
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ στις 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. 

 

1. Γενικά. 

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

Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 ως 2007, 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

Οι οικονομικές καταστάσεις της Αρχής έχουν ελεγχθεί 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. Με βάση τις διατάξεις των ίδιων Νόμων, η Υπηρεσία μας έχει 

διενεργήσει επιπρόσθετο οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο, από τον οποίο 

προέκυψαν τα πιο κάτω θέματα. 

2. Οικονομική κατάσταση. 

(α) Υποβολή Οικονομικών Καταστάσεων.  Σύμφωνα με το άρθρο 3 των περί Νομικών 

Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων, οι λογαριασμοί της Αρχής θα 

πρέπει να είναι έτοιμοι προς έλεγχο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του αμέσως επόμενου έτους και 

οι ελεγμένοι λογαριασμοί με την έκθεση του ιδιώτη ελεγκτή να υποβάλλονται στον Γενικό 

Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας όχι αργότερα από τις 30 Απριλίου για έγκριση. Οι ελεγμένες 

οικονομικές καταστάσεις της Αρχής υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας με καθυστέρηση στις 

2.6.2015. 

(β) Αποτελέσματα έτους. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις για το 2014, 

προέκυψε κέρδος πριν από τη φορολογία ύψους €48,5 εκ. ενώ, μετά τη φορολογία και μετά 

την επανακαταμέτρηση της υποχρέωσης του σχεδίου αφυπηρέτησης ύψους €244,3 εκ., 

βάσει του αναθεωρημένου ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19, προέκυψε έλλειμμα ύψους 

€202,3 εκ.  

Συνοπτικά τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων ετών παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

 2014 2013 
Αύξηση/ 
(Μείωση)  % 

 € εκ. € εκ. € εκ.   
Έσοδα 776,4 907,8 (131,4)  (14,5) 
Έξοδα 727,9 813,8 (85,9)  (10,6) 

Κέρδος έτους  (πριν τη φορολογία) 48,5 94,0 (45,5)  (48,4) 
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Ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται και σε μη ελεγχόμενες από τη ∆ημοκρατία περιοχές 

από το 1964 μέχρι σήμερα. Κατά την 31.12.2014 η αξία της ενέργειας που 

διοχετεύτηκε και δεν τιμολογήθηκε ούτε εισπράχθηκε από τους Τουρκοκύπριους των 

εν λόγω περιοχών, χωρίς την επιβολή τόκων, ανέρχεται, σύμφωνα με στοιχεία της 

Αρχής, σε €271,5 εκ. Για το 2014 η αξία της ενέργειας αυτής ήταν €1 εκ.  

3. Προϋπολογισμός. 

(α) Έγκριση. Ο Προϋπολογισμός της Αρχής για το 2014 υποβλήθηκε αρχικά στον 

Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (EEBT) στις 11.7.2013. 

Μετά από επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών στις 17.1.2014 για περίληψη στον 

Προϋπολογισμό των Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου για το 2014 νέων 

ρυθμίσεων που είχαν ενσωματωθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2014 και 

αφορούσαν σε θέματα προσωπικού, επιδόματα και άλλα θέματα, ο Προϋπολογισμός 

επανυποβλήθηκε στο Υπουργείο ΕΕΒΤ στις 7.2.2014. Ο Προϋπολογισμός εγκρίθηκε 

από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 26.3.2014 και κατατέθηκε στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων στις 27.3.2014 ενώ, με βάση τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, 

έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή το αργότερο μέχρι τις 30.9.2013. Ο 

Προϋπολογισμός ψηφίστηκε σε Νόμο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 

10.4.2014 και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας στις 

15.4.2014 (N.32(II)/2014) και προνοούσε συνολικές δαπάνες ύψους €753.4 εκ. 

(€1.038,1 εκ. το 2013). 

Κατά την περίοδο 1.3.2014 μέχρι 15.4.2014 έγιναν, όχι με ευθύνη της Αρχής, 

πληρωμές συνολικού ποσού €77.156.191 οι οποίες δεν ήταν νομικά καλυμμένες, 

εφόσον δεν υπήρχε εγκεκριμένος Προϋπολογισμός. 

Tον Ιούνιο 2015, ο Πρόεδρος της Αρχής μάς ανέφερε ότι οι δαπάνες για την 

περίοδο 1.3.2014-15.4.2014 περιορίστηκαν στις άκρως απαραίτητες για την 

απρόσκοπτη παροχή ρεύματος και κτήση εισοδήματος της Αρχής. 

(β) Υπερβάσεις σε κονδύλια του Προϋπολογισμού.  Σύμφωνα με στοιχεία 

της Αρχής, σε ορισμένα κονδύλια δαπανών υπήρξε κατ’ αρχήν υπέρβαση των 

προϋπολογισθέντων ποσών, συνολικού ύψους €51.529.909. Ποσό ύψους 

€45.099.593 καλύπτεται από εξοικονομήσεις σε άλλα άρθρα του ιδίου Κεφαλαίου, 

όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του περί Προϋπολογισμού της Αρχής 

Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2014 Νόμου του 2014 (Ν.32(ΙΙ)/2014). Σύμφωνα με 
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πρόνοιες του ιδίου άρθρου πρέπει να ληφθεί σχετική έγκριση από το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο (∆Σ) της Αρχής. Μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου 

εκκρεμούσε η εξασφάλιση της έγκρισης του ∆Σ της Αρχής για το ποσό των 

€13.893.788. Επίσης, μέσα σε τρεις μήνες από την έγκριση του ∆Σ της Αρχής, θα 

πρέπει να κατατεθεί από τον Υπουργό ΕΕΒΤ ενώπιον της Βουλής των 

Αντιπροσώπων έκθεση που να δεικνύει τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε 

τέτοια έγκριση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή χορηγήθηκε.  

Το υπόλοιπο ποσό ύψους €6.430.316, το οποίο αφορά στο Κονδύλι «Καύσιμα», 

δεν καλύπτεται από εξοικονομήσεις σύμφωνα με πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου 

και, ως εκ τούτου, απαιτείται η ετοιμασία Τροποποιητικού Προϋπολογισμού για το 

έτος 2014 και, προώθησή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι έχει ετοιμαστεί Τροποποιητικός 

Προϋπολογισμός, ο οποίος θα υποβληθεί στο ∆Σ για έγκριση και θα προωθηθεί 

προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση το συντομότερο δυνατό. 

4. Προσωπικό – Μισθοί/Ωφελήματα – Σχέδια Συντάξεων. 

(α)  Προσωπικό – Μισθοί.  Η Αρχή εργοδοτούσε 2.138 πρόσωπα το 2014 (2.169 

το 2013), τα οποία  υπηρετούσαν σε μόνιμες θέσεις (στην Αρχή δεν απασχολείται 

ωρομίσθιο προσωπικό). Οι εγκεκριμένες θέσεις σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό 

ανέρχονταν σε 2.313 για το  2014 (23 με διπλό σταυρό), σε σύγκριση με 2.405 το  

2013 ( 43 με διπλό σταυρό). Επίσης, το 2014 υπηρετούσαν 49 συμβασιούχοι, των 

οποίων οι όροι εργοδότησης διέπονται από συγκεκριμένη Συλλογική Σύμβαση.  

Ο ετήσιος μέσος όρος αποδοχών για το μόνιμο προσωπικό ανέρχεται σε €32.899 

(€35.420 για το έτος 2013), ενώ ο ετήσιος μέσος όρος των δαπανών για το μόνιμο 

προσωπικό, λαμβάνοντας υπόψη και την επιβάρυνση για τρέχουσα υπηρεσία στο 

Ταμείο Συντάξεων, η οποία, σύμφωνα με την αναλογιστική εκτίμηση του Σχεδίου 

Συντάξεων και Χορηγημάτων της Αρχής, που υποβλήθηκε στις 19.5.2015 με 

ημερομηνία αναφοράς 31.12.2014, για το 2014, ανερχόταν σε €6.161.000 

(€6.232.000 το 2013), ήταν €43.696 σε σύγκριση με €46.082 το 2013. 
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(β)  Σχέδια Συντάξεων.   

(i) Σύμφωνα με την πιο πάνω αναλογιστική εκτίμηση, η παρούσα αξία των 

υποχρεώσεων αυξήθηκε από €514 εκ. το 2013 σε €757 εκ. το 2014, ενώ η 

πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου αυξήθηκε από 

€537 εκ. το 2013 σε €539 εκ. το 2014, με αποτέλεσμα το πλεόνασμα ύψους 

€23 εκ. το 2013 να μετατραπεί σε καθαρή υποχρέωση ύψους €218 εκ. το 

2014.  Όπως έχουμε πληροφορηθεί, η αύξηση στην παρούσα αξία των 

υποχρεώσεων οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην ουσιαστική μείωση των 

επιτοκίων διεθνώς και κατά συνέπεια στη μείωση του προεξοφλητικού 

επιτοκίου που χρησιμοποιήθηκε στην Αναλογιστική Εκτίμηση από 3,73% το 

2013 σε 2,14% το 2014. 

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

Αρχής Ηλεκτρισμού (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1986-2013.  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 29Α όπως τροποποιήθηκε το 1996, των 

περί Αρχής Ηλεκτρισμού (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών 1986-2013, η 

Aρχή δύναται με απόφασή της να επιτρέψει σε υπάλληλο, ο οποίος έχει 

συμπληρώσει ηλικία 50 χρόνων και 25 τουλάχιστον χρόνια πραγματική 

υπηρεσία στην Αρχή, όπως αφυπηρετήσει πρόωρα. Στους πρόωρα 

αφυπηρετούντες υπαλλήλους προσφέρεται αποζημίωση, πέραν των 

συνταξιοδοτικών τους ωφελημάτων. 

Από την έναρξη του Σχεδίου το 1996 μέχρι και το 2013 (17 χρόνια) έχουν 

αφυπηρετήσει πρόωρα συνολικά 460 υπάλληλοι και το συνολικό 

επιπρόσθετο φιλοδώρημα που τους καταβλήθηκε, πέραν των 

συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, ανέρχεται στα €17,6 εκ. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με σχετικές επιστολές του Υπουργείου 

Οικονομικών και του Υπουργείου ΕΕΒΤ ημερ. 9.10.2013 και 14.10.2013, 

αντίστοιχα, ο Υπουργός Οικονομικών είχε εγκρίνει την αποδέσμευση του 

ποσού των €5 εκ. στον Προϋπολογισμό της ΑΗΚ για το έτος 2013 για 

σκοπούς αποζημίωσης βάσει του Κανονισμού 29Α, υπό την προϋπόθεση, 

μεταξύ άλλων, τερματισμού του εν λόγω Σχεδίου, με την αφυπηρέτηση 

των υπαλλήλων που θα το αξιοποιούσαν μετά την εν λόγω αποδέσμευση.   
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Κατά το 2014, δεν αφυπηρέτησε πρόωρα, βάσει του Κανονισμού 29Α, 

επιπρόσθετο προσωπικό, ενώ παράλληλα, ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής με 

επιστολή του στις 13.1.2015 προς τον Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου ΕΕΒΤ 

απέστειλε προσχέδιο Τροποποιητικών Κανονισμών, οι οποίοι καταργούν τον 

Κανονισμό 29Α, με την παράκληση όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για 

την προώθηση και ψήφισή τους από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.  Μέχρι την 

ημερομηνία ελέγχου (Απρίλιος 2015) εκκρεμούσε η προώθηση για έγκριση του 

εν λόγω νομοσχεδίου από το Υπουργείο ΕΕΒΤ. 

(iii) Σχέδιο Πρόωρης Στοχευμένης  Εθελούσιας  Αφυπηρέτησης της 

Αρχής.  Στη συνεδρία του ημερ. 8.10.2013, το ∆Σ αποφάσισε όπως η 

Αρχή προχωρήσει με την κατάρτιση ή/και τον σχεδιασμό νέου 

στοχευμένου Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης, στη βάση εκπόνησης 

σχετικής Αναλογιστικής Μελέτης. Το Σχέδιο ετοιμάστηκε από ιδιωτικό οίκο 

Αναλογιστών και, προκηρύχθηκε στις 21.11.2014, κατόπιν απόφασης του 

∆Σ της Αρχής στις 4.11.2014, με βάση την Απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου αρ. 77746 και ημερ. 29.10.2014. Με την υλοποίηση του 

Σχεδίου στις 31.3.2015, αφυπηρέτησαν 123 υπάλληλοι. Το συνολικό 

κόστος αποζημίωσης ανήλθε σε €8.753.531 και το οικονομικό όφελος 

βάσει της αναλογιστικής μελέτης ανέρχεται σε €38.255.445.  Η στόχευση 

της Αρχής με τη χρήση του εν λόγω Σχεδίου ήταν, σύμφωνα με την 

προκήρυξή του, η αποχώρηση/αφυπηρέτηση των υπαλλήλων που 

κατείχαν θέση ή δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις για κένωση οργανικής 

θέσης που προβλέπεται να καταργηθεί με βάση τη συμφωνημένη 

αναθεωρημένη οργανική διάρθρωση για το 2014.   

 Ορισμένες από τις βασικές διατάξεις του Σχεδίου αφορούσαν στις 

ακόλουθες: 

     Οι υπάλληλοι θα έπρεπε, κατά την 31.12.2014, να είχαν 

συμπληρώσει την ηλικία των 45 ετών, να ήταν όχι πέραν των 63 

χρόνων και να είχαν τουλάχιστον 15 χρόνια συνολικής υπηρεσίας 

στην Αρχή, 

     η αποζημίωση βασίστηκε σε ποσοστό ανάλογα με τους 

υπολειπόμενους μήνες υπηρεσίας μέχρι την ηλικία  υποχρεωτικής 
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αφυπηρέτησης, με μέγιστο επιτρεπόμενο ωφέλημα το ποσό των 

€125.000,  

     δόθηκε προτεραιότητα στους υπαλλήλους, η αποχώρηση των 

οποίων επρόκειτο να επιφέρει μεγαλύτερη εξοικονόμηση για την 

Αρχή, στους μεγαλύτερους σε ηλικία υπαλλήλους, καθώς επίσης 

στους υπάλληλους με τα περισσότερα χρόνια  υπηρεσίας και  

    το ποσό αποζημίωσης δεν θα υπόκειτο σε φόρο εισοδήματος. 

(γ)  Επιδόματα και Ωφελήματα Προσωπικού. 

(i)  Επιδόματα. Το ύψος των επιδομάτων που καταβλήθηκαν στο προσωπικό 

το 2014 ανήλθε σε €4,7 εκ. σε σύγκριση με €7,4 εκ. το 2013 

(περιλαμβανομένων των επιδομάτων για υπερωρίες ύψους €942.506 και 

€1,8 εκ., αντίστοιχα), σημειώνοντας μείωση ύψους €2,7 εκ. ή 36,5%, η 

οποία οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη μείωση καταβολής συγκεκριμένων 

επιδομάτων όπως, η υπερωριακή αμοιβή, το επίδομα γεύματος εκτός 

έδρας, το οδοιπορικό επίδομα και το επίδομα οδήγησης. 

  Σημειώνεται ότι, στην Έκθεσή μας για το 2012 αναφέραμε ότι, με βάση τους περί 

Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 1986 – 2013 και 

τις συλλογικές συμβάσεις που υπογράφτηκαν διαχρονικά, παραχωρούντο διάφορα 

επιδόματα στο προσωπικό και εισηγηθήκαμε την χωρίς καθυστέρηση επανεξέτασή 

τους με σκοπό την αναθεώρηση/διαφοροποίηση ή/και πιθανή κατάργησή τους, 

όπου αυτό απαιτείται. 

Μετά από σχετικές διαβουλεύσεις της Αρχής με συνδικαλιστικές 

οργανώσεις, επιτεύχθηκε στις 8.8.2013, συμφωνία Μείωσης Λειτουργικών 

Εξόδων – Εξορθολογισμός Επιδομάτων. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι, 

από τα 42 επιδόματα (27 σύμφωνα με ομαδοποίηση της Αρχής), 24 

καταργήθηκαν, 2 αναστάληκαν, 6 μειώθηκαν κατά 25%, 8 παρέμειναν ως 

είχαν, ενώ το επίδομα οδήγησης και το οδοιπορικό επίδομα 

καταβάλλονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Αναφέρεται επίσης ότι οι 

μειώσεις έγιναν στο βασικό μέρος του ύψους του επιδόματος, πριν τη 

μείωση ύψους 15% που εφαρμόζεται από 1.4.2013. 
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Σύσταση:  Η Υπηρεσία μας συστήνει όπως η Αρχή συνεχίσει τις 

προσπάθειες, σε συνεννόηση με τα αρμόδια Υπουργεία, ώστε να 

εξεταστεί η αναγκαιότητα της συνέχισης παραχώρησης ή/και 

τροποποίησης των υπόλοιπων επιδομάτων (π.χ. επίδομα οδήγησης, 

επίδομα Κυριακής και ∆ημόσιων Αργιών, επίδομα Σταθμού, επίδομα 

ακαθάρτου εργασίας) ως η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών. 

(ii) Ωφελήματα. Πέραν των επιδομάτων που αναφέρονται πιο πάνω, 

παραχωρούνται, με βάση τους περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όροι 

Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 1986 - 2013 και τις συλλογικές συμβάσεις που 

υπογράφτηκαν διαχρονικά, διάφορα ωφελήματα στο προσωπικό της Αρχής 

(συμπεριλαμβανομένων των συνταξιούχων), το ύψος των οποίων, σύμφωνα με 

στοιχεία της Αρχής, το 2014 ανήλθε σε  €6,8 εκ. (€6,9 εκ. το 2013) και 

παραθέτονται πιο κάτω: 

  2014  2013 

  €  € 

Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης   3.666.704*   3.918.244* 

Ειδικό Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης  51.260  51.260 

Ταμείο Ευημερίας  1.765.286  1.498.426 

Ταμείο Βοηθείας  214.593  228.784 

Επιδότηση Επιτοκίου Εκπαιδευτικών ∆ανείων  762.818  949.072 

Αποζημίωση για θάνατο  172.266  126.444 

Ασφάλεια Προσωπικών Ατυχημάτων  136.680  142.784 

  6.769.607  6.915.014 

*∆εν περιλαμβάνεται το κόστος που αφορά στους συνταξιούχους ύψους € 3.792.909 για 
το 2014  (€2.647.484 για το 2013). 

Η Υπηρεσία μας, όπως και στην Ετήσια Έκθεσή της για το έτος 2013, 

σημειώνει ότι το κόστος των παρεμφερών ωφελημάτων (ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη, επιδότηση εκπαιδευτικών δανείων, διατήρηση ταμείου 

ευημερίας για ευημερία/ψυχαγωγία των μελών κ.λπ.) δεν θα πρέπει πλέον 

να επιβαρύνει τον Οργανισμό, αλλά τους υπαλλήλους/συνταξιούχους του. 

Σημειώνουμε περαιτέρω ότι, η προώθηση ενός τέτοιου θέματος θα πρέπει 

να γίνει ακολουθώντας τις θεσμοθετημένες διαδικασίες. 

Τον Ιούνιο 2015, ο Πρόεδρος της Αρχής μάς ανέφερε ότι για τη 

συνομολόγηση/ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων, στις οποίες 

περιλαμβάνονται τα πιο πάνω παρεμφερή ωφελήματα, ακολουθούντο 
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επακριβώς οι πρόνοιες των πλαισίων καθοδήγησης που αποστέλλονταν 

από το Υπουργείο ΕΕΒΤ προς το ∆Σ της Αρχής. 

(δ) Υπερωριακή αποζημίωση.  Το ποσό που δαπανήθηκε το 2014 για 

υπερωριακή αποζημίωση ανήλθε σε €942.505 σε σύγκριση με €1.775.460 το 

2013, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση ύψους €832.955 ή 46,9%. Σε 22 

υπαλλήλους καταβλήθηκε υπερωριακή αποζημίωση από €5.000 μέχρι €25.000 

περίπου στον καθένα. 

Σημειώνεται ότι, ποσό ύψους €66.646 καταβλήθηκε σε λειτουργούς της Αρχής που 

κατέχουν μισθολογική κλίματα Α13 και άνω σε σύγκριση με €66.661 το 2013 (στο 

δημόσιο δεν καταβάλλονται υπερωρίες για τις μισθολογικές κλίμακες Α13 και άνω, 

εκτός ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που δίδεται σε πολύ 

μεμονωμένες περιπτώσεις). 

Ο Πρόεδρος της Αρχής μάς ανέφερε ότι η καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης υπόκειται 

σε αυστηρό έλεγχο από τη Γενική ∆ιεύθυνση και εγκρίνεται σε περιπτώσεις που η 

υπερωριακή εργασία είναι αναπόφευκτη. Πρόσθεσε επίσης ότι είναι δυνατό, σε 

μεμονωμένες περιπτώσεις που αφορούν σε επιδιόρθωση βλαβών στο σύστημα και στην 

εκφόρτωση καυσίμων στους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς, να δοθεί έγκριση από τον 

Γενικό ∆ιευθυντή για καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης και σε Λειτουργούς Κλίμακας 

Α13 και άνω. 

 (ε)  Μισθολογική αποκατάσταση υπαλλήλου για σκοπούς υπολογισμού της 

σύνταξης του.  Στις 6.9.2013, το Ανώτατο ∆ικαστήριο ακύρωσε την προαγωγή 

του υπαλλήλου Κώστα  Σιαρρή, ο οποίος κατείχε τη θέση  Ανώτερου Τεχνικού 

Σταθμού, (Κλίμακα Α9-Α10+1) και, ως εκ τούτου, η Αρχή επανέφερε τον πιο πάνω 

υπάλληλο στη θέση που κατείχε προηγουμένως με αμοιβή τη 14η βαθμίδα της 

Κλίμακας Α8. 

Ο πιο πάνω υπάλληλος αφυπηρέτησε από την υπηρεσία στις 16.10.2013 και τα 

συνταξιοδοτικά του ωφελήματα υπολογίστηκαν με βάση την βαθμίδα της θέσης 

που κατείχε κατά την ημέρα αφυπηρέτησης του (14η βαθμίδα της Κλίμακας Α8). 

Στις 17.6.2014, το ∆Σ της Αρχής αποφάσισε να αποκαταστήσει μισθολογικά τον εν 

λόγω υπάλληλο, μόνο όσον αφορά στον υπολογισμό καθορισμού της σύνταξης 

του, τοποθετώντας τον στο σημείο της Κλίμακας στο οποίο βρισκόταν προτού 

ακυρωθεί η προαγωγή του (8η βαθμίδα της κλίμακας Α10+1).  Ως εκ τούτου, 
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επανυπολογίστηκε η σύνταξη που του καταβάλλεται από 1.7.2014 και, όπως 

πληροφορηθήκαμε καταβλήθηκαν επίσης στον πιο πάνω υπάλληλο για την 

περίοδο 16.10.2013- 30.6.2014, αναδρομικά ποσά για τη σύνταξή του. 

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η πιο πάνω απόφαση του ∆Σ της Αρχής είναι απαράδεκτη 

και δεν συνάδει με το άρθρο 7 των περί Αρχής Ηλεκτρισμού (Σχέδιο Συντάξεων και 

Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και εξαρτωμένους τους 

(Όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης)) Ενοποιημένων Κανονισμών του 

1997, σύμφωνα με το οποίο «συντάξιμος μισθός λογίζεται ο ολικός τελευταίος πριν την 

αφυπηρέτηση μηνιαίος μισθός…». 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας συστήνει τον άμεσο επανυπολογισμό του ύψους της 

σύνταξης του πιο πάνω υπαλλήλου, με βάση τον τελευταίο μισθό πριν την 

αφυπηρέτησή του.  

Ο Πρόεδρος της Αρχής μάς ανέφερε ότι η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναμικού 

υιοθετεί τη σύσταση της Υπηρεσίας μας και θα υποβάλει εισήγηση στο ∆Σ της 

Αρχής για επανυπολογισμό του ύψους της σύνταξης του συγκεκριμένου 

συνταξιούχου, με βάση τον μισθό που είχε πριν τη μισθολογική αποκατάστασή του. 

(στ)  Παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών για προσωπικούς λόγους.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 3 του άρθρου 8 των Κανονισμών που 

αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο, «Καμιά περίοδος απουσίας μέλους με 

άδεια χωρίς απολαβές δε λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία, εκτός από τις 

περιπτώσεις: 

(i) Εκπαιδευτικής άδειας, η οποία παραχωρείται από την Αρχή σύμφωνα 

με τους ισχύοντες Κανονισμούς της Αρχής και 

(ii) άδειας η οποία παραχωρείται από την Αρχή για λόγους τους οποίους η 

Αρχή θεωρεί δικαιολογημένους κατά την απόλυτή της κρίση». 

Η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι, η Αρχή προβαίνει στην έγκριση αιτημάτων του 

προσωπικού για παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών για προσωπικούς λόγους, 

η οποία λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία, χωρίς ωστόσο, στις σχετικές αποφάσεις 

της να αναφέρεται κατά πόσον θεωρεί, κατά την απόλυτη κρίση της, 

δικαιολογημένους τους λόγους, με βάση τον πιο πάνω Κανονισμό. 
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Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Συντάξεων 

Νόμων του 1997 έως (Αρ. 2) του 2012, οι οποίοι αφορούν στους κρατικούς 

υπαλλήλους, καθώς επίσης και των σχετικών Κανονισμών άλλων Οργανισμών 

∆ημοσίου ∆ικαίου, άδεια άνευ απολαβών, η οποία δεν αφορά σε εκπαιδευτικούς 

λόγους ή σκοπούς δημόσιας πολιτικής, δεν θεωρείται συντάξιμη. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως μελετηθεί το ενδεχόμενο 

τροποποίησης των πιο πάνω Κανονισμών της Αρχής, έτσι ώστε η άδεια άνευ 

απολαβών για προσωπικούς λόγους να μην λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία.  

Ο Πρόεδρος της Αρχής μάς ανέφερε ότι η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναμικού θα 

προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τροποποίηση του σχετικού Κανονισμού, 

υιοθετώντας τη σύσταση της Υπηρεσίας μας. 

5. Εξορθολογισμός Οργανικής ∆ομής – Λειτουργικός και Λογιστικός 

διαχωρισμός δραστηριοτήτων της Αρχής. 

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

ανατέθηκαν, σε εταιρεία Συμβούλων, για το οποίο η σχετική μελέτη ολοκληρώθηκε το 

2007.  

Σημειώνεται ότι με απόφαση του ∆Σ ημερ. 7.6.2013 αποφασίστηκε η μείωση του 

προσωπικού κατά 10% εντός της επόμενης πενταετίας, δέσμευση την οποία έλαβε η 

Αρχή και έναντι της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ενώ με νέα 

απόφασή του ημερ. 10.9.2013 το ∆Σ ενέκρινε τη νέα οργανική διάρθρωση της Αρχής 

για το έτος 2014 σύμφωνα με την οποία οι οργανικές θέσεις της Αρχής μειώνονται 

κατά 321 ή ποσοστό 13,5% (περιλαμβανομένων των 83 θέσεων που ήδη 

καταργήθηκαν το 2013 με την πρόωρη αφυπηρέτηση υπαλλήλων βάσει του 

Kανονισμού 29Α).   

Σχετικά αναφέρεται ότι η ΡΑΕΚ με επιστολή της ημερ. 27.9.2013 ανέφερε ότι η πιο 

πάνω απόφαση του ∆Σ της Αρχής κινείται προς την ορθή κατεύθυνση και ζήτησε, 

μεταξύ άλλων, όπως υποβληθεί εντός Οκτωβρίου 2013, συγκεκριμένη δέσμευση 

μεσοπρόθεσμης στρατηγικής της Αρχής για τον εξορθολογισμό της οργανικής 

δομής και τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της με σαφείς στόχους που θα 

στηρίζεται στη διαφοροποίηση μεθόδων εργασίας, βελτίωση παραγωγικότητας και 

αύξηση της ευελιξίας και απόδοσης του Οργανισμού προς όφελος των 

καταναλωτών.   
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Στις 8.10.2013 το ∆Σ αποφάσισε όπως η Αρχή προχωρήσει με την κατάρτιση ή/και 

σχεδιασμό στοχευμένου Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης, το οποίο όπως 

αναφέρθηκε και στην παράγραφο 4(β) (iii) πιο πάνω, υλοποιήθηκε τον Μάρτιο 

2015 με την αφυπηρέτηση 123 υπαλλήλων.  Με την αφυπηρέτηση των πιο πάνω 

υπαλλήλων ο αριθμός των μόνιμων οργανικών θέσεων ανήλθε την 1.4.2015 σε 

2.011, αριθμός που ξεπέρασε τον στόχο των 2.041 οργανικών θέσεων που είχε 

τεθεί με βάση τη συμφωνημένη αναθεωρημένη οργανική διάρθρωση για το 2014. 

Στο μεταξύ, τον Ιούλιο 2014 η ΡΑΕΚ προχώρησε, με βάση τις εξουσίες που της 

παρέχουν οι Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι 2003 έως και 2012, 

στη δημοσίευση των Ρυθμιστικών Αποφάσεων αρ. 02/2014, 03/2014 και  04/2014, 

που αφορούν στον Λογιστικό και Λειτουργικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της 

Αρχής. Σημειώνεται ότι, με βάση τον Λειτουργικό διαχωρισμό που προνοείται από 

τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ αρ. 04/2014,  η Αρχή καλείται να προχωρήσει 

στη σύσταση 4 βασικών και λειτουργικά χωριστών  ∆ραστηριοτήτων (Παραγωγή, 

Προμήθεια, Μεταφορά και ∆ιανομή) και ακόμα μιας λειτουργικά χωριστής 

επιχειρησιακής μονάδας για τις άλλες δραστηριότητες. Με βάση τις πιο πάνω 

Αποφάσεις της ΡΑΕΚ, η Αρχή υπέβαλε τον Οκτώβριο 2014, αναλυτικά 

προγράμματα συμμόρφωσης (εγκρίθηκαν από τη ΡΑΕΚ τον Νοέμβριο 2014), η 

εφαρμογή των οποίων θα έπρεπε να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό και όχι 

αργότερα από το τέλος Μαρτίου 2015. 

Μέχρι την ημερομηνία ελέγχου (Απρίλιος 2015), σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, 

εκκρεμούσε η εφαρμογή ορισμένων ενεργειών. 

6. Μνημόνιο Συναντίληψης και αποκρατικοποίηση της Αρχής. 

Η Απόφαση για προώθηση πολιτικής αποκρατικοποιήσεων λήφθηκε από το 

Υπουργικό Συμβούλιο στις 5.12.2013 αφού έλαβε υπόψη, σύμφωνα με την 

Απόφαση, τις υποχρεώσεις της ∆ημοκρατίας που προκύπτουν από το Μνημόνιο 

Συναντίληψης. Με την εν λόγω Απόφαση εγκρίθηκε και το Πρόγραμμα ∆ράσης 

σύμφωνα με το οποίο η υλοποίηση της αποκρατικοποίησης της Αρχής, αναμένεται 

να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο 2017.  

Στις 4.3.2014 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας ο περί 

Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης Νόμος του 2014 (Ν. 28(I)/2014), ο οποίος 

ψηφίστηκε προς αποφυγή περαιτέρω επιδείνωσης της δημοσιονομικής 
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κατάστασης της ∆ημοκρατίας και για αύξηση των εσόδων του Κράτους, σημαντικό 

μέρος των οποίων θα πρέπει να προέλθει από την εφαρμογή ενός προγράμματος 

αποκρατικοποιήσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και για προώθηση 

επενδύσεων και επειδή το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται καλύτερα από τη 

μετατροπή ορισμένων Οργανισμών ∆ημοσίου ∆ικαίου σε νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου.  

Με σχετικό ∆ιάταγμα ημερ. 28.3.2014 (Κ∆Π 176/2014), το Υπουργικό Συμβούλιο 

κήρυξε, μεταξύ άλλων, την Αρχή  ως φορέα υποκείμενο σε αποκρατικοποίηση ενώ η 

μέθοδος, έκταση και διαδικασία της αποκρατικοποίησης   θα καθοριστεί μεταγενέστερα.  

Τον Οκτώβριο του 2013, η Αρχή κατακύρωσε τον διαγωνισμό που προκήρυξε για 

εξασφάλιση συμβούλων για καθορισμό της αξίας του Οργανισμού ως δρώσα 

επιχείρηση, έναντι ποσού ύψους €214.053 με χρονοδιάγραμμα παράδοσης τελικής 

έκθεσης από τους συμβούλους εντός οκτώ βδομάδων από την ημερομηνία έναρξης 

του έργου. Στις 28.4.2014, ο συμβουλευτικός οίκος υπέβαλε τελικό προσχέδιο 

Έκθεσης. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής μάς ανέφερε ότι η αξιοποίηση της πιο πάνω μελέτης, θα 

εξεταστεί από το ∆Σ σε εύθετο χρόνο. 

7. Καθυστερημένοι/Οφειλόμενοι Λογαριασμοί Κατανάλωσης Ηλεκτρισμού. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, το συνολικό οφειλόμενο ποσό για κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας κατά την 31.12.2014, συμπεριλαμβανομένης και της μη καταγραφείσας 

κατανάλωσης, ύψους €33,9  εκ. (€36,4 εκ. το 2013), ανήλθε σε €118,1 εκ. (€139,0 εκ. το 2013) 

από το οποίο,  σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, ποσό ύψους €49,4 εκ. (€62,7 εκ. το 2013) 

αφορούσε καθυστερημένες οφειλές λογαριασμών ηλεκτρισμού. Σημειώνεται ότι ποσό ύψους 

€15,4 εκ. (€11,8 εκ. το 2013) οφείλεται για περίοδο πέραν του ενός έτους.  Σημειώνεται επίσης 

ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, στις 28.2.2015, το συνολικό οφειλόμενο ποσό από 

∆ήμους, Κοινοτικά Συμβούλια, Συμβούλια Αποχετεύσεων, Αρδευτικά Τμήματα και το Τμήμα 

Αναπτύξεως Υδάτων ανερχόταν σε €4,6 εκ. σε σύγκριση με €7,3 εκ. στις 28.2.2014, 

παρουσιάζοντας μείωση ύψους €2,7 εκ. ή ποσοστό 37%. 

(α) Καθορισμός Εισπρακτικής Πολιτικής Χρεωστών.  Όπως αναφέραμε στην 

επιστολή μας αναφορικά με τον έλεγχο των λογαριασμών για το 2013, το ∆Σ της Αρχής, 

στη συνεδρία του στις 18.2.2014, είχε εγκρίνει νέο ολοκληρωμένο Σχέδιο ∆ιαχείρισης 
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Χρεωστών, για αντιμετώπιση του προβλήματος των καθυστερημένων οφειλών, το οποίο 

ωστόσο, μέχρι την ημερομηνία ελέγχου (Απρίλιος 2014) δεν είχε τεθεί σε εφαρμογή.  

Στη συνέχεια, με βασική αρχή τη μη χειροτέρευση της υφιστάμενης κατάστασης, σε 

συνεδρία του στις 24.6.2014, το ∆Σ αποφάσισε νέα Εισπρακτική Πολιτική Χρεωστών και 

αποφάσισε την εκπόνηση Σχεδίου Παρακολούθησής της και ενημέρωση του ∆Σ σε 

μηνιαία βάση. Σύμφωνα με τη νέα Εισπρακτική Πολιτική, απαιτείται μεταξύ άλλων 

πλήρης εξόφληση της τρέχουσας κατανάλωσης εντός της καθορισμένης ημερομηνίας 

εξόφλησης και επιβολή από την 1.9.2014, τόκου 4,5% επί των λογαριασμών που δεν 

εξοφλούνται εντός της καθορισμένης ημερομηνίας εξόφλησης, με εξαίρεση τις κατηγορίες 

ευάλωτων καταναλωτών.  Επίσης, για τη διευθέτηση χρεών που εκκρεμούν για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα, αποφασίστηκε όπως οι ∆ιευθυντές Περιφέρειας και οι Βοηθοί 

∆ιευθυντές Προμήθειας να έχουν τη διακριτική ευχέρεια να συνάπτουν συμφωνίες 

και να καθορίζουν τις δόσεις, καθώς επίσης την περίοδο αποπληρωμής, με 

μέγιστο αριθμό δόσεων τις 12 και, τις 18 σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν 

έγκρισης του Γενικού ∆ιευθυντή. Στις περιπτώσεις αδυναμίας των χρεωστών να 

ανταποκριθούν στην καταβολή των καθυστερημένων οφειλών, αποφασίστηκε η 

άμεση διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.  Επιπρόσθετα, το ∆Σ της Αρχής 

σε συνεδρία του στις. 4.11.2014 αποφάσισε τη σύσταση Ad Hoc Επιτροπής για τον 

χειρισμό προβληματικών και ιδιαίτερων περιπτώσεων, καθώς επίσης 

περιπτώσεων όπου κρίνεται η επέκταση των δόσεων πέραν των 18 μηνών. 

(β) Εφαρμογή Εισπρακτικής Πολιτικής. Η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι οι 

πιο πάνω αποφάσεις του ∆Σ δεν εφαρμόζoνται αυστηρά από την Αρχή, αφού 

εντοπίστηκαν περιπτώσεις καταναλωτών οι οποίοι, ενώ δεν τηρούν τις συμφωνίες 

αποπληρωμής που έχουν συνάψει με την Αρχή, ωστόσο δεν τους αποκόπτεται η 

παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, παρόλο ότι εκδίδεται 

εντολή για διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε συγκεκριμένους 

καταναλωτές, η Αρχή τελικά δεν προχωρεί στην διακοπή.   

(i) Ευρήματα ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (∆ΕΕ). Σύμφωνα με  

δειγματοληπτικούς ελέγχους που διενήργησε η ∆ΕΕ της Αρχής την 

περίοδο Ιούλιου - ∆εκέμβριου 2014 (μετά την εφαρμογή της 

Εισπρακτικής Πολιτικής) σε συγκεκριμένα περιφερειακά γραφεία και 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της Αρχής, διαπιστώθηκε ότι σε αριθμό 

πελατών με καθυστερημένες οφειλές, η Αρχή δεν προχώρησε στη 
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διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, παρόλο ότι είχε εκδοθεί σχετική 

εντολή. Συγκεκριμένα, σε 419 περιπτώσεις οφειλετών για τους οποίους 

εκδόθηκε εντολή για διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, η Αρχή 

προχώρησε στη διακοπή μόνο σε 98 περιπτώσεις (ποσοστό 23,4%), 

ενώ 72 περιπτώσεις (ποσοστό 17,2%) παρέμεναν σε εκκρεμότητα και 

σε 249 περιπτώσεις (ποσοστό 59,4%) οι οφειλέτες προέβηκαν σε 

πληρωμή των οφειλών τους. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής μάς ανέφερε ότι οι λόγοι για τους οποίους δεν 

γίνεται διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αφορούν συνήθως 

στη μη προσβασιμότητα στα υποστατικά. 

(ii) Μη τήρηση Συμφωνιών αποπληρωμής καθυστερημένων 

λογαριασμών.  Καθόσον αφορά σε μεγαλύτερα οφειλόμενα ποσά από 

προβληματικές εταιρείες, ∆ήμους, Κοινοτικά Συμβούλια κ.λπ., η 

Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι σε αρκετές περιπτώσεις, η Αρχή προέβη 

στη σύναψη Συμφωνιών αποπληρωμής των καθυστερημένων 

λογαριασμών ηλεκτρισμού, με βάση τη νέα Εισπρακτική Πολιτική, η 

οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των οφειλόμενων ποσών. Σε 

ορισμένες ωστόσο περιπτώσεις, δεν τηρούνται από τους οφειλέτες οι εν 

λόγω Συμφωνίες, με αποτέλεσμα να υπογράφονται, κατόπιν 

διευθετήσεων, νέες Συμφωνίες με μειωμένες δόσεις.  

 Σύσταση:  Στις περιπτώσεις αυτές και γενικά σε περιπτώσεις ψηλού 

κινδύνου όπως π.χ. ενοικιαστές, αλλοδαποί κ.τ.λ., η Αρχή θα πρέπει να 

προβεί στη λήψη πιο αποτελεσματικών μέτρων, π.χ. νομικά και, 

προληπτικά θα πρέπει να μελετηθεί το ενδεχόμενο εγκατάστασης 

μετρητών με προπληρωμένη κατανάλωση ως η εισήγηση της ∆ΕΕ. 

Επίσης, η Υπηρεσία μας συστήνει την επανεξέταση των ποσών 

προκαταβολής που ζητούνται για διάφορες κατηγορίες καταναλωτών 

και ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις Μεσαίων και Μεγάλων Εμπορικών και 

Βιομηχανικών πελατών και νυχτερινών κέντρων, λαμβάνοντας υπόψη 

τον μέσο όρο κατανάλωσης της κάθε κατηγορίας. 

 Ο Πρόεδρος της Αρχής μάς ανέφερε ότι, για σκοπούς έγκαιρης 

πρόληψης της δημιουργίας οφειλών για κατανάλωση ηλεκτρικής 
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ενέργειας, έχει τεθεί υπό μελέτη για εφαρμογή, νέα διαδικασία χειρισμού 

εταιρειών υπό εκκαθάριση και πτωχευσάντων πελατών της Αρχής. 

Επιπρόσθετα, όπως μας ανέφερε, η Αρχή βρίσκεται στη διαδικασία 

μελέτης της εγκατάστασης προπληρωμένων μετρητών και έχει επίσης 

εντάξει ειδική πρόνοια στο εγκεκριμένο από την ΡΑΕΚ Πρότυπο 

Συμφωνίας Αποπληρωμής Συσσωρευμένου Υπολοίπου Λογαριασμού 

Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως μέτρο εξασφάλισης του εισοδήματός της. 

(iii) Mη έγκαιρη λήψη νομικών μέτρων.  Σε ορισμένες περιπτώσεις 

μεγάλα οφειλόμενα ποσά οφείλονται από εταιρείες υπό εκκαθάριση.  

Στις εν λόγω περιπτώσεις, φαίνεται ότι η Αρχή δεν είχε προβεί έγκαιρα 

(προτού τεθούν υπό εκκαθάριση) στη λήψη νομικών ή άλλων πιο 

αποτελεσματικών μέτρων για ανάκτηση των οφειλομένων ποσών, με 

αποτέλεσμα, επειδή σε αρκετές περιπτώσεις η Αρχή δεν 

περιλαμβάνεται στους εξασφαλισμένους πιστωτές, η είσπραξη των 

οφειλομένων να καθίσταται αμφίβολη. 

 Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται συγκεκριμένη  εταιρεία η 

οφειλή της οποίας στις 31.12.2014 ανερχόταν, σύμφωνα με στοιχεία της 

Αρχής, σε ποσό ύψους €538.455, το οποίο αφορά σε κατανάλωση 

ηλεκτρικού ρεύματος για την περίοδο Αύγουστος 2009 – Οκτώβριος 

2010. Παρόλο που σε δύο περιπτώσεις (7.1.2010 και 5.5.2010) η Αρχή 

φαίνεται να επισκέφτηκε τα υποστατικά της εταιρείας για διακοπή 

παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τελικά δεν προχώρησε στη διακοπή, 

ούτε στη λήψη νομικών μέτρων. 

Για την εν λόγω εταιρεία έχει εκδοθεί στις 13.9.2011 σχετικό διάταγμα 

εκκαθάρισης. 

 Ποσό ύψους €596.000 εξακολουθεί επίσης να παραμένει οφειλόμενο 

από άλλη εταιρεία, η οποία είχε τεθεί υπό διαχείριση στις 31.1.2013 και, 

τελικά υπό εκκαθάριση, στις 23.4.2015. 

(iv) Μη επίδοση αγωγών.  Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που η Αρχή 

προβαίνει στη λήψη νομικών μέτρων, η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι 

σε ορισμένες περιπτώσεις η διαδικασία δεν προχώρησε τελικά, αφού 

δεν κατέστη δυνατή η επίδοση της αγωγής από επιδότες των νομικών 
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συμβούλων της Αρχής, λόγω, όπως αναφέρεται, μη εντοπισμού των 

οφειλετών.  Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας συστήνει την επανεξέταση 

από την Αρχή της διαδικασίας επίδοσης των αγωγών σε συνεργασία με 

τους νομικούς της συμβούλους. 

 Ο Πρόεδρος της Αρχής μάς ανέφερε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, 

υπάλληλοι της Αρχής συνοδεύουν τους επιδότες κατά την επίδοση των 

αγωγών. 

(v)  Σχέδιο Παρακολούθησης της Εισπρακτικής Πολιτικής.  Ενώ 

σύμφωνα με την απόφαση που λήφθηκε στη συνεδρία του ∆Σ ημερ. 

24.6.2014,  θα έπρεπε να εκπονηθεί σχέδιο παρακολούθησης της 

Εισπρακτικής Πολιτικής με το οποίο να τηρείται ενήμερο το ∆Σ σε 

μηνιαία βάση, ωστόσο όπως έχουμε πληροφορηθεί από αρμόδιους 

Λειτουργούς της Αρχής, το εν λόγω σχέδιο δεν έχει μέχρι και την 

ημερομηνία του ελέγχου (Απρίλιος 2015) εκπονηθεί, ούτε τηρείται 

ενήμερο το ∆Σ της Αρχής σε μηνιαία βάση. 

Σύσταση:  Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, η Υπηρεσία μας συστήνει 

όπως η Αρχή εφαρμόζει πιο αυστηρά την Εισπρακτική Πολιτική που έθεσε, και 

προχωρεί έγκαιρα και χωρίς καθυστέρηση στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων 

(π.χ. διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, νομικά μέτρα κ.λ.π) με στόχο  την 

ουσιαστική μείωση ή/και εξάλειψη των καθυστερημένων οφειλών. 

8. Προστασία του Εισοδήματος της Αρχής. 

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

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

2014 έγινε έλεγχος σε 9.221 μετρητές υψηλού κινδύνου (22.338 το 2013) από τους 

οποίους 7.471 (81%) βρέθηκαν παραβιασμένοι (13.272 για το 2013) χωρίς όμως 

να υπάρχει υπόνοια για υποκλοπή ρεύματος, 915 (9,9%) βρέθηκαν 

παραβιασμένοι και στοιχειοθετήθηκε υποκλοπή ρεύματος (1.007 για το 2013), ενώ 

σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής εκκρεμούν για διερεύνηση αρκετές περιπτώσεις 

που έχουν καταγγελθεί για παράνομες επεμβάσεις. 

Αναφορικά με τις παράνομες επεμβάσεις, κατά το 2014 χρεώθηκε και 

εισπράχθηκε συνολικό ποσό €856.585 (€923.292 το 2013). 
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(β) Απώλεια εισοδήματος λόγω λειτουργίας φορτίου έξω από τις πρόνοιες 

διατίμησης.  Σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, κατά τη διάρκεια του 2014 

εντοπίστηκαν 170 περιπτώσεις ολικής ή μερικής μετατροπής υποστατικών από 

μια χρήση σε άλλη (π.χ. από οικιακά σε εμπορικά), καθώς και υποστατικά οικιακής 

διατίμησης που ηλεκτροδοτούσαν παράνομα υποστατικά μη οικιακής φύσης από 

τις οποίες διερευνήθηκαν οι 78 περιπτώσεις με αποτέλεσμα την είσπραξη από την 

Αρχή ποσού ύψους €36.868. 

(γ) Αντικατάσταση Μετρητών.  Το 2014 έχουν αντικατασταθεί 2.859 μετρητές 

(3.237 το 2013) λόγω διαφόρων προβλημάτων που παρουσίασαν και 

ενδεχομένως η σχετική καταγραφή ηλεκτρικού ρεύματος να ήταν λανθασμένη, ενώ 

σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, μέχρι τον Μάιο 2015 οι μετρητές άνω των 30 

χρόνων που χρήζουν αντικατάστασης ανέρχονται σε 88.067.  Σχετικά αναφέρεται 

ότι 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. 

Όπως μας έχετε πληροφορήσει, επαναξιολογείται η έναρξη μαζικής 

αντικατάστασης των πιο πάνω μετρητών στα πλαίσια της εφαρμογής και 

εγκατάστασης συστημάτων έξυπνων και προπληρωμένων μετρητών που θα 

προσφέρουν αναβαθμισμένες δυνατότητες ικανοποιώντας τις πρόνοιες 

Ευρωπαϊκών Οδηγιών και τη στρατηγική για αειφόρο ανάπτυξη. 

Παρά το γεγονός ότι τον Ιούλιο 2014 προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την 

εγκατάσταση συστημάτων έξυπνων μετρητών, ωστόσο, όπως έχουμε 

πληροφορηθεί, η διαδικασία αξιολόγησής του έχει παγοποιηθεί μέχρι την τελική 

έκβαση της προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή ενός εκ των προσφοροδοτών. 

Επίσης, διαγωνισμός που προκηρύχθηκε τον Ιούνιο 2014 με σκοπό την εισαγωγή 

συστήματος Προπληρωτέας Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας (σύστημα ΠΠΗΕ), το 

οποίο θα συνέβαλλε στην απάμβλυνση του προβλήματος που αντιμετωπίζει η 

Αρχή στην είσπραξη των καθυστερημένων οφειλόμενων λογαριασμών, 

ακυρώθηκε με απόφαση του ∆Σ, σε συνεδρία του στις 3.3.2015, επειδή καμιά 

προσφορά δεν πληρούσε τους όρους και προδιαγραφές του διαγωνισμού. 
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Ο Πρόεδρος της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι θέση της Επιτελικής Μονάδας 

∆ικτύων είναι ότι η Αρχή πρέπει να επανεξετάσει το όλο θέμα ανάλογα με την 

πρόοδο στην εισαγωγή της υποδομής έξυπνων μετρητών. 

(δ) Επί τόπου Έλεγχος Μετρητών Μέσης Τάσης.  Σύμφωνα με την οδηγία 

ΚΕ1/1/2009 που αφορά στις διαδικασίες ελέγχου διαφόρων κατηγοριών μετρητών, 

η οποία σκοπό έχει τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων είτε κατά την αρχική 

εγκατάσταση των μετρητών είτε κατά τους περιοδικούς και προγραμματισμένους 

ελέγχους που πρέπει να πραγματοποιούνται, κατά το 2014 πραγματοποιήθηκαν 

συνολικά μόνο 321 έλεγχοι σε σύνολο περίπου 741 εγκαταστημένων μετρητών 

μέσης τάσης (ποσοστό 43%). 

Σημειώνεται επίσης ότι, η ∆ΕΕ της Αρχής σε τριμηνιαία Έκθεσή της για την 

περίοδο 1.1 – 31.3.2014 επεσήμανε σημαντικές αδυναμίες στη διαδικασία ελέγχου 

ορθής λειτουργίας μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής και μέσης τάσης 

αναφέροντας, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για καταχώριση όλων των μετρητών στο 

σύστημα εξυπηρέτησης και τιμολόγησης πελατών (CC&B), έτσι ώστε να 

επιβεβαιώνεται η καταγραφή της κατανάλωσης σε συστηματική βάση και να 

ελέγχεται η ορθότητα της λειτουργίας των μετρητών. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας συστήνει όπως η Αρχή εντατικοποιήσει και 

ενδυναμώσει τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που πραγματοποιεί όσον αφορά 

στους μετρητές και προχωρήσει στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για 

διασφάλιση των εσόδων της. 

9. Εικονικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

To ∆Σ της Αρχής ενέκρινε στις 10.4.2012, κατόπιν έγκρισης της ΡΑΕΚ στις 

24.2.2012, τη δημιουργία Εικονικού Σταθμού Παραγωγής (ΕΣΠ), με τη χρήση 

ιδιωτικών γεννητριών δυναμικότητας 400KW και άνω η καθεμιά, οι οποίες θα 

συνδέονται στο Σύστημα ∆ιανομής της Αρχής με συνολική ισχύ μέχρι 100MW ως 

κρύα εφεδρεία. 

 

Σύμφωνα με το Σημείωμα το οποίο είχε υποβληθεί στο ∆Σ στις 3.4.2012, η ανάγκη 

για τη δημιουργία του ΕΣΠ προέκυψε μετά το συμβάν της 11ης Ιουλίου 2011 στο 

Μαρί, αφού εκείνη τη χρονική περίοδο παρουσιάστηκαν ελλείμματα στην 
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ικανότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η οργάνωση και λειτουργία του ΕΣΠ 

ανατέθηκε στο ∆ιαχειριστή Συστήματος ∆ιανομής (∆Σ∆). 

Σύμφωνα με Έκθεση της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής για την 

περίοδο 1.7-30.9.2014, επισημαίνεται ότι ενώ ο ΕΣΠ θα έπρεπε, με βάση την 

απόφαση του ∆Σ, να ολοκληρωνόταν το συντομότερο δυνατό και να τίθετο σε 

λειτουργία για 2 χρόνια, ωστόσο, μέχρι την ημερομηνία ετοιμασίας της Έκθεσης, 

δεν είχαν δοθεί εντολές για τη λειτουργία του. Στην Έκθεση  επισημαίνεται επίσης 

ότι η ΡΑΕΚ δεν είχε προχωρήσει σε αξιολόγηση για το όφελος που προέκυψε από 

τη δημιουργία του και κατά πόσο δικαιολογείτο η συνέχισή του.  Όπως αναφέρεται 

στην Έκθεση, το κόστος του ΕΣΠ μέχρι τον Αύγουστο 2014 ανήλθε, σύμφωνα με 

την Έκθεση, σε €1,2 εκ., και θα έπρεπε να ανακτηθεί μέσω των διατιμήσεων ως η 

απόφαση του ∆Σ ημερ. 10.4.2012. Όπως επίσης αναφέρεται στην Έκθεση, 

παρόλο ότι σε επιστολή του Εκτελεστικού ∆ιευθυντή ∆ικτύων ημερ. 17.5.2013 

προς την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία ζητείτο η αναστολή του ΕΣΠ, λόγω 

οικονομικής κρίσης, ωστόσο η Αρχή συνεχίζει να καταβάλλει ενοίκιο για τις 

ιδιωτικές γεννήτριες, το οποίο ανέρχεται ετησίως σε €272.487. 

Όπως επίσης επισημαίνεται στην πιο πάνω έκθεση της ∆ΕΕ, με επιστολή της 

ΡΑΕΚ ημερ. 10.10.2014 προς τον ∆Σ∆, σημειώνεται παραβίαση των οδηγιών της 

από τον ∆Σ∆ αναφορικά με τη λειτουργία του ΕΣΠ, η οποία αφορά, μεταξύ άλλων: 

 Στην παράλειψή του να υποβάλει εκ των προτέρων στη ΡΑΕΚ για έγκριση, 

του δυνητικά υποψήφιους να συμμετάσχουν στον ΕΣΠ, 

 στην ένταξη στον ΕΣΠ ηλεκτρογεννητριών/εφεδρικών σταθμών που δεν 

έχουν εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες/εξαιρέσεις από τη ΡΑΕΚ, καθώς 

επίσης  

 στην παραβίαση του γενικού όρου της οδηγίας της ΡΑΕΚ ο οποίος καλούσε 

το ∆Σ∆ να τηρεί τη ΡΑΕΚ ενήμερη και σε συνεχή βάση για την πρόοδο του 

έργου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, και με βάση τα σημερινά δεδομένα 

δυνατότητας παραγωγής και ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, η Υπηρεσία μας 

ζήτησε να ενημερωθεί, κατά πόσον ενδείκνυται η συνέχιση του πιο πάνω έργου, 

κατά πόσον έχει υπάρξει συμμόρφωση με τις οδηγίες της ΡΑΕΚ και, κατά πόσον 

έχετε προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες για ανάκτηση του κόστους.   
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Ο Πρόεδρος της Αρχής μάς ανέφερε ότι η λήψη απόφασης αναφορικά με τη 

συνέχιση του έργου είναι θέμα της ΡΑΕΚ, ως το αρμόδιο όργανο.  

Επίσης, μας ανέφερε ότι η Αρχή διεκδικεί, μέσα από σχετικές επιστολές και 

συναντήσεις με τη ΡΑΕΚ, ανάκτηση των εξόδων της και, ότι σύμφωνα με επιστολή 

του ∆ιευθυντή του ∆ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, ημερ. 10.3.2015 

προς τη ΡΑΕΚ, όλοι οι ιδιοκτήτες ηλεκτρογεννητριών έχουν αποταθεί για άδεια 

ή/και εξαίρεση προς τη ΡΑΕΚ. 

10. Στέγαση των Περιφερειακών Γραφείων της Αρχής στην Επαρχία 

Λάρνακας – Αμμοχώστου. 

(α) Συμφωνία ενοικίασης.  Με ενδεχόμενο την ενοικίαση από την Αρχή 

επταώροφου κτηρίου στη Λάρνακα με συνολικό εμβαδό 1.980 τ.μ. για στέγαση  

των Περιφερειακών Γραφείων της στην Επαρχία Λάρνακας – Αμμοχώστου, τον 

Απρίλιο 2001 ζητήθηκαν εκτιμήσεις του αγοραίου ετήσιου ενοικίου για το εν λόγω 

κτήριο από δύο εξειδικευμένα γραφεία, σύμφωνα με τις οποίες, το ανώτατο ύψος 

του αγοραίου ενοικίου ανερχόταν περί τις £85.000 (€145.231). Τον Αύγουστο του 

2001, υπογράφηκε τελικά συμφωνία μεταξύ της Αρχής και του συγκροτήματος 

Χ’’Γιάννη Λτδ, για την ενοικίαση του εν λόγω κτηρίου, αποτελούμενου από επτά 

ορόφους και ακάλυπτου χώρου στάθμευσης για 23 οχήματα, για περίοδο 3 ετών 

(1.11.2001-31.10.2004) και ετήσιο ενοίκιο ύψους £90.000 για το πρώτο και 

δεύτερο έτος και £100.000 για το τρίτο έτος και δικαίωμα ανανέωσης ανά έτος 

(1+1) για παραπέρα περίοδο 2 ετών. 

Στη συνέχεια, η συμφωνία ανανεώθηκε για δύο χρόνια με τη νέα ιδιοκτήτρια του 

κτηρίου (CYTREX LAND MANAGEMENT LTD), δηλαδή μέχρι 31.10.2006 με τους 

ίδιους όρους και, ακολούθως (κατόπιν διαπραγματεύσεων) για περαιτέρω περίοδο 

5 ετών με την εκ νέου νέα ιδιοκτήτρια εταιρεία C.L.M. KARIPIS LTD, δηλαδή, από 

1.11.2006 έως 31.10.2011 και αύξηση του ενοικίου κατά 6%, δηλαδή ετήσιο 

ενοίκιο ύψους £106.000 και δικαίωμα ανανέωσης ανά έτος (1+1) για παραπέρα 

περίοδο 2 ετών.   

Στις 23.5.2011 η συμφωνία ανανεώθηκε για περίοδο 4 ετών με αύξηση 8% για την 

περίοδο 1.11.2011 – 31.10.2013 (€195.600) και αύξηση 6% για την περίοδο από 

1.11.2013 – 31.10.2015 (€207.336).   
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Στις 10.9.2012, κατόπιν πρότασης της ιδιοκτήτριας εταιρείας για επέκταση της 

συμφωνίας μέχρι και 10 χρόνια με πολύ ευνοϊκούς όρους, η συμφωνία επεκτάθηκε 

για περίοδο 2 ετών, δηλαδή μέχρι τις 31.10.2017 με δικαίωμα ανανέωσης για 

ακόμα 2 έτη, δηλαδή μέχρι τις 31.10.2019 και ετήσιο ενοίκιο €195.600 (€8,23/τ.μ.). 

(β) Προβλήματα κτηρίου.  Σύμφωνα με επιστολή της Ελεύθερης Παγκύπριας 

Οργάνωσης Προσωπικού Αρχής Ηλεκτρισμού (Ε.Π.Ο.Π.Α.Η) προς τον ∆ιευθυντή 

Περιφέρειας Αμμοχώστου-Λάρνακας στις 14.10.2010, το κτήριο διαθέτει μόνο ένα 

ανελκυστήρα, μόνο ένα κλιμακοστάσιο και γενικά εκρίνετο ως ακατάλληλο. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στον σχετικό φάκελο της Αρχής για το εν 

λόγω θέμα, δεν φαίνεται να έχουν γίνει οι απαραίτητες εργασίες, ώστε το κτήριο να 

καταστεί κατάλληλο και ασφαλές για το προσωπικό. 

Σύσταση:  Λαμβάνοντας υπόψη τη μακρόχρονη ενοικίαση του εν λόγω κτηρίου, 

τα προβλήματα που παρουσιάζει, αλλά κυρίως το γεγονός ότι, λόγω της 

οικονομικής κρίσης, υπάρχει διαθεσιμότητα αρκετών κτηρίων και σε καλύτερες 

τιμές (οι τιμές της αγοράς έχουν μειωθεί κατά τουλάχιστον 25%), η Υπηρεσία μας 

θεωρεί ότι η Αρχή θα έπρεπε να προβεί σε διαπραγμάτευση με την ιδιοκτήτρια 

εταιρεία για εξασφάλιση περαιτέρω ουσιαστικής μείωσης του ενοικίου ή ακόμα σε 

έρευνα αγοράς για εξεύρεση άλλου κτηρίου, εάν τούτο είναι συμβατικά εφικτό. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι πρόθεση της Αρχής είναι η 

υιοθέτηση της σύστασης της Υπηρεσίας μας εντός του τρέχοντος έτους. 

11. Κλοπές υλικών. 

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

παρατηρούνται σημαντικές κλοπές υλικών και κυρίως χάλκινων καλωδίων από 

υποσταθμούς της Αρχής. Παρόλο ότι, όπως έχουμε πληροφορηθεί, έχουν 

εγκατασταθεί συστήματα ασφαλείας, επιλεκτικά (με βάση την ευκολία για κλοπή 

και άλλους παράγοντες), σε ορισμένους Σταθμούς Παραγωγής, Αποθήκες και 

στρατηγικούς υποσταθμούς, ωστόσο, το φαινόμενο των κλοπών εξακολουθεί να 

υφίσταται. 

Με βάση στοιχεία που λήφθηκαν από την Αρχή, κατά τη διάρκεια του 2014 

παρατηρήθηκαν 629 περιστατικά κλοπών διαφόρων υλικών (κυρίως χάλκινων 

καλωδίων σε υποσταθμούς) συνολικής αξίας περίπου €83.000, ενώ το 2013 

παρατηρήθηκαν 470 περιστατικά κλοπών υλικών αξίας περίπου €90.000.  
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Σημειώνεται ότι στα πιο πάνω ποσά περιλαμβάνεται μόνο το κόστος των 

κλαπέντων υλικών χωρίς να υπολογίζεται το κόστος των εργατικών που 

απαιτούνται για αποκατάσταση των ζημιών. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, οι κλοπές αφορούν σε μετασχηματιστές οι οποίοι είναι 

ενεργοποιημένοι, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται και συνθήκες μη ασφαλούς 

λειτουργίας του δικτύου. 

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

Υπουργείο ΕΕΒΤ 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.   

Τον Ιούνιο 2015, ο Πρόεδρος της Αρχής μάς ανέφερε ότι δεν έτυχε ενημέρωσης, 

μέχρι την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, για τυχόν εξελίξεις για το εν λόγω θέμα. 

12. Συμβάσεις και ∆ιαγωνισμοί. 

(α) Supply, Installation and Commissioning of Advanced Metering 

Infrastructure – Αρ. ∆ιαγωνισμού 070/2012. Ο διαγωνισμός αφορούσε την 

προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ενός πιλοτικού συστήματος 3.000 

έξυπνων μετρητών, στη βάση του οποίου θα αναπτυσσόταν στη συνέχεια 

παγκύπρια ένα ολοκληρωμένο σύστημα, που θα κάλυπτε όλα τα υποστατικά στα 

οποία θα ενδείκνυτο η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, σύμφωνα με τα 

πορίσματα μελέτης που θα διεξαγόταν. 

Συγκεκριμένοι λόγοι – σχετική λεπτομερής αναφορά έγινε στην Ετήσια Έκθεση 

μας για το έτος 2013 – οδήγησαν τον διαγωνισμό σε ακύρωση. 

Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως η Αρχή διεξαγάγει διοικητική έρευνα για να 

εξετάσει τους πιο πάνω λόγους και τυχόν ευθύνες λειτουργών της. 

Τον Μάρτιο 2015, ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής μας πληροφόρησε ότι 

διορίστηκε Λειτουργός της ΑΗΚ για τη διεξαγωγή εσωτερικής διοικητικής έρευνας 

για εντοπισμό των λόγων που οδήγησαν στην ανάκληση της αρχικής απόφασης 

του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για κατακύρωση του διαγωνισμού και στη συνέχεια 

ακύρωση του, λόγω των αδυναμιών που παρατηρήθηκαν στη διαδικασία που 

ακολουθήθηκε. Μας πληροφόρησε επίσης ότι η έρευνα ολοκληρώθηκε και 

ενημερώθηκε σχετικά το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Αρχής.  
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Τον Ιούνιο 2015, ο Πρόεδρος της Αρχής μας πληροφόρησε ότι το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο της ΑΗΚ, αφού ενημερώθηκε με σχετική έκθεση που υπέβαλε ο Γενικός 

∆ιευθυντής στη συνεδρία του ημερ. 31.3.2015, αποφάσισε όπως εκδοθεί 

υπηρεσιακή εγκύκλιος σχετικά με την πιστή συμμόρφωση στις διαδικασίες 

αξιολόγησης διαγωνισμών.  

(β) Advanced Metering Infrastructure – Αρ. ∆ιαγωνισμού 060/2014. Ο 

διαγωνισμός αποτελεί επαναπροκήρυξη του προηγούμενου διαγωνισμού    Αρ. 

070/2012, με το ίδιο αντικείμενο, δηλαδή την προμήθεια, εγκατάσταση και 

λειτουργία ενός πιλοτικού συστήματος 3000 έξυπνων μετρητών, ο οποίος  – όπως 

αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο – ακυρώθηκε.  

Ο νέος διαγωνισμός αρ. 060/2014, προκηρύχθηκε στις 9.7.2014. 

Τον Φεβρουάριο 2015, παρατηρήσαμε ότι, ενώ οι προσφορές είχαν υποβληθεί 

στις 24.9.2014, η Αρχή δεν είχε ακόμα ολοκληρώσει την αξιολόγηση του 

διαγωνισμού, αναμένοντας την υποβολή της σχετικής έκθεσης αξιολόγησης από 

τους ιδιώτες συμβούλους DNV – GL.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός αποτελούσε συνέχεια του 

προηγούμενου διαγωνισμού αρ. 070/2012 που ακυρώθηκε, με τις ίδιες περίπου 

προδιαγραφές/όρους, ζητήσαμε από την Αρχή όπως μας πληροφορήσει τους 

λόγους για τους οποίους δεν είχε ολοκληρωθεί, 5 μήνες μετά την υποβολή των 

προσφορών, η αξιολόγηση τους, καθώς και τους λόγους για τους οποίους 

χρειάστηκε η ανάθεση σε ιδιώτες συμβούλους της ετοιμασίας έκθεσης 

αξιολόγησης, τους όρους εντολής τους, τη διαδικασία πρόσληψης τους καθώς και 

το κόστος παροχής των υπηρεσιών τους. 

Τον Μάρτιο 2015, ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής μας πληροφόρησε ότι η 

Ποιοτική και Τεχνική Αξιολόγηση του διαγωνισμού είχε ολοκληρωθεί από την 

Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία στις 26.2.2015, υπέβαλε σχετική εισήγηση προς 

την Επιτροπή Προσφορών της Αρχής. 

Στις 12.3.2015, η Επιτροπή Προσφορών σε συνεδρία της, υιοθέτησε την εισήγηση 

της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρέπεμψε το θέμα στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο για 

εξέταση και λήψη απόφασης. 

Όπως μας πληροφόρησε περαιτέρω ο Γενικός ∆ιευθυντής, η Αρχή θεωρεί ότι ο 

χρόνος που απαιτήθηκε για ολοκλήρωση της αξιολόγησης είναι λογικός, 
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λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και το μέγεθος του διαγωνισμού, τον 

μεγάλο αριθμό τεχνικών κριτηρίων που θα έπρεπε να εξεταστούν καθώς και τον 

χρόνο αναμονής για υποβολή της Έκθεσης των ιδιωτών συμβούλων. 

Όσον αφορά το θέμα των συμβούλων, η Αρχή μας πληροφόρησε ότι η πρόσληψη 

τους έγινε με προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού τον Ιούλιο 2009, στα πλαίσια 

υλοποίησης του έργου, λόγω της πολυπλοκότητας του καθώς και της έλλειψης 

επαρκούς τεχνογνωσίας και εμπειρίας για το θέμα εκ μέρους της ΑΗΚ. Με την 

ολοκλήρωση του έργου, οι εν λόγω σύμβουλοι θα ετοιμάσουν μελέτη κόστους – 

οφέλους. Η συνολική δαπάνη της σύμβασης των συμβούλων και για τους δύο 

διαγωνισμούς (αρ. 070/52012 και αρ. 060/2014) ανέρχεται στο ποσό των 

€353.110. 

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι ο χρόνος αξιολόγησης που απαιτήθηκε ήταν 

υπερβολικός και δεν συνάδει με τη σημασία/προτεραιότητα που είχε δοθεί στην 

προκήρυξη του, λόγω της ουσιώδους συμβολής του αντικειμένου του στη λήψη 

αποφάσεων για το μελλοντικό πρόγραμμα ανάπτυξης της Αρχής. 

Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως σε μελλοντικούς διαγωνισμούς η 

Αρχή φροντίζει ώστε οι αξιολογήσεις να ολοκληρώνονται το συντομότερο δυνατό, 

καθορίζοντας σαφή χρονικά περιθώρια για την αξιολόγηση τους, η ενδεχόμενη 

υπέρβαση των οποίων να απαιτεί αιτιολόγηση και έγκριση από το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο της. 

Τον Ιούνιο 2015, ο Πρόεδρος της Αρχής μας πληροφόρησε ότι, με βάση την 

εισήγηση της Υπηρεσίας μας, έχουν δοθεί οδηγίες όπως ολοκληρώνεται η 

διαδικασία αξιολόγησης των διαγωνισμών το συντομότερο δυνατό, μέσα στα 

πλαίσια που καθορίζονται από τη νομοθεσία και τους Κανονισμούς. 

(γ) Σύνδεση του Υποσταθμού «Αθαλάσσα» με τον Υποσταθμό «Λατσιά». 

Πλάκες για Κάλυψη Καλωδίων – Αρ. ∆ιαγωνισμού 017/2014. Από τον έλεγχο 

των εγγράφων του πιο πάνω διαγωνισμού, τον Σεπτέμβριο 2014, διαπιστώθηκε 

ότι στους όρους/τεχνικές προδιαγραφές προνοείτο ότι για την κάλυψη των 

καλωδίων θα επιτρεπόταν η χρήση μόνο πλαστικών πλακών, αποκλείοντας έτσι 

την τοποθέτηση προκατασκευασμένων πλακών από μπετόν, οι οποίες 

χρησιμοποιούνταν προηγουμένως. 



 

 

- 25 -

Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας εξέφρασε την άποψη ότι, εφόσον οι 

προκατασκευασμένες πλάκες χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα χωρίς προβλήματα 

και ικανοποιούσαν τις ανάγκες των έργων της Αρχής, δεν θα έπρεπε να 

αποκλείονται για χρήση σε νέα έργα, επιτρέποντας έτσι την ανάπτυξη υγιούς και 

μεγαλύτερου ανταγωνισμού. Επισημάναμε ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα 

κατασκευάζονται από αρκετές κυπριακές βιομηχανίες, οι οποίες αντιμετώπιζαν 

εκείνο το διάστημα προβλήματα λόγω της οικονομικής κατάστασης και, ως εκ 

τούτου, αυτός ήταν ένας επιπλέον λόγος για να μην αποκλείονται τα προϊόντα 

τους από τη συμμετοχή σε τέτοιους διαγωνισμούς.  

Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως εξεταστεί από την Αρχή 

το ενδεχόμενο να επιτρέπεται η τοποθέτηση και των προκατασκευασμένων 

πλακών από μπετόν, παράλληλα με τις πλαστικές και, να αφήνεται στους 

προσφοροδότες η επιλογή για το είδος που θα προσφέρουν κατά την υποβολή 

της προσφοράς τους. 

Τον Οκτώβριο 2014, ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής μας πληροφόρησε ότι η 

ΑΗΚ, αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας, προέβηκε σε 

τροποποίηση του σχετικού όρου των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, 

ώστε να επιτρέπεται η χρήση και των προκατασκευασμένων πλακών από μπετόν. 

Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως κατά την ετοιμασία των εγγράφων ενός 

διαγωνισμού, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι πρόνοιες της νομοθεσίας για 

άνοιγμα του ανταγωνισμού και να μην τίθενται αδικαιολόγητοι φραγμοί στην 

ανάπτυξη του. 

Τον Ιούνιο 2015, ο Πρόεδρος της Αρχής μας πληροφόρησε ότι η ΑΗΚ υιοθετεί την 

εισήγηση της Υπηρεσίας μας και θα τη λάβει σοβαρά υπόψη στην ετοιμασία των 

εγγράφων νέων διαγωνισμών. 

 

 

(δ) Import/Export Static Electricity Meters – Αρ. ∆ιαγωνισμού 080/2014. 

Supply of Multi Energy/Multi Function Electricity Meters - Αρ. 

∆ιαγωνισμού 084/2014. Από τον έλεγχο των εγγράφων των πιο πάνω 

διαγωνισμών, τον Νοέμβριο 2014, διαπιστώθηκε ότι είχε περιληφθεί πρόνοια/ 

απαίτηση, που αφορούσε την υποβολή συγκεκριμένων αρχείων «Communication 
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Files» για έλεγχο των προσφερόμενων μετρητών – στο Κέντρο Ελέγχου της ΑΗΚ 

– κατά την αξιολόγηση των διαγωνισμών, η οποία αφενός παρέπεμπε τους 

προσφοροδότες σε συγκεκριμένη εταιρεία που προμήθευσε την ΑΗΚ με τα 

συστήματα/εξοπλισμό που απαιτούνται για τον έλεγχο και, αφετέρου, 

εμποδίζονταν νέοι προσφοροδότες να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς, λόγω 

των φραγμών που τέθηκαν. 

Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως τροποποιηθεί η σχετική 

πρόνοια των διαγωνισμών, ώστε η υποβολή των αρχείων να απαιτείται από τον 

επικρατέστερο προσφοροδότη, πριν την κατακύρωση των διαγωνισμών. 

Τον ίδιο μήνα, ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής μας πληροφόρησε ότι η ΑΗΚ, αφού 

έλαβε υπόψη την εισήγηση της Υπηρεσίας μας, προέβηκε σε τροποποίηση του 

σχετικού όρου των τεχνικών προδιαγραφών των 2 διαγωνισμών. 

Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως κατά την ετοιμασία των εγγράφων ενός 

διαγωνισμού, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι πρόνοιες της νομοθεσίας για 

άνοιγμα του ανταγωνισμού και να μην τίθενται αδικαιολόγητοι φραγμοί στην 

ανάπτυξη του. 

Τον Ιούνιο 2015, ο Πρόεδρος της Αρχής μας πληροφόρησε ότι η ΑΗΚ συμφωνεί 

απόλυτα με την πιο πάνω θέση της Υπηρεσίας μας και, ως εκ τούτου, έχουν δοθεί 

οδηγίες όπως σε μελλοντικούς διαγωνισμούς, ασκείται ιδιαίτερη προσοχή, τόσο 

στη συγγραφή των σχετικών όρων των διαγωνισμών, ούτως ώστε να 

επιτυγχάνεται ευρεία συμμετοχή προσφοροδοτών και εξασφάλιση ανταγωνιστικών 

τιμών για τις ζητούμενες υπηρεσίες και έργα, όσο και στην τήρηση των χρονικών 

περιθωρίων αξιολόγησης τους. 

Μας πληροφόρησε επίσης ότι ο διαγωνισμός αρ. 080/2014 έχει κατακυρωθεί 

στους 2 επιτυχόντες προσφοροδότες για την προμήθεια 5.000 μονοφασικών 

μετρητών και για την προμήθεια 10.000 τριφασικών μετρητών αντίστοιχα, ενώ ο 

διαγωνισμός αρ. 084/2014 ακυρώθηκε, αφού κρίθηκε στο στάδιο της Ποιοτικής και 

Τεχνικής αξιολόγησης ότι καμία προσφορά δεν πληρούσε τις ελάχιστες απαιτήσεις 

των όρων του διαγωνισμού. 

Λόγω της ακύρωσης του πιο πάνω διαγωνισμού, με βάση τον Νόμο περί 

∆ημοσίων Συμβάσεων Ν.11(1)2006 Άρθρο 38 αλλά και την οδηγία ΥΑ/1/2009 της 

Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, η ΑΗΚ έχει προχωρήσει στη χρήση της Συνοπτικής 
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∆ιαδικασίας Αγορών με προεπιλεγμένους οικονομικούς φορείς, για την κάλυψη 

των τρεχουσών αναγκών της σε μετρητές. 

(ε) Εκσκαφή σκαμμάτων και άλλων συναφών εργασιών για την 

τοποθέτηση υπόγειων καλωδίων χαμηλής τάσης και μέσης τάσης. –   Αρ. 

∆ιαγωνισμού 067/2014. Από τον έλεγχο των φακέλων του πιο πάνω 

διαγωνισμού που έγινε τον Απρίλιο 2015, διαπιστώθηκε ότι η εκτέλεση των 

εργασιών προβλεπόταν να γίνει σε 4 ανεξάρτητες περιοχές και οι οικονομικοί 

φορείς είχαν δικαίωμα υποβολής προσφοράς για όλες τις περιοχές. Σύμφωνα με 

τον όρο 10.1 του Μέρους Α – Οδηγίες προς τους Προσφοροδότες των εγγράφων 

του διαγωνισμού, η ανάθεση της σύμβασης γίνεται για κάθε περιοχή ξεχωριστά, 

στον προσφέροντα του οποίου η προσφορά έχει αναδειχθεί κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης, ως έχουσα την εντός προδιαγραφών χαμηλότερη τιμή. 

Στον ίδιο όρο προνοείται επίσης ότι η κατακύρωση στον ίδιο προσφέροντα δύο ή 

περισσότερων περιοχών είναι δυνατή, δεδομένου ότι η Αρχή ικανοποιηθεί 

πλήρως, κατά την απόλυτη κρίση της, ότι ο οικονομικός φορέας έχει την τεχνική, 

οργανωτική και διοικητική δυνατότητα να εκτελέσει ταυτόχρονα όλες τις συμβάσεις 

των περιοχών για τις οποίες κρίνεται ξεχωριστά ότι ικανοποιεί τους όρους του 

διαγωνισμού. 

Περαιτέρω, αναφέρεται ότι προς τον σκοπό αυτό, ο Αναθέτων Φορέας δύναται να 

ζητήσει την υποβολή από τον οικονομικό φορέα, λεπτομερούς και περιεκτικού 

σχεδίου διαχείρισης, στο οποίο να περιλαμβάνονται αναλυτικές λεπτομέρειες 

αναφορικά με τον εξοπλισμό, προσωπικό, συνεργάτες, συστήματα και μεθόδους, 

προς ικανοποιητική εκτέλεση των εργασιών για όλες τις περιοχές. Στην περίπτωση 

εφαρμογής του πιο πάνω όρου, το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η 

οικονομικότερη συμφέρουσα επιλογή για την Αρχή, αφού συνυπολογίσει τις 

κατακυρώσεις σε όλες τις περιοχές μαζί. 

Οι προσφορές υποβλήθηκαν στις 12.9.2014 και αξιολογήθηκαν από τετραμελή 

Επιτροπή Αξιολόγησης. Η αξιολόγηση του διαγωνισμού έγινε σε δύο στάδια, το 

στάδιο Α, που αφορούσε την ποιοτική και τεχνική αξιολόγηση και, το στάδιο Β, 

που αφορούσε την οικονομική αξιολόγηση. 

Στην έκθεση της η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγήθηκε την κατακύρωση του 

διαγωνισμού στη χαμηλότερη εντός προδιαγραφών προσφορά για κάθε περιοχή. 
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Σημειώνεται ότι για δύο περιοχές έγινε εισήγηση για κατακύρωση στον ίδιο 

προσφοροδότη, ενώ για τις άλλες δύο, σε δύο ξεχωριστούς προσφοροδότες. Η 

εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης υιοθετήθηκε από την Επιτροπή 

Προσφορών, η οποία αποφάσισε την κατακύρωση του διαγωνισμού, έναντι του 

συνολικού ποσού των €913.607, για όλες τις περιοχές. 

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι ο εν λόγω όρος (10.1) δεν διασφαλίζει την 

αντικειμενική αξιολόγηση των προσφορών, αφού αφήνεται στην απόλυτη κρίση 

της Αρχής – χωρίς σαφή κριτήρια – να ικανοποιηθεί κατά πόσο οι οικονομικοί 

φορείς έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν ταυτόχρονα όλες τις συμβάσεις των 

περιοχών για τις οποίες κρίνεται ότι ικανοποιούν τους όρους του διαγωνισμού. 

Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως σε μελλοντικούς διαγωνισμούς με το ίδιο 

αντικείμενο, τροποποιηθεί ο όρος 10.1, ώστε να περιλαμβάνει σαφείς 

προϋποθέσεις/κριτήρια (τεχνικά και οικονομικά), τα οποία θα πρέπει να πληρούν 

οι οικονομικοί φορείς για να επιτρέπεται η κατακύρωση στον ίδιο φορέα δύο ή 

περισσότερων περιοχών. Με τον τρόπο αυτό, δεν θα παραβιάζονται οι αρχές της 

διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης. 

Τον Ιούνιο 2015, ο Πρόεδρος της Αρχής μας πληροφόρησε ότι η ΑΗΚ συμφωνεί 

απόλυτα με την πιο πάνω θέση της Υπηρεσίας μας και, ως εκ τούτου, έχουν δοθεί 

οδηγίες όπως, σε μελλοντικούς διαγωνισμούς με το ίδιο αντικείμενο, οι 

προϋποθέσεις/κριτήρια (τεχνικά και οικονομικά) να είναι σαφή, ώστε να 

επιτυγχάνεται δίκαιη και ίση μεταχείριση των οικονομικών φορέων, προς όφελος 

της ΑΗΚ. 

Επίσης μας πληροφόρησε ότι θα εξεταστεί η εισήγηση της Υπηρεσίας μας όπως ο 

όρος 10.1 τροποποιηθεί ανάλογα, ώστε να επιτρέπεται η κατακύρωση στον ίδιο 

φορέα δύο ή περισσότερων περιοχών. 

 

13.  Εκκρεμή θέματα. 

(α)  Ειδική ∆ιατίμηση για Πολύτεκνες και ∆υσπραγούσες Οικογένειες. Στα 

πλαίσια της εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης και κατόπιν 

αιτήματος του Υπουργείου ΕΕΒΤ, το 2006 η Αρχή εφάρμοσε ειδική διατίμηση (08) για 

τις πολύτεκνες και δυσπραγούσες οικογένειες που παίρνουν δημόσια βοηθήματα. 

Στη συνέχεια, στην εν λόγω διατίμηση εντάχθηκαν οι λήπτες επιδόματος βαριάς 
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κινητικής αναπηρίας και οι λήπτες επιδόματος φροντίδας σε τετραπληγικά και 

παραπληγικά άτομα. 

Τα συσσωρευμένα έσοδα που απώλεσε η Αρχή από την εφαρμογή αυτής της διατίμησης 

θεωρούνται ως Υποχρεώσεις ∆ημόσιας Ωφέλειας (Υ∆Ω), οι οποίες από την 1.8.2010 

ανακτώνται από όλους τους καταναλωτές συμπεριλαμβανομένων των Πολύτεκνων και 

∆υσπραγουσών Οικογενειών.  

Από τον Μάιο του 2006 που εφαρμόστηκε η ειδική διατίμηση (08) μέχρι τον ∆εκέμβριο 

του 2014, η Αρχή απώλεσε έσοδα ύψους €28.979.729, από τα οποία ποσό ύψους 

€25.442.612 ανακτήθηκε με την εφαρμογή των Υ∆Ω. Συνεπώς η συσσωρευμένη 

απώλεια εσόδων της Αρχής κατά την 31.12.2014 ανερχόταν σε €3.537.117. 

Σύσταση:  Η Υπηρεσία μας συστήνει και πάλι όπως η κοινωνική πολιτική του Κράτους 

εξασκείται από την ίδια την Κυβέρνηση. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι η Αρχή, με σκοπό αφενός να διευκολύνει 

την αποπληρωμή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των ευάλωτων καταναλωτών 

και αφετέρου να μην αναγκάζεται να προβαίνει σε διακοπή της παροχής ηλεκτρικής 

ενέργειας στα υποστατικά τους, υπέβαλε συγκεκριμένη πρόταση στο αρμόδιο 

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σύμφωνα με την 

πρόταση, η αξία της τρέχουσας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος της πιο πάνω 

κατηγορίας καταναλωτών θα αποκόπτεται με μηνιαίες δόσεις από τα επιδόματά τους, 

στα οποία περιλαμβάνεται ποσό που αφορά στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. 

(β)  Λιμενικά δικαιώματα.  Τα ποσά που καταβάλλονται ως λιμενικά δικαιώματα, 

χωρίς ωστόσο η Αρχή Λιμένων να προσφέρει ουσιαστικές λιμενικές διευκολύνσεις 

στην Αρχή, συνυπολογίζονται με άλλα έξοδα για τον καθορισμό της ρήτρας 

καυσίμων που βαρύνει τους καταναλωτές. Το ποσό που καταβλήθηκε στην Αρχή 

Λιμένων Κύπρου κατά το 2014 ανήλθε σε  €1.387.330, ενώ το συνολικό ποσό για την 

περίοδο 2001 – 2014 ανήλθε στα €20.645.485.  

Η Αρχή ζήτησε επανειλημμένα από το Υπουργείο ΕΕΒΤ, την προώθηση μέτρων 

ούτως ώστε να καθορισθούν ειδικά μειωμένα τέλη, χωρίς επιτυχία. 

 Η Υπηρεσία μας σε προηγούμενες  επιστολές της, σύστησε όπως η Αρχή προβεί σε 

όλα τα απαραίτητα διαβήματα για την απαλλαγή της από την υποχρέωση καταβολής 

λιμενικών δικαιωμάτων, έτσι ώστε να επιτευχθεί μερική μείωση του τελικού κόστους 

που επωμίζεται  ο καταναλωτής. 
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Σύμφωνα με τα πρακτικά σύσκεψης ημερ. 12.6.2013 για τα λιμενικά δικαιώματα 

στις παραλαβές μαζούτ/ντίζελ της Αρχής, στην παρουσία, μεταξύ άλλων, των 

Υπουργών ΕΕΒΤ και Συγκοινωνιών και Έργων, αποφασίστηκε όπως το θέμα 

επανεξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο και αφού μελετηθούν οι πρόνοιες του 

Μνημονίου που αφορούν τις ιδιωτικοποιήσεις και τα νέα μοντέλα των ημικρατικών 

Οργανισμών.  

Όπως αναφέρεται στις επιστολές της Αρχής προς την Υπηρεσία μας με αρ. Φακ. 

Μ/Μ 6 και ημερ. 5.6.2014 και 24.9.2014, καθώς επίσης στην επιστολή με Αρ. 

Πρωτ. Α/Μ/06/205 και ημερ. 6.3.2015, η Αρχή συνεχίζει να εξοφλεί τα τιμολόγια 

που εκδίδονται από την Αρχή Λιμένων για κάθε παραλαβή, πάντοτε με πλήρη 

επιφύλαξη των δικαιωμάτων της, να προσφύγει δικαστικά κατά της Αρχής Λιμένων 

για επιβολή λιμενικών δικαιωμάτων για υπηρεσίες που δεν της παρέχονται. 

(γ) Απαλλοτρίωση ακινήτων της Αρχής στη Λεμεσό - Συνεκδικαζόμενες 

Προσφυγές Αρ. 438/07 και 578/2008.  Η Αρχή απαλλοτρίωσε το 2000 τα τεμάχια 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 τεμάχια δεν 

χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό για τον οποίο απαλλοτριώθηκαν, εντός τριών χρόνων 

από την απαλλοτρίωση, οι πρώην ιδιοκτήτες των ακινήτων καταχώρισαν τις προσφυγές 

αρ. 438/2007  και αρ. 578/08, με τις οποίες ζήτησαν την επιστροφή των τεμαχίων.  

Κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στις 9.9.2011, σύμφωνα με την οποία 

«οι συνεκδικαζόμενες προσφυγές επιτυγχάνουν με έξοδα», η Αρχή καταχώρισε 

Αναθεωρητική Έφεση, η οποία απορρίφθηκε με απόφαση του Εφετείου στις 

17.10.2014.  Ως αποτέλεσμα, οι πρώην ιδιοκτήτες των δύο τεμαχίων ζήτησαν την 

άμεση επιστροφή της απαλλοτριωθείσας περιουσίας τους. Κατόπιν 

διαπραγματεύσεων με τους ιδιοκτήτες των δύο τεμαχίων, η Αρχή κατέληξε σε 

καταρχήν συμφωνία με τον ιδιοκτήτη του ενός τεμαχίου, ενώ, οι ιδιοκτήτες του 

δεύτερου τεμαχίου δεν αποδέκτηκαν συγκεκριμένη πρόταση της Αρχής και αξιώνουν 

την επιστροφή του τεμαχίου τους μαζί με τα οφειλόμενα ενοίκια από το 2000.  Σε 

αντίθετη περίπτωση, όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή τους, προτίθενται να 

προχωρήσουν σε ένδικα μέσα, ζητώντας την κατεδάφιση των κτιρίων της Αρχής.  
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Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, η καθυστέρηση στην 

εκτέλεση των έργων για τα οποία έγιναν απαλλοτριώσεις, αφήνει εκτεθειμένη την Αρχή 

σε αγωγές των ιδιοκτητών της γης, με συνεπακόλουθο την καταβολή σημαντικών 

αποζημιώσεων.  

Ο Πρόεδρος της Αρχής μάς ανέφερε ότι αρκετές φορές η καθυστέρηση που 

παρατηρείται στην εκτέλεση έργων, για τα οποία έγιναν απαλλοτριώσεις, οφείλεται σε 

παράγοντες οι οποίοι είναι εκτός ελέγχου της Αρχής, όπως για παράδειγμα η έκδοση 

αδειών Πολεοδομίας. 
 
 

Mε εκτίμηση, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(∆ρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ημοκρατίας 
 

 
Λευκωσία, 15 Ιουνίου 2015 
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