
          
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001. 

1. Γενικά 

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

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

1984, για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Οι λογαριασµοί της Αρχής έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή που διόρισε η Αρχή, 

ύστερα από έγκριση µου, σύµφωνα µε το άρθρο 3(1) των πιο πάνω Νόµων.  Με 

βάση τις πρόνοιες των ίδιων Νόµων, η Υπηρεσία µου έχει διενεργήσει 

επιπρόσθετο οικονοµικό και διαχειριστικό έλεγχο. 

2.   Προϋπολογισµός 

(α)   'Εγκριση.  Ο προϋπολογισµός της Αρχής για το 2001 υποβλήθηκε στον 

Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού στις 6.7.00 και, µετά από 

διαβουλεύσεις που έγιναν µε το Υπουργείο Οικονοµικών, εγκρίθηκε από το 

Υπουργικό Συµβούλιο στις 7.2.2001 και κατατέθηκε στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων δυνάµει του άρθρου 3 των περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 

∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισµών) Νόµων, ενώ, µε βάση τις πρόνοιες των πιο 

πάνω Νόµων, έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή το αργότερο µέχρι τις 

30.9.2000.  Ο προϋπολογισµός ψηφίστηκε σε Νόµο που δηµοσιεύτηκε στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 23.3.2001 (αρ.23(ΙΙ)/2001).  Για τους 

µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο εγκρίθηκαν δωδεκατηµόρια, για την περίοδο 

όµως από 1η µέχρι 22 Μαρτίου 2001 διενεργούνταν δαπάνες χωρίς 

εξουσιοδότηση. 

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

ακολούθησε την ουσία του θέµατος, διενεργώντας δαπάνες µε βάση 

δωδεκατηµόρια για όλη την περίοδο από 1 Ιανουαρίου µέχρι 22 Μαρτίου 2001.  

∆εν θεωρήθηκε ορθό να σταµατήσει η λειτουργία της Αρχής, επειδή δεν 

εγκρίνονται δωδεκατηµόρια µετά από την 1η Μαρτίου. 

(β)   Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός.  Στις 9.5.02 το Υπουργείο 

Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού διαβίβασε στο Γενικό Εισαγγελέα σχετικό 
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Νοµοσχέδιο, για την τροποποίηση του περί Προϋπολογισµού της ΑΗΚ Νόµου του 

2001, για κάλυψη της υπέρβασης που προέκυψε στα πιο κάτω Κονδύλια. 

 
 
 

Κονδύλι 

 Αρχικός 
Προϋπο-
λογισµός 

 Συµπληρω-
µατικός 

Προϋπολογισµό
ς 

  
 

Ολικό 

  £  £  £ 
2-217 �∆ηµοσιεύσεις, 
∆ηµοσιότης και ∆ιαφηµίσεις� 

  
327.200 

  
600.000 

  
927.200 

2-269 �Επιχορήγηση για εφαρ-
µογή της αγροτικής πολιτικής� 

  
2.000.000 

  
1.250.000 

  
3.250.000 

 
Οι χρεώσεις που έχουν γίνει στα πιο πάνω Κονδύλια για την περίοδο 1.1-

31.12.2001 έχουν ως ακολούθως: 

 
Κονδύλι 

  
Είδος 

 
 

 
∆απάνη 

  
Υπέρβαση 

    £ £  £ 
2-217     470.441  143.241 
2-269  Οικιακό  520.762    

  Εµπορικό  37.495    
  Αγροτικό  2.274.711 2.832.968  832.968 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι ετοιµάστηκε νέο Νοµοσχέδιο το 

οποίο θα υποβληθεί στον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και 

περιλαµβάνει µόνο το σύνολο των υπερβάσεων στα πιο πάνω άρθρα. 

(γ) Αδαπάνητα ποσά Προϋπολογισµού.  Ενώ οι δαπάνες που 

προϋπολογίστηκαν για έργα αναπτύξεως στον προϋπολογισµό της Αρχής για το 

2001 ήταν £68,3 εκ., οι πραγµατικές δαπάνες ανήλθαν σε £36,3 εκ., παρέµεινε 

δηλαδή αδαπάνητο ποσό ύψους £32 εκ. ή ποσοστό 47%, λόγω κυρίως µη 

εκτέλεσης ή µη συµπλήρωσης των πιο κάτω έργων: 
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Κονδύλι  Προϋπολ. ∆απάνη Αδαπάνητα 
  £ εκ. £ εκ. £ εκ. 

4-507 Μονάδα Αφαλάτωσης στο Σταθµό 
Βασιλικού 

18,0 - 18,0 

4-512 Βελτίωση και Επέκταση ∆ικτύου 
Μεταφοράς 

17,7 13,3 4,4 

4-518 Βελτίωση και Ανέγερση Κτιρίων και 
Υποστατικών 

9,3 2,6 6,7 

4-528 Σύστηµα Πληροφορικής 1,9 0,3 1,6 

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

προϋπολογισµού και πραγµατικών δαπανών δηµιουργούνται από διάφορα 

περιστατικά που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του µεγάλου χρονικού διαστήµατος 

από την ετοιµασία µέχρι την εκτέλεση των προϋπολογισµών. 

(δ) Υπερβάσεις σε Κονδύλια του Προϋπολογισµού.  Σε ορισµένα Άρθρα  

έχουν παρατηρηθεί υπερβάσεις, οι οποίες δύνανται να καλυφθούν από άλλα 

Άρθρα, σύµφωνα µε το σχετικό Νόµο, αλλά µέχρι σήµερα δεν έχουν εγκριθεί από 

το Συµβούλιο της Αρχής.  Επίσης, σύµφωνα µε τον ίδιο Νόµο, η έγκριση των 

υπερβάσεων πρέπει µέσα σε τρεις µήνες να κατατεθεί από τον αρµόδιο Υπουργό 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι οι υπερβάσεις έχουν εγκριθεί από το 

Συµβούλιο της Αρχής στις 29.5.2002. 

(ε) ∆ιαδικασία παρακολούθησης Προϋπολογισµού.  Κατά το υπό εξέταση 

έτος παρατηρήθηκε αδυναµία στην παρακολούθηση, µέσω του µηχανογραφικού 

συστήµατος (SAP), των διενεργούµενων δαπανών, για διαπίστωση κατά πόσο 

βρίσκονταν εντός των πλαισίων του εγκριθέντος προϋπολογισµού.  ΄Οπως 

πληροφορήθηκα, από την 1.1.2002 το πρόβληµα έχει επιλυθεί. 

3. Οικονοµική κατάσταση 

(α)   Αποτελέσµατα έτους.  Σύµφωνα µε τους ελεγµένους λογαριασµούς 

παρουσιάζεται πλεόνασµα £39,19 εκ. πριν από τη φορολογία.  Συνοπτικά τα 

αποτελέσµατα των δυο τελευταίων ετών παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

 2001  2000 
 £ εκ.  £ εκ. 
΄Εσοδα 189,83  189,12 
΄Εξοδα 150,64  151,54 
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Πλεόνασµα έτους 39,19  37,58 

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

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

 2001  2000 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 2,64  1,98 
Πλεόνασµα προς Απασχολούµενο Κεφάλαιο 7,83%  8,12% 

4. Προσωπικό - Μισθοί, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές 

Η Αρχή εργοδοτούσε 2194 πρόσωπα (2112 για το 2000), από τα οποία τα 1975 

(1920 για το 2000) υπηρετούσαν σε µόνιµες θέσεις και 219 σε προσωρινές 

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

εισφορές κατά τα τελευταία δυο έτη παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 2001  2000 
 £000  £000 
(α)  Μόνιµοι υπάλληλοι    
Μισθοί και τιµαριθµικά επιδόµατα 25.886  24.357 
∆ιάφορα επιδόµατα και υπερωρίες 3.386  3.076  
Εργοδοτικές εισφορές 2.764  2.660 
Ωφελήµατα προσωπικού (Παρ. 6) 2.552  2.440 
Εισφορές στο Ταµείο Συντάξεων (Παρ. 5) 8.104  6.050 
 42.692  38.583 
    
(β)  Προσωρινοί υπάλληλοι 1.113  1.056 
 43.805  39.639 

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

προσωπικό, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ελλειµµατική εισφορά στο Ταµείο 

Συντάξεων, ήταν: 

 
 2001 2000  Αύξηση 
 £ £   
 20.357 19.755  3% 

5. Σχέδια Συντάξεων 

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

κατά τα τελευταία δυο έτη ήταν: 

  2001  2000 
  £000  £000 
 Για τρέχουσα υπηρεσία  5.618  5.397 
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 Για προηγούµενη υπηρεσία  2.486  653 
  8.104  6.050 

Σύµφωνα µε την τελευταία αναλογιστική µελέτη, που έγινε τον Ιανουάριο του 

1998, η υποχρέωση της Αρχής για προηγούµενη υπηρεσία στις 31.12.97 ήταν 

£11 εκ.  Το πιο πάνω ποσό θα ξοφληθεί µε 5 ετήσιες δόσεις των £2.485.560, 

αρχίζοντας από 1.1.98. 

Σηµειώνεται ότι η Αρχή δεν κατέβαλε έγκαιρα την τέταρτη δόση της ελλειµµατικής 

συνεισφοράς προς το Ταµείο ύψους £2.485.560, η οποία ήταν πληρωτέα την 

1.1.2001.  Ποσό ύψους £1.350.000 καταβλήθηκε στις 20.4.01 και στις 31.12.01 

εκκρεµούσε ποσό £1.135.560, χωρίς τους τόκους. 

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

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

υπαλλήλους να επιλέξουν είτε να ενταχθούν στο Σχέδιο Συντάξεων χωρίς 

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

πλειονότητα των υπαλλήλων έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Συντάξεων χωρίς 

εισφορές, ενώ στο Σχέδιο Συντάξεων µε εισφορές παρέµειναν 16 υπάλληλοι που 

διατηρούν το δικαίωµα µεταπήδησης τους στο Σχέδιο Συντάξεων χωρίς εισφορές 

κατά την ηµεροµηνία της αφυπηρέτησης τους. 

6. Ωφελήµατα προσωπικού. 

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

ακολούθως: 

 

 

 

 

  2001   2000 
  £  £ 
  Ταµείο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης  1.199.112  1.151.816 
  Ταµείο Ευηµερίας  523.677  500.337 
  Ταµείο Βοηθείας  213.609  204.384 
  Σχέδιο Υποτροφιών  156.150  146.500 
  Επιχορήγηση Κυλικείων  145.167  139.630 
  Επιδότηση επιτοκίου εκπαιδευτικών δανείων  118.430  97.871 
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  Οµαδική Ασφάλεια Ζωής  163.776  168.014 
  Ασφάλεια Προσωπικών Ατυχηµάτων  32.513  31.424 
  2.552.434  2.439.976 

7. Σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης. 

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

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

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

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

πρόωρα.   

Στους πρόωρα αφυπηρετούντες υπαλλήλους προσφέρεται ως αποζηµίωση το 

µικρότερο από τα ποσά που αναφέρονται πιο κάτω: 

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

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

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

αφυπηρέτησης). 

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

τελευταίου µηνιαίου µισθού του. 

(γ) Εφάπαξ ποσό £ 30.000. 

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

2001, έχουν αφυπηρετήσει 146 άτοµα, έναντι πρόσθετης συνολικής δαπάνης 

£2.418.534.  Αναλυτικά ο αριθµός αφυπηρετήσεων κατά έτος, µαζί µε τη σχετική 

δαπάνη, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
 

Έτος 
 Αριθµός 

αφυπηρετήσεων 
  

∆απάνη 
    £ 

2001  27  501.793 
2000  26  506.358 
1999  31  500.849 
1998  25  398.653 
1997  28  414.138 
1996  9  96.743 

    2.418.534 
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Κατά το 2001 αφυπηρέτησαν 27 υπάλληλοι, έναντι συνολικής αποζηµίωσης 

£501.792,66.  Μεταξύ αυτών συµπεριλαµβάνονται και υπάλληλοι ηλικίας 58-59 

ετών, µε υπολειπόµενη υπηρεσία µέχρι την κανονική αφυπηρέτηση περίπου 1-1½ 

χρόνο.   

΄Εχοντας υπόψη τους σκοπούς που επιδιώκονται από το σχέδιο, πιστεύω ότι κατά 

την έγκριση της αφυπηρέτησης µε βάση τον πιο πάνω Κανονισµό θα πρέπει να 

λαµβάνεται σοβαρά υπόψη η ηλικία και η υπολειπόµενη υπηρεσία του 

υπαλλήλου. 

Ο Πρόεδρος  της Αρχής µε πληροφόρησε ότι έχει ήδη οριστεί οµάδα που 

επεξεργάζεται τον καταρτισµό νέου σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης µέσα στα 

πλαίσια το οποίου θα ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις µας. 

8. Υπερωρίες 

Κατά τη διάρκεια του έτους πληρώθηκε υπερωριακή αποζηµίωση στο προσωπικό 

της Αρχής συνολικού ύψους £1.613.423, σε σύγκριση µε £1.317.600 το 2000 ή 

αύξηση κατά 22,4%.  

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα πιο κάτω: 

(α) Υπερωριακή αµοιβή σε συγκεκριµένους υπαλλήλους.  Μεγάλο µέρος της 

υπερωριακής αµοιβής λαµβάνεται συστηµατικά από συγκεκριµένο αριθµό 

υπαλλήλων, οι οποίοι, σε ορισµένες περιπτώσεις, αποζηµιώνονται για υπερβολικό 

αριθµό ωρών υπερωριακής εργασίας.  Συγκεκριµένα, σε 45 υπαλλήλους της 

Αρχής (κλ. Α5 µέχρι Α11) καταβλήθηκε συνολικό ποσό £298.084, µε µέσο όρο 

υπερωριών £6.625 ετησίως. 

(β) Υπερωριακή αµοιβή ανώτερων λειτουργών της Αρχής.  Ποσό ύψους 

£142.817 καταβλήθηκε σε λειτουργούς της Αρχής που κατέχουν µισθολογική 

κλίµακα Α13 και άνω, µε µέσο όρο υπερωριών £1.680 ετησίως.  Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι σε 7 περιπτώσεις λειτουργών (κλ. Α13 και κλ. Α14) η Αρχή 

κατέβαλε υπερωριακή αµοιβή συνολικού ύψους £46.626, µε µέσο όρο υπερωριών 

£6.661. 

Μέχρι σήµερα δεν θεσπίστηκαν Κανονισµοί, όπως εισηγήθηκα και σε 

προηγούµενες επιστολές µου, που να καθορίζουν τις προϋποθέσεις κάτω από τις 

οποίες θα καταβάλλεται υπερωριακή αποζηµίωση.  Η έλλειψη Κανονισµών για το 
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θέµα οδήγησε παλαιότερα σε καταδικαστικές αποφάσεις εναντίον της Αρχής, για 

υπερωρίες που αφορούν πρώην ∆ιευθυντές ή Γενικούς ∆ιευθυντές. 

Σχετική µε το θέµα είναι και η γνωµάτευση του Νοµικού σας Συµβούλου αρ. Φακ. 

ΑΗΚ/1193/ΚΣ ηµερ. 17.11.98, όπου σαφώς αναφέρεται ότι «... µόνο µε σχετική 

τροποποίηση των Κανονισµών µπορούν να τεθούν κάποια όρια στην άσκηση του 

δικαιώµατος επί της υπερωριακής αµοιβής...». 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε και πάλιν ότι η τροποποίηση του 

σχετικού Κανονισµού για τη µη καταβολή υπερωριών σε υπαλλήλους µε κλίµακα 

Α13 και άνω περιλαµβάνεται στα ανταιτήµατα της Αρχής προς τη συνδικαλιστική 

πλευρά, για ανανέωση της επόµενης συλλογικής σύµβασης. 

9. Έρευνες για πιθανά πειθαρχικά παραπτώµατα υπαλλήλων της Αρχής. 

Η Αρχή έχει προβεί σε έρευνες αναφορικά µε την πιθανότητα διάπραξης 

πειθαρχικού παραπτώµατος από υπαλλήλους της σε διάφορες περιπτώσεις. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα πιο κάτω: 

(α) Πειθαρχική υπόθεση υπαλλήλου.  Μετά από καταγγελία που έγινε από 

συγκεκριµένη εταιρεία, διεξήχθη έρευνα για συγκεκριµένο υπάλληλο της Αρχής, 

αναφορικά µε την εµπλοκή του και/ή συµφέρον του στην κατακύρωση του 

διαγωνισµού 163/2001 σε εταιρεία η οποία είναι εγγεγραµµένη στο όνοµα της 

συζύγου του πιο πάνω υπαλλήλου (ποσό Συµβολαίου US$ 256.704). 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής, που συνεδρίασε στις 25.4.02 ως Πειθαρχικό 

Συµβούλιο, επέβαλε πρόστιµο στον πιο πάνω, ύψους £3.000, καθότι ενέργησε 

κατά παράβαση του Πειθαρχικού Κώδικα της Αρχής Ηλεκτρισµού, Καν. 2(1)(β) 

των Κανονισµών του 1985 (Κ.∆.Π. 109/85) και του Κανονισµού 57 των περί Αρχής 

Ηλεκτρισµού (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισµών (Κ.∆.Π. 291/86). 

Με βάση τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν στο Πειθαρχικό Συµβούλιο, τις οποίες 

και αποδέχθηκε ο κατηγορούµενος, κατά την άποψη µου η υπόθεση έπρεπε σε 

πρώτο στάδιο να αποσταλεί στο Γενικό Εισαγγελέα, για σκοπούς λήψης των 

ενδεικνυόµενων νοµικών µέτρων. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι η υπόθεση έχει ήδη αποσταλεί για 

γνωµάτευση στον Γενικό Εισαγγελέα. 
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(β) Πειθαρχικές έρευνες για υπαλλήλους της Αρχής σε συγκεκριµένη 
Περιφέρεια� Παραβίαση σφραγίδων µετρητών/κλοπή ρεύµατος.   Τον 

Ιανουάριο του 2001 έγινε καταγγελία εναντίον Ανώτερου Λειτουργού σε 

συγκεκριµένη Περιφέρεια, από µερίδα υπαλλήλων της Αρχής, ότι επεµβαίνει για 

σειρά ετών στους µετρητές του σπιτιού του και των διαµερισµάτων του, µε 

αποτέλεσµα την κλοπή ηλεκτρικού ρεύµατος. 

Η Αρχή προέβη σε πειθαρχική έρευνα, η οποία και αναστάληκε µετά την έναρξη 

ποινικής έρευνας από την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση.  Εναντίον του πιο πάνω 

υπαλλήλου σχηµατίστηκε ανακριτικός φάκελος, για δόλια οικειοποίηση ενέργειας, 

οι εξετάσεις συµπληρώθηκαν και η υπόθεση διαβιβάστηκε στο Γενικό Εισαγγελέα 

της ∆ηµοκρατίας για µελέτη και περαιτέρω οδηγίες.  

Μετά τον έλεγχο που έγινε στους µετρητές όλου του προσωπικού της Αρχής που 

εργάζεται στη συγκεκριµένη Περιφέρεια, διεξήχθη πειθαρχική έρευνα για 8 

υπαλλήλους, αναφορικά µε υποκλοπή ηλεκτρικού ρεύµατος και 

παρέµβαση/πρόκληση ζηµιών σε µετρητές της Αρχής στα υποστατικά των εν 

λόγω υπαλλήλων.  Για τις δύο περιπτώσεις δεν τεκµηριώνεται πειθαρχικό 

παράπτωµα, ενώ για 6 περιπτώσεις ο Γενικός Εισαγγελέας, µετά από σχετική 

επιστολή των Νοµικών Συµβούλων της Αρχής, ζήτησε από τον Αρχηγό 

Αστυνοµίας όπως προβεί στην απαιτούµενη ανάκριση, για σκοπούς διαπίστωσης 

τυχόν διάπραξης ποινικού αδικήµατος από τους εν λόγω υπαλλήλους. 

10. ∆ιερευνώµενες υποθέσεις κλοπής ηλεκτρικού ρεύµατος 

Μετά από προφορικές καταγγελίες συγκεκριµένου καταναλωτή και τη διερεύνηση 

τους από την Αρχή, εντοπίστηκε συγκεκριµένος ύποπτος για επεµβάσεις σε 

µετρητές καταναλωτών της Αρχής, µε σκοπό την υποκλοπή ηλεκτρικού ρεύµατος, 

ο οποίος και συνελήφθη από την Αστυνοµία στις 19.12.01. 

Μέχρι τις 15.02.2002 διερευνήθηκαν από την Αστυνοµία παγκύπρια 141 

υποθέσεις.   

Στις περιπτώσεις όπου έγιναν υπολογισµοί στάληκαν ασφαλισµένες επιστολές 

στους ενδιαφερόµενους, µε τις σχετικές απαιτήσεις της Αρχής, οι οποίες 

ανέρχονται σε περίπου £1,5 εκ.  Μέχρι τις 15.04.02 δεν είχε εισπραχθεί κανένα 

ποσό. 
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11. Σύστηµα ελέγχου των εσόδων της Αρχής. 

Παρουσιάζονται αρκετές αδυναµίες αναφορικά µε την καταγραφή και 

παρακολούθηση της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύµατος ορισµένες από τις 

οποίες επεσήµανα και σε προηγούµενες εκθέσεις µου οι οποίες αφορούν την µη 

ικανοποιητική ή/και έλλειψη παρακολούθησης των καταστάσεων που ετοιµάζονται 

από το µηχανογραφικό σύστηµα αναφορικά µε την τιµολόγηση, τη µη 

πραγµατοποίηση επιτόπιων ελέγχων στους µετρητές ή την διεξαγωγή τους σε 

µακρά χρονικά πλαίσια, τον µη εντοπισµό των υποκλοπών από τους λειτουργούς 

που διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, τη µη συµβατότητα του προγράµµατος που 

χρησιµοποιεί το Τµήµα Καταγραφέων µε το έτος 2000, τη µη έγκαιρη ή/και 

έλλειψη διορθωτικών µέτρων από το υπεύθυνο Τµήµα της Αρχής στα 

προβλήµατα που εντοπίζονται από τους καταγραφείς, τη µη αντικατάσταση όλων 

των παλαιού τύπου µετρητών µεγίστης ζήτησης και τη µη συχνή εναλλαγή των 

καταγραφέων ως προς τις γεωγραφικές περιοχές (ζώνες) τις οποίες καταγράφουν. 

Οι παράγραφοι που ακολουθούν είναι ενδεικτικές. 

(α)  Εκθέσεις που ετοιµάζονται από το Μηχανογραφικό Κέντρο και αφορούν 
καταναλώσεις και δεδοµένα πελατών της Αρχής.  Για παρακολούθηση των 

ενδείξεων των µετρητών και εντοπισµό πιθανών λαθών ή υποκλοπών  

ετοιµάζονται  από το µηχανογραφικό σύστηµα τέσσερα είδη καταστάσεων 

(excemption reports). 

Λόγω του ότι τα κριτήρια, βάσει των οποίων ετοιµάζονται οι πιο πάνω 

καταστάσεις από το µηχανογραφικό κέντρο, καθορίστηκαν και παρέµειναν τα ίδια 

για περίοδο πέραν των δέκα χρόνων, οι καταναλώσεις και τα δεδοµένα των 

πελατών της ΑΗΚ διαφοροποιήθηκαν σηµαντικά (εγκατάσταση κλιµατιστικών, 

χρήση περισσότερων ηλεκτρικών συσκευών κ.τ.λ), µε αποτέλεσµα όλο και 

περισσότερες περιπτώσεις να παρουσιάζονται στις αναφερόµενες καταστάσεις 

υπό µορφή exemption reports, µε αποτέλεσµα να χαθεί η σηµασία της ετοιµασίας 

των πιο πάνω καταστάσεων και ο έλεγχος των πιο πάνω καταστάσεων ακόµα και 

σε περιπτώσεις που η πιθανότητα υποκλοπών ήταν αυξηµένη να είναι σχεδόν 

ανύπαρκτος. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι η Αρχή µεθοδεύει τρόπους 

συστηµατικής παρακολούθησης και ελέγχου των τεχνικών δεδοµένων όσο το 
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δυνατό µεγαλύτερου αριθµού καταναλωτών, κάνοντας χρήση νεώτερης 

τεχνολογίας και λογισµικού εξοπλισµού και ότι βρίσκεται στο στάδιο αναθεώρησης 

των κριτηρίων ελέγχου κατανάλωσης µε βάση σηµερινά δεδοµένα. 

(β)  Επιτόπιος έλεγχος των µετρητών (site testing) µε βάση σχετική οδηγία.  
Παρατηρείται καθυστέρηση στη διενέργεια των επιτόπου ελέγχων σε µετρητές 

που είναι εγκατεστηµένοι σε µεγάλους καταναλωτές που επιβάλλεται να 

διενεργούνται σύµφωνα µε σχετική οδηγία της Αρχής.   

Στην Περιφέρεια Λευκωσίας κατά το 2001 διεξήχθηκαν 263 επιτόπιοι έλεγχοι 

χωρίς να εντοπίσουν περιπτώσεις παραβιάσεων ή υποκλοπών εκτός από δύο 

περιπτώσεις που σύµφωνα µε τις εκθέσεις της Αρχής δεν είχαν σχέση µε 

υποκλοπή ενώ οι ίδιοι µετρητές αφαιρέθηκαν την επόµενη µέρα και κρατούνται 

από την Αστυνοµία, ως τεκµήρια για υπό διερεύνηση κλοπή ηλεκτρικού ρεύµατος. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι ενόψει της αντικατάστασης µερικών 

τύπων µετρητών µε σύγχρονους δεν κρίνεται σκόπιµη η επίσπευση των σχετικών 

εργασιών ελέγχου των εν λόγω µετρητών. 

(γ) Αναφορές καταγραφέων µετρητών (χειρόγραφες �µηχανογραφηµένες) 

Μη συµβατότητα προγράµµατος µε το έτος 2000 � Ηµεροµηνία εκτύπωσης.  
Το πρόγραµµα που είναι εγκατεστηµένο στον υπολογιστή του Τµήµατος 

Καταγραφέων Μετρητών δεν είναι συµβατό µε το έτος 2000 (Y2K compatible).  Για 

αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος, η ηµεροµηνία του υπολογιστή 

µετακινήθηκε προς τα πίσω, ώστε πάντα να είναι πριν από το 2000 µε 

αποτέλεσµα, η ηµεροµηνία εκτύπωσης των διάφορων καταστάσεων του 

συστήµατος να µην ανταποκρίνεται στην πραγµατική ηµεροµηνία εκτύπωσης.  

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι το πρόβληµα θα λυθεί µόνιµα µε την 

επικείµενη αναβάθµιση του συστήµατος η οποία θα προσφέρει και πρόσθετη 

λειτουργικότητα.  

Γραπτές αναφορές µε ελλιπή στοιχεία.  ΄Εχει παρατηρηθεί ότι κάποιες από τις 

γραπτές αναφορές των καταγραφέων της Περιφέρειας Λευκωσίας δεν φέρουν την 

υπογραφή ή/και το όνοµα του καταγραφέα ή/και την ηµεροµηνία της αναφοράς. 

∆ιερεύνηση µηχανογραφηµένων αναφορών καταγραφέων από το Τµήµα 
Εκµετάλλευσης (επιθεωρητές εγκαταστάσεων).  Κατά το έτος 2001 το Τµήµα 



 12 

Εκµετάλλευσης της Περιφέρειας Λευκωσίας, που ήταν υπεύθυνο για τη 

διερεύνηση των αναφορών των καταγραφέων της Περιφέρειας, διερευνούσε µόνο 

τις χειρόγραφες αναφορές και όχι τις µηχανογραφηµένες αναφορές οι οποίες 

περιλαµβάνουν κυρίως παραβιάσεις σφραγίδων είτε του ασφαλειοφορέα είτε του 

µετρητή. 

Έλλειψη συντονισµού - Ερµηνεία κωδικών.  ∆εν υπάρχει συντονισµός µεταξύ 

του τµήµατος ετοιµασίας των αναφορών, Τµήµα Καταγραφέων Μετρητών, και του 

Τµήµατος διερεύνησης αυτών των αναφορών, Τµήµα Εκµετάλλευσης (Κλάδος 

Επιθεωρητών), ως προς την ερµηνεία των κωδικών που χρησιµοποιούνται µε 

αποτέλεσµα να µη δίνεται η δέουσα σηµασία στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν 

αναφορές για παραβίαση σφραγίδων µετρητών. 

∆ιερεύνηση χειρόγραφων αναφορών καταγραφέων από το Τµήµα 
Εκµετάλλευσης (επιθεωρητές εγκαταστάσεων).  Σε ορισµένες περιπτώσεις 

υπάρχει σηµαντική καθυστέρηση στη διερεύνηση των αναφορών και η έκθεση του 

διερευνώντος υπαλλήλου που συµπληρώνεται στο πίσω µέρος της αναφοράς δεν 

υπογράφεται, ούτε συµπληρώνεται το όνοµα του καθώς και η ηµεροµηνία της  

διερεύνησης. 

Ενδεικτικά αναφέρεται συγκεκριµένη περίπτωση που ενώ υπάρχει αναφορά ότι 

στις 14.9.01«είναι παραβιασµένη η σφραγίδα της ΑΗΚ στο cut-out του µετρητή» η 

έκθεση του διερευνώντος λειτουργού δεν ήταν κατάλληλα συµπληρωµένη αλλά 

υπάρχει σηµείωµα µε ηµεροµηνία 12.3.02 αναφέροντας απλώς ότι έγινε αίτηση 

για νέο µετρητή. 

 (δ) Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι για παλαιού τύπου µετρητές µέγιστης ζήτησης 
(MDI)  Στους µεγάλους καταναλωτές, εµπορικούς και βιοµηχανικούς, για τους 

οποίους ετοιµάζονται τιµολόγια κάθε µήνα επιπρόσθετα από τον κανονικό µετρητή 

που καταγράφει τις µονάδες κατανάλωσης (κιλοβατώρες Kwh), εγκαθίσταται και ο 

µετρητής µέγιστης ζήτησης που καταγράφει το µέγιστο φορτίο (KVA) που 

ζητήθηκε από τον καταναλωτή.  Η ένδειξη µέγιστης ζήτησης είναι σηµαντικός 

παράγοντας   στον υπολογισµό της τελικής χρέωσης του καταναλωτή αφού στις 

περιπτώσεις όπου ο καταναλωτής παίρνει φορτίο µεγαλύτερο από αυτό για το 

οποίο έχει έγκριση και πλήρωσε, τότε πρέπει να αγοράσει το επιπρόσθετο φορτίο, 
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το οποίο κοστίζει  £79 για κάθε επιπρόσθετο KVA, µέχρι 315 KVA και £10/KVA 

για πάνω από 315 KVA. 

Το ύψος του µέγιστου φορτίου επηρεάζει επίσης και την τιµή χρέωσης ανά 

κιλοβατώρα (kwh),  αφού όσο αυξάνεται η µέγιστη ζήτηση, αυξάνονται και οι 

κιλοβατώρες που χρεώνονται στην πιο ψηλή τιµή και, κατ� επέκταση, αυξάνεται 

και το συνολικό ποσό χρέωσης. 

Υπάρχουν τρεις τύποι µετρητών µέγιστης ζήτησης εγκατεστηµένοι στους 

διάφορους καταναλωτές.  Για τους δύο τύπους µετρητών που είναι πολύ παλαιοί 

(υπάρχουν συνολικά 640 εγκατεστηµένοι µετρητές τύπου Transva  και Trivector), 

για τους οποίους δεν µπορούν να ελεγχθούν οι ενδείξεις που καταχωρίζονται από 

τους καταγραφείς, σε αντίθεση µε τους νέου τύπου ηλεκτρονικούς µετρητές οι 

οποίοι καταγράφουν τα απαραίτητα στοιχεία για σκοπούς ελέγχου. 

Τα πιο πάνω, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι για κάποιες ζώνες (γεωγραφικές 

περιοχές) παρέµειναν οι ίδιοι καταγραφείς για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, και τη 

µη διεξαγωγή αιφνιδιαστικών ελέγχων από ανώτερο προσωπικό των περιφερειών 

από καιρό σε καιρό στους καταναλωτές των οποίων η ένδειξη του µετρητή για 

µέγιστη ζήτηση (MDI) προγραµµατίζεται, εµπερικλείει σοβαρούς κινδύνους. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι η αντικατάσταση των µετρητών 

τύπου Transva προγραµµατίζεται να ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2002 και η 

αντικατάσταση των µετρητών τύπου Trivector θα αρχίσει µέσα στο 2003. 

(ε)  Μέτρα προστασίας έναντι πιθανών επεµβάσεων σε νέους ηλεκτρονικούς 
µετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος.  Οι νέοι ηλεκτρονικοί µετρητές 

κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος άρχισαν να εγκαθίστανται από την Αρχή εδώ 

και 7 χρόνια.  Αυτοί οι µετρητές προγραµµατίζονται στο Κέντρο Ελέγχου και 

Εφαρµογής Μετρητών (ΚΕΕΜ) της ΑΗΚ πριν από την εγκατάσταση τους.  Οι ίδιοι 

µετρητές διατίθενται και στην τοπική αγορά και µπορεί κάποιος να τους 

προµηθευτεί µαζί µε τις οδηγίες προγραµµατισµού τους.  Αν µε κάποιο τρόπο 

πληροφορηθεί και το µυστικό κώδικα που δόθηκε κατά τον προγραµµατισµό του 

στο ΚΕΕΜ, τότε µπορεί πολύ εύκολα, ακόµα και µέσω τηλεφωνικής γραµµής, να 

επέµβει στον προγραµµατισµό και στον τρόπο λειτουργίας του µετρητή.  

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι κάθε φορά που θα λαµβάνεται η 

ένδειξη της κατανάλωσης από το µετρητή θα λαµβάνεται επίσης και η ένδειξη του 
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αριθµού που δείχνει πόσες φορές έχει προγραµµατιστεί ο µετρητής και θα γίνεται 

σύγκριση µε τον αντίστοιχο αριθµό του προηγούµενου µήνα.  Αν η διαφορά που 

θα προκύπτει είναι πιο πάνω από το µηδέν η υπόθεση θα παραπέµπεται στο 

Κέντρο Επιδιόρθωσης και Ελέγχου Μετρητών (ΚΕΕΜ) για περαιτέρω έλεγχο.  

(στ) Εκστρατεία ελέγχου των ασφαλειοφορέων που άρχισε το καλοκαίρι 
του 1999 µετά την αυξηµένη ζήτηση ενέργειας.   Το Σεπτέµβριο του 1999, µετά 

τη µεγάλη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και τα γνωστά προβλήµατα 

υπερφόρτωσης στο δίκτυο της Αρχής, άρχισε εκστρατεία για εντοπισµό των 

καταναλωτών (βιοµηχανικών και εµπορικών) που έκαναν επέµβαση στους 

ασφαλειοφορείς.  Αυτοί οι καταναλωτές για διάφορους λόγους, είτε γιατί 

υπερφορτώνεται η εγκατάσταση τους, µε αποτέλεσµα να καίγεται η ασφάλεια 

τους, είτε γιατί εγκαθιστούν επιπρόσθετο φορτίο (πχ κλιµατιστικές συσκευές), 

χωρίς να ειδοποιήσουν την ΑΗΚ, προβαίνουν στην αντικατάσταση των 

υφιστάµενων ασφαλειών τους µε άλλες  µεγαλύτερης ονοµαστικής τιµής.  Παρόλο 

ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν γίνεται κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, καθότι ο 

µετρητής εξακολουθεί να καταγράφει όλη την κατανάλωση, εντούτοις η ΑΗΚ χάνει 

από τα δικαιώµατα της που πηγάζουν από την πώληση επιπρόσθετου φορτίου 

(KVA). Επίσης, στις περιπτώσεις όπου το επιπρόσθετο φορτίο αυξάνει το 

συνολικό φορτίο πέραν των 75 KVA, τότε χάνεται και η επιπρόσθετη χρέωση που 

γίνεται αναλόγως της µέγιστης ζήτησης. 

Από δειγµατοληπτικό έλεγχο καταναλωτών, κυρίως υψηλού κινδύνου, (2399 

καταναλωτές παγκύπρια) 685 ή περίπου 28% βρέθηκαν µε παραβιασµένες 

ασφάλειες και µε µεγαλύτερη ονοµαστική τιµή ασφάλειας.  Επίσης, παρά το 

γεγονός ότι το θέµα του ελέγχου των ασφαλειών είναι πρωταρχικής σηµασίας, και 

παρά το µικρό ποσοστό (3% παγκύπρια) που έχει ελεγχθεί  εισπράχθηκε ως 

αποτέλεσµα της εκστρατείας ποσό £103.160 από την πώληση πρόσθετου 

φορτίου.  

(η)  Παράνοµη σύνδεση επιπρόσθετου φορτίου.  Σύµφωνα µε τη σχετική 

οδηγία της Αρχής οι εµπορικοί καταναλωτές που είναι ενταγµένοι στη διατίµηση 

11 όταν αυξήσουν το εγκατεστηµένο τους φορτίο πάνω από 75 ΧΒΑ (KVA) 

κατόπιν έγκρισης και ελέγχου από την ΑΗΚ θα πρέπει να πληρώσουν για το 

επιπρόσθετο φορτίο (£79/KVA µέχρι τα 315 KVA και £10/KVA από 315 KVA µέχρι 
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1000 KVA) και να µεταταχθούν στη διατίµηση 12 όπου θα καταβάλλουν εκτός από 

την κατανάλωση τους και για το κόστος της µέγιστης ζήτησης. 

Παρόλο που στην ίδια οδηγία προνοείται η διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου για 

εντοπισµό των πιο πάνω περιπτώσεων και την τήρηση από το Τµήµα Εµπορικών 

Υπηρεσιών καλά ενηµερωµένων στατιστικών στοιχείων για τους καταναλωτές 

αυτής της διατίµησης, εντούτοις δεν έχουν εντοπιστεί από την Υπηρεσία µου 

οποιαδήποτε στατιστικά στοιχεία και ενδείξεις ότι διεξάγεται αυτός ο έλεγχος. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι η Αρχή θα πραγµατοποιήσει τις 

ανάλογες αλλαγές για να τηρεί καλά ενηµερωµένα στοιχεία για τους καταναλωτές 

αυτούς και θα διεξάγει συστηµατικό έλεγχο ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα οι 

περιπτώσεις αυτές. 

 (θ) Παραβάσεις λόγω λειτουργίας φορτίου έξω από τις πρόνοιες της 
διατίµησης.  Σύµφωνα µε σχετική οδηγία της Αρχής, τα κριτήρια για την 

εφαρµογή της κατάλληλης διατίµησης είναι η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και η 

ισχύς του φορτίου.  Παρατηρούνται όµως περιπτώσεις µερικής ή ολικής 

µετατροπής υποστατικών, χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία που απαιτεί η Αρχή, µε 

αποτέλεσµα να επηρεάζεται η διατίµηση.  ΄Ενα τέτοιο παράδειγµα είναι η 

µετατροπή σπιτιού (διατίµηση 01) σε µικροεργαστήριο, γραφείο ή κατάστηµα 

(διατίµηση 11).  Τα ίδια ισχύουν και στις περιπτώσεις όπου κατοικία ηλεκτροδοτεί 

παράνοµα άλλα υποστατικά µη οικιακής φύσεως. 

12. Προσφορές. 

(α) Συµβόλαιο 333/97, Αγωγός Γείωσης µε οπτικές ίνες & εξαρτήµατα.  Η 

Αρχή προµηθεύτηκε από εταιρεία, µέσω διεθνούς διαγωνισµού, αγωγό γείωσης 

για εναέριες γραµµές µεταφοράς µε ενσωµατωµένες οπτικές ίνες 

(ΟΡGW),συνολικού µήκους περίπου 325 km, καθώς επίσης και τα απαιτούµενα 

εξαρτήµατα.  Τα υλικά παραλήφθηκαν σε 5 παραδόσεις την περίοδο Αυγούστου 

1998 µέχρι Νοέµβριο 2000 και πληρώθηκε το ποσό των £979.038. 

Στις 29.1.2001 παρουσιάστηκε πρόβληµα στον αγωγό γείωσης, το οποίο 

εξελίχθηκε σταδιακά σε βαθµό πολύ ανησυχητικό για το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 

της Αρχής, προκαλώντας τη διακοπή της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης σε δύο 

γραµµές µεταφοράς (∆εκέλεια � Σωτήρα � Πρωταράς και ∆εκέλεια � Λάρνακα) και 

τη σοβαρή εξασθένιση του συστήµατος σε άλλη (Μονή � Γερµασόγεια).  Μετά από 
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αρκετές διαβουλεύσεις και συναντήσεις µεταξύ της Αρχής και του προµηθευτή 

επήλθε σχετική συµφωνία η οποία υπογράφηκε στις 23.10.01, για αντικατάσταση 

όλου του αγωγού που παρουσίασε προβλήµατα της οποίας όµως το 

χρονοδιάγραµµα παράδοσης του αγωγού δεν τηρήθηκε.  

Συγκεκριµένα, ενώ θα έπρεπε να παραληφθεί αγωγός µήκους 91km στο τέλος του 

2001 και 71km στο τέλος Μαρτίου 2002, παραλήφθηκε αγωγός 85km το 

Φεβρουάριο του 2002 (το µηχανογραφηµένο σύστηµα της Αρχής δεν 

ενηµερώθηκε µε την παραλαβή αυτή), ενώ εκκρεµεί η παραλαβή του υπόλοιπου 

αγωγού. 

Σηµειώνεται επίσης ότι, ενώ στο αρχικό συµβόλαιο υπήρχε περίοδος ευθύνης για 

ελαττώµατα 18 µηνών µετά τη συµπλήρωση του συµβολαίου και περαιτέρω 

περίοδος διόρθωσης ελαττωµάτων 12 µηνών µετά τον εντοπισµό οποιουδήποτε 

ελαττώµατος, η Αρχή δεν εντόπισε έγκαιρα τα προβλήµατα στον αγωγό και έτσι 

δεν ζήτησε ανανέωση της εγγυητικής. Ως αποτέλεσµα, δεν υπήρχε εγγυητική που 

να καλύπτει την περίοδο αντικατάστασης του µέρους του αγωγού µήκους 142km, 

και δεν επιβλήθηκε οποιαδήποτε ποινική ρήτρα για την αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση στην αποκατάσταση των ζηµιών. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι οι καθυστερήσεις ήταν αποδεκτές 

από την Αρχή αφού δεν επηρέασαν καθόλου το πρόγραµµα αλλαγής του 

κατεστραµµένου αγωγού και την ολοκλήρωση των εργασιών που επηρεάζονταν. 

(β) Μη κατάθεση εγγυητικής για πιστή εκτέλεση συµβολαίων µικρής 
δαπάνης.  Στα πλείστα συµβόλαια µικρής δαπάνης δεν απαιτείται  από τους 

όρους των προσφορών τραπεζική εγγύηση για πιστή εκτέλεση του συµβολαίου.   

(γ)  Παρακολούθηση και έλεγχος των συµβολαίων.  Η παρακολούθηση και ο 

έλεγχος των προσφορών µέσω του συστήµατος SAP είναι πολύ δύσκολη και 

χρονοβόρα, ενώ σε µερικές περιπτώσεις είναι αδύνατη.   

Μεταξύ άλλων σε ορισµένες περιπτώσεις η ενηµέρωση του συστήµατος µε τις 

παραλαβές εµπορευµάτων γίνεται µε καθυστέρηση, ενώ οι αδυναµίες που 

παρατηρούνται αναφορικά µε τη διαδικασία παραλαβής υλικών επηρεάζουν 

άµεσα τις προσφορές (σχετική αναφορά γίνεται στην επόµενη παράγραφο της 

έκθεσης µου). 
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Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι θα γίνει προσπάθεια κατά την 

επικείµενη αναβάθµιση του συστήµατος ώστε να βελτιωθεί η παρουσίαση των 

στοιχείων στο SAP και ότι οι διαδικασίες που αφορούν παραλαβές εµπορευµάτων 

στο σύστηµα σε µεµονωµένες περιπτώσεις δεν ακολουθούνται. 

13. Αδυναµίες του συστήµατος SAP. 

(α)  ∆ιαδικασία παραλαβής υλικών.  ∆ιαπιστώθηκαν κενά και αδυναµίες στη 

διαδικασία παραλαβής υλικών µέσω του µηχανογραφηµένου συστήµατος.  

Σχετικά αναφέρονται τα πιο κάτω: 

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

εµπορευµάτων σε συσχετισµό µε το µηχανογραφηµένο σύστηµα, µε 

αποτέλεσµα να δηµιουργούνται προβλήµατα στην ορθή και έγκαιρη 

ενηµέρωση του συστήµατος.   

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

παραλαβές των εµπορευµάτων.  Ιδιαίτερα προβλήµατα φαίνεται να 

παρουσιάζονται στις περιπτώσεις όπου τα εµπορεύµατα δεν 

παραλαµβάνονται στις αποθήκες αλλά καταλήγουν απευθείας στον 

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

Αξίζει να σηµειωθεί ότι εντοπίστηκαν αρκετές περιπτώσεις εµπορευµάτων που 

παραλήφθηκαν και τιµολογήθηκαν, ενώ εκκρεµεί η παραλαβή τους στο 

σύστηµα, µε αποτέλεσµα τα σχετικά συµβόλαια να παρουσιάζουν λανθασµένη 

εικόνα.  Ενδεικτικά παραδείγµατα αναφέρονται πιο κάτω: 

• Συµβόλαιο 346/98, παραγγελία 4500000723, Laboratory EQ & 
Chemicals, Vasilikos Power Station.  Παραλήφθηκαν και τιµολογήθηκαν 
εµπορεύµατα αξίας £78.393,85 το ∆εκέµβριο 1999, ενώ εκκρεµεί µέχρι 

σήµερα η ενηµέρωση του συστήµατος. 

• Παραγγελία 4500000503 � Oil Dielectric Tester.  ΄Εγιναν οι σχετικές 
παραλαβές και η τιµολόγηση, ύψους £21.715,86, έγινε τον Ιανουάριο 2000, 

χωρίς να ενηµερωθεί το σύστηµα µε τις σχετικές παραλαβές. 

• Συµβόλαιο 335/98, παραγγελία 4500000130, Replacement of the 
Earthwire of 132KV Transmission Lines.  ΄Εγινε η σχετική τιµολόγηση, 
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ύψους £12.649,03, τον Ιανουάριο 1999, χωρίς µέχρι σήµερα να ενηµερωθεί 

το σύστηµα µε τις παραλαβές. 

Συνολικά υπάρχουν εµπορεύµατα αξίας £3,03 εκ., τα οποία έχουν τιµολογηθεί 

από την Αρχή και σχεδόν όλα έχουν παραληφθεί (εξαίρεση αποτελούν οι λίγες 

περιπτώσεις προπληρωµής των εµπορευµάτων), ενώ δεν ενηµερώθηκε το 

σύστηµα µε τις σχετικές παραλαβές. 

(iii) Σε ορισµένες περιπτώσεις οι αποθηκάριοι ενηµερώνονται τηλεφωνικά για 

παραλαβές εµπορευµάτων βάσει συµβολαίων/παραγγελιών και προβαίνουν 

στις σχετικές καταχωρίσεις στο σύστηµα, χωρίς όµως να έχουν σχετικά 

στοιχεία και χωρίς οποιαδήποτε συµµετοχή τους στη διαδικασία παραλαβής 

των εµπορευµάτων, π.χ. παραλαβή γραφειακού εξοπλισµού βάσει 

παραγγελίας του Τµήµατος Αγορών και Προµηθειών. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι δεν έχει συµπληρωθεί η έκδοση 

(εναρµόνιση) των οδηγιών γενικά της Αρχής µε τις διαδικασίες του συστήµατος 

SAP, επειδή συνεχίζονται αλλαγές και αναµένεται αναβάθµιση του.  Αναφορικά 

µε την ενηµέρωση του συστήµατος για τις παραλαβές  εµπορευµάτων, έχει 

επεξηγηθεί η διαδικασία ξανά στους χρήστες και για τις περιπτώσεις που γίνεται 

αναφορά στην έκθεση έγιναν ήδη οι σχετικές παραλαβές στο σύστηµα.  Το 

πρόβληµα ενηµέρωσης του λογαριασµού GR/IR έχει εντοπιστεί και γίνεται 

προσπάθεια διόρθωσης των διαφορών. 

(β) ∆ηµιουργία λογαριασµών πιστωτών λόγω της αγοράς γης και κτιρίων.  

Από τις 28.2.99, όταν άρχισε να λειτουργεί το µηχανογραφηµένο σύστηµα (SAP), 

κάθε φορά που υπογράφεται µια συµφωνία για αγορά γης και κτιρίου για στέγαση 

υποσταθµού πληρώνεται το µισό της οφειλής και παράλληλα δηµιουργείται 

λογαριασµός πιστωτή, στον οποίο δίνεται αύξων αριθµός από το σύστηµα και 

καταχωρίζεται το υπόλοιπο της οφειλής.  Από κατάσταση που ετοιµάστηκε µέσω 

του SAP, για όλους τους πιστωτές (vendor accounts) που δηµιουργήθηκαν από 

τις 29.2.1999 µέχρι τις 31.12.2001 παρατηρήθηκε ότι αρκετοί αριθµοί 

λογαριασµών ελλείπουν.  

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι σύµφωνα µε την εταιρεία SAP AG 

αυτό οφείλεται σε συγκεκριµένη τεχνική του συστήµατος (buffering).  Με βάση 
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οδηγίες της έχει γίνει διόρθωση για να µη χρησιµοποιείται η τεχνική του buffering.  

Η διόρθωση είναι υπό δοκιµή και θα είναι έτοιµη σύντοµα. 
14. ΄Εγκριση πληρωµής από τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή στη Λεµεσό σε 
 τοπικό ραδιοτηλεοπτικό σταθµό, για υπηρεσίες που δεν 
 προσφέρθηκαν στην Αρχή. 
Μετά από διερεύνηση σχετικού παραπόνου που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία µου, 

φάνηκε ότι υποβλήθηκαν για πληρωµή τιµολόγια ραδιοτηλεοπτικού σταθµού της 

Λεµεσού, χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα υποστηρικτικά στοιχεία που να 

επιβεβαιώνουν ότι παρασχέθηκαν προς την Αρχή οι εν λόγω υπηρεσίες, ύψους 

£8.665. 

Μετά από σχετική αλληλογραφία µεταξύ της Υπηρεσίας µου και του Γενικού 

∆ιευθυντή της Αρχής, ο τελευταίος µε πληροφόρησε ότι ζητήθηκε από τον 

τηλεοπτικό σταθµό όπως ακυρώσει το πιο πάνω τιµολόγιο και εκδώσει νέο, 

ύψους £3.767.   

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι η Αρχή δεν προτίθεται να λάβει 

µέτρα εναντίον του υπαλλήλου επειδή δεν καταβλήθηκε οποιοδήποτε 

αδικαιολόγητο ποσό και ο εν λόγω υπάλληλος έχει ήδη αφυπηρετήσει.  Επίσης µε 

βάση την καθορισθείσα γενική πολιτική δεν αναµένεται να συµβεί παρόµοιο 

περιστατικό στο µέλλον. 

15. Συνδροµή της Α.Η.Κ. προς Κ.Ε.Β.Ε. και Ο.Ε.Β. 

Με απόφαση του Συµβουλίου και µε τη διαφωνία ενός µέλους, η Αρχή καταβάλλει 

στην Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων ποσό ύψους £10.000 και στο 

Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ποσό ύψους £8.000. 

Λαµβάνοντας υπόψη το νοµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο λειτουργεί τώρα η Αρχή 

εισηγήθηκα όπως επανεξεταστεί η σκοπιµότητα και χρησιµότητα της καταβολής 

των πιο πάνω ετήσιων  συνδροµών. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µου ανέφερε ότι η Αρχή θα επανεξετάσει το θέµα 

λαµβάνοντας υπόψη την ελευθεροποίηση της αγοράς 

16.  Προµήθεια Μαζούτ.  
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(α) Αναλύσεις ορισµένων συστατικών µαζούτ που δεν µπορούν να γίνουν 
στον Η/Σ ∆εκέλειας.  Από τον έλεγχο των αναλύσεων του Χηµείου του 

συγκεκριµένου Ηλεκτροπαραγωγού Σταθµού, διαπιστώθηκε ότι το Χηµείο δεν 

είναι σε θέση να κάνει αναλύσεις όσον αφορά σε 3 συστατικά του µαζούτ, 

συγκεκριµένα τη στάχτη (ash), το νάτριο (sodium) και  βανάδιο (vanadium). Το 

συµβόλαιο για αγορά µαζούτ διαλαµβάνει οικονοµική επιβάρυνση για µόνο ένα 

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

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

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

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

Ηλεκτροπαραγωγού Σταθµού του Βασιλικού.   

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι η πιο πάνω εισήγηση µου έγινε 

αποδεκτή και στις περιπτώσεις που τα αποτελέσµατα του ανεξάρτητου αναλυτή 

είναι ψηλά και κοντά στο όριο που προνοείται αναπροσαρµογή της τιµής του 

µαζούτ, θα αποστέλλονται τα δείγµατα στο χηµείο του Σταθµού Βασιλικού ή 

Μονής. 

(β) Ψηλό ποσοστό ασφαλτίνης στο µαζούτ.  Στα προηγούµενα χρόνια, πριν 

από το 2001, αλλά και στο συµβόλαιο για την προµήθεια µαζούτ για το 2002, 

προνοείται η καταβολή από τον προµηθευτή προστίµου, σε περίπτωση που η 

ασφαλτίνη υπερβαίνει το καθορισµένο ανώτατο ποσοστό του συµβολαίου.  Στο 

συµβόλαιο όµως για το 2001 δεν τέθηκε κανένας σχετικός όρος, µε αποτέλεσµα 

για ορισµένες παραλαβές του 2001, που παρουσίαζαν ποσοστά ασφαλτίνης 

ψηλότερα από τα προβλεπόµενα να µη γίνει αποκοπή χρηµάτων από τους 

προµηθευτές. Σηµειώνεται ότι εάν υπήρχε ρήτρα στο συµβόλαιο για πρόστιµο 

στην περίπτωση που η ασφαλτίνη υπερέβαινε το 4% (όπως στο συµβόλαιο µε την 

Glencore για το 2002), τότε η Αρχή θα εισέπραττε πρόστιµο ύψους περίπου 

US$378.000. Το ψηλό ποσοστό ασφαλτίνης επίσης προκαλεί προβλήµατα στους 

λέβητες και καυστήρες των Η/Σ, µε αποτέλεσµα να ξοδεύονται µεγάλα ποσά της 

τάξης των περίπου £500.000 ετησίως για έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι εκ παραδροµής δεν συµπεριλήφθηκε 

η σχετική ρήτρα στο συµβόλαιο για το 2001.  Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι η Αρχή 

απώλεσε χρήµατα για το λόγο ότι οι προµηθευτές υπολογίζουν στη σταθερή τιµή 
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που προσφέρουν όλες τις ρήτρες που τους επιβαρύνουν και διαµορφώνουν τη 

τιµή τους ανάλογα. 

17.  Αποθήκες. 

(α) Υλικά που δεν είναι καταχωρισµένα στο σύστηµα.  Όπως έχει αναφερθεί 
και σε προηγούµενη έκθεση µου, µεγάλος αριθµός υλικών αξίας περίπου 

£1.051.619 µέχρι και το τέλος του 2000 δεν ήταν καταχωρισµένα στο σύστηµα 

αλλά σε καρτέλες αποθήκης. Η καταχώριση των υλικών ολοκληρώθηκε το 2001 

και από αυτή έχουν προκύψει ελλείµµατα, τα οποία έχουν συσσωρευτεί από την 

ίδρυση της Αρχής και ανέρχονται συνολικά στις £332.432 για όλες τις Επαρχίες. 

Το Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών έχει ζητήσει έγκριση από το Συµβούλιο για 

διαγραφή τους. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι το Συµβούλιο έγκρινε τη διαγραφή 

των ελλειµµάτων. 

(β) Φυσικές καταµετρήσεις.  Βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων αλλά 

και της οικονοµικής οδηγίας που έχει εκδοθεί και υφίσταται από το 1983 

επιβάλλεται ο έλεγχος των υλικών αποθήκης και γενικά όλων των υλικών της 

Αρχής το λιγότερο µια φορά το χρόνο.  

∆ιαπιστώθηκε ότι, σε αρκετές από τις αποθήκες � γραφεία της Α.Η.Κ όπως 

Πάφου, Βασιλικού, Κακοπετριάς, Πόλης Χρυσοχούς δεν έγινε καµιά φυσική 

καταµέτρηση κατά τη διάρκεια του έτους. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι δόθηκαν γραπτές οδηγίες προς όλες 

τις Περιφέρειες και Ηλεκτροπαραγωγούς σταθµούς  όπως προβαίνουν 

συστηµατικά σε καταγραφή των υλικών των αποθηκών και το θέµα θα 

παρακολουθείται στενά από τη ∆ιεύθυνση της Αρχής. 

 (γ) Κλοπή υλικών Αποθήκης  £21.740,26.  Σε φυσική καταµέτρηση που έγινε 

στις αποθήκες της περιφέρειας Αµµοχώστου � Λάρνακας στις 30.1.2001, 

παρουσιάστηκαν ελλείµµατα συνολικής αξίας £22.389,38, από τα οποία 

£21.740,26 αποτελούν κόστος αγωγών που, όπως διαπιστώθηκε, είχαν κλαπεί 

από την αποθήκη. Η υπόθεση εξετάζεται από την Αστυνοµία. Η Αρχή δεν έχει 

προβεί σε οποιαδήποτε δική της διερεύνηση για το θέµα, ούτε και φαίνεται να έχει 

µελετήσει τρόπους προς αποφυγή παρόµοιων καταστάσεων στο µέλλον. 
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Σηµειώνεται επίσης ότι τα ασφαλιστικά συµβόλαια της Αρχής δεν περιλαµβάνουν 

αποζηµίωση σε περίπτωση κλοπής. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι η Αρχή εξετάζει τρόπους ώστε 

παρόµοια περιστατικά κλοπών να αποφεύγονται στο µέλλον ενώ ειδική έρευνα 

που διεξήχθη από την Αρχή έχει καταδείξει ότι δεν είναι προς το συµφέρον της 

Αρχής να διατηρεί ασφάλεια κλοπής.  

18. Εκκρεµή θέµατα 

(α) Αξιοπιστία Χηµείων Αρχής.  Κατόπιν εισηγήσεων  τόσο της Υπηρεσίας 

µου όσο και του εσωτερικού ελεγκτή της Αρχής ως προς την ενίσχυση των 

Χηµείων της, η Αρχή διόρισε οµάδα εργασίας, η οποία, µεταξύ άλλων υπέβαλε 

και την εισήγηση όπως υιοθετηθεί από τα χηµεία της Αρχής η µέθοδος ASTM D 

2622, αναφορικά µε την περιεκτικότητα σε θείο, η οποία είναι η µέθοδος που 

χρησιµοποιείται από τους ανεξάρτητους αναλυτές, αντί της µεθόδου ΙΡ 61. 

Στην απάντηση σας για το πιο πάνω θέµα στους λογαριασµούς του 2000 

αναφέρατε ότι ετοιµάζονται προδιαγραφές για την αγορά οργάνου για διεξαγωγή 

των αναλύσεων αναφορικά µε την περιεκτικότητα σε θείο, σύµφωνα µε τη µέθοδο 

ASTM D 2622, εντούτοις µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει η αγορά του εν λόγω 

οργάνου. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι το όργανο αυτό αναµένεται να 

παραληφθεί εντός του Ιουλίου 2002 και να τεθεί σε λειτουργία το συντοµότερο 

δυνατό µετά την παραλαβή του. 

(β)  Αναπτυξιακό Πρόγραµµα της Αρχής 1995-2003. Μετά τη διαφωνία που 

προέκυψε µε την Τράπεζα Αναπτύξεως (πρώην Ταµείο Κοινωνικής Ανάπτυξης) 

του Συµβουλίου της Ευρώπης, ως προς την ερµηνεία από το αρµόδιο σώµα της 

Ε.Ε. αναφορικά µε συγκεκριµένο όρο της οδηγίας (88/609/E.E.C.), η Αρχή 

εξασφάλισε έγκριση από το Υπουργικό Συµβούλιο για τη διευθέτηση 

διευκολύνσεων σε παρατράβηγµα ύψους µέχρι £15 εκ. από τις επιτόπιες 

τράπεζες. Παράλληλα εξασφάλισε προκαταρκτική έγκριση από την 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και Προϋπολογισµού για τη σύναψη 

δανείου ύψους µέχρι Ευρώ 50 εκ.  Τον Ιανουάριο του 2000 η Αρχή υπέβαλε τρίτη 

αίτηση στην Τράπεζα Αναπτύξεως του Συµβουλίου της Ευρώπης για απόσυρση 

Ευρώ 37 εκ., βάσει της αναλογίας του εγκεκριµένου δανείου για το Αναπτυξιακό 
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Πρόγραµµα µε τις δαπάνες της Αρχής που αφορούσαν έργα Μεταφοράς και 

∆ιανοµής, η οποία βρίσκεται ακόµα σε εκκρεµότητα.  Τελικά η αίτηση για την 

απόσυρση Ευρώ 37 εκ. ακυρώθηκε και έγινε νέα αίτηση τον Ιούλιο 2001 για 

απόσυρση Ευρώ 10 εκ.  Το ποσό τούτο παραλήφθηκε τον Αύγουστο 2001. 

(γ) Ασφάλεια πυρός και άλλων κινδύνων.  Η Αρχή συνήψε για την περίοδο 

1.1.91-31.12.95 συµβόλαιο µε δυο ασφαλιστικές εταιρείες για την ασφάλιση όλων 

των κτιρίων, µηχανηµάτων και αποθεµάτων της, έναντι πυρός και άλλων 

κινδύνων.  Το Σεπτέµβριο του 1993 οι δυο ασφαλιστικές εταιρείες ειδοποίησαν 

ότι από 1.1.94 θα τερµάτιζαν το συµβόλαιο και η Αρχή, προ του κινδύνου να 

µείνει ασφαλιστικά ακάλυπτη, προχώρησε στην εξεύρεση νέων ασφαλιστών, µε 

τους οποίους συνήψε νέα συµβόλαια για πενταετή περίοδο, µε αυξηµένα όµως 

ασφάλιστρα, µε αποτέλεσµα να επιβαρυνθεί µε επιπρόσθετη δαπάνη £120.000 

για τα έτη 1994-1995.  Στις 28.2.01, µέσω του δικηγορικού γραφείου της Αρχής, 

οι δικηγόροι των τριών από τους τέσσερις εναγόµενους υπέβαλαν συµβιβαστική 

πρόταση για εξώδικη διευθέτηση για το ποσό των £30.000.  Η συµβιβαστική 

πρόταση δεν έγινε αποδεκτή και ορίστηκε νέα ακρόαση για τις 15.7.01.  Στις 

27.7.2001 ακολούθησε τροποποιητική έκθεση από τις Νοµικές Υπηρεσίες της 

Αρχής, σχετικά µε το ποσό που απαιτείτο ως αποζηµίωση και στη συνέχεια η νέα 

απαίτηση κατατέθηκε στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο.  Μέχρι σήµερα η υπόθεση 

εκκρεµεί. 

(δ) Εκµετάλλευση αιολικού δυναµικού της Κύπρου 

(i) Με βάση διεθνείς δεσµεύσεις της Κύπρου για µείωση της εκποµπής 

διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα, καθώς και τους στόχους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 

(αέρας, ήλιος, βιοµάζα, σκουπίδια κ.ά.) αυξηθεί σε 12%, τουλάχιστον, µέχρι το 

2010, η Αρχή αποφάσισε την εκµετάλλευση της αιολικής ενέργειας.  Για το σκοπό 

αυτό αποφασίστηκε η δηµιουργία αιολικού πάρκου στον Κούρρη, δυναµικότητας 

6ΜW. 

Το Συµβούλιο µε απόφαση του ηµερ. 13.6.2000 ενέκρινε τις εισηγήσεις της 

∆ιεύθυνσης για εγκατάσταση ανεµογεννητριών. Στα πλαίσια της απόφασης 

αυτής, η Αρχή προχώρησε στην απαλλοτρίωση κτηµάτων στο χωριό Καντού 

(περιοχή Κούρρη). Επίσης αποφασίστηκε η εγκατάσταση ανεµογεννήτριας στον 
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Η/Σ Βασιλικού, µε υπολογιζόµενη δαπάνη γύρω στις £350.000. Στο αιολικό 

πάρκο του Κούρρη υπολογίζεται να εγκατασταθούν 10 µονάδες, ολικού κόστους 

γύρω στα £3,5 εκ. 

Κατά το 2001 ζητήθηκαν προσφορές για αγορά και εγκατάσταση 

ανεµογεννήτριας στο Βασιλικό, όµως η προσφορά ακυρώθηκε µετά την άρνηση 

του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως να παραχωρήσει σχετική πολεοδοµική 

άδεια.  Τον Απρίλιο 2002, µε το διαγωνισµό αρ. 418/2002 ζητήθηκαν προσφορές 

για αγορά και εγκατάσταση τεσσάρων ανεµογεννητριών στο Καντού.  ΄Οπως 

πληροφορήθηκα µέχρι σήµερα δεν έχει ληφθεί σχετική πολεοδοµική άδεια για το 

έργο αυτό. 

(ii) Μέσα στα πλαίσια της εναρµόνισης της Αρχής µε την πολιτική της 

Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), 

το Συµβούλιο στις 26/10/99 ενέκρινε την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας  (µε το 

όνοµα �Ηλεκτρική� Λτδ), το καταστατικό της οποίας εγκρίθηκε στις 25.4.2000. 

Παρόλο που η άποψη του Νοµικού Συµβούλου  είναι ότι η Αρχή µπορεί να 

ιδρύσει θυγατρική εταιρεία, µε βάση την ισχύουσα Νοµοθεσία, εντούτοις έχω 

σοβαρές επιφυλάξεις κατά πόσο είναι ορθό οργανισµοί δηµόσιου δικαίου να 

δηµιουργούν εταιρείες ιδιωτικού δικαίου, στις οποίες να µεταβιβάζουν 

αρµοδιότητες τους. Εάν κάτι τέτοιο είναι επιθυµητό εισηγήθηκα να προωθηθεί  

προσθήκη ειδικής πρόνοιας στο νόµο, η οποία να παρέχει ρητά στην Αρχή τέτοια 

εξουσία. 

Συναφώς αναφέρεται ότι η τεχνοοικονοµική µελέτη καταλήγει στο συµπέρασµα 

ότι υπό τις συνθήκες, το κόστος θα είναι ψηλό και για να είναι βιώσιµο το έργο θα 

πρέπει να επιχορηγείται κατά περίπου 40%.  Επίσης πρέπει να ληφθεί πολιτική 

απόφαση της Κυβέρνησης για να προχωρήσει η εκτέλεση του προγράµµατος. 

(iii) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την απόφαση του ηµερ. 13.6.2000 µεταξύ 

άλλων καθόρισε την τιµή αγοράς για τις Α.Π.Ε. στα 3,7 σ/kwh. 

Εξέφρασα την άποψη ότι το πιο πάνω θέµα έπρεπε να τεθεί και ενώπιον της 

Βουλής για τροποποίηση των σχετικών Κανονισµών, πράγµα που µέχρι σήµερα 

δεν έχει γίνει. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι η Γενική Εισαγγελία ετοιµάζει την 

τροποποίηση των σχετικών κανονισµών της Αρχής. 
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