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1. Γενικά. 

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

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (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, σύμφωνα με το άρθρο 3(1) των περί Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 έως 2007 και από 

την Ελεγκτική Υπηρεσία. Με βάση τις διατάξεις των ίδιων Νόμων, η Υπηρεσία μας 

έχει διενεργήσει επιπρόσθετο διαχειριστικό έλεγχο.  Από τον έλεγχο μας, έχουν 

προκύψει τα πιο κάτω θέματα. 

2. Αποτελέσματα έτους. 

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις για το 2016 προέκυψε κέρδος πριν από τη 

φορολογία ύψους €77,1 εκ. ενώ, μετά τη φορολογία και μετά τη συνολική ζημιά από 

την επανακαταμέτρηση της υποχρέωσης του σχεδίου αφυπηρέτησης ύψους €108,3 

εκ., βάσει του αναθεωρημένου Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19, προέκυψε ζημιά 

ύψους €42,6 εκ.  

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της Αρχής, σε απάντησή του τον 

Ιούνιο 2017, σημείωσε ότι το Ταμείο Συντάξεων της Αρχής κατά τη διάρκεια του 2016 

είχε αποδόσεις ύψους €15 εκ. ή ποσοστό απόδοσης 2,90% και ότι η εν λόγω ζημιά 

οφείλεται κυρίως στη μείωση του προεξοφλητικού επιτοκίου που χρησιμοποιήθηκε στην 

αναλογιστική εκτίμηση, από 2,26% το 2015 σε 1,60% το 2016. 

Συνοπτικά τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων ετών παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

 2016 2015 
Αύξηση/ 
(Μείωση)  % 

 € εκ. € εκ. € εκ.   

Έσοδα 580,3  627,8 (47,5)  (7,6) 

Έξοδα 503,2 561,5 (58,3)  (10,4) 

Κέρδος έτους  (πριν τη φορολογία)  77,1 66,3 10,8   16,3 

Ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται και σε μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές 

από το 1964 μέχρι σήμερα. Κατά την 31.12.2016 η αξία της ηλεκτρικής ενέργειας 

που διοχετεύτηκε και δεν τιμολογήθηκε ούτε εισπράχθηκε από τους 

Τουρκοκύπριους των εν λόγω περιοχών, χωρίς την επιβολή τόκων, ανέρχεται, 
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σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, σε €272,1 εκ. Για το 2016, η αξία της εν λόγω 

ηλεκτρικής ενέργειας ήταν €0,3 εκ. και αφορούσε σε κατανάλωση από 

τουρκοκυπριακά υποστατικά στην περιοχή Πύλας. Σημειώνεται ότι στα εν λόγω 

υποστατικά, η Αρχή δεν έχει εγκατεστημένους μετρητές και, ως εκ τούτου δεν είναι 

δυνατή η καταγραφή και τιμολόγηση της καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας 

ανά υποστατικό. 

Η Υπηρεσία μας στην επιστολή της αναφορικά με τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων της Αρχής για το έτος 2015 εξέφρασε την άποψη ότι, πέραν των θεμάτων 

που εγείρονται για παράβαση της Αρχής της ίσης μεταχείρισης, με βάση τους περί των 

Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμους του 1999 και 2014, ειδικά για όσους 

ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τίθεται και θέμα κρατικής ενίσχυσης και, ως εκ 

τούτου εισηγηθήκαμε τη λήψη ενεργειών για είσπραξη των οφειλομένων και τιμολόγηση 

της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στις εν λόγω περιοχές.   

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής σε απάντησή του τον Ιούνιο 2017 μάς ανέφερε ότι 

το θέμα είναι πολιτικό και το χειρίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών. H Υπηρεσία μας 

συμφωνεί πως το θέμα έχει πολιτική πτυχή, ωστόσο θεωρεί ότι όλες οι πολιτικές 

αποφάσεις, όπως και οι διοικητικές πρέπει να είναι σύννομες. 

3. Προϋπολογισμός. 

(α) Έγκριση. Ο Προϋπολογισμός της Αρχής για το 2016 εγκρίθηκε από το ΔΣ 

της Αρχής στις 16.6.2015 και υποβλήθηκε στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού (EEBT) και στον Υπουργό Οικονομικών στις 

19.6.2015 και 22.7.2015, αντίστοιχα.  

Κατόπιν τροποποιήσεων στις οποίες προέβη η Αρχή με βάση τις υποβληθείσες απόψεις 

του Υπουργείου ΕΕΒΤ και του Υπουργείου Οικονομικών, ο Προϋπολογισμός 

επανυποβλήθηκε στο Υπουργείο ΕΕΒΤ στις 8.10.2015 και εγκρίθηκε από το Υπουργικό 

Συμβούλιο στις 22.10.2015. Κατόπιν μετέπειτα τροποποιήσεων, ο Προϋπολογισμός της 

Αρχής για το έτος 2016 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατέθηκε στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων στις 16.2.2016, ενώ με βάση τις διατάξεις της σχετικής 

νομοθεσίας, έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή το αργότερο μέχρι τις 30.9.2015. Ο 

Προϋπολογισμός της Αρχής ψηφίστηκε σε Νόμο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 

10.3.2016, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22.3.016 

(Ν.34(ΙΙ)/2016) και προνοούσε συνολικές δαπάνες ύψους €724,6 εκ. (2015: €739,6 εκ.). 
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Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε δωδεκατημόρια για τους μήνες Ιανουάριο 

και Φεβρουάριο 2016, ενώ κατά την περίοδο 1.3.2016 μέχρι 21.3.2016 

διενεργήθηκαν πληρωμές, κυρίως σε πιστωτές,  συνολικού ύψους €26.655.216, οι 

οποίες δεν ήταν νομικά καλυμμένες, εφόσον δεν υπήρχε εγκεκριμένος 

Προϋπολογισμός.  

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

της Αρχής, υπήρξε κατ’ αρχάς υπέρβαση των προϋπολογισθέντων ποσών, 

συνολικού ύψους €10.663.208. Ποσό ύψους €10.653.208 καλύπτεται από 

εξοικονομήσεις σε άλλα άρθρα του ιδίου Κεφαλαίου, όπως προβλέπεται από το 

άρθρο 4 του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2016 

Νόμου του 2016 (Ν.34(ΙΙ)/2016). Σύμφωνα με πρόνοιες του ιδίου άρθρου θα 

πρέπει να ληφθεί σχετική έγκριση από το ΔΣ της Αρχής. Επίσης, μέσα σε τρεις 

μήνες από την έγκριση του ΔΣ 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 €10.000 αφορά στο Κονδύλι «Επένδυση στην εταιρεία 

ESCO ΑΗΚ Ltd», για το οποίο δεν υπήρχε πρόνοια στον Προϋπολογισμό του 

2016 και, ως εκ τούτου ετοιμάστηκε προσχέδιο Τροποποιητικού Προϋπολογισμού 

για το έτος 2016, το  οποίο μετά την έγκρισή του στις 11.4.2017 από το  ΔΣ της Αρχής, 

στάληκε στις 11.5.2017 στο Υπουργείο ΕΕΒΤ για προώθησή του στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων για ψήφιση.  

4. Προσωπικό – Μισθοί/Ωφελήματα – Σχέδια Συντάξεων.  

(α)  Προσωπικό – Μισθοί.  Η Αρχή εργοδοτούσε 1.986 πρόσωπα στις 

31.12.2016 (1.999 στις 31.12.2015), τα οποία  υπηρετούσαν σε μόνιμες θέσεις 

(στην Αρχή δεν απασχολείται ωρομίσθιο προσωπικό). Οι εγκεκριμένες θέσεις 

σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό ανέρχονταν σε 2.229 για το 2016 (85 με διπλό 

σταυρό), σε σύγκριση με 2.312 το 2015 (22 με διπλό σταυρό). Επίσης, το 2016 

υπηρετούσαν 49 συμβασιούχοι, των οποίων οι όροι εργοδότησης διέπονται από 

συγκεκριμένη Συλλογική Σύμβαση.  

Ο ετήσιος μέσος όρος αποδοχών για το μόνιμο προσωπικό ανέρχεται σε  €32.238 

(€32.822  για το έτος 2015), ενώ ο ετήσιος μέσος όρος των δαπανών για το μόνιμο 
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προσωπικό, λαμβάνοντας υπόψη και την επιβάρυνση για τρέχουσα υπηρεσία στο 

Ταμείο Συντάξεων (η οποία, σύμφωνα με την τελική αναλογιστική εκτίμηση του 

Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων της Αρχής, που υποβλήθηκε στις 21.4.2017 

με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2016, ανερχόταν σε €6.944.000 (€10.286.000 με 

ημερ. αναφοράς 31.12.2015)), ήταν €43.345 σε σύγκριση με €45.881 το 2015. 

(β)  Σχέδια Συντάξεων.   

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

αξία των υποχρεώσεων αυξήθηκε από €663 εκ. στις 31.12.2015 σε 

€772 εκ. στις 31.12.2016, ενώ η πραγματική αξία των περιουσιακών 

στοιχείων του Ταμείου αυξήθηκε από €530 εκ. το 2015 σε €538 εκ. το 

2016, με αποτέλεσμα η καθαρή υποχρέωση της Αρχής προς το Ταμείο 

ύψους €133 εκ. στις 31.12.2015 να αυξηθεί σε €234 εκ. στις 

31.12.2016.  Όπως έχουμε πληροφορηθεί, η αύξηση στην παρούσα 

αξία των υποχρεώσεων οφείλεται κυρίως  στην ουσιαστική μείωση των 

επιτοκίων διεθνώς και κατά συνέπεια στη μείωση του προεξοφλητικού 

επιτοκίου που χρησιμοποιήθηκε στην αναλογιστική εκτίμηση, από 

2,26% το 2015 σε 1,60% το 2016. 

(ii)  Σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης βάσει του Κανονισμού 29Α των 

περί Αρχής Ηλεκτρισμού (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1986-

2013.  Από την έναρξη του πιο πάνω Σχεδίου το 1996 έχουν 

αφυπηρετήσει πρόωρα συνολικά 460 υπάλληλοι στους οποίους 

καταβλήθηκε, πέραν των συνταξιοδοτικών τους ωφελημάτων, συνολική 

αποζημίωση ύψους €17,6 εκ. 

Σημειώνεται ότι, κατά τα έτη 2014, 2015 και 2016 δεν αφυπηρέτησε 

πρόωρα επιπρόσθετο προσωπικό, ενώ το εν λόγω Σχέδιο τερματίστηκε 

με την κατάργηση του Κανονισμού 29Α, σύμφωνα με τους περί Αρχής 

Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικούς) 

Κανονισμούς του 2016 (Κ.Δ.Π. 258/2016), οι οποίοι δημοσιεύτηκαν 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 16.9.2016. 

 

(iii) Σχέδιο Πρόωρης Στοχευμένης Εθελούσιας Αφυπηρέτησης της 

Αρχής.  Με το εν λόγω Σχέδιο, το οποίο υλοποιήθηκε τον Μάρτιο 2015 
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αφυπηρέτησαν 123 υπάλληλοι, στους οποίους καταβλήθηκε συνολική 

αποζημίωση ύψους €8.753.631, ενώ το οικονομικό όφελος βάσει της 

αναλογιστικής μελέτης ανήλθε σε €38.255.445. 

(γ)  Επιδόματα Προσωπικού. Τα επιδόματα που καταβλήθηκαν στο 

προσωπικό κατά τα έτη 2016, 2015 και 2014, σύμφωνα με στοιχεία του Τομέα 

Μισθοδοσίας και Συντάξεων, παρουσιάζονται αναλυτικά στον πιο κάτω πίνακα: 

 2016 2015  2014 

 € €  € 

Υπερωριακή Αμοιβή    1.446.614 1.180.258  942.506 

Επίδομα 24ώρου Βάρδιας  877.312 895.413  952.741 

Επίδομα Γεύματος εκτός έδρας 757.650 758.321  781.956 

Επίδομα Κυριακής  697.526 698.566  733.474 

Επίδομα Σταθμού  404.567 416.355  445.827 

Επίδομα Δημοσίων Αργιών  201.923 205.271  211.946 

Επίδομα Συντηρήσεως Εξωτερικού 101.801 57.750  41.402 

Επίδομα Λειτουργού Ελέγχου 
Συστήματος Περιφέρειας 79.746 83.867  84.296 

Επίδομα Παραστάσεως/Φιλοξενίας 92.552 82.565  97.180 

Επίδομα Ακαθάρτου Εργασίας 62.925 59.157  57.114 

Επίδομα μη 24ώρου Βάρδιας  52.969 54.733  52.820 

Οδοιπορικό  56.705 49.862  55.650 

Επίδομα Οδήγησης 50.700 49.445  46.042 

Επίδομα Φαγητού 46.177 42.970  44.455 

Επίδομα Τηλεφώνου 36.110 35.050  37.970 

Επίδομα Επιφυλακής 31.130 24.528  26.703 

Επίδομα Εκτέλεσης Εργασίας υπό τάση 5.320 10.470  7.747 

Μεταφορικό Επίδομα από ή προς Η/Σ        -      -  11 

 5.001.727 4.704.582  4.619.840

Όπως φαίνεται από τον πιο πάνω πίνακα, το συνολικό ύψος των 

επιδομάτων ανήλθε σε €5 εκ. το 2016 σε σύγκριση με €4,7 εκ. το 2015 και 

€4,6 εκ. το 2014, σημειώνοντας μικρή αύξηση ύψους €0,3 εκ. ή 6,4% κατά το 

2016 σε σύγκριση με το 2015 και €0,1 εκ. ή 2,2% το 2015 σε σύγκριση με το 

2014.  

Σημειώνεται ότι στις 8.8.2013, η Αρχή, υιοθετώντας εισήγηση της Υπηρεσίας μας 

για επανεξέταση των επιδομάτων με σκοπό την αναθεώρηση/διαφοροποίηση ή/και 

πιθανή κατάργησή τους, όπου αυτό απαιτείται, κατέληξε, κατόπιν διαβουλεύσεων 

με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, σε συμφωνία Μείωσης Λειτουργικών Εξόδων – 

Εξορθολογισμός Επιδομάτων. Συγκεκριμένα, από τα 42 επιδόματα (27 σύμφωνα 
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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 ότι οι μειώσεις έγιναν στο 

βασικό μέρος του ύψους του επιδόματος, πριν τη μείωση ύψους 15% που 

εφαρμόζεται από 1.4.2013. 

Η Υπηρεσία μας, σε προηγούμενες επιστολές της, εισηγήθηκε 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 

Δημόσιων Αργιών, επίδομα Σταθμού, επίδομα ακαθάρτου εργασίας) ως οι 

σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τους 

Προϋπολογισμούς Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ωστόσο, παρά την 

πάροδο 2 ετών,  δεν φαίνεται να έγιναν οποιεσδήποτε ενέργειες προς τον 

σκοπό αυτό. 

Τον Ιούνιο 2016 ο τέως Πρόεδρος του ΔΣ  της Αρχής στην απαντητική επιστολή 

του αναφορικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για το 2015 μάς 

είχε αναφέρει ότι οι πρόνοιες της Συμφωνίας Μείωσης Λειτουργικών Εξόδων - 

Εξορθολογισμού Επιδομάτων ημερομηνίας 8.8.2013 θα τύγχαναν 

επανεξέτασης σε συνάντηση μεταξύ της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού 

και των συνδικαλιστικών οργανώσεων που προγραμματίζετο.  Σύμφωνα με τα 

πρακτικά της εν λόγω συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14.6.2016, 

αποφασίστηκε ομόφωνα, μετά από απαίτηση της συνδικαλιστικής πλευράς, 

όπως οι πρόνοιες της εν λόγω Συμφωνίας συνεχίσουν να τυγχάνουν 

εφαρμογής, με την προϋπόθεση ότι θα τύχουν επανεξέτασης περί τον Ιούνιο 

2017 και πριν την υποβολή του Προϋπολογισμού για το έτος 2018. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγείται και πάλι την χωρίς καθυστέρηση 

επανεξέταση/έλεγχο, βάσει των Κανονισμών, όλων των επιδομάτων που 

καταβάλλονται, έτσι ώστε να εξεταστεί κατά πόσο δικαιολογείται η συνέχισή 

τους και εάν ναι, εάν ενδείκνυται η μείωσή τους.   

Ως παράδειγμα γίνεται και πάλι αναφορά στις δαπάνες για επίδομα γεύματος 

εκτός έδρας και για υπερωριακή αποζημίωση, για τα οποία η Υπηρεσία μας 

παρατήρησε τα ακόλουθα: 
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(i) Επίδομα γεύματος εκτός έδρας.  Οι πληρωμές για επίδομα 

γεύματος εκτός έδρας, το οποίο καταβάλλεται κυρίως σε τεχνικό 

προσωπικό που εργάζεται στα διάφορα συνεργεία, ανήλθαν σε 

€757.650 για το έτος 2016, σε σύγκριση με €758.321  για το έτος 

2015.   

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 42 των περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 

(Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1986-2013, ο οποίος διέπει την 

καταβολή του εν λόγω επιδόματος, «Εάν είναι επάναγκες δι’ 

υπάλληλον να απουσιάση εκ του συνήθους τόπου εργασίας του 

διαρκούντος του γεύματος ή του δείπνου και αδυνατεί να λάβη γεύμα ή 

δείπνον εις τον συνήθη τόπον εργασίας του, τηρουμένων των 

ακόλουθων προνοιών, δύναται να απαιτήση το εκάστοτε 

καθοριζόμενον ποσόν δι΄έκαστον γεύμα το οποίον πραγματικώς 

έλαβεν, ως επίδομα γεύματος. 

Δια γεύματα λαμβανόμενα εις οιονδήποτε λειτουργούν υπό της Αρχής 

κυλικείον, μόνον τα πραγματικά έξοδα δύναται να απαιτηθώσι. 

Υπάλληλος υποχρεούται όπως πιστοποιή επί του καταλλήλου εντύπου 

ότι πραγματικώς έλαβε γεύμα». 

Σύσταση:  Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι, συνήθη τόπο εργασίας των εν 

λόγω υπαλλήλων αποτελούν τα συνεργεία εκτός των χώρων της 

Αρχής, στα οποία μεταβαίνουν (με αφετηρία τα κατά τόπους 

Περιφερειακά Γραφεία της Αρχής) και απασχολούνται καθημερινά.  Ως 

εκ τούτου, κατά την άποψή μας δεν θα έπρεπε να καταβάλλεται στο 

τεχνικό προσωπικό το εν λόγω επίδομα. 

(ii) Υπερωριακή αποζημίωση.  Το ποσό που δαπανήθηκε το 2016 για 

υπερωριακή αποζημίωση ανήλθε σε €1.446.614 σε σύγκριση με  

€1.180.258 το 2015 και €942.505 το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 

ύψους €266.356 ή 22,6% κατά το 2016 σε σύγκριση με το 2015 και  

€237.753 ή 25,2% το 2015 σε σύγκριση με το 2014.  

Σημειώνεται ότι κατά το 2016 καταβλήθηκε σε 56 υπαλλήλους 

υπερωριακή αποζημίωση από €5.000 μέχρι €16.900 περίπου στον 

καθένα.   
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Η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι, η Αρχή εξακολουθεί να εφαρμόζει τις 

προηγούμενες ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις οποίες κάθε μια ώρα 

υπερωριακής αποζημίωσης λογίζεται κατά τις καθημερινές και τα Σάββατα 

μέχρι τις 1 μ.μ. ως 1,5 ώρες, και κατά τα Σάββατα μετά τις 1 μ.μ., τις 

Κυριακές και τις αργίες ως 2 ώρες. Οι νέες ρυθμίσεις για τον τρόπο 

υπολογισμού της υπερωριακής αποζημίωσης με βάση τη σχετική εγκύκλιο 

του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με τους Προϋπολογισμούς 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για το 2014 με ημερ. 30.10.2013, 

σύμφωνα με τις οποίες κάθε μια ώρα υπερωριακής εργασίας λογίζεται 

κατά τις καθημερινές και τα Σάββατα μέχρι τις 1 μ.μ. ως μια ώρα, και κατά 

τα Σάββατα μετά τις 1 μ.μ., τις Κυριακές και τις αργίες ως 1,3 ώρες, δεν 

έτυχαν εφαρμογής από την Αρχή. Σημειώνεται ότι η Αρχή, κατόπιν 

συμφωνίας με τις συντεχνίες, προέβη σε μείωση της υπερωριακής 

αποζημίωσης κατά 15%. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγείται και πάλι την χωρίς καθυστέρηση 

εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για τον τρόπο υπολογισμού της 

υπερωριακής αποζημίωσης.  

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής μάς ανέφερε ότι, καθόσον αφορά στην 

πιο πάνω σύσταση της Υπηρεσίας μας, το θέμα αφορά τους περί 

Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Κανονισμούς και τις συμβατικές 

υποχρεώσεις της Αρχής και, ως εκ τούτου, θα εξεταστεί από κοινού με 

τη συνδικαλιστική πλευρά. 

(δ)  Ωφελήματα Προσωπικού. Πέραν των επιδομάτων που αναφέρονται πιο 

πάνω, παραχωρούνται, με βάση τους περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όροι 

Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 1986 μέχρι 2016 και τις συλλογικές συμβάσεις που 

υπογράφηκαν διαχρονικά, διάφορα ωφελήματα στο προσωπικό της Αρχής 

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

στοιχεία της Αρχής, το 2016 ανήλθε σε €5,8 εκ. (€6,3 εκ. το 2015)  και 

παρατίθενται πιο κάτω: 

 

  2016 2015  2014 

  € €  € 
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Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης 

 

3.298.936* 3.397.454* 3.666.704*  

Ειδικό Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης 

 
51.260 51.260 51.260 

Ταμείο Ευημερίας  1.540.598 1.663.238 1.765.286 

Ταμείο Βοηθείας  166.222 195.576 214.593 

Επιδότηση Επιτοκίου Εκπαιδευτικών 
Δανείων 

 
432.520 454.429 695.778 

Ασφάλεια για αποζημίωση για θάνατο  236.547 441.641 172.266 

Ασφάλεια Προσωπικών Ατυχημάτων  112.059 112.251 136.680 

  5.838.142 6.315.849 6.702.567 

*Δεν περιλαμβάνεται το κόστος που αφορά στους συνταξιούχους ύψους €4.144.732  

για το 2016 (€4.140.241 για το 2015 και €3.792.909 για το 2014).  

Η Υπηρεσία μας σε προηγούμενες Εκθέσεις της σημείωσε 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. 

Σημειώσαμε περαιτέρω ότι, η προώθηση ενός τέτοιου θέματος θα πρέπει να γίνει 

ακολουθώντας τις θεσμοθετημένες διαδικασίες. 

Όπως ανέφερε η Αρχή στην απαντητική επιστολή της ημερ. 4.6.2015, για τη 

συνομολόγηση/ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων, στις οποίες 

περιλαμβάνονται τα πιο πάνω παρεμφερή ωφελήματα, ακολουθούντο επακριβώς 

οι πρόνοιες των πλαισίων καθοδήγησης που αποστέλλονταν από το Υπουργείο 

ΕΕΒΤ προς την Αρχή. 

Καθόσον αφορά, ειδικότερα, στη δαπάνη για επιχορήγηση επιτοκίου 

εκπαιδευτικών δανείων, η Υπηρεσία μας παρατήρησε τα ακόλουθα: 

Η δαπάνη για επιχορήγηση επιτοκίου εκπαιδευτικών δανείων που συνάπτουν 

υπάλληλοι της Αρχής από το Ταμείο Συντάξεων της Αρχής ανήλθε σε €432.520 σε 

σύγκριση με €454.429 για το έτος 2015. 

Σημειώνεται ότι, η εν λόγω δαπάνη αποτελεί συμβατική υποχρέωση της Αρχής 

σύμφωνα με πρόνοια της συλλογικής σύμβασης για την περίοδο 1.1.1998-2000, η 

οποία ισχύει μέχρι σήμερα. Όπως αναφέρεται σχετικά στην εν λόγω συλλογική 

σύμβαση, η επιχορήγηση του επιτοκίου για εκπαιδευτικά δάνεια αυξήθηκε από 2% 

σε 4% από 1.1.1999. 
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Η Υπηρεσία μας στην Έκθεσή της για το 2015 παρατήρησε ότι, η πιο πάνω 

αύξηση της επιχορήγησης του επιτοκίου έγινε όταν τα επιτόκια ανέρχονταν σε 7% 

περίπου.  Έκτοτε ωστόσο, όπως αναφέραμε, παρά τη σημαντική μείωση των 

επιτοκίων, δεν τροποποιήθηκε το ύψος της επιχορήγησης επιτοκίου, με 

αποτέλεσμα η Αρχή να επιχορηγεί ολόκληρο το ύψος του επιτοκίου, το οποίο 

ανέρχεται σε 2,75% (σύμφωνα  με απόφαση της Επιτροπής του Σχεδίου 

Συντάξεων της Αρχής στις 8.5.2015, μειώθηκε αναδρομικά από την 1.1.2015 από 

4% σε 2,75%). Ως εκ τούτου, οι υπάλληλοι της Αρχής επωφελούνται, ουσιαστικά, 

άτοκων δανείων. 

Σημειώσαμε επίσης, ότι οι υπάλληλοι της Αρχής επωφελούντο επίσης άτοκων 

δανείων για την περίοδο από 1.11.2008 – 1.9.2011 κατά την οποία τόσο το ύψος 

του επιτοκίου καθώς επίσης και το ύψος της επιχορήγησής του ανερχόταν σε 4%.  

Η Υπηρεσία μας ανέφερε ότι θεωρεί απαράδεκτη την επιβάρυνση της Αρχής με το 

πιο πάνω κόστος και εισηγήθηκε όπως ληφθούν άμεσα ενέργειες για 

τροποποίηση της σχετικής πρόνοιας στη Συλλογική Σύμβαση, έτσι ώστε η 

επιχορήγηση του επιτοκίου εκπαιδευτικών δανείων να καταργηθεί. 

Ωστόσο, δεν φαίνεται να έχουν ληφθεί οποιεσδήποτε ενέργειες προς τον σκοπό 

αυτό. 

Σύσταση:  Λήψη, άμεσα, ενεργειών για τροποποίηση της σχετικής πρόνοιας στη 

Συλλογική Σύμβαση, έτσι ώστε η επιχορήγηση του επιτοκίου εκπαιδευτικών 

δανείων να καταργηθεί.  

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής μάς ανέφερε ότι η Αρχή θα διαβουλευτεί με τις 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι, το θέμα αποτελεί μέρος 

των Συλλογικών Συμβάσεων. 

(ε)   Παραχώρηση πρόσθετων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων κατά την 

πρόωρη αφυπηρέτηση υπαλλήλου της Αρχής, του κ. Νίκου Νικολαΐδη 

Βοηθού Διευθυντή Περιφέρειας, λόγω ανάληψης δημόσιου λειτουργήματος.  

Στις 18.3.2008 το τότε ΔΣ της Αρχής αποφάσισε αναφορικά με το πιο πάνω θέμα 

τα ακόλουθα: 
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(i) Τη μισθολογική προαγωγή του κ. Νικολαΐδη σε θέση με κλίμακα Ν1 

(Α15+1) για σκοπούς υπολογισμού των συνταξιοδοτικών του 

ωφελημάτων μόνο.  

(ii) Την αναγνώριση στον πιο πάνω υπάλληλο 75 επιπρόσθετων μηνών 

υπηρεσίας και συγκεκριμένα, από 325 σε 400, σύμφωνα με τον 

Κανονισμό 22(1)(β) 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 (Κ.Δ.Π. 188/97), σύμφωνα με τον 

οποίο, όταν μέλος αφυπηρετεί για ανάληψη δημόσιου λειτουργήματος 

ασυμβίβαστου με τη θέση την οποία κατέχει στην Αρχή, σε κάθε 

περίπτωση παίρνει για την υπηρεσία του αυτή στην Αρχή, τόση 

επιπρόσθετη σύνταξη όση η Αρχή θα κρίνει δίκαιη και πρέπουσα. 

(iii) Την καταβολή του αντιτίμου της άδειας που είχε σε πίστη του ο πιο 

πάνω υπάλληλος, ήτοι 56 ημέρες, σύμφωνα με τον Κανονισμό 9(3) 

των Κανονισμών Χορήγησης Αδειών. 

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η Απόφαση του τότε ΔΣ της Αρχής, η οποία αναφέρεται 

στο (i) πιο πάνω είναι απαράδεκτη και παράνομη, αφού δεν συνάδει με το άρθρο 7 των 

πιο πάνω Κανονισμών 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 και ανάκτηση οποιωνδήποτε ποσών έχουν παράνομα 

καταβληθεί, αφού προηγουμένως ληφθεί σχετική γνωμάτευση από τον νομικό 

σύμβουλο της Αρχής, ως προς τη δυνατότητα αυτή, λόγω της παρόδου 9 χρόνων. 

Καθόσον αφορά στην απόφαση του τότε ΔΣ της Αρχής, η οποία αναφέρεται στο 

(ii) πιο πάνω, η Υπηρεσία  μας εισηγείται όπως, στα πλαίσια της επικαιροποίησης 

των περί Συντάξεων Κανονισμών της Αρχής, οι διατάξεις του Κανονισμού 22(1)(β) 

καταργηθούν αφού, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3(γ) του περί Συντάξεων 

Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμου του 2011, σύμφωνα με τις οποίες 

«Για σκοπούς υπολογισμού της σύνταξης και του εφάπαξ ποσού ή 

φιλοδωρήματος αξιωματούχου που αναλαμβάνει οποιοδήποτε λειτούργημα ή 
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αξίωμα ή θέση μετά τη ψήφιση του παρόντος Νόμου δεν λαμβάνεται υπόψη 

οποιαδήποτε πρόσθετη υπηρεσία», αυτές έχουν καταστεί ανενεργές. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής μάς ανέφερε ότι, ο εν λόγω Κανονισμός έχει 

διαγραφεί από το προσχέδιο των νέων Κανονισμών του Σχεδίου Συντάξεων που 

έχουν ετοιμαστεί. 

(στ) Καταγγελία του Διευθυντή Δικτύων Περιφερειακού Γραφείου Λεμεσού, 

η οποία υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 28.3.2017.   

(i) Στα πλαίσια διερεύνησης της πιο πάνω καταγγελίας, η Υπηρεσία μας 

μελέτησε τόσο την Έκθεση που ετοίμασε ο Διευθυντής Εσωτερικού 

Ελέγχου της Αρχής, καθώς επίσης την Έκθεση της Υπηρεσίας της 

Αρχής και του νομικού της συμβούλου, οι οποίες διαβιβάστηκαν στην 

Υπηρεσία μας στις 3.4.2017 και 11.4.2017, αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα 

πορίσματα των πιο πάνω Εκθέσεων, οι ισχυρισμοί του κ. Πετούση για 

ενδεχόμενη παραπλάνηση της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς 

επίσης για κατάχρηση εξουσίας και διασπάθιση δημόσιου χρήματος, 

δεν ευσταθούν. Καθόσον αφορά, ωστόσο, το σημείο 2 της επιστολής 

του κ. Πετούση, σύμφωνα με το οποίο, συγκεκριμένη θέση, η οποία 

ήταν κατειλημμένη, πληρώθηκε εκ νέου με προαγωγή, σημειώνονται τα 

ακόλουθα: 

 Το ΔΣ της Αρχής στη συνεδρία του ημερ. 7.7.2015 αποφάσισε όπως, 

για κάλυψη των αναγκών που προέκυπταν από την εφαρμογή του 

Λειτουργικού Διαχωρισμού, δημιουργηθούν 8 νέες θέσεις (2 θέσεις 

Εκτελεστικών Διευθυντών, 5 θέσεις Διευθυντών Ρυθμιζόμενων 

Δραστηριοτήτων και μία θέση Διευθυντή Μη Ρυθμιζόμενων 

Δραστηριοτήτων) με την κατάργηση 8 αντίστοιχων θέσεων. 

 Το ΔΣ αποφάσισε επίσης, μεταξύ άλλων, να γίνει αλλαγή της 

κατηγορίας των θέσεων στα Σχέδια Υπηρεσίας των οκτώ θέσεων, από 

Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής σε Πρώτου Διορισμού, για την 

πρώτη πλήρωση των θέσεων, για την οποία θα ακολουθείτο διαδικασία 

εσωτερικής γνωστοποίησης.  Η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι, ενώ 

δύο θέσεις που καταργήθηκαν και ήταν κατειλημμένες περιλαμβάνονταν 

στον Προϋπολογισμό του 2016 με διπλό σταυρό και Σημείωση ότι με 
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την κένωσή τους καταργούνται έναντι δημιουργίας νέων θέσεων, 

ωστόσο η θέση του Διευθυντή Εκμετάλλευσης, η οποία επίσης 

καταργείτο, δεν περιλαμβάνετο στον Προϋπολογισμό και στην νέα θέση 

«Διευθυντή Προμήθειας» που δημιουργείτο υπήρχε Σημείωση ότι 

αφορούσε σε Μετονομασία της θέσης «Διευθυντή Εκμετάλλευσης» σε 

«Διευθυντή Προμήθειας». 

 Ως αποτέλεσμα, ενώ στον Προϋπολογισμό του 2016 περιλαμβάνεται 

μόνο μια θέση, ωστόσο αυτή κατέχεται από δύο άτομα.  Όπως 

πληροφορηθήκαμε η εν λόγω θέση του «Διευθυντή Εκμετάλλευσης» 

δεν περιλήφθηκε στον Προϋπολογισμό επειδή, με τη μετάθεση την 

1.2.2014 του κατόχου της στη θέση του Διευθυντή Λειτουργίας και 

Προσωπικού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, 

θεωρήθηκε ότι ήταν κενή και, ως εκ τούτου, η παρουσίασή της στον 

Προϋπολογισμό ήταν όπως και για τις άλλες 4 κενές θέσεις. Η 

Υπηρεσία μας ωστόσο σημειώνει ότι, λανθασμένα θεωρήθηκε ότι ήταν 

κενή για τον λόγο ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13(2) των 

περί της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών 

του 1986, πλήρωση θέσης με μετάθεση υπαλλήλου διενεργείται κατόπιν 

εσωτερικής γνωστοποίησης, κάτι που δεν είχε γίνει. 

 Σύσταση:  Λήψη διορθωτικών μέτρων σύμφωνα και με την εισήγηση 

του νομικού συμβούλου της Αρχής στη σχετική με το εν λόγω θέμα 

επιστολή του ημερ. 10.4.2017. 

(ii) Kαθόσον αφορά στη διαδικασία εσωτερικής γνωστοποίησης που 

ακολούθησε η Αρχή για την πλήρωση των νέων θέσεων που 

δημιουργήθηκαν, η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι, παρόλο που ο 

Κανονισμός 13 των περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) 

Κανονισμών του 1986 επιτρέπει τη μη δημοσίευση των υπό πλήρωση 

θέσεων και την εφαρμογή διαδικασίας εσωτερικής γνωστοποίησης, 

ωστόσο η εν λόγω διαδικασία παραβιάζει την αρχή της ισότητας, η 

οποία καθορίζεται στους περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού 

Δικαίου Νόμους του 1999-2014. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 41 των εν λόγω Νόμων, η αρχή της ισότητας ενώπιον του 

νόμου και της διοίκησης επιβάλλει την ισότητα πρόσβασης στις 
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δημόσιες λειτουργίες και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών σε κάθε πολίτη 

για τη διεκδίκηση θέσης ή αξιώματος στην πολιτεία. 

Όπως σχετικά σημειώνεται στο άρθρο 41, για σκοπούς του άρθρου 

αυτού, ο όρος «δημόσιες λειτουργίες» περιλαμβάνει τον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα. 

Σύσταση: Να μελετηθεί το ενδεχόμενο τροποποίησης των σχετικών 

Κανονισμών, έτσι ώστε για την πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού και 

πρώτου διορισμού και προαγωγής να προηγείται δημοσίευσή τους, έτσι 

ώστε να μπορούν να αιτηθούν και άτομα που δεν εργοδοτούνται από 

την Αρχή. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής μάς ανέφερε ότι, η πλήρωση θέσεων 

πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής, γίνεται 

πάντοτε νομότυπα από την Αρχή, με την ορθή και πιστή εφαρμογή των 

σχετικών προνοιών των περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Κανονισμών. 

Οι εν λόγω Κανονισμοί, όπως περαιτέρω σημείωσε, δεν είναι 

πανομοιότυποι με τους αντίστοιχους Κανονισμούς της Δημόσιας 

Υπηρεσίας, εφόσον η Αρχή ως εξειδικευμένος τεχνικός Οργανισμός, 

βασίζει σε μεγάλο βαθμό την εύρυθμη λειτουργία της στην εξειδικευμένη 

γνώση και αυξανόμενη εμπειρία που αποκομίζει το προσωπικό της 

στον Οργανισμό. 

Επιπρόσθετα, επεσήμανε ότι με την προαναφερόμενη διαδικασία 

εσωτερικής γνωστοποίησης που ακολούθησε η Αρχή για την πλήρωση 

των οκτώ νέων θέσεων που δημιουργήθηκαν, λόγω εφαρμογής της 

Ρυθμιστικής Απόφασης της ΡΑΕΚ Αρ. 04/2014 για τον λειτουργικό 

διαχωρισμό της, ουδόλως αυξήθηκε ο αριθμός του προσωπικού της.  

Εάν η Αρχή ακολουθούσε διαδικασία εξωτερικής γνωστοποίησης, 

υπήρχε το ενδεχόμενο, όπως μας ανέφερε, οι οκτώ νέες διευθυντικές 

θέσεις να πληρωθούν από εξωτερικούς αιτητές, δηλαδή από άτομα που 

δεν εργοδοτούνται στον Οργανισμό και να παραμείνουν στον 

Προϋπολογισμό της Αρχής οκτώ διπλοσταυρωμένες Διευθυντικές 

Θέσεις. 
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(ζ) Εγγραφή του Ταμείου Συντάξεων της Αρχής στο μητρώο του Εφόρου 

Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών. Δεν έχει επιτευχθεί 

μέχρι σήμερα η εγγραφή του Ταμείου Συντάξεων της Αρχής στο μητρώο του 

Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των Περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των 

Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμων του 2012 έως 2015.  

Όπως έχουμε πληροφορηθεί, η Αρχή έχει προχωρήσει στην ετοιμασία των 

σχετικών Κανονισμών οι οποίοι, αφού έτυχαν της έγκρισης του Εφόρου Ταμείων 

Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών και του αρμόδιου Υπουργείου 

(ΕΕΒΤ), συζητήθηκαν στα πλαίσια διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους 

εταίρους, έτυχαν της απαραίτητης νομοτεχνικής επεξεργασίας και  κατατέθηκαν 

στις 26.04.2016 στο Υπουργείο ΕΕΒΤ για να προωθηθούν στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων για ψήφιση.  

Κατόπιν σχετικής εγκυκλίου του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 

(ΤΔΔΠ) ημερ. 3.11.2016, οι εν λόγω Κανονισμοί αποσύρθηκαν για ενσωμάτωση 

των τροποποιήσεων που είχαν επενεχθεί στην ισχύουσα περί Συντάξεων 

Νομοθεσία για τον Δημόσιο Τομέα. 

Όπως έχουμε πληροφορηθεί, η Αρχή έχει ήδη ετοιμάσει προσχέδιο 

επικαιροποιημένων  Κανονισμών, το οποίο εγκρίθηκε από τους Διαχειριστές του 

Ταμείου στις 23.5.2017 και από το ΔΣ της Αρχής στις 30.5.2017 και αναμένεται να 

προωθηθεί στο Υπουργείο ΕΕΒΤ και ακολούθως στη Βουλή των Αντιπροσώπων 

για ψήφιση.  

5. Λειτουργικός και Λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της 

Αρχής. 

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 Λειτουργικό και Λογιστικό 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 καλείτο να προχωρήσει 

στη σύσταση 4 βασικών και λειτουργικά χωριστών Δραστηριοτήτων (Παραγωγή, 

Προμήθεια, Μεταφορά και Διανομή) και ακόμα μιας λειτουργικά χωριστής 
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επιχειρησιακής μονάδας για τις άλλες δραστηριότητες. Με βάση τις πιο πάνω 

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

προγράμματα συμμόρφωσης, τα οποία εγκρίθηκαν τον Νοέμβριο 2014. Από την 

1.12.2016 η Αρχή λειτουργεί υπό το καθεστώς του Λειτουργικού Διαχωρισμού, με 

εξαίρεση πέντε ενότητες για τις οποίες εξασφάλισε έγκριση από τη ΡΑΕΚ, ενώ έχει 

ήδη αρχίσει ο ρυθμιστικός έλεγχος για την εφαρμογή των Αποφάσεων.  Οι πέντε 

ενότητες, στις οποίες παρουσιάζεται καθυστέρηση, αφορούν στην εγκατάσταση 

λογισμικού συστήματος καταχώρισης μετρητών, στην ολοκλήρωση του 

συστήματος διασφάλισης ποιότητας, στον διαχωρισμό των Συστημάτων 

Πληροφορικής, στην τροποποίηση των Κανονισμών Αγοράς και στον διαχωρισμό 

των Αρχείων. 

6. Καθυστερημένοι/Οφειλόμενοι Λογαριασμοί Κατανάλωσης Ηλεκτρισμού. 

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

ηλεκτρικής ενέργειας κατά την 31.12.2016, συμπεριλαμβανομένης και της μη 

καταγραφείσας κατανάλωσης, ύψους €33,3 εκ. (€26,3 εκ. στις 31.12.2015), 

ανήλθε σε  €101,2 εκ.  (€92,6 εκ. στις 31.12.2015). Ποσό ύψους  €36,4 εκ.  (€40,5 

εκ. στις 31.12.2015) αφορά σε καθυστερημένες οφειλές λογαριασμών ηλεκτρισμού 

από το οποίο, ποσό ύψους  €17,2 εκ. (€17,5  εκ. στις 31.12.2015) οφείλεται για 

περίοδο πέραν του ενός έτους.  Οι καθυστερημένες οφειλές από Δήμους και 

Κοινοτικά Συμβούλια στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε €1,2 εκ. σε σύγκριση με €1,7 

εκ. στις 31.12.2015, παρουσιάζοντας μείωση ύψους €0,5 εκ. ή ποσοστό 29,4%. 

Σημειώνεται ότι σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών 

στις 26.5.2015, με θέμα τις καθυστερημένες οφειλές Τοπικών Αρχών προς την 

Αρχή, αποφασίστηκε όπως, μέρος της χορηγίας, που δίνεται στα Κοινοτικά 

Συμβούλια/Δήμους, καταβάλλεται στην Αρχή έναντι της καθυστερημένης οφειλής 

τους. Στα πλαίσια αυτά, εντός του 2016 εμβάστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών 

προς την Αρχή, ποσό ύψους €575.000 περίπου και τον Μάρτιο 2017, 

επιπρόσθετο ποσό ύψους €238.000. Εξακολουθεί ωστόσο, το οφειλόμενο ποσό 

να παραμένει σε ψηλά επίπεδα. 

Σημειώνεται επίσης ότι, ποσό ύψους €1,2 εκ. (€1,5 εκ. στις 31.12.2015) αφορά σε 

καθυστερημένες οφειλές λογαριασμών ηλεκτρισμού από συγκεκριμένες 

κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών (ειδική διατίμηση 08 για την οποία γίνεται 

αναλυτικότερη αναφορά στην παράγραφο 15 (α) πιο κάτω).  Αναφέρεται σχετικά 
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ότι, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 16.4.2015 υπό την Προεδρία των 

Υπουργών Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΕΠΚΑ) και ΕΕΒΤ, 

με σκοπό τη διευκόλυνση της αποπληρωμής της κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας από ευάλωτους καταναλωτές και την αποφυγή της διακοπής παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας στα υποστατικά τους, η Αρχή εισηγήθηκε την αποκοπή της 

αξίας της τρέχουσας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τα επιδόματα των 

ευάλωτων καταναλωτών, δεδομένου ότι σε αυτά περιλαμβάνεται ποσό το οποίο 

αφορά στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Σύμφωνα ωστόσο με επιστολή του 

Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου ΕΠΚΑ, ημερ. 15.9.2015 προς τον Αν. Γενικό 

Διευθυντή της Αρχής, η προταθείσα διευθέτηση δεν μπορούσε να υιοθετηθεί για 

«νομικούς και τεχνικούς λόγους».  

Ο τέως Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής, με επιστολή του στις 23.5.2016 προς την 

Υπουργό ΕΠΚΑ, υπέβαλε βελτιωμένη πρόταση με συγκεκριμένες εισηγήσεις που 

αφορούν στη διαδικασία εξόφλησης των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας από 

το επίδομα δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, η οποία ωστόσο 

μέχρι την ημερομηνία ελέγχου (Απρίλιος 2017) και, παρά την αποστολή 

υπενθυμητικής επιστολής από τον νέο Πρόεδρο του ΔΣ της Αρχής στις 27.9.2016,  

παρέμενε αναπάντητη. 

(α) Καθορισμός Πολιτικής Διαχείρισης Χρεωστών.  Το ΔΣ της Αρχής σε 

συνεδρία του στις 24.6.2014 καθόρισε νέα Πολιτική Διαχείρισης Χρεωστών 

Ηλεκτρικής Ενέργειας και αποφάσισε την εκπόνηση Σχεδίου Παρακολούθησής της 

και ενημέρωση του ΔΣ σε μηνιαία βάση. Σύμφωνα με την εν λόγω Πολιτική,  

απαιτείται, μεταξύ άλλων, πλήρης εξόφληση της τρέχουσας κατανάλωσης εντός 

της καθορισμένης ημερομηνίας εξόφλησης και επιβολή τόκου 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 Διευθυντές Περιφέρειας και οι Βοηθοί Διευθυντές 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, σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις τις 18, κατόπιν έγκρισης του Γενικού Διευθυντή. Στις 

περιπτώσεις  ωστόσο αδυναμίας των χρεωστών να ανταποκριθούν στην 

καταβολή των καθυστερημένων οφειλών, αποφασίστηκε  άμεση διακοπή της 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ               ΕΚΘΕΣΗ  2016 - ΑΗΚ 

 

19 
 

παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπρόσθετα, το ΔΣ της Αρχής σε συνεδρία του 

στις 4.11.2014 αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής για τον χειρισμό 

προβληματικών και ιδιαίτερων περιπτώσεων, καθώς επίσης περιπτώσεων όπου 

κρίνεται η επέκταση των δόσεων πέραν των 18 μηνών. 

Λόγω των προβλημάτων που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής 

της πιο πάνω Πολιτικής, τα οποία αφορούσαν κυρίως στην αθέτηση συμφωνιών 

από πελάτες και στην επιφόρτιση της Διεύθυνσης Προμήθειας με σημαντικά 

διοικητικά έξοδα για την ετοιμασία νέων συμφωνιών, το ΔΣ σε συνεδρία του στις 

8.12.2015, ενέκρινε συγκεκριμένες εισηγήσεις, οι οποίες τέθηκαν ενώπιον του από 

τον τότε Διευθυντή Προμήθειας της Αρχής, ορισμένες από τις οποίες αφορούσαν 

στις ακόλουθες:  

 Στις περιπτώσεις που συμφωνίες αποπληρωμής αθετούνται, να συνεχίσουν 

να υφίστανται και να μην συνομολογούνται νέες.  Σε ενδεχόμενη αθέτηση της 

συμφωνίας να παραχωρείται παράταση 3 μηνών για μια φορά μόνο. Σε 

ειδικές περιπτώσεις, ο Διευθυντής Προμήθειας μπορεί να επεκτείνει τη 

συμφωνία κατά 6 μήνες και ο Γενικός Διευθυντής κατά 12 μήνες. 

 Στην επόμενη αθέτηση, να διακόπτεται άμεσα η παροχή και για την 

επανασύνδεσή της να απαιτείται η καταβολή όλων των καθυστερημένων 

δόσεων. 

(β) Εφαρμογή Εισπρακτικής Πολιτικής. Με βάση τα ευρήματα της ΔΕΕ, 

φαίνεται ότι οι πιο πάνω αποφάσεις του ΔΣ εξακολουθεί, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, να μην εφαρμόζονται αυστηρά από την Αρχή, αφού εντοπίστηκαν 

και πάλι περιπτώσεις καταναλωτών οι οποίοι, ενώ δεν τηρούν τις συμφωνίες 

αποπληρωμής που έχουν συνάψει με την Αρχή, ωστόσο δεν εκδίδεται από την 

Αρχή εντολή διακοπής και κατ΄επέκταση δεν τους αποκόπτεται η παροχή 

ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ σε μερικές περιπτώσεις, παρόλο ότι εκδίδεται εντολή 

για διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε συγκεκριμένους καταναλωτές, η 

Αρχή τελικά δεν προχωρεί στη διακοπή.   

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της  Αρχής, μας ανέφερε ότι οι εν λόγω περιπτώσεις αφορούν 

κυρίως σε ευάλωτους καταναλωτές, στους οποίους παραχωρείται παράταση του 

χρόνου αποπληρωμής, σε μια προσπάθεια της Αρχής να τους βοηθήσει για να 

αντεπεξέλθουν με τις υποχρεώσεις τους.  Η Υπηρεσία μας, ωστόσο, σημειώνει ότι, 
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για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι λόγοι για τους οποίους, η Αρχή, είτε δεν 

προχώρησε στην αποκοπή της ηλεκτρικής ενέργειας, είτε στην έκδοση εντολής για 

αποκοπή, αναφέρονται στο σημείο (i) πιο κάτω. 

(i) Ευρήματα Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ).  

 Σύμφωνα με  δειγματοληπτικούς ελέγχους που διενήργησε η ΔΕΕ 

της Αρχής εντός του 2016 σε παγκύπρια βάση, διαπιστώθηκε ότι 

σε 108 από τις 2.137 περιπτώσεις καθυστερημένων οφειλών που 

εξετάστηκαν, για τις οποίες είχε εκδοθεί εντολή για διακοπή 

παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, η Αρχή δεν προχώρησε στη 

διακοπή λόγω, όπως αναφέρεται στην Έκθεση της ΔΕΕ, μη 

προσβασιμότητας στους μετρητές. Για τις εν λόγω περιπτώσεις, η 

ΔΕΕ εισηγήθηκε, μεταξύ άλλων, την τοποθέτηση μετρητών, η 

λειτουργία των οποίων απαιτεί προπληρωμή συγκεκριμένου 

ποσού, καθώς επίσης, τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικής 

ενέργειας από τον πάσαλο. 

 Από έλεγχο που διενεργήθηκε την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 

2016 στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών  (ΚΕΠ) Κακοπετριάς, 

διαπιστώθηκε σχετική καθυστέρηση στη διακοπή της παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω, κυρίως, του ότι στο συγκεκριμένο ΚΕΠ 

δεν υπάρχει μόνιμος Τεχνίτης Γραμμών, ο οποίος να ασχολείται 

αποκλειστικά με τις διακοπές/επανασυνδέσεις. Όπως 

πληροφορηθήκαμε, κατά την ημερομηνία του ελέγχου (Μάιος 2017), 

εξακολουθούσε να μην εργοδοτείται μόνιμος Τεχνίτης Γραμμών. 

 Από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 31.5.2016 στο ΚΕΠ 

Λάρνακας, εντοπίστηκε αριθμός μηνιαίων πελατών (ζώνη 55), οι 

οποίοι εξοφλούν τον λογαριασμό τους με καθυστέρηση, χωρίς να 

γίνει διακοπή της παροχής ή διακανονισμός εξόφλησης του 

χρέους τους, με αποτέλεσμα να εκδίδονται νέοι λογαριασμοί και το 

οφειλόμενο ποσό να αυξάνεται. 

 Εντοπίστηκε επίσης αριθμός πελατών με τους οποίους 

εξακολουθεί να γίνονται συμφωνίες διακανονισμού των οφειλών 

τους, παρά το γεγονός ότι έχουν κατ’ επανάληψη αθετήσει 
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παλαιότερες συμφωνίες. Στην Έκθεση της ΔΕΕ αναφέρονται, 

χαρακτηριστικά, 4 περιπτώσεις πελατών, οι οποίοι κατά την 

ημερομηνία του ελέγχου, σύμφωνα με την κατάσταση των 

τελευταίων 24 μηνών στο σύστημα Εξυπηρέτησης και 

Τιμολόγησης Πελατών (CC&B), είχαν αθετήσει τις συμφωνίες 10, 

9, 9 και 7 φορές, αντίστοιχα. 

 Από επιπρόσθετο έλεγχο που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία 

μας τον Μάιο 2017, για 2 από τις πιο πάνω περιπτώσεις, 

διαπιστώθηκε ότι έκτοτε, σύμφωνα με στοιχεία του συστήματος 

CC&B, έχουν γίνει συνολικά ακόμη 16 συμφωνίες διακανονισμού, 

εκ των οποίων έχουν τηρηθεί μόνο οι 5. 

Σύσταση: Για σκοπούς διασφάλισης των εσόδων της Αρχής, αλλά 

και για σκοπούς ίσης μεταχείρισης των καταναλωτών, θα πρέπει 

να καταβληθούν προσπάθειες και να ληφθούν μέτρα για αυστηρή 

εφαρμογή της εισπρακτικής Πολιτικής.  Στα πλαίσια αυτά θα 

πρέπει να εξεταστεί και η δυνατότητα υλοποίησης των συστάσεων 

της ΔΕΕ που αναφέρονται πιο πάνω. 

(ii) Διαχείριση μεγάλων πελατών - Συμφωνίες αποπληρωμής 

συσσωρευμένων υπολοίπων λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας. 

Καθόσον αφορά σε μεγάλα οφειλόμενα ποσά από προβληματικές 

εταιρείες, Δήμους, Κοινοτικά Συμβούλια κ.λπ., η Υπηρεσία μας 

παρατήρησε ότι η Αρχή προχωρεί στη σύναψη Συμφωνιών 

αποπληρωμής των καθυστερημένων λογαριασμών ηλεκτρισμού, η 

οποία σε αρκετές περιπτώσεις έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 

οφειλόμενων ποσών. Η Υπηρεσία μας ωστόσο παρατηρεί ότι οι οφειλές 

συγκεκριμένων εταιρειών, παρά τη μείωσή τους, εξακολουθεί να 

παραμένουν σε ψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα οι κίνδυνοι απώλειας 

εσόδων, ιδίως στην περίπτωση που οι εν λόγω εταιρείες τεθούν υπό 

εκκαθάριση, να είναι υπαρκτοί. 

Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση συγκεκριμένης εταιρείας, το 

οφειλόμενο ποσό της οποίας ανερχόταν κατά την 31.12.2016 σε 
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€262.359 και κατά την 31.3.2017 σε €242.858, αντί σε €200.244 με 

βάση τη σχετική συμφωνία. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής, μας πληροφόρησε ότι έγινε νέα 

συμφωνία με την εν λόγω εταιρεία, χωρίς επιμήκυνση της περιόδου 

αποπληρωμής της όπως προνοείτο αρχικά, σύμφωνα με τους όρους 

της οποίας, διαχωρίστηκαν οι οφειλές με την τρέχουσα κατανάλωση και 

ότι λήφθηκαν προσωπικές εγγυήσεις. 

Στις περιπτώσεις αυτές, η Αρχή, με στόχο τη διασφάλιση της είσπραξης 

των οφειλομένων, θα πρέπει να συμπεριλάβει στην Πολιτική που έχει 

καθορίσει, την εφαρμογή πιο αποτελεσματικών μέτρων όπως π.χ. 

έγκαιρη διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, έγκαιρη λήψη 

νομικών μέτρων και εξασφάλιση εγγυήσεων. 

Συναφώς αναφέρεται ότι σε προηγούμενες επιστολές μας, είχαμε 

επισημάνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλα οφειλόμενα ποσά 

οφείλοντο από εταιρείες υπό εκκαθάριση, στις οποίες η Αρχή δεν είχε 

προβεί έγκαιρα στη λήψη νομικών ή άλλων πιο αποτελεσματικών 

μέτρων για ανάκτηση των οφειλομένων ποσών, με αποτέλεσμα, λόγω 

του ότι η Αρχή δεν περιλαμβάνεται στους εξασφαλισμένους πιστωτές, η 

είσπραξή τους να καθίσταται αμφίβολη.   

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα είχε αναφερθεί συγκεκριμένη εταιρεία, η 

οποία, σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, οφείλει 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. Σημειώνεται 

ότι για την εν λόγω εταιρεία έχει εκδοθεί στις 13.9.2011 σχετικό 

διάταγμα εκκαθάρισης και όπως έχουμε πληροφορηθεί, στις 23.5.2017 

εγκρίθηκε από το ΔΣ της Αρχής η διαγραφή του πιο πάνω ποσού. 

Ενδεικτική επίσης είναι και η περίπτωση άλλης εταιρείας  η οποία, ενώ 

στις 14.10.2014 συνήψε Συμφωνία αποπληρωμής των οφειλομένων 

ύψους €263.687 σε 18 μηνιαίες δόσεις, τον Ιούλιο 2015 άρχισε να μην 
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τηρεί τη Συμφωνία και τον Σεπτέμβριο 2015, όταν το οφειλόμενο προς 

την Αρχή ποσό ανερχόταν σε €237.822, τέθηκε υπό διαχείριση.  

Η μη απαίτηση εκ μέρους της Αρχής της καταβολής από τις εν λόγω 

εταιρείες οποιουδήποτε ποσού, ως εξασφάλιση, αφήνει επίσης την 

Αρχή εκτεθειμένη σε κινδύνους απώλειας εσόδων και την οδηγεί σε 

νομικά αδιέξοδα. Συναφώς αναφέρεται ότι, η Αρχή προχώρησε τον 

Μάιο 2016 στη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον της εταιρείας, καθώς 

και του εγγυητή, ωστόσο οι πιθανότητες είσπραξης των οφειλομένων, 

κατά τον εν λόγω χρόνο, που η εταιρεία τελεί υπό διαχείριση, 

θεωρούνται μάλλον χαμηλές. 

 Σύσταση:  Στις περιπτώσεις αυτές και γενικά σε περιπτώσεις ψηλού 

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

προβεί στη λήψη πιο αποτελεσματικών μέτρων, π.χ. εξασφάλιση 

εγγυήσεων, έγκαιρη λήψη νομικών μέτρων και προληπτικά θα πρέπει να 

μελετηθεί το ενδεχόμενο εγκατάστασης μετρητών με προπληρωμένη 

κατανάλωση, ως η εισήγηση της ΔΕΕ, με στόχο την ουσιαστική μείωση ή 

και εξάλειψη των καθυστερημένων οφειλών. Όπως πρόσφατα έχουμε 

πληροφορηθεί, το θέμα των εξασφαλίσεων από νομικά πρόσωπα 

συζητήθηκε σε συνεδρία της Μικτής Ειδικής Υπεπιτροπής Παραγωγής – 

Προμήθειας στις 9.5.2017, κατά την οποία δόθηκαν οδηγίες στη 

Διεύθυνση Προμήθειας όπως ετοιμάσει σχετική εισήγηση με σκοπό την 

υποβολή της στο ΔΣ της Αρχής για έγκριση. 

 Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής, μας πληροφόρησε ότι, έχει οριστεί 

ομάδα εργασίας, η οποία μελετά ήδη το εν λόγω θέμα και αναμένεται 

σύντομα η ετοιμασία και υποβολή σχετικής εισήγησης. 

(iii) Σχέδιο Παρακολούθησης της Εισπρακτικής Πολιτικής. Δεν φαίνεται 

να τυγχάνει εφαρμογής η απόφαση που λήφθηκε στη συνεδρία του ΔΣ 

ημερ. 24.6.2014, βάσει της οποίας θα έπρεπε να εκπονηθεί σχέδιο 

παρακολούθησης της Εισπρακτικής Πολιτικής με το οποίο να τηρείται 

ενήμερο το ΔΣ σε μηνιαία βάση. 

Όπως μας αναφέρθηκε, από τις 26.7.2016 η παρακολούθηση της 

Εισπρακτικής Πολιτικής επιτελείται από την Επιτροπή Οικονομικών του 
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ΔΣ της Αρχής, η οποία, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου (Απρίλιος 

2017), δηλαδή στο χρονικό διάστημα των 9 μηνών συνεδρίασε 

συνολικά μόνο 5 φορές. 

(iv) Οφειλή ύψους €110.147 για μη καταγραφείσα κατανάλωση 

ηλεκτρικού ρεύματος από συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία ανήκει 

στον πατέρα του Προέδρου του ΔΣ της Αρχής.  Με αφορμή σχετικά 

με το πιο πάνω θέμα δημοσιεύματα, ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής, με 

επιστολή του ημερ.21.7.2016, η οποία κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία 

μας, ζήτησε από τον τότε Αν. Γενικό Διευθυντή της Αρχής την άμεση 

διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αρχής.  

Η σχετική Έκθεση και τα ευρήματα της έρευνας – η οποία 

πραγματοποιήθηκε από τον Διευθυντή του Γραφείου Γενικής 

Διεύθυνσης και τη Γραμματέα/Διευθύντρια των Νομικών Υπηρεσιών της 

Αρχής – υποβλήθηκαν στον τότε Αν. Γενικό Διευθυντή της Αρχής στις 

30.9.2016, χωρίς ωστόσο να κοινοποιηθούν στην Υπηρεσία μας.   

Σύμφωνα με την Έκθεση η οποία, αφού ζητήθηκε, παραδόθηκε σε 

λειτουργό της Υπηρεσίας μας στις 15.5.2017, το θέμα της έρευνας 

εντάσσεται στο σύνολο των υποθέσεων «Μασούρα» που αφορούσαν 

σε υποκλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.  Τα κυριότερα ευρήματα και 

συμπεράσματα της Έκθεσης αφορούσαν στα ακόλουθα: 

 Δεν φαίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε ιδιοκτησιακή, ή διοικητική, ή 

συμβατική σχέση της εν λόγω εταιρείας και του νυν Προέδρου του 

ΔΣ της Αρχής. Η Υπηρεσία μας επισημαίνει ωστόσο ότι η εταιρεία 

αυτή ανήκει 100% στον πατέρα του Προέδρου του ΔΣ της Αρχής. 

 Η εταιρεία έπαυσε να είναι πελάτης της Αρχής από τις 19.2.2002, 

όταν διακόπηκε η ηλεκτροδότηση στο εργοστάσιο της για μη 

πληρωμή.  Οι πληροφορίες που δόθηκαν ήταν ότι το εργοστάσιο 

τερμάτισε τη λειτουργία του.  Δεν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο 

υποστατικό ανά το παγκύπριο στο όνομα της εταιρείας. Κατά 

συνέπεια, η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται πλέον. Ωστόσο, εάν η 

εταιρεία εξακολουθεί να είναι δρώσα οικονομική μονάδα, χρήζει 

περαιτέρω εξειδικευμένης διερεύνησης. 
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 Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης, δεν είχε 

καταχωρηθεί από την Αστυνομία ποινική υπόθεση εναντίον της 

εταιρείας ή/και του διευθυντή της.  Μετά την παρέλευση τόσων 

ετών, είναι δύσκολο να στοιχειοθετηθεί ποινική υπόθεση εναντίον 

της και, ως εκ τούτου, όσον αφορά στην Αρχή, το θέμα της 

ποινικής δίωξης θα πρέπει να θεωρείται λήξαν. 

 Δεν καταχωρήθηκε από την Αρχή αστική υπόθεση εναντίον της 

εταιρείας ή/και του διευθυντή της και άρα δεν αξιώθηκε δικαστικώς 

το πιο πάνω οφειλόμενο ποσό.  Με βάση γνωμάτευση του νομικού 

συμβούλου της Αρχής, ημερ. 25.8.2016, η Αρχή δύναται να κινηθεί 

δικαστικώς εναντίον της οφειλέτριας εταιρείας.  Ωστόσο, προτού 

ληφθούν τελικές αποφάσεις σε σχέση με την έγερση αγωγής, θα 

πρέπει να εξεταστούν οι πιθανότητες είσπραξης του οφειλόμενου 

ποσού και το κατά πόσο η εταιρεία είναι όντως δρώσα ή όχι. Το 

θέμα θα πρέπει να τύχει χειρισμού από την Επιτροπή 

Οικονομικών του Διοικητικού Συμβούλιο της Αρχής.  

Η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι το θέμα προωθήθηκε στην Επιτροπή 

Οικονομικών του ΔΣ της Αρχής, σύμφωνα με την πιο πάνω εισήγηση των 

ερευνώντων λειτουργών, με αρκετή καθυστέρηση στις 15.5.2017, 

ημερομηνία κατά την οποία ζητήθηκε και παραδόθηκε σε λειτουργό της 

Υπηρεσίας μας το πόρισμα της έρευνας. Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι, εφόσον 

η εταιρεία δεν έχει διαγραφεί, τα οφειλόμενα από αυτή ποσά θα πρέπει να 

αναζητηθούν, χωρίς άλλη καθυστέρηση. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής, μας πληροφόρησε ότι το εν λόγω θέμα 

συζητήθηκε σε συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών της Αρχής στις 

22.5.2017, κατά την οποία λήφθηκε απόφαση για λήψη νομικών μέτρων 

εναντίον της οφειλέτριας εταιρείας. Όπως επίσης μας πληροφόρησε, έχει ήδη 

αποσταλεί σχετική επιστολή στον νομικό σύμβουλο της Αρχής στις 

30.5.2017. 

7. Προστασία του Εισοδήματος της Αρχής. 

(α) Περιοδικοί έλεγχοι ακρίβειας μετρητών χαμηλής και μέσης τάσης.  

Σύμφωνα με σχετική Οδηγία της Αρχής αναφορικά με τον προγραμματισμό και τις 
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διαδικασίες για επί τόπου έλεγχο ακριβείας των μετρητών χαμηλής και μέσης 

τάσης (ΚΕ1/1/2009), πρέπει να διενεργούνται περιοδικοί έλεγχοι των τριφασικών 

μετρητών κάθε τρία χρόνια και των μεγάλων πελατών με πέραν των 100 ampere 

ασφάλεια κάθε χρόνο. 

Σύμφωνα με Έκθεση της ΔΕΕ της Αρχής, από έλεγχο που διενεργήθηκε στην 

Περιφέρεια Λευκωσίας – Κερύνειας – Μόρφου στις 11.8.2016 και στο ΚΕΠ 

Κακοπετριάς στις 29.3.2016, διαπιστώθηκε ότι δεν διενεργούνται συστηματικά 

έλεγχοι, όπως προνοείται στην πιο πάνω Οδηγία, αλλά περιστασιακά, με 

αποτέλεσμα να υπάρχουν περιπτώσεις μετρητών, που λόγω βλάβης, να μην 

καταγράφουν την ορθή κατανάλωση, αλλά λιγότερη. Ο μη έγκαιρος εντοπισμός 

προβληματικών μετρητών, όπως αναφέρεται στην Έκθεση της ΔΕΕ, έχει ως 

αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων για την Αρχή, λόγω της μη ορθής 

καταγραφείσας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σύσταση:  Με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό των μετρητών που για διάφορους 

λόγους (παράνομη επέμβαση, βλάβες κ.λπ.) δεν λειτουργούν ορθά, με 

αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων από την Αρχή, η Υπηρεσία μας εισηγείται τη 

διενέργεια των ενδεδειγμένων, με βάση την Οδηγία ΚΕ1/1/2009 της Αρχής, 

ελέγχων σύμφωνα με τη συχνότητα που καθορίζεται για κάθε κατηγορία μετρητών.   

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

διατίμησης. Σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, κατά τη διάρκεια του 2016 

εντοπίστηκαν 234 περιπτώσεις ολικής ή μερικής μετατροπής υποστατικών από 

μια χρήση σε άλλη καθώς και υποστατικά οικιακής διατίμησης που 

ηλεκτροδοτούσαν παράνομα υποστατικά μη οικιακής φύσης, από τις οποίες 

διερευνήθηκαν οι 136 περιπτώσεις με αποτέλεσμα την είσπραξη από την Αρχή 

ποσού ύψους €27.979.  

Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με Έκθεση της ΔΕΕ της Αρχής ημερ. 5.9.2016, 

από έλεγχο που διενεργήθηκε στην Περιφέρεια Λευκωσίας – Κερύνειας – Μόρφου 

στις 11.8.2016, διαπιστώθηκε ότι το προσωπικό του Τμήματος διασφάλισης 

εισοδήματος δεν διενεργεί συστηματικούς ελέγχους για την αλλαγή διατίμησης / 

χρήσης των υποστατικών, με αποτέλεσμα το ενδεχόμενο απώλειας εσόδων για 

την Αρχή, να μην μπορεί να αποκλειστεί. 
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Σύμφωνα επίσης με Έκθεση της ΔΕΕ της Αρχής για την περίοδο 1.1.-31.3.2016, 

από έλεγχο που διενεργήθηκε στο ΚΕΠ Κακοπετριάς, διαπιστώθηκε ότι τα δύο 

συνεργεία που διενεργούσαν ελέγχους, κατά πόσον συγκεκριμένοι καταναλωτές 

όπως μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέριες, βιομηχανίες κ.λπ. ήταν ενταγμένοι στην 

ορθή διατίμηση (εμπορική ή βιομηχανική) και όχι στην οικιακή, είχαν διαλυθεί, με 

αποτέλεσμα οι εν λόγω έλεγχοι να μην διενεργούντο επί μονίμου βάσεως, αλλά 

περιστασιακά. Στην Έκθεση επισημαίνεται επίσης ότι, από ελέγχους που έγιναν σε 

μόνιμη βάση το 2014 και σε προηγούμενα χρόνια, είχαν εντοπιστεί αρκετοί 

καταναλωτές που, ενώ έπρεπε να ήταν ενταγμένοι στην εμπορική ή βιομηχανική 

διατίμηση, ωστόσο ήταν ενταγμένοι στην οικιακή διατίμηση. Σημειώνεται ότι από 

μεταγενέστερο έλεγχο που διενεργήθηκε από τη ΔΕΕ της Αρχής στις 8.11.2016 

παρατηρήθηκε ότι δεν είχαν ακόμα ληφθεί μέτρα για την επίλυση του 

προβλήματος, με αποτέλεσμα την ενδεχόμενη απώλεια εισοδήματος για την Αρχή. 

Σύσταση:  Λήψη από την Αρχή ενεργειών για εντοπισμό των υποστατικών που 

έχουν αλλάξει χρήση και ένταξή τους στην κατάλληλη διατίμηση. 

(γ) Ξεσφράγιστοι ασφαλειοφορείς. Η ΔΕΕ της Αρχής παρατήρησε ότι κατά 

την περίοδο 1.1.2015-30.4.2016, στο Περιφερειακό Γραφείο της Αρχής στη 

Λεμεσό, από τις 9.838 αναφορές προς διερεύνηση για ξεσφράγιστους 

ασφαλειοφορείς, υπήρχαν σε εκκρεμότητα 9.069 (92,2%) περιπτώσεις  και 

εισηγήθηκε όπως ληφθούν τα ενδεικνυόμενα μέτρα για διεκπεραίωση του μεγάλου 

όγκου εργασίας το συντομότερο δυνατό. 

Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, στο Περιφερειακό 

Γραφείο Λεμεσού, από τις 13.443 περιπτώσεις προς διερεύνηση, εκκρεμούσαν 

στις 31.12.2016, 9.349 περιπτώσεις. 

Σημειώνεται ότι η μη έγκαιρη διερεύνηση και επανασφράγιση δυνατό να οδηγήσει 

σε  ανεπιθύμητες καταστάσεις, όπως παράνομη τοποθέτηση από τον πελάτη 

μεγαλύτερης ασφάλειας και πιθανή πρόκληση ζημιάς στον μετρητή ή στο 

υποστατικό του πελάτη. 

Σύσταση: Λήψη άμεσων ενεργειών για διερεύνηση του μεγάλου αριθμού 

ξεσφράγιστων ασφαλειοφορέων στο Περιφερειακό Γραφείο της Αρχής στη Λεμεσό 

και λήψη των κατάλληλων μέτρων. 
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8. Συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες αναφορικά με τις εκπομπές 

ρύπων. 

(α) Εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων - Αγορά δικαιωμάτων.  Η δαπάνη για 

την αγορά δικαιωμάτων εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων, η οποία ανακτάται 

μέσω της μηνιαίας αναπροσαρμογής τιμής καυσίμων, ανήλθε κατά το 2016, 

σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, σε  €9.009.506, σε σύγκριση με €2.379.257 το 

2015, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους €6.630.249 ή 278,67%.  

Αναφέρεται σχετικά ότι, σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(ΕΕ) ημερ. 27.6.2012 για μεταβατική δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων 

θερμοκηπιακών αερίων, έτσι ώστε να δοθεί η ευχέρεια για αναβάθμιση των 

εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρισμού με στόχο την τήρηση των 

προδιαγραφών και των περιορισμών που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ, 

κατανεμήθηκαν στην Κύπρο για την περίοδο 2013-2020 10.975.978 δωρεάν 

δικαιώματα, συνολικής αξίας (με τις τότε ισχύουσες τιμές) €194 εκ. περίπου. 

Για το 2016, κατανεμήθηκαν στην Αρχή, σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση της 

ΕΕ, 1.583.420 δωρεάν δικαιώματα, ενώ οι ετήσιες πιστοποιημένες εκπομπές 

θερμοκηπιακών αερίων ανήλθαν σύμφωνα με την έκθεση ανεξάρτητου 

ελεγκτή/εμπειρογνώμονα σε 3.300.001 τόνους. Ως εκ τούτου, προέκυψε έλλειμμα 

1.716.581 δικαιωμάτων, το οποίο καλύφθηκε από αντίστοιχα δικαιώματα που 

αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια του 2016 και μέχρι τον Μάρτιο 2017 με συνολικό 

κόστος, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, €9.009.506 (μέση τιμή ανά δικαίωμα 

€5,25). 

(β) Υπερβάσεις άλλων εκπεμπόμενων ρύπων από τους 

ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς και αιωρούμενων σωματιδίων στον αέρα 

γύρω από τους σταθμούς της Αρχής. Οι οριακές υπερβάσεις των εκπομπών 

οξειδίων του αζώτου και σκόνης στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Δεκέλειας 

συνεχίστηκαν και κατά το 2016, με το πρόβλημα να εντοπίζεται κυρίως στις τρείς 

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΜΕΚ1. Επειδή οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου 

στις συγκεκριμένες μηχανές  υπερέβαιναν κατ΄ εξακολούθηση το επιτρεπτό όριο, η 

Αρχή έχει προβεί στην εγκατάσταση συστήματος απονίτρωσης για όλες τις 

μηχανές ΜΕΚ1, η λειτουργία του οποίου άρχισε περί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2016. 
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Όσον αφορά στις μετρήσεις της ποιότητας του αέρα γύρω από τους 

ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς, εξακολουθεί να υπάρχουν κάποιες υπερβάσεις των 

ορίων εκπομπής σκόνης για όλες τις Μονάδες, με τις πιο σημαντικές να παρατηρούνται 

στην περιοχή του Συνοικισμού ΑΗΚ (Δεκέλεια). 

Αντιλαμβανόμαστε ότι η κατανομή της ρύπανσης στις περιοχές γύρω από τους 

Σταθμούς, δεν προέρχεται αποκλειστικά από τους Σταθμούς, αλλά και από άλλες 

πηγές όπως κοντινές βιομηχανίες, από τους γειτονικούς αυτοκινητόδρομους, από 

τις ίδιες τις οικιστικές περιοχές, αλλά και από σκόνη που μεταφέρεται από την 

έρημο της Σαχάρας και άλλα μέρη,  ωστόσο η Αρχή θα πρέπει, να λαμβάνει άμεσα 

και συνεχή μέτρα για βελτίωση της καύσης των λεβήτων και μείωση των 

εκπεμπόμενων ρυπογόνων ουσιών. 

Σημειώνεται ότι, τα νέα όρια εκπομπής ρύπων (σκόνη, οξείδια του αζώτου, 

διοξείδιο του θείου) για μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, όπως αυτά καθορίζονται 

στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/75/ΕΕ για τις Βιομηχανικές Εκπομπές, τα οποία 

τέθηκαν σε ισχύ από 1.1.2016 είναι πολύ χαμηλά. Επίσης, παρόλο που  η  

Κύπρος πέτυχε τη μετατόπιση της ημερομηνίας εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας 

μέχρι το 2020 αναφορικά με τις εγκαταστάσεις της Αρχής στον ηλεκτροπαραγωγό 

σταθμό Βασιλικού και, μέχρι το 2023 (υπό κάποιες προϋποθέσεις) για τις 

εγκαταστάσεις στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Δεκέλειας, ωστόσο, όπως έχουμε 

πληροφορηθεί, η συμμόρφωση της Αρχής με τις πρόνοιες της εν λόγω Οδηγίας 

εκτιμάται ότι θα είναι πολύ δύσκολη μετά τις πιο πάνω ημερομηνίες και θα έχει 

πολύ σημαντικό κόστος για την Αρχή, εάν δεν επιτευχθεί έγκαιρα η εισαγωγή 

φυσικού αερίου για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής.  

(γ) Λήψη μέτρων από την Αρχή για εγκατάσταση αντιρρυπαντικών 

τεχνολογιών.  Στα πλαίσια συμμόρφωσης με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, η Αρχή 

ανάθεσε σε Συμβούλους τη διενέργεια τεχνικής μελέτης με όρους εντολής την 

εξέταση των υφιστάμενων και αναμενόμενων μελλοντικών ορίων εκπομπών ρύπων, 

ξεχωριστά για κάθε μία Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής σε συνδυασμό με τις 

υφιστάμενες δυνατότητες τους αλλά και τις διαθέσιμες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, 

και την υποβολή εισηγήσεων με στόχο την εγκατάσταση της βέλτιστης και τεχνικά 

εφαρμόσιμης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της εν λόγω μελέτης, διαφάνηκε ότι: 
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 Είναι αναγκαία η εγκατάσταση συστημάτων απονίτρωσης στις 

Ατμοηλεκτρικές Μονάδες 1-3 του Σταθμού στο Βασιλικό τόσο στην 

περίπτωση χρήσης φυσικού αερίου όσο και στην περίπτωση χρήσης υγρών 

καυσίμων, καθώς τα όρια εκπομπών οξειδίου του αζώτου (NOᵪ) τόσο με 

υγρά καύσιμα όσο και με φυσικό αέριο ικανοποιούνται μόνο με την 

εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων. 

 Όσον αφορά στα συστήματα αποθείωσης, η αναγκαιότητα εγκατάστασης 

τους είναι συνυφασμένη με την έλευση του φυσικού αερίου. Ως εκ τούτου, 

η απόφαση για την εγκατάστασή τους είναι στρατηγική λόγω των 

αβεβαιοτήτων που περιγράφονται και αναλύονται στην έκθεση της 

Ομάδας Έργου. 

 Η αναβάθμιση των συστημάτων μείωσης σωματιδίων στις Μονάδες αρ. 1 και 

2 του Σταθμού στο Βασιλικό, είναι αναγκαία μόνο στην περίπτωση χρήσης 

υγρών καυσίμων.  

Το ΔΣ της Αρχής, σε συνεδρία του στις 20.12.2016 αποφάσισε όπως 

ετοιμαστούν οι όροι και οι προδιαγραφές για την έκδοση εγγράφων διαγωνισμών 

για εγκατάσταση  αντιρρυπαντικών  τεχνολογιών,  σύμφωνα με την εισήγηση του 

Διευθυντή Παραγωγής ημερομηνίας 15.12.2016, ενώ τελική απόφαση, σχετικά 

με την προκήρυξη του διαγωνισμού που αφορά στα συστήματα αποθείωσης 

στους ατμολέβητες Αρ. 1 και Aρ. 2 του Σταθμού στο Βασιλικό, θα λάβει, αφού 

ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στο θέμα της διαθεσιμότητας του φυσικού αερίου για 

σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής. 

Σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από τη Διεύθυνση Παραγωγής του 

Οργανισμού, η Διεύθυνση έχει προχωρήσει στον διαχωρισμό των εργασιών που 

πρέπει να εκτελεστούν σε έξι επιμέρους έργα, για τα οποία ετοιμάζει  ξεχωριστούς 

διαγωνισμούς για την εκτέλεσή τους. Ήδη, όπως έχουμε πληροφορηθεί, έχει 

προκηρυχθεί ο πρώτος διαγωνισμός, ο οποίος αφορά στην εγκατάσταση 

συστημάτων απονίτρωσης στις Μονάδες 1, 2 και 3 του Σταθμού στο Βασιλικό με 

καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προτάσεων/προσφορών την 24.5.2017, έχουν 

ετοιμαστεί τα έγγραφα για τον δεύτερο διαγωνισμό, που αφορά στην εγκατάσταση 

συστημάτων αποθείωσης στις Μονάδες 1 και 2 του ίδιου Σταθμού, ενώ βρίσκονται 

ήδη σε εξέλιξη οι εργασίες για την εγκατάσταση υποδομής για καύση φυσικού 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ               ΕΚΘΕΣΗ  2016 - ΑΗΚ 

 

31 
 

αερίου στις Μονάδες 4 και 5 του Σταθμού στο Βασιλικό. 

Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, οι 

υφιστάμενες παρεκκλίσεις στις εκπομπές ρύπων των Ηλεκτροπαραγωγών 

Μονάδων δεν θα ισχύουν από την 1.1.2020, καθώς επίσης ότι, τα όρια  εκπομπής 

ρύπων από το 2021 αναμένεται να γίνουν ακόμη αυστηρότερα και, δεδομένου του 

τεράστιου κόστους που η εγκατάσταση αντιρρυπαντικών τεχνολογιών συνεπάγεται 

(εκτιμήσεις φέρουν το κόστος να ξεπερνά τα €100 εκ), αλλά και των ψηλών 

προστίμων που θα συνεπάγεται τυχόν μη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς 

περιορισμούς που τίθενται από την ΕΕ, η Αρχή θα πρέπει να παρακολουθεί σε 

συνεχή βάση τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί για την εκτέλεση των έργων 

που πρέπει να γίνουν. 

Επίσης, δεδομένου ότι η δαπάνη για την εγκατάσταση αντιρρυπαντικών 

συστημάτων (π.χ. εγκατάσταση συστημάτων αποθείωσης), πιθανό να έχει 

περιορισμένης διάρκειας οφέλη, εάν σε σύντομο χρονικό διάστημα καταστεί 

δυνατή η προμήθεια της Αρχής με φυσικό αέριο, η Αρχή θα πρέπει να σταθμίσει 

τα πιθανά οφέλη (αποφυγή προστίμων, βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις 

επηρεαζόμενες περιοχές), με το κόστος που τα εν λόγω συστήματα συνεπάγονται, 

καθώς επίσης τα πιθανά οφέλη (αποφυγή επένδυσης) με τη δαπάνη για καταβολή 

προστίμων που ενδεχομένως θα προκύψουν, λόγω μη συμμόρφωσης με τις 

διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, έτσι ώστε να καταλήξει στην πιο 

συμφέρουσα και αποδοτική λύση. 

9. Οφειλόμενο ποσό από το Ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας - Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΑΠΕ-ΕΞΕ) προς την Αρχή. 

Στις 31.12.2016 το οφειλόμενο ποσό από το Ειδικό Ταμείο (ΑΠΕ – ΕΞΕ) προς την 

Αρχή, λόγω της συνέχισης της καταβολής προς τους παραγωγούς Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) των επιδοτήσεων που απορρέουν από τα υπογραμμένα 

συμβόλαια με το εν λόγω Ταμείο, ανερχόταν σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής σε 

€14,6 εκ. 

Συναφώς αναφέρεται ότι, από το 2003 που ψηφίστηκε η σχετική με τις ΑΠΕ 

νομοθεσία, η Αρχή αγοράζει την παραγόμενη από τις ΑΠΕ ηλεκτρική ενέργεια, η 

οποία διοχετεύεται στο δίκτυο της σε τιμή (Κόστος Αποφυγής), η οποία 

καθορίζεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με βάση τη ρήτρα καυσίμων και 
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το επίπεδο τάσης του δικτύου της Αρχής, με το οποίο είναι συνδεδεμένη η 

Μονάδα Παραγωγής. Σημειώνεται ότι η συνολική τιμή πώλησης από τον 

παραγωγό καθορίζεται βάσει σύμβασης και αποτελείται από το κόστος αποφυγής 

πλέον την επιδότηση από το Ειδικό ταμείο ΑΠΕ-ΕΞΕ. 

Σημειώνεται επίσης ότι από το 2003 που ψηφίστηκε ο Νόμος για τις ΑΠΕ, η Αρχή 

εισέπραττε από όλους τους καταναλωτές το τέλος ΑΠΕ  μέσω των λογαριασμών 

ηλεκτρικής ενέργειας, κατέβαλλε στη συνέχεια την επιδότηση στους παραγωγούς εκ 

μέρους του Ταμείου και, το ποσό που περίσσευε, μεταφερόταν, στον λογαριασμό 

του Ταμείου ΑΠΕ-ΕΞΕ. Τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω της μείωσης του κόστους 

καυσίμων και κατ΄επέκταση του κόστους αποφυγής της Αρχής, το ποσό της 

επιδότησης που καταβάλλετο στους παραγωγούς αυξήθηκε, με αποτέλεσμα οι 

εισπράξεις να μην ήταν αρκετές για να χρηματοδοτήσουν τις πληρωτέες επιδοτήσεις. 

Κατόπιν παράκλησης του Υπουργείου ΕΕΒΤ, η Αρχή συνεχίζει να καταβάλλει στους 

παραγωγούς τα ποσά των επιδοτήσεων. 

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται η παραγόμενη ενέργεια, το κόστος αποφυγής, 

η επιδότηση από ΑΠΕ και το συνολικό ποσό που πληρώθηκε στους παραγωγούς 

για την περίοδο 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016: 

Σύστημα/Μονάδα/Πάρκα  Αρ. 
Κιλοβατώρες

(kWh) 

Κόστος 
αποφυγής

€  

Επιδότηση 
ΑΠΕ 

€  

Συνολικό 
ποσό      

€ 

Φωτοβολταϊκά Συστήματα  1.860 93.325.376 5.416.703 14.125.685  19.542.388

Φωτοβ. Συστ. σε Δημόσια Κτήρια  58 1.075.521 62.901 0,00  62.901

Μονάδες Βιομάζας/Βιοαερίου  14 36.606.521 2.125.056 1.783.472  3.908.528

Αιολικά Πάρκα  6 226.271.924 12.746.018 *24.815.121  37.561.139

Σύνολο  1.938 357.279.342 20.350.678 40.724.278  61.074.956

*Περιλαμβάνεται και το ποσό επιδότησης (€492.462) προς συγκεκριμένη παραγωγό 

εταιρεία για την περίοδο Οκτ-Δεκ 2016, το οποίο, όπως έχουμε πληροφορηθεί, με οδηγίες 

του Ταμείου ΑΠΕ-ΕΞΕ δεν θα πληρωθεί. 

Προς αντιμετώπιση των ελλειμμάτων του Ταμείου ΑΠΕ-ΕΞΕ, ψηφίστηκαν από τη 

Βουλή των Αντιπροσώπων οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Καθορισμός Ύψους Τέλους Κατανάλωσης) 

Κανονισμοί του 2016 (Κ.Δ.Π. 375/2016), οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 23.12.2016 και προβλέπουν αύξηση για την 

περίοδο 1.1.2017 – 31.12.2019 του τέλους κατανάλωσης που θα χρεώνεται και 

αναγράφεται στον σχετικό λογαριασμό ή τιμολόγιο κατανάλωσης ηλεκτρικής 
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ενέργειας, που εκδίδεται και αποστέλλεται περιοδικά από τον προμηθευτή σε κάθε 

καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας και σε κάθε πρόσωπο, το οποίο προβαίνει σε 

αυτοπαραγωγή, από 0,5 σέντ σε 1,0 σέντ  ανά κιλοβατώρα κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας. Η πιο πάνω αύξηση δεν ισχύει για τους ευάλωτους καταναλωτές 

ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι και θα εξακολουθήσουν να χρεώνονται με 0,5 σέντ 

ανά κιλοβατώρα καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σημειώνεται ότι η ΔΕΕ της Αρχής, στην Ετήσια Έκθεση της για το 2016 επεσήμανε 

ότι η παρατεταμένη καθυστέρηση στην αποπληρωμή του οφειλόμενου ποσού από 

το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ-ΕΞΕ θέτει την Αρχή σε δυσμενή οικονομική θέση και 

εισηγήθηκε τον τερματισμό των πληρωμών επιδότησης από την Αρχή προς τους 

παραγωγούς εκ μέρους του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ-ΕΞΕ και την καταβολή μόνο του 

κόστους αποφυγής. Στις 20.1.2017 ο Αν. Γενικός Διευθυντής της Αρχής με επιστολή 

του προς τον Γενικό Διευθυντή του ΥΕΕΒΤ εισηγήθηκε συγκεκριμένη διαδικασία για 

αποπληρωμή του οφειλόμενου ποσού, την οποία το Υπουργείο ΕΕΒΤ φαίνεται να 

αποδέκτηκε σύμφωνα με επιστολή του στις 7.3.2017. Ακολούθως, στις 25.4.2017 με 

επιστολή του προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου  ΕΕΒΤ ανέφερε ότι το ΔΣ 

της Αρχής, σε συνεδρία του στις 7.4.2017, αποφάσισε ότι: 

 Η Αρχή θα επιβάλλει ετήσιο τόκο 0,5% στο εκάστοτε οφειλόμενο ποσό για το 

διαχειριστικό και χρηματοδοτικό της κόστος. 

 Από τις εισπράξεις του τέλους ΑΠΕ μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής 

ενέργειας, στο τέλος κάθε μήνα θα αφαιρείται το συνολικό ποσό των 

επιδοτήσεων του ίδιου μήνα, που πληρώνει η Αρχή στους παραγωγούς ΑΠΕ, 

εκ μέρους του Ταμείου. Στη συνέχεια, θα αφαιρείται το ποσό των €400.000, το 

οποίο αποτελεί το ελάχιστο ποσό που χρειάζεται για εξόφληση του οφειλόμενου 

προς την Αρχή ποσού, εντός της περιόδου των 3 χρόνων.  

 Η Αρχή θα εμβάζει κάθε μήνα το ελάχιστο ποσό που θα ζητηθεί από το Ειδικό 

Ταμείο για κάλυψη των αναγκών του και, οτιδήποτε εισπράττεται πέραν του 

ποσού αυτού θα κρατείται από την Αρχή έναντι του οφειλόμενου ποσού. 

 Σε περίπτωση που τα δεδομένα διαφοροποιηθούν ουσιαστικά κατά την 

περίοδο των τριών χρόνων, η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, μετά από 

συνεννόηση με το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ-ΕΞΕ να αυξήσει το ελάχιστο μηνιαίο 

ποσό που θα παρακρατεί έναντι του οφειλόμενου ποσού.   
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Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με μετέπειτα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Αρχής στις 16.5.2017, το ελάχιστο ποσό που θα παρακρατείται έναντι του 

οφειλόμενου ποσού θα είναι €450.000. 

Σύσταση: Συνεχής παρακολούθηση από την Αρχή του οφειλόμενου ποσού από 

το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ-ΕΞΕ, για διασφάλιση των συμφερόντων της. 

10. Δημόσια διακυβέρνηση. 

Η καλή διακυβέρνηση ενός Οργανισμού οδηγεί στη διαφάνεια, ακεραιότητα, 

λογοδοσία, αποτελεσματικότητα και συνοχή, τα οποία ενθαρρύνουν την 

εμπιστοσύνη και τη συμμετοχή του κοινού και επιτρέπουν στους Οργανισμούς να 

βελτιώνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους. Συνεπώς, είναι σημαντική η λήψη 

μέτρων για την ενίσχυση των πιο πάνω, ώστε ο Οργανισμός να είναι σε θέση να 

επιτελέσει τον σκοπό του, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιπλέον, τα μέλη του 

ΔΣ του Οργανισμού έχουν ευθύνη να διασφαλίζουν ότι εκπληρώνονται οι σκοποί 

και οι στόχοι του και ότι αυτοί εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.   

Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεν θεσμοθετεί τις αρχές ενός καθολικού 

κώδικα χρηστής δημόσιας διακυβέρνησης, ωστόσο ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων 

Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) εξέδωσε, τον Δεκέμβριο του  2011, Κώδικα Δημόσιας 

Διακυβέρνησης, με βάση ανάλογο κώδικα ο οποίος εκδόθηκε από το Chartered 

Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) του Ηνωμένου Βασιλείου και 

που αναφέρεται στις ακόλουθες αρχές:  

 Το ΔΣ διασφαλίζει ότι ο σκοπός του Οργανισμού και τα  προσδοκώμενα 

αποτελέσματα για τους πολίτες και τους χρήστες των παρεχόμενων  

υπηρεσιών είναι σαφή και βεβαιώνεται ότι οι χρήστες λαμβάνουν υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες. 

 Το ΔΣ βεβαιώνεται ότι οι φορολογούμενοι και οι χρήστες λαμβάνουν 

ανάλογης αξίας υπηρεσίες για το αντίτιμο που καταβάλλουν.   

 Οι αρμοδιότητες του ΔΣ είναι σαφώς καθορισμένες και οι  αρμοδιότητες   

και  τα  καθήκοντα  των  συμβούλων καθορίζονται με σαφήνεια και το ΔΣ 

διασφαλίζει ότι αυτά  επιτελούνται.   

 Οι σχέσεις μεταξύ συμβούλων και του κοινού πρέπει να ρυθμίζονται με 

σαφήνεια.   
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 Το ΔΣ ορίζει τις αξίες, τις αρχές και τα πρότυπα του Οργανισμού και 

διασφαλίζει ότι αυτά εφαρμόζονται στην πράξη. Επιπλέον, το ΔΣ θέτει 

στρατηγικούς στόχους, διασφαλίζει την επάρκεια οικονομικών πόρων και 

ανθρώπινου δυναμικού και εξετάζει την απόδοση της διεύθυνσης.   

 Η συμπεριφορά του κάθε συμβούλου αποτελεί  παράδειγμα  προς μίμηση 

αποτελεσματικής διακυβέρνησης και το ΔΣ λαμβάνει αποφάσεις με τρόπο  

λεπτομερή, επιμελημένο και με διαφάνεια. Επίσης, υπάρχει σαφής διάκριση 

μεταξύ της διοίκησης και διεύθυνσης του Οργανισμού. 

 Το  ΔΣ έχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου πληροφόρηση,  συμβουλές  

και υποστήριξη και διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται αποτελεσματικό σύστημα  

διαχείρισης κινδύνων. 

 Οι  σύμβουλοι έχουν τις δεξιότητες, τη γνώση  και την εμπειρία που 

χρειάζεται για να εκτελούν με επάρκεια τα καθήκοντά τους. 

 Οι δεξιότητες και ικανότητες των ατόμων που κατέχουν ρόλους στη  

διακυβέρνηση τυγχάνουν ανάπτυξης και η απόδοσή τους αξιολογείται τόσο 

ξεχωριστά όσο και στο σύνολό της.  

 Πρέπει να επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ συνέχειας και ανανέωσης στη  

σύνθεση του ΔΣ.  

 Όσον αφορά στη λογοδοσία του, το ΔΣ διακρίνει μεταξύ επίσημων και  

ανεπίσημων σχέσεων και υιοθετεί δραστήρια και προγραμματισμένη 

προσέγγιση στο διάλογο με το κοινό και στη λογοδοσία του προς αυτό.   

 Το ΔΣ αναλαμβάνει δραστήρια και προγραμματισμένη προσέγγιση για την 

ευθύνη του έναντι του προσωπικού του Οργανισμού και συνεργάζεται 

αποτελεσματικά με θεσμικούς φορείς. Επιπλέον, το ΔΣ είναι υπεύθυνο για 

τις συνέπειες των πράξεων και παραλείψεών του, περιλαμβανομένης της 

αστικής ή άλλης ευθύνης των διοικητικών συμβούλων. 

Σύμφωνα με τον υπό αναφορά Κώδικα, αυτός δεν αποσκοπεί στην αντικατάσταση 

ή υπέρβαση οποιασδήποτε νομοθεσίας, αλλά έχει εισηγητική μορφή για την 

καλύτερη άσκηση της δημόσιας διακυβέρνησης. Οι Οργανισμοί ενθαρρύνονται να 

χρησιμοποιούν τις πιο πάνω αρχές με τρόπο που αρμόζει στη δομή τους και είναι 
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ανάλογος με το μέγεθός τους, ενώ είναι πιθανό να μην έχουν όλα τα μέρη του 

άμεση εφαρμογή σε όλους τους τύπους και όλα τα μεγέθη Οργανισμών. 

Σύσταση: Σύμφωνα με τον Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης του ΣΕΛΚ, το 

Συμβούλιο της Αρχής καλείται να αναφέρει δημόσια τον βαθμό στον οποίο 

ανταποκρίνεται στον Κώδικα και να εξηγήσει γιατί και πως έχει προσαρμόσει 

οποιεσδήποτε από τις αρχές αυτές, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στον τύπο 

και στο μέγεθος της Αρχής. Αυτό αποδίδεται με τη φράση «συμμόρφωση ή 

εξήγηση γιατί όχι», ή «comply or explain». Με βάση το πιο πάνω και στο πλαίσιο 

της προώθησης των αρχών χρηστής διοίκησης και διαφάνειας, εισηγούμαστε 

όπως  η Αρχή προωθήσει υιοθέτηση  του Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης και 

των αρχών δημόσιας διακυβέρνησης, τροποποιώντας - εάν και όπου χρειάζεται - 

τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που ήδη τηρείται και συμπεριλάβει, στην 

ετήσια έκθεσή της, αναφορά στον βαθμό υιοθέτησης των υπό αναφορά αρχών 

δημόσιας διακυβέρνησης, καθώς και επεξήγησης των περιπτώσεων που οι αρχές 

αυτές δεν έχουν τηρηθεί. Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστεί η επάρκεια της 

νομοθεσίας που διέπει τη σύσταση και λειτουργία  της Αρχής σε θέματα 

διακυβέρνησης. 

O Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής στην απάντησή του τον Ιούνιο 2017, συμφώνησε 

με την εισήγηση της Υπηρεσίας μας για συμπερίληψη στην ετήσια έκθεση της 

Αρχής του βαθμού υιοθέτησης των υπό αναφορά αρχών δημόσιας 

διακυβέρνησης, καθώς και επεξήγησης των περιπτώσεων που οι αρχές αυτές δεν 

έχουν τηρηθεί.  

Όπως επίσης μας πληροφόρησε, η Αρχή ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του περί Ανάπτυξης Ηλεκτρισμού Νόμου, Κεφ. 171, ο οποίος, μεταξύ 

άλλων, προνοεί για τον τρόπο διακυβέρνησής της. Επιπρόσθετα, το ΔΣ της 

Αρχής, υιοθέτησε Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Κώδικα Δεοντολογίας, στα 

πλαίσια εφαρμογής της Ρυθμιστικής Απόφασης 04/2014 της ΡΑΕΚ για τον 

Λειτουργικό Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της, στις 3.3.2015. 

Περαιτέρω, σημειώθηκε ότι, από μια προκαταρκτική μελέτη, το σύστημα 

διακυβέρνησης της Αρχής φαίνεται να είναι σε αρμονία με τις αρχές που 

αναφέρονται στον Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης του ΣΕΛΚ και ότι, όλες οι 

βελτιωτικές τροποποιήσεις θα γίνουν μετά την ολοκλήρωση του ρυθμιστικού 
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ελέγχου από τη ΡΑΕΚ ήτοι κατά/ή περί τις αρχές του 2019, εκτός εάν κριθεί 

απαραίτητη η άμεση τροποποίηση. 

11. Αγορά νομικών υπηρεσιών.    

Εξακολουθεί να παρέχονται νομικές υπηρεσίες στην Αρχή, ουσιαστικά, από το ίδιο 

δικηγορικό γραφείο για 31 περίπου χρόνια. 

Αναφέρεται σχετικά ότι η αρχική συμφωνία της Αρχής για παροχή νομικών 

υπηρεσιών είχε γίνει το 1986 με συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο, το οποίο στη 

συνέχεια προχώρησε σε συνεταιρισμό 2 ατόμων και, τελικά, κατόπιν συνένωσης 

με άλλο γραφείο, κατέληξε στην επωνυμία με την οποία παρέχει σήμερα τις 

υπηρεσίες του στην Αρχή. 

Τον Ιανουάριο 2014 η Αρχή υπέγραψε συμφωνία με το εν λόγω δικηγορικό 

γραφείο με εφαρμογή από την 1.1.2014 μέχρι τις 31.12.2015 και αυτόματη 

ανανέωση σε ετήσια βάση μέχρι τον τερματισμό της κατά το τέλος οποιουδήποτε 

έτους με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση όχι λιγότερη των 6 μηνών. 

Σημειώνεται ότι η σχετική δαπάνη για τα έτη 2016, 2015 και 2014 ανήλθε, 

σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, σε €192.815, €242.938 και €177.748, αντίστοιχα. 

Η Υπηρεσία μας στην επιστολή της αναφορικά με τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων της Αρχής για το έτος 2015 επισήμανε ότι, στην Εγκύκλιο του 

Γενικού Λογιστηρίου αρ. ΓΛ/ΑΑΔΣ 74 που εκδόθηκε στις 27 Απριλίου 2016 

διευκρινίζεται ότι, ακόμη και για συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών του τομέα δημοσίων συμβάσεων, ως οι 

συμβάσεις νομικών υπηρεσιών, ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται οι αρχές της 

διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης των οικονομικών φορέων, 

στις οποίες μάλιστα τώρα προστίθεται και η αρχή της προστασίας του 

ανταγωνισμού, η οποία θα πρέπει επίσης να εξυπηρετείται και να διασφαλίζεται 

κατά το δυνατό ευρύτερα σε κάθε είδους δημόσια σύμβαση.   

Όπως σχετικά αναφέραμε, κατά την άποψή μας, είναι λογικό για το ΔΣ ενός 

νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (νπδδ) να διατηρεί τον ίδιο νομικό οίκο επί 

σειρά ετών για την παροχή νομικών συμβουλών είτε υπό τη μορφή γνωματεύσεων 

προς το ΔΣ είτε για την εκπροσώπηση του νπδδ  σε περιπτώσεις προσφυγών 

ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου ή του διοικητικού δικαστηρίου. Ωστόσο, όπως 
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αναφέραμε, κατά την άποψή μας, δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι που να 

δικαιολογούν τη διατήρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα του ίδιου νομικού 

συμβούλου για την εκπροσώπηση του νπδδ σε περιπτώσεις αστικών αγωγών ή 

διαιτησιών.  

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή του νομικού οίκου θα πρέπει να γίνεται στη βάση 

της πιο πάνω εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου. 

Σύσταση:  Η Υπηρεσία μας εισηγείται και πάλι όπως για την παροχή νομικών 

συμβουλών σε θέματα που σχετίζονται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας (θέματα 

διοικητικού δικαίου), η Αρχή να συνάπτει μακροχρόνιες συμβάσεις (μέχρι πέντε 

έτη) με νομικούς οίκους ακολουθώντας κατά το δυνατό ανταγωνιστική διαδικασία. 

Σε αυτή, δεν καθίσταται υποχρεωτική η δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, 

αλλά μπορεί να περιλαμβάνει την προεπιλογή, προς υποβολή προσφορών, ενός 

κατάλληλου αριθμού εν δυνάμει ενδιαφερόμενων και κατάλληλων συνεργατών, 

μεταξύ των οποίων θα μπορούσε να είναι, αν η Αρχή το κρίνει σκόπιμο, και ο 

υφιστάμενος συνεργάτης.  Σε περίπτωση εν ισχύι συμβάσεων, θα μπορούσε αυτές 

να συνεχιστούν για μικρή ακόμη περίοδο (ενδεικτικά αναφέρεται ως μέγιστο το ένα 

έτος), ειδικά αν το ΔΣ κρίνει τούτο αναγκαίο, και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 

να μην υπάρξει αλλαγή του νομικού συμβούλου ταυτόχρονα, ή σχεδόν 

ταυτόχρονα, με την αλλαγή στη σύνθεση του ΔΣ της Αρχής. Νοείται ότι ο 

τερματισμός της εν ισχύι σύμβασης θα πρέπει να γίνει με τον τρόπο που η 

σύμβαση αυτή προβλέπει ώστε να μην δημιουργηθεί υπόβαθρο για την υποβολή 

οποιωνδήποτε απαιτήσεων κατά της Αρχής. 

Η Αρχή να αναθέτει την εκπροσώπηση της σε περιπτώσεις αστικών αγωγών ή 

διαιτησιών σε νομικούς οίκους που θα επιλέγονται ανά περίπτωση, ή για ομάδες 

παρόμοιων υποθέσεων για συγκεκριμένη περίοδο. Θα μπορούσε για την επιλογή 

των οίκων αυτών να δημοσιεύεται πρόσκληση επίδειξης ενδιαφέροντος και 

υποβολής προσφορών (ειδικά αν πρόκειται για συγκεκριμένη υπόθεση με αμοιβή 

μεγάλης αξίας) ή να ζητείται συνδρομή από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο 

ώστε να ενημερωθούν τα μέλη του για επίδειξη ενδιαφέροντος και καταρτισμό 

σχετικού καταλόγου προεπιλογής νομικών συμβούλων, ανά επαρχία ή παγκύπρια, 

νοουμένου ότι οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία υποστηρίζεται από κατάλληλη 

τεκμηρίωση. Νοείται ότι σε ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες κρίνεται ότι την 

εκπροσώπηση της Αρχής θα πρέπει να αναλάβει συγκεκριμένος νομικός 
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σύμβουλος, για παράδειγμα γιατί χειρίστηκε συναφή προσφυγή που επηρεάζει την 

υπό αναφορά αγωγή, τότε τούτο θα μπορεί να γίνεται κατ΄ εξαίρεση αφού υπάρξει 

κατάλληλη και επαρκής τεκμηρίωση. 

Σε περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη για την εξασφάλιση υπηρεσιών νομικού 

συμβούλου για την ετοιμασία ειδικών μελετών, ή εγγράφων διαγωνισμού που θα 

προκηρύξει η Αρχή, τότε θα πρέπει να τηρούνται οι πρόνοιες της σχετικής περί 

συμβάσεων νομοθεσίας και οι σχετικές αρχές της ίσης μεταχείρισης των 

οικονομικών φορέων, της διαφάνειας και της μη διάκρισης λόγω ιθαγένειας και 

συνεπώς θα πρέπει να προκηρύσσονται ανοικτοί διαγωνισμοί, αναλόγως βέβαια 

και με την εκτίμηση της αξίας της εκάστοτε ανάγκης. 

12. Δαπάνη για αποστολή των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας στους 

καταναλωτές. 

Η δαπάνη για την αποστολή των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας στους 

καταναλωτές κατά τα τρία τελευταία έτη παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα: 

 2016  2015  2014 

 €  €  € 

 960.771  894.728  843.614 

Σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από έλεγχο που διενήργησε η ΔΕΕ της 

Αρχής περί τα τέλη του 2016, από τους 566.000 περίπου πελάτες της Αρχής, μόνο 

32.000 περίπου πελάτες (ποσοστό 5,7%) λάμβαναν τον λογαριασμό ηλεκτρικού 

ρεύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ποσοστό που κρίθηκε πολύ χαμηλό 

και μη ικανοποιητικό.  

Με στόχο τη μείωση της δαπάνης για ταχυδρομικά τέλη, η ΔΕΕ στη σχετική 

έκθεσή της εισηγήθηκε όπως ληφθούν πιο δραστικά μέτρα για αύξηση του 

αριθμού των πελατών που λαμβάνουν τους λογαριασμούς τους μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως:  

 Παροχή κινήτρων σε μεγάλες ομάδες καταναλωτών για να ενταχθούν στο 

σχέδιο αποστολής των λογαριασμών ηλεκτρονικά. 

 Να υπάρχει λειτουργός στα ταμεία της Αρχής, ο οποίος να ενημερώνει τους 

πελάτες για το εν λόγω σχέδιο και να τους προμηθεύει με σχετικό έντυπο για 

συμπλήρωση. 
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 Παροχή κινήτρων σε πελάτες νεαρής ηλικίας, οι πλείστοι των οποίων 

διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κινητά τηλέφωνα νέας γενιάς. 

 Εισαγωγή νέας τεχνολογίας, η οποία να παρέχει στους πελάτες τη 

δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή  το οφειλόμενο υπόλοιπό τους 

και να μπορούν με εύκολο τρόπο να πληρώνουν τον λογαριασμό τους 

ηλεκτρονικά.  

Σύσταση: Με στόχο τη μείωση της δαπάνης για αποστολή των λογαριασμών 

ηλεκτρικής ενέργειας, να εξεταστεί η δυνατότητα εφαρμογής των μέτρων που 

εισηγείται η ΔΕΕ της Αρχής, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη το κόστος που 

συνεπάγονται. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής, μας πληροφόρησε ότι βρίσκεται ήδη υπό εξέλιξη 

καμπάνια, καθώς στάλθηκε στους μεγάλους πελάτες μαζί με την κατάσταση για τα 

ετήσια στατιστικά τους, ειδικό σχετικό έντυπο, ενώ αναμένεται ότι τον ερχόμενο Ιούλιο 

θα λειτουργήσει το Mobile Αpplication που ήδη ετοιμάζει η Διεύθυνση  Προμήθειας 

της Αρχής και τον ερχόμενο Σεπτέμβριο το Sign In. 

 13.  Ειδική οικιακή διατίμηση για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων 

καταναλωτών. 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 κινητικής αναπηρίας, οι λήπτες 

επιδόματος φροντίδας σε τετραπληγικά και παραπληγικά άτομα, οι δικαιούχοι 

ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και πρόσφατα οι αιμοκαθαιρόμενοι 

νεφροπαθείς, οι οποίοι λαμβάνουν επίδομα διακίνησης και τα άτομα τα οποία 

πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση και είναι εγγεγραμμένα μέλη στον Παγκύπριο 

Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης. 

Σημειώνεται ότι, αναθεωρημένοι κατάλογοι με τους δικαιούχους ένταξης στην πιο 

πάνω διατίμηση αποστέλλονται στην Αρχή κάθε μήνα ηλεκτρονικά από τις 

εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ               ΕΚΘΕΣΗ  2016 - ΑΗΚ 

 

41 
 

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

διατίμησης θεωρούνται ως Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας (ΥΔΩ), οι οποίες από 

την 1.8.2010 ανακτώνται από όλους τους καταναλωτές.  

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

Δεκέμβριο του 2016, η Αρχή απώλεσε έσοδα ύψους €34.540.423, τα οποία 

ανακτήθηκαν με την εφαρμογή των ΥΔΩ.  

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

Κράτους ασκείται από την ίδια την Κυβέρνηση. Σχετική είναι η πρακτική που όπως 

έχουμε πληροφορηθεί, ακολουθείται στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με την 

οποία, η Ρυθμιστική Αρχή Αγγλίας (Ofgem) έχει ετοιμάσει ολοκληρωμένη 

στρατηγική για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, στην οποία γίνεται 

αναφορά σε συγκεκριμένο ποσό κοινωνικής προσφοράς, το οποίο υπολογίζεται 

και συμφωνείται με τους προμηθευτές. 

14. Aπαλλοτρίωση 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 κτηρίων, για την 

ικανοποίηση των αποθηκευτικών και άλλων αναγκών της, καταβάλλοντας ποσό 

ύψους €2.229.658 ως αποζημίωση. Η μεταβίβαση των τεμαχίων (τα οποία στο 

μεταξύ έχουν ενοποιηθεί) 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 Δικαστηρίου 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, τον Ιούνιο 2015, η Αρχή 

κατέληξε σε εξώδικη διευθέτηση με τον ιδιοκτήτη του ενός τεμαχίου, στον οποίο 

κατέβαλε ποσό ύψους €6.900.000 έτσι ώστε να αποποιηθεί πλήρως όλων των 

δικαιωμάτων του επί του ακινήτου, ενώ την προσφορά για αποζημίωση ύψους 
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€5.170.000 που υπέβαλε η Αρχή τον Φεβρουάριο 2016 προς τους ιδιοκτήτες του 

δεύτερου τεμαχίου, έτσι ώστε η Αρχή να παραμείνει ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης 

αποδέχτηκε μόνο ο ένας εκ των δύο ιδιοκτητών, στον οποίο καταβλήθηκε τον 

Ιούνιο 2016 ποσό ύψους €2.533.300 και στους δικηγόρους του ποσό ύψους 

€51.700. Σημειώνεται ότι ο άλλος ιδιοκτήτης κατέθεσε νέα αγωγή (αρ. 2736/2015) 

εναντίον της Αρχής, με την οποία αξιώνει, μεταξύ άλλων, διάταγμα Δικαστηρίου με 

το οποίο διατάσσεται η Αρχή με δικά της έξοδα, να διαχωρίσει το ακίνητο και να 

εκδώσει ξεχωριστό τίτλο, όπως ήταν πριν την ενοποίηση των δύο τεμαχίων.  

Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, η καθυστέρηση στην 

εκτέλεση των έργων για τα οποία έγιναν απαλλοτριώσεις, άφησε εκτεθειμένη την 

Αρχή σε αγωγές των ιδιοκτητών της γης, με συνεπακόλουθο την καταβολή ήδη 

σημαντικών αποζημιώσεων και την πιθανότητα καταβολής πρόσθετων 

αποζημιώσεων. 

15. Συμβάσεις και Διαγωνισμοί. 

(α) Διαγωνισμός για την Ανέγερση του Νέου Υποσταθμού Μεταφοράς 

«ΜΟΝΗ» 132kv, Ανοικτού Τύπου GIS στη Λεμεσό. Αρ. Διαγωνισμού 

020/2016. Κατηγορία και Τάξη Έργου. Τον Ιούνιο 2016, με επιστολή μας προς 

τον Αν. Γενικό Διευθυντή της Αρχής παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 21.4.2016. Στον Τόμο Α των εγγράφων, 

καθορίστηκε ότι το έργο κατατάσσεται στην Κατηγορία των Οικοδομικών και στην 

Τάξη Α΄. Η κατάταξη του έργου έγινε, όπως αναφέρεται στα εν λόγω έγγραφα, με 

βάση τις πρόνοιες του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και 

Τεχνικών Έργων Νόμου Ν.29(Ι)/2001. 

Με επιστολή μας υποδείξαμε ότι σύμφωνα με τον Πρώτο Πίνακα [Άρθρα 2 και 

32(2)] του πιο πάνω Νόμου, τα έργα κατατάσσονται σε δύο Κατηγορίες, τα 

Οικοδομικά και τα Τεχνικά. Η Τάξη των Οικοδομικών έργων καθορίζεται σύμφωνα 

με το εμβαδόν τους, ενώ των Τεχνικών έργων σύμφωνα με τη συνολική 

προϋπολογισθείσα αξία του έργου. Το συνολικό εμβαδόν του εν λόγω 

Υποσταθμού είχε υπολογιστεί από την ΑΗΚ σε 1.033τ.μ. και, εκ τούτου, σύμφωνα 

με τον πιο πάνω Πίνακα, το έργο θα έπρεπε να καταταχθεί στην Τάξη Γ΄. 

Ζητήσαμε επίσης όπως πληροφορηθούμε κατά πόσο η απόφαση για αλλαγή της 

Τάξης του έργου είχε εγκριθεί από το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου 
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Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων, σύμφωνα με τις πρόνοιες της 

εγκυκλίου αρ. 03/2016 ημερ. 14.4.2016, του Συμβουλίου. 

Τον Αύγουστο 2016, ο Αν. Γενικός Διευθυντής μας πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, 

ότι η απόφαση για την κατάταξη του έργου στη συγκεκριμένη Κατηγορία, λήφθηκε 

από την ΑΗΚ, σύμφωνα με την εμπειρία που κατέχει στην ανέγερση Υποσταθμών 

Μεταφοράς, έτσι ώστε να διασφαλιζόταν ότι το έργο θα ανετίθετο σε οικονομικό 

φορέα που θα είχε την απαιτούμενη εμπειρία και υποδομές για την εκτέλεση του 

συγκεκριμένου έργου. 

Μας πληροφόρησε επίσης ότι η έκδοση της εγκυκλίου του Συμβουλίου Εγγραφής 

και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων, συνέπεσε με την 

προκήρυξη του διαγωνισμού και, ως εκ τούτου, δεν είχε ληφθεί εκ των προτέρων 

έγκριση από το Συμβούλιο, σύμφωνα με τις πρόνοιες της εν λόγω εγκυκλίου. 

Τον ίδιο μήνα, με νέα επιστολή μας προς Αν. Γενικό Διευθυντή της Αρχής 

παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο, όλες οι Αναθέτουσες Αρχές, στις περιπτώσεις 

εκείνες που κατά την ετοιμασία των εγγράφων διαγωνισμών, θεωρούσαν ότι 

επιβάλλετο η αλλαγή Κατηγορίας ή/και Τάξης οποιουδήποτε έργου, θα έπρεπε να 

αποτείνονται εκ των προτέρων, για έγκριση της αλλαγής, στο Συμβούλιο, 

υποβάλλοντας πλήρη και τεκμηριωμένη έκθεση. 

Με την επιστολή μας υποδείξαμε ότι, ο εν λόγω διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 

21.4.2016, δηλαδή μετά την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκυκλίου 

(14.4.2016). Ως εκ τούτου, εκφράσαμε την άποψη ότι η Αρχή θα έπρεπε, είτε να 

τροποποιήσει τους σχετικούς όρους του διαγωνισμού πριν την προκήρυξη, 

κατατάσσοντας το έργο στην ορθή τάξη με βάση τη νομοθεσία, είτε να ζητήσει την 

έγκριση του Συμβουλίου Εγγραφής, μεταθέτοντας την προκήρυξη ή παρατείνοντας 

την ημερομηνία υποβολής των προσφορών (εάν στο μεταξύ είχε προκηρυχθεί ο 

διαγωνισμός) μέχρι να ληφθεί η έγκριση του Συμβουλίου, με βάση τις πρόνοιες της 

πιο πάνω εγκυκλίου.  

Τον Οκτώβριο 2016, ο Αν. Γενικός Διευθυντής της Αρχής μας πληροφόρησε ότι το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ, σε συνεδρία του που έγινε στις 15.9.2016, αφού 

έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις/υποδείξεις της Υπηρεσίας μας, αποφάσισε να 
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παραπέμψει το θέμα της ανάθεσης του διαγωνισμού στην Επιτροπή Προσφορών 

για επανεξέταση και υποβολή συμπληρωματικής έκθεσης.  

Στις 27.9.2016, το Διοικητικό Συμβούλιο σε νέα συνεδρία του, εξέτασε την πιο 

πάνω συμπληρωματική έκθεση και, αποφάσισε την ακύρωση του διαγωνισμού.  

Σύσταση: Η ετοιμασία των όρων/προνοιών εγγράφων διαγωνισμών, θα πρέπει 

να είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία και τις εγκυκλίους των αρμοδίων οργάνων. 

Τον Ιούνιο 2017, ο Πρόεδρος της Αρχής μας πληροφόρησε ότι η ΑΗΚ συμφωνεί 

με τη σύσταση της Υπηρεσίας μας. 

(β) Ηλεκτροδότηση του κτηρίου «ΧΑΝΙ» που βρίσκεται στην οδό Ειρήνης, 

Ενορία Καθολικής, στη Λεμεσό. Τον Μάιο 2016, με επιστολή μας προς τον Αν. 

Γενικό Διευθυντή της Αρχής παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

Στα πλαίσια του διαχειριστικού ελέγχου που διεξήγαγε η Υπηρεσία μας για τα 

συμβόλαια ενοικίασης που συνήψε το ΤΕΠΑΚ με ιδιοκτήτες ακινήτων, 

διαπιστώθηκε ότι το πιο πάνω κτήριο είχε ηλεκτροδοτηθεί και, λειτουργούσε από 

τις προσωρινές παροχές που είχαν εγκατασταθεί για οικοδομικούς σκοπούς, 

χωρίς τον προηγούμενο έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από την ΑΗΚ 

(κατόπιν παράνομης σύνδεσης του μετρητή προσωρινής παροχής ρεύματος με 

την εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση του κτηρίου). 

Λόγω του γεγονότος ότι η πιο πάνω διευθέτηση αφενός δεν ήταν σύμφωνη με τη 

νομοθεσία και, αφετέρου ήταν επικίνδυνη για τους χρήστες (φοιτητές και 

καθηγητές του ΤΕΠΑΚ), η Υπηρεσία μας ενημέρωσε το ΤΑΕ Λεμεσού, το οποίο 

και προέβη σε διαβήματα για άμεση διακοπή της παράνομης ηλεκτροδότησης του 

κτηρίου. 

Η διευθέτηση αυτή διήρκεσε από τα τέλη του 2009 μέχρι και τον Απρίλιο του 2015 

και, κατά τη διάρκεια της, φοιτητές και προσωπικό του ΤΕΠΑΚ χρησιμοποιούσαν 

τις εγκαταστάσεις, χωρίς να γνωρίζουν τον κίνδυνο που διέτρεχαν. 

Ενόψει των πιο πάνω, με την εν λόγω επιστολή μας ζητήσαμε όπως η Αρχή 

ερευνήσει το ενδεχόμενο εμπλοκής λειτουργών της στη συγκεκριμένη παράνομη 

και επικίνδυνη διευθέτηση και, πληροφορήσει την Υπηρεσία μας για τυχόν 

μέτρα/ενέργειες που λήφθηκαν ως προς την απόδοση ευθυνών. 
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Τον Οκτώβριο 2016, ο Αν. Γενικός Διευθυντής της Αρχής, μας πληροφόρησε – 

μεταξύ άλλων – ότι για το θέμα είχε διεξαχθεί Διοικητική Έρευνα από δύο 

Ερευνώντες Λειτουργούς της Αρχής, οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν 

υπάρχει οποιαδήποτε μεμπτή πράξη από πλευράς Λειτουργών της Αρχής.  

Περαιτέρω, μας πληροφόρησε ότι από την έρευνα εντοπίστηκε σοβαρό και 

επικίνδυνο κενό στις διαδικασίες ανανέωσης των προσωρινών παροχών, οι 

οποίες γίνονται με τις ορθές χρεώσεις, αλλά χωρίς κανένα έλεγχο για την 

αναγκαιότητα συνέχισης τους ή του ενδεχόμενου παράνομης ηλεκτροδότησης 

υποστατικών από την προσωρινή παροχή. 

Τέλος, μας πληροφόρησε ότι με βάση τα πορίσματα της έρευνας, η Αρχή 

προχωρεί άμεσα στην έκδοση σχετικής Οδηγίας αναφορικά με το θέμα της 

ανανέωσης των προσωρινών παροχών, στον καταρτισμό σχετικού προγράμματος 

υλοποίησης των προνοιών της νέας Οδηγίας καθώς και στη λήψη διορθωτικών 

μέτρων. 

Σύσταση: Η λήψη διορθωτικών μέτρων σε περιπτώσεις εντοπισμού σοβαρού 

κενού στις διαδικασίες της Αρχής, θα πρέπει να γίνεται αμέσως. Παράλληλα, η 

Αρχή θα πρέπει να επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τις 

διαδικασίες/Οδηγίες της, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα τέτοια κενά.  

Τον Ιούνιο 2017, ο Πρόεδρος της Αρχής μας πληροφόρησε ότι η ΑΗΚ συμφωνεί 

με τη σύσταση της Υπηρεσίας μας και ότι ήδη διαμορφώνεται σχετική διαδικασία 

που θα περιλαμβάνει και τον έλεγχο/παρακολούθηση της κάθε περίπτωσης. 

Μας πληροφόρησε επίσης ότι, παράλληλα εξετάζεται και η εξεύρεση του 

κατάλληλου εργαλείου παρακολούθησης μέσα από την παραλαβή νέων οργάνων 

καταγραφής ενδείξεων μετρητών και το όλο ζήτημα αναμένεται να διευθετηθεί 

συνολικά μέχρι τον προσεχή Οκτώβριο.  

(γ)  Πυρκαγιά στον Σταθμό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου στο Βασιλικό. 

Τον Ιανουάριο 2017, με επιστολή μας προς τον Αν. Γενικό Διευθυντή της Αρχής 

αναφερθήκαμε στην πυρκαγιά που έγινε στις 30.11.2016 στον Σταθμό της ΑΗΚ 

στο Βασιλικό και ζητήσαμε όπως μας υποβληθούν όλα τα σχετικά με το θέμα 

έγγραφα, περιλαμβανομένης της έκθεσης γεγονότων, του πορίσματος των 

ερευνών για τα αίτια της πυρκαγιάς, καθώς και της εκτίμησης του κόστους των 
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ζημιών. Τέλος, ζητήσαμε όπως μας πληροφορήσει για τις ενέργειες της ΑΗΚ για 

αποκατάσταση των ζημιών. 

Τον Φεβρουάριο 2017, ο Εκτελεστικός Διευθυντής Παραγωγής και Προμήθειας της 

Αρχής, υπέβαλε στην Υπηρεσία μας την Έκθεση του Διευθυντή του 

Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού ημερ. 8.12.2016, καθώς και τις Εκθέσεις Προόδου 

Αρ. 1 & 2 για το Έργο της ανοικοδόμησης της μονάδας αποθείωσης. Με 

συνοδευτική επιστολή του, μας πληροφόρησε – μεταξύ άλλων – τα ακόλουθα: 

Κατά την 30.11.2016, διεξάγονταν εργασίες συγκόλλησης λαμαρινών από 

Εργολάβο, στο πάνω μέρος της μονάδας αποθείωσης της Μονάδας Παραγωγής 

Αρ. 3, του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού. Η πυρκαγιά φαίνεται να 

προκλήθηκε από κατάλοιπα της διαδικασίας συγκόλλησης, τα οποία κατέπεσαν σε 

ξεχωριστό χώρο στη βάση της μονάδας αποθείωσης, όπου υπήρχαν υλικά τα 

οποία αναφλέγηκαν. Η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα και προκάλεσε μεγάλες 

και εκτεταμένες ζημιές στο κτήριο επεξεργασίας καυσαερίων του συστήματος 

αποθείωσης, συμπεριλαμβανομένου του αγωγού διοχέτευσης των καυσαερίων, 

καθώς και της εσωτερικής επένδυσης της καπνοδόχου. 

Η ΑΗΚ προέβηκε από την πρώτη μέρα σε ενημέρωση της Ασφαλιστικής Εταιρείας 

για το συμβάν και συνεργάζεται στενά με τους Διακανονιστές Ζημιών που 

ορίστηκαν στη συνέχεια, με σκοπό την καταγραφή, ενημέρωση και έγκριση της 

διαδικασίας που θα ακολουθηθεί για την ακριβέστερη δυνατή εκτίμηση του ποσού 

της αποζημίωσης, καθώς και του προγράμματος ελέγχου του εξοπλισμού και 

αποκατάστασης των ζημιών. Μέχρι την 1.2.2017, δεν κατέστη δυνατό να γίνει 

ασφαλής εκτίμηση του ύψους των ζημιών. 

Τέλος, αναφορικά με τις ενέργειες που είχαν γίνει ή προγραμματίζονταν να γίνουν 

στη συνέχεια για αποκατάσταση των ζημιών, μας πληροφόρησε ότι αυτές 

συνίστανται κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα: 

 Επιθεώρηση του εσωτερικού μέρους της καπνοδόχου και υποβολή σχετικής 

έκθεσης, περιλαμβανομένου του εκτιμώμενου κόστους για τις αναγκαίες 

επιδιορθώσεις.  

 Εκτέλεση εργασιών επιδιόρθωσης του εσωτερικού μέρους της καπνοδόχου. 
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 Έκδοση διαγωνισμού και σύναψη συμβολαίου για αφαίρεση όλου του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο πάνω μέρος της τσιμεντένιας βάσης 

του συστήματος αποθείωσης. 

 Εκτίμηση της κατάστασης της τσιμεντένιας βάσης και λήψη ανάλογης 

απόφασης. 

 Έκδοση διαγωνισμού και σύναψη συμβολαίου για ανοικοδόμηση/αποκατάσταση 

της μονάδας αποθείωσης. 

Τον Μάρτιο 2017, με νέα επιστολή μας προς τον Αν. Γενικό Διευθυντή της Αρχής, 

ζητήσαμε όπως η Αρχή επισπεύσει την αξιολόγηση και υπολογισμό του ποσού 

των ζημιών και πληροφορήσει την Υπηρεσία μας σχετικά με το αποτέλεσμα. 

Περαιτέρω, με την πιο πάνω επιστολή μας, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με έκθεση του Διευθυντή Παραγωγής της Αρχής ημερ. 2.2.2017, λόγω 

του πιο πάνω γεγονότος και, της μη διαθεσιμότητας της Μονάδας Παραγωγής Αρ. 

3 – η οποία χρησιμοποιεί ως καύσιμο το μαζούτ – αναμενόταν να προκύψει 

ανάγκη για αυξημένη χρήση των Μονάδων Αεροστροβίλων Συνδυασμένου Κύκλου 

του Σταθμού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στις οποίες χρησιμοποιείται 

ως καύσιμο το gasoil. 

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, η ΑΗΚ αφού προέβηκε σε υπολογισμούς των 

ποσοτήτων καυσίμων που αναμένετο να καταναλωθούν το 2017, διαπίστωσε ότι η 

συνολική ποσότητα gasoil που περιλαμβανόταν στην υφιστάμενη σύμβαση 

«Supply and Delivery of Gasoil to Vasilikos Power Station for the Period 1 

December 2016 to 31 January 2018» - Tender No 070/2016 – θα παρεδίδοτο 

μέχρι τον Μάιο ή τον Ιούνιο 2017, δηλαδή αρκετούς μήνες πριν την ημερομηνία 

ολοκλήρωσης της πιο πάνω σύμβασης (31.1.2018), λόγω των αυξημένων 

αναγκών. 

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ, σε συνεδρία του που έγινε στις 

7.2.2017, αποφάσισε να εγκρίνει την προκήρυξη νέου διαγωνισμού με το ίδιο 

αντικείμενο, για την περίοδο από 1.5.2017 μέχρι 30.4.2018 – Tender No 042/2017 

– που αφορά την προμήθεια 168.000ΜΤ ± 15% gasoil για κάλυψη των πιο πάνω 

εκτιμώμενων αυξημένων αναγκών της Αρχής σε gasoil. 
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Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως η Αρχή περιλάβει στην 

απαίτηση της για αποζημιώσεις από την εν λόγω Ασφαλιστική Εταιρεία, το 

αυξημένο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που θα έχει, λόγω της 

αναγκαστικής χρήσης αυξημένων ποσοτήτων gasoil ως καύσιμου υλικού, το οποίο 

σε σύγκριση με το μαζούτ είναι πολύ ακριβότερο, ώστε να καλυφθεί το επιπλέον 

κόστος. 

Με την πιο πάνω επιστολή μας παρατηρήσαμε επίσης ότι στο άρθρο 3.4 Section 

3, Special Clauses and Specifications, των εγγράφων του πιο πάνω διαγωνισμού, 

προνοείτο ότι η τιμή της προσφοράς βασίζεται στις ακόλουθες τιμές: 

(α) The average of the daily mean prices published by Platts European 

Marketscan is US Dollars per tonne for FOB Med Basis, (Italy) for Gasoil 0,1% 

(zero point one pct) sulphur during the 15 day period which commences on the 

date that is 7 calendar days before the stipulated delivery date and ends on the 

date that is 7 calendar days after the stipulated delivery date. 

(β) Plus an adjustment in US Dollars per tonne on (a) above, for delivery to 

Vasilikos storage tanks, including freight, insurance, tanker berthing, unloading, 

unberthing, import duty payable in Cyprus in accordance with European 

Community legislation and set out in the Integrated Tariff of the Community 

(TARIC) or any other duties that may be payable outside Cyprus etc. 

Ενόψει της πιο πάνω πρόνοιας του διαγωνισμού, ζητήσαμε από την Αρχή όπως 

μας πληροφορήσει τη διαδικασία/προγραμματισμό ή/και τα κριτήρια που 

ακολουθεί, αναφορικά με τον καθορισμό της ημερομηνίας υποβολής της 

παραγγελίας προμήθειας του gasoil, ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή 

τιμή αγοράς του gasoil, καθώς και τη μέθοδο καθορισμού της ημερομηνίας 

παράδοσης (πόσες μέρες από την ημερομηνία παραγγελίας), που είναι υπόχρεως 

να τηρεί ο Προμηθευτής. 

Τέλος, παρατηρήσαμε ότι από τον έλεγχο των πρόσφατων διαγωνισμών για την 

προμήθεια από την ΑΗΚ gasoil, είχε διαπιστωθεί ότι, ενώ ο διαγωνισμός αριθμός 

023/2016 αφορούσε την προμήθεια 72.000 ΜΤ ± 10% gasoil για την περίοδο από 

1.6.2016 μέχρι τις 31.3.2017, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, έχει παραληφθεί 

συνολική τελική ποσότητα 95.664,141 ΜΤ. Η εν λόγω ποσότητα είναι αυξημένη 
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κατά 23.664,141 ΜΤ σε σύγκριση με την καθορισθείσα ποσότητα στη σύμβαση 

(ποσοστό σε 33% αντί 10%). 

Ζητήσαμε όπως η Αρχή μας πληροφορήσει τους λόγους της πιο πάνω 

παρέκκλισης από τις πρόνοιες της σύμβασης. 

Τον ίδιο μήνα, ο Εκτελεστικός Διευθυντής Παραγωγής και Προμήθειας, μας 

πληροφόρησε – μεταξύ άλλων – τα ακόλουθα: 

(i) Η ΑΗΚ προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ανοικοδόμηση 

της μονάδας αποθείωσης. Η ΑΗΚ με επιστολή της ημερ. 22.12.2016, ζήτησε 

και εξασφάλισε επέκταση της ημερομηνίας υποβολής της λεπτομερούς 

έκθεσης και απαίτησης της προς την Ασφαλιστική Εταιρεία. Η τελική 

απαίτηση θα βασίζεται στην αξία των συμβάσεων που θα συνομολογηθούν 

για την ανοικοδόμηση του συνόλου του εξοπλισμού που υπέστη ζημιές κατά 

την πυρκαγιά που έγινε στις 30.11.2016. 

(ii) Το συμβόλαιο που διατηρεί η ΑΗΚ με την Ασφαλιστική Εταιρεία δεν 

περιλαμβάνει ασφάλιση για διακοπή των επαγγελματικών δραστηριοτήτων 

και, ως εκ τούτου, το εν λόγω αυξημένο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, δεν μπορεί να ανακτηθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

ασφαλιστικού συμβολαίου. 

(iii) Η διαδικασία που ακολουθείται για τον καθορισμό της ημερομηνίας 

παράδοσης του κάθε φορτίου, ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη τιμή 

αγοράς του gasoil, έχει ως ακολούθως: 

Οι Ηλεκτροπαραγωγοί Σταθμοί Βασιλικού, Δεκέλειας και Μονής, 

αποστέλλουν στις αρχές της κάθε εβδομάδας, τα αποθέματα και τις 

καταναλώσεις των καυσίμων της προηγούμενης εβδομάδας. Με βάση τα πιο 

πάνω στοιχεία, τις διαθέσιμες μονάδες, το πρόγραμμα συντήρησης και την 

εκτίμηση της κατανάλωσης για τις επόμενες εβδομάδες, ετοιμάζεται σε 

συνεργασία με τους Σταθμούς, το πρόγραμμα των επόμενων παραδόσεων 

καυσίμων, με προκαταρκτικό καθορισμό των ημερομηνιών παράδοσης κάθε 

φορτίου. 

Για τον καθορισμό της ημερομηνίας παράδοσης κάθε φορτίου gasoil, 

λαμβάνεται επίσης υπόψη ο διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος κατά την 
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αναμενόμενη ημερομηνία άφιξης του πλοίου στον Σταθμό, καθώς και η 

επάρκεια του καυσίμου ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια εφοδιασμού. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση εξαιτίας του Προμηθευτή, τότε 

η ΑΗK, έχει δικαίωμα να μετακινήσει την ημερομηνία παράδοσης, για 

σκοπούς καθορισμού της τιμής, όσες μέρες είναι η καθυστέρηση, και να 

επιλέξει τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής που υπολογίζεται με βάση την 

ημερομηνία της παραγγελίας και της νέας ημερομηνίας που προκύπτει από 

την καθυστέρηση. 

Όσον αφορά στην τιμή αγοράς του gasoil αυτή αποτελείται από 2 μέρη. Την 

τιμή Platts, που είναι κυμαινόμενη και αντικατοπτρίζει την τιμή του προϊόντος 

διεθνώς και, μία σταθερή επιβάρυνση που ζητά ο Προμηθευτής. Το ύψος της 

σταθερής επιβάρυνσης αποτελεί βασικό κριτήριο για την επιλογή του 

Προμηθευτή, μέσω της ανταγωνιστικής διαδικασίας που ακολουθείται κάθε 

φορά που προκηρύσσεται διαγωνισμός για την προμήθεια gasoil. Η τιμή 

Platts, σύμφωνα με τον όρο 3.4 του συμβολαίου, καθορίζεται με βάση τις 

τιμές Platts που εκδίδονται για περίοδο 15 ημερών γύρω από την 

ημερομηνία που καθορίζει η ΑΗΚ με την παραγγελία της, για την παράδοση 

ενός φορτίου. 

Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό της τιμής λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος 

των μέσων τιμών Platts που εκδίδονται την περίοδο που αρχίζει 7 μέρες πριν 

την ημερομηνία παράδοσης που καθορίζει η ΑΗΚ και, τελειώνει 7 μέρες μετά 

την πιο πάνω ημερομηνία. Στον μέσο όρο των τιμών αυτών, προστίθεται η 

σταθερή επιβάρυνση του συμβολαίου. Οι τιμές Platts εκδίδονται καθημερινά 

και αφορούν τις τιμές της προηγούμενης ημέρας. 

Συνοπτικά – όπως μας ανέφερε – με βάση τα πιο πάνω, οι παραδόσεις 

προγραμματίζονται με τρόπο που να διασφαλίζεται η ασφάλεια εφοδιασμού, 

ενώ η βελτιστοποίηση της τιμής διασφαλίζεται μέσω της διαγωνιστικής 

διαδικασίας για την επιλογή του Προμηθευτή. 

(iv) Όσον αφορά την ποσότητα του gasoil που προνοείτο στον Διαγωνισμό αρ. 

023/2016, η ΑΗΚ για να καλύψει τις ανάγκες της σε gasoil το 2015, 

συμβλήθηκε με την BP Oil International κατόπιν διαγωνισμού (συμβόλαιο αρ. 

66/2014) για την προμήθεια 100.000 +/- 30% τόνους. Η ποσότητα που 
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παραδόθηκε μέχρι το τέλος της θερινής περιόδου του 2015, ήταν 48.000 

τόνοι περίπου και, ήταν λιγότερη από την ελάχιστη ποσότητα των 70.000 

τόνων που προνοείτο στο συμβόλαιο. Επειδή με βάση τις προβλέψεις δεν 

αναμενόταν περαιτέρω κατανάλωση μέχρι το τέλος του 2015, το εν λόγω 

συμβόλαιο επεκτάθηκε για ακόμα ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι τις 31.1.2017, με 

σκοπό να καλύψει μέρος ή όλες τις ανάγκες του 2016. 

Λόγω της αυξημένης κατανάλωσης gasoil που παρατηρήθηκε ωστόσο το 

τελευταίο τετράμηνο του 2015 και στις αρχές του 2016, η ΑΗΚ προμηθεύτηκε 

μέχρι τον Μάρτιο 2016, ακόμα 54.000 τόνους, με αποτέλεσμα να απομείνουν 

μόνο 28.000 τόνοι περίπου διαθέσιμοι για το 2016 από το συμβόλαιο αρ. 

66/2014, οι οποίοι δεν αρκούσαν για τις ανάγκες τις ΑΗΚ.  

Ως εκ τούτου, η ΑΗΚ προκήρυξε νέο διαγωνισμό και κατακύρωσε το 

συμβόλαιο με αρ. 23/2016 στην εταιρεία Glencore, για την προμήθεια ακόμα 

72.000 +/- 10% τόνων με τιμή $19,88/ΜΤ πέραν της τιμής Platt’s, για την 

περίοδο 1.6.2016 μέχρι 31.3.2017. Η ποσότητα αυτή, μαζί με τους 

εναπομείναντες 28.000 τόνους του συμβολαίου αρ. 66/2014, υπολογιζόταν 

ότι θα καλύψουν τις ανάγκες του 2016. Σημειώνεται ότι η τιμή αγοράς gasoil 

από το συμβόλαιο αρ. 66/2014 – για φορτία των 24.000 τόνων – ανερχόταν 

στα $26,50/ΜΤ πέραν της τιμής Platt’s, δηλαδή ήταν κατά πολύ ψηλότερη 

της τιμής της νέας σύμβασης. 

Μετά την κατακύρωση του συμβολαίου αρ. 23/2016 (Μάιο 2016), λόγω της 

χαμηλότερης του τιμής σε σύγκριση με το συμβόλαιο αρ. 66/2014, όλες οι 

παραγγελίες της θερινής περιόδου τέθηκαν από το συμβόλαιο 23/2016, με 

αποτέλεσμα μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016, να παραληφθούν και τα 3 φορτία 

των 24.000 τόνων που προνοούσε το συμβόλαιο, δηλαδή συνολική 

ποσότητα 71.834 τόνοι, ενώ οι 28.000 τόνοι του συμβολαίου 66/2014, δεν 

παραγγέλθηκαν. 

Τον Σεπτέμβριο 2016 διαφάνηκε ότι η ΑΗΚ πιθανόν να χρειαζόταν ακόμα ένα 

φορτίο 24.000 τόνων, περί τον Οκτώβριο /Νοέμβριο 2016. Παρόλον ότι το εν 

λόγω φορτίο θα μπορούσε να παραδοθεί από το συμβόλαιο αρ. 66/2014, 

λόγω της διαφοράς στην τιμή μεταξύ των δύο συμβολαίων, δηλαδή $6,62/ΜΤ 

ακριβότερη από την τιμή του συμβολαίου αρ. 23/2016, η ΑΗΚ διερεύνησε 
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κατά πόσον η Glencore, που ήταν η Ανάδοχος εταιρεία του συμβολαίου 

23/2016, θα αποδεχόταν να παραδώσει ακόμα ένα φορτίο 24.000 +/- 10% 

τόνων, αν το επέλεγε η ΑΗΚ, με τους ίδιους όρους και προδιαγραφές και 

στην τιμή του συμβολαίου αρ. 23/2016, υπό την αίρεση έγκρισης τέτοιας 

συμφωνίας από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ. 

Μετά τη θετική απάντηση της Glencore, ετοιμάστηκε συμφωνία (Addendum) 

μεταξύ ΑΗΚ και Glencore για την αύξηση της ποσότητας του συμβολαίου αρ. 

23/2016 κατά 24.000 +/- 10% τόνους, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΑΗΚ τον Σεπτέμβριο 2016. 

Η ΑΗΚ παρέλαβε το επιπλέον φορτίο τον Οκτώβριο 2016. Με την πιο πάνω 

διευθέτηση, η ΑΗΚ είχε όφελος πέραν των $150.000.  

Σύσταση:  Η Αρχή θα πρέπει να μελετά τις συνθήκες που καθορίζουν την τιμή του 

gasoil διεθνώς, ώστε να εξασφαλίζει τις κατά το δυνατό καλύτερες τιμές. 

Τον Ιούνιο 2017, ο Πρόεδρος της Αρχής μας πληροφόρησε ότι η ΑΗΚ συμφωνεί 

με το περιεχόμενο της έκθεσης μας. 

Όσον αφορά τη σύσταση της Υπηρεσίας μας, μας πληροφόρησε ότι η ΑΗΚ 

διασφαλίζει πάντοτε μέσω διεθνών διαγωνισμών την αξιοποίηση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια καυσίμων προς όφελος της. 

(δ) Διαγωνισμός για την προμήθεια κρανών ασφαλείας – Αρ. Διαγωνισμού 

118/2016.  Από τον έλεγχο των εγγράφων του πιο πάνω διαγωνισμού τον Απρίλιο 

2017, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 25.11.2016 και οι προσφορές υποβλήθηκαν 

στις 21.12.2016. Η εκτιμώμενη δαπάνη του διαγωνισμού καθορίστηκε στο ποσό 

των €27.000. Ο διαγωνισμός αφορούσε την προμήθεια δύο ειδών κρανών 

ασφαλείας. Η κατακύρωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 1.12 των 

όρων του, θα γινόταν ενιαία και για τα δύο είδη κρανών, στον χαμηλότερο εντός 

προδιαγραφών προσφοροδότη. Υποβλήθηκαν συνολικά 12 προσφορές. Στην 

έκθεση της η Επιτροπή Αξιολόγησης αναφέρει ότι οι 11 από τις 12 προσφορές 

που υποβλήθηκαν παρουσίαζαν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εισηγήθηκε 

τον αποκλεισμό τους και την κατακύρωση του διαγωνισμού στον μοναδικό 
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προσφοροδότη που πληρούσε τα κριτήρια της ποιοτικής και τεχνικής αξιολόγησης, 

έναντι του ποσού των €17.820. 

Στις 14.3.2017, η πιο πάνω εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης εγκρίθηκε από 

τον Διευθυντή/Ιδιοκτήτη του Συστήματος Διανομής και τον Βοηθό Διευθυντή 

Δικτύων και στις 17.3.2017, η Αρχή απέστειλε στον επιτυχόντα προσφοροδότη 

επιστολή ανάθεσης του διαγωνισμού. 

Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας παρατήρησε τα ακόλουθα: 

Το γεγονός ότι οι 11 από τις 12 προσφορές που υποβλήθηκαν, αποκλείστηκαν 

επειδή κρίθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης ότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια του 

διαγωνισμού και κυρίως τις τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 6 – Technical 

Requirements), οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι όροι και προδιαγραφές που 

τέθηκαν στον διαγωνισμό ήταν περιοριστικοί, με αποτέλεσμα να τους πληροί ένας 

μόνο προσφοροδότης.  

Τέλος, παρατηρήσαμε ότι η Αρχή δεν είχε ζητήσει γραπτώς από τον εν λόγω 

προσφοροδότη διευκρινήσεις όσον αφορά την τιμή της προσφοράς του, η οποία 

ήταν σε σύγκριση με την εκτιμώμενη δαπάνη, ασυνήθιστα χαμηλή (34% 

χαμηλότερη). 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγείται σε μελλοντικούς παρόμοιους διαγωνισμούς, 

η Αρχή διεξάγει έρευνα αγοράς – πριν την προκήρυξη τους – των διαθέσιμων 

προϊόντων, ώστε οι όροι/προδιαγραφές να επιτρέπουν την ευρύτητα συμμετοχής 

και την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού, προς όφελος της Αρχής.  

Τον Ιούνιο 2017, ο Πρόεδρος της Αρχής μας πληροφόρησε ότι πάγια πρακτική της 

ΑΗΚ είναι η διεξαγωγή έρευνας αγοράς για την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού 

και ότι θα καταβληθεί προσπάθεια να επεκταθεί περαιτέρω. Για τον σκοπό αυτό 

θα αποσταλεί σχετική εγκύκλιος σε όλο το προσωπικό στη βάση της σύστασης της 

Υπηρεσίας μας. 

(ε) Διαγωνισμός για την αποξήλωση μεταλλικών πυλώνων, θεμελίων και 

ξύλινων πασσάλων των δύο εναέριων γραμμών μεταφοράς 66KV «Πύργος – 

Κοφίνου» και «Μαρί – Κοφίνου» - Αρ. Διαγωνισμού 71/2016. Από τον έλεγχο 

των εγγράφων του πιο πάνω διαγωνισμού που διεξήχθη τον Απρίλιο 2017, 

διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
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Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε με Συνοπτική Διαδικασία, κατόπιν έγκρισης του Αν. 

Γενικού Διευθυντή της Αρχής, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Παραρτήματος Γ της 

Οδηγίας ΥΑ/1/2009 της Αρχής (Οδηγία για τον Συντονισμό των Διαδικασιών 

Σύναψης Συμβάσεων). 

Στις 11.7.2016, ζητήθηκαν προσφορές από 5 οικονομικούς φορείς και στις 

27.7.2016, υποβλήθηκαν προσφορές από τους 3 εκ των 5 πιο πάνω οικονομικών 

φορέων. Η εκτιμώμενη δαπάνη του διαγωνισμού καθορίστηκε στο ποσό των 

€100.000. 

Κατά την αξιολόγηση του διαγωνισμού, η Επιτροπή Αξιολόγησης ζήτησε, μέσω 

του Διευθυντή Προμηθειών, από τον χαμηλότερο προσφοροδότη όπως υποβάλει 

επιπρόσθετα στοιχεία αναφορικά με την προσφορά του. 

Συγκεκριμένα, από τον εν λόγω προσφοροδότη, ζητήθηκε όπως υποβάλει τα 

ακόλουθα στοιχεία, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο η προσφορά του πληροί τις 

πρόνοιες του διαγωνισμού: 

(i) Κατάλληλα συμπληρωμένο το Παράρτημα 6 που αφορούσε τη 

χρηματοοικονομική και τεχνική ικανότητα του. 

(ii) Στοιχεία αναφορικά με τον Εργοδηγό και τον Λειτουργό Ασφάλειας και Υγείας 

του έργου. 

(iii) Αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με την εμπειρία της εταιρείας του μαζί με 

κατάλογο των έργων που εκτέλεσε τα τελευταία 5 χρόνια. 

(iv) Ψηφιακό αντίγραφο της προσφοράς του. 

Στην έκθεση αξιολόγησης αναφέρεται ότι με βάση τα πιο πάνω στοιχεία που 

υποβλήθηκαν από τον εν λόγω προσφοροδότη, η προσφορά του πληροί τις 

απαιτήσεις του διαγωνισμού. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγήθηκε την κατακύρωση του 

διαγωνισμού στον συγκεκριμένο προσφοροδότη για το ποσό των €38.680. Η πιο 

πάνω εισήγηση της Επιτροπής εγκρίθηκε στις 12.8.2016 από τον Διευθυντή 

Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς και τον Εκτελεστικό Διευθυντή Δικτύων. 

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία που ζήτησε η Επιτροπή 

Αξιολόγησης από τον χαμηλότερο προσφοροδότη να τα υποβάλει εκ των 

υστέρων, δεν αποτελούσαν διευκρινήσεις επί των υποβληθέντων με την 
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προσφορά του εγγράφων, αλλά επιπρόσθετα στοιχεία τα οποία παρέλειψε να 

υποβάλει και, ως εκ τούτου, η προσφορά του θα έπρεπε να είχε απορριφθεί, με 

βάση τις πρόνοιες των εγγράφων του συγκεκριμένου διαγωνισμού. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων: 

Όταν οι πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται από τους 

οικονομικούς φορείς είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν 

συγκεκριμένα έγγραφα, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ζητούν από τους 

ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να 

αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά, 

εντός εύλογης προθεσμίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά αιτήματα 

υποβάλλονται τηρούμενων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Ως εκ τούτου, η εν λόγω πρόνοια θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα έγγραφα των 

διαγωνισμών της Αρχής για να παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στην Επιτροπή 

Αξιολόγησης και να μην απορρίπτονται προσφορές για εντελώς τυπικούς λόγους. 

Τέλος, παρατηρήσαμε ότι η Αρχή δεν είχε ζητήσει γραπτώς από τον 

επικρατέστερο προσφοροδότη διευκρινήσεις όσον αφορά την τιμή της προσφοράς 

του, η οποία σε σύγκριση με την εκτιμώμενη δαπάνη, ήταν ασυνήθιστα χαμηλή 

(61% χαμηλότερη). 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως περιληφθεί στις πρόνοιες της Οδηγίας 

ΟΡ/1/2016 της Αρχής, που αφορά τον Συντονισμό των Διαδικασιών Σύναψης 

Συμβάσεων, ανάλογη πρόνοια όπως αυτή που περιγράφεται πιο πάνω, ώστε να 

παρέχεται η ευχέρεια στις Επιτροπές Αξιολόγησης να ζητούν διευκρινήσεις από 

τους προσφοροδότες για σκοπούς ολοκλήρωσης των αξιολογήσεων των 

προσφορών. 

Σχετικό άρθρο θα πρέπει να περιληφθεί και στους όρους μελλοντικών 

διαγωνισμών της Αρχής. 

Τον Ιούνιο 2017, ο Πρόεδρος της Αρχής μας πληροφόρησε ότι η ΑΗΚ συμφωνεί 

με τη σύσταση της Υπηρεσίας μας και ότι η Υποδιεύθυνση Αγορών της Επιτελικής 

Μονάδας Οικονομικών θα αποστείλει σχετική εγκύκλιο σε όλο το προσωπικό στη 

βάση της σύστασης μας. 
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(στ) Διαγωνισμός για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών υπογείου 

δικτύου διανομής της ΑΗΚ για επιπρόσθετο φορτίο στις ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι Λεμεσού – Αρ. 

Διαγωνισμού 054/2016.  Από τον έλεγχο των εγγράφων του πιο πάνω 

διαγωνισμού που διεξήχθη τον Απρίλιο 2017, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 23.6.2016 και οι προσφορές υποβλήθηκαν 

στις 29.7.2016. Σύμφωνα με το Συνοδευτικό Έντυπο της Αίτησης Αγοράς, το 

εκτιμώμενο κόστος για τον διαγωνισμό ανέρχεται σε €1.835.328.  

Στον Τόμο Α: Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς, άρθρο 2.3 – Προϋπολογισμός 

Σύμβασης, δεν αναφέρθηκε το πιο πάνω ποσό της εκτιμώμενης δαπάνης για 

υλοποίηση της σύμβασης. 

Υποβλήθηκαν συνολικά 4 προσφορές και ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στον 

χαμηλότερο προσφοροδότη, έναντι ποσού ύψους €1.281.717,47, που είναι κατά 

30% πιο χαμηλό από την εκτιμώμενη δαπάνη. Σύμφωνα με την έκθεση 

αξιολόγησης, η πιο πάνω διαφορά κρίθηκε από την Αρχή ως λογική, λόγω της 

δυσχερούς κατάστασης που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός τομέας, η οποία έχει 

επιφέρει σημαντική μείωση των τιμών. 

Η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι η μη γνωστοποίηση της εκτιμώμενης δαπάνης 

του διαγωνισμού, ενδεχομένως να απέτρεψε άλλους οικονομικούς φορείς να 

λάβουν μέρος στον διαγωνισμό. 

Έχουμε την άποψη ότι η εκτίμηση δαπάνης, εφόσον δημοσιευτεί, αποτελεί 

ουσιώδη πρόνοια ενός διαγωνισμού και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να δίνεται 

ιδιαίτερη σημασία κατά την ετοιμασία της. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως η Αρχή υπολογίζει με ιδιαίτερη 

προσοχή την εκτίμηση δαπάνης των διαγωνισμών, για σκοπούς ευρύτερης 

συμμετοχής και υγιούς ανταγωνισμού, προς όφελος της.  

Τον Ιούνιο 2017, ο Πρόεδρος της Αρχής μας πληροφόρησε ότι η ΑΗΚ συμφωνεί 

με τη σύσταση της Υπηρεσίας μας και ότι θα καταβάλλεται μελλοντικά προσπάθεια 

ώστε η εκτίμηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης να είναι όσο το δυνατό πλησίον 

της πραγματικής δαπάνης της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό θα αποσταλεί 
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σχετική εγκύκλιος σε όλο το προσωπικό στη βάση της σύστασης της Υπηρεσίας 

μας. 

(ζ) Διαγωνισμός Αρ. 091/2017 – Supply of Lubricants for Dhekelia Power 

Station. Από τον έλεγχο των εγγράφων του πιο πάνω διαγωνισμού που διεξήχθη 

τον Απρίλιο 2017, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 13.3.2017 και οι προσφορές υποβλήθηκαν 

στις 5.4.2017. Η εκτιμώμενη δαπάνη του διαγωνισμού, που αφορά την προμήθεια 

8.320 λίτρων λιπαντικού για τις Μονάδες Ατμοστροβίλων του Ηλεκτροπαραγωγού 

Σταθμού Δεκέλειας, υπολογίστηκε στις €19.468,80.  

Στα έγγραφα του διαγωνισμού – Section 4: SPECIFICATION, καθώς και στο 

Έντυπο 4: Price Schedule and Terms of Quotation, γίνεται ονομαστική αναφορά 

στο λιπαντικό «MOBIL D.T.E. OIL MEDIUM». 

Στις 13.3.2017, ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας υπέβαλε ερώτηση στην 

Αρχή, κατά πόσο η ονομασία του πιο πάνω λιπαντικού δόθηκε για σκοπούς 

ενημέρωσης αναφορικά με το λιπαντικό που χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο από την Αρχή και, ζήτησε όπως πληροφορηθεί τις απαιτήσεις του 

κατασκευαστή των μηχανών των Μονάδων Παραγωγής σε λιπαντικό 

(προδιαγραφές και χαρακτηριστικά του λιπαντικού), έτσι ώστε να συμμετάσχει 

στον διαγωνισμό με άλλο ισοδύναμο λιπαντικό.  

Στις 28.3.2017, η Αρχή εξέδωσε τη Διευκρινιστική Οδηγία Αρ. 1, σχετικά με την πιο 

πάνω ερώτηση, αναφέροντας ότι η ΑΗΚ απαιτεί την προμήθεια λιπαντικού του 

ιδίου τύπου για τις μηχανές των Μονάδων Παραγωγής, με αυτό που 

χρησιμοποιείται τώρα στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Δεκέλειας, για σκοπούς 

διατήρησης της στάθμης του λιπαντικού σε σταθερό επίπεδο, εντός των 

δεξαμενών αποθήκευσης του, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των 

μηχανών. Τέλος, στη Διευκρινιστική Οδηγία αναφέρεται ότι η ανάμειξη 

διαφορετικών τύπων λιπαντικού δεν επιτρέπεται και, ως εκ τούτου, η ΑΗΚ δεν 

μπορεί να αποδεκτεί εναλλακτικό προϊόν, εφόσον αυτό θα αναμειχθεί με το 

υφιστάμενο. 

Υποβλήθηκαν τελικά δύο προφορές, οι οποίες σύμφωνα με την έκθεση 

αξιολόγησης, πληρούσαν τους όρους του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός 

κατακυρώθηκε στον χαμηλότερο προσφοροδότη για το ποσό των €20.134,40. 
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Τον Μάρτιο 2017, με επιστολή μας προς τον Αν. Γενικό Διευθυντή της Αρχής 

ζητήσαμε όπως πληροφορηθούμε τους λόγους για τους οποίους στα έγγραφα του 

διαγωνισμού γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένο λιπαντικό και, παρατηρήσαμε ότι 

το γεγονός αυτό αφενός δεν συνάδει με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και, 

αφετέρου, περιορίζει την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού.  

Τον Μάιο 2017, ο Εκτελεστικός Διευθυντής Παραγωγής και Προμήθειας της Αρχής 

μας πληροφόρησε για τους λόγους της απαίτησης για χρήση του εν λόγω 

λιπαντικού, όπως αυτοί είχαν παρατεθεί προς τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 

φορείς με την πιο πάνω Διευκρινιστική Οδηγία Αρ. 1. 

Τέλος, μας πληροφόρησε ότι με βάση τις πιο πάνω οδηγίες του κατασκευαστή των 

μηχανών των Μονάδων Παραγωγής, η Αρχή είναι υποχρεωμένη να προμηθεύεται 

πάντοτε τον συγκεκριμένο τύπο λιπαντικού, σημειώνοντας ότι, στις περιπτώσεις 

των ετήσιων συντηρήσεων, το εν λόγω λιπαντικό τυγχάνει επεξεργασίας με ειδική 

συσκευή, η οποία το καθαρίζει από τις ξένες ουσίες και την υγρασία, ώστε να είναι 

δυνατή η συνέχιση της χρήσης του. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι η Αρχή θα πρέπει να επανεξετάσει 

το θέμα της προμήθειας του λιπαντικού με την κατασκευάστρια εταιρεία των 

μηχανών των Μονάδων Παραγωγής, έτσι ώστε να εξευρεθεί εναλλακτική μέθοδος, 

που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κατασκευαστή, για σκοπούς διεύρυνσης του 

ανταγωνισμού, προς όφελος της Αρχής.   

Τον Ιούνιο 2017, ο Πρόεδρος της Αρχής μας πληροφόρησε ότι οι ποσότητες 

λιπαντικού που προμηθεύεται η ΑΗΚ είναι για σκοπούς συμπλήρωσης των 

υφιστάμενων ποσοτήτων και ως εκ τούτου είναι αδύνατο να γίνεται η 

συμπλήρωση του συγκεκριμένου λιπαντικού με άλλου είδους λιπαντικό, διότι αυτό 

θα έχει δυσμενείς συνέπειες στην ομαλή λειτουργία των γεννητριών. 

(η) Διαγωνισμός αρ. 124/2016 – Supply of Lubrication Oil for ICE Plant 2 at 

Dhekelia Power Station. Από τον έλεγχο των εγγράφων του πιο πάνω 

διαγωνισμού που διεξήχθη τον Απρίλιο 2017, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 21.11.2016 και οι προσφορές υποβλήθηκαν 

στις 4.1.2017. Η εκτιμώμενη δαπάνη του διαγωνισμού, που αφορά την προμήθεια 

144.000 λίτρων λιπαντικού για τις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (MEK2) του 

Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Δεκέλειας, υπολογίστηκε στο ποσό των €234.720. 
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Στα έγγραφα του διαγωνισμού – Section 4: SPECIFICATION, καθώς και στο 

Έντυπο 4: Price Schedule and Terms of Quotation, γίνεται ονομαστική αναφορά 

στο λιπαντικό «SHELL ARGINA T40». 

Στις 13.12.2016, ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας υπέβαλε ερώτηση στην 

Αρχή, με την οποία παρακαλούσε να πληροφορηθεί κατά πόσο προσφορές με 

διαφορετικό τύπο λιπαντικού θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές, ζητώντας τους 

λόγους για τους οποίους η ΑΗΚ απαιτεί την προμήθεια μόνο του συγκεκριμένου 

λιπαντικού (SHELL ARGINA T40). Τέλος, ζήτησε όπως η Αρχή τον προμηθεύσει 

με τις προδιαγραφές άλλου λιπαντικού, ως εναλλακτική αποδεκτή επιλογή, ώστε 

να μπορέσει να υποβάλει προσφορά. 

Στις 22.12.2016, η Αρχή εξέδωσε τη Διευκρινιστική Οδηγία Αρ. 1, σχετικά με την πιο 

πάνω ερώτηση, αναφέροντας ότι η Αρχή απαιτεί την προμήθεια του ιδίου τύπου 

λιπαντικού το οποίο χρησιμοποιείται τώρα για τις ΜΕΚ 2 του Ηλεκτροπαραγωγού 

Σταθμού Δεκέλειας, αφού η ανάμειξη διαφορετικών τύπων λιπαντικού και χρήση του 

στις ΜΕΚ 2, δεν επιτρέπεται από την κατασκευάστρια εταιρεία. 

Τελικά, υποβλήθηκε μόνο μια προσφορά και ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στον 

μοναδικό προσφοροδότη, έναντι του ποσού των €236.160. 

Στην έκθεση αξιολόγησης του πιο πάνω διαγωνισμού, αναφέρονται τα ακόλουθα 

όσον αφορά τη συμπερίληψη της απαίτησης στα έγγραφα του διαγωνισμού, για 

την προμήθεια του συγκεκριμένου λιπαντικού: 

«Το πρώτο γέμισμα των δεξαμενών των ΜΕΚ 2 το ανέλαβε ο Εργολάβος του 

έργου σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου. Ο Εργολάβος έχει επιλέξει από τα 

λιπαντικά διαφορετικών εταιρειών τα οποία συστήνει ο κατασκευαστής, το 

λιπαντικό SHELL ARGINA T40. Η ΑΗΚ έχει εξετάσει κατά πόσον είναι τεχνικά 

εφικτή και οικονομικά συμφέρουσα η αναπλήρωση ή/και αντικατάσταση του 

λιπαντικού με λιπαντικό άλλης εταιρείας. 

Η σχετική μελέτη που έγινε το 2010 στα αρχικά στάδια λειτουργίας των ΜΕΚ 2, 

κατέδειξε ότι η αναπλήρωση/ανάμειξη του λιπαντικού με λιπαντικό άλλης εταιρείας 

έστω και αν ικανοποιούνται όλες οι προδιαγραφές του κατασκευαστή δεν 

επιτρέπεται διότι είναι πιθανόν να προκαλέσει ζημιά στις μηχανές. 
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Όσον αφορά την αντικατάσταση του λιπαντικού άλλης εταιρείας η μελέτη κατέδειξε 

ότι τεχνικά είναι αποδεκτή, είναι όμως άκρως αντιοικονομική και επομένως δεν 

συστήνεται εκτός αν επιβληθεί για τεχνικούς κυρίως λόγους.». 

Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας παρατήρησε τα ακόλουθα: 

Η Αρχή έχει δεσμευτεί στην προμήθεια και χρήση συγκεκριμένου λιπαντικού για τις 

ΜΕΚ 2, το οποίο επιλέγηκε αρχικά από την κατασκευάστρια εταιρεία, χωρίς να 

ληφθεί υπόψη η μελλοντική ανάγκη για συνεχή αναπλήρωση του. Το γεγονός αυτό 

έχει δημιουργήσει μονοπωλιακή κατάσταση, η οποία λειτουργεί σε βάρος των 

συμφερόντων της ΑΗΚ.  

Σύσταση: Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε να 

αποφεύγονται  μονοπωλιακές καταστάσεις, οι οποίες αποβαίνουν εις βάρος των 

συμφερόντων της Αρχής.  

Τον Ιούνιο 2017, ο Πρόεδρος της Αρχής μας πληροφόρησε ότι η ΑΗΚ έχει εξετάσει 

την πιθανότητα χρησιμοποίησης εναλλακτικού τύπου λιπαντικού, αλλά αυτό 

προϋποθέτει σημαντικό κόστος (ξέπλυμα σωληνώσεων, αποθηκευτικών δεξαμενών 

κ.λπ.), το οποίο θα πρέπει να επωμιστεί οποιοσδήποτε άλλος προσφοροδότης 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά με διαφορετικού τύπου λιπαντικό. Σε τέτοια 

περίπτωση, όλες οι πιο πάνω διαδικασίες απαιτούν αρκετό χρόνο και, ως εκ τούτου, 

οι μηχανές εσωτερικής καύσης θα πρέπει αναγκαστικά να παραμείνουν εκτός 

λειτουργίας, με σημαντική οικονομική επιβάρυνση για την ΑΗΚ. 

 

 

(Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης) 
Γενικός Ελεγκτής 
της Δημοκρατίας 

Λευκωσία, 15 Ιουνίου 2017 
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