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Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή 
διενεργεί επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων ελεγχόμενων 
οργανισμών ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους τομείς αυτού. Η 
Ελεγκτική Υπηρεσία επιλέγει και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά τρόπον ώστε αυτές 
να αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη 
συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του δημόσιου 
συμφέροντος.  

Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων 
έχουν τεθεί ενώπιόν της από την ελεγχόμενη οντότητα.  

Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν 
στο αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα 
αδυναμιών ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής 
δεν αναμένεται ότι μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο. 

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των παρατηρήσεων 
και ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι συστάσεις αυτές 
επηρεάζουν την ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται συμμετοχή της 
Υπηρεσίας στη λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, η 
οποία εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη απόφασης, ως προς 
τον τρόπο χειρισμού των ευρημάτων ελέγχου και συστάσεων. 

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει, ή θα πρέπει να εκληφθεί, ότι με αυτή διατυπώνουμε 
κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη 
ποινικών ή άλλων αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, 
μόνο δε τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε αδικήματος. 
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1. Εισαγωγή 

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο 
ιδρύθηκε σύμφωνα με τον περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο Κεφ. 171 του 1952.  Διοικείται από 
Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και αποτελείται από τον 
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και επτά μέλη. 

Σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο, η ΑΗΚ διεξάγει τις δραστηριότητες της παραγωγής, μεταφοράς, 
διανομής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Μετά από τροποποίηση στον Νόμο στις 24 
Νοεμβρίου 2000 η ΑΗΚ εξουσιοδοτήθηκε να διεξάγει και δραστηριότητες σε τομείς που έχουν 
σχέση με την εκμετάλλευση και ανάπτυξη των περιουσιακών της στοιχείων, των τεχνικών της 
δυνατοτήτων, των εγκαταστάσεων, των υπηρεσιών και της τεχνογνωσίας της. 

Η ΑΗΚ, πέραν των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, ετοιμάζει χωριστούς λογαριασμούς 
για τις δραστηριότητες παραγωγής, μεταφοράς, διανομής, προμήθειας και για τις άλλες 
δραστηριότητες, σύμφωνα με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2003 
(Ν.122(Ι)/2003), ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο 
του 2021 (Ν.130(I)/2021), και τις σχετικές Ρυθμιστικές Αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 
Κύπρου για λειτουργικό και λογιστικό διαχωρισμό. 
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2. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 

2.1. Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € εκ. 
Έσοδα 837.9 
Εκ των οποίων κρατική χορηγία - 
Άλλα έσοδα 3.2 
Άλλες ζημιές 1.0 
Δαπάνες εκτός φορολογίας 784.4 
Κέρδος πριν από τη φορολογία 55.7 

Σημείωση: Τα πιο πάνω στοιχεία λήφθηκαν από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΗΚ.  

Κατηγορία 
προϋπολογισμού 

Τελικός 
προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα 
ποσά/ 

(υπερβάσεις) 
προϋπολογισμού 

δαπανών 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) 

 € € € % 
Κόστος Προσωπικού 120.599.000 111.538.213 9.060.787 7,5 
Δαπάνες Λειτουργίας 101.412.000 60.787.979 40.624.021 40,1 
Δαπάνες καυσίμων και 
αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας 

563.892.000 533.565.992 30.326.008 5,4 

Φορολογία και έξοδα 
χρηματοδότησης 

15.385.000 11.294.165 4.090.835 26,6 

Κεφαλαιουχικές 
Δαπάνες 

359.736.000 86.448.886 273.287.114 76 

Απρόβλεπτες Δαπάνες 151.600.000 - 151.600.000 100 

Σημείωση: Τα πιο πάνω στοιχεία έχουν ληφθεί από την ΑΗΚ χωρίς να έχουν ελεγχθεί από την Υπηρεσία μας. 
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2.2. Δαπάνες προσωπικού 

2.2.1. Μόνιμο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 2.154* 
 € 
Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   92.579.958** 
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο (βάσει του αριθμού υπαλλήλων 
στις 31.12.2019) 

42.980 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των 
ωφελημάτων 

45.873 

*  Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται 52 άτομα, τα οποία στις 31.12.2019 απασχολούντο στον Διαχειριστή 
Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, καθώς επίσης 44 συμβασιούχοι, οι όροι εργοδότησης των οποίων 
διέπονται από συγκεκριμένη συλλογική σύμβαση. 

** Περιλαμβάνει εργοδοτικές εισφορές για Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Τερματισμό απασχόλησης, Κοινωνική Συνοχή, ΓΕΣΥ καθώς επίσης και συνταξιοδοτικό κόστος τρέχοντος 
έτους (επιβάρυνση για τρέχουσα υπηρεσία στο Σχέδιο Συντάξεων πλέον εισφορά στο Ταμείο Προνοίας 
για τους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους πλέον το φιλοδώρημα που καταβάλλεται σε Συμβασιούχους 
κατά την αφυπηρέτησή τους μείον τις αποκοπές 3% από τους μισθούς των μελών του Σχεδίου Συντάξεων 
(Νόμος 216(Ι)/2012) και των Συμβασιούχων). 

2.2.2. Έκτακτο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 - 
Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   - 
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο (βάσει του αριθμού υπαλλήλων 
στις 31.12.2019) 

- 

2.2.3. Ωρομίσθιο προσωπικό 

Αριθμός προσωπικού στις 31.12.2019 - 
Δαπάνες για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές  - 
Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο (βάσει του αριθμού υπαλλήλων 
στις 31.12.2019) 

- 
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2.2.4. Ωφελήματα προσωπικού  

 € 
Ταμείο Βοηθείας 128.860 
Υποτροφίες και επιχορηγήσεις σε εξαρτώμενα άτομα προσωπικού 18.945 
Ταμείο Ευημερίας  1.599.960 
Ασφάλεια για αποζημίωση για θάνατο 330.480 
Ασφάλεια προσωπικών ατυχημάτων 106.002 
Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για τους 
υπαλλήλους 

3.647.527 

Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για τους 
συνταξιούχους 

4.124.737 

Ειδικό Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης  51.260 
Επιδότηση επιτοκίου εκπαιδευτικών δανείων 347.360 
Σύνολο 6.231.394 

Σημείωση: Τα στοιχεία που αναφέρονται στους πίνακες των παραγράφων 2.2.1 – 2.2.4 έχουν ληφθεί από 
την ΑΗΚ χωρίς να έχουν ελεγχθεί από την Υπηρεσία μας.   
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3. Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Αντίγραφο των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31.12.2019, 
συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Ελεγκτή που ετοιμάστηκε από ιδιώτες ελεγκτές ως ανάδοχοι 
σύμβασης για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, επισυνάπτεται (Παράρτημα). 
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4. Επιστολή προς τη Διοίκηση  

Η Επιστολή προς τη Διοίκηση ετοιμάστηκε από ιδιώτες ελεγκτές, ως ανάδοχοι σύμβασης για τον 
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΑΗΚ για το έτος 2019.  Σε αυτήν αναφέρονται ορισμένες 
σημαντικές, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, αδυναμίες στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) 
της ΑΗΚ, που αφορούν, κυρίως, στις γενικές δικλίδες ελέγχου ΠΣ, οι οποίες παρατίθενται στη 
συνέχεια: 

α. Δοκιμή σε νέα συστήματα/βελτιώσεις συστημάτων πριν την μεταφορά στο περιβάλλον 
παραγωγικής λειτουργίας.  

 Παρατηρήθηκε ότι δεν γίνεται για όλα τα ΠΣ της ΑΗΚ επαρκής δοκιμή των αλλαγών/ 
βελτιώσεων σε δοκιμαστικό περιβάλλον πριν την μεταφορά τους στο περιβάλλον 
παραγωγικής λειτουργίας.  

 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την Επιστολή προς τη Διοίκηση που ετοιμάστηκε από τους 
ιδιώτες ελεγκτές για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΑΗΚ για το έτος 2020, το 
θέμα εξακολουθεί να υφίσταται και, όπως αναφέρεται στην απαντητική επιστολή της ΑΗΚ 
προς τους ιδιώτες ελεγκτές, αυτό οφείλεται στην υποστελέχωση της. Συγκεκριμένα, 
αναφέρεται ότι «Η υλοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου προϋποθέτει την ύπαρξη 
διαφορετικών ρόλων από ξεχωριστά άτομα το οποίο δεν μπορεί να γίνει». 

 Τον Σεπτέμβριο 2022 ο Γενικός Διευθυντής της ΑΗΚ μάς πληροφόρησε ότι στη βάση της 
εισήγησης των ιδιωτών ελεγκτών αποφασίστηκε η αναθεώρηση των διαδικασιών σχετικά με 
την επιβεβαίωση της ορθότητας των αλλαγών. 

β. Μη δοκιμή ανάκτησης αντιγράφων ασφαλείας.  

 Σύμφωνα με την Επιστολή προς τη Διοίκηση για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
για το έτος 2019 θα πρέπει να υπάρχει βεβαιότητα ότι τα αντίγραφα ασφαλείας μπορούν να 
ανακτηθούν σε περίπτωση αποτυχίας του συστήματος. Στην υπό αναφορά επισήμανση, η 
ΑΗΚ απάντησε, ότι λόγω της σημαντικής ανεπάρκειας προσωπικού (severe shortage of 
personnel) και το μεγάλο όγκο δεδομένων, δεν ήταν εφικτό να γίνουν οι απαραίτητες 
δοκιμές.  Επισημαίνεται ότι, το εν λόγω θέμα περιλαμβάνεται και στην Επιστολή προς τη 
Διοίκηση που ετοιμάστηκε από τους ιδιώτες ελεγκτές για τον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων της ΑΗΚ για το έτος 2020. Στην απάντηση της ΑΗΚ προς τους ιδιώτες ελεγκτές 
για το έτος 2020, αναφέρεται ότι έχει γίνει αλλαγή στη διαδικασία και έχουν δοθεί οδηγίες 
για την διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων. 

 Τον Σεπτέμβριο 2022 ο Γενικός Διευθυντής της ΑΗΚ μάς πληροφόρησε ότι έχουν γίνει 
αλλαγές στη διαδικασία που αφορά δοκιμές ανάκτησης αντιγράφων ασφαλείας. 
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