

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

διασπορά του κινδύνου και να προστατεύεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η 

περιουσία της και οι εισοδηματικοί της πόροι από απρόβλεπτα γεγονότα. Όσον 

αφορά στο θέμα της ασφάλειας στην παροχή ηλεκτρισμού, αυτό αποτελεί καθήκον 

της ΡΑΕΚ η οποία, κατά την άποψή μας, προκειμένου για έκδοση σχετικών αδειών 

κατασκευής και λειτουργίας μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού, θα πρέπει να 
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λαμβάνει επίσης σοβαρά υπόψη, το θέμα του κινδύνου που ενέχει η συγκέντρωση 

πολλών μονάδων παραγωγής στην ίδια περιοχή, για προστασία του ενεργειακού 

εφοδιασμού. 

Σε επιστολή της Αρχής ημερ. 24.5.2012 προς την ΡΑΕΚ αναφέρεται ότι σύμφωνα 

με έκθεση της Επιχειρησιακής Μονάδας Παραγωγής η εγκατάσταση επόμενης 

μονάδας παραγωγής από την ΑΗΚ δεν είναι απαραίτητη πριν τις αρχές του 2016. 

Η Αρχή ζήτησε ωστόσο από την ΡΑΕΚ όπως ανανεώσει την Άδεια Κατασκευής 

της Μονάδας Αρ. 6 με ισχύ μέχρι την 23.2.2016 αίτημα το οποίο δεν εγκρίθηκε 

από την ΡΑΕΚ, με απόφασή της ημερ. 22.2.2013. 

Ο Πρόεδρος μάς ανέφερε ότι η ΑΗΚ δεσμεύεται να συνεχίσει τη συνεργασία της με 

τη ΡΑΕΚ, με στόχο τη βέλτιστη ανάπτυξη του συστήματος και πρόσθεσε ότι είναι 

αναγκαίο όπως ετοιμαστεί από την Πολιτεία ενιαίος χωροταξικός σχεδιασμός 

(Master Plan) για ολόκληρη την περιοχή Βασιλικού.  Ανέφερε επίσης ότι τα θέματα 

ασφάλειας που εντοπίζει η Υπηρεσία μας θα συνεχίσουν να λαμβάνονται υπόψη 

στις αναπτυξιακές μελέτες που ετοιμάζει η ΑΗΚ. 

8. Υπερβάσεις των εκπεμπόμενων ρύπων από τους ηλεκτροπαραγωγούς 

σταθμούς και των αιωρούμενων σωματιδίων στον αέρα γύρω από τους 

σταθμούς της ΑΗΚ.   

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

εκτός λειτουργίας ο σταθμός Βασιλικού,  η Αρχή έθεσε σε λειτουργία υφιστάμενες 

μονάδες παραγωγής στη Μονή και στη ∆εκέλεια πολύ πιο χαμηλής αποδοτικότητας και 

με ψηλότερο επίπεδο εκπομπών αέριων αποβλήτων.  Επιπρόσθετα, προχώρησε στην 

εξασφάλιση προσωρινών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (μέχρι και τον 

Σεπτέμβριο 2012), οι οποίες αναπόφευκτα λειτουργούν με αυξημένες εκπομπές 

ρύπων. Ως αποτέλεσμα,  συνεχίστηκαν και κατά το 2012 οι υπερβάσεις των οριακών 

τιμών των ρυπαντικών ουσιών  στα αέρια απόβλητα των σταθμών ∆εκέλειας και 

Μονής,  κυρίως οξειδίων του αζώτου και σκόνης.  Επίσης, εξακολουθούν να υπάρχουν 

σημαντικές υπερβάσεις των οριακών τιμών των αιωρούμενων σωματιδίων στον αέρα 

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

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

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

βιομηχανικών εκπομπών, τα νέα όρια εκπομπής ρύπων (σκόνη, οξείδια του 
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αζώτου, διοξείδιο του θείου) για μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, τα οποία τίθενται 

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

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

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

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

Ενόψει των πιο πάνω, εισηγηθήκαμε όπως οι πρόνοιες της πιο πάνω Οδηγίας 

λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά τους μελλοντικούς σχεδιασμούς της  ΑΗΚ και 

όπως η Αρχή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να μπορέσει να  συμμορφωθεί 

τόσο με την υφιστάμενη νομοθεσία όσο και με τις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. 

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

Σταθμών, υπερβάσεις παρατηρούνται μόνο στις μετρήσεις σκόνης για όλους τους 

Σταθμούς και ότι κατά το 2012 τα φαινόμενα σκόνης προερχόμενα από την έρημο 

της Σαχάρας και άλλα μέρη επηρέασαν αρνητικά την ποιότητα των μετρήσεων 

σκόνης ενώ πρόσθεσε ότι όπου παρουσιάζονται υπερβάσεις γίνονται συνεχείς 

προσπάθειες βελτίωσης της καύσης των λεβήτων.  Ο Πρόεδρος μάς 

πληροφόρησε επίσης ότι οι κεφαλαιουχικές και οι λειτουργικές δαπάνες που θα 

προκύψουν από την νέα Οδηγία για τις Βιομηχανικές Εκπομπές θα 

συμπεριληφθούν στο επόμενο δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης. 

9. Εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων – Έλλειμμα/Πλεόνασμα 

δικαιωμάτων για την ΑΗΚ και ανάκτηση συνεπαγόμενου  κόστους. 

Με βάση την κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων που έγινε από 

την αρμόδια Αρχή, η ΑΗΚ παρουσίασε για ολόκληρη την περίοδο 2008 – 2012 

σημαντικό καθαρό έλλειμμα δικαιωμάτων που ανέρχεται συνολικά σε 1.106.072  αξίας 

€18,8εκ. περίπου. Σχετικά αναφέρεται ότι την περίοδο 2008 – 2010 η ΑΗΚ παρουσίασε 

έλλειμμα 1.967.702 που υπολογίστηκε σε €24,2εκ. περίπου (με βάση τις αγορές 

δικαιωμάτων από ΑΗΚ) ενώ προέβηκε σε αγορά 2.098.370 δικαιωμάτων έναντι 

συνολικού ποσού €25.841.987. Για τα έτη 2011 και 2012 προέκυψε πλεόνασμα 

δικαιωμάτων συνολικού ύψους 861.630 (722.694 αφορά το 2012) που υπολογίστηκε 

σε €5,4εκ. (με βάση τις τρέχουσες τιμές αγοράς δικαιωμάτων τον ∆εκέμβριο εκάστου 

έτους) και οφείλεται κυρίως στην μειωμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την 

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

ενέργειας σε συνάρτηση και με την οικονομική κρίση. 
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Επισημαίνεται ότι, όλες οι ιδιωτικές εγκαταστάσεις, στις οποίες κατανεμήθηκε το 33% 

περίπου των δικαιωμάτων, πραγματοποίησαν περισσεύματα  δικαιωμάτων για όλα τα 

έτη, τα οποία συνολικά ανέρχονται σε 3.495.950 (1.132.360 δικαιώματα  αφορούν το 

2012) που υπολογίζονται σε €36,2εκ. περίπου.  

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

ανακτά το κόστος του ελλείμματος από τους καταναλωτές μέσω της αυτόματης 

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

του συσσωρευμένου κόστους για την περίοδο 1.1.2008-28.2.2010, θα γίνει σε 

περίοδο 7 ετών. Σύμφωνα με τους λογαριασμούς που εκδόθηκαν από την ΑΗΚ 

προς τους πελάτες της και αφορούσαν την περίοδο 1.3.2010 - 31.12.2011, έχει 

περιληφθεί χρέωση €11,4εκ. για ανάκτηση του κόστους των θερμοκηπιακών 

αερίων και κατά το 2012 χρέωση €3,8εκ. Σημειώνεται ότι, αναμένεται από την ΑΗΚ 

ότι για τα πλεονασματικά δικαιώματα που προέκυψαν το 2011 και 2012 θα γίνει 

ανάλογος χειρισμός προς όφελος των καταναλωτών.  

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

κίνδυνος η πλήρης ανάκτηση του κόστους να ενεργήσει ως αντικίνητρο για τη 

μείωση των αερίων του θερμοκηπίου έστω και αν η ΑΗΚ, με βάση την έγκριση της 

ΡΑΕΚ, θα πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει τα μέτρα εκείνα που οδηγούν στην 

ελαχιστοποίηση του κόστους των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων και θα τηρεί 

ενήμερη την ΡΑΕΚ σε τετραμηνιαία βάση.   

Εισηγηθήκαμε όπως, η εφαρμογή του θεσμού της ανάκτησης συνοδεύεται με 

συγκεκριμένα μέτρα αλλά και βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους 

για μείωση των θερμοκηπιακών ρύπων.  

Όπως μας ενημέρωσε ο Πρόεδρος, η ΑΗΚ μεταφέρει τα πλεονασματικά 

δικαιώματα της περιόδου 2008-2012 στην περίοδο 2013-2020 για κάλυψη των 

ελλειμμάτων που θα προκύψουν κατά την εν λόγω περίοδο και κατά συνέπεια 

μείωση του κόστους που θα επιβαρύνει τους καταναλωτές.  

10. Πλεονάζουσα άεργος ισχύς. 

Για την κανονική λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών των καταναλωτών 

απαιτείται όπως αυτές απορροφήσουν από το ηλεκτρικό σύστημα, πέραν της 

ενεργού ισχύος και μια ποσότητα άεργου ισχύος. Όταν η συνολική άεργος ισχύς 

που ζητείται από τις ηλεκτρικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα 
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είναι μικρότερη από την άεργο ισχύ που παράγει από μόνο του το συνδεδεμένο 

δίκτυο (υπόγεια ηλεκτρικά καλώδια υψηλής τάσης, εναέριες γραμμές κ.λ.π) τότε 

δημιουργείται πλεονάζουσα άεργος ισχύς η οποία προκαλεί προβλήματα στη 

λειτουργία του συστήματος.   

Μετά τα γεγονότα 11ης Ιουλίου 2011 που είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή 

του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού και λόγω της συνεχόμενης αύξησης 

υπόγειων καλωδίων στο σύστημα μεταφοράς που είναι πηγή μεγάλης παραγωγής 

άεργου ισχύος, το πρόβλημα της πλεονάζουσας άεργου ισχύος που παρατηρείται 

σε περιόδους χαμηλής, αλλά και μέσης ζήτησης επιδεινώθηκε με αποτέλεσμα, 

όπως αναφέρεται και σε σχετική μελέτη (Ιανουαρίου 2012) του ∆ΣΜΚ, να τίθεται 

σε κίνδυνο η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος, με κίνδυνο 

πλήρους κατάρρευσης.  Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, λόγω και των γεγονότων 

στο Μαρί η κατάσταση έχει φθάσει σε κρίσιμο σημείο και απαιτείται η λήψη των 

αναγκαίων μέτρων, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.  

Ενδεικτικό του προβλήματος που δυνατόν να δημιουργήσει η πλεονάζουσα 

άεργος ισχύς είναι το συμβάν που σημειώθηκε στις 4.4.2012 και το οποίο είχε ως 

αποτέλεσμα την σχεδόν παγκύπρια διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σύμφωνα με τα πρακτικά του ∆.Σ. ημερ. 10.4.2012, η σοβαρή διαταραχή στο 

σύστημα της ΑΗΚ προκλήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα των 

κατεχομένων, που είχε ως συνέπεια όλη η άεργος ισχύς του συστήματος που 

απορροφείτο από τα κατεχόμενα να διοχετευθεί και απορροφηθεί από τις μονάδες 

της ΑΗΚ που βρίσκονταν σε λειτουργία. Λόγω συγκεκριμένου προβλήματος σε 

μονάδα παραγωγής της ΑΗΚ προκλήθηκε διαδοχική αποσύνδεση των Μονάδων 

της ΑΗΚ με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί καθυστέρηση στην ομαλή επαναφορά 

και συγχρονισμό των μονάδων στο σύστημα. 

Στο μεταξύ, η Αρχή για επίλυση του προβλήματος της άεργου ισχύος, είχε προβεί την 

περίοδο Φεβρουάριο 2011 – Φεβρουάριο 2012 σε ενέργειες (έκδοση/απόσυρση 

διαγωνισμού αρ. 39/2011, ετοιμασία προδιαγραφών για τους διαγωνισμούς αρ. 

92/2011 και αρ. 46/2012) για την προμήθεια στατικών αντισταθμιστών (SVC’s) χωρίς 

ωστόσο να προχωρήσει η διαδικασία για εξασφάλιση του εν λόγω εξοπλισμού.  

Συναφώς αναφέρεται ότι, ο ∆ΣΜΚ με επιστολή του ημερ. 30.7.2012 προς την 

ΡΑΕΚ αναφέρει ότι το πιο σοβαρό λειτουργικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει 

σήμερα το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου είναι η πλεονάζουσα άεργος 



 - 21 -

ισχύς και η μη δυνατότητα απορρόφησης ή αντιστάθμισής της και επισημαίνει ότι 

το πρόβλημα δεν έχει αντιμετωπιστεί κάτι που έπρεπε να είχε γίνει πριν δύο 

χρόνια.  Σύμφωνα με τον ∆ΣΜΚ το 2015 η πλεονάζουσα άεργος ισχύς του 

συστήματος θα είναι πέραν των 300 ΜVAr ενώ η απορρόφησή της από τις 

συμβατικές μονάδες δεν θα υπερβαίνει το ασφαλές όριο των 120 ΜVAr περίπου. 

Ο ∆ΣΜΚ εισηγήθηκε συγκεκριμένα μέτρα, για αντιμετώπιση του προβλήματος για 

υλοποίηση από την ΑΗΚ. Συγκεκριμένα εισηγήθηκε την προκύρηξη διαγωνισμών 

από την Αρχή για (α) μετατροπή 2 αεριοστρόβιλων στον ΗΣ Μονής για 

απορρόφηση 50MVAr, (β) αγορά ενός επαγωγέα (iron core) δυναμικότητας 

50MVAr που να συνδέεται απευθείας στους ζυγούς 132ΚV του ΥΣ Αθαλάσσα και 

(γ) αγορά στατικών αντισταθμιστών αέργου ισχύος (SVC’s) 80-90 MVAr για 

εγκατάσταση στον ΥΣ Τσέρι. 

Η ΡΑΕΚ με απόφασή της ημερ. 6.8.2012 ενέκρινε την εισήγηση του ∆ΣΜΚ και 

ζήτησε από την ΑΗΚ με σχετική επιστολή της ημερ. 13.8.2012 όπως υλοποιήσει 

την εν λόγω απόφαση. 

Η Αρχή έχει προβεί στην προκήρυξη σχετικών διαγωνισμών με αρ. 145/2012 και αρ. 

180/2012 για την αγορά δύο μονάδων επαγωγέων 132kV δυναμικότητας 2Χ75MVAr 

και 22kV δυναμικότητας 64MVAr αντίστοιχα, για το συνολικό ποσό των €3εκ. 

περίπου. Οι εν λόγω επαγωγείς σύμφωνα με στοιχεία της ΑΗΚ αναμένονται να 

τεθούν σε λειτουργία τον Μάιο του 2013 (64MVAr) και τον Απρίλιο του 2014 

(150MVAr).  

Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι η ΑΗΚ δεν έχει προβεί στη λήψη μέτρων για υλοποίηση 

όλων των εισηγήσεων του ∆ΣΜΚ λόγω του ψηλού κόστους που συνεπάγονται, 

σύμφωνα με στοιχεία της ΑΗΚ. Σημειώνεται ότι, ο ∆ΣΜΚ σε επιστολή του ημερ. 

11.9.2012 προς την Αρχή αναφέρει ότι οι επαγωγείς αυτοί δεν μπορούν να 

υποκαταστήσουν καθ΄οιονδήποτε τρόπο τους στατικούς αντισταθμιστές άεργου ισχύος 

(SVC’s) οι οποίοι ειδικά για το απομονωμένο σύστημα της Κύπρου είναι αναγκαίοι 

επειδή παρέχουν τη δυνατότητα άμεσης αντίδρασης και συνεχόμενης αυτόματης 

διόρθωσης των επιπέδων της άεργου ισχύος με γρήγορους χρόνους ανταπόκρισης σε 

αντίθεση με τους επαγωγείς οι οποίοι δεν προσφέρουν τέτοιες δυνατότητες. 

Επιπρόσθετα από την ασφάλεια και σταθερότητα που θα προσφέρουν τα SVC’s, θα 

καλύψουν και την αναμενόμενη αύξηση στην πλεονάζουσα άεργο ισχύ η οποία θα 

φτάσει τα επίπεδα των 300MVAr  το 2014-2015.  



 - 22 -

∆ιαπιστώθηκε ότι η Αρχή αντί να προχωρήσει στην προμήθεια του αναγκαίου 

εξοπλισμού και συγκεκριμένα των στατικών αντισταθμιστών άεργου ισχύος 

(SVC’s) κόστους €5εκ. περίπου που σύμφωνα με το ∆ΣΜΚ είναι η πιο 

ενδεδειγμένη λύση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος, 

προχώρησε, υπό τις παρούσες συνθήκες, με οικονομικότερη λύση και 

συγκεκριμένα με τη λύση των επαγωγέων με κόστος για την ΑΗΚ €3εκ. περίπου. 

Ζητήσαμε να ενημερωθούμε κατά πόσο με βάση τα μέτρα που λαμβάνει η ΑΗΚ 

και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιο πάνω επαγωγείς αναμένεται να λειτουργήσουν 

τον Απρίλιο του 2014, επιλύεται το πρόβλημα της πλεονάζουσας άεργου ισχύος 

τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα και δεν αναμένονται επιπτώσεις 

στην ασφάλεια του συστήματος. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος η ΑΗΚ σε όλα τα στάδια του προβλήματος που 

δημιουργήθηκε με την άεργο ισχύ συνεργάστηκε πλήρως με τον ∆ΣΜΚ και την ΡΑΕΚ 

για τη βέλτιστη διαχείριση του προβλήματος με το χαμηλότερο κόστος για τον 

καταναλωτή.  Επίσης, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι με την εγκατάσταση 

των πηνίων που έχουν παραγγελθεί (μερικά τον Μάιο του 2013 και μερικά τον 

Απρίλιο του 2014) το σύστημα θα λειτουργεί ομαλά με δυνατότητα πλήρους ελέγχου 

της ροής αέργου ισχύος και πρόσθεσε ότι παράλληλα γίνονται οι αναγκαίες ενέργειες 

για μακροπρόθεσμη δυνατότητα ελέγχου της ροής αέργου ισχύος. 

11. Καθυστερημένοι / Οφειλόμενοι Λογαριασμοί Κατανάλωσης Ηλεκτρισμού. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 19 των Γενικών Όρων Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας, 

σε περίπτωση μη πληρωμής των οφειλόμενων ποσών, η Αρχή έχει το δικαίωμα να 

διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα υποστατικά του καταναλωτή. Ωστόσο 

διαπιστώθηκαν περιπτώσεις όπου ενώ ο καταναλωτής συστηματικά δεν προβαίνει 

στην αποπληρωμή των οφειλόμενων λογαριασμών, η Αρχή δεν προχώρησε στη 

διακοπή της παροχής ή/και στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για είσπραξη των 

οφειλόμενων. 

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

31.12.2012, συμπεριλαμβανομένης και της μη καταγραφείσας κατανάλωσης, ύψους 

€47,14εκ. (€53,8εκ. το 2011) ξεπερνούσε το ποσό των €157εκ. (€156εκ. το 2011) από 

το οποίο, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΗΚ, ποσό ύψους €57,21εκ. αφορούσε 

καθυστερημένες οφειλές λογαριασμών ηλεκτρισμού. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με 
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στοιχεία της Αρχής, στις 31.3.2013 οι αντίστοιχες καθυστερημένες οφειλές ανήλθαν σε 

€77,15εκ. σημειώνοντας, σε διάστημα τριών μηνών, αύξηση 34,85%. 

Εκφράσαμε την άποψη ότι η ΑΗΚ θα πρέπει να επιδεικνύει μεγαλύτερη αυστηρότητα 

για είσπραξη των οφειλόμενων από πελάτες με υψηλή κατανάλωση και ελαστικότητα 

μόνο σε περιπτώσεις καταναλωτών που δικαιολογούνται υπό τις σημερινές 

καταστάσεις. 

Ενδεικτικά παραδείγματα καθυστερημένων λογαριασμών αναφέρονται σε 

επόμενες παραγράφους της παρούσας ΄Εκθεσης. 

Ο Πρόεδρος μάς ανέφερε ότι η ΑΗΚ προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

για έγκαιρη είσπραξη των οφειλόμενων ποσών και πρόσθεσε ότι το θέμα είναι υπό 

συνεχή παρακολούθηση.   

12. Οφειλές ∆ήμων προς την ΑΗΚ. 

Παρατηρήθηκε ότι μέρος των καθυστερημένων οφειλών προς την Αρχή αφορούν 

καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας από ∆ήμους. Η καθυστέρηση στην 

αποπληρωμή των λογαριασμών ηλεκτρισμού από τους ∆ήμους απασχόλησε το 

∆.Σ. της Αρχής σε διάφορες συνεδρίες του. Στη συνεδρία του ∆.Σ. ημερ. 25.9.2012 

αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η αποστολή προειδοποιητικών επιστολών προς τους 

∆ήμους και αποστολή σχετικής επιστολής στα Υπουργεία Εσωτερικών και 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για διευθέτηση κοινής συνάντησης με στόχο 

την επίλυση του προβλήματος και αποφυγή διακοπής παροχής ηλεκτρισμού σε 

υποστατικά των ∆ήμων.  

Σύμφωνα με πρακτικά συνάντησης Υπουργικής Επιτροπής που 

πραγματοποιήθηκε στις 30.11.2012 για συζήτηση του θέματος,  στην οποία 

παρέστησαν, μεταξύ άλλων, οι Υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομικών, η τέως 

Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι το Κράτος δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για 

την καθυστέρηση που παρατηρείται στην αποπληρωμή των λογαριασμών 

ηλεκτρικού ρεύματος από τους ∆ήμους και ότι το θέμα αφορά αποκλειστικά τα δύο 

μέρη, ΑΗΚ και ∆ήμους, και θα πρέπει να διευθετηθεί σε μεταξύ τους διαβούλευση. 

Ο τέως Υπουργός Οικονομικών ζήτησε από την Αρχή να μην προβεί σε βιαστική 

λήψη μέτρων κατά των ∆ήμων.  

Σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής τα καθυστερημένα ποσά από ∆ήμους κατά τις 

3.4.2013 ανέρχονταν σε €4.518.455 σε σύγκριση με €3.865.207 στις 19.10.2012, 
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δηλαδή σε περίοδο έξι περίπου μηνών παρουσίασαν αύξηση €653.248 ή 16,9%. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα ∆ήμων που 

οφείλουν σημαντικά ποσά καθώς και το ποσό που οφείλεται για περίοδο άνω των 

90 ημερών.  

∆ήμος 

Οφειλόμενο ποσό 

στις  3.4.2013 

Οφειλόμενο ποσό για 

πάνω από 90 ημέρες 

 € € 

∆ήμος Λευκωσίας 923.374 556.817 

∆ήμος Λάρνακας 672.199 403.865 

∆ήμος Γεροσκήπου 360.298 192.187 

∆ήμος Λακατάμειας 298.084 156.129 

∆ήμος Μέσας Γειτονιάς 233.446 149.737 

∆ήμος  Αγ. Αθανασίου  168.297 101.187 

∆ήμος Κάτω Πολεμιδιών 102.013 41.028 

∆ήμος Αγ. ∆ομετίου 79.612 37.306 
 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, η ταμειακή 

κατάσταση της ΑΗΚ δεν αφήνει περιθώρια αποδοχής περαιτέρω καθυστέρησης στην 

εξόφληση των λογαριασμών, καθώς και το γεγονός ότι τα κατά καιρούς διαβήματα 

που έγιναν τόσο προς τους ∆ήμους όσο και προς τα αρμόδια Υπουργεία δεν 

καρποφόρησαν, εισηγηθήκαμε όπως η Αρχή προχωρήσει στην λήψη 

αποτελεσματικότερων μέτρων για διασφάλιση των συμφερόντων της και είσπραξη 

των οφειλόμενων ποσών. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για είσπραξη των 

οφειλόμενων ποσών και πρόσθεσε ότι η ΑΗΚ, στις περιπτώσεις που δεν 

καρποφορούν οι προσπάθειες της, θα προχωρεί σε διακοπή παροχής σε 

υποστατικά των ∆ήμων.  

13. Καθυστερημένοι Λογαριασμοί Κοινοτικών Συμβουλίων, Συμβουλίων 

Αποχετεύσεων Κοινοτήτων.  

Σε προηγούμενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας είχαμε επισημάνει το γεγονός ότι 

Κοινοτικά Συμβούλια, Συμβούλια Αποχετεύσεων και Αρδευτικά Τμήματα οφείλουν στην 

Αρχή για μεγάλο χρονικό διάστημα ποσά για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και 

είχαμε εισηγηθεί όπως το θέμα συζητηθεί με τα αρμόδια Υπουργεία για λήψη έγκαιρων 

μέτρων έτσι που η Αρχή, ειδικά υπό την παρούσα οικονομική της κατάσταση, να μην 

βρεθεί στη δύσκολη θέση απώλειας εσόδων. Η ΑΗΚ έχει στο παρελθόν αποταθεί τόσο 

στο Υπουργείο Εσωτερικών όσο και στα Κοινοτικά Συμβούλια ή στα Αρδευτικά 
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Τμήματα για επίλυση του γενικότερου προβλήματος, όμως φαίνεται να μην έχουν 

ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα είσπραξης αφού, τα ποσά που οφείλονται στην Αρχή 

παρουσιάζουν αυξητική τάση.  Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρονται οι 

οφειλές των πιο κάτω: 

Καταναλωτής  
Αρ. 

Λογαριασμού  

Οφειλόμενο 
ποσό τον 
Μάρτιο του 

2013 

Οφειλόμενο 
ποσό τον 
Μάρτιο του 

2012 
    € € 
Σχέδιο Περιφερειακής Ύδρευσης 
Μουτταγιάκας 

 7888730000  828.309 429.854 

Έπαρχος Λεμεσού -Υδατικό Έργο Ύψωνα-
Πολεμιδιών 

 7798644657  161.752 179.080 

Έπαρχος Λευκωσίας-Πρόεδρος Αρδευτικού 
Τμήματος Γερακιών   

 5538640000  156.789 109.529 

Έπαρχος Λευκωσίας-Πρόεδρος Αρδευτικού 
Τμήματος Κάμπου 

 0295640000 
8195640000 

 95.244 
40.520 

60.904 
32.971 

Αρδευτική Επιτροπή Φασούλας Πάφου  7852440000  71.979 52.726 
Αρδευτικό Τμήμα Ξερός Ποταμός Γερακιές  4213540000  76.930 51.850 
Αρδευτικό Κάμπου Ποταμός Καλόγηρου 
Κάμπου 

 7818940000  72.402 51.143 

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγγλισίδων  4216120000  53.829 26.789 
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πελενδρίου  6348700000  37.436 21.030 

 

Αναμένεται από την ΑΗΚ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως 

εντατικοποιήσει τις προσπάθειες της για είσπραξη όλων των καθυστερημένων 

οφειλών. 

Ο Πρόεδρος μάς ανέφερε ότι καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για είσπραξη των 

οφειλόμενων ποσών και πρόσθεσε ότι η ΑΗΚ, στις περιπτώσεις που δεν 

καρποφορούν οι προσπάθειες της, θα προχωρεί σε διακοπή παροχής σε υποστατικά 

των Κοινοτικών Συμβουλίων και Συμβουλίων Αποχετεύσεων Κοινοτήτων.  

14.  Οφειλές προς την ΑΗΚ– Συγκεκριμένη Εταιρεία «Α».  

Σύμφωνα με εσωτερική αλληλογραφία της Αρχής ημερ. 20.12.2012, η αυτόματη 

τραπεζική εντολή συγκεκριμένης εταιρείας «Α» για την πληρωμή της κατανάλωσης 

ηλεκτρισμού για το μήνα Νοέμβριο 2012 που ανερχόταν σε €513.000 περίπου, δεν 

εκτελέστηκε λόγω μη διαθέσιμων υπολοίπων. Ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής με 

επιστολή του ημερ. 27.12.2012 προς την εταιρεία «Α», απέρριψε αίτημα της εταιρείας 

να  αποπληρώσει το οφειλόμενο ποσό προς την ΑΗΚ με δόσεις μέχρι 21.4.2013 και 

έθεσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των καθυστερημένων λογαριασμών 

του μηνός Νοεμβρίου αλλά και των λογαριασμών του μηνός ∆εκεμβρίου 2012 και 

Ιανουαρίου 2013.  
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Στις 31.1.2013 και ενώ σύμφωνα με στοιχεία της ΑΗΚ,  το οφειλόμενο ποσό προς 

την Αρχή ανερχόταν σε €760.000 περίπου, η εταιρεία τέθηκε υπό διαχείριση. Στις 

4.2.2013 η Αρχή συνήψε συμφωνία με την εταιρεία «Α, υπό διαχείριση», 

αναφορικά με την εξόφληση της τρέχουσας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, η 

οποία φαίνεται να τηρείται.  Παραμένει ωστόσο σε εκκρεμότητα το ποσό των 

€740.000 περίπου που αφορά στις καταναλώσεις της περιόδου ∆εκεμβρίου 2012 

– Ιανουαρίου 2013 και το οποίο οφείλεται από την εταιρεία «Α».  

Ενόψει του γεγονότος ότι η μη εκτέλεση της αυτόματης τραπεζικής εντολής 

αναφορικά με την κατανάλωση του μηνός Νοεμβρίου 2012 οφειλόταν στην μη 

ύπαρξη διαθέσιμων υπολοίπων, κατά την άποψη μας, η Αρχή θα έπρεπε  

τουλάχιστο να εξασφαλίσει τραπεζικές εγγυήσεις ή υποθήκευση ακινήτου για 

διασφάλιση των συμφερόντων της και αποφυγή της αμφίβολης κατάστασης 

αναφορικά με την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού.  

Για σκοπούς προστασίας του εισοδήματος της ΑΗΚ εισηγηθήκαμε όπως η Αρχή 

παρακολουθεί στενά όλους τους μεγάλους καταναλωτές οι οποίοι παρουσιάζουν 

προβλήματα εξόφλησης των λογαριασμών τους και προχωρεί στην λήψη 

έγκαιρων και αποτελεσματικών μέτρων. 

Σε απάντησή του ο Πρόεδρος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η ΑΗΚ με τις ενέργειες 

της κατάφερε να περιορίσει το οφειλόμενο ποσό στις €740.000 και σημείωσε ότι για 

τους μηνιαίους καταναλωτές, ενόψει της διαδικασίας που ακολουθείται για την 

είσπραξη των λογαριασμών, σε περίπτωση αδυναμίας για πληρωμή, το οφειλόμενο 

ποσό για όσους πληρώνουν μέσω τραπεζικής εντολής, αντιστοιχεί σε κατανάλωση 

δύο μηνών και για τους υπόλοιπους σε κατανάλωση τριών μηνών.  Ο Πρόεδρος 

πρόσθεσε επίσης ότι για απάμβλυνση του προβλήματος αυτού, η ΑΗΚ αποτάθηκε 

στη ΡΑΕΚ για αύξηση του ποσού προκαταβολής και ότι γίνονται προσπάθειες όπως 

τα χρέη προς την ΑΗΚ  περιληφθούν στον κατάλογο προτεραιότητας σε περίπτωση 

πτώχευσης/εκκαθάρισης. 

15. Μη τήρηση συμφωνιών αποπληρωμής λογαριασμών ηλεκτρικού.  

Στα πλαίσια της λήψης μέτρων για είσπραξη των καθυστερημένων λογαριασμών, 

η Αρχή συνήψε συμφωνία με αριθμό καταναλωτών για αποπληρωμή 

συσσωρευμένων υπολοίπων λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, πέραν της 

τρέχουσας κατανάλωσης.  
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Από έλεγχο που διεξήχθη διαπιστώθηκε ότι στις πλείστες περιπτώσεις οι εν λόγω 

συμφωνίες δεν τηρούνται ενώ παραμένει σε εκκρεμότητα και το ποσό που αφορά στην 

τρέχουσα κατανάλωση, με αποτέλεσμα οι οφειλές προς την Αρχή να αυξάνονται ακόμη 

περισσότερο. Εντοπίστηκαν επίσης περιπτώσεις όπου ενώ οι καταναλωτές δεν 

τήρησαν την αρχική συμφωνία που υπογράφτηκε μεταξύ των δύο μερών, η Αρχή 

προχώρησε στη σύναψη άλλης τροποποιημένης συμφωνίας η οποία επίσης δεν 

τηρήθηκε.  

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρονται πιο κάτω: 

(α) Συγκεκριμένη εταιρεία «Β». Στις 21.12.2012 υπογράφτηκε συμφωνία μεταξύ 

της Αρχής και της συγκεκριμένης εταιρείας «Β» για την αποπληρωμή συσσωρευμένων 

οφειλών ύψους €351.344 πλέον τόκο. Το οφειλόμενο ποσό θα καταβαλλόταν σε 

τέσσερις ισόποσες δόσεις ύψους €89.304 η κάθε μια, με την πρώτη δόση να 

καταβάλλεται στις 15.1.2013 και η εξόφληση να γίνει στις 15.4.2013. Η συμφωνία δεν 

τηρήθηκε αφού κατά την ημερομηνία ελέγχου (24.4.2013) το υπόλοιπο οφειλόμενο 

ποσό βάσει της συμφωνίας ανερχόταν σε €172.039 πλέον τόκο. Επιπρόσθετα ο 

καταναλωτής οφείλει στην Αρχή τις τρέχουσες καταναλώσεις ηλεκτρισμού της 

περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2013 αξίας  €276.332. Συνεπώς οι καθυστερημένες 

οφειλές της εταιρείας προς την Αρχή ανέρχονται στο ποσό των €448.371.   

(β)  Συγκεκριμένη εταιρεία «Γ». Στις 28.2.2013 υπογράφτηκε συμφωνία με την 

συγκεκριμένη εταιρεία «Γ» για την αποπληρωμή συσσωρευμένων οφειλών της 

ύψους €387.247 πλέον τόκο. Με βάση τη συμφωνία το οφειλόμενο ποσό θα 

καταβληθεί σε έξι ισόποσες δόσεις των €66.055 με την πρώτη δόση να 

καταβάλλεται στις 20.3.2013 και την τελευταία στις 20.8.2013. Η συμφωνία 

φαίνεται να μην τηρείται αφού μέχρι την ημερομηνία ελέγχου (24.4.2013) δεν είχε 

γίνει οποιαδήποτε πληρωμή. Ο καταναλωτής οφείλει επίσης τις τρέχουσες 

καταναλώσεις της περιόδου Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2013 αξίας €78.657. 

Επιπρόσθετα ο καταναλωτής οφείλει στην Αρχή μέρος του κόστους υποδομής για 

την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη σκυροθραυστική μονάδα. Σχετικά 

αναφέρεται ότι το κόστος του έργου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ανήλθε σε 

€469.057 και κατόπιν σχετικής συμφωνίας ημερ. 22.6.2010 ο καταναλωτής 

κατέβαλε προκαταβολή ύψους €92.732 ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί σε 

48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των €7.840 η κάθε μια. Παρατηρήθηκε ότι η εταιρεία 

δεν έχει καταβάλει στην Αρχή το ποσό των €101.921 που αντιστοιχεί σε 13 δόσεις 



 - 28 -

για την περίοδο 31.3.2012 – 31.3.2013. Ως αποτέλεσμα, οι καθυστερημένες 

οφειλές της εταιρείας τον Απρίλιο 2013 προς την Αρχή ανέρχονταν σε €567.825.  

(γ) Συγκεκριμένη εταιρεία «∆». Στις 29.11.2012 έγινε συμφωνία με την 

συγκεκριμένη εταιρεία «∆» για την αποπληρωμή συσσωρευμένων υπολοίπων 

λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας ύψους €101.028 πλέον τόκο. Tο ποσό έπρεπε να 

εξοφληθεί μέχρι τις 28.2.2013 με την καταβολή τεσσάρων ισόποσων δόσεων ύψους 

€25.679 η κάθε μια, με την πρώτη να καταβάλλεται στις 7.12.2012 και την τελευταία 

στις 28.2.2013. Στις 20.12.2012 και ενώ ο καταναλωτής, δεν είχε καταβάλει βάσει της 

συμφωνίας, την πρώτη δόση του μηνός ∆εκεμβρίου, έγινε τροποποίηση της 

συμφωνίας ώστε η ημερομηνία εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού να παραταθεί 

μέχρι τις 30.4.2013. Παρατηρήθηκε ότι ούτε η τροποποιημένη συμφωνία τηρείται 

αφού δεν καταβλήθηκαν οι δόσεις Φεβρουαρίου και Μαρτίου με αποτέλεσμα κατά τις 

24.4.2013 να εκκρεμεί ποσό ύψους €75.349. Επιπρόσθετα  η εταιρεία οφείλει στην 

Αρχή τις τρέχουσες καταναλώσεις της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2013 ύψους 

€71.732. Το ολικό οφειλόμενο ποσό προς την Αρχή ανέρχεται σε €147.081.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που διανύουμε και την 

δυσμενή ταμειακή κατάσταση της Αρχής, εισηγηθήκαμε όπως στις περιπτώσεις 

αθέτησης συμφωνιών αποπληρωμής συσσωρευμένων υπολοίπων λογαριασμών 

ηλεκτρικής ενέργειας, η Αρχή προχωρήσει στη λήψη αποτελεσματικότερων μέτρων 

για διασφάλιση των συμφερόντων της προτού βρεθεί αντιμέτωπη με μη 

αναστρέψιμες καταστάσεις.  

16.  Μέτρα για είσπραξη των καθυστερημένων λογαριασμών. 

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

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

την ήδη άσχημη κατάσταση ρευστότητας στην οποία βρισκόταν, προχώρησε στη 

έκδοση οδηγιών και τη λήψη μέτρων με απώτερο σκοπό την έγκαιρη είσπραξη 

των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.  

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

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

αποφασίστηκαν. Σε επιστολή του Εκτελεστικού ∆ιευθυντή Οικονομικών προς τις 

περιφέρειες ημερ. 31.1.2012 αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι  τόσο ο αριθμός των 

καθυστερημένων λογαριασμών όσο και τα υπόλοιπα έχουν παρουσιάσει αύξηση, 
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υπάρχει μεγάλος αριθμός λογαριασμών οι οποίοι παραμένουν ανεξόφλητοι πέραν της 

καθορισθείσας προθεσμίας, υπάρχουν ποσά με ουσιαστικά υπόλοιπα που εκκρεμούν 

για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς αυτά να καλύπτονται από σχέδια 

αποπληρωμής, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν τηρούνται οι όροι των διαφόρων 

συμφωνιών.  

Όπως αναφέρεται σε επιστολή του Γενικού ∆ιευθυντή ημερ. 15.11.2012 προς τις 

Περιφέρειες, η Αρχή δεν έχει επιτύχει την εξάλειψη της καθυστέρησης στη διακοπή 

ρεύματος για απλήρωτους λογαριασμούς με αποτέλεσμα τόσο το ύψος των 

καθυστερημένων λογαριασμών όσο και το ύψος των τελικών λογαριασμών να 

αυξάνεται σε ανησυχητικά επίπεδα και να αναγκάζεται η Αρχή να προσφεύγει στην 

εξασφάλιση τραπεζικών διευκολύνσεων με πολύ ψηλό χρηματοδοτικό κόστος.  

Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην 

συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών της Αρχής ημερ. 28.2.2013 τα οφειλόμενα 

ποσά των ενεργών λογαριασμών (αφορούν καταναλωτές στους οποίους 

συνεχίζεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος) το 2012 ανέρχονταν σε €104 εκ. σε 

σύγκριση με €98 εκ. το 2011 δηλαδή παρουσίασαν αύξηση 6,12% ενώ τα 

οφειλόμενα ποσά των τελικών λογαριασμών (αφορούν καταναλωτές στους 

οποίους διακόπηκε η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος) για την ίδια περίοδο 

ανέρχονταν σε €12 εκ. σε σύγκριση με €8,8 εκ. το 2011 (αύξηση 36,36%).  

Όπως αναφέραμε και στην Έκθεση της Υπηρεσίας μας για το έτος 2011, 

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

επιτεύχθηκαν, έχουμε την άποψη ότι παρά τις προσπάθειες της Αρχής για είσπραξη 

των καθυστερημένων λογαριασμών υπάρχουν ακόμα αρκετά περιθώρια βελτίωσης  

για επίτευξη του επιθυμητού στόχου που είναι η ουσιαστική μείωση των 

καθυστερημένων λογαριασμών. Συνεπώς εισηγηθήκαμε όπως η Αρχή 

εντατικοποιήσει τις προσπάθειες είσπραξης των οφειλόμενων ποσών με στόχο την 

επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.  

17. Λανθασμένες καταγραφές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Παρατηρήθηκε ότι η σχετική οδηγία (COM1/1/80, KE1/1/2006, KE1/1/2009) που 

αφορά στις διαδικασίες ελέγχου διαφόρων κατηγοριών μετρητών δεν ακολουθείται 

με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την απώλεια εισοδημάτων της Αρχής.  
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Σκοπός της πιο πάνω οδηγίας είναι ο εντοπισμός τυχόν προβλημάτων είτε κατά την 

αρχική εγκατάσταση των μετρητών είτε κατά τους περιοδικούς και 

προγραμματισμένους ελέγχους που πρέπει να πραγματοποιούνται. Σύμφωνα με την 

οδηγία, μεταξύ άλλων, για τους μετρητές μέσης τάσης θα πρέπει να διενεργείται 

έλεγχος ακρίβειας αμέσως μετά την εγκατάσταση αλλά και μια φορά τον χρόνο μετά 

την εγκατάσταση του μετρητή. Ωστόσο σύμφωνα με επιστολή του Εκτελεστικού 

∆ιευθυντή Εξυπηρέτησης Πελατών ημερ. 17.9.2012 προς τον Γενικό ∆ιευθυντή, η εν 

λόγω οδηγία δεν τύγχανε εφαρμογής αφού, για τα τελευταία δέκα χρόνια δεν 

διενεργούνταν από Λειτουργούς της Περιφέρειας οι ετήσιοι έλεγχοι, όπως απαιτείται 

από  την οδηγία. Επισημαίνεται ότι, μετά από οδηγίες ημερ. 14.9.2012 του εν λόγω 

Εκτελεστικού ∆ιευθυντή άρχισε η διεξαγωγή  ελέγχου στους μετρητές μέσης τάσης η 

οποία δεν έχει ολοκληρωθεί σε όλες τις περιφέρειες. Από σχετικούς ελέγχους που 

διεξήχθηκαν πριν και μετά τις 14.9.2012 εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, οι πιο κάτω 

περιπτώσεις λανθασμένης καταγραφής κατανάλωσης.  

(α) Συγκεκριμένη εταιρεία «Ε». Στις 21.1.2008 η συγκεκριμένη εταιρεία «Ε» 

υπέγραψε συμφωνία με την ΑΗΚ για την ηλεκτροδότηση της σκυροθραυστικής της 

μονάδας. Σύμφωνα με επιστολή της Περιφέρειας Αμμοχώστου – Λάρνακας ημερ. 

15.10.2012 προς τον Εκτελεστικό ∆ιευθυντή Εξυπηρέτησης Πελατών, μετά την 

εγκατάσταση των μετρητών φαίνεται ότι δεν έγινε ο αναγκαίος επιτόπου έλεγχος των 

μετρητών. Στη συνέχεια, από έλεγχο των μετρητών που διεξήχθη στις 20.3.2012, 

διαπιστώθηκε λανθασμένη συνδεσμολογία στο κύκλωμα της μετρητικής μονάδας με 

αποτέλεσμα να προκύψει μη καταγραφείσα κατανάλωση αξίας €252.591.  

(β) Συγκεκριμένη εταιρεία «Ζ».  Το 2003 στα πλαίσια μαζικής αντικατάστασης 

των μετρητών με νέου τύπου, έγινε αντικατάσταση του μετρητή της συγκεκριμένης 

εταιρείας «Ζ» η οποία τον Ιούνιο του 2011 μεταβίβασε τον λογαριασμό του 

υποστατικού της σε συγκεκριμένη εταιρεία «Η». Από έλεγχο που διεξήχθη τον 

Απρίλιο του 2012 διαπιστώθηκε ότι από τις 26.2.2003 (ημερομηνία 

αντικατάστασης του μετρητή) μέχρι τις 30.5.2012, οι συντελεστές 

πολλαπλασιασμού των ενδείξεων των μετρητών ήταν λανθασμένοι με αποτέλεσμα 

να καταγραφεί μειωμένη κατανάλωση συνολικής αξίας €598.615.  

Σχετικές διαβουλεύσεις  μεταξύ της Αρχής και της εταιρείας «Η» κατέληξαν σε 

διακανονισμό, και κατόπιν έγκρισης του Γενικού ∆ιευθυντή, στις 17.1.2013 

καταβλήθηκε στην Αρχή το ποσό των €46.000 έναντι του ποσού των €116.741 
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που αφορούσε στην αξία της μη καταγραφείσας κατανάλωσης της περιόδου 

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

αντιστοιχεί στη μη καταγραφείσα κατανάλωση της εταιρείας «Ζ» της περιόδου 

27.11.2003 – 31.5.2011.   

(γ)  Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) στο  ∆ασάκι της Άχνας. Από έλεγχο που 

πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2013 διαπιστώθηκε ότι κατά την 

εγκατάσταση του  μετρητή στο ΤΑΥ, η σύνδεση δεν έγινε ορθά με αποτέλεσμα για την 

περίοδο  29.7.2007 – 20.2.2013 να καταγραφεί μειωμένη κατανάλωση  συνολικής 

αξίας €61.719.  

(δ)   Συγκεκριμένη εταιρεία «Θ». Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε τον 

Μάρτιο του 2013 διαπιστώθηκε ότι ο μετρητής προγραμματίστηκε λανθασμένα με 

αποτέλεσμα να καταγράφει περισσότερη κατανάλωση κατά 50% για την περίοδο 

22.5.2010 – 7.3.2013. Η υπερχρέωση ανέρχεται σε €61.566 και το ποσό θα 

επιστραφεί στον καταναλωτή. 

(ε)  Συγκεκριμένο ξενοδοχείο «Κ». Χαρακτηριστικό παράδειγμα λανθασμένης 

καταγραφής ηλεκτρικού ρεύματος είναι και η περίπτωση συγκεκριμένου 

ξενοδοχείου «Κ». Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο του 2012 μετά από έλεγχο των 

μετρητών συγκεκριμένου ξενοδοχείου «Κ» διαπιστώθηκε σφάλμα στην μετρητική 

μονάδα με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται περίπου το ένα τρίτο των 

καταναλώσεων. Το πρόβλημα εκτιμήθηκε ότι παρουσιάστηκε από τον Μάιο του 

2008 και υπολογίστηκε ότι το οφειλόμενο ποσό ανέρχεται σε €23.396. Μετά από 

σχετικές διαπραγματεύσεις συμφωνήθηκε όπως καταβληθεί από τον πελάτη το 

ποσό των €10.850.     

Πέραν των πιο πάνω περιπτώσεων, αναφέρεται ότι εξακολουθεί να εκκρεμεί η 

είσπραξη από την Αρχή του ποσού των €500.000 περίπου που αφορά δύο 

περιπτώσεις λανθασμένης καταγραφής  κατανάλωσης που είχαν εντοπιστεί το 2009 

από την ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου  και αναφέρθηκαν σε προηγούμενες 

Εκθέσεις μας. Για τις περιπτώσεις αυτές η Αρχή προχώρησε στη διαδικασία λήψης 

νομικών μέτρων εναντίον των δυο καταναλωτών. 

Επισημαίνεται ότι η μη εφαρμογή της σχετικής Οδηγίας, έχει κατά την άποψη μας, 

ως αποτέλεσμα (α) να πλήττεται το κύρος και η αξιοπιστία του Οργανισμού (β) η 

Αρχή έχει ήδη απωλέσει έσοδα ύψους €70.741 και αντιμετωπίζει την πιθανή 
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απώλεια επιπλέον εσόδων λόγω λανθασμένης καταγραφής ηλεκτρικού ρεύματος 

συνολικής αξίας €1,23 εκ. και (γ) την εμπλοκή της Αρχής σε χρονοβόρες και/ή 

πολυδάπανες δικαστικές διαμάχες αμφιβόλου αποτελέσματος, επιπτώσεις οι 

οποίες θα αποφεύγονταν εάν ακολουθείτο αυστηρά η υφιστάμενη οδηγία. 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, αναφέραμε ότι η Αρχή θα πρέπει να προχωρήσει 

στη λήψη όλων των αναγκαίων  μέτρων για διασφάλιση των εσόδων της. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι έχουν δοθεί οδηγίες και καταβάλλονται συνεχείς 

προσπάθειες για εξάλειψη του φαινομένου λανθασμένης καταγραφής μετρητών. 

18. Προστασία του εισοδήματος της Αρχής.  

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

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

κατά τη διάρκεια του 2012 έγινε έλεγχος σε 18.473 μετρητές υψηλού 

κινδύνου (8.759 το 2011).  Οι 14.940 (80%) βρέθηκαν παραβιασμένοι (6.667 

για το 2011) χωρίς όμως να είναι δυνατή στοιχειοθέτηση υποκλοπής 

ρεύματος, ενώ σε άλλες 1.465 (7%) περιπτώσεις οι μετρητές βρέθηκαν 

παραβιασμένοι και από τη διερεύνηση που ακολούθησε στοιχειοθετήθηκε 

υποκλοπή ρεύματος (713 για το 2011). Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε τόσο 

από τις ομάδες κανονικού ελέγχου όσο και από τις ομάδες αιφνίδιου ελέγχου. 

Με βάση στοιχεία της Αρχής εκκρεμούν για διερεύνηση αρκετές χιλιάδες 

περιπτώσεων που έχουν καταγγελθεί για παραβίαση των σφραγίδων των 

μετρητών και/η των ασφαλειοφορέων και επεμβάσεις/ζημιές στους μετρητές 

και άλλες συσκευές της Αρχής. 

Αναφορικά με τις παράνομες επεμβάσεις, κατά το 2012 χρεώθηκε και 

εισπράχθηκε συνολικό ποσό €1.455.352 (€1.046.146 το 2011). Το μεγαλύτερο 

μέρος από το ποσό αυτό σχετίζεται με παραβιάσεις σφραγίδων των μετρητών ή 

των ασφαλειοφορέων ή των αυτόματων μικροδιακοπτών ή του επαφέα δέκτη 

τηλεχειρισμού φορτίου (€665.056) και περιπτώσεις υπέρβασης εγκεκριμένης 

ισχύος - πώληση επιπρόσθετου φορτίου (€600.451).  

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

διατίμησης. Σύμφωνα με σχετική έκθεση ημερ. 19.4.2013 του Εκτελεστικού 

∆ιευθυντή Εξυπηρέτησης Πελατών προς τον Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής 

κατά τη διάρκεια του 2012 εντοπίστηκαν περιπτώσεις ολικής ή μερικής 
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μετατροπής υποστατικών από μια χρήση σε άλλη. Για παράδειγμα 

υποστατικά τα οποία ελέχθησαν και ηλεκτροδοτήθηκαν ως οικιακά, στη 

συνέχεια μετατράπηκαν σε εμπορικά. Άλλα υποστατικά με οικιακή διατίμηση 

ηλεκτροδοτούσαν παράνομα άλλα υποστατικά μη οικιακής φύσης με 

αποτέλεσμα η χρέωση της κατανάλωσης να βασίζεται σε μη ενδεδειγμένη 

διατίμηση και σε κάποιες περιπτώσεις να μην έχει πληρωθεί το σωστό 

μερίδιο ισχύος. Μέχρι τις 31.12.2012 εντοπίστηκαν από την Αρχή συνολικά 

323 περιπτώσεις παράνομης μετατροπής χρήσης υποστατικού/ αλλαγή 

διατίμησης σε όλες τις περιφέρειες με πιθανή συνεπαγόμενη απώλεια 

εισοδήματος για την Αρχή ύψους περίπου €200.000.  

(iii) Αντικατάσταση Μετρητών. Η διαδικασία αλλαγής μετρητών οι οποίοι έχουν 

ξεπεράσει εδώ και αρκετά χρόνια την περίοδο χρήσιμης ζωής τους (πέραν των 

30 χρόνων) σταμάτησε τον Σεπτέμβριο του 2011. Στις 10.5.2013 οι μετρητές 

άνω των 30 χρόνων που χρήζουν αντικατάστασης ανέρχονται σύμφωνα με 

στοιχεία της Αρχής σε 70.000 περίπου ενώ έχουν ήδη αντικατασταθεί περίπου 

50.000.  

Επιπρόσθετα, έχουν αντικατασταθεί 3.050 μετρητές το 2012 (3.100 το 2011) 

λόγω διαφόρων προβλημάτων (π.χ. παράπονο πελάτη, μετρητής με ζημιά, 

επεμβάσεις καταναλωτών κ.λπ.) και ενδεχομένως η σχετική  καταγραφή 

ηλεκτρικού ρεύματος να ήταν λανθασμένη.  

Ζητήσαμε να πληροφορηθούμε κατά πόσο προγραμματίζεται να 

επαναξεκινήσει σύντομα η αντικατάσταση των μετρητών οι οποίοι έχουν 

ξεπεράσει εδώ και αρκετά χρόνια την περίοδο χρήσιμης ζωής τους. 

Ο Πρόεδρος μάς ενημέρωσε ότι η αντικατάσταση των μετρητών οι οποίοι έχουν 

ξεπεράσει την περίοδο χρήσιμης ζωής τους, αναμένεται να  επαναξεκινήσει το 

2015 και πρόσθεσε ότι η ΑΗΚ παράλληλα προχωρεί με την εισαγωγή και 

εφαρμογή συστημάτων έξυπνων και προπληρωμένων μετρητών, που θα 

προσφέρουν αναβαθμισμένες δυνατότητες σε πλήρη αρμονία με τις Ευρωπαϊκές 

Οδηγίες και στρατηγική για αειφόρο ανάπτυξη. 

19. Κλοπές υλικών.   

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

παρατηρήθηκαν κλοπές υλικών από αποθήκες και υποσταθμούς της ΑΗΚ. Με βάση 



 - 34 -

στοιχεία της Αρχής κατά το 2012 παρατηρήθηκαν γύρω στα 780 περιστατικά κλοπών 

υλικών και κυρίως χάλκινων καλωδίων συνολικής αξίας περίπου €111.000 ενώ το 2011 

παρατηρήθηκαν γύρω στα 120 περιστατικά κλοπών υλικών αξίας €36.000. Όπως 

φαίνεται, τόσο ο αριθμός των περιστατικών όσο και η αξία των κλοπιμαίων υλικών 

αυξήθηκε σημαντικά το 2012 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.  

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

Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι, το φαινόμενο των 

κλοπών αγωγών, καλωδίων και άλλου εξοπλισμού της ΑΗΚ εξαπλώνεται μέρα με τη 

μέρα και παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις. Ανέφερε επίσης  ότι έχει αρχίσει και κλοπή 

μετασχηματιστών από το δίκτυο ενώ αυτοί είναι ενεργοποιημένοι με αποτέλεσμα εκτός 

της απώλειας περιουσίας της ΑΗΚ να δημιουργούνται και συνθήκες μη ασφαλούς 

λειτουργίας του δικτύου. Σημείωσε επίσης ότι, λαμβάνονται διάφορα μέτρα από μέρους 

της Αρχής για αντιμετώπιση της κατάστασης, χωρίς ωστόσο να εξευρεθεί ουσιαστική 

ριζική λύση. Τέλος, ζήτησε την παρέμβαση του Υπουργείου ή άλλου αρμόδιου φορέα για 

ενίσχυση της νομοθεσίας όσον αφορά στην εκποίηση μεταχειρισμένων μετάλλων έτσι 

ώστε με σχετική ρύθμιση να προνοούνται διαδικασίες τεκμηρίωσης της πηγής εξεύρεσης 

των εκποιημένων μετάλλων.  

Ζητήσαμε να πληροφορηθούμε για τις ενέργειες που λαμβάνονται από την Αρχή 

για επίλυση του προβλήματος, καθώς επίσης για τυχόν εξελίξεις όσον αφορά στην 

νομοθετική ρύθμιση του θέματος. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος, η Αρχή προβαίνει σε αριθμό ενεργειών για 

αποτροπή των κλοπών/ληστειών όπως εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού στα 

διάφορα υποστατικά της ΑΗΚ, εγκατάσταση συστημάτων CCTV στα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πελατών, εκπαίδευση των λειτουργών της Αρχής για 

αντιμετώπιση/αποφυγή ληστείας και αλλαγή στα συστήματα γείωσης υποσταθμών και 

εξοπλισμού με χρήση άλλων υλικών από χαλκό ενώ πρόσθεσε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει 

διευθετηθεί διαφοροποίηση της νομοθεσίας αναφορικά με τον έλεγχο στις πωλήσεις 

μεταχειρισμένων μετάλλων. 

20. Οφειλές Στρατηγικών Συνεργατών.   

Μετά την σύναψη συμφωνίας με τους δύο Στρατηγικούς Συνεργάτες «Α» και «Β», για 

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

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

σε προηγούμενες Εκθέσεις μας.   

Κατά τον έλεγχο του 2012 παρατηρήθηκε ότι οι καθυστερημένες οφειλές για τις πιο 

πάνω εταιρείες μέχρι και τις 11.4.2013, ανέρχονταν σε €266.373  για την εταιρεία «Α» 

και €321.818 για την εταιρεία «Β» (τα αντίστοιχα ποσά μέχρι 4.4.2012 ήταν €161.944 

για την εταιρεία «Α» και €201.227 για την εταιρεία «Β»), ποσά τα οποία αντιστοιχούν 

σε καθυστερημένα ενοίκια περίπου 3 και 5 μηνών, αντίστοιχα.   

Το ∆.Σ. της Αρχής σε συνεδρία του στις 17.7.2012 συζήτησε, μεταξύ άλλων, το 

θέμα των καθυστερημένων οφειλών των Στρατηγικών Συνεργατών και αποφάσισε 

όπως τα αρμόδια τμήματα συνεχίσουν τις προσπάθειες για έγκαιρη είσπραξη των 

οφειλόμενων ποσών και εξεύρεσης άλλων συνεργατών στις Τηλεπικοινωνίες όπως 

η ΜΤΝ και η CYTA.   

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

μέτρα που λαμβάνει η Αρχή έτσι ώστε να ασκηθεί αποτελεσματική πίεση για 

εξόφληση των καθυστερημένων οφειλών των Στρατηγικών Συνεργατών καθώς 

επίσης για τυχόν άλλες εξελίξεις. 

Ο Πρόεδρος μάς ανέφερε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για πλήρη εξόφληση 

των οφειλών των Στρατηγικών Συνεργατών και λαμβάνονται όλα τα μέτρα για 

εφαρμογή των όρων των συμφωνιών ΑΗΚ/Στρατηγικών Συνεργατών.    

21. Φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας. 

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

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

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

καταβολή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας που επιβάλλεται ετήσια με συντελεστές που 

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

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

εισπράττεται φόρος επί ακινήτων που ανήκουν σε Οργανισμό ∆ημόσιας Ωφελείας 

κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Οικονομικών και απόφασης του Υπουργικού 

Συμβουλίου. Με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 19.825 ημερ. 

11.12.1980 η Αρχή εξαιρείτο από την υποχρέωση καταβολής του φόρου.  

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

κοινοποίησε στην Αρχή ότι έπαυσε να εξαιρείται  από την εν λόγω υποχρέωση 
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αφού, με τον τροποποιητικό Νόμο αρ 147(ι) του 2004 η εξαίρεση αυτή « δεν 

εφαρμόζεται επί ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία χρησιμοποιείται για δραστηριότητα 

που συνιστάται στην προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά και η 

οποία, τουλάχιστον καταρχήν, ενδέχεται να ασκείται από ιδιωτικό νομικό 

πρόσωπο κερδοσκοπικού χαρακτήρα», και ζήτησε την υποβολή δηλώσεων 

περιουσίας για τα έτη 2003 – 2008.  

Το ∆.Σ. της Αρχής στη συνεδρία του ημερ. 12.4.2011, θεωρώντας ότι συνεχίζει να 

εξαιρείται τουλάχιστο μερικώς από την καταβολή φόρου αποφάσισε, μεταξύ άλλων, 

να επιδιωχθεί εξαίρεση από την επιβολή φόρου όσον αφορά στη συνολική ακίνητη 

ιδιοκτησία που χρησιμοποιείται στις δραστηριότητες της Μεταφοράς/∆ιανομής οι 

οποίες, σύμφωνα με σημείωμα του Εκτελεστικού ∆ιευθυντή Οικονομικών, 

παραμένουν μονοπωλιακές καθώς και ποσοστού 20% της ακίνητης ιδιοκτησίας που 

χρησιμοποιείται από τη δραστηριότητα της Παραγωγής και αναλογεί στην 

υποχρέωση της Αρχής να παρέχει μακροχρόνια  εφεδρεία στον Τομέα της 

Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.  

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

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

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

τύχει απαλλαγής από την επιβολή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας. Στη σχετική 

γνωμάτευση επισημάνθηκε ότι, στη περίπτωση που η Κυβερνητική πλευρά αρνηθεί 

να λάβει υπόψη το δίκαιο αίτημα της Αρχής, τότε η ΑΗΚ θα πρέπει να προσβάλει 

την οποιαδήποτε φορολογία επί της ακίνητης ιδιοκτησίας της που σχετίζεται με τους 

τομείς των δραστηριοτήτων της που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών δημόσιας 

ωφέλειας.  

Το θέμα εκκρεμεί, ενώ η Αρχή προβαίνει στην καταγραφή της ακίνητης της 

περιουσίας.  

Όπως αναφέρθηκε και στην έκθεση της Υπηρεσίας μας για το 2011, σύμφωνα με 

στοιχεία που εξασφάλισε η Υπηρεσία μας από το Τμήμα Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας, τον Νοέμβριο του 2010 η αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας της Αρχής σε τιμές 

1.1.1980 ανερχόταν σε €18,62εκ. Λαμβάνοντας υπόψη το ετήσιο ποσό του φόρου που 

προκύπτει, τη χρονική περίοδο που αφορά καθώς και τα πρόστιμα/επιβαρύνσεις που 

επιβάλλονται βάσει της σχετικής νομοθεσίας, εισηγηθήκαμε όπως η Αρχή 
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εντατικοποιήσει τις ενέργειες της προς τα αρμόδια Υπουργεία για διευκρίνιση των 

φορολογικών της υποχρεώσεων το συντομότερο δυνατό. 

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

σχετική επιστολή ημερ. 30.10.2012 προς το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού.   

22. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών/ Παγκύπριο Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης.   

Με βάση στοιχεία της ΑΗΚ, το συνολικό κόστος για το 2012 των 11 Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Πελατών (ΚΕΠ) παγκύπρια, ανέρχεται περίπου στο ποσό των €2,7εκ. από 

το οποίο €2,5εκ. αφορά μισθούς και το υπόλοιπο ενοίκια και άλλες δαπάνες.  Στην 

προηγούμενη μας Έκθεση αναφέραμε ότι σε συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών 

της Αρχής ημερ. 23.9.2009 με θέμα τη μείωση των λειτουργικών εξόδων αναφέρθηκε ότι, η 

ολοκλήρωση και λειτουργία του ΚΤΠ θα συμβάλει στον περιορισμό ή ακόμα και 

κατάργηση υφιστάμενων ΚΕΠ, με εξοικονόμηση σε ανθρώπινο δυναμικό τουλάχιστον 20 

ατόμων και ετήσιο κόστος €600.000. Στην απάντησή της η ΑΗΚ ανέφερε, μεταξύ άλλων, 

ότι τα υφιστάμενα ΚΕΠ δεν μπορούν να μειωθούν λόγω της τοποθεσίας τους σε αστικές 

και αγροτικές περιοχές όπου διευκολύνονται οι πελάτες για τις αποπληρωμές των 

λογαριασμών τους.  

Λαμβάνοντας υπόψη το ψηλό κόστος λειτουργίας των ΚΕΠ αλλά και της ύπαρξης 

εναλλακτικών τρόπων αποπληρωμής των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς 

επίσης και την εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω του Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης Πελατών 

(ΚΤΠ), εισηγηθήκαμε όπως, υπό το φως των νέων οικονομικών δεδομένων, μελετηθεί εκ 

νέου το ενδεχόμενο μείωσης του αριθμού των ΚΕΠ ή/και μείωσης του προσωπικού που 

τα στελεχώνει.  

Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, το κόστος λειτουργίας του ΚΤΠ για το 2012 

ανήλθε περίπου σε €720.000 από το οποίο €542.114 (δηλαδή το 75% περίπου) αφορούσε 

σε μισθούς και επιδόματα του προσωπικού που στελεχώνει το ΚΤΠ . Στην σχετική έκθεση 

προόδου του έργου ημερ. 3.4.2012 έγινε εισήγηση, μεταξύ άλλων για πρόσληψη 

ωρομίσθιου προσωπικού στις θέσεις των Λειτουργών εξυπηρέτησης του ΚΤΠ αφού με 

βάση προκαταρκτικούς υπολογισμούς αναμένεται να υπάρξει εξοικονόμηση στο κόστος 

λειτουργίας του ΚΤΠ. Tο ΚΤΠ στελεχώνεται (Απρίλιος 2013) από 19 Λειτουργούς 

εξυπηρέτησης από τους οποίους οι 15 εκτελούν καθήκοντα «Τηλεφωνητή» και είναι 

τοποθετημένοι στις κλίμακες Α5 μέχρι Α8 ενώ οι 4 οι οποίοι ασκούν καθήκοντα “supervisor” 
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είναι τοποθετημένοι στις κλίμακες Α8 και Α10. Εκφράσαμε την άποψη ότι η Αρχή θα πρέπει 

να μελετήσει το ενδεχόμενο στελέχωσης του ΚΤΠ με χαμηλόμισθο προσωπικό.  

Ο Πρόεδρος μάς πληροφόρησε ότι η λειτουργία του Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης, έχει 

βελτιώσει την ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών της ΑΗΚ, βελτιώνοντας 

ταυτόχρονα και τη γενικότερη εικόνα του Οργανισμού. Πρόσθεσε ότι λόγω και των 

αυξημένων απαιτήσεων των πελατών της Αρχής επιβάλλεται στο παρόν στάδιο η 

διατήρηση των ΚΕΠ και του προσωπικού τους, παράλληλα με το Κέντρο 

Τηλεξυπηρέτησης. Ο Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η ΑΗΚ, λαμβάνοντας υπόψη 

το ψηλό κόστος λειτουργίας των ΚΕΠ, μελετά τρόπους για αποσυμφόρηση των 

ΚΕΠ με πιθανή ταυτόχρονη μείωση του προσωπικού τους. 

23. ∆ιαγωνισμοί και συμβάσεις. 

Α. Ευρύτητα συμμετοχής προσφοροδοτών. ∆ιαπιστώθηκαν αρκετές 

περιπτώσεις κατακύρωσης διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν και στις οποίες δεν 

υπήρχε ευρύτητα συμμετοχής, αφού ο αριθμός των προσφοροδοτών είτε ήταν 

περιορισμένος, είτε υποβλήθηκε μόνο μια προσφορά, παρόλο που ενδιαφέρθηκαν για 

το διαγωνισμό αρκετοί οικονομικοί φορείς. Ως ενδεικτικά παραδείγματα αναφέρονται ο 

διαγωνισμός αρ. 9/2012 για τη θεμελίωση και ανέγερση πύργων γραμμής μεταφοράς 

132KV Αραδίππου – Αθηαίνου και αποξήλωση γραμμής μεταφοράς 66KV  ∆εκέλεια – 

Τρούλλοι – Αθαλάσσα (κατακυρωθέν ποσό €427.871, λήφθηκε 1 προσφορά ενώ 

ενδιαφέρθηκαν 62 οικονομικοί φορείς), διαγωνισμός αρ. 121/2012 για την προμήθεια 

ουρίας για τις ΜΕΚ2 (κατακυρωθέν ποσό €640.500, λήφθηκαν 2 προσφορές ενώ 

ενδιαφέρθηκαν 22  οικονομικοί φορείς) και διαγωνισμός αρ. 49/2012 για την προμήθεια 

πλαστικών σωλήνων για το υπόγειο δίκτυο διανομής (κατακυρωθέν ποσό €918.152, 

λήφθηκαν 2 προσφορές ενώ ενδιαφέρθηκαν 24  οικονομικοί φορείς).  

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 τον διαγωνισμό και εξασφάλισαν τα σχετικά έγγραφα, αλλά τελικά 

δεν συμμετείχαν σε αυτόν. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η ΑΗΚ καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες για τη 

βελτίωση των όρων των διαγωνισμών της, με σκοπό την αύξηση της 

συμμετοχής σε αυτούς και πρόσθεσε ότι ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις ο 
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μικρός αριθμός συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς οφείλεται στα πολύ 

εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες που ζητά η ΑΗΚ. 

Β.  ∆ιαχείριση διαγωνισμών και συμβάσεων. 

(α) ∆ιαγωνισμοί για την προμήθεια φαναριών 70W H.P.S. Στις 12.8.2010 

εκδόθηκε ο διαγωνισμός αρ. 94/2010 για την προμήθεια φαναριών φωτισμού ο οποίος 

όμως ακυρώθηκε στις 21.3.2011 επειδή καμιά προσφορά δεν πληρούσε όλες τις 

απαιτήσεις και τους όρους του διαγωνισμού.  Η ΑΗΚ προχώρησε με συνοπτικές 

διαδικασίες και κατακύρωσε στις 25.10.2011 προσφορά, για την προμήθεια 1300 

φαναριών 70W  συνολικής αξίας €77.740, στην εταιρεία «Λ» η οποία ήταν ο 

επιτυχών προσφοροδότης του προηγούμενου διαγωνισμού αρ. 86/2008. Τα 

φανάρια παραδόθηκαν με 2-3 μήνες καθυστέρηση  και η Αρχή παρακράτησε 

ποσοστό 5% για καθυστέρηση στην παράδοση των υλικών σύμφωνα με τους 

όρους του συμβολαίου.   

Τον Μάρτιο του 2012 η Αρχή προκήρυξε τον διαγωνισμό αρ. 34/2012 για την 

προμήθεια, μεταξύ άλλων, 15.000 φαναριών 70W ο οποίος κατακυρώθηκε στις 

27.7.2012 στην εταιρεία «Λ» για συνολικό ποσό €732.000. Σύμφωνα με την 

παραγγελία η πρώτη παράδοση για 6.000 τεμάχια έπρεπε να γίνει στις 

16.12.2012.  Ωστόσο, μέχρι την ημερομηνία ελέγχου (12.4.2013) η παράδοση 

εκκρεμούσε. 

Στο μεταξύ, λόγω του ότι η διαδικασία κατακύρωσης του διαγωνισμού αρ. 34/2012 

ήταν χρονοβόρα και τα αποθέματα φαναριών ήταν σχεδόν μηδενικά, η Αρχή, με 

συνοπτικές διαδικασίες, κατακύρωσε στις 3.5.2012 προσφορά στην εταιρεία «Λ» (αρ. 

διαγωνισμού 68/2012) για την προμήθεια 3.000 φαναριών 70W συνολικής αξίας 

€146.700.  Η εταιρεία και πάλι δεν τήρησε τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης και 

συγκεκριμένα αντί τα φανάρια να παραδοθούν στις 14.6.2012 και 26.7.2012, αυτά 

παραδόθηκαν τμηματικά μεταξύ των ημερομηνιών 19.7.2012 και  8.4.2013, ενώ η 

Αρχή παρακράτησε ποσοστό 5% κατά την πληρωμή.  

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΗΚ, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 

18.2.2013 μεταξύ εκπροσώπων της εταιρείας «Λ» και της ΑΗΚ με θέμα την 

καθυστέρηση στην εκτέλεση της σύμβασης (διαγωνισμός αρ. 34/2012), ο 

προμηθευτής ανέφερε ότι η κατασκευάστρια εταιρεία των φαναριών έχει 

χρεοκοπήσει, γεγονός το οποίο επιβεβαιώθηκε από την Αρχή. Επισημαίνεται 



 - 40 -

ωστόσο ότι από την έρευνα διαφάνηκε ότι η κατασκευάστρια εταιρεία είχε διαλυθεί 

στις 4.7.2012, δηλαδή πριν την κατακύρωση του σχετικού διαγωνισμού. Κατόπιν 

τούτου η Αρχή, ενημέρωσε με επιστολή της ημερ. 3.4.2013 την εταιρεία «Λ» ότι 

αποδέχεται την αλλαγή του κατασκευαστή και το νέο προτεινόμενο φανάρι και 

έθεσε νέο χρονοδιάγραμμα παράδοσης 7.000 φαναριών (παραδόσεις μεταξύ 

10.5.2013 και 10.8.2013), διατηρώντας το δικαίωμα να μην τα αποδεχτεί αν 

υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα.  

Συναφώς αναφέρεται ότι η Αρχή βρίσκεται στη διαδικασία έκδοσης νέου 

διαγωνισμού αρ. 25/2013, για την προμήθεια 5.000 φαναριών.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω εκφράσαμε την άποψη ότι, η Αρχή στη 

συγκεκριμένη περίπτωση επέδειξε μεγάλη ανοχή εις βάρος των δικών της 

συμφερόντων. Τίθενται επίσης υπό αμφισβήτηση η αξιοπιστία της εταιρείας «Λ» η 

οποία δεν ενημέρωσε έγκαιρα την Αρχή αναφορικά με την αδυναμία της να 

παραδώσει τη ποσότητα του διαγωνισμού αρ. 34/2012 λόγω πτώχευσης της 

κατασκευάστριας εταιρείας, παρά μόνο επτά μήνες μετά τη διάλυσή της.  

Αναφορικά με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνισμών που 

προκηρύσσονται για την προμήθεια του συγκεκριμένου είδους, εισηγηθήκαμε 

όπως η Αρχή μελετήσει το ενδεχόμενο περαιτέρω τροποποίησης των σχετικών 

προδιαγραφών ώστε να υπάρξει όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή 

οικονομικών φορέων με σκοπό την απρόσκοπτη προμήθεια υλικών σε 

συμφέρουσες τιμές.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος, η ΑΗΚ μελετά το θέμα της τροποποίησης 

των τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια φαναριών HPS και πρόσθεσε ότι 

βρίσκεται στα τελικά στάδια, μελέτης σε συνεργασία με 16 ∆ήμους και Κοινότητες, 

στα πλαίσια ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, για εισαγωγή  άλλου είδους φωτιστικού 

(τύπου LED). 

(β) ∆ιαγωνισμός αρ. 82/2012 - Κινητή Επίπλωση Νέων Περιφερειακών 

Γραφείων Πάφου.  Τον Αύγουστο του 2012, η Αρχή κατακύρωσε τον πιο πάνω 

διαγωνισμό για την προμήθεια κινητής επίπλωσης, κυρίως καρεκλών, για τα νέα 

περιφερειακά Γραφεία της ΑΗΚ στην Πάφο για το συνολικό ποσό των €194.168, 

ποσό το οποίο  υπερβαίνει σημαντικά την εκτιμημένη δαπάνη ύψους €150.000.  
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∆ιαπιστώθηκε ότι ενώ αρχικά (Νοέμβριο 2011) η ∆ιεύθυνση είχε πάρει απόφαση για 

χρήση των υφιστάμενων καρεκλών στα Νέα Γραφεία Πάφου, δεδομένης της 

δυσμενούς ταμειακής κατάστασης του Οργανισμού μετά και την καταστροφική έκρηξη 

στο Μαρί, ακολούθως τροποποίησε την αρχική της θέση με την προκήρυξη τον Μάιο 

2012 του πιο πάνω διαγωνισμού επιβαρύνοντας με επιπλέον δαπάνες τον 

Προϋπολογισμό της Αρχής.   

Σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 26(2) των Κ∆Π 179/2009, όταν οι τιμές όλων των 

προσφορών που πληρούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των εγγράφων 

προσφορών είναι  κατά την κρίση του Αποφασίζοντος Οργάνου, εξωπραγματικές τότε 

δύναται να αποφασισθεί η ακύρωση του διαγωνισμού. Επίσης σύμφωνα με σχετική 

απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, ημερ. 15.3.2012, ως 

εξωπραγματικές μπορούν να χαρακτηριστούν οι τιμές που είναι έξω από το μέτρο το 

οποίο προϋπολογίζει ή καθορίζει κατά τη εκτίμηση του το αρμόδιο Τμήμα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω εκφράσαμε την άποψη ότι μετά την αξιολόγηση του 

διαγωνισμού και όταν διαφάνηκε ότι η συνολική τιμή προσφοράς υπερέβαινε κατά 

41,39% την εκτιμημένη δαπάνη,  η Αρχή θα έπρεπε να προχωρήσει στην ακύρωση 

του εν λόγω διαγωνισμού για εξοικονόμηση δαπανών ιδιαίτερα σε περίοδο οικονομικής 

ύφεσης. 

Ο Πρόεδρος μάς πληροφόρησε ότι  η Αρχή έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για 

να αποτραπεί παρόμοια περίπτωση στο μέλλον δηλαδή να κατακυρωθεί 

διαγωνισμός που υπερβαίνει τον Προϋπολογισμό, ανεξάρτητα των συνθηκών. 

(γ) Προμήθεια ουρίας για το σύστημα SCR των ΜΕΚ 2 του Η/Σ ∆εκέλειας. 

Κατά το 2012 η Αρχή προχώρησε στη προκήρυξη και κατακύρωση δύο διαγωνισμών 

προμήθειας  ουρίας η οποία, αφού διαλυθεί στο νερό εισάγεται  μέσω του 

συστήματος SCR (Selective Catalytic Reduction) στα καυσαέρια λίγο πριν την 

εκπομπή τους στην ατμόσφαιρα και μειώνει τους εκπεμπόμενους ρύπους σε NOx.  

Οι προδιαγραφές της ουρίας δόθηκαν στην Αρχή από την κατασκευάστρια εταιρεία 

του καταλύτη (μέρος του συστήματος SCR) και η αναγκαιότητα τήρησης τους 

επιβεβαιώθηκε από την προμηθεύτρια εταιρεία του έργου (ΜΕΚ 2) η οποία, με 

επιστολή της ημερ. 9.4.2010, επεσήμανε ότι η εγγυητική του έργου παραμένει σε 

ισχύ με την προϋπόθεση ότι η ουρία που προμηθεύεται η Αρχή είναι βάσει των 
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προδιαγραφών που τέθηκαν από την κατασκευάστρια εταιρεία. Σημειώνεται ότι η 

εγγύηση του καταλύτη, διάρκειας δύο ετών, έληξε την 1.6.2012.  

Για την προμήθεια ουρίας για το 2012 η Αρχή εξέδωσε τους διαγωνισμούς 

121/2012 και 189/2012. Για το διαγωνισμό αρ. 121/2012 λήφθηκαν δυο 

προσφορές αλλά μόνο η μια συστήθηκε για παραγγελία αφού η δεύτερη 

προσφορά παρουσίαζε σοβαρές αποκλίσεις από τους όρους του διαγωνισμού, 

ενώ για το διαγωνισμό αρ. 189/2012 υποβλήθηκε μόνο μια προσφορά. Και οι δυο 

διαγωνισμοί κατακυρώθηκαν στην εταιρεία «Μ» στην οποία επίσης 

κατακυρώθηκαν και όλοι οι προηγούμενοι διαγωνισμοί για την προμήθεια ουρίας 

από το 2010 και μετά. Σημειώνεται ότι οι διαγωνισμοί αρ. 121/2012 και 189/2012 

κατακυρώθηκαν για το ποσό των €640.500 και €635.250 αντίστοιχα, με 

δυνατότητα αυξομείωσης των ποσοτήτων κατά +/- 30%. Μέχρι σήμερα 

καταβλήθηκε στη συγκεκριμένη εταιρεία το ποσό των €3.825.361 ενώ κατά την 

ημερομηνία ελέγχου εκκρεμούσε η παραλαβή φορτίου αξίας €89.670. 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι παρόλο που η Αρχή προκήρυξε σχετικούς 

διαγωνισμούς, η μέχρι σήμερα προμήθεια ουρίας γίνεται αποκλειστικά από την 

εταιρεία «Μ» καθώς και το σχεδόν ανύπαρκτο ενδιαφέρον που επιδεικνύεται από 

άλλους προμηθευτές, λόγω κυρίως των αυστηρών προδιαγραφών που τίθενται, 

εισηγηθήκαμε όπως, με αφορμή και τη λήξη της εγγύησης του καταλύτη, η Αρχή σε 

συνεννόηση με  την κατασκευάστρια εταιρεία του καταλύτη διερευνήσει το 

ενδεχόμενο τροποποίησης των προδιαγραφών του διαγωνισμού έτσι ώστε να 

υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός προσφοροδοτών και να εξασφαλίζονται καλύτερες 

τιμές, σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Εισηγηθήκαμε επίσης όπως γίνει 

προσπάθεια να μελετηθούν οι προδιαγραφές της ουρίας που χρησιμοποιείται σε 

χώρες όπου υπάρχουν εγκατεστημένοι καταλύτες (SCR) ίδιου τύπου με αυτούς που 

είναι εγκατεστημένοι στον Η/Σ ∆εκέλειας και σε περίπτωση όπου αυτές διαφέρουν 

από τις προδιαγραφές της Αρχής να διερευνηθεί κατά πόσο παρουσιάστηκαν τυχόν 

προβλήματα.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος, η Αρχή προτίθεται να έρθει σε συνεννόηση 

με την κατασκευάστρια εταιρεία του καταλύτη για να διερευνήσει το ενδεχόμενο 

πιθανής τροποποίησης των προδιαγραφών της ουρίας έτσι ώστε να υπάρχει 

ικανοποιητικός αριθμός προσφοροδοτών και να εξασφαλίζονται καλύτερες τιμές, 

σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, ως η εισήγηση της Υπηρεσίας μας. 
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(δ)  ∆ιαγωνισμός αρ. 102/2007 – Windows Server Infrastructure. Ο πιο πάνω 

διαγωνισμός για προμήθεια συγκεκριμένου υλιστικού εξοπλισμού  και του σχετικού 

λογισμικού, κατακυρώθηκε στις 4.2.2008 σε κοινοπραξία εταιρειών για το ποσό των 

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

για απρόβλεπτα έξοδα. Στο κατακυρωθέν ποσό περιλαμβάνεται ποσό ύψους 

€67.148 για την απαιτούμενη τοπική υποστήριξη (local on-site support) από ένα 

εξουσιοδοτημένο μηχανικό, για περίοδο ενός χρόνου, σύμφωνα με τους όρους του 

διαγωνισμού.  

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, και συγκεκριμένα στο στάδιο της 

συνάντησης για διευκρινίσεις επί του συμβολαίου, η ΑΗΚ ζήτησε τη διάθεση δύο 

μηχανικών αντί ενός που αναφέρεται στα έγγραφα του διαγωνισμού. Η Υπηρεσιακή 

Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΥΕΑΑ) ενέκρινε στις 19.3.2008 το 

επιπρόσθετο κόστος (€67.148).  Ακολούθησε η υπογραφή του συμβολαίου, για το 

ποσό των €642.246 που περιλαμβάνει το κόστος για τους δύο μηχανικούς.  Στη 

συνέχεια, η ∆ιεύθυνση Πληροφορικής έκρινε αναγκαίο όπως παραταθούν οι 

υπηρεσίες των δύο μηχανικών.  Με χρήση συνοπτικών διαδικασιών, εγκρίθηκε 

παράταση του 1ου μηχανικού για 5 χρόνια, μέχρι 31.5.2014 (οι παρατάσεις 

αφορούσαν κάθε φορά 1 χρόνο), με πρόσθετο κόστος €335.740 και του 2ου 

μηχανικού για 4 χρόνια, μέχρι 16.11.2013 (οι παρατάσεις αφορούσαν 6 μήνες ή 1 

χρόνο, κάθε φορά), με πρόσθετο κόστος €260.000.  

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

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

να μελετήσει το ενδεχόμενο έκδοσης νέου διαγωνισμού ή/και να 

επαναδιαπραγματευθεί την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών με σκοπό την 

εξασφάλιση καλύτερων τιμών, λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος για on- site support, 

από €67.148 που αρχικά υπολογίστηκε το 2008  ανήλθε τελικά σε €730.036. 

Ενόψει των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που διανύει ο Οργανισμός 

εισηγηθήκαμε όπως η ΑΗΚ καταβάλει προσπάθεια αξιοποίησης του υφιστάμενου 

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

Ο Πρόεδρος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι από την έναρξη των συγκεκριμένων 

υπηρεσιών, οι εξουσιοδοτημένοι Μηχανικοί παράγουν συγκεκριμένο έργο το οποίο 

εξ αντικειμένου είναι σε θέση να το υποστηρίζουν και να το συντηρούν, ενώ η 

έκδοση νέου διαγωνισμού πιθανόν να προκαλούσε προβλήματα διαδοχής, 
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συνοχής και μεταφοράς της γνώσης της τεχνικής υποδομής που αυτοί 

δημιούργησαν.   

(ε) ∆ιαγωνισμός για την Προμήθεια Κολώνων Οδικού Φωτισμού – Αρ. ∆ιαγ. 

159/2011. Τον Σεπτέμβριο 2012, κατόπιν μελέτης της έκθεσης αξιολόγησης του 

διαγωνισμού καθώς και της αλληλογραφίας που διεξήχθη με τους προσφοροδότες 

κατά το στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η Υπηρεσία μας εξέφρασε 

επιφυλάξεις ως προς την αξιοπιστία του τελικού πιστοποιητικού συμβατότητας (EU 

Certificate of Conformity), που είχε υποβληθεί από τον προσφοροδότη, του οποίου 

η προσφορά συστήνετο για κατακύρωση του διαγωνισμού, με το οποίο πιστοποιείτο 

η συμμόρφωση των κολώνων της Ομάδας ΙΙ του διαγωνισμού (ύψους 8μ. και 10μ.) 

με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές, επειδή: 

(i) Ο Οργανισμός Πιστοποίησης, που εξέδωσε το εν λόγω πιστοποιητικό για 

λογαριασμό του κατασκευαστή των κολώνων, με δική του πρωτοβουλία, 

απέστειλε απευθείας επιστολή προς την Α.Η.Κ. (χωρίς να έχει οποιαδήποτε 

συμβατική ή/και άλλη σχέση μαζί της), στην οποία ανέφερε ότι οι κολώνες ύψους 

6μ. είχαν περάσει επιτυχώς τις δοκιμές πιστοποίησης CE, ενώ οι κολώνες ύψους 

8μ. και 10μ., είχαν περάσει επιτυχώς τα κριτήρια σχεδιασμού, αλλά απέτυχαν να 

ικανοποιήσουν την απαίτηση που αφορούσε στην κάθετη απόκλιση των πιο 

πάνω κολώνων, όπως αυτή καθοριζόταν στο σχετικό πρότυπο. ∆ύο μέρες 

αργότερα ωστόσο, ο εν λόγω Οργανισμός εξέδωσε το σχετικό πιστοποιητικό, 

χωρίς να περιλαμβάνει οποιαδήποτε αναφορά για τις συγκεκριμένες κολώνες 

που είχαν ελεγχθεί και, χωρίς να καταγράφονται τα μη επιτυχή αποτελέσματα για 

τις κολώνες ύψους 8μ. και 10μ.. 

(ii) Στη συνέχεια, ακολούθησε η έκδοση άλλων δύο πιστοποιήσεων δοκιμής 

(simulation runs) για κολώνες ύψους 8μ. και 10μ., χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη η επίδραση του ανέμου (αφαιρέθηκε δηλαδή από τις δοκιμές η εν 

λόγω συνιστώσα). Σύμφωνα με τις πιο πάνω πιστοποιήσεις, οι εν λόγω 

κολώνες πληρούσαν τα όρια του προτύπου. 

(iii) Το Παράρτημα (Annex) του αρχικού πιστοποιητικού, είχε υποβληθεί εκ των 

υστέρων, ενώ – όπως σημειώνεται στο ίδιο το πιστοποιητικό – αυτό δεν έχει 

ισχύ χωρίς το Παράρτημα του. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι στο 

Παράρτημα αναφερόταν ότι ο εξοπλισμός δεν πληρούσε ουσιώδη απαίτηση του 

προτύπου ΕΝ 40, που αφορούσε την παθητική ασφάλεια (“passive security”). 
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(iv) Το εν λόγω πιστοποιητικό συμβατότητας δεν είχε καταχωρηθεί στην 

ιστοσελίδα του Οργανισμού Πιστοποίησης, όπως συνηθίζεται με όλα τα 

πιστοποιητικά που εκδίδει ο Οργανισμός. 

Ενόψει αφενός των πιο πάνω σοβαρών – κατά την άποψη μας – παρατηρήσεων 

και, αφετέρου, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη συμπεριφορά του 

συγκεκριμένου κατασκευαστή των κολώνων, ο οποίος σε προηγούμενο παρόμοιο 

διαγωνισμό της ΑΗΚ (προμήθεια κολώνων φωτισμού), είχε υποβάλει μη γνήσιο 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης των κολώνων του (ο διαγωνισμός τελικά ακυρώθηκε 

χωρίς ωστόσο να επιβληθούν κυρώσεις από την ΑΗΚ), η Υπηρεσία μας εξέφρασε 

την άποψη ότι ενδεχόμενη κατακύρωση του διαγωνισμού στον εν λόγω 

προσφοροδότη που είχε προσφέρει τις κολώνες του συγκεκριμένου 

κατασκευαστή, δεν διασφάλιζε τα συμφέροντα της ΑΗΚ, εφόσον η ποιότητα των 

κολώνων (αξίας περίπου €2,5 εκ.) που θα παρέδιδε στα πλαίσια της σύμβασης, 

δεν θα ήταν πέραν πάσης αμφιβολίας διασφαλισμένη και πιστοποιημένη με 

αξιόπιστα πιστοποιητικά, ότι πληρούσε τις προδιαγραφές του διαγωνισμού και 

ειδικότερα τις πρόνοιες του συγκεκριμένου προτύπου ΕΝ 40, όπως απαιτείτο. 

Ενόψει των πιο πάνω παρατηρήσεων/επιφυλάξεων μας, η Αρχή μας 

πληροφόρησε ότι, αφού επανεξέτασε το όλο θέμα, είχε αποφασίσει όπως προβεί 

σε δικούς της ελέγχους/δοκιμές δείγματος κολώνας από την κάθε παρτίδα που θα 

κατασκεύαζε για λογαριασμό της ο κατασκευαστής του Αναδόχου, στα πλαίσια της 

σύμβασης. Το δείγμα θα επιλεγόταν από την κανονική σειρά παραγωγής του 

κατασκευαστή και ο έλεγχος/δοκιμή θα διεξαγόταν σε διαπιστευμένο εργαστήριο 

χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η παραλαβή – και στη συνέχεια η 

πληρωμή των κολώνων – θα γινόταν εφόσον τα αποτελέσματα του ελέγχου 

κρίνονταν ικανοποιητικά και επιβεβαιωνόταν ότι οι κολώνες πληρούσαν τις 

απαιτήσεις των προδιαγραφών.  

(στ) Ανέγερση νέου Υποσταθμού Α.Η.Κ. στη Λακατάμια – Αρ. ∆ιαγ. 163/2007 

– Τελικός Λογαριασμός. Τον Φεβρουάριο 2013, κατόπιν δειγματοληπτικού 

ελέγχου στον Τελικό Λογαριασμό του έργου, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 1.9.2008, με συμβατική ημερομηνία 

ολοκλήρωσης στις 31.10.2009, έναντι ποσού συμβολαίου €1.698.528. Οι εργασίες 

ολοκληρώθηκαν στις 29.1.2010, δηλαδή με καθυστέρηση 90 ημερολογιακών 



 - 46 -

ημερών, για τις οποίες παραχωρήθηκε στον Εργολάβο αντίστοιχη παράταση 

χρόνου, χωρίς οικονομικές αποζημιώσεις. 

Το ποσό του Τελικού Λογαριασμού ανέρχεται σε €1.718.629. Η αύξηση στο ποσό 

του συμβολαίου (€20.101), οφείλεται σε τροποποιήσεις των σχεδίων που είχαν γίνει 

κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών, και είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση ή τη 

μείωση των ποσοτήτων της σύμβασης. Η κυριότερη τροποποίηση αφορούσε την 

εργασία τοποθέτησης σωλήνων για την εγκατάσταση των υπογείων καλωδίων της 

ΑΗΚ. Για την εν λόγω εργασία, είχε περιληφθεί στο ∆ελτίο Ποσοτήτων του 

συμβολαίου προνοητικό ποσό ύψους €35.000, επειδή η σχεδίαση του δικτύου των 

σωληνώσεων δεν είχε ολοκληρωθεί πριν την ημερομηνία προκήρυξης του 

διαγωνισμού. Το δίκτυο των σωληνώσεων σχεδιάστηκε στην τελική του διάταξη 

αργότερα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Το τελικό κόστος της πιο πάνω 

εργασίας ανήλθε σε €183.752, δηλαδή 5¼ φορές μεγαλύτερο του προνοητικού 

ποσού που είχε περιληφθεί στα έγγραφα του διαγωνισμού. 

Τον Μάρτιο 2013, με επιστολή μας προς τον Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής, εκφράσαμε 

την άποψη ότι η πιο πάνω σημαντική εργασία, που επηρέαζε άμεσα την πρόοδο 

καθώς και τη δαπάνη του έργου, θα έπρεπε να είχε μελετηθεί/σχεδιαστεί πριν την 

προκήρυξη του διαγωνισμού και να περιληφθεί στα έγγραφα του, ώστε αφενός να 

αποφεύγονταν οι καθυστερήσεις και τα προβλήματα που επηρέασαν την ομαλή 

εκτέλεση των εργασιών και, αφετέρου, να εξασφαλίζονταν συμφερότερες τιμές για την 

Αρχή, αφού θα ήταν προϊόν ανταγωνισμού, στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

Με την πιο πάνω επιστολή μας, επισημάναμε επίσης ότι, για την καθυστέρηση στην 

ολοκλήρωση του έργου, είχαν παραχωρηθεί στον Εργολάβο δύο παρατάσεις χρόνου, 

μετά τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών, που ήταν η 31.10.2009, 

χωρίς να ακολουθηθούν οι σχετικές διαδικασίες που καθορίζονται στην Οδηγία 

Υ/1/2008 της Αρχής, οι οποίες προβλέπουν την έγκαιρη έγκριση τους από το αρμόδιο 

όργανο της Αρχής, που είναι η Υπηρεσιακή Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων 

(ΥΕΑΑ). Συγκεκριμένα, η πρώτη παράταση για 52 ημερολογιακές μέρες 

παραχωρήθηκε στις 24.11.2009, από τον ∆ιευθυντή του έργου και, η δεύτερη, για 38 

ημερολογιακές μέρες, παραχωρήθηκε στις 22.12.2009, από τον Επιβλέποντα 

Μηχανικό του έργου.  

Τον Απρίλιο 2013, ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής μας πληροφόρησε ότι, όσον 

αφορά το θέμα του σχεδιασμού των σωληνώσεων για την εγκατάσταση των 
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καλωδίων, στους μελλοντικούς διαγωνισμούς, θα λαμβάνονται μέτρα στο στάδιο της 

μελέτης, για την αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων. Όσον αφορά το θέμα της 

παραχώρησης παράτασης χρόνου στον Εργολάβο, μας πληροφόρησε ότι δόθηκαν 

οδηγίες στους αρμόδιους λειτουργούς της Αρχής όπως, στις νέες συμβάσεις, σε 

παρόμοιες περιπτώσεις, φροντίζουν να εξασφαλίζουν προηγουμένως την έγκριση 

της ΥΕΑΑ.  

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της Αρχής, μας πληροφόρησε τον Ιούνιο 2013 ότι οι 

παρατηρήσεις μας είναι ορθές και τα σχόλια μας θα ληφθούν σοβαρά υπόψη στο 

μέλλον. 

(ζ) ∆ιακοπή Συμβολαίου ανάθεσης υπηρεσιών Αρχιτέκτονα/Πολιτικού 

Μηχανικού για την ανέγερση των νέων Αποθηκών της ΑΗΚ στη Λεμεσό – 

Αρ. ∆ιαγ. 260/2001. Το 2001, η Αρχή προκήρυξε διαγωνισμό για την παροχή 

υπηρεσιών συμβούλου Αρχιτέκτονα/Πολιτικού Μηχανικού καθώς και 

Ηλεκτρομηχανολόγων Μηχανικών, για την ανέγερση των νέων αποθηκών της στη 

Λεμεσό. Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε τον ∆εκέμβριο 2001 σε ομάδα συμβούλων 

Μηχανικών, έναντι ποσοστού ύψους 2,84% (1,90% για τη μελέτη και 0,94% για 

την επίβλεψη) επί του συνολικού ποσού της εκτίμησης δαπάνης του έργου. Στο 

στάδιο της μελέτης προέκυψαν σοβαρά προβλήματα που αφορούσαν στην 

ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών από τους συμβούλους. Ως αποτέλεσμα, 

τον Μάρτιο 2008, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Αρχής αποφάσισε τον τερματισμό 

της εν λόγω σύμβασης, αφού ολοκληρώθηκε η ετοιμασία της μελέτης, η οποία είχε 

διαρκέσει περίπου 6 χρόνια.  

Στους συμβούλους καταβλήθηκε ως αμοιβή για τη μελέτη, το ποσό που είχε 

συμφωνηθεί και αντιστοιχούσε στο 1,90% του ποσού της εκτίμησης δαπάνης των 

εργασιών (που ανερχόταν σε €10.251.608). Μετά τη διακοπή ωστόσο της σύμβασης, 

οι σύμβουλοι υπέβαλαν απαιτήσεις για πληρωμή επιπλέον ποσού, συνολικού ύψους 

περίπου €784.000. Η Αρχή διαφώνησε και, ως εκ τούτου, οι διαφορές 

παραπέμφθηκαν σε διαιτησία για επίλυση τους. Ενώ η διαδικασία βρισκόταν σε 

εξέλιξη, οι σύμβουλοι εισηγήθηκαν όπως καταβληθεί προσπάθεια για φιλικό 

διακανονισμό της διαφοράς. Η Αρχή αποδέχθηκε και, κατόπιν διαπραγματεύσεων, 

κατέληξε σε συμφωνία με τους συμβούλους για την καταβολή επιπλέον ποσού ύψους 

€60.000, για την πλήρη και τελική διευθέτηση όλων των απαιτήσεων τους. 
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Η Υπηρεσία μας εξέφρασε την άποψη ότι η εν λόγω σύμβαση θα έπρεπε να είχε 

διακοπεί πολύ ενωρίτερα, ώστε να περιοριζόταν σημαντικά η μεγάλη καθυστέρηση 

που είχε σημειωθεί στην ολοκλήρωση της μελέτης από τους συμβούλους, 

συνεπακόλουθο της οποίας ήταν η καθυστέρηση στην κατασκευή του έργου, που 

είχε – με τη σειρά της – ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους κατασκευής. 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της Αρχής, μας πληροφόρησε τον Ιούνιο 2013 ότι οι 

παρατηρήσεις μας είναι ορθές και τα σχόλια μας θα ληφθούν σοβαρά υπόψη στο 

μέλλον. 

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

μελέτη του έργου ανατέθηκε, κατόπιν Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, σε ιδιώτες 

συμβούλους Αρχιτέκτονες. Το έργο αφορούσε την ανέγερση των Νέων 

Περιφερειακών Γραφείων της ΑΗΚ στην Πάφο καθώς και ενός Υποσταθμού 

Μεταφοράς, έναντι του ποσού των €16.465.000. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της 

σύμβασης, η ημερομηνία έναρξης των εργασιών ήταν στις 9.3.2009 και η ημερομηνία 

ολοκλήρωσης στις 9.4.2010 για τον Υποσταθμό και στις 9.11.2011 για ολόκληρο το 

έργο. Στη σύμβαση προβλεπόταν επίσης ότι οι χρηματικές αποζημιώσεις, σε 

περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης εκ μέρους του Εργολάβου στην παράδοση 

των εργασιών, θα ανέρχονταν στο ποσό των €5.000 ανά ημερολογιακή ημέρα για τον 

Υποσταθμό και στο ποσό των €3.000 την ημέρα για το υπόλοιπο έργο. 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, παρατηρήθηκε σημαντική καθυστέρηση στην 

πρόοδο των εργασιών. Ο Αρχιτέκτονας του έργου, ενέκρινε αρχικά την παραχώρηση 

στον Εργολάβο συνολικής παράτασης χρόνου 32 ημερολογιακών ημερών, λόγω 

δυσμενών καιρικών συνθηκών. Τον Αύγουστο 2011, ο Εργολάβος υπέβαλε απαίτηση 

για παράταση χρόνου 150 εργάσιμων ημερών, εξ αιτίας της εκτέλεσης – όπως 

ισχυρίστηκε – επιπρόσθετων εργασιών ή/και τροποποιήσεων των σχεδίων της 

σύμβασης. 

Τον Οκτώβριο 2011, ο Αρχιτέκτονας ζήτησε από τον Εργολάβο όπως επανεξετάσει 

την απαίτηση του και υποβάλει τεκμηριωμένα στοιχεία, ώστε να μπορέσει να την 

αξιολογήσει. Παρά τις επανειλημμένες υπενθυμίσεις του Αρχιτέκτονα, ο Εργολάβος 

δεν ανταποκρίθηκε στην υποβολή των στοιχείων που του είχαν ζητηθεί, μη 

επιτρέποντας έτσι στον Αρχιτέκτονα να εξετάσει και αξιολογήσει την απαίτηση του για 

παραχώρηση παράτασης χρόνου στην ολοκλήρωση του έργου.  
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Η ολοκλήρωση των εργασιών και η προσωρινή παραλαβή τους, για μεν τον 

Υποσταθμό είχε γίνει στις 13.7.2010, για δε το υπόλοιπο έργο, στις 14.12.2012. 

Ως εκ τούτου, οι καθυστερήσεις – πέραν της εγκεκριμένης παράτασης χρόνου των 

32 ημερολογιακών ημερών – ανέρχονταν συνολικά σε 63 ημερολογιακές ημέρες 

για τον Υποσταθμό και 366 για το υπόλοιπο έργο. 

Ενόψει των πιο πάνω, παρατηρήσαμε ότι, εφόσον ο Εργολάβος δεν είχε υποβάλει τα 

απαραίτητα στοιχεία που του είχαν ζητηθεί από τον Αρχιτέκτονα για αξιολόγηση της 

καθυστέρησης που σημειώθηκε, η Αρχή θα έπρεπε – κατά την άποψη μας – να 

απορρίψει την απαίτηση του και να εφαρμόσει την πρόνοια του συμβολαίου για 

αποκοπή της προβλεπόμενης χρηματικής αποζημίωσης από τις πληρωμές του (που 

ανερχόταν σε €1.413.000), λόγω της αδικαιολόγητης καθυστέρησης, σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του σχετικού άρθρου 23 του Παραρτήματος των όρων της σύμβασης. 

Όπως μας πληροφόρησε ο συντονιστής του έργου, το θέμα της καθυστέρησης 

βρίσκεται ακόμα υπό αξιολόγηση και αναμένεται να διευθετηθεί κατά την 

υποβολή/εξέταση του τελικού λογαριασμού. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της σύμβασης, 

η αξιολόγηση της δικαιολογημένης παράτασης χρόνου θα πρέπει να ολοκληρωθεί 

από τον Αρχιτέκτονα πριν την έκδοση του πιστοποιητικού τελικής παραλαβής, που 

θα γίνει στις 14.12.2013. 

(θ) Ανόρυξη Γεωτρήσεων στην Περιφέρεια Λεμεσού – Αρ. ∆ιαγ. 21/2012. Ο 

διαγωνισμός αφορούσε την ανάθεση των εργασιών ανόρυξης γεωτρήσεων σε 6 

διαφορετικές περιοχές της Περιφέρειας Λεμεσού, στα πλαίσια του οποίου 

υποβλήθηκαν συνολικά 7 προσφορές. Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης, ο 

προσφοροδότης αρ. 3 είχε παρουσιάσει στο παρελθόν προβλήματα, αναφορικά με 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του έναντι της Αρχής, εφόσον σε προηγούμενους 

παρόμοιους διαγωνισμούς (ανόρυξη γεωτρήσεων στην Περιφέρεια Λεμεσού – αρ. 

∆ιαγ. 150/2009 και, στην Περιφέρεια Πάφου – αρ. ∆ιαγ. 151/2009), ενώ είχε 

ανακηρυχθεί ως ο επιτυχών προσφοροδότης, παρέλειψε να παρουσιαστεί και να 

υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα για την υπογραφή των συμβολαίων, παρά τις 

επανειλημμένες επιστολές/υπενθυμίσεις που του είχαν σταλεί από την Αρχή. Ως 

αποτέλεσμα, η ΑΗΚ αναγκάστηκε να ακυρώσει την ανάθεση των πιο πάνω 

συμβάσεων.  

Η πιο πάνω συμπεριφορά του εν λόγω προσφοροδότη, θεωρήθηκε από την 

Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού αρ. 21/2012, ως ουσιώδης απόκλιση από 
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τους όρους του διαγωνισμού και, ως εκ τούτου, η προσφορά του κρίθηκε ως μη 

αποδεκτή. Παρόμοια αντιμετώπιση έτυχε και η προσφορά του εν λόγω 

προσφοροδότη για τον διαγωνισμό αρ. 22/2012, που αφορούσε την ανάθεση των 

εργασιών ανόρυξης γεωτρήσεων στην Περιφέρεια Πάφου. 

Ωστόσο, στον διαγωνισμό αρ. 10/2012, που αφορούσε την ανάθεση των εργασιών 

ανόρυξης γεωτρήσεων στην Περιφέρεια Λευκωσίας – Κερύνειας – Μόρφου, η 

Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγήθηκε την κατακύρωση μέρους του διαγωνισμού 

(Περιοχή ∆΄) στον συγκεκριμένο προσφοροδότη. 

Ενόψει των πιο πάνω, παρατηρήσαμε ότι, η Αρχή δεν τήρησε σταθερή και 

ομοιόμορφη πολιτική όσον αφορά τις αποφάσεις της για κατακύρωση των πιο 

πάνω διαγωνισμών. 

Όπως μας πληροφόρησε τον Ιούνιο 2013 ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της Αρχής, η ΑΗΚ 

επέλεξε – για διεύρυνση του ανταγωνισμού και για το καλώς νοούμενο συμφέρον 

της – να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον εν λόγω προσφοροδότη, μόνο σε μια 

περιοχή, για την οποία είχε υποβάλει την πιο συμφέρουσα προσφορά, υπό τον 

όρο ότι θα υπήρχαν αυτόματα συνέπειες σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του.  

(ι) ∆ιαγωνισμός Αρ.107/2012 για την ανοικοδόμηση των κτιρίων «Σχολή 

Εκπαίδευσης» και «Αποθήκη Υλικών» στον χώρο του Ηλεκτροπαραγωγού 

Σταθμού (Η/Σ) Βασιλικού. Τον Ιούνιο 2012 η Αρχή ζήτησε από 15 οικονομικούς 

φορείς που είχε προεπιλέξει, προσφορές – με συνοπτικές διαδικασίες – για την 

ανοικοδόμηση των κτιρίων της Σχολής Εκπαίδευσης και της Αποθήκης Υλικών 

στον χώρο του Η/Σ Βασιλικού, με εκτίμηση δαπάνης €240.000+ΦΠΑ. Προσφορά 

υπέβαλαν 4 προσφοροδότες, οι τιμές των οποίων κυμαίνονταν από 

€161.999+ΦΠΑ έως €314.000+ΦΠΑ. 

Κατόπιν μελέτης της έκθεσης αξιολόγησης, η οποία είχε υποβληθεί στην Επιτροπή 

Προσφορών της Αρχής, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε τον Αύγουστο 2012 στον Γενικό 

∆ιευθυντή, όπως η Αρχή εξετάσει κατά πόσον η ενέργεια του χαμηλότερου 

προσφοροδότη (€161.999+ΦΠΑ), να μην ανταποκριθεί στα ερωτήματα/διευκρινίσεις 

που του είχαν τεθεί/ζητηθεί στο στάδιο αξιολόγησης των προσφορών, που είχε ως 

αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφοράς του, δικαιολογούσε – με βάση τους όρους 

του διαγωνισμού – την κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής του. Σε τέτοια 

περίπτωση, η Αρχή θα έπρεπε – κατά την άποψη μας – να προχωρήσει με την πιο 
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πάνω ενέργεια, για να καλύψει μέρος του επιπλέον κόστους που θα επωμιζόταν. 

Σημειώνεται ότι η επιτροπή αξιολόγησης στην έκθεση της, εισηγείτο κατακύρωση του 

διαγωνισμού στον δεύτερο χαμηλότερο προσφοροδότη, η προσφορά του οποίου 

ανερχόταν σε €197.000+ΦΠΑ, δηλαδή ήταν κατά €35.001+ΦΠΑ ακριβότερος. 

Τον Σεπτέμβριο 2012, ο ∆ιευθυντής Προμηθειών της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι η 

Αρχή είχε εξετάσει ενδελεχώς την προσφορά του συγκεκριμένου προσφοροδότη, και ο 

λόγος που είχαν ζητηθεί οι διευκρινίσεις, ήταν επειδή η τιμή μονάδας για συγκεκριμένο 

είδος εργασίας της προσφοράς του, ήταν σημαντικά χαμηλή, και ως εκ τούτου, θα 

έπρεπε να επιβεβαιώσει ότι το εν λόγω είδος εργασίας θα ήταν σύμφωνο με τις 

προδιαγραφές του διαγωνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά του θα 

απορρίπτετο ως εκτός προδιαγραφών. Η Αρχή, αφού έλαβε υπόψη και την 

προηγούμενη επαγγελματική συμπεριφορά του συγκεκριμένου προσφοροδότη, έκρινε 

αφενός ότι δεν είχε την ευχέρεια να του δώσει περαιτέρω χρονικό περιθώριο για να 

ανταποκριθεί (εφόσον δεν κατέστη δυνατή η μέχρι τότε ανταπόκριση του λόγω των 

θερινών διακοπών) και, αφετέρου, ότι δεν συνέτρεχε λόγος κατάσχεσης της εγγυητικής 

συμμετοχής του στον διαγωνισμό. 

Ενόψει των πιο πάνω, πληροφορήσαμε τον ίδιο μήνα τον Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής, 

ότι οι απαντήσεις στις γραπτές παρατηρήσεις/εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας, για 

λόγους αρχής αλλά και ουσίας, θα έπρεπε να δίδονται από τον ίδιο, προς τον οποίο 

εξάλλου είχαν απευθυνθεί. Ανεξάρτητα με τα πιο πάνω, τον πληροφορήσαμε επίσης 

ότι η Υπηρεσία μας θεωρούσε την πιο πάνω απάντηση του ∆ιευθυντή Προμηθειών ως 

μη ικανοποιητική, εφόσον με τον τρόπο που ενήργησε στην προκειμένη περίπτωση η 

Αρχή, δηλαδή να δικαιολογήσει τη μη ανταπόκριση του εν λόγω προσφοροδότη και να 

τον απαλλάξει ουσιαστικά χωρίς συνέπειες (κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής 

του) από την υποχρέωση του να δώσει τις απαραίτητες διευκρινίσεις για την 

αξιολόγηση της προσφοράς του, είχε ως αποτέλεσμα να επωμιστεί εξ ολοκλήρου η 

Αρχή επιπλέον ποσό, με την κατακύρωση του διαγωνισμού στον αμέσως επόμενο – 

κατά σειρά τιμής – προσφοροδότη. Επιπρόσθετα, επισημάναμε ότι το γεγονός αυτό, 

ενδεχομένως να αποτελέσει προηγούμενο σε παρόμοιες περιπτώσεις στο μέλλον, 

κατά τις οποίες, ο χαμηλότερος προσφοροδότης – για δικούς του λόγους – 

ενδεχομένως να ενεργήσει με παρόμοιο τρόπο (παραλείποντας να ανταποκριθεί σε 

αίτημα της Αρχής για υποβολή διευκρινίσεων), επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτό να 
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αποσύρει – χωρίς συνέπειες – την προσφορά του, μετά το άνοιγμα των προσφορών 

(και τη γνωστοποίηση των τιμών). 

Όπως μας πληροφόρησε τον Ιούνιο 2013 ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της Αρχής, ο 

χειρισμός του θέματος έγινε σύμφωνα με σχετική Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστή και 

δεν θεωρείται ότι η ΑΗΚ έχει υποστεί αυξημένο κόστος, εφόσον η τιμή εξακολουθεί 

να είναι πολύ ανταγωνιστική. Η απόφαση για μη κατάσχεση της εγγυητικής 

βασίστηκε στο ότι η Αρχή θεώρησε ότι η αδικαιολόγητα χαμηλή προσφορά 

οφειλόταν σε λάθος του προσφοροδότη, χωρίς να υπήρχε κακόβουλη πρόθεση. 

(κ) ∆ιαγωνισμός Αρ. 122/2012. Rehabilitation of electrostatic precipitators, 

burners and combustion system dusting of boilers 1 & 2 at Vasilikos Power 

Station. Το 2008 η Αρχή υπέγραψε συμβόλαιο με συγκεκριμένη εταιρεία για την 

εκτέλεση – μεταξύ άλλων – των απαιτούμενων τροποποιήσεων στο σύστημα 

καύσης των Λεβήτων αρ. 1 & 2 του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού, ώστε 

οι εκπομπές καυσαερίων να μειωθούν κάτω από τα επίπεδα που καθορίζονται στην 

άδεια λειτουργίας των Ατμολεβήτων. Με τη συμπλήρωση των εργασιών, ο 

Εργολάβος προχώρησε στις απαιτούμενες λειτουργικές δοκιμές, οι οποίες ωστόσο 

διεκόπησαν εξ αιτίας της έκρηξης – τον Ιούλιο 2011 – στην παρακείμενη Ναυτική 

Βάση στο Μαρί. Μετά το πιο πάνω συμβάν, ο Εργολάβος γνωστοποίησε στην Αρχή 

την πρόθεση του όπως καταλήξουν σε συμφωνία για μη συνέχιση του έργου και 

δέσμευση του για μη διεκδίκηση του οφειλομένου προς αυτόν υπολειπόμενου 

ποσού, ύψους περίπου €3.800.000. Η Αρχή, αφού έγινε δεκτός ο όρος τον οποίο 

έθεσε ως προϋπόθεση στον Εργολάβο, δηλαδή τη δέσμευση του για παροχή κάθε 

δυνατής βοήθειας προς την Αρχή, για διεκδίκηση του κόστους αποκατάστασης των 

ζημιών από την ασφαλιστική του εταιρεία, αποδέκτηκε την πιο πάνω διευθέτηση. 

Προκειμένου η Αρχή να υλοποιήσει το στόχο της για επαναφορά των Μονάδων αρ. 

1 & 2 σε λειτουργία μέχρι το καλοκαίρι του 2013, προχώρησε σε σύναψη σύμβασης 

με τον Μηχανικό του πιο πάνω έργου και σχεδιαστή των λεβήτων (που ήταν άλλη 

εταιρεία του εξωτερικού), για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων στο μηχανολογικό μέρος 

του εξοπλισμού που είχε εγκατασταθεί από τον αρχικό Εργολάβο, καταγραφή των 

ζημιών και κοστολόγηση των επιδιορθώσεων για αποκατάσταση τους. Τον Μάιο 

2012, ο Ανάδοχος υπέβαλε τελική έκθεση με τα αποτελέσματα των ζημιών του 

μηχανολογικού εξοπλισμού (για τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό τις εργασίες 
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επιδιόρθωσης είχε αναλάβει η Αρχή), το κόστος αποκατάστασης των οποίων 

προϋπολόγισε στα €5.200.000. 

Με βάση τα πιο πάνω, η Αρχή ζήτησε προσφορά για την εκτέλεση των επιδιορθώσεων, 

από την ίδια εταιρεία που είχε ετοιμάσει την έκθεση και την προκαταρκτική κοστολόγηση 

για την αποκατάσταση των ζημιών, ώστε οι λέβητες να είναι σε θέση να 

επαναλειτουργήσουν εντός των καθορισμένων ορίων σχεδιασμού τους και με εγγυημένη 

την απόδοση τους και τις βασικές λειτουργικές παραμέτρους τους. 

Η τιμή της προσφοράς που υποβλήθηκε ανερχόταν στα €4.990.400 και κατόπιν 

διαπραγματεύσεων μειώθηκε στα €4.800.000. 

Τον Αύγουστο 2012, ζητήσαμε από την Αρχή όπως υποβληθούν/ διευκρινιστούν 

αναλυτικά τα είδη και οι ποσότητες καθώς και οι προδιαγραφές και το κόστος – 

αναλυτικά – ανά είδος του εξοπλισμού που περιλαμβανόταν στην προσφορά, 

ώστε να μπορέσει η Υπηρεσία μας να εκφράσει τις απόψεις της. Σημειώνεται ότι η 

προσφορά της εταιρείας, δεν περιλάμβανε τις πιο πάνω πληροφορίες, παρά μόνο 

γενική περιγραφή/κοστολόγηση των προτεινομένων εργασιών. 

Ζητήσαμε επίσης από την Αρχή, όπως διευκρινιστεί με τον προσφοροδότη ο 

προτεινόμενος/απαιτούμενος αριθμός ανθρωποημερών ανά ειδικότητα και το 

αντίστοιχο κόστος ανά ανθρωποημέρα. Ζητήσαμε επίσης να μας πληροφορήσει 

κατά πόσον ο πιο πάνω προσφοροδότης θα ήταν δεσμευμένος – και με ποιο τρόπο – 

ως προς τα επίπεδα απόδοσης και το τελικό αποτέλεσμα στη συγκέντρωση 

σωματιδίων σκόνης στα καυσαέρια, που θα πρέπει να επιτυγχάνονται από τα 

ηλεκτροστατικά φίλτρα, μετά το τέλος των εργασιών. 

Τον Οκτώβριο 2012, ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής μας απέστειλε αντίγραφο της 

προσφοράς που είχε υποβληθεί από τον προσφοροδότη και μας πληροφόρησε ότι ο 

Ανάδοχος, θα είναι υπόχρεος - με βάση τα έγγραφα του διαγωνισμού - να εγγυηθεί τις 

μέγιστες τιμές συγκέντρωσης σωματιδίων σκόνης των αερίων εκπομπών 

καυσαερίων. 

Από τη μελέτη της πιο πάνω προσφοράς που μας υποβλήθηκε από την Αρχή, 

διαπιστώθηκε ότι δεν περιλαμβανόταν ανάλυση των ποσοτήτων των επιμέρους 

ανταλλακτικών/εξαρτημάτων, του αριθμού των ανθρωποημερών και των τιμών 

μονάδος τους καθώς και η τεχνική περιγραφή των υλικών/εξοπλισμού (τεχνικές 

προδιαγραφές), ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της λογικότητας του ποσού 
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της προσφοράς, που είχε συμφωνηθεί – κατόπιν διαπραγμάτευσης – στα 

€4.800.000 (€2.500.000 κόστος υλικών και €2.300.000 κόστος εργατικών). 

Ως εκ τούτου, εκφράσαμε την άποψη ότι η εν λόγω συμφωνία δεν διασφάλιζε 

πλήρως τα συμφέροντα της Αρχής. 

Τον Οκτώβριο 2012, ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής προς τον οποίο υποβάλαμε τις 

πιο πάνω διαπιστώσεις/επισημάνσεις μας, μάς απέστειλε ανάλυση της προσφοράς, 

την οποία είχε υποβάλει στη συνέχεια ο προσφοροδότης κατόπιν αιτήματος της 

Αρχής, η οποία – όπως ο ίδιος πληροφόρησε την Αρχή – είχε ετοιμαστεί με τη χρήση 

δικού του εξειδικευμένου λογισμικού για την κοστολόγηση των εργασιών, το οποίο 

χρησιμοποιεί για όλες τις προσφορές που υποβάλλει. Στην απάντηση του ο 

προσφοροδότης είχε περιλάβει – προς διευκρίνιση των ερωτημάτων μας – 

πληροφορίες, τις οποίες ωστόσο ζήτησε να περιοριστούν σε δική μας χρήση μόνο. 

Τέλος, ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής, μας πληροφόρησε ότι, με βάση τις πιο πάνω 

διευκρινίσεις και, λαμβανομένων υπόψη του αρχικού κόστους αγοράς και 

εγκατάστασης του συγκεκριμένου εξοπλισμού καθώς και της έκτασης των 

επιδιορθώσεων που χρειάζονταν να γίνουν προς αποκατάσταση των εκτεταμένων 

ζημιών που είχε υποστεί, η Αρχή θεωρούσε ότι το συμφωνηθέν τελικό ποσό του 

συμβολαίου που είχε υπογραφεί ως αποτέλεσμα της πιο πάνω διαδικασίας, 

διασφάλιζε πλήρως τα συμφέροντα της. 

Η Υπηρεσία μας ωστόσο, εξακολουθεί να διατηρεί τις επιφυλάξεις της, επειδή αφενός η 

διαδικασία που ακολουθήθηκε, δηλαδή να ανατεθεί αρχικά η επιθεώρηση και η 

ετοιμασία έκθεσης για την αποκατάσταση των ζημιών καθώς και η προκαταρκτική 

κοστολόγηση των απαιτούμενων εργασιών/υλικών, στην ίδια εταιρεία από την οποία 

ζητήθηκε στη συνέχεια προσφορά για την εκτέλεση των εργασιών – στη βάση της δικής 

της έκθεσης/κοστολόγησης – και, αφετέρου, η μη πλήρης και αναλυτική κοστολόγηση 

των τιμών του επιμέρους εξοπλισμού/υλικών/ανταλλακτικών που προτάθηκαν, δεν 

επέτρεψαν την διεξαγωγή έρευνας για την αξιολόγηση της λογικότητας των τιμών για 

εργασίες σημαντικής αξίας (€4.800.000 συνολικά). 

Όπως μας πληροφόρησε τον Ιούνιο 2013 ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της Αρχής, η 

ανάθεση της επιθεώρησης/κοστολόγησης των ζημιών καθώς και της μετέπειτα 

επιδιόρθωσης τους στην ίδια εταιρεία, έγινε λόγω της επείγουσας φύσης του έργου 

και της μη ανταπόκρισης της κατασκευάστριας εταιρείας στην πρόσκληση της ΑΗΚ 

να εμπλακεί στην επιδιόρθωση των ζημιών. Όσον αφορά την έκβαση της 
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σύμβασης με τον αρχικό εργολάβο του έργου και τη διεκδίκηση του σχετικού 

ποσού, το θέμα – όπως μας πληροφόρησε – τύγχανε χειρισμού από τον νομικό 

σύμβουλο της Αρχής και παράλληλα διατηρείτο σε ισχύ η εγγύηση πιστής 

εκτέλεσης, διασφαλίζοντας έτσι τα συμφέροντα της Αρχής. 

(λ) ∆ιαγωνισμοί Αρ.021/2011 και 049/2012 – Προμήθεια πλαστικών 

σωλήνων για το υπόγειο δίκτυο της ΑΗΚ. Όπως αναφέρθηκε στη Έκθεση μας 

για το 2011, τον Απρίλιο 2011 η ΑΗΚ προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό με αρ. 

21/2011, για την προμήθεια πλαστικών σωλήνων και συναφούς εξοπλισμού, για 

το υπόγειο δίκτυο της, με εκτίμηση δαπάνης €914.146. Κατόπιν μελέτης της 

έκθεσης αξιολόγησης, η οποία είχε υποβληθεί στο ∆.Σ. της Αρχής για λήψη 

απόφασης, η Υπηρεσία μας εξέφρασε την άποψη ότι στον εν λόγω διαγωνισμό 

δεν είχε αναπτυχθεί ο απαιτούμενος ανταγωνισμός, εφόσον είχε υποβληθεί μόνο 

μια προσφορά, της οποίας η τιμή ήταν υπερβολικά ψηλή (40% περίπου ψηλότερη 

της εκτίμησης δαπάνης).  

Κατόπιν περαιτέρω μελέτης των εγγράφων του διαγωνισμού, διαπιστώθηκε ότι, 

ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές δεν ήταν περιοριστικές, εκείνο που ενδεχομένως να 

είχε αποτρέψει τη συμμετοχή οικονομικών φορέων/ κατασκευαστών – κυρίως του 

εξωτερικού – ήταν οι όροι/απαιτήσεις του διαγωνισμού, που τους έθεταν σε 

δυσμενή θέση σε σύγκριση με τους κύπριους κατασκευαστές. 

Συγκεκριμένα, απαιτείτο όπως οι προσφοροδότες διαθέτουν στην Κύπρο 

ικανοποιητικό αριθμό, μέγεθος και σε βολικά σημεία αποθήκες, ώστε να εξυπηρετούν 

τις ανάγκες της Αρχής, σύμφωνα με το σύστημα που εφάρμοζε για την κατασκευή του 

υπόγειου δικτύου της. Το εν λόγω σύστημα βασίζεται στην ανάθεση των οικοδομικών 

εργασιών (εκσκαφή, τοποθέτηση – μόνο – των σωλήνων, επανόρθωση) σε ένα 

Ανάδοχο ανά επαρχία, ενώ η προμήθεια των σωλήνων ανατίθεται σε άλλο Ανάδοχο 

παγκύπρια, ο οποίος οφείλει να παραδίδει εντός 15 ημερών τις απαιτούμενες από 

τους Αναδόχους των οικοδομικών εργασιών ποσότητες, στα εργοτάξια ή στις 

αποθήκες τους ή/και στις αποθήκες της Αρχής. Η διαδικασία αυτή, ήταν αποτρεπτική 

για τους κατασκευαστές του εξωτερικού να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, όπως 

συνέβαινε σε παρόμοιους διαγωνισμούς της Αρχής και στο παρελθόν. Σημειώνεται 

ότι σε διαγωνισμούς του δημοσίου για προμήθεια – μόνο – σωλήνων, παρουσιάζεται 

ενδιαφέρον από κατασκευαστές/προσφοροδότες του εξωτερικού. Στον εν λόγω 

διαγωνισμό, παρουσιάστηκε μάλιστα και το φαινόμενο της συνεργασίας των 2 από 
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τους 3 κύπριους κατασκευαστές, με την υποβολή (ως κοινοπραξία) μιας προσφοράς, 

της οποίας η τιμή ήταν κατά 40% ψηλότερη της εκτίμησης δαπάνης, ενώ ο τρίτος 

κύπριος κατασκευαστής δεν υπέβαλε προσφορά. 

Ένας ακόμα αποτρεπτικός όρος των εγγράφων του διαγωνισμού, ήταν – κατά την 

άποψη μας – και η απαίτηση για διατήρηση σταθερών τιμών καθ΄ όλη τη 18-μηνη 

περίοδο της σύμβασης, ενώ οι πρώτες ύλες παρουσιάζουν συχνά διακυμάνσεις. 

Πέραν του γεγονότος ότι οι πιο πάνω όροι ήταν περιοριστικοί για τη συμμετοχή 

προσφοροδοτών στους διαγωνισμούς προμήθειας σωλήνων, η διαδικασία που 

ακολουθούσε η Αρχή για την κατασκευή του υπόγειου δικτύου της, απαιτούσε 

αφενός επιπρόσθετο διοικητικό κόστος για τον επιτόπου έλεγχο/επιμέτρηση των 

ποσοτήτων που παραδίδονταν στους Αναδόχους των οικοδομικών εργασιών 

κατασκευής του υπόγειου δικτύου, από τον προμηθευτή των σωλήνων, στα 

δεκάδες εργοτάξια κάθε επαρχίας και, αφετέρου, εμπεριείχε κινδύνους σπατάλης 

των υλικών (αφού αυτά πληρώνονταν από την Αρχή) και λάθη ή/και παραλείψεις 

κατά τις επιμετρήσεις. Ως εκ τούτου, η διαδικασία που ακολουθείτο, ενώ 

παρουσίαζε αφενός σοβαρές αδυναμίες και κινδύνους σπατάλης υλικών της 

Αρχής, δεν διασφάλιζε αφετέρου οικονομικά συμφέρουσες τιμές προμήθειας των 

σωλήνων (όπως στον πιο πάνω διαγωνισμό, στον οποίο είχε υποβληθεί μια μόνο 

προσφορά, με τιμή κατά 40% ψηλότερη της εκτίμησης δαπάνης). 

Ενόψει των πιο πάνω, εισηγηθήκαμε τον Οκτώβριο 2011 στον Πρόεδρο του ∆.Σ. 

της Αρχής, όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο προκήρυξης ανοικτών διαγωνισμών – 

για κάθε επαρχία – με αντικείμενο το σύνολο των εργασιών/υλικών κάθε έργου 

(εκσκαφή, επανόρθωση, προμήθεια και εγκατάσταση των σωλήνων/εξαρτημάτων 

και προστατευτικών πλακών). 

Τον Νοέμβριο 2011, ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής μας πληροφόρησε ότι η 

Αρχή συμφωνούσε με τις πιο πάνω επισημάνσεις της Υπηρεσίας μας, και ως εκ 

τούτου, το ∆.Σ. αποφάσισε την κατακύρωση του διαγωνισμού στον μοναδικό 

προσφοροδότη, για περίοδο 9 μηνών μόνο, έναντι συνολικής δαπάνης μέχρι 

€600.000, αποδεχόμενο και την προσφερθείσα εκ μέρους του – εκ των υστέρων – 

έκπτωση ύψους 4% επί των τιμών μονάδας της προσφοράς του. Επίσης, μας 

πληροφόρησε ότι η Αρχή μελετά τρόπους για να προσελκύσει το ενδιαφέρον 

προσφοροδοτών από το εξωτερικό, με τροποποίηση των όρων σε μελλοντικούς 

διαγωνισμούς, ενώ συμφωνεί κατ΄ αρχήν με την εισήγηση μας για ανάθεση όλων 
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των οικοδομικών/χωματουργικών εργασιών, περιλαμβανομένης και της 

προμήθειας υλικών, σε ένα Εργολάβο, αφού διασφαλιστούν προηγουμένως 

κάποιοι παράγοντες που άπτονται ποιοτικών και ποσοτικών ελέγχων. 

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

την προμήθεια πλαστικών σωλήνων για το υπόγειο δίκτυο της, εκτίμησης δαπάνης 

€748.857, με την ίδια ακριβώς διαδικασία και όρους όπως στον προηγούμενο 

διαγωνισμό, με την προσθήκη μόνο της πρόνοιας για αναπροσαρμογή των τιμών 

της σύμβασης, με βάση φόρμουλα που καθορίστηκε, ώστε να λαμβάνεται 

υπόψη η διαφοροποίηση των τιμών των πρώτων υλών κατά την χρονική 

περίοδο της σύμβασης.  

Τελικά υποβλήθηκαν μόνο 2 προσφορές, από τους 3 κύπριους κατασκευαστές (οι 2 

υπέβαλαν και πάλι μια προσφορά ως κοινοπραξία), γεγονός που επιβεβαίωσε για 

άλλη μια φορά, την απουσία ικανοποιητικού ανταγωνισμού. Από τη μελέτη της 

έκθεσης αξιολόγησης, διαπιστώθηκε ότι η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείτο την 

κατακύρωση του διαγωνισμού στον χαμηλότερο προσφοροδότη για το συνολικό 

ποσό των €918.152,50, το οποίο ήταν κατά 23% περίπου ψηλότερο της εκτίμησης 

δαπάνης (€748.857,50), χωρίς να σχολιάζει τη μεγάλη διαφορά από την εν λόγω 

εκτίμηση. Όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων, ο υπολογισμός της εκτίμησης 

δαπάνης είχε βασιστεί σε λανθασμένες ποσότητες (ενός εκ των ειδών του 

διαγωνισμού), με αποτέλεσμα η εκτίμηση δαπάνης – που είχε δημοσιευτεί με την 

προκήρυξη του διαγωνισμού – να ήταν σημαντικά χαμηλότερη από την πραγματική. 

Ενόψει των πιο πάνω, τον Ιούνιο 2012 πληροφορήσαμε τον Γενικό ∆ιευθυντή της 

Αρχής ότι, η δημοσίευση χαμηλότερης – από την πραγματική – εκτίμησης κόστους, 

ενδεχομένως να είχε αποτρέψει ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς από το να 

υποβάλουν προσφορά. Σημειώνεται ότι σε προηγούμενη παρόμοια περίπτωση, η 

δημοσίευση λανθασμένης εκτίμησης δαπάνης, είχε κριθεί από την Αναθεωρητική 

Αρχή Προσφορών, ως λόγος ακύρωσης του διαγωνισμού. 

Τον Οκτώβριο 2012, ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής μάς πληροφόρησε τα ακόλουθα: 

(i) Συμφωνούσε με την παρατήρησή μας ότι ο υπολογισμός της εκτίμησης 

δαπάνης, ενός εκ των ειδών του διαγωνισμού, είχε βασιστεί σε λανθασμένες 

ποσότητες. 
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(ii) Το συγκεκριμένο συμβόλαιο ήταν διετούς διάρκειας και, σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του, η Αρχή θα προχωρούσε στην παραγγελία υλικών, είτε 

απευθείας, είτε μέσω των Εργολάβων εκσκαφής χανδάκων, ανάλογα με τις 

ανάγκες των αναπτυξιακών της έργων. 

(iii) Με βάση πρόσφατα στοιχεία, οι αναπτυξιακές δραστηριότητες της Αρχής 

είχαν μειωθεί σημαντικά, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και, ως εκ 

τούτου, η δαπάνη για το εν λόγω συμβόλαιο θα ήταν σημαντικά μειωμένη. Τα 

συμφέροντα της Αρχής, ωστόσο, ήταν διασφαλισμένα, επειδή στο συμβόλαιο 

είχε περιληφθεί πρόνοια, σύμφωνα με την οποία, ακόμα και αν οι δαπάνες 

ήταν χαμηλότερες από το προϋπολογιζόμενο ποσό, δεν θα υπήρχε 

οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση/επιβάρυνση για την Αρχή. 

(iv) Η Αρχή είχε διαμορφώσει, όπως είχε δεσμευτεί, τους όρους της, ωστόσο 

αυτό δεν συνέτεινε στη συμμετοχή στον διαγωνισμό οικονομικών φορέων του 

εξωτερικού, λόγω βασικά του ψηλού κόστους εισαγωγής των σωλήνων, σε 

σύγκριση με τον μικρό όγκο που προβλεπόταν. Ωστόσο, είχαν υποβληθεί 

προσφορές από όλους τους ντόπιους κατασκευαστές.  

Η Υπηρεσία μας, παρατηρεί ωστόσο ότι, η βασικότερη εισήγηση μας για ανάθεση των 

συμβάσεων κατασκευής του υπόγειου δικτύου της Αρχής ως ενός ενιαίου συνόλου 

κατά επαρχία (οικοδομικές εργασίες και προμήθεια σωλήνων), δεν είχε υιοθετηθεί, ενώ 

η συμμετοχή στον διαγωνισμό των 2 από τους 3 ντόπιους κατασκευαστές ως 

κοινοπραξία, επιβεβαιώνει – λαμβάνοντας υπόψη και τις δυσμενείς οικονομικές 

συνθήκες που επικρατούσαν – την απουσία υγιούς ανταγωνισμού. 

Όπως μας πληροφόρησε τον Ιούνιο 2013 ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της Αρχής, από 

επαφές που είχε η ∆ιεύθυνση Προμηθειών με εταιρείες του εξωτερικού, 

καθοριστικός παράγοντας για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς της ΑΗΚ ήταν 

το ψηλό μεταφορικό κόστος. Όπως δείχνουν οι προσπάθειες και η διερεύνηση της 

ΑΗΚ, η διαχείριση της προμήθειας πλαστικών σωλήνων όπως γίνεται σήμερα, 

προσφέρει την πιο οικονομική λύση για τα Κυπριακά δεδομένα. 

Γ. Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού, Φάση IΙΙ – Μονάδα 

Συνδυασμένου Κύκλου Αρ. 4. 

(α) Πρόοδος εργασιών. Το συμβόλαιο περιλάμβανε τον σχεδιασμό, κατασκευή 

και λειτουργία μιας Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου, δυναμικότητας 220 MW, καθώς 
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και τη λειτουργία δύο Αεριοστροβίλων, σε διάταξη Ανοικτού Κύκλου, έναντι του 

ποσού των €154.922.000. Η υπογραφή του συμβολαίου έγινε στις 30.6.2006 και, 

σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών, η λειτουργία της Μονάδας αρ. 4 προβλεπόταν 

να γίνει στις 1.7.2008 σε διάταξη Ανοικτού Κύκλου και στις 1.1.2009 σε διάταξη 

Συνδυασμένου Κύκλου. Παρατηρήθηκε ωστόσο καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των 

εργασιών για τη λειτουργία της Μονάδας, τόσο στον Ανοικτό όσο και στον 

Συνδυασμένο Κύκλο. Οι δύο Αεριοστρόβιλοι παραδόθηκαν στις 15.9.2008, ενώ στις 

11.7.2009, άρχισε η 30ήμερη δοκιμαστική περίοδος της Μονάδας σε διάταξη 

Συνδυασμένου Κύκλου, η οποία αναγνωρίστηκε και ως η ημερομηνία παραλαβής και 

εμπορικής λειτουργίας της Μονάδας. Το πιστοποιητικό παραλαβής εκδόθηκε στις 

11.11.2009 και μέχρι τις 31.12.2012, είχε καταβληθεί στον Εργολάβο το ποσό των 

€162.520.541, στο οποίο περιλαμβανόταν και ένα ποσό ύψους περίπου 

€10.426.619, για τις προσθήκες/τροποποιήσεις που είχαν εγκριθεί. 

(β) Προβλήματα αστοχιών στο έργο. Η περίοδος εγγύησης τριών χρόνων που 

προβλεπόταν στη σύμβαση, ξεκινούσε από την ημερομηνία έκδοσης του 

πιστοποιητικού παραλαβής (11.11.2009). Με την παραλαβή της Μονάδας, είχε 

δοθεί στον Εργολάβο κατάλογος εκκρεμοτήτων στον οποίο περιλαμβάνονταν 

περίπου 1250 θέματα. Μέχρι τις 11.7.2011 που συνέβηκε η έκρηξη στο Μαρί, είχαν 

διεκπεραιωθεί 1230 θέματα, ενώ είχαν προστεθεί και νέες αστοχίες οι οποίες είχαν 

διαβιβαστεί στον Εργολάβο για επιδιόρθωση/τακτοποίηση τους. Οι κυριότερες από 

αυτές, αφορούσαν τα συστήματα αυτοματισμού και επικοινωνίας, τους συμπιεστές 

αέρος των Αεριοστροβίλων, τον ιμάντα διαστολής του Ατμοστροβίλου και τη μονάδα 

παραγωγής απεσταγμένου νερού. Λόγω της καταστροφικής έκρηξης στο Μαρί, 

προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στη Μονάδα, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός 

λειτουργίας. Οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών ολοκληρώθηκαν τον 

Ιανουάριο 2013, με την επαναλειτουργία της Μονάδας. 

(γ) Απαιτήσεις Εργολάβου. Ο Εργολάβος υπέβαλε οικονομικές απαιτήσεις για 

αποζημίωση, ύψους €134.136.453, για την παροχή επιπλέον υπηρεσιών και 

εξοπλισμού. Οι Σύμβουλοι Μηχανικοί και η Ομάδα Έργου, αξιολόγησαν τις 

απαιτήσεις και, κατόπιν διαπραγματεύσεων με τον Εργολάβο, κατά τις οποίες 

συζητήθηκαν και οι ανταπαιτήσεις της Αρχής, κατέληξαν τον ∆εκέμβριο 2010, σε 

προκαταρκτική συμφωνία για την αποζημίωση του Εργολάβου με το επιπλέον 

ποσό των €5.645.514, στο οποίο περιλαμβανόταν και ένα ποσό ύψους 
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€4.238.381, για κάλυψη του ψηλού κόστους επιτάχυνσης των εργασιών, για 

επίσπευση της λειτουργίας της Μονάδας σε διάταξη Ανοικτού Κύκλου. Η 

συμφωνία εγκρίθηκε στις 12.4.2011 από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ. Ως εκ 

τούτου, το ποσό αποζημίωσης που καταβλήθηκε στον Εργολάβο έναντι των 

υπολοίπων οικονομικών απαιτήσεων του, ανήλθε στο €1.407.133. Η Υπηρεσία 

μας εξέφρασε την άποψη ότι, υπό τις περιστάσεις, η πιο πάνω διευθέτηση ήταν 

ικανοποιητική για την Αρχή. 

(δ) Απαιτήσεις Συμβούλων. Η συμφωνία ανάθεσης των συμβουλευτικών 

υπηρεσιών για την ανέγερση της Μονάδας αρ. 4 υπογράφηκε τον ∆εκέμβριο 2002, 

έναντι του ποσού των GBP 1.808.506. Λόγω της ακύρωσης – δύο φορές – του 

διαγωνισμού για την κατασκευή του Έργου, και της αναθεώρησης των εγγράφων 

προσφορών που χρειάστηκε να γίνει από τους Συμβούλους, οι τελευταίοι υπέβαλαν 

απαιτήσεις για οικονομικές αποζημιώσεις. Κατόπιν διαπραγματεύσεων, 

συμφωνήθηκε η καταβολή του ποσού των GBP 606.000 για πλήρη και συνολική 

διευθέτηση των απαιτήσεων τους. Η συμφωνία εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο της Αρχής στις 21.3.2006. 

Επίσης, λόγω της καθυστέρησης στην αποπεράτωση του έργου, προέκυψε η ανάγκη 

παράτασης της περιόδου παρουσίας των Συμβούλων στο εργοτάξιο. Ως εκ τούτου, το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο της Αρχής, ενέκρινε σε δύο συνεδρίες του, στις 18.11.2008 και 

22.9.2009, την καταβολή στους Συμβούλους επιπρόσθετου συνολικού ποσού 

€500.000, ως αποζημίωση για την παράταση της περιόδου παρουσίας τους στο 

εργοτάξιο. 

∆. Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού, Φάση ΙV – Μονάδες 

Συνδυασμένου Κύκλου Αρ. 5 & 6.  

Η Φάση IV προνοούσε την εγκατάσταση δύο Μονάδων (αρ. 5 & 6) Συνδυασμένου 

Κύκλου, με δυνατότητα διπλής καύσης (φυσικού αερίου και ντίζελ) δυναμικότητας 

περίπου 220MW η καθεμιά. Κατόπιν μελέτης του Αναπτυξιακού Προγράμματος 

Παραγωγής της Αρχής, η οποία είχε ανατεθεί σε ιδιώτες συμβούλους, εντοπίστηκαν 

οι αναθεωρημένες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια. Ενόψει των πιο πάνω, το 

∆ιοικητικό Συμβούλιο της Αρχής, αποφάσισε την προκήρυξη διαγωνισμού για την 

κατασκευή της Μονάδας αρ. 5, με στόχο τη λειτουργία της εντός του 2011. 

Αποφασίστηκε επίσης όπως, στους όρους του πιο πάνω διαγωνισμού, περιληφθεί 

σχετική πρόνοια που να παρέχει στην Αρχή το δικαίωμα να αναθέσει την κατασκευή 
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της Μονάδας αρ. 6 στον Ανάδοχο της Μονάδας αρ. 5, με τη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού [σύμφωνα με σχετική πρόνοια του 

Νόμου Ν11(Ι)/2006], εντός χρονικής περιόδου 3 ετών από την υπογραφή του 

συμβολαίου για τη Μονάδα αρ. 5, ανάλογα με τις εξελίξεις και τις ανάγκες σε 

ηλεκτρική ενέργεια. 

Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου Αρ. 5.  

(α) Πρόοδος εργασιών. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε με την ανάθεση του έργου 

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

Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 1.7.2009, και σύμφωνα με το πρόγραμμα 

εργασιών, η λειτουργία της Μονάδας σε διάταξη Ανοικτού Κύκλου προβλεπόταν να 

γίνει στις 1.7.2011 και σε διάταξη Συνδυασμένου Κύκλου στις 31.12.2011. Στις 

1.7.2011, παραλήφθηκε και τέθηκε στη διάθεση του ∆ιαχειριστή Συστήματος 

Μεταφοράς, ο Ανοικτός Κύκλος της Μονάδας, ο οποίος ωστόσο δεν είχε καταστεί 

δυνατό να τεθεί σε εμπορική λειτουργία, λόγω της καταστροφικής έκρηξης στο Μαρί 

στις 11.7.2011, που είχε προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στη Μονάδα, με αποτέλεσμα 

να τεθεί εκτός λειτουργίας. Το κόστος των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών για 

τον Ανοικτό Κύκλο είχε αναλάβει η Αρχή, επειδή είχε ήδη παραδοθεί, ενώ για τον 

Συνδυασμένο Κύκλο, ο Εργολάβος. Οι εργασίες αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν τον 

Νοέμβριο 2012, και η Μονάδα τέθηκε σε λειτουργία. 

Μέχρι τον ∆εκέμβριο 2012, καταβλήθηκε στον Εργολάβο το συνολικό ποσό των 

€244.396.273 για την εκτελεσθείσα εργασία, στο οποίο περιλαμβανόταν και ένα 

ποσό ύψους €9.822.224 για την αποκατάσταση των ζημιών της Μονάδας. 

(β) Απαιτήσεις Εργολάβου. Ο Εργολάβος υπέβαλε απαιτήσεις για οικονομικές 

αποζημιώσεις ύψους περίπου €175.000, εξ αιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών 

καθώς και τροποποιήσεων στον σχεδιασμό και στην κατασκευή της Μονάδας. 

Έχει γνωστοποιήσει επίσης την πρόθεση του για υποβολή απαίτησης, 

διεκδικώντας οικονομικές αποζημιώσεις λόγω της παρατεταμένης παρουσίας του 

στο εργοτάξιο, για εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών. Οι πιο 

πάνω απαιτήσεις του Εργολάβου εξετάζονται από τους Συμβούλους Μηχανικούς 

και την Ομάδα Έργου της Αρχής. 

(γ) Απαιτήσεις Συμβούλων. Η συμφωνία ανάθεσης των συμβουλευτικών 

υπηρεσιών για τη Φάση IV υπογράφηκε τον Φεβρουάριο 2006, έναντι του ποσού 
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των €3.165.400. Λόγω των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών, εγκρίθηκε η 

χρονική παράταση του πιο πάνω συμβολαίου, μέχρι την ολοκλήρωση των εν λόγω 

εργασιών, έναντι του ποσού των €738.000, ως αποζημίωση για την παράταση της 

περιόδου της σύμβασης. 

Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου Αρ. 6.  

Το ∆.Σ. της Αρχής, σε συνεδρία του στις 4.5.2010, αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει την 

Επιχειρησιακή Μονάδα Παραγωγής, όπως αρχίσει, χωρίς οποιαδήποτε δέσμευση, τη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον Εργολάβο της Μονάδας αρ. 5 για τη σύναψη 

συμβολαίου κατασκευής της Μονάδας αρ. 6, με στόχο την παράδοση της για 

εμπορική λειτουργία τον ∆εκέμβριο 2014. 

Ο Εργολάβος υπέβαλε την προσφορά του στις 18.7.2011, όμως, λόγω της 

έκρηξης στη Ναυτική Βάση και την καταστροφή του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού, 

η Αρχή αποφάσισε όπως η προσφορά φυλαχτεί, χωρίς να ανοιχτεί, μέχρι να 

αποφασίσει σχετικά το ∆Σ, ενόψει των νέων δεδομένων (κατά πόσο δηλαδή και 

πότε, θα προχωρήσει η κατασκευή της Μονάδας αρ. 6). Οι όροι του αρχικού 

διαγωνισμού, επέτρεπαν στην Αρχή όπως αξιολογήσει και διαπραγματευτεί την 

προσφορά του Εργολάβου και, λάβει την τελική απόφαση της, μέχρι τις 30.6.2012. 

Παράλληλα, αποφασίστηκε η επέκταση του συμβολαίου των Συμβούλων 

Μηχανικών, για να καλύψει την περίοδο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και 

σύναψης συμφωνίας με τον Εργολάβο, για την κατασκευή της Μονάδας. Η 

συμφωνία υπογράφηκε στις 27.9.2010, έναντι του ποσού των €167.444. 

Τελικά, στις 2.5.2012, το ∆.Σ. της ΑΗΚ, αποφάσισε τον τερματισμό της πιο πάνω 

διαδικασίας διαπραγμάτευσης και την επιστροφή στον Εργολάβο της προσφοράς 

που υπέβαλε, χωρίς να ανοιχτεί. 

Ε. Έργα Αποκατάστασης Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού (Η/Σ) Βασιλικού.  

Μετά την έκρηξη της 11ης Ιουλίου 2011, στον χώρο μεταξύ της Ναυτικής Βάσης 

«Ευάγγελος Φλωράκης» και του Η/Σ Βασιλικού και, τις εκτεταμένες ζημιές που είχε 

υποστεί ο Η/Σ με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας, λήφθηκαν αποφάσεις για 

σταδιακή αποκατάσταση των ζημιών και επαναλειτουργία του Σταθμού.  

Οι εργασίες αποκατάστασης των Μονάδων Συνδυασμένου Κύκλου αρ. 4 και 5, 

έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Οι Αεριοστρόβιλοι αρ. 52 και 51 τέθηκαν σε 
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εμπορική λειτουργία στις 29.6.2012 και στις 7.7.2012 αντίστοιχα, ενώ η Μονάδα 

αρ. 5, ως Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου, τέθηκε σε εμπορική λειτουργία στις 

21.11.2012. Οι Αεριοστρόβιλοι αρ. 42 και 41 τέθηκαν σε εμπορική λειτουργία στις 

15.11.2012, ενώ η Μονάδα αρ. 4, ως Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου, τέθηκε σε 

εμπορική λειτουργία στις 17.1.2013. 

Οι εργασίες αποκατάστασης των Ατμοηλεκτρικών Μονάδων αρ. 1, 2 και 3, 

αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τον Ιούλιο 2013. Η Μονάδα αρ. 3 αναμένεται να 

τεθεί σε εμπορική λειτουργία στις 15.5.2013, η Μονάδα αρ. 1 στις 12.6.2013 και η 

Μονάδα αρ. 2 στις 8.7.2013. 

Μέχρι τις 31.12.2012, η Αρχή είχε συνάψει συμβάσεις για την αποκατάσταση του 

Σταθμού, συνολικής αξίας €123.330.643 εκ των οποίων πραγματοποίησε έξοδα 

ύψους €77.218.742. Το ολικό κόστος των εργασιών που εκτελέστηκαν για την 

αποκατάσταση της λειτουργίας του Σταθμού, περιλαμβανομένου του ποσού των 

€77.218.742 των πιο πάνω συμβάσεων, των ζημιών στα αποθέματα των υλικών 

που ανήλθαν στα €2.411.263, του κόστους για μικρές αγορές – εκτός συμβάσεων 

– που ανήλθε στα €1.087.234 καθώς και του κόστους τόσο του προσωπικού που 

ασχολήθηκε με την αποκατάσταση των ζημιών όσο και της ∆ιεύθυνσης της ΑΗΚ, 

ύψους €13.313.118 και €4.701.518 αντίστοιχα, ανήλθε σε €98.731.875. 

Απευθείας ανάθεση έργων και προμήθειας υλικών/εξοπλισμού, για 

αποκατάσταση του Σταθμού, σε ένα οικονομικό φορέα. Τον ∆εκέμβριο 2011, 

παρατηρήσαμε ότι η Αρχή ανέθετε απευθείας έργα και προμήθειες υλικών/εξοπλισμού 

σε διάφορους οικονομικούς φορείς, χωρίς να ακολουθεί τις πρόνοιες που καθορίζονται 

στους Κανονισμούς της για τις περιπτώσεις προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης με ένα οικονομικό φορέα, χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης. 

Μεταξύ άλλων, η Υπηρεσία μας υπέδειξε στην Αρχή τα ακόλουθα: 

(α) ∆εν ετοιμαζόταν γραπτό αιτιολογημένο αίτημα για προσφυγή στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών/Οδηγιών της Αρχής. 

(β) Ανατίθεντο απευθείας συμβάσεις σε ένα οικονομικό φορέα, με συνοπτικές 

διαδικασίες, αντί με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως προνοείται στη σχετική 

νομοθεσία. 
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(γ) Στις περιπτώσεις ανάθεσης συμβάσεων με συνοπτικές διαδικασίες, η Αρχή 

αποδεχόταν την τιμή που υπέβαλλε ο οικονομικός φορέας, χωρίς να προβαίνει σε 

οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. 

(δ) Στις εκθέσεις αξιολόγησης αναφερόταν – κατά κανόνα – ότι η τιμή της 

προσφοράς, σε σύγκριση με τις τιμές παρόμοιων υλικών/εργασιών, θεωρείτο λογική, 

χωρίς να τεκμηριώνεται το συμπέρασμα αυτό (δηλαδή με ποιές τιμές γινόταν η 

σύγκριση). 

(ε) Οι Επιτροπές Αξιολόγησης και ∆ιαπραγμάτευσης θα έπρεπε να ήταν 

τουλάχιστον τριμελείς και να περιλάμβαναν και εκπρόσωπο της ∆ιεύθυνσης 

Προμηθειών, ώστε να ενισχύονται οι ασφαλιστικές δικλείδες, για διασφάλιση των 

συμφερόντων της Αρχής. 

Η Αρχή, απαντώντας στις παρατηρήσεις μας, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι στο μέλλον: 

(α) Για τις προσφορές που ζητούνταν από ένα Εργολάβο, θα ετοιμαζόταν στο 

εξής αιτιολογημένη έκθεση και η έγκριση θα ήταν γραπτή.  

(β) Για τις πιο πάνω προσφορές θα ακολουθείτο η προσφυγή στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης και θα διοριζόταν τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης και 

∆ιαπραγμάτευσης. 

(γ) Θα καταβαλλόταν προσπάθεια από την Αρχή, ώστε σε κάθε Έκθεση 

Αξιολόγησης, να τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι για τους οποίους η τιμή 

προσφοράς ενός προϊόντος, υπηρεσίας ή έργου κρινόταν λογική.  

(δ) Θα γινόταν σύγκριση της τιμής της κάθε προσφοράς και θα δηλωνόταν κατά 

πόσο αυτή κρινόταν λογική ή όχι. Επειδή η μέχρι τότε διαδικασία που 

ακολουθούσε η ΑΗΚ καθοριζόταν στην Τεχνική Οδηγία ΥΑ/1/2009 (αναθεώρηση 

με ισχύ από 5.10.2010), η Αρχή προχώρησε σε νέα αναθεώρηση της για να 

υλοποιήσει τις πιο πάνω αποφάσεις και να περιλάβει όλες τις εισηγήσεις της 

Υπηρεσίας μας (η αναθεώρηση τέθηκε σε εφαρμογή στις 15.3.2012). 

Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου Αρ. 4. Τον Φεβρουάριο 2012, κατόπιν 

διαπραγματεύσεων, ανατέθηκε στον αρχικό προμηθευτή των Αεριοστροβίλων της 

Μονάδας, η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για αποκατάσταση των ζημιών 

των Αεριοστροβίλων αρ. 41 και 42, έναντι του συνολικού ποσού των €11.509.671. 
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Στις 20.3.2012, το ∆.Σ. της Αρχής, αποφάσισε την ανάθεση εκτέλεσης των 

συναφών με τον πιο πάνω εξοπλισμό εργασιών αποκατάστασης, στην ίδια 

εταιρεία, έναντι του ποσού των €4.262.000, με περιθώριο αύξησης του μέχρι του 

ποσού των €5.000.000, λόγω της αδυναμίας επακριβούς υπολογισμού/εκτίμησης 

της έκτασης των εργασιών που απαιτούνταν για την αποκατάσταση της 

λειτουργίας της Μονάδας. Σημειώνεται ότι η Αρχή διατηρούσε σε ισχύ, συμβόλαιο 

συντήρησης των Αεριοστροβίλων αρ. 41 και 42 με την εν λόγω εταιρεία.  

Ένα επιπλέον ποσό, της τάξης των €1.400.000, υπολογιζόταν να απαιτηθεί, για το 

κόστος των ανυψωτικών μηχανημάτων, γερανών, σκαλωσιών και άλλων υπηρεσιών, 

τα οποία θα καλύπτονταν μέσω άλλων συμβολαίων που θα ανέθετε η Αρχή. 

Λόγω συμβατότητας, είχαν ήδη ανατεθεί, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, σε άλλη 

εταιρεία (τον κυρίως Εργολάβο της Μονάδας), αριθμός άλλων συμβάσεων, οι 

κυριότερες των οποίων ήταν η αποκατάσταση και επιδιόρθωση των συστημάτων 

εξαερισμού και κλιματισμού, των συστημάτων φωτισμού, του εξοπλισμού των 

αεριοθυρίδων των λεβήτων, του συστήματος πυροπροστασίας, των κτιριακών 

εγκαταστάσεων της Μονάδας, του συστήματος παρακολούθησης των εκπομπών 

ρύπων και των διακοπτών συγχρονισμού, έναντι του συνολικού ποσού των €4,7 εκ. 

περίπου. 

Πέραν των πιο πάνω, στις 3.4.2012, το ∆.Σ. της Αρχής, ενέκρινε την ανάθεση των 

εργασιών αποκατάστασης των λεβήτων ΝΕΜ, έναντι του ποσού των €2,75 εκ., το 

οποίο είχε προκύψει επίσης, ως αποτέλεσμα εφαρμογής της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης. Στο εν λόγω ποσό, περιλαμβανόταν και η προμήθεια του 

αναγκαίου εξοπλισμού. 

Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου Αρ. 5. Ενώ – όπως αναφέρθηκε σε πιο πάνω 

Παράγραφο της Έκθεσης μας – την 1.7.2011, είχε παραληφθεί και τεθεί στη διάθεση 

του ∆ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ο Ανοικτός Κύκλος της Μονάδας, αυτή δεν 

κατέστη δυνατό να τεθεί σε εμπορική λειτουργία, λόγω της έκρηξης της 11ης Ιουλίου 

2011 στο Μαρί, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές μεταξύ άλλων και στη Μονάδα 

αρ. 5, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας. Επειδή οι εγκαταστάσεις για 

λειτουργία της Μονάδας σε Ανοικτό Κύκλο είχαν παραδοθεί, η αποκατάσταση των 

ζημιών του Ανοικτού Κύκλου (που ήταν και οι περισσότερες) ήταν ευθύνη της 

Αρχής, ενώ η αποκατάσταση των ζημιών του Συνδυασμένου Κύκλου, ήταν ευθύνη 

του Εργολάβου κατασκευής της Μονάδας.   
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Λόγω των πιο πάνω ιδιαιτεροτήτων, η Αρχή αποφάσισε όπως οι εργασίες 

αποκατάστασης των ζημιών ανατεθούν στον υφιστάμενο Εργολάβο. Κατόπιν 

έγκρισης του ∆Σ, η Ομάδα Έργου προχώρησε σε διαπραγμάτευση με τον 

Εργολάβο για την ανάθεση των εν λόγω εργασιών. Παράλληλα, η Αρχή εξασφάλισε 

την εκτίμηση δαπάνης από τους ιδιώτες Συμβούλους της, οι οποίοι υπολόγισαν ότι 

το κόστος των πιο πάνω εργασιών θα ανερχόταν στα €6,05 εκ., ενώ το ποσό της 

προσφοράς του Εργολάβου ανερχόταν στα €8,90 εκ..  

Η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις του Εργολάβου και τις αντικειμενικές 

δυσκολίες, καθώς και το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης της λειτουργίας της 

Μονάδας, αντιπρότεινε στον Εργολάβο το ποσό των €6,62 εκ.  

Κατόπιν εντατικών διαπραγματεύσεων, ο Εργολάβος υπέβαλε την τελική του 

αντιπρόταση, για το ποσό των €7,50 εκ., το οποίο η Αρχή θεωρούσε ως 

αδικαιολόγητα ψηλό, ωστόσο ο Εργολάβος αρνήθηκε την περαιτέρω 

διαπραγμάτευση και επέμεινε στην πρόταση του, των €7,50 εκ., με τη συνομολόγηση 

νέας συμφωνίας και την ανάληψη της ασφάλισης των εργασιών από την Αρχή.  

Κατά την εξέταση του θέματος, το ∆.Σ. της Αρχής, αφού έλαβε υπόψη του: 

(α) Το ύψος του ποσού που ζητούσε ο Εργολάβος (€7,50 εκ.), δεν μπορούσε να 

τεκμηριωθεί, ενώ υπερέβαινε αρκετά την εκτίμηση των Συμβούλων που ήταν 

€6,05 εκ., καθώς και την εκτίμηση που είχε ετοιμάσει η ίδια η Αρχή και ανερχόταν 

στο ποσό των €6,60 εκ., 

(β) Το γεγονός ότι είχε προγραμματιστεί η λειτουργία της Μονάδας αρ. 5 μέχρι την 

1.7.2012 (πριν τη περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών και της μέγιστης ζήτησης σε 

ηλεκτρική ενέργεια) και, ως εκ τούτου, δεν υπήρχε χρόνος για προκήρυξη σχετικού 

διαγωνισμού, αποφάσισε στις 19.1.2012, κατά πλειοψηφία, κατόπιν περαιτέρω 

επαφών με τον Εργολάβο, να αποδεκτεί την προσφορά του έναντι του ποσού των 

€7,50 εκ. για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης της Μονάδας αρ. 5, με την 

έκδοση εντολής διαφοροποίησης (variation order) του υφισταμένου συμβολαίου, αντί 

της υπογραφής νέας συμφωνίας, που απαιτούσε ο Εργολάβος.  

Η προμήθεια του νέου εξοπλισμού για την αποκατάσταση των Αεριοστροβίλων 

αποφασίστηκε να ανατεθεί στον υφιστάμενο προμηθευτή του εν λόγω εξοπλισμού, 

με δέσμευση του σε πρόγραμμα παράδοσης της προμήθειας που να διασφαλίζει 

τη λειτουργία της Μονάδας τον Ιούλιο του 2012. Το κόστος προμήθειας του 
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εξοπλισμού, κατόπιν διαπραγμάτευσης με τον προμηθευτή, συμφωνήθηκε στα 

€9.518.113 και εγκρίθηκε από το ∆.Σ. της Αρχής, στις 13.12.2011. Ωστόσο, στις 

19.12.2011, ο προμηθευτής υπέβαλε βελτιωμένη πρόταση για μέρος του 

εξοπλισμού, μειώνοντας το τελικό κόστος σε €9.464.068. 

Το συνολικό κόστος αποκατάστασης του Ανοικτού Κύκλου της Μονάδας αρ. 5, 

περιλαμβανομένου και του εξοπλισμού, ανήλθε στα €22,4 εκ. περίπου, ενώ το 

κόστος αποκατάστασης του Συνδυασμένου Κύκλου στα €5,2 εκ. περίπου, ποσό το 

οποίο επωμίσθηκε ο Εργολάβος. 

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, το ∆.Σ. της Αρχής ενέκρινε στις 6.3.2012, επιπλέον 

ποσό €738.000, ως αποζημίωση προς τους Συμβούλους του Έργου, για τις 

υπηρεσίες τους κατά την παράταση της χρονικής περιόδου της σύμβασης, μέχρι τον 

∆εκέμβριο 2012. 

Στ. Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού – Τερματικό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου.  

Οι ενέργειες για την έλευση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στην Κύπρο 

άρχισαν ουσιαστικά τον Φεβρουάριο 2003, με Απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου, το οποίο ανέθεσε την ευθύνη υλοποίησης της πιο πάνω Απόφασης 

(μεταφορά ΥΦΑ και δημιουργία χερσαίου τερματικού αποϋγροποίησης στην περιοχή 

του Ενεργειακού Κέντρου στο Βασιλικό), στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού. Λόγω αδυναμίας στον προγραμματισμό/συντονισμό καθώς και 

καθυστέρησης στην υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης, για λόγους οι οποίοι 

αναφέρονται εκτενώς σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, το Υπουργικό Συμβούλιο 

αποφάσισε τον Μάρτιο 2009 όπως, για σκοπούς επίσπευσης, ανατεθεί στην ΑΗΚ η 

υλοποίηση της κατασκευής του έργου του χερσαίου τερματικού ΥΦΑ. Συγκεκριμένα, 

αποφάσισε μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

 Την ανάθεση στην ΑΗΚ της ευθύνης για τη δημιουργία του χερσαίου 

τερματικού ΥΦΑ. 

 Την επιλογή από την ΑΗΚ έμπειρου και εύρωστου στρατηγικού συνεργάτη, 

με σκοπό τη σύσταση κοινοπραξίας μαζί της, για την ανάπτυξη, 

χρηματοδότηση και λειτουργία του χερσαίου τερματικού ΥΦΑ. 

 Τον πλήρη διαχωρισμό των δύο έργων, δηλαδή του χερσαίου τερματικού 

ΥΦΑ και του τερματικού παραλαβής/αποθήκευσης πετρελαιοειδών. 
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Καθυστέρηση παρατηρήθηκε επίσης και στη στελέχωση καθώς και στη λειτουργία 

της ∆ημόσιας Εταιρείας Φυσικού Αερίου (∆ΕΦΑ), η οποία έχει την 

ευθύνη/αρμοδιότητα για την επιλογή του Προμηθευτή ΥΦΑ. Τελικά στις 2.11.2009, 

διορίστηκε το ∆.Σ. της ∆ΕΦΑ, το οποίο στις 10.11.2009, δημοσίευσε πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προεπιλογή πιθανών προμηθευτών ΥΦΑ. 

Στις 31.3.2009, το ∆.Σ. της ΑΗΚ, ενέκρινε τα ακόλουθα: 

(α) Το Σχέδιο ∆ράσης της Αρχής για υλοποίηση της κατασκευής του τερματικού 

ΥΦΑ. 

(β) Το έγγραφο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προεπιλογή πιθανών 

Στρατηγικών Συνεργατών, για σύσταση κοινοπραξίας, η οποία θα αναλάμβανε την 

ανάπτυξη, χρηματοδότηση και λειτουργία του χερσαίου τερματικού ΥΦΑ. 

Μετά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 12 εταιρείες υπέβαλαν σχετικές 

αιτήσεις στις 3.7.2009, για προεπιλογή τους ως υποψηφίων Στρατηγικών 

Συνεργατών, για σύσταση κοινοπραξίας ανέγερσης του τερματικού. Στις 

16.10.2009, το ∆.Σ. της Αρχής, αποφάσισε την προεπιλογή των 8 από τις πιο 

πάνω εταιρείες, στις οποίες στάληκε στις 4.12.2009, πρόσκληση για την υποβολή 

της πρότασης τους. Μετά από αξιολόγηση των προτάσεων που λήφθηκαν, 

επιλέγηκαν 5 εταιρείες (στη συνέχεια παρέμειναν 4, αφού η μία απέσυρε το 

ενδιαφέρον της), για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Στις 30.12.2010, το ∆.Σ. της 

ΑΗΚ, ενέκρινε την έκθεση αξιολόγησης των Συμβούλων και της 

∆ιαπραγματευτικής Ομάδας της Αρχής, αναφορικά με τη σειρά κατάταξης των 

τεσσάρων προτάσεων. 

Η υλοποίηση του πιο πάνω έργου, δηλαδή της τελικής επιλογής του Στρατηγικού 

Συνεργάτη για την ανάπτυξη, χρηματοδότηση και λειτουργία του χερσαίου 

τερματικού ΥΦΑ, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη διαδικασία επιλογής του 

Προμηθευτή ΥΦΑ και της υπογραφής μαζί του μακροχρόνιας σύμβασης 

προμήθειας ΥΦΑ, η οποία προωθείτο από τη ∆ΕΦΑ. Η εν λόγω διαδικασία 

ωστόσο, παρουσίασε αρκετή καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει 

αντίστοιχα και η επιλογή του Στρατηγικού Συνεργάτη από την ΑΗΚ.  

Κατόπιν των νέων εξελίξεων που σχετίζονται με την ανεύρεση Φυσικού Αερίου (ΦΑ) 

σε ένα από τα τεμάχια της θαλάσσιας αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου, 

το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τον Ιούνιο 2012 να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό 
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Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την 

έναρξη παράλληλων διεργασιών/διαπραγματεύσεων για ενδιάμεση λύση σε ότι 

αφορά την προμήθεια ΦΑ στην εγχώρια αγορά της Κύπρου πριν το 2017 – 2018. Το 

Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τον Αύγουστο 2012, την έναρξη παράλληλης 

διαδικασίας για την έλευση ΦΑ στην Κύπρο, ως ενδιάμεσης λύσης. Συγκεκριμένα, 

αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τη ∆ΕΦΑ και την ΑΗΚ, όπως ετοιμάσουν έγγραφο για 

την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ΦΑ στην Κύπρο χωρίς καθορισμό 

τεχνολογίας. Το πιο πάνω έγγραφο εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο 2012, και επέδειξαν 

ενδιαφέρον 17 προσφοροδότες, από τους οποίους προκρίθηκαν οι 14. Τον Ιανουάριο 

του 2013, εκδόθηκε διαγωνισμός προς τους 14 προσφοροδότες και λήφθηκαν 8 

προτάσεις. Μετά από προκαταρκτική αξιολόγηση που έγινε από κοινή Επιτροπή 

Αξιολόγησης ΑΗΚ – ∆ΕΦΑ, προκρίθηκαν 3 προσφοροδότες στους οποίους στάληκε 

– κατόπιν διευκρινιστικών συναντήσεων – ερωτηματολόγιο και τους ζητήθηκε μαζί με 

τις απαντήσεις να υποβάλουν και νέα τιμή σε ξεχωριστό φάκελο. Με βάση τις 

απαντήσεις, συμπληρώθηκε και υποβλήθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης η 

τελική Έκθεση Αξιολόγησης προς τη ∆ΕΦΑ, για να αποφασίσει όσον αφορά τους 

προσφοροδότες των οποίων θα ανοιγόταν ο οικονομικός φάκελος. 

Μετά την υποβολή ερωτημάτων από τη ΡΑΕΚ προς τη ∆ΕΦΑ σχετικά με τεχνικά 

θέματα και την ασφάλεια εφοδιασμού, η ΑΗΚ ανέλαβε να εξετάσει τα τεχνικά 

θέματα και προσέλαβε για το σκοπό αυτό, Σύμβουλο ο οποίος εξέτασε τα τεχνικά 

θέματα και υπέβαλε σχετική έκθεση στην ΑΗΚ, η οποία δόθηκε στη ∆ΕΦΑ. 

Σήμερα εκκρεμεί η απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΦΑ για το άνοιγμα των οικονομικών 

φακέλων και η αξιολόγηση των οικονομικών προτάσεων, λόγω αδυναμίας λήψης 

απόφασης από το αρμόδιο όργανο (∆.Σ. της ∆ΕΦΑ), εξ αιτίας της παύσης του 

Προέδρου της και της κένωσης ακόμα μιας θέσης του ∆.Σ. λόγω υπουργοποίησης 

του εν λόγω μέλους. Οι πιο πάνω θέσεις πληρώθηκαν τον Μάιο 2013 και αναμένεται 

η συνέχιση της διαδικασίας. 

24.  Εκκρεμή θέματα. 

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

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

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

δυσπραγούσες οικογένειες. Το Συμβούλιο της Αρχής, στη συνεδρία του ημερ. 

20.9.2005 ενέκρινε την εφαρμογή ειδικής διατίμησης (08) για τις πολύτεκνες 
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οικογένειες, καθώς και για δυσπραγούσες οικογένειες που παίρνουν δημόσια 

βοηθήματα, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή την 1.5.2006.  

Τα συσσωρευμένα έσοδα που απώλεσε η ΑΗΚ από την εφαρμογή αυτής της διατίμησης 

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

καταναλωτές. Με την απόφασή της αρ. 1/2010 η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ενέκρινε την 

ανάκτηση του κόστους από την θέσπιση της ειδικής διατίμησης (08). Η επιπλέον 

επιβάρυνση καθορίστηκε σε 0,134cent/kWh και η πρώτη χρέωση έγινε στους 

λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που καταγράφηκαν τον Αύγουστο του 2010.    

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

∆εκέμβριο του 2012, η Αρχή απώλεσε έσοδα ύψους €23.773.946 από τα οποία ποσό 

ύψους €14.875.903 ανακτήθηκε με την εφαρμογή των Υ∆Ω. Συνεπώς η 

συσσωρευμένη απώλεια εσόδων της Αρχής κατά την 31.12.2012 ανερχόταν σε 

€8.898.043.  

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι τα συσσωρευμένα έσοδα που απώλεσε η ΑΗΚ από την 

εφαρμογή της Ειδικής ∆ιατίμησης για τις Πολύτεκνες και ∆υσπραγούσες Οικογένειες 

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

καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των Πολύτεκνων και ∆υσπραγουσών Οικογενειών.  

Επισημαίνεται ότι για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ, ο περί 

Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Τροποποιητικός Νόμος του 2012 

συμπεριλαμβάνει νέες πρόνοιες για τους ευάλωτους καταναλωτές. Στην εν λόγω 

κατηγορία εντάσσονται οι (α) οικονομικά ασθενείς οικιακοί πελάτες που πλήττονται 

από την ενεργειακή φτώχεια (β) πελάτες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη 

συνεχή και αδιάλειπτο παροχή ενέργειας (γ) ηλικιωμένοι πελάτες που έχουν 

συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

συνοικούν με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το ως άνω όριο ηλικίας 

(δ) πελάτες με σοβαρά προβλήματα υγείας και (ε) πελάτες σε απομακρυσμένες 

περιοχές.  

Σύμφωνα με πρακτικά συνεδρίας ημερ. 11.1.2013 που πραγματοποιήθηκε στο 

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού αναφορικά με τις νέες πρόνοιες 

της Νομοθεσίας, το Κράτος φαίνεται να μελετά, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο 

ένταξης της κατηγορίας των ευάλωτων καταναλωτών στην ειδική διατίμηση 08.  
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Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκθέσεις της Υπηρεσίας μας η 

κοινωνική πολιτική του Κράτους πρέπει να εξασκείται από την ίδια την Κυβέρνηση.   

(β) 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 2012 η Αρχή κατέβαλε στην Αρχή Λιμένων Κύπρου το ποσό των €1.866.976, 

ενώ το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε για την περίοδο 2001 – 2012 ανήλθε στα 

€17.786.527.  

Η Αρχή ζήτησε επανειλημμένα από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού, την προώθηση μέτρων, ούτως ώστε να καθορισθούν ειδικά μειωμένα 

τέλη κατά την εισαγωγή πετρελαιοειδών στους Η/Σ της ΑΗΚ. Ωστόσο το ∆.Σ. της 

Αρχής Λιμένων Κύπρου αποφάσισε να μην εγκρίνει οποιαδήποτε διαφοροποίηση 

των εν λόγω δικαιωμάτων που καταβάλλει η ΑΗΚ στην Αρχή Λιμένων Κύπρου.  

Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, κρίνεται αναγκαίο όπως η Αρχή 

προβεί σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα για την απαλλαγή της από την υποχρέωση 

καταβολής λιμενικών δικαιωμάτων, ούτως ώστε να επιτευχθεί μερική μείωση του 

τελικού κόστους που επωμίζεται  ο καταναλωτής. Επειδή τα κατά καιρούς διαβήματα 

δεν απέφεραν θετικό αποτέλεσμα, εισηγηθήκαμε όπως η Αρχή, σε διαβούλευση με 

τους Νομικούς της Συμβούλους, εξετάσει το ενδεχόμενο απαλλαγής της από την 

καταβολή λιμενικών δικαιωμάτων με σχετική τροποποίηση της δική της νομοθεσίας.  

Σύμφωνα με πρακτικά σύσκεψης ημερ. 17.5.2011 για τα λιμενικά δικαιώματα στις 

παραλαβές μαζούτ/ ντίζελ της ΑΗΚ στην παρουσία, μεταξύ άλλων, των Υπουργών 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και Συγκοινωνιών και Έργων, 

αποφασίστηκε όπως ετοιμαστεί Προσχέδιο Νομοσχεδίου που θα τροποποιεί τον 

περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο ώστε η ΑΗΚ να καταβάλλει μειωμένα τέλη 

λιμενικών δικαιωμάτων προς όφελος του Κύπριου καταναλωτή. 

Στις 31.10.2011 η Αρχή απέστειλε στη Γενική ∆ιευθύντρια του ΥΕΒ&Τ Προσχέδιο 

Νομοσχεδίου με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 25 του περί Ανάπτυξης Ηλεκτρισμού 

Νόμου Κεφ. 171, έτσι ώστε η Αρχή να καταβάλλει ειδικά μειωμένα τέλη δικαιωμάτων 
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βάση των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Κανονισμών (Καταβλητέα ∆ικαιώματα), για 

προώθηση και ψήφισή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Σημειώνεται ότι για την 

προτεινόμενη τροποποίηση στο βασικό Νόμο  η Αρχή εξασφάλισε  την έγκριση της 

ΡΑΕΚ. Ωστόσο σε νέα σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 28.1.2013 για 

συζήτηση του θέματος, οι Υπουργοί Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και 

Συγκοινωνιών και Έργων αποφάσισαν ότι το αίτημα της ΑΗΚ δεν μπορεί να 

ικανοποιηθεί, θέση η οποία δεν βρίσκει σύμφωνη την Υπηρεσία μας.  

Επισημαίνεται ότι η Αρχή με σχετική επιστολή της ημερ. 19.4.2013 προς τον Γενικό 

∆ιευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού αναφέρει ότι σε 

σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό στις 27.3.2013, αποφασίστηκε 

μεταξύ άλλων, η κατάργηση των λιμενικών δικαιωμάτων που καταβάλλει η ΑΗΚ στην 

Αρχή Λιμένων Κύπρου για υπηρεσίες που δεν της παρέχονται και ζήτησε από το 

ΥΕΒ&Τ όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για υλοποίηση της πιο πάνω 

απόφασης. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος η ΑΗΚ με νέα επιστολή της ημερομηνίας 23 

Μαΐου 2013 προς τον Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού επισύναψε προτεινόμενη τροποποίηση της νομοθεσίας, σχετικά με το 

θέμα, για  προώθηση από το Υπουργείο. 

(γ) Απαλλοτρίωση ακινήτων στη Λεμεσό - Συνεκδικαζόμενες Προσφυγές Αρ. 

438/07 και 578/2008. Η Αρχή απαλλοτρίωσε τα κτήματα με αρ. εγγραφής 29391 και 

24677 στη Λεμεσό για τη δημιουργία κτιρίων, για την ικανοποίηση των αποθηκευτικών 

και άλλων αναγκών της. Η μεταβίβαση των ακινήτων επ΄ ονόματι της Αρχής έγινε στις 

20.9.2001. Ένεκα όμως του γεγονότος ότι τα κτήματα δεν χρησιμοποιήθηκαν για το 

σκοπό για τον οποίο απαλλοτριώθηκαν, εντός τριών χρόνων από την απαλλοτρίωση, 

οι πρώην ιδιοκτήτες των ακινήτων καταχώρισαν τις προσφυγές αρ. 438/2007  και 

578/08 με τις οποίες ζήτησαν την επιστροφή των κτημάτων. Μετά από απόφαση του 

Ανωτάτου ∆ικαστηρίου οι δύο προσφυγές συνεκδικάστηκαν . 

Στις 9.9.2011 το Ανώτατο ∆ικαστήριο εξέδωσε απόφαση  σύμφωνα με την οποία οι 

Προσφυγές επιτυγχάνουν με έξοδα. Η Αρχή καταχώρισε την Αναθεωρητική Έφεση 

αρ. 131/2011 καθώς και αίτηση αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης 

αφού εν όψει της ακυρωτικής απόφασης η Αρχή είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει τα 

ακίνητα στους νόμιμους ιδιοκτήτες. Τον Ιανουάριο του 2012 το Ανώτατο ∆ικαστήριο 

εξέδωσε διάταγμα για αναστολή εκτέλεσης της πρωτόδικης ακυρωτικής απόφασης 
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του ∆ικαστηρίου στις πιο πάνω προσφυγές, ημερομηνίας 9.9.2011.  Η εκδίκαση της 

Αναθεωρητικής Έφεσης εκκρεμεί.  

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με εκτίμηση που εξασφάλισε η Αρχή τον Ιούλιο του 2012, η 

αγοραία αξία του τεμαχίου ανέρχεται σε €9,1εκ. περίπου μη συμπεριλαμβανομένων 

των κτιριακών εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με επιστολή των Νομικών Υπηρεσιών ημερ. 

10.7.2012 σε περίπτωση απόρριψης της Αναθεωρητικής Έφεσης η Αρχή θα κληθεί να 

καταβάλει στους αιτητές το ποσό των €7,13εκ. περίπου (διαφορά της σημερινής 

αγοραίας αξίας με την αποζημίωση που έλαβαν οι αιτητές) πλέον νόμιμη αποζημίωση 

για ενοίκια τα οποία δεν καταβάλλονται λόγω της κατοχής από την Αρχή του πιο πάνω 

ακινήτου μέχρι την έκδοση απόφασης στην Έφεση.   

Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, η καθυστέρηση στην 

εκτέλεση των έργων για τα οποία γίνονται απαλλοτριώσεις, αφήνει εκτεθειμένη την 

Αρχή σε αγωγές των ιδιοκτητών της γης, με συνεπακόλουθο την καταβολή σημαντικών 

αποζημιώσεων.  
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