
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010. 

 

1. Γενικά. 

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

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 έως 

2007, στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Αρχής έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή που 

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

πάνω Νόμων. Με βάση το ίδιο άρθρο, η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει διενεργήσει 

επιπρόσθετο οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο. 

2. Οικονομική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσματα έτους. Σύμφωνα με τους ελεγμένους λογαριασμούς 

παρουσιάζεται κέρδος €101,85εκ. πριν από τη φορολογία. Συνοπτικά τα αποτελέσματα 

των δυο τελευταίων ετών παρουσιάζονται ως ακολούθως: 
 

 2010      2009  Αύξηση / 
(Μείωση)  % 

 € εκ.      € εκ.  € εκ.   
Έσοδα   810,16  651,13  159,03     24,4 
Έξοδα 708,31  605,85  102,46     16,9 
Κέρδος έτους  (πριν τη φορολογία) 101,85    45,28  56,57   124,9 

 

Ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται και στις τουρκοκρατούμενες περιοχές από το 1964 μέχρι 

σήμερα. Κατά την 31.12.2010 η αξία της ενέργειας που διοχετεύτηκε και δεν 

τιμολογήθηκε ούτε εισπράχθηκε, από τους καταναλωτές της εν λόγω ενέργειας, χωρίς 

την επιβολή τόκων ανέρχεται σε €266,7εκ. περίπου.  Για το 2010 η αξία της ενέργειας 

αυτής ήταν €1,1εκ. 

Όπως μας πληροφόρησε η Αρχή, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που 

παρέχεται στις τουρκοκρατούμενες περιοχές από το 1963 και μετά περιλαμβάνεται 

στα συνολικά έξοδά της, που λαμβάνονται υπόψη στον καταρτισμό των 

διατιμήσεων που ισχύουν για τους υπόλοιπους καταναλωτές. 
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(β) Λογιστικές αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν μια γενική 

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

 2010  2009 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 1,03  0,94 

Κέρδος πριν την φορολογία προς Απασχολούμενο Κεφάλαιο 6,05%  2,92% 

Δαπάνες μόνιμου προσωπικού προς έσοδα 16,53%  20,28% 

Δαπάνες μόνιμου προσωπικού προς λειτουργικά έξοδα * 18,91%  21,80% 
 

* Στα λειτουργικά έξοδα συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη για τα καύσιμα. 
 

3. Προϋπολογισμός. 

(α) Έγκριση. Ο Προϋπολογισμός της Αρχής για το 2010 υποβλήθηκε έγκαιρα στον 

Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στις 28.9.2009 και, μετά από 

διαβουλεύσεις που έγιναν με το Υπουργείο Οικονομικών στάληκε στις 20.1.2010 

αναθεωρημένος Προϋπολογισμός, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 

3.3.2010 και κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων δυνάμει του άρθρου 3 των 

περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) Νόμων στις 

4.3.2010, ενώ, με βάση τις διατάξεις των πιο πάνω Νόμων, έπρεπε να είχε κατατεθεί 

στη Βουλή το αργότερο μέχρι τις 30.9.2009.  Ο Προϋπολογισμός ψηφίστηκε σε Νόμο 

που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 31.3.2010 

(αρ.32(ΙΙ)/2010) και προνοούσε συνολικές δαπάνες ύψους €1.064,7εκ.   

Κατά την περίοδο 1.3.2010 μέχρι 30.3.2010 έγιναν πληρωμές συνολικού ποσού 

€100.094.651 χωρίς να υπάρχει εγκεκριμένος Προϋπολογισμός.   

(β) Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός.  Στις 2.6.2010 στάληκε στο 

Υπουργείο Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός που αφορούσε στις αναγκαίες 

επενδύσεις της Αρχής για την έλευση του Φυσικού Αερίου. Στις 10.11.2010 το 

Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό και στις 

12.11.2010 στάληκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση αλλά μέχρι 

σήμερα δεν έχει εγκριθεί. 

(γ) Υπερβάσεις σε Κονδύλια του Προϋπολογισμού.  Σε ορισμένα άρθρα εξόδων 

υπήρξε κατ’ αρχήν υπέρβαση των προϋπολογισθέντων ποσών τα οποία όμως 

καλύπτονται είτε από εξοικονομήσεις σε άλλα άρθρα του ιδίου κεφαλαίου, είτε από το 

άρθρο «Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό» όπως προβλέπεται από το 
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άρθρο 4 του περί Προϋπολογισμού Νόμου (Ν32(ΙΙ)/2010).  Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο 

θα πρέπει να ληφθεί σχετική έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Αρχής.  

Επίσης μέσα σε τρεις μήνες από την έγκριση του Δ.Σ. της Αρχής, κατατίθεται από τον 

Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενώπιον της Βουλής των 

Αντιπροσώπων έκθεση που δεικνύει τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε τέτοια 

έγκριση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή χορηγήθηκε.  Για τις υπερβάσεις 

του 2009 λήφθηκε απόφαση από το Δ.Σ. της Αρχής στις 27.7.2010 και κατατέθηκε 

έκθεση ενώπιον της Βουλής στις 7.10.2010.   

Οι υπερβάσεις για το 2010 παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα: 

Άρθρο/Κονδύλι 
Προϋπο-
λογισμός 

Πραγματική 
δαπάνη Υπέρβαση 

 € € € 
2-248 Αγορά Ηλεκτρισμού από 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 2.000.000 4.839.572 2.839.572 
2-260 Ασφάλειες 2.456.000 2.509.094 53.094 
2-263 Αμοιβές Τρίτων 3.840.000 4.079.721 239.721 
2-264 Έξοδα Είσπραξης Λογαριασμών 150.000 273.731 123.731 
3-300 Εταιρικός Φόρος 6.500.000 10.634.475 4.134.475 
4-507 Σταθμός Βασιλικού μονάδες 5&6 108.080.000 109.942.305 1.862.305 
4-511 Σταθμός Βασιλικού μονάδες 4 550.000 6.832.732 6.282.732 
4-512 Βελτίωση και Επέκταση Δικτύου          

Μεταφοράς 31.992.000 47.072.692 15.080.692 
 

Για όλες τις υπερβάσεις δόθηκαν σχετικές εξηγήσεις από τον Πρόεδρο της Αρχής. 
 

4. Προσωπικό – Μισθοί/Ωφελήματα – Σχέδια Συντάξεων. 

(α) Προσωπικό – Μισθοί.  Η Αρχή εργοδοτούσε 2.417 πρόσωπα  το 2010 
(2.418 για το 2009), που υπηρετούσαν σε μόνιμες θέσεις. Οι εγκεκριμένες θέσεις 

σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό ανέρχονταν σε 2.413 για το 2010 (από τις οποίες 

51 είναι σημειωμένες με διπλό σταυρό, δηλαδή όταν θα κενωθούν θα καταργηθούν), 

σε σύγκριση με 2.423 για το 2009 (από τις οποίες 58 με διπλό σταυρό). Επίσης, το 

2010 υπηρετούσαν 48 συμβασιούχοι, των οποίων οι όροι εργοδότησης διέπονται 

από συγκεκριμένη Συλλογική Σύμβαση. Οι δαπάνες για μισθούς, επιδόματα, 

υπερωρίες και για εργοδοτικές εισφορές κατά τα τελευταία δυο έτη παρουσιάζονται 

στον πίνακα που ακολουθεί: 
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 2010  2009 
 €000  €000 
(i) Μόνιμοι υπάλληλοι    
Μισθοί και τιμαριθμικά επιδόματα 75.005  72.835 
Διάφορα επιδόματα και υπερωρίες 8.312  8.920 
Εργοδοτικές εισφορές 10.666  10.111 
Ωφελήματα προσωπικού  
(όπως αναλύεται στην παρ.4(γ)) 

 
8.074 

  
7.444 

Επιβάρυνση για Ταμείο Συντάξεων  31.848  32.740 
 133.905  132.050 
(ii) Προσωρινοί και εποχιακοί υπάλληλοι 3  6 
 133.908  132.056 

 

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

προσωπικό, λαμβάνοντας υπόψη μόνο την επιβάρυνση για τρέχουσα υπηρεσία 

στο Ταμείο Συντάξεων, η οποία σύμφωνα με τον αναλογιστή για το 2010 

ανερχόταν σε €18.199.431 (2009 €17.786.593), ήταν: 
 

2010  2009  Αύξηση 
€49.754  €48.427     2,7% 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική επιβάρυνση για το Ταμείο Συντάξεων ύψους 

€31,8εκ., το κόστος της Αρχής ανά υπάλληλο ανέρχεται στα €55.401 σε σχέση με 

€54.611 για το έτος 2009.  

(β) Σχέδια συντάξεων. 

(i) Ελλειμματική εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων.  Σύμφωνα με την τελική 

ενδιάμεση αναλογιστική μελέτη με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2010 το 

αναλογιστικό έλλειμμα είναι €75.575.956 από το οποίο €4.520.701 

αναγνωρίστηκε στον Ισολογισμό σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19.   

 Για σκοπούς χρηματοδότησης του ελλείμματος, το Δ.Σ. ενέκρινε στις 4.11.2008 

την πλήρη αναλογιστική μελέτη που έγινε για το 2007.  Υιοθέτησε την πρόταση 

των αναλογιστών για αύξηση του κανονικού ποσοστού εισφοράς για μελλοντική 

υπηρεσία από 27% σε 28,8% επί των μηνιαίων μισθών και αποφάσισε τη 

χρηματοδότηση του ελλείμματος €52,8εκ. του Ταμείου σε πέντε ετήσιες δόσεις, με 

πρώτη δόση καταβλητέα στις 31.12.2008. 
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(ii) Πρόωρη αφυπηρέτηση βάσει του Kανονισμού 29Α των περί ΑΗΚ (Όροι 
Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1986-1996. Μετά την ψήφιση του 

Τροποποιητικού Κανονισμού 29Α των περί ΑΗΚ (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών 

1986-1996, η ΑΗΚ δύναται με απόφασή της να επιτρέψει σε υπάλληλο, ο οποίος 

έχει συμπληρώσει ηλικία 50 χρόνων και 25 τουλάχιστον χρόνια πραγματική 

υπηρεσία στην ΑΗΚ, όπως αφυπηρετήσει πρόωρα.  Στους πρόωρα 

αφυπηρετούντες υπαλλήλους προσφέρεται αποζημίωση, πέραν των 

συνταξιοδοτικών τους ωφελημάτων.   

 Σχετικά με το πιο πάνω παρατηρούνται τα ακόλουθα: 

• Στις 25.5.2010, σε συνεδρία το Δ.Σ. της Αρχής, αποφάσισε όπως 

μειώσει τις Δαπάνες Λειτουργίας (Κεφάλαιο 2) με αναθεωρημένο 

εσωτερικό Προϋπολογισμό.  Ανάμεσα σε αυτές ήταν και το άρθρο 242-

Αποζημίωση για Πρόωρη Αφυπηρέτηση, το οποίο από το εγκριμένο 

προϋπολογισθέν ποσό των €855.000 αναθεωρήθηκε σε €500.000.  

• Για το 2010, αφυπηρέτησαν, με βάση τις διατάξεις του πιο πάνω 

Κανονισμού, 12 άτομα με συνολικό κόστος €530.862, από τα οποία τα 

6 πήραν ως αποζημίωση το ψηλότερο ποσό που δικαιούνται, 

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

κατά το υπό εξέταση έτος αφυπηρέτησαν κανονικά 16 υπάλληλοι. 

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

το 2010 (14 χρόνια) έχουν αφυπηρετήσει πρόωρα συνολικά 325 

υπάλληλοι και το συνολικό επιπρόσθετο φιλοδώρημα που τους 

καταβλήθηκε ανέρχεται στα €11,13εκ.   

• Ο πιο πάνω Κανονισμός, ο οποίος θεσπίστηκε το 1996, αρχικά για 

περίοδο 2 ετών και έκτοτε συνεχίζει μέσω της ψήφισης σχετικής πρόνοιας 

των ετήσιων Προϋπολογισμών της ΑΗΚ, έχει καταστεί μόνιμος θεσμός 

και συνιστά έμμεσα σημαντικό πρόσθετο συνταξιοδοτικό ωφέλημα.  

 Στις Εκθέσεις μας τα τελευταία χρόνια είχαμε εισηγηθεί όπως αξιολογηθεί κατά 

πόσο οι λόγοι για τους οποίους υιοθετήθηκε ο εν λόγω θεσμός εξακολουθούν 

να ισχύουν και κατά πόσο αυτός χρήζει επανεξέτασης.  Εντούτοις, δεν έχει  

γίνει οποιαδήποτε αξιολόγηση με στόχο την εξακρίβωση της επιτυχίας του 

Σχεδίου, τον καθορισμό λεπτομερών κριτηρίων και προϋποθέσεων και την 
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προσαρμογή του Κανονισμού/Σχεδίου στις νέες συνθήκες που 

δημιουργήθηκαν με την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης.  

Απαντώντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, μετά από οικονομική ανάλυση, διαφάνηκε 

ότι ο θεσμός της πρόωρης αφυπηρέτησης είναι προς το συμφέρον της Αρχής και 

ότι η στοχευμένη εφαρμογή του θα πρέπει να συνεχίσει, αφού συμβάλλει στην 

αύξηση της παραγωγικότητας και στη βελτίωση της οικονομικής ευρωστίας του 

Οργανισμού. Ανέφερε επίσης ότι, η εισήγησή μας για σημαντικό περιορισμό της 

δαπάνης έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη στον καταρτισμό του Προϋπολογισμού της 

Αρχής για το 2012. 

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

δύο έτη έχουν ως ακολούθως: 

  2010  2009 
  €  € 
Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης  3.900.673  3.805.848 
Ειδικό Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης  201.260  250.000 
Ταμείο Ευημερίας  1.788.555  1.671.245 
Ταμείο Βοηθείας  293.843  291.199 
Σχέδιο Υποτροφιών  157.493  303.332 
Επιδότηση Επιτοκίου Εκπαιδευτικών Δανείων  780.504  525.000 
Επιχορήγηση Κυλικείων  372.639  401.272 
Αποζημίωση για θάνατο  426.838  36.814 
Ασφάλεια Προσωπικών Ατυχημάτων  152.472  158.899 
  8.074.277  7.443.609 

Πρόσθετα με τα πιο πάνω ωφελήματα, παραχωρούνται στους υπαλλήλους της 

Αρχής άτοκα δάνεια για αγορά αυτοκινήτου το σύνολο των οποίων για το έτος 

2010 ανήλθε στο ποσό των €794.956 

(δ) Εργατικά ατυχήματα.  Κατά τη διάρκεια του 2010 σημειώθηκαν 34 εργατικά 

ατυχήματα  από τα οποία 3 οδικά (σε ώρες εργασίας) σε σύγκριση με 30 και 4, 

αντίστοιχα για το 2009.  Η απώλεια σε εργατοημέρες ανερχόταν συνολικά σε 967 

το 2010 και 2.453 το 2009. 

(ε) Υπερωρίες. Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στην υπερωριακή 

αποζημίωση που πληρώθηκε στο προσωπικό της Αρχής το 2010, η οποία ανήλθε 

σε €4.611.003, σε σύγκριση με €6.009.864 το 2009 και €5.523.601 το 2008.  Σε 

242 υπαλλήλους καταβλήθηκε υπερωριακή αποζημίωση από €5.000 μέχρι 

€30.857 στον καθένα. 
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Επισημαίνεται ότι ποσό ύψους €316.423 καταβλήθηκε σε λειτουργούς της Αρχής που 

κατέχουν μισθολογική κλίμακα Α13 και άνω, σε σύγκριση με €453.946 το 2009 και 

€401.709 το 2008. Σημειώνεται επίσης ότι, και για το έτος 2010 υπήρχαν περιπτώσεις 

όπου προσωπικό που πληρώθηκε για υπερωρίες και κατέχει μισθολογική κλίμακα 

Α13 και άνω, δεν εργάστηκε στους σταθμούς παραγωγής ή σε περιπτώσεις βλαβών.  

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι σε πολύ μεμονωμένες περιπτώσεις, εγκρίνονται υπερωρίες 

για προσωπικό που κατέχει μισθολογική κλίμακα Α13 και άνω, που δεν εργάζεται 

στους σταθμούς παραγωγής ή σε περιπτώσεις βλαβών και ότι λαμβάνονται όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για αυστηρή τήρηση της διαδικασίας έγκρισης των υπερωριών. 

(στ)  Υποτροφίες σε παιδιά υπαλλήλων της Αρχής. Μετά από εισήγηση της 

Υπηρεσίας μας κατά τον έλεγχο του 2009, η Αρχή προχώρησε σε αναθέωρηση 

της οδηγίας PER/1/9/2006 ημερ. 10.10.2006, η οποία αναφέρεται στους 

Εσωτερικούς Κανονισμούς για την παραχώρηση Υποτροφιών από την Αρχή.  

Με βάση τη νέα οδηγία παραχωρούνται 18 υποτροφίες διάρκειας μέχρι τριών χρόνων 

σε παιδιά υπαλλήλων ή συνταξιούχων της Αρχής για τις σπουδές τους, εκ των οποίων 

οι 4 με μοναδικό κριτήριο την ακαδημαική επίδοση και οι 14 με βάση την ακαδημαϊκή 

επίδοση, την οικονομική κατάσταση και ιδιαίτερες συνθήκες της οικογένειας των 

παιδιών.  Επιπρόσθετα, η νέα οδηγία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι, καταργείται η 

παραχώρηση μονοετών υποτροφιών και ότι οι δικαιούχοι αιτητές πρέπει να είναι παιδιά 

οικογενειών που το συνολικό ετήσιο εισόδημα δεν ξεπερνά τις €100.000.  

Το εγκεκριμένο ποσό του Προϋπολογισμού για το έτος 2010 ανήρχετο σε 

€282.000. Ποσό €78.243 δαπανήθηκε για υποτροφίες προηγούμενων ετών ενώ 

για τις 22 υποτροφίες που παραχωρήθηκαν το 2010 δαπανήθηκε ποσό €79.250. 

Παρέμεινε αδαπάνητο ποσό ύψους €124.507.   

(ζ)  Άτοκα Δάνεια για αγορά αυτοκινήτου.  Με βάση τους  περί Αρχής Ηλεκτρισμού 

Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 1986, Κανονισμός 43 ,  η Αρχή δύναται να 

παραχωρεί κατά την απόλυτη κρίση της, σε τακτικούς και έκτακτους περιοδεύοντες 

υπαλλήλους άτοκο δάνειο για αγορά αυτοκινήτου, το ύψος του οποίου  δεν θα 

υπερβαίνει τον ετήσιο βασικό μισθό του υπαλλήλου και η αποπληρωμή του οποίου θα 

γίνεται εντός περιόδου πέντε ετών. Επίσης καθορίζονται οι όροι παραχώρησης (μετά την 

πάροδο τεσσάρων χρόνων από την ημερομηνία παραχώρησης του πρώτου δανείου) 

και το ύψος του δεύτερου δανείου. 
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Ακολούθησαν σχετικές αλλαγές, με βάση  μνημόνιο ημερομηνίας 26.5.1994  

μεταξύ Αρχής – της συντεχνίας ΣΕΠΑΗΚ  και  τη συλλογική σύμβαση για την 

περίοδο 1.1.2004-31.12.2006.  

Σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, την περίοδο 2006 -2010 το σύνολο των άτοκων 

δανείων που παραχωρήθηκαν στους υπαλλήλους της ΑΗΚ για αγορά αυτοκινήτου 

ανήλθε στα €3.715.611. Ειδικά, κατά το 2010 δόθηκαν δάνεια ύψους €794.956, ενώ ο 

μέσος όρος για την περίοδο 2006 - 2010 ανέρχεται στο ποσό των €743.122 ετησίως. 

Έχει διαπιστωθεί ότι κατά το 2010 σε μερικές περιπτώσεις έχουν παραχωρηθεί 

δάνεια σε υπαλλήλους οι οποίοι για τα τελευταία τουλάχιστον πέντε χρόνια δεν 

έχουν υποβάλει αίτημα για επίδομα οδοιπορικών ένεκα χρήσης του οχήματος τους 

για υπηρεσιακούς σκοπούς και γεννάται το ερώτημα πώς οι εν λόγω υπάλληλοι 

θεωρήθηκαν/εγκρίθηκαν ως περιοδεύοντες.  

Η παραχώρηση άτοκου δανείου, θα πρέπει να γίνεται με βάση τους υφιστάμενους 

Κανονισμούς που παραπέμπουν σε περιοδεύοντες υπαλλήλους οι οποίοι ωστόσο 

για να κριθούν ως περιοδεύοντες, θα πρέπει κατά την άποψη μας, να διανύουν 

αριθμό χιλιομέτρων για υπηρεσιακούς λόγους. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Διεύθυνση της ΑΗΚ θα μελετήσει σοβαρά την εισήγηση 

της Υπηρεσίας μας που αφορά στην έγκριση των περιοδευόντων υπαλλήλων σε 

συνάρτηση με τον αριθμό των χιλιομέτρων που διανύουν για υπηρεσιακούς σκοπούς. 

5. Σχέδιο Μείωσης Δαπανών. 

Στη συνεδρία του Δ.Σ. της Αρχής ημερ. 6.3.2007 αποφασίστηκε η σύσταση 

υπηρεσιακών επιτροπών για υποβολή ενώπιον του, μεταξύ άλλων, προγράμματος 

μείωσης των λειτουργικών εξόδων της Αρχής. Δύο χρόνια αργότερα, σε συνεδρία της 

Επιτροπής Οικονομικών της Αρχής ημερ. 3.2.2009, ζητήθηκε από τους Εκτελεστικούς 

Διευθυντές όπως μελετήσουν το θέμα της μείωσης του προσωπικού του Οργανισμού.  

Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο προκαταρτικό Δεκαετές Σχέδιο Ανάπτυξης 2010 – 2019 

ημερ. 18.11.2010, «κατά το 2009 προσλήφθηκαν 40 επί πλέον άτομα στους 3 σταθμούς 

Παραγωγής .....που όπως φαίνεται εκ των πραγμάτων δεν ήταν αναγκαία αλλά ο σκοπός 

ήταν για να συμπληρωθούν οι κενές θέσεις που υπήρχαν στην οργανική διάρθρωση» και 

ότι «......ενώ μέχρι το 2008, υπήρχαν πάντοτε γύρω στις 100 – 150 κενές θέσεις».  

Στις 2.12.2009 ο τότε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής προχώρησε στη σύσταση της 

ad hoc επιτροπής για την Επιχειρησιακή Βελτίωση της Αρχής. Στη συνεδρία της πιο 
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πάνω Επιτροπής ημερ. 9.2.2010 αποφασίστηκε όπως ο Προϋπολογισμός της Αρχής 

για τα έτη 2010 και 2011 μειωθεί κατά 10%. Ως αποτέλεσμα καταρτίστηκε εσωτερικός 

μειωμένος Προϋπολογισμός για το 2010 βάσει του οποίου για τα κεφάλαια Αποδοχές 

Προσωπικού, Δαπάνες Λειτουργίας και Κεφαλαιουχικές Δαπάνες επιτεύχθηκε μείωση 

ύψους €16,4εκ.  Ωστόσο στη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών ημερ. 20.7.2010, 

τονίστηκε ότι όσες περικοπές και αν γίνουν στις λειτουργικές δαπάνες δεν είναι αρκετό, 

εκτός και αν γίνουν περικοπές στις δαπάνες προσωπικού.  

Παρόλο που η Αρχή προχωρεί στην ετοιμασία εσωτερικού μειωμένου Προϋπολογισμού 

και για το 2011, εντούτοις με επιστολή του ημερ. 20.12.2010 το Υπουργείο Οικονομικών 

υπέδειξε ότι η ανταπόκριση της Αρχής στις γενικές κατευθυντήριες γραμμές του, όπως 

καταγράφονται στην εγκύκλιο επιστολή του ημερ. 26.4.2010, δεν υπήρξε ουσιαστική αφού 

οι λειτουργικές δαπάνες όχι μόνο δεν μειώθηκαν κατά 5% σε σχέση με τις πραγματικές 

δαπάνες του 2009 ως υποδείχθηκε αλλά αντίθετα αυξήθηκαν κατά περίπου 4,3%.  

Σε προηγούμενες Εκθέσεις μας εκφράσαμε την άποψη ότι επιβαλλόταν όπως η 

Αρχή επικεντρώσει την προσοχή της, όχι μόνο στην αύξηση των εσόδων της αλλά 

και στη συγκράτηση της αύξησης των δαπανών της και μείωση τους όπου είναι 

δυνατόν, μέσω αποδοτικότερης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων της, κάτι που 

δεν φαίνεται να επιτεύχθηκε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Το γεγονός ότι τον Ιούνιο 

του 2010 η Αρχή προχώρησε σε συμφωνία με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα 

για τη σύναψη δανείου ύψους €90εκ  ούτως ώστε να διασφαλιστεί  η απρόσκοπτη 

λειτουργία της ΑΗΚ και η δυνατότητα της να ανταποκρίνεται στις συμβατικές της 

υποχρεώσεις, μέχρι την εξασφάλιση των αναγκαίων ιδίων πόρων δεικνύει ότι η 

ανάγκη λήψης άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων καθίσταται επιτακτική. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η πρόσληψη των 40 ατόμων που έγινε το 2009 αφορούσε 

θέσεις βάρδιας στους σταθμούς παραγωγής και ήταν αναγκαία για τη στελέχωση της 

4ης μονάδας του Η/Σ Βασιλικού και των τριών μονάδων εσωτερικής καύσης του Η/Σ  

Δεκέλειας.  Επιπρόσθετα, επιβεβαίωσε ότι το σχέδιο μείωσης δαπανών και οι 

συνεπαγόμενες προσπάθειες της Αρχής, συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό. 

6. Επιβολή τόκου/επιβάρυνσης επί των καθυστερημένων λογαριασμών 
κατανάλωσης ηλεκτρισμού.    

Σύμφωνα με την οικονομική οδηγία της Αρχής αρ. 0.8/306.3 ημερ. 31.8.1988, στις 

εξαιρετικές περιπτώσεις όπου δίνεται παράταση στην αποπληρωμή των λογαριασμών 
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ηλεκτρισμού, πρέπει να εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Γενικού Όρου αρ. 19 των περί 

Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Κανονισμών ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τη 

χρέωση τόκων για καθυστέρηση στην εξόφληση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.  

Σύμφωνα με πρακτικά της Επιτροπής Οικονομικών της Αρχής ημερ. 15.9.2009, η 

τακτική που ακολουθείται είναι η επιβολή τόκων στους καθυστερημένους 

λογαριασμούς μεγάλων πελατών οι οποίοι ζητούν αποπληρωμή με δόσεις ενώ, με 

σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Δήμοι οι οποίοι πληρώνουν ένα 

μεγάλο μέρος των οφειλών τους κατά τη διάρκεια του χρόνου και εξοφλούν το 

υπόλοιπο του χρέους τέλος του χρόνου, δεν  χρεώνονται  με τόκους.  

Στις 23.11.2010, το Δ.Σ. της Αρχής αποφάσισε όπως για όλους τους καθυστερημένους 

λογαριασμούς επιβάλλεται τόκος με επιτόκιο 8% ετησίως, από την ημερομηνία λήξης 

του λογαριασμού μέχρι την πραγματική ημερομηνία εξόφλησης, καθώς και επιβάρυνση 

€5 για τους διμηνιαίους και €10 για τους μηνιαίους λογαριασμούς. Η Αρχή, με επιστολή 

της ημερ. 28.2.2011, ενημέρωσε την ΡΑΕΚ για την πρόθεση της να επιβάλει τόκο και 

ζήτησε την έγκριση της για την επιβολή της  επιβάρυνσης. 

Στην Έκθεσή μας για τους λογαριασμούς του 2009 είχαμε εισηγηθεί όπως η Αρχή 

προχωρήσει στην εφαρμογή ενιαίας πολιτικής χρέωσης τόκων επί των 

καθυστερημένων λογαριασμών για όλους τους καταναλωτές, ούτως ώστε να 

συνάδει τόσο με το άρθρο 28 του Συντάγματος, όσο και με τις πρόνοιες του περί 

των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου, με επιτόκιο το οποίο 

καθορίζεται ετησίως από τον Υπουργό Οικονομικών με βάση τον περί Ενιαίου 

Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμο του 2006 (Ν167(I)/2006). 

Ο Πρόεδρος μάς ανέφερε ότι η Αρχή θα προωθήσει την υλοποίηση της αυτόματης 

επιβολής τόκου  και  της επιβάρυνσης και ότι η εισήγησή μας αναφορικά με τον 

καθορισμό του ύψους του επιτοκίου θα τεθεί ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου. 

7. Καθυστερημένοι / Οφειλόμενοι Λογαριασμοί Κατανάλωσης Ηλεκτρισμού. 

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

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

διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα υποστατικά του καταναλωτή. Ωστόσο 

διαπιστώθηκαν περιπτώσεις όπου ενώ ο καταναλωτής συστηματικά δεν προβαίνει 

στην αποπληρωμή των οφειλόμενων λογαριασμών, η Αρχή δεν προχώρησε στη 

διακοπή της παροχής. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρονται πιο κάτω: 
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(α) Εταιρεία «Α». Τον Οκτώβριο του 2010 και ενώ το οφειλόμενο ποσό της 

συγκεκριμένης εταιρείας ανερχόταν σε €336.039, η Αρχή συνήψε συμφωνία 

αποπληρωμής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, βάσει της οποίας το οφειλόμενο 

ποσό θα αποπληρωνόταν με μηνιαίες δόσεις η τελευταία των οποίων θα ήταν το 

Ιούνιο του 2011. Στη συμφωνία αναφερόταν ότι «Τυχόν μη τήρηση της συμφωνίας, η 

ΑΗΚ θα προχωρήσει στη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς καμιά 

άλλη ειδοποίηση και ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό καθίσταται αυτόματα πληρωτέο».  

Τον Νοέμβριο του 2010 οι Οικονομικές Υπηρεσίες υπέδειξαν προς τον Διευθυντή της 

Περιφέρειας Λευκωσίας ότι το οφειλόμενο ποσό της εν λόγω εταιρείας ανερχόταν στις 

€461.565 και αντιστοιχούσε με κατανάλωση 4 μηνών, διαπιστώνοντας ότι στην 

συγκεκριμένη περίπτωση παραχωρήθηκε αδικαιολόγητα μεγάλη παράταση και 

ευκολίες πληρωμής σε αντίθεση με τις υφιστάμενες διαδικασίες. Η συμφωνία δεν 

τηρήθηκε με αποτέλεσμα την 1.3.2011 ο Εκτελεστικός Διευθυντής Οικονομικών να 

ζητήσει από τον Διευθυντή της Περιφέρειας Λευκωσίας τη διακοπή παροχής ρεύματος. 

Αντί τούτου και ενώ το οφειλόμενο ποσό ανερχόταν στις €351.852, στις 23.3.2011 ο 

Διευθυντής Περιφέρειας Λευκωσίας προχώρησε στη σύναψη δεύτερης συμφωνίας 

αποπληρωμής των οφειλόμενων ποσών. Στη συμφωνία αυτή περιλήφθηκε πρόνοια 

για παροχή προς την Αρχή προσωπικής εγγύησης ύψους €150.000 από συγκεκριμένο 

άτομο που είναι ένας εκ των ιδιοκτητών  της εταιρείας. Η εγγύηση όμως  που 

παραχωρήθηκε αποτελείται από δύο μεταχρονολογημένες επιταγές άλλης εταιρείας με 

ημερομηνία εξαργύρωσης 15.8.2011 η πρώτη και 15.10.2011 η δεύτερη.  

Εκφράσαμε την άποψη ότι η Αρχή όφειλε να λάβει όλα τα μέτρα που προνοούνται 

στις Κανονισμούς της, όπως πράττει εξ άλλου και σε παρόμοιες περιπτώσεις 

άλλων καταναλωτών, δηλαδή στη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ή θα έπρεπε 

τουλάχιστο να εξασφαλίσει τραπεζικές εγγυήσεις ή υποθήκευση ακινήτου προς 

όφελος της για προστασία των συμφερόντων της.  

(β) Εταιρεία «Β». Η συγκεκριμένη εταιρεία όφειλε κατά τις 14.4.2011 το ποσό των  

€538.346 για κατανάλωση ηλεκτρισμού. Κατά την περίοδο 26.8.2008 – 24.4.2009 

έγιναν μεταξύ της εν λόγω εταιρείας και της Αρχής τρεις συμφωνίες αποπληρωμής του 

οφειλόμενου ποσού οι οποίες ωστόσο δεν τηρήθηκαν από την εταιρεία. Η Αρχή αντί να 

προβεί στη διακοπή της παροχής ηλεκτρισμού, προχώρησε στις 22.1.2010  με 

αντιπρόταση προς την εταιρεία για την αποπληρωμή του οφειλόμενου λογαριασμού. 

Σημειώνεται ότι με επιστολή της ημερ. 13.10.2010 η εταιρεία ενημέρωσε την Αρχή ότι 
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το εργοστάσιο της εταιρείας έχει καταστραφεί λόγω πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα η 

εταιρεία να αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.  

Εκφράσαμε την άποψη ότι η Αρχή έδειξε μεγάλη ανεκτικότητα σε βάρος των δικών 

της συμφερόντων, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή αθέτηση των συμφωνιών 

αποπληρωμής που συνάπτονταν μεταξύ των δύο μερών με αποτέλεσμα σήμερα 

να είναι αμφίβολη η είσπραξη οποιουδήποτε ποσού.   

Εκτός από τις πιο πάνω υποθέσεις, υπάρχουν και αρκετές άλλες που αφορούν 

καταναλωτές με μικρά και ασήμαντα οφειλόμενα ποσά και στις οποίες η Αρχή προχώρησε 

στη διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να τους εξαναγκάσει να 

διευθετήσουν τις οφειλές τους. Αυτό καταδεικνύει ότι η Αρχή σε αντίθεση με τις αρχές ίσης 

μεταχείρισης δεν ακολουθεί την ίδια τακτική για όλους τους καταναλωτές.  

Σημειώνεται ότι το Δ.Σ. της Αρχής τόνισε ότι τόσο η διακοπή παροχής ρεύματος 

για μη πληρωμή, όσο και η είσπραξη των τρεχουσών οφειλών είναι υποχρέωση 

του προσωπικού και ζήτησε όπως εφαρμόζονται αυστηρά οι διαδικασίες, οδηγίες 

και Κανονισμοί που σχετίζονται τόσο με την είσπραξη των λογαριασμών, καθώς 

και τη διακοπή του ρεύματος για μη πληρωμή. Επισημαίνεται επίσης ότι σύμφωνα 

με επιστολή του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων προς τον Γενικό 

Διευθυντή της Αρχής ημερ. 24.2.2009, μια από τις πολλές μορφές κρατικών 

ενισχύσεων είναι η συνεχιζόμενη ανοχή μιας Κρατικής Αρχής στη μη καταβολή 

οφειλών μιας επιχείρησης προς αυτήν και τόνισε ότι οι κρατικές ενισχύσεις που 

χορηγούνται υπ’ αυτήν τη μορφή δεν επιτρέπονται από το κοινοτικό δίκαιο αφού 

απλώς ελαφρύνουν τις επιχειρήσεις από δαπάνες που κανονικά βαρύνουν τον 

Προϋπολογισμό τους και δεν αποτελούν κίνητρο προς την επιχείρηση για 

ανάληψη δράσεων με θετικό αντίκτυπο στην οικονομία ή την κοινωνία γενικότερα. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος, προτεραιότητα της Αρχής είναι η απρόσκοπτη 

παροχή ρεύματος και η είσπραξη των οφειλόμενων ποσών και για  υλοποίηση του 

σκοπού αυτού, παραχωρούνται διευκολύνσεις για μικρό χρονικό διάστημα. Πρόσθεσε 

επίσης ότι συμφωνεί με τη θέση της Υπηρεσίας μας ότι, στην περίπτωση καταναλωτών 

που συστηματικά δεν προβαίνουν στην εξόφληση των λογαριασμών τους, πρέπει να 

λαμβάνονται πιο αυστηρά μέτρα περιλαμβανομένης και της διακοπής παροχής 

ηλεκτρικού ρεύματος. Όσον αφορά στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, μας 

πληροφόρησε ότι μετά από δύο πληρωμές που έγιναν το οφειλόμενο ποσό της 

εταιρείας «Α» έχει μειωθεί στα €162.675, ενώ για την εταιρεία «Β» διερευνώνται 
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διάφοροι τρόποι είσπραξης του οφειλόμενου ποσού, περιλαμβανομένης και της λήψης 

δικαστικών μέτρων.   

8. Διπλοπληρωμή ποσού ύψους €968.548.    

Η ΑΗΚ σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (τέλη αδειών) 

Κανονισμούς, έπρεπε να καταβάλει μέχρι τις 30.11.2010 στην Ρυθμιστική Αρχή 

Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνολικό ποσό €968.548 ως ετήσια τέλη αδειών 

λειτουργίας και παραγωγής για το έτος 2010.   

Για την πιο πάνω οφειλή ετοιμάστηκαν και στάληκαν 2 επιταγές με ποσό €968.548 

η κάθε μια με ημερομηνίες 30.11.2010 και 1.12.2010, αντίστοιχα.   

Στις 28.3.2011 ετοιμάστηκε από το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής της ΑΗΚ 

κατάσταση με τις περιπτώσεις αριθμών τιμολογίων που καταχωρήθηκαν δύο 

φορές εντός του 2010 ώστε να εντοπιστούν πιθανές διπλοπληρωμές και να 

ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Σε αυτή την κατάσταση συμπεριλαμβάνονται 16 

άλλες περιπτώσεις αλλά όχι η συγκεκριμένη.  

Αναφέραμε ότι πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για εφαρμογή ασφαλιστικών 

δικλίδων έτσι ώστε να είναι αδύνατη η πληρωμή οποιουδήποτε τιμολογίου, πέραν της 

μιας φοράς.  

Ο Πρόεδρος μάς πληροφόρησε ότι για τις πληρωμές προμηθευτών για υλικά και 

υπηρεσίες υπάρχουν αρκετές  ασφαλιστικές δικλίδες και πρόσθεσε ότι θα 

μελετηθεί η εφαρμογή περαιτέρω δικλίδων, διαδικαστικών ή/και μηχανογραφικών, 

ώστε η πιθανότητα διπλοπληρωμής οποιουδήποτε τιμολογίου να είναι αδύνατη. 

9. Δημοσιεύσεις, Δημοσιότητα και Διαφημίσεις. 

Στα μέτρα εξοικονόμησης των λειτουργικών δαπανών που ανέλαβε η ειδική επιτροπή, 

περιλαμβανόταν, μεταξύ άλλων, και η μείωση του ποσού του άρθρου 217 του 

Προϋπολογισμού που αφορά στις Δημοσιεύσεις, Δημοσιότητα και Διαφημίσεις. 

Συγκεκριμένα το ποσό του εν λόγω άρθρου, στον εσωτερικό Προϋπολογισμό του 2010 

που εγκρίθηκε στις 25.5.2010, μειώθηκε κατά €310.000 (από €1.470.000 σε €1.160.000). 

Εντούτοις, το Δ.Σ. της Αρχής σε συνεδρία του ημερ. 20.7.2010 επανέφερε το άρθρο στο 

αρχικό του ποσό με αιτιολογία ότι το ποσό αυτό θα βοηθήσει σημαντικά στην υλοποίηση 

της Στρατηγικής της Επικοινωνίας και Διαχείρισης Επικοινωνιακών Κρίσεων της ΑΗΚ, η 

οποία είχε ήδη ετοιμαστεί και παραδοθεί στην Αρχή από ειδικό Σύμβουλο. Η πιο πάνω 
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μελέτη η οποία έγινε μέσα στα πλαίσια αναβάθμισης της εικόνας της Αρχής και ανάκτησης 

της εμπιστοσύνης της από τους πελάτες της και το ευρύτερο κοινό αφορούσε α) τη 

Διαχείριση Κρίσεων, β) την Εταιρική Κοινωνική ευθύνη, γ) την Εξωτερική επικοινωνία, και 

δ) την Εσωτερική επικοινωνία.  

Παρά το ότι είναι κατανοητοί οι λόγοι που αναφέρονται στη μελέτη, εντούτοις, 

έχουμε την άποψη ότι ένεκα της οικονομικής κατάστασης της Αρχής, η 

εξοικονόμηση και μείωση των δαπανών, θα πρέπει να εμπίπτει στις ψηλές 

προτεραιότητες της.  

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Αρχή προβαίνει σε χορηγίες οι οποίες καλύπτουν ένα 

ευρύ φάσμα θεμάτων και για τις οποίες έχει εισάξει Εσωτερικούς Κανονισμούς και 

κριτήρια και πρόσθεσε ότι το ποσό που δαπανάται ετήσια από την ΑΗΚ στα 

πλαίσια του προγράμματος της, είναι κατά πολύ χαμηλότερο από τη διεθνώς 

επικρατούσα πρακτική. 

10. Αξιοποίηση προσωπικού του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Μονής.  

Μέσα στα πλαίσια του αναπτυξιακού προγράμματος παραγωγής της Αρχής, 

ετοιμάστηκε σχετική εισήγηση από την Επιχειρησιακή Μονάδα Παραγωγής και 

υποβλήθηκε στο Δ.Σ. στις 6.12.2006, το οποίο και αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την 

απόσυρση των ατμοηλεκτρικών μονάδων του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού της Μονής. 

Το Δ.Σ. της Αρχής ενέκρινε σε συνεδρία του στις 14.9.2010, πρόγραμμα 

απενεργοποίησης των 6 ατμοηλεκτρικών μονάδων του Σταθμού το οποίο 

υλοποιείται σε 4 στάδια με το τελευταίο στάδιο να ξεκινά τον Ιούλιο 2014. Στις 

19.4.2011 το Δ.Σ. της Αρχής, ενέκρινε πρόταση της Επιχειρησιακής Μονάδας 

Παραγωγής αναφορικά με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Μονής, 

μετά την απενεργοποίηση των ατμοηλεκτρικών μονάδων.  

Με βάση την πρόταση, η στελέχωση του Σταθμού θα μειώνεται σταδιακά. Στο παρόν 

στάδιο υλοποιείται το 2ο στάδιο του προγράμματος με το Σταθμό να έχει 3 μονάδες σε 

διαθεσιμότητα. Με την εφαρμογή του 3ου στάδιου τον Οκτώβριο 2011, οι ανάγκες 

στελέχωσης του Σταθμού μειώνονται σταδιακά από 194 σε 115 άτομα. Το 4ο στάδιο 

αναμένεται να υλοποιηθεί τον Ιούλιο 2014 οπότε θα απενεργοποιηθούν όλες οι 

ατμοηλεκτρικές μονάδες.  Όπως αναφέρεται στην εισήγηση, στο παρόν στάδιο η Αρχή 

δεν είναι σε θέση να καθορίσει με σαφήνεια τις ανάγκες στελέχωσης του Σταθμού πριν 

την απενεργοποίηση και των 6 ατμοηλεκτρικών μονάδων, καθώς δεν έχουν καθοριστεί 
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τα απαραίτητα χρονοδιαγράμματα και εργασίες που θα απαιτηθούν για τον καθαρισμό 

του χώρου. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού της Αρχής, το 

προσωπικό που ήταν τοποθετημένο στον εν λόγω Σταθμό μέχρι τον Απρίλιο 2011, 

ανήρχετο σε 193 άτομα από τα οποία 31 προσλήφθηκαν την περίοδο 2008 – 2010 

(13 άτομα το 2008, 15 άτομα το 2009 και 3 άτομα το 2010). Την ίδια περίοδο 

μετακινήθηκαν με απόσπαση στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού 11 άτομα, 

ενώ αφυπηρέτησαν συνολικά 19 άτομα. 

Εκφράσαμε την άποψη ότι η Αρχή θα έπρεπε να είχε προχωρήσει έγκαιρα στην ετοιμασία 

της πιο πάνω πρότασης για αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Μονής και να 

περιορίσει αισθητά τις προσλήψεις προσωπικού τα τελευταία 3 χρόνια, ενόψει της 

προγραμματισμένης απενεργοποίησης των ατμοηλεκτρικών μονάδων του Σταθμού. 

Ο Πρόεδρος μάς ανέφερε ότι, δεδομένου ότι την περίοδο 2006–2010, δεν 

δημιουργήθηκαν οι συνθήκες για απενεργοποίηση μονάδων στη Μονή, ο 

οποιοσδήποτε προγραμματισμός θα ήταν άσκοπος.  Ανέφερε επίσης ότι από τον 

Σεπτέμβριο 2010 υπήρξε εντατική διαβούλευση με τις Συντεχνίες για αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού της Μονής και ότι αναμένεται σύντομα, η υποβολή σχετικής 

πρότασης προς το Δ.Σ.  Πρόσθεσε επίσης ότι, κατά την περίοδο 2008-2010 έγιναν 

μόνο οι απαραίτητες προσλήψεις για να καλυφθούν οι ελάχιστες ανάγκες.   

11. Ασφάλεια Αποθηκών/ κλοπές υλικών.  

Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκαν κλοπές υλικών από Αποθήκες και Υποσταθμούς της 

ΑΗΚ, θέμα για το οποίο έγινε αναφορά στην Έκθεσή μας για το έτος 2006. Στην απάντηση 

σας ημερ. 8.6.2007, αναφέρατε ότι με την κατακύρωση της προσφοράς αρ. 146/2006 

αναμένεται να αναβαθμιστεί η περιμετρική ασφάλεια των αποθηκών Λευκωσίας, 

Μονής και Υποσταθμού Εργατών. Επιπρόσθετα, αναφέρατε ότι δεν παρουσιάζεται 

ανάγκη αναβάθμισης των μέτρων ασφαλείας σε άλλες αποθήκες και ότι η αποθήκευση 

υλικών σε Υποσταθμούς έχει οριστικά τερματιστεί.  

Με βάση στοιχεία της Αρχής, κατά την περίοδο 2009 και 2010 παρατηρήθηκαν κλοπές 

υλικών και κυρίως χάλκινων καλωδίων συνολικής αξίας περίπου €80.000, όχι μόνο 

από τις Αποθήκες της Αρχής αλλά και από Υποσταθμούς. Φαίνεται ότι, οι κλοπές 

γίνονται συνήθως με σχετική ευκολία και με απλή αποκοπή μέρους της περίφραξης, 

γεγονός που καταδεικνύει την έλλειψη ικανοποιητικών μέτρων ασφαλείας. 
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Σε ερώτημά μας κατά πόσο γίνονται ενέργειες για αναβάθμιση των μέτρων 

ασφάλειας, ο Πρόεδρος μάς πληροφόρησε ότι, ολοκληρώθηκε η μελέτη και ο 

σχεδιασμός για την αναβάθμιση της προστατευτικής ασφάλειας στα διάφορα 

υποστατικά της Αρχής και ότι άρχισε η σταδιακή εγκατάσταση ηλεκτρονικών 

συστημάτων σε όλα τα υποστατικά που αντιμετωπίζουν ή ενδέχεται να 

αντιμετωπίσουν κλοπές ή/και ληστείες.  

12.  Διάθεση λαμπτήρων φθορισμού.   

Στα πλαίσια του πενταετούς σχεδίου δράσης για εξοικονόμηση ενέργειας (2006–

2010) που υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2005, αποφασίστηκε 

μεταξύ άλλων η εκστρατεία εξοικονόμησης ενέργειας, με τη χρήση συμπαγών 

λαμπτήρων φθορισμού. Η εκστρατεία χρηματοδοτήθηκε από το Ειδικό Ταμείο για 

την Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(ΑΠΕ) και οι λαμπτήρες διατέθηκαν δωρεάν από την Αρχή τα έτη 2007 – 2010. 

Δικαιούχοι των λαμπτήρων ήταν όλοι οι οικιακοί καταναλωτές.  

Κατά την περίοδο 14.6.2010 – 9.8.2010 παρατηρήθηκε στην Περιφέρεια Λευκωσίας-

Κερύνειας-Μόρφου έλλειμμα 860 λαμπτήρων φθορισμού με αποτέλεσμα τον Οκτώβριο 

του 2010 ο Γενικός Διευθυντής να διορίσει ερευνώντες λειτουργούς για διεξαγωγή 

έρευνας.  Η έρευνα κατέληξε ότι δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν κατηγορίες για 

πειθαρχικά παραπτώματα  εναντίον υπαλλήλων της Αρχής.  

Ωστόσο, η έρευνα κατέδειξε ότι τον κωδικό πρόσβασης σε δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

που χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της εκστρατείας είχαν δύο διαφορετικά άτομα με 

κοινό κωδικό πρόσβασης, ο οποίος όμως ήταν γνωστός και σε άλλα άτομα τα οποία 

πιθανό να χρησιμοποιούσαν τους υπολογιστές, με αποτέλεσμα να χαθεί η ιχνηλασιμότητα. 

Επίσης διαπιστώθηκαν σοβαρές αδυναμίες του μηχανογραφικού συστήματος το οποίο 

επέτρεπε την καταχώριση για παραχώρηση λαμπτήρων σε μη οικιακούς καταναλωτές, σε 

καταναλωτές με απενεργοποιημένους λογαριασμούς, ακόμα και σε καταναλωτές με 

ανύπαρκτους αριθμούς λογαριασμών με αποτέλεσμα περισσότεροι από 3.900 λαμπτήρες 

να παραχωρηθούν σε μη δικαιούχους.  Όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση, το 

λογισμικό σύστημα απέρριπτε την καταχώριση δωρεάν λαμπτήρων μόνο στους 

λογαριασμούς στους οποίους είχαν ήδη παραχωρηθεί. Σύμφωνα με την έρευνα, η 

επίβλεψη της όλης διαδικασίας ήταν ελλιπής, ενώ φαίνεται να μην εφαρμόστηκαν οι 

οδηγίες της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πελατών για παραχώρηση λαμπτήρων με την 

παρουσίαση του τελευταίου πληρωμένου λογαριασμού και την προσκόμιση της πολιτικής 
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ταυτότητας του δικαιούχου. Σημειώνεται ότι στο πόρισμα των ερευνώντων λειτουργών 

γίνεται αναφορά ότι οι αδυναμίες του μηχανογραφικού συστήματος είχαν επισημανθεί πριν 

την έναρξη της εκστρατείας, αλλά δεν είχαν διορθωθεί.  

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι οι λανθασμένες διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και 

οι αδυναμίες του μηχανογραφικού συστήματος το οποίο ετοιμάστηκε ειδικά για να 

υποστηρίξει τη διαδικασία παραχώρησης λαμπτήρων επέτρεψαν τη δημιουργία 

ελλείμματος με αποτέλεσμα τις δυσμενείς επιπτώσεις στην εικόνα του Οργανισμού, 

τη στιγμή που η ΑΗΚ καταβάλλει σημαντικά ποσά για προβολή και διατήρηση του 

καλού ονόματός της. 

Ο Πρόεδρος  μάς ανέφερε ότι ο Γενικός Διευθυντής με επιστολή του ημερ. 1.3.2011 

προς τον Διευθυντή Περιφέρειας Λευκωσίας-Κερύνειας-Μόρφου, ζήτησε να 

ληφθούν σοβαρά υπόψη τα συμπεράσματα της Έκθεσης της Ερευνητικής 

Επιτροπής και των Νομικών Συμβούλων της ΑΗΚ και να δοθούν οδηγίες για πιστή 

εφαρμογή των υφιστάμενων οδηγιών. Πρόσθεσε επίσης ότι η διανομή λαμπτήρων, 

τερματίστηκε στις 31.3.2011. 

13. Έξοδα Μηχανογράφησης  και σχετικές παραγγελίες . 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΗΚ, κατά τα έτη 2009 και 2010 το ετήσιο κόστος της 

Αρχής για σκοπούς μηχανογράφησης (υλισμικό και λογισμικό) ανέρχεται σε 

περίπου €4,2εκ.  Στο κόστος αυτό περιλαμβάνεται ετήσιο κόστος αδειών χρήσης 

λογισμικών ύψους €1,4εκ. περίπου. 

Από το σχετικό έλεγχο προέκυψε ότι κατά τα έτη 2009 και 2010 έγιναν συνολικά 77 

παραγγελίες/συμβόλαια, που αφορούσαν τη μηχανογράφηση της ΑΗΚ, συνολικής αξίας 

€9,2εκ. περίπου (μερικές παραγγελίες αφορούσαν υπηρεσίες/άδειες χρήσης και μετά το 

2010), από τις οποίες σε 6 μόνο περιπτώσεις εκδόθηκαν σχετικοί διαγωνισμοί, για 

συνολικό ποσό €1,4εκ. περίπου. Στις υπόλοιπες 71 περιπτώσεις που αφορούσαν 

συνολικό ποσό €7,8εκ., έγινε χρήση συνοπτικών διαδικασιών, χωρίς την έκδοση 

διαγωνισμού, με απ’ ευθείας διαπραγμάτευση και ανάθεση σε συγκεκριμένο 

προμηθευτή, προβάλλοντας κυρίως λόγους συμβατότητας.  Συναφώς αναφέρεται ότι για 

τα έτη 2009 και 2010, η Αρχή με τη χρήση συνοπτικών διαδικασιών, προέβηκε σε 

διάφορες παραγγελίες που αφορούσαν τη μηχανογράφηση, από συγκεκριμένη εταιρεία, 

συνολικού ύψους €3,3εκ. περίπου. 
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Εισηγηθήκαμε, με προϋπόθεση καλό προγραμματισμό, όπως περιοριστεί η χρήση 

συνοπτικών διαδικασιών μέσω σχετικών διαγωνισμών όπου δυνατόν, προκειμένου να 

εξασφαλίζονται καλύτερες τιμές, μέσα σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, περιορίζοντας 

το κόστος της μηχανογράφησης.  Η χρήση συνοπτικής διαδικασίας θα πρέπει να γίνεται 

μέσα στα πλαίσια της σχετικής νομοθεσίας και σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας για 

το συντονισμό των διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων, ΥΑ/1/2009, παράγραφος 21.2. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, η πλειοψηφία των παραγγελιών/συμβολαίων για τα έτη 

2009 και 2010 για τα οποία ακολουθήθηκαν οι συνοπτικές διαδικασίες, αφορούσαν 

ετήσιες ανανεώσεις συμβολαίων και επεκτάσεις υφιστάμενου εξοπλισμού. 

Πρόσθεσε επίσης ότι θα γίνεται πιο ενδελεχής τεκμηρίωση όπου κρίνεται ότι 

ενδείκνυται να γίνει χρήση συνοπτικών διαδικασιών.  

14. Προμήθεια Αδειών (Licenses) Προϊόντων Microsoft και Ανανέωση 
Αδειών Χρήσης τους (Renewal of Licenses). 

Σύμφωνα με σχετική έκθεση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΗΚ για  

τον έλεγχο της Προμήθειας και Ανανέωσης Αδειών προϊόντων Microsoft έχουν 

διαπιστωθεί, μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω: 

(α) Η ΑΗΚ, μετά από διαγωνισμό (αρ. 60/2004) στον οποίο συμμετείχαν τρεις 

εταιρείες, συνήψε συμφωνία με συγκεκριμένη εταιρεία «Α» για προμήθεια Αδειών, 

αναβάθμιση και ανανέωση υφιστάμενων Αδειών, για προϊόντα Microsoft για το 

ποσό των £215.845 (€368.793). Η συμφωνία η οποία περιλάμβανε «Microsoft 

Enterprise Agreement», κάλυπτε περίοδο τριών ετών μέχρι 31.5.2007, με 

δικαίωμα ανανέωσης για άλλα τρία χρόνια, σε προκαθορισμένες τιμές (£184.090 ή 

€314.537), δικαίωμα ωστόσο που η ΑΗΚ δεν εξάσκησε χωρίς να δοθεί 

οποιαδήποτε εξήγηση ούτε και αναφέρθηκε σε οποιαδήποτε υπηρεσιακή επιστολή 

ή μετέπειτα σχετική Έκθεση Αξιολόγησης.  

(β) Για σκοπούς ανανέωσης της συμφωνίας 2004-2007, δεν ακολουθήθηκε η 

διαδικασία σύναψης συμφωνίας κατόπιν διαγωνισμού μεταξύ των μεταπωλητών της 

Microsoft Κύπρου, αλλά πραγματοποιήθηκαν απ’ ευθείας διαπραγματεύσεις με τη 

Microsoft Κύπρου.  Ως αποτέλεσμα, η ΑΗΚ στις 27.9.2007 προχώρησε σε σύναψη 

μονοετούς συμφωνίας με συγκεκριμένη εταιρεία «Β», όπως «υποδείχθηκε» από τη  

Microsoft Κύπρου, έναντι του ποσού των €261.910, η οποία ανανεώθηκε για άλλα 

δυο χρόνια. Ακολούθησε ανανέωση της συμφωνίας για τα επόμενα τρία χρόνια 
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(2010-2013) έναντι του ποσού των €920.942, με την ίδια εταιρεία, όπως 

«υποδείχθηκε» και πάλιν από τη Microsoft Κύπρου, χωρίς σχετικό διαγωνισμό.  

(γ) Η σύσταση των Επιτροπών Αξιολόγησης και οι σχετικές Εκθέσεις 

Αξιολόγησης ημερομηνίας 5.9.2007, 18.8.2008 και 8.6.2010, για την Προμήθεια 

Αδειών Microsoft Enterprise Agreement/ανανέωση Αδειών, έγιναν κατά παράβαση 

των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων.   

(δ) Το συνολικό όφελος μέχρι €234.000 περίπου προς τους υπαλλήλους της ΑΗΚ 

από την αγορά αδειών Microsoft για τους προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

τους, που αναφέρεται τόσο στην επιστολή της Διεύθυνσης Πληροφορικής προς το 

Γενικό Διευθυντή της Αρχής για σκοπούς ανανέωσης της συμφωνίας για την περίοδο 

2010-2013, όσο και στη σχετική Έκθεση Αξιολόγησης, δεν έχει ανακοινωθεί προς το 

προσωπικό της ΑΗΚ. Το εν λόγω όφελος προσφέρεται από τη Microsoft σε όλους 

τους πελάτες που συνάπτουν τέτοιου είδους συμφωνίες. 

(ε)  Δεν υπήρχαν όλα τα σχετικά έγγραφα των συμφωνιών και άλλα σημαντικά 

έγγραφα στο σχετικό φάκελο του Κεντρικού Αρχείου για σκοπούς παρακολούθησης και 

ελέγχου. 

Ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου εισηγήθηκε, μεταξύ άλλων, όπως η συμφωνία 

για ανανέωση των αδειών Microsoft, αγορά νέων κλπ γίνεται κατόπιν σχετικού 

διαγωνισμού μεταξύ των μεταπωλητών (large account resellers) της Microsoft,  με 

σκοπό να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατό τιμές για την ΑΗΚ, άποψη με την 

οποία συμφωνούμε.   

Όσον αφορά στο ωφέλημα προς τους υπαλλήλους της ΑΗΚ, εκφράσαμε την 

άποψη ότι, η παροχή του εν λόγω ωφελήματος προς τους υπαλλήλους που 

κρίθηκε και παρουσιάστηκε ως θετικό σημείο για την ανανέωση της σύμβασης, 

έπρεπε να είχε απορριφθεί, εφόσον βρίσκεται σε αντίθεση με τους Κανονισμούς 

και αντί αυτού να ζητηθεί επιπλέον όφελος υπέρ της ΑΗΚ και όχι των υπαλλήλων 

της οι οποίοι, ως λειτουργοί δημόσιου Οργανισμού, δεν νομιμοποιούνται στη λήψη 

οποιουδήποτε ωφελήματος το οποίο προέρχεται είτε από προμηθευτές είτε από 

οποιονδήποτε άλλο.   

Επιπρόσθετα, εισηγηθήκαμε όπως, λόγω του ψηλού κόστους για την ΑΗΚ της 

προμήθειας/ανανέωσης και αναβάθμισης των σχετικών αδειών Microsoft μέσω 

Microsoft Enterprise Agreement, γίνει σχετική μελέτη για να εξακριβωθεί κατά 
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πόσο, με τα σημερινά δεδομένα, αυτή είναι η πλέον συμφέρουσα για την ΑΗΚ 

έναντι άλλων μεθόδων προμήθειας λογισμικού.  

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, η επιλογή του προμηθευτή ήταν πάντα υπόδειξη της 

εταιρείας Microsoft.  Πρόσθεσε επίσης ότι το ωφέλημα προς τους υπαλλήλους 

είναι προκαθορισμένος όρος ενός Microsoft Enterprise Agreement και ότι αυτοί οι 

όροι δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν.  Επίσης μάς πληροφόρησε ότι, από 

έρευνα που έχει γίνει, φαίνεται ότι μέσω του Microsoft Enterprise Agreement ο 

Οργανισμός εξασφαλίζει καλύτερες τιμές και οφέλη.  

15. Στρατηγικοί συνεργάτες της Αρχής.   

Μετά την σύναψη συμφωνίας με τους δύο στρατηγικούς συνεργάτες «Α» και «Β», για 

την εκμετάλλευση του Δικτύου Οπτικών Ινών και άλλης Υποδομής της Αρχής για 

τηλεπικοινωνιακούς σκοπούς, εντοπίστηκαν από την Υπηρεσία μας σοβαρές 

αδυναμίες στις συμφωνίες που υπογράφτηκαν, για τις οποίες εκτενής αναφορά έγινε 

σε προηγούμενες Εκθέσεις μας.  Κατά τον έλεγχο του 2010 διαφάνηκαν τα ακόλουθα:  

(α)  Συμφωνία Στρατηγικού Συνεργάτη «Α» με συγκεκριμένη εταιρεία «Γ». 
Στη συμφωνία με το συνεργάτη Α προνοείται ότι σε περίπτωση που ο συνεργάτης 

«Α» συνάψει συμφωνία για να προσφέρει υπηρεσίες τύπου «Managed Bandwidth» 

με οποιαδήποτε εταιρεία που είναι αδειούχος πάροχος τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών (Licensed Telecommunications Operator), τότε η ΑΗΚ δικαιούται το 50% 

του καθαρού κέρδους του Στρατηγικού Συνεργάτη που προκύπτει από την πιο πάνω 

δραστηριότητα, όπως προνοείται στον  όρο 6.6 της συμφωνίας. 

Περί τον Σεπτέμβριο του 2010 ήρθε σε γνώση της Αρχής από τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης και μέσω διαδικτύου, ότι υπήρχε συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του 

συνεργάτη «Α» και της εταιρείας «Γ». Στις 27.9.2010 η Αρχή ζήτησε από τον 

συνεργάτη της όπως υποβάλει αντίγραφο της σχετικής συμφωνίας για μελέτη, 

πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.  

Εκφράσαμε την άποψη ότι η Αρχή θα πρέπει να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα 

για προστασία των εσόδων της. 

(β)  Διαδικασία Διαιτησίας με το Στρατηγικό Συνεργάτη «Β». Στις 14 Σεπτεμβρίου 

2010 το Διοικητικό Συμβουλίου της Αρχής, αποφάσισε να αποδεχτεί την εισήγηση του 

Διαιτητή για ικανοποίηση του 50% της απαίτησης της ΑΗΚ όσον αφορά σε ενοίκια, δηλαδή 

να πληρωθεί το ποσό των  ΛΚ 81.488,52 (€ 139.180,14) συν τόκος προς 8% επί του 
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εκάστοτε υπόλοιπου, από την ημερομηνία πληρωμής για διευθέτηση της διαφοράς, χωρίς 

ωστόσο να καταγράφεται σχετική αιτιολόγηση. 

(γ)  Αναθεώρηση τελών χρέωσης με βάση τις αρχικές συμφωνίες. Σύμφωνα 

με τον όρο 4.5 των αρχικών συμφωνιών, η ΑΗΚ έχει δικαίωμα αναθεώρησης των 

τιμών παραχώρησης υποδομής και υπηρεσιών, με τη συμπλήρωση 5 χρόνων από 

την υπογραφή των συμφωνιών. Ο Γενικός Διευθυντής με επιστολή του 

ημερομηνίας 16.12.2008, κοινοποιεί προς τις δύο εταιρείες αναθεωρημένες τιμές, 

τις οποίες όμως οι δύο συνεργάτες αμφισβήτησαν.  Εντός του 2009 και 2010 

έγιναν συναντήσεις μεταξύ των δύο μερών και ανταλλάχθηκε αλληλογραφία επί 

του θέματος για εξεύρεση σύμφωνης λύσης. 

Σε συνεδρία του Συμβουλίου της ΑΗΚ  στις 2 Νοεμβρίου 2010,  τα μέλη ενέκριναν 

την εισήγηση του Εκτελεστικού Διευθυντή Επιχειρησιακής Ανάπτυξης για αποδοχή 

της πρότασης του συνεργάτη «Β» για αύξηση των τελών ενοικίασης κατά 10% με 

ισχύ από 16.12.2008, με ανάλογη εφαρμογή και για την περίπτωση του συνεργάτη 

«Α». Με την προβολή διαφόρων ισχυρισμών, οι δύο συνεργάτες δεν αποδέχτηκαν 

την ισχύ της αύξησης τελών του 10% αναδρομικά από τις 29.8.2008 και 

11.7.2008, που ήταν οι ημερομηνίες που συμπληρώθηκαν τα 5 χρόνια από την 

αρχική συμφωνία με τους συνεργάτες «Α» και «Β» αντίστοιχα, αλλά από τις 

16.12.2008, ημερομηνία κατά την οποία η ΑΗΚ απέστειλε επιστολή προς τους 

συνεργάτες της με  τα αναθεωρημένα τέλη αυξημένα κατά 20%. 

Εκφράσαμε την άποψη ότι οι όροι των συμβολαίων  πρέπει να παρακολουθούνται 

στενά και να λαμβάνονται έγκαιρα και αποτελεσματικά μέτρα για εφαρμογή τους. 

(δ)  Οφειλές Στρατηγικών Συνεργατών. Κατά την  διάρκεια του 2010 

παρατηρήθηκε ότι οι στρατηγικοί συνεργάτες της Αρχής καθυστέρησαν να 

καταβάλουν τα οφειλόμενα ποσά. Μετά από ειδοποιήσεις για ενδεχόμενη διακοπή 

των υπηρεσιών που τους προσφέρονται, οι συνεργάτες συνήθως προχωρούσαν 

στην καταβολή μέρους των οφειλών, γεγονός όμως που δεν προνοείται  στις 

σχετικές συμφωνίες. 

Τον Απρίλιο του 2011, τα ποσά που οφείλονταν από τους στρατηγικούς συνεργάτες 

ανέρχονταν για μεν το συνεργάτη «Α» στις €429.732,05 περίπου σύμφωνα με 

σχετικό εσωτερικό σημείωμα για δε το  συνεργάτη «Β»  στις  €142.259,55. 
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Εισηγηθήκαμε όπως η ΑΗΚ προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες για έγκαιρη 

είσπραξη των οφειλομένων ποσών. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος,  η ΑΗΚ παρακολουθεί στενά την πιστή 

εφαρμογή των όρων των συμβολαίων και λαμβάνει μέτρα για έγκαιρη είσπραξη 

των οφειλών. 

16. Προστασία του εισοδήματος της Αρχής - Έλεγχος μετρητών 
(καταγραφής ρεύματος) – παραβιάσεις – αντικατάσταση. 

(i) Κατά τη διάρκεια του 2010 έγινε έλεγχος σε 4.634 μετρητές υψηλού κινδύνου σε 

σύγκριση με 4.143 το 2009.  Οι 2.694 (58%) βρέθηκαν παραβιασμένοι (3.027 για 

το 2009) χωρίς όμως να είναι δυνατή στοιχειοθέτηση υποκλοπής ρεύματος, ενώ 

σε άλλες 388 (8%) περιπτώσεις οι μετρητές βρέθηκαν παραβιασμένοι και από τη 

διερεύνηση που ακολούθησε στοιχειοθετήθηκε υποκλοπή ρεύματος (284 για το 

2009).  Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε κυρίως από την ομάδα κανονικού ελέγχου.  

Σημειώνεται ότι οι ομάδες αιφνίδιου ελέγχου λόγω φόρτου εργασίας έχουν 

σχεδόν σταματήσει να πραγματοποιούν αιφνίδιους ελέγχους.   

 Με συμπληρωματικό Προϋπολογισμό προσλήφθηκαν το Σεπτέμβριο 2009, 21 

Εργάτες/Βοηθοί Τεχνίτες δικτύου και τον Απρίλιο 2010, 11 Τεχνικοί με σκοπό 

τόσο τον έλεγχο εγκαταστάσεων, όσο και την διενέργεια αιφνιδιαστικών ελέγχων 

στους μετρητές.  Το 2010 διενεργήθηκαν 44 αιφνιδιαστικοί έλεγχοι, σε σχέση με 

17 που είχαν γίνει το 2009 όταν το προσωπικό ήταν πολύ λιγότερο. 

 Αναφορικά με τις παράνομες επεμβάσεις, κατά το 2010 χρεώθηκε και 

εισπράχθηκε συνολικό ποσό €718.194.  Το μεγαλύτερο μέρος από αυτό το 

ποσό σχετίζεται με περιπτώσεις υπέρβασης εγκεκριμένης ισχύος - πώληση 

επιπρόσθετου φορτίου (€509.337). 

(ii) Κατά τη διάρκεια του 2010 συνεχίστηκε η αντικατάσταση των νέων 

ηλεκτρονικών τριφασικών μετρητών, που όπως αναφέραμε και στην Έκθεση 

μας για το 2009 ορισμένοι από αυτούς παρουσίαζαν καμένες οθόνες και δεν 

είχαν καμία δυνατότητα ένδειξης καταγραφής ηλεκτρικής ενέργειας. Το 

σύνολο των μετρητών που πρέπει να αντικατασταθούν είναι περίπου 28.000.  

Οι συγκεκριμένοι μετρητές μετά από συνεννόηση με τον προμηθευτή 

αποσυνδέονται και αποστέλλονται σταδιακά για επιδιόρθωση και επιστροφή.  

Συγκεκριμένα εντός του 2010 αντικαταστάθηκαν 6.480 μετρητές. 
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 Παράλληλα ξανάρχισε η διαδικασία αλλαγής μετρητών που όπως αναφέραμε 

σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, η αντικατάσταση τους κρίθηκε αναγκαία από 

την Αρχή είτε διότι έχουν ξεπεράσει εδώ και αρκετά χρόνια την περίοδο 

χρήσιμης ζωής τους, είτε διότι αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα τα οποία 

πιθανόν να οδηγούν σε λανθασμένη καταγραφή της κατανάλωσης 

ηλεκτρισμού και έτσι να μην υπάρχει ικανοποιητική προστασία τόσο του 

εισοδήματος της Αρχής όσο και των καταναλωτών.  Εντός του 2010 

αντικαταστάθηκαν 19.102 μετρητές άνω των 30 χρόνων. 

 Σύμφωνα με σχετική κατάσταση, που ετοιμάστηκε από το Τμήμα 

Πληροφορικής της ΑΗΚ στις 9.5.2011, ο αριθμός των μετρητών με ηλικία 

άνω των 30 χρόνων κατ’ αυτή την ημερομηνία ανέρχεται συνολικά σε 69.533.  

Ο αντίστοιχος αριθμός όπως αναφέρθηκε και στην Έκθεση μας για το 2007 

ήταν γύρω στις 56.000.   

 Το Δ.Σ. της Αρχής σε συνεδρία του ημερ. 16.3.2010 ενέκρινε ομόφωνα την 

εισήγηση της Επιτροπής Προσφορών και κατακύρωσε το διαγωνισμό για παροχή 

υπηρεσιών σχετικά με το σχεδιασμό και την εφαρμογή πιλοτικού συστήματος 

αυτόματης διαχείρισης μετρητών (ΑΜΜ) στην εταιρεία KEMA International B.V. 

για συνολικό ποσό €325.692 (€271.410 πλέον 20% (€54.282) επιπρόσθετο 

προνοητικό ποσό).  Υπογράφηκε σχετικό συμβόλαιο με την πιο πάνω εταιρεία. 

 Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω ο αριθμός των μετρητών που χρειάζονται 

αντικατάσταση συνεχώς αυξάνεται, παρά τις προσπάθειες που γίνονται 

διαχρονικά για αντικατάσταση τους.  Συγκεκριμένα σημειώθηκε αύξηση περίπου 

24% από το 2007 μέχρι το Μάιο του 2011.  Ζητήσαμε να πληροφορηθούμε πώς 

προτίθεται η Αρχή να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα που όπως 

φαίνεται με την πάροδο του χρόνου συνεχώς επιδεινώνεται. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η ΑΗΚ προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με 

ενίσχυση του προσωπικού και θα ληφθούν υπόψη και τα αποτελέσματα της 

εφαρμογής του πιλοτικού συστήματος αυτόματης μέτρησης.  

17. Μετρητές ΑΗΚ με πολλαπλασιαστή στην ένδειξη.   

Στην έκθεση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου για το 2009, έγινε αναφορά στην 

έρευνα που διενεργήθηκε για καταναλωτές με μετρητές με πολλαπλασιαστή στην 

ένδειξη. Σύμφωνα με την έκθεση εντοπίστηκαν δύο περιπτώσεις λανθασμένης 
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καταγραφής ύψους σχεδόν €500.000. Συγκεκριμένα και στις δύο περιπτώσεις, ενώ 

στο μετρητή υπήρχε πολλαπλασιαστής ένδειξης 10 (επί 10 φορές), στο λογισμικό 

σύστημα καταχωρίστηκε ο πολλαπλασιαστής ένδειξης 1, με αποτέλεσμα  οι 

καταναλωτές να χρεώνονται με το 1/10 της πραγματικής τους κατανάλωσης για την 

περίοδο 31.3.2004–31.5.2009 και 26.5.2006-22.5.2009  αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι 

σύμφωνα με την έκθεση παρά τις ενδείξεις και προειδοποιήσεις του λογισμικού 

συστήματος, ότι υπήρχε πρόβλημα δε διερευνήθηκαν. 

Μετά τον εντοπισμό του λάθους, η Αρχή προχώρησε στην ετοιμασία αναθεωρημένων 

λογαριασμών για την μια εταιρεία, από την οποία προέκυψε επιπρόσθετο οφειλόμενο 

ποσό ύψους €222.444. Ο πελάτης αρνήθηκε να πληρώσει επικαλούμενος το γεγονός 

ότι το λάθος ήταν της ΑΗΚ. Η εν λόγω εταιρεία καταχώρισε προσφυγή στο Ανώτατο 

Δικαστήριο με αίτημα την ακύρωση της απόφασης της ΑΗΚ. Με απόφαση του ημερ. 

18.2.2011 το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή με την αιτιολογία ότι δεν 

εμπίπτει στην δικαιοδοσία του.  

Τον Μάρτιο του 2010 κοινοποιήθηκαν στην άλλη εταιρεία οι αναθεωρημένες 

χρεώσεις σύμφωνα με τις οποίες προκύπτει επιπρόσθετο οφειλόμενο ποσό ύψους 

€237.540. Ωστόσο η εταιρεία αρνήθηκε να καταβάλει το πιο πάνω ποσό με τη 

δικαιολογία ότι όλοι οι λογαριασμοί της εξοφλούνταν έγκαιρα και σύμφωνα με τις 

χρεώσεις που της αποστέλλονταν.  

Ζητήσαμε να ενημερωθούμε αναφορικά με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η 

ΑΗΚ προκειμένου να καταστεί δυνατή η είσπραξη των οφειλόμενων ποσών.  

Ο Πρόεδρος μάς ενημέρωσε ότι γίνονται προσπάθειες για είσπραξη των 

οφειλόμενων ποσών με προσέγγιση των συγκεκριμένων καταναλωτών και 

ανάλογα με το αποτέλεσμα, θα αποφασιστεί κατά πόσο θα προχωρήσει η ΑΗΚ με 

δικαστικά μέτρα.  Πρόσθεσε επίσης ότι, μετά τον εντοπισμό των δύο 

περιπτώσεων, λήφθηκαν αμέσως διορθωτικά μέτρα. 

18. Παράβαση των όρων λειτουργίας των Ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών. 

(α) Μετρήσεις Ποιότητας Αέρα γύρω από τους Ηλεκτροπαραγωγούς 
σταθμούς της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου – Υπερβάσεις οριακών τιμών.  Η 

Αρχή οφείλει, σύμφωνα με τις σχετικές άδειες που εκδόθηκαν από το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να αποστέλλει κάθε χρόνο, στο εν λόγω 
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Υπουργείο, σχετική αναλυτική έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των 

μετρήσεων ποιότητας αέρα γύρω από τους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς.  

Σύμφωνα με τις σχετικές εκθέσεις για τα έτη 2008, 2009 και 2010, έχουν διαπιστωθεί  

σημαντικές υπερβάσεις των οριακών τιμών των αιωρούμενων σωματιδίων στον αέρα 

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

του  Ατμοσφαιρικού Αέρα Κανονισμούς του 2002 (ΚΔΠ 574/2002).   

Ζητήσαμε να πληροφορηθούμε τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η ΑΗΚ για 

βελτίωση της ποιότητας του αέρα γύρω από τους σταθμούς της και συμμόρφωση 

με τις σχετικές άδειες και τη νομοθεσία. 

Απαντώντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι υπερβάσεις παρατηρούνται μόνο στις 

μετρήσεις σκόνης για όλους τους Σταθμούς και πρόσθεσε ότι κατά το 2010 τα 

φαινόμενα σκόνης, προερχόμενα από την έρημο της Σαχάρας και άλλα μέρη, ήταν 

αυξημένα και επηρέασαν, όπως και σε προηγούμενες χρονιές, πολύ αρνητικά την 

ποιότητα των μετρήσεων σκόνης. 

(β) Μετρήσεις εκπεμπόμενων ρύπων από τους ηλεκτροπαραγωγούς 
Σταθμούς - Υπερβάσεις πέραν των επιτρεπόμενων ορίων.  Στις σχετικές 

άδειες λειτουργίας των ηλεκτροπαραγωγών σταθμών καθορίζονται οριακές τιμές 

εκπομπής ρυπαντικών ουσιών  στα αέρια απόβλητα, όπως οξειδίων του αζώτου 

(ΝΟ/ΝΟχ), σκόνης, διοξειδίου του θείου κ.ά.  Όπως προκύπτει από τα ετήσια 

στοιχεία της Αρχής για τα έτη 2006 μέχρι 2010 υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, σε 

όλους τους σταθμούς, με κίνδυνο επιβολής ποινών στην Αρχή ή και ανάκλησης 

των σχετικών αδειών, σύμφωνα με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της 

Ατμόσφαιρας Νόμους.  Συγκεκριμένα, το 2010 παρουσιάζονται υπερβάσεις, της 

οριακής τιμής της σκόνης στο σταθμό  Δεκέλειας, της οριακής τιμής οξειδίων  του 

αζώτου στους σταθμούς Δεκέλειας και Μονής, καθώς επίσης σοβαρές υπερβάσεις 

της οριακής τιμής διοξειδίου του θείου στη μονάδα αρ. 3 του Σταθμού Βασιλικού. 

Σημειώνεται ακόμη ότι, έχουν ήδη επιβληθεί στην ΑΗΚ τρία πρόστιμα συνολικού 

ύψους €8.200 για την περίοδο 2008-2010.  

Αναφέρεται ότι οι διάφορες ενέργειες της Αρχής για βελτίωση των εκπομπών 

αιωρούμενων σωματιδίων στον Η/Σ Δεκέλειας φαίνεται να μην απέδωσαν, ενώ για 

τις υπερβάσεις οξειδίων του αζώτου στους Η/Σ Δεκέλειας  και Η/Σ Μονής δεν 

έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα οποιαδήποτε βελτιωτικά μέτρα. Σχετικά με τις 
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υπερβάσεις διοξειδίου του θείου στο Σταθμό Βασιλικού αναφέρεται ότι, το σύστημα 

αποθείωσης, στη Μονάδα αρ.3, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΗΚ, έχει παρουσιάσει 

σοβαρά προβλήματα από το Δεκέμβριο 2009 και έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και 

μέχρι την ημερομηνία ελέγχου, 16 μήνες μετά,  το σύστημα αποθείωσης 

εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός λειτουργίας. 

Σύμφωνα με σχετικές εκθέσεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ημερ. 

29.1.2009, 7.1.2010 και 27.12.2010, η Κύπρος πρέπει να λάβει άμεσα και 

αποτελεσματικά μέτρα για μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου.   

Το θέμα των εκπομπών ρύπων θεωρείται πολύ σοβαρό και ζητήσαμε να 

ενημερωθούμε σχετικά με τις ενέργειες της Αρχής, για αντιμετώπιση των πιο πάνω 

και πλήρη συμμόρφωση με την σχετική νομοθεσία. 

Ο Πρόεδρος μάς ενημέρωσε για τα μέτρα που λαμβάνονται για βελτίωση της 

ποιότητας των εκπομπών σκόνης, οξειδίων του αζώτου και διοξειδίου του θείου  

και ανέφερε ότι το σύστημα  αποθείωσης αναμένεται να επανέλθει σε κανονική και 

πλήρη λειτουργία το προσεχές Φθινόπωρο.  

19. Έλλειμμα δικαιωμάτων εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων για την ΑΗΚ 
και ανάκτηση συνεπαγόμενου  κόστους. 

(α) Κατάσταση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου της ΑΗΚ για 
τα έτη 2008, 2009 και 2010.  Με βάση τις επιβεβαιωμένες εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου και την κατανομή των σχετικών δικαιωμάτων για τα έτη 2008, 2009 και 

2010, προέκυψε για την ΑΗΚ σημαντικό έλλειμμα δικαιωμάτων που ανέρχεται σε 

861.093 δικαιώματα, 669.256 δικαιώματα και 437.353 δικαιώματα, αντίστοιχα.  Για 

την περίοδο 1.1.2008 – 31.12.2010, η ΑΗΚ, προέβηκε σε αγορά 2.098.370 

δικαιωμάτων έναντι συνολικού ποσού €25.841.987 για κάλυψη ολόκληρου του 

ελλείμματος για την περίοδο 2008 – 2010, και μέρος (130.668 δικαιώματα) του 

ελλείμματος για το 2011, αφού οι αγορές γίνονταν στη βάση προβλέψεων.  

Επισημαίνεται ότι, η ΑΗΚ στην οποία κατανεμήθηκε, με βάση το Εθνικό Σχέδιο 

Κατανομής Δικαιωμάτων περιόδου 2008-2012, το 66% περίπου των συνολικών 

δικαιωμάτων, παρουσίασε σημαντικό έλλειμμα για την περίοδο 2008-2010 και 

συγκεκριμένα 1.967.702 δικαιώματα που υπολογίζεται σε €24,2εκ. περίπου.  

Αντιθέτως, όλες οι ιδιωτικές εγκαταστάσεις, στις οποίες κατανεμήθηκαν τα 
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υπόλοιπα δικαιώματα, πραγματοποίησαν περισσεύματα  δικαιωμάτων, τα οποία 

συνολικά ανέρχονται περίπου σε 1.343.780 που υπολογίζονται σε €16,6εκ.  

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, εκτιμώντας τα σχετικά αποτελέσματα για τα έτη 2008 

και 2009, απευθύνθηκε στις 14.4.2010 προς την αρμόδια Επιτροπή της ΕΕ, με 

σκοπό τη διερεύνηση της πιθανότητας λήψης διορθωτικών μέτρων, μέσω του 

Εθνικού Σχεδίου Κατανομής Δικαιωμάτων για το 2008-2012, αλλά η απάντηση 

ήταν αρνητική. Το γεγονός τούτο εγείρει το ερώτημα κατά πόσο είχε γίνει 

ορθολογιστικά η κατανομή δικαιωμάτων από το εν λόγω Τμήμα. 

(β) Ανάκτηση του κόστους του ελλείμματος δικαιωμάτων της ΑΗΚ.  Στις 

18.2.2010 η ΡΑΕΚ ενέκρινε την ανάκτηση του κόστους ελλείμματος δικαιωμάτων, 

μέσω της αυτόματης αναπροσαρμογής των τελών χρέωσης με βάση τη ρήτρα 

καυσίμου, με ημερομηνία έναρξης τελικά την 1.3.2010. Η ανάκτηση του 

συσσωρευμένου κόστους για την περίοδο 1.1.2008 – 28.2.2010, θα γίνει 

ομοιόμορφα κατά τα επόμενα 7 έτη, ενώ παράλληλα θα γίνεται μείωση της ειδικής 

διατίμησης για τις ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, για αποφυγή επιπρόσθετης 

επιβάρυνσης.  Η ΑΗΚ εφάρμοσε άμεσα αυτήν την απόφαση/ έγκριση της   ΡΑΕΚ. 

Σύμφωνα με τους λογαριασμούς που εκδόθηκαν από την ΑΗΚ προς τους πελάτες 

της και αφορούσαν την περίοδο 1.3.2010 - 31.12.2010, έχει περιληφθεί χρέωση 

€8.760.963 για ανάκτηση του κόστους των θερμοκηπιακών αερίων. Όπως 

διαπιστώθηκε, τα έσοδα που είχε η ΑΗΚ από την πώληση των πλεονασματικών 

δικαιωμάτων της περιόδου 2005-2007 ύψους €0,5εκ. περίπου, δεν λήφθηκαν 

υπόψη για μείωση του συσσωρευμένου ελλείμματος που ανακτάται από την Αρχή, 

καθότι δεν έγινε αναφορά στην πιο πάνω απόφαση της ΡΑΕΚ.  Σημειώνεται 

ωστόσο ότι σύμφωνα με οδηγίες της ΡΑΕΚ ημερ. 27.5.2009 το πιο πάνω ποσό θα 

έπρεπε να ληφθεί υπόψη για την ανάκτηση του συσσωρευμένου ελλείμματος. 

Όπως αναφέρεται και στην Έκθεσή μας για το 2009, κατά την άποψή μας, υπάρχει 

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

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

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

ελαχιστοποίηση του κόστους των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων και θα τηρεί 

ενήμερη την ΡΑΕΚ σε τετραμηνιαία βάση.  Όπως προκύπτει από σχετική επιστολή 

της ΡΑΕΚ ημερ. 15.12.2010, προς το Γενικό Διευθυντή της ΑΗΚ, μέχρι την 

ημερομηνία αυτή η ΡΑΕΚ δεν φαίνεται να άσκησε οποιονδήποτε έλεγχο 
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αναφορικά με την ανάκτηση του κόστους ελλείμματος δικαιωμάτων αερίων του 

θερμοκηπίου και των μέτρων για ελαχιστοποίηση του κόστους. 

Εισηγηθήκαμε όπως, η εφαρμογή του θεσμού της ανάκτησης συνοδεύεται με 

συγκεκριμένα μέτρα αλλά και βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους 

για μείωση των θερμοκηπιακών ρύπων.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος, δεν συμφωνεί ότι η πλήρης ανάκτηση του 

κόστους αγοράς δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων μπορεί να λειτουργήσει ως 

αντικίνητρο για τη μείωση των εκπομπών της ΑΗΚ, τουλάχιστον σε 

μεσοπρόθεσμη - μακροπρόθεσμη βάση.  Ανέφερε ότι το ποσό του €0,5εκ. για την 

ανάκτηση του συσσωρευμένου ελλείμματος, λαμβάνεται υπόψη από τον Απρίλιο 

του 2011 και πρόσθεσε ότι η εισήγησή μας για εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων 

για μείωση των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων, εφαρμόζεται ήδη. 

20. Οδηγία 2009/29/ΕΚ- Άσκηση δικαιώματος μεταβατικής παρέκκλισης για 
δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής για την περίοδο 2013-2020 
σε εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής. 

Σύμφωνα με την πιο πάνω Οδηγία, μετά το 2012 τερματίζεται η δωρεάν παραχώρηση 

δικαιωμάτων προς τις διάφορες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των 

Κρατών μελών.  Το κάθε Κράτος θα λαμβάνει δωρεάν δικαιώματα, μετά από κατανομή 

που θα γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) και θα προβαίνει σε πλειστηριασμό 

τους, (50% των προσόδων θα πρέπει να αξιοποιούνται σε μέτρα μείωσης των 

εκπομπών), εκτός κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις μέρος των δικαιωμάτων  θα 

μπορεί μέχρι το  2020, να παρέχονται δωρεάν σε διάφορες εγκαταστάσεις.  

Η ΑΗΚ έχει το δικαίωμα, ως  μικρό και απομονωμένο ηλεκτρικό σύστημα, να 

διεκδικήσει, με βάση το άρθρο 10(γ) της πιο πάνω Οδηγίας, δωρεάν δικαιώματα 

εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων. Ο μέγιστος αριθμός δωρεάν δικαιωμάτων που 

μπορεί να διεκδικήσει για το 2013  είναι το  70% των επιβεβαιωμένων εκπομπών 

της περιόδου 2005-2007, με σταδιακή μείωση του ποσοστού ώστε το 2020 να 

μηδενιστεί.  Σημειώνεται ότι, κάθε Κράτος που προτίθεται να κατανείμει 

δικαιώματα με βάση τη συγκεκριμένη πρόνοια, θα πρέπει να υποβάλει σχετική 

αίτηση μέχρι 30.9.2011 στην ΕΕ με συγκεκριμένα στοιχεία/πληροφορίες και η 

Επιτροπή θα αποφασίσει εντός 6 μηνών από την παραλαβή της αίτησης. 
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Η ΑΗΚ με επιστολή της ημερ. 12.1.2010 προς τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος, διαβίβασε σχετικό αίτημα της όπως, η Αρμόδια Αρχή 

προβεί στις δέουσες ενέργειες ώστε η Κύπρος να εξασφαλίσει το δικαίωμα 

μεταβατικής δωρεάν κατανομής στις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής, με βάση τη 

σχετική Οδηγία.  Σε επιστολή του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

ημερ. 3.2.2010 προς τους Υπουργούς Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

και Οικονομικών, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι το Υπουργείο του συμφωνεί με την 

ικανοποίηση του αιτήματος της ΑΗΚ για μεταβατική δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων 

στην Αρχή και ότι η ικανοποίηση του αιτήματος αυτού θα οδηγήσει στη σταδιακή, αντί 

απότομη, αύξηση των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος, δίνοντας με τον τρόπο αυτό την 

ευκαιρία ομαλότερης προσαρμογής της αγοράς στις αυξημένες τιμές.  Επισημαίνει 

ωστόσο, ότι αυτό θα οδηγήσει στην απώλεια σημαντικών εσόδων του Κράτους.  

Η ΑΗΚ με επιστολή της ημερ. 3.5.2011 προς την ΡΑΕΚ παρουσιάζει τέσσερα σενάρια 

σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος μεταβατικής παρέκκλισης για δωρεάν κατανομή 

δικαιωμάτων στην ΑΗΚ.  Με βάση τα σενάρια αυτά το κόστος των ελλειμματικών 

δικαιωμάτων για την ΑΗΚ το 2013 υπολογίζεται να είναι μεταξύ €41εκ. (σενάριο της 

πλήρους παρέκκλισης - παραχώρηση δωρεάν δικαιωμάτων 70%) και €83εκ. (σενάριο 

χωρίς παρέκκλιση).  Η αύξηση στην εκτιμώμενη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος το 2013 

υπολογίζεται, με βάση το σενάριο πλήρους παρέκκλισης σε 4,74%, με βάση το δεύτερο 

και τρίτο ενδιάμεσο σενάριο της μερικής παρέκκλισης μεταξύ 6,10% - 7,12%,  ενώ με το 

τέταρτο σενάριο - χωρίς παρέκκλιση, η αύξηση υπολογίζεται σε 9,51%. 

Το κόστος των δικαιωμάτων αερίου του θερμοκηπίου αναμένεται να είναι πολύ 

ψηλό για την ΑΗΚ από το 2013 και μετά, με συνεπαγόμενο  πρόσθετο κόστος για 

τον Κύπριο καταναλωτή,  θέμα πολύ σοβαρό που χρήζει άμεσης εξέτασης από 

όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, εφόσον η παρέκκλιση και νοουμένου ότι επιλεγεί από 

την Κυβέρνηση, θα πρέπει να τύχει της έγκρισης της ΕΕ μετά από υποβολή 

σχετικού αιτήματος, μέχρι την 30.9.2011. 

21. Νέα Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Βιομηχανικές 
Εκπομπές και επιπτώσεις στην ΑΗΚ. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσαν 

τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών 

(ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) η οποία δημοσιεύτηκε στις 

17.12.2010.  Τα νέα όρια εκπομπής ρύπων (σκόνη, οξείδια του αζώτου, διοξείδιο 
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του θείου) για μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, τα οποία τίθενται σε ισχύ από 

1.1.2016, είναι πολύ χαμηλά. Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΗΚ, εάν η Οδηγία 

εφαρμοζόταν από το 2016 στην Κύπρο, η Αρχή δεν θα ήταν σε θέση να 

ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις της Οδηγίας με κίνδυνο να της επιβληθούν 

σημαντικά χρηματικά πρόστιμα, να τεθεί σε κίνδυνο η επάρκεια παραγωγής από 

πιθανό κλείσιμο κάποιων μονάδων και  η Αρχή θα ήταν αναγκασμένη να προβεί 

σε εγκατάσταση δαπανηρών τεχνολογιών.  

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ως 

αρμόδια Αρχή, και της ΑΗΚ, η Κύπρος πέτυχε τη μετατόπιση της ημερομηνίας 

εφαρμογής της νέας Οδηγίας για τις εγκαταστάσεις της το 2020. Επισημαίνεται 

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

έχει πολύ σημαντικό κόστος για την Αρχή.   

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, εισηγηθήκαμε όπως οι πρόνοιες της πιο πάνω 

Οδηγίας λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά τους μελλοντικούς σχεδιασμούς της  

ΑΗΚ, ώστε η ΑΗΚ να μπορέσει να  συμμορφωθεί με τις νέες περιβαλλοντικές 

απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.  

Ο Πρόεδρος μάς πληροφόρησε ότι οι κεφαλαιουχικές και οι λειτουργικές δαπάνες 

που θα προκύψουν από την εν λόγω Οδηγία έχουν ήδη συμπεριληφθεί στη μελέτη 

του αναπτυξιακού προγράμματος της ΑΗΚ και στο δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης 

που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2011. 

22. Υποθέσεις που στάληκαν στη Γραμματεία/Νομικές Υπηρεσίες για 
είσπραξη χρεών τελικών λογαριασμών.   

Σύμφωνα με σχετικές καταστάσεις που έχουν ετοιμαστεί από τις Περιφέρειες και 

περιλαμβάνουν  υποθέσεις τελικών λογαριασμών που οφείλονται στην Αρχή από 

καταναλωτές, φαίνεται ότι μέχρι σήμερα έχει σταλεί από τις Περιφέρειες στη 

Γραμματεία/Νομικές Υπηρεσίες της Αρχής σημαντικός αριθμός ανεξόφλητων 

λογαριασμών που αφορούσαν έτη πριν το 2006, για λήψη των απαραίτητων 

νομικών μέτρων για είσπραξη των οφειλόμενων ποσών. 

Εισηγηθήκαμε όπως η Αρχή εξετάσει την πρόταση της Περιφέρειας Λευκωσίας για 

ανάθεση της είσπραξης των χρεών που οφείλονται από τελικούς λογαριασμούς σε 

εταιρεία που εξειδικεύεται στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Σε απάντησή του ο 
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Πρόεδρος της Αρχής μας ανέφερε ότι η είσπραξη μέρους των υπό αναφορά 

χρεών ανατέθηκε σε εξειδικευμένη εταιρεία στις 2.6.2009.   

Στη συνεδρία του ημερ. 28.7.2009 το Δ.Σ. αποφάσισε, μετά από παραστάσεις των 

Συντεχνιών οι οποίες θεωρούν ότι δίνεται εκτός ΑΗΚ εργασία η οποία θα μπορούσε να 

διεκπεραιωθεί από το προσωπικό, να ζητήσει από την ιδιωτική εταιρεία την αναστολή 

της ανατεθείσας εργασίας.  Έκτοτε το θέμα εκκρεμεί και μέχρι σήμερα δεν φαίνεται η 

διεκπεραίωση της εργασίας αυτής να έχει γίνει από το προσωπικό της Αρχής. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος, τελικές αποφάσεις αναμένεται να παρθούν 

σύντομα από το  Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής. 

23. Καθυστερημένοι Λογαριασμοί Συμβουλίων Αποχετεύσεων Κοινοτήτων.   

Σύμφωνα με τον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο Ν.108(I)/2004 το Υπουργικό 

Συμβούλιο λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ούτως ώστε μέχρι την 31.12.2012, σε κάθε 

οικισμό στη Δημοκρατία με πληθυσμό άνω των 2.000 και σε κάθε οικισμό με πληθυσμό 

κάτω των 2.000 ο οποίος εμπίπτει σε ευαίσθητη ζώνη, με βάση τις διατάξεις του περί 

Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου του 2002, να υφίστανται και να λειτουργούν 

συστήματα αποχετεύσεως λυμάτων. Από σχετικό κατάλογο που αποστάληκε στην Αρχή 

από το Υπουργείο Εσωτερικών, τον Αύγουστο του 2009, διαφάνηκε ότι λειτουργούσαν 

δώδεκα Συμβούλια Αποχετεύσεων Κοινοτήτων, ενώ προγραμματιζόταν η λειτουργία 

επιπλέον τριάντα ενός.  

Σύμφωνα με την πιο πάνω αναφερόμενη νομοθεσία Συμβούλια Αποχετεύσεων θα 

λειτουργήσουν και σε μικρές κοινότητες. Ένεκα της υψηλής κατανάλωσης ηλεκτρικού 

ρεύματος και του μικρού αριθμού των κατοίκων αρκετών κοινοτήτων, το κόστος 

λειτουργίας των εν λόγω μονάδων πιθανό να είναι δυσβάστακτο για μικρές κοινότητες. Εν 

όψει του γεγονότος ότι Κοινοτικά Συμβούλια ή έργα αποχετεύσεως ή/και υδατοπρομήθειας 

οφείλουν στην Αρχή για μεγάλο χρονικό διάστημα, στην Έκθεσή μας για του 

λογαριασμούς του 2009 είχαμε εισηγηθεί όπως το θέμα συζητηθεί με τα αρμόδια 

Υπουργεία (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και Υπουργείο 

Εσωτερικών) για λήψη έγκαιρων μέτρων έτσι που η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη και την 

παρούσα οικονομική της κατάσταση, να μην βρεθεί στη δύσκολη θέση απώλειας εσόδων.  

Για το θέμα αυτό, η Υπηρεσία μας απέστειλε στις 6.8.2010 σχετική επιστολή προς το 

Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο μας ενημέρωσε στις 7.9.2010 ότι είχε ζητήσει 

απόψεις από διάφορους  εμπλεκόμενους φορείς και θα μας ενημερώσει σχετικά, κάτι 
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που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. Παράλληλα η ΑΗΚ έχει αποταθεί στο Υπουργείο 

Εσωτερικών για επίλυση του γενικότερου προβλήματος, όμως δε φαίνεται από 

πλευράς Υπουργείου να έχουν ληφθεί οποιαδήποτε αποτελεσματικά μέτρα.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος, η ΑΗΚ είχε συνάντηση  στις 19.11.2010 με 

τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών για τα μέτρα που προτίθεται να 

αναλάβει το Υπουργείο για επίλυση του προβλήματος.  

24. Μονάδα Αφαλάτωσης – πρόταση ΑΗΚ για μεταβίβαση της Μονάδας 
στο Ταμείο Συντάξεων Υπαλλήλων ΑΗΚ. 

Μετά την απόφαση της Κυβέρνησης να προχωρήσει με την ανέγερση και 

λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης για απεξάρτηση της ύδρευσης από τις καιρικές 

συνθήκες και με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 9.7.2008, 

υπογράφηκε στις 28.11.2008 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΑΗΚ και Τμήματος 

Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), για κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης στον Η/Σ 

Βασιλικού από την ΑΗΚ και την αγορά του νερού από το ΤΑΥ. 

Για υλοποίηση του έργου της αφαλάτωσης στο Βασιλικό, εκδόθηκε σχετικός 

διαγωνισμός και υπογράφηκε συμβόλαιο ύψους €46εκ. περίπου με την εταιρεία 

IDE Technologies Ltd, για κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 

60.000m3  νερού ημερησίως.  Υπογράφηκε επίσης συμβόλαιο μεταξύ ΑΗΚ και 

ΤΑΥ για την  πώληση αφαλατωμένου νερού, 60.000m3 ημερησίως, για 20 χρόνια, 

με τιμή €0,813/m3 (η τιμή θα μεταβάλλεται χρονικά με βάση συμφωνημένες 

ρήτρες). Η μονάδα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το Φεβρουάριο του 2012. 

Ο Γενικός Διευθυντής της ΑΗΚ υπέβαλε στις 22.3.2011 πρόταση προς τους 

Διαχειριστές του Ταμείου Συντάξεων Υπαλλήλων ΑΗΚ, η οποία είχε ήδη εγκριθεί  

από το Δ.Σ. της Αρχής την 1.3.2011, για υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΑΗΚ και 

Ταμείου Συντάξεων και η οποία να διαλαμβάνει: 

• Mεταβίβαση της συμφωνίας μεταξύ ΑΗΚ και ΤΑΥ στο Ταμείο Συντάξεων. 

• To Ταμείο Συντάξεων θα αναλάβει την πληρωμή της κεφαλαιουχικής δαπάνης 

για την κατασκευή της Μονάδας Αφαλάτωσης συνολικού ύψους €50εκ. 

περίπου (περιλαμβανομένων διαφόρων εξόδων της ΑΗΚ). 

• Η ΑΗΚ θα αναλάβει τη διαχείριση της Μονάδας και θα γίνει σχετική συμφωνία.  
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Σύμφωνα με την πρόταση, όλοι οι τυχόν επιχειρηματικοί κίνδυνοι που δυνατό να 

προκύψουν, θα καλύπτονται από την ΑΗΚ, ενώ ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης 

της επένδυσης για το Ταμείο Σύνταξης υπολογίστηκε σε 8,45%.  Η πρόταση αυτή 

υπόκειται στην αποδοχή από το ΤΑΥ της μεταβίβασης της σχετικής συμφωνίας 

στο Ταμείο, η οποία υπόκειται και στην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.   

Ενόψει των μεγαλεπήβολων έργων με τα οποία είναι επιφορτισμένο το προσωπικό 

της ΑΗΚ, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο η πιο πάνω απόφαση της ΑΗΚ θα αποβεί εις 

βάρος των εργασιών της Αρχής.  Ως εκ τούτου, εισηγηθήκαμε όπως μελετηθούν και 

άλλοι υπαλλακτικοί τρόποι διαχείρισης της Μονάδας Αφαλάτωσης. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι μετά από σχετικές μελέτες, η ΑΗΚ υπέβαλε ισορροπημένη 

πρόταση στο Ταμείο Συντάξεων η οποία λαμβάνει υπόψη και τυχόν επιχειρηματικούς 

κινδύνους και πρόσθεσε ότι με τη δραστηριότητα αυτή, η ΑΗΚ θα αξιοποιήσει το 

προσωπικό και την τεχνογνωσία της, χωρίς κίνδυνο να επηρεαστούν οι εργασίες της. 

25. Παγκύπριο Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης Πελατών.   

Στις 2.4.2008, η Αρχή υπέγραψε συμβόλαιο με συγκεκριμένη εταιρεία για την 

δημιουργία Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης Πελατών (Κ.Τ.Π.), το συνολικό ύψος του οποίου 

ανήλθε σε €1.528.149. Η ολοκλήρωση του έργου καθορίστηκε στους 8 μήνες από την 

ημερομηνία έναρξης του Συμβολαίου (2.4.2008), δηλαδή στις 2.12.2008. Στην επιστολή 

μας για το 2009 ζητήσαμε να πληροφορηθούμε τους λόγους καθυστέρησης 

υλοποίησης του έργου, και τι μέτρα προτίθεται να λάβει η Αρχή. Σε απάντηση ο 

Πρόεδρος της ΑΗΚ ανέφερε ότι οι τρεις από τις τέσσερεις εφαρμογές μπορούν να 

τεθούν σε άμεση λειτουργία ενώ, εκκρεμότητες όσον αφορά βλάβες σύντομα θα 

υπερπηδηθούν, γι’ αυτό συμφωνήθηκε η παραλαβή του συστήματος και ότι θα 

αξιολογηθεί η όλη κατάσταση με την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου. Σχετικά με 

το θέμα αναφέραμε τα πιο κάτω:    

(i)  Το έργο μέχρι και τον Μάιο 2011 δεν είχε τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Σύμφωνα με την 

έκθεση προόδου της ομάδας υλοποίησης του έργου ημερ. 2.5.2011 προς τον 

Εκτελεστικό Διευθυντή Εξυπηρέτησης Πελατών, στο παρόν στάδιο λειτουργούν 

ικανοποιητικά δύο από τις τέσσερις εφαρμογές, η Υπηρεσία Καταγραφής Μετρητών 

και η Υπηρεσία Λογαριασμών. Η τρίτη εφαρμογή που αφορά στην Υπηρεσία 

Βλαβών και Παραπόνων λειτουργεί με προβλήματα, ενώ η τέταρτη εφαρμογή 

δηλαδή η λειτουργία της Υπηρεσίας Νέων Αιτήσεων, εξακολουθεί να εκκρεμεί.  
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(ii)  H μη κανονική λειτουργία της Υπηρεσίας Βλαβών και Παραπόνων οδήγησε την 

Αρχή να χρησιμοποιήσει μέχρι και τον Μάρτιο του 2011 υπηρεσίες ιδιωτικής 

εταιρείας για τη εξυπηρέτηση του κοινού με συνολικό κόστος €126.595.  

(iii)  Τον Μάρτιο του 2010 η Αρχή προχώρησε στην αγορά πρόσθετου εξοπλισμού και 

υπηρεσιών για δημιουργία περιβάλλοντος δοκιμών και ανάπτυξης του Κ.Τ.Π. και το 

κόστος  ανήλθε σε €190.383. Έχουμε την άποψη ότι, πέραν του ότι αν η πιο πάνω 

αγορά είχε συμπεριληφθεί στους όρους του αρχικού συμβολαίου με την εταιρεία, 

πιθανόν να εξασφαλιζόταν χαμηλότερο κόστος για την Αρχή, θα υποβοηθούσε 

(όσον αφορά στην καλύτερη εκπαίδευση χρηστών, έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων 

και ανάπτυξη του συστήματος) στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του Κέντρου.  

(iv) Στην έκθεση προόδου της ομάδας υλοποίησης του έργου η οποία στάληκε προς 

τον Εκτελεστικό Διευθυντή Εξυπηρέτησης Πελατών στις 2.5.2011 αναφέρεται, 

μεταξύ άλλων, ότι στο παρόν στάδιο το Κ.Τ.Π. λειτουργεί, χωρίς καμία επίσημη 

τεχνική υποστήριξη από υπαλλήλους της ΑΗΚ εκτός ωρών εργασίας.  

(v) Το συνολικό κόστος για την δημιουργία του Κ.Τ.Π., συμπεριλαμβανομένων 

δαπανών για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλων εξόδων, μέχρι τον Μάιο του 2011 

ανήλθε περίπου σε €2,6εκ. Σε συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών της Αρχής 

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

ολοκλήρωση και λειτουργία του Κ.Τ.Π. θα συμβάλει στον περιορισμό η ακόμα και 

κατάργηση υφιστάμενων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών (Κ.Ε.Π.) με 

εξοικονόμηση σε ανθρώπινο δυναμικό της τάξης τουλάχιστο 20 ατόμων και ετήσιο 

κόστος €600.000. Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, φαίνεται ότι η καθυστέρηση στην 

υλοποίηση του Κ.Τ.Π. (για 3 περίπου χρόνια) πέραν του ότι επηρέασε αρνητικά στη 

μείωση των δαπανών της Αρχής αφού τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών 

συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά με δαπάνη μόνο για ανθρώπινο δυναμικό 

ύψους περίπου €2εκ. επηρεάζει αρνητικά και την εξυπηρέτηση του πολίτη. 

(vi) Σε απαντητική επιστολή της Αρχής ημερ. 1.6.2010 για την επιστολή μας για 

το 2009, σχετικά με τους λόγους καθυστέρησης της υλοποίησης του έργου, 

αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι, η τοπική εταιρεία δεν φάνηκε να διαθέτει την 

απαραίτητη εμπειρία και γνώσεις για να συμβουλεύει και να επιλύει τα 

προβλήματα που δημιουργούνταν.  
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 Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω τις καθυστερήσεις (3 χρόνια), το επιπλέον 

κόστος και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν σχετικά με την υλοποίηση 

του έργου, ζητήσαμε να πληροφορηθούμε για τα μέτρα που προτίθεται να 

λάβει η ΑΗΚ εναντίον της εταιρείας. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι  στο παρόν στάδιο η ΑΗΚ δεν προτίθεται να λάβει 

οποιαδήποτε μέτρα εναντίον της εταιρείας αφού δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο και 

πρόσθεσε ότι, όταν ολοκληρωθεί και εκτιμηθεί η όλη κατάσταση, θα 

αποφασιστούν και τα ανάλογα μέτρα. 

26. Προσφορές και συμβάσεις. 

A.   Γενικά προβλήματα προσφορών. Από τον σχετικό έλεγχο διαπιστώθηκαν 

διάφορα προβλήματα τα οποία αναφέρονται τα πιο κάτω :  

(α) Ευρύτητα συμμετοχής προσφοροδοτών. Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις 

κατακύρωσης διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν και στις οποίες δεν υπήρχε 

ευρύτητα συμμετοχής, αφού ο αριθμός των προσφοροδοτών είτε ήταν 

περιορισμένος, είτε υποβλήθηκε μόνο μια προσφορά. Ως ενδεικτικά παραδείγματα 

αναφέρονται ο διαγωνισμός αρ.9/2010 για προμήθεια πετρελαιοειδών και λιπαντικών 

(2 προσφορές, κατακυρωθέν ποσό €2.182.939), οι διαγωνισμοί με αρ. 61/2010,  

62/2010 και  63/2010 για εκσκαφή χανδάκων και λάκκων και στήσιμο πασσάλων (2 

προσφορές σε κάθε διαγωνισμό, κατακυρωθέν ποσό €1.075.935, €1.599.285, 

€528.330, αντίστοιχα), ο διαγωνισμός αρ. 30/2010 για προμήθεια  μονωτικού λαδιού 

(2 προσφορές, κατακυρωθέν ποσό €896.000) και ο διαγωνισμός αρ. 7/2010 για 

κατασκευή εναέριων δικτύων διανομής στην περιφέρεια Πάφου (1 προσφορά, 

κατακυρωθέν ποσό €427.381).  

Εισηγηθήκαμε όπως η Αρχή διερευνά τους λόγους όπου δεν υπάρχει ικανοποιητικός 

αριθμός προσφορών, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στις περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων 

διαγωνισμών ή/και διαγωνισμών για τους οποίους υποψήφιοι προσφοροδότες 

ενδιαφέρθηκαν μεν για το διαγωνισμό και εξασφάλισαν τα σχετικά έγγραφα, αλλά τελικά 

δεν συμμετείχαν σε αυτόν. 

Ο Πρόεδρος μάς πληροφόρησε ότι σε κάθε περίπτωση γίνεται διερεύνηση για 

εξακρίβωση των λόγων που οδήγησαν σε σχετικά μικρή συμμετοχή οικονομικών 

φορέων ώστε να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα για τους μελλοντικούς διαγωνισμούς. 
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(β) Συμβάσεις χωρίς εγγυητική για πιστή εκτέλεση της Σύμβασης. 
Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις διαγωνισμών ή και ανάθεσης με τη χρήση συνοπτικών 

διαδικασιών για τις οποίες ενώ η υπολογιζόμενη δαπάνη ήταν σημαντική, δεν 

απαιτήθηκε από την Αρχή, η υποβολή εγγυητικής για πιστή εκτέλεση της σύμβασης 

(Performance Bond). Ως ενδεικτικά αναφέρονται: (i) ο διαγωνισμός αρ. 104 για 

προμήθεια ελκτικών μηχανών Τάνυσης υπόγειων καλωδίων (κόστος €215.278), (ii) η 

εντολή αγοράς αρ.4500004593 για εξοπλισμό και υπηρεσίες για αναβάθμιση του IBM 

STORAGE SERVER, διαπραγμάτευση με ένα προσφοροδότη (κόστος €363.876 συν 

ΦΠΑ),  (iii) η εντολή αγοράς αρ. 4500004461 για αναβάθμιση υποδομής WINDOWS 

SERVER INFRASTRUCTURE, διαπραγμάτευση με ένα προσφοροδότη (κόστος 

€291.252 συν ΦΠΑ), (iv) το συμβόλαιο αρ. 4600001678 για συντήρηση και τεχνική 

υποστήριξη εξοπλισμού δικτύωσης πληροφορικής, διαπραγμάτευση με ένα 

προσφοροδότη (κόστος €261.627). 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος, η Διεύθυνση Προμηθειών έχει εντοπίσει το θέμα 

της μη ζήτησης εγγυητικών πιστής εκτέλεσης στις περιπτώσεις ανάθεσης συμβάσεων 

με συνοπτικές διαδικασίες και δόθηκαν σχετικές οδηγίες στους λειτουργούς.  

(γ) Ανάθεση με τη χρήση συνοπτικής διαδικασίας.  Σε αρκετές περιπτώσεις η 

Αρχή επικαλούμενη κυρίως λόγους τεχνικούς/συμβατότητας ή κατεπείγουσας ανάγκης 

προβαίνει σε παραγγελίες με απ’ ευθείας ανάθεση, χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμών.   

Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις για τις οποίες η πιο πάνω ενέργεια της Αρχής δεν 

αιτιολογείται επαρκώς.  Εκφράσαμε την άποψη ότι η χρήση της συνοπτικής διαδικασίας 

θα πρέπει να γίνεται με πολλή φειδώ και μόνο σε πολύ εξαιρετικές και επιβεβλημένες 

περιπτώσεις.  Επίσης πρέπει να γίνεται και κατά τρόπο που δεν εμποδίζεται, 

περιορίζεται ή νοθεύεται ο ανταγωνισμός και σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας 

ΥΑ/1/2009 για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, παράγραφος 21.2.  

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο τροποποίησης της Οδηγίας 

ΥΑ/1/2009, ούτως ώστε να περιοριστεί ακόμη περισσότερο η χρήση της 

συνοπτικής διαδικασίας. 

Β. Αδυναμίες στη Διαχείριση Διαγωνισμών. 

(α)  Διαγωνισμός αρ. 102/2007 – Windows Server Infrastructure.  Ο πιο 

πάνω διαγωνισμός για προμήθεια συγκεκριμένου υλιστικού εξοπλισμού  και του 

σχετικού λογισμικού, κατακυρώθηκε στις 4.2.2008 σε συγκεκριμένη εταιρεία για το 
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ποσό των €575.098 και επιπρόσθετα εγκρίθηκε ποσό ύψους €115.019, ως 

προνοητικό ποσό για απρόβλεπτα έξοδα. Στο κατακυρωθέν ποσό περιλαμβάνεται 

ποσό ύψους €67.148 για την απαιτούμενη τοπική υποστήριξη (local on-site 

support) από ένα εξουσιοδοτημένο μηχανικό, για περίοδο ενός χρόνου, σύμφωνα 

με τους όρους του διαγωνισμού.  

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, και συγκεκριμένα στο στάδιο της συνάντησης για 

διευκρινίσεις επί του συμβολαίου, η ΑΗΚ ζήτησε τη διάθεση δύο μηχανικών αντί ενός που 

αναφέρεται στα έγγραφα του διαγωνισμού. Η Υπηρεσιακή Επιτροπή Αλλαγών και 

Απαιτήσεων (ΥΕΑΑ) ενέκρινε στις 19.3.2008 το επιπρόσθετο κόστος (€67.148) το οποίο, 

σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, θα καλυφθεί από το προνοητικό ποσό των €115.019.  

Ακολούθησε η υπογραφή του συμβολαίου, για το ποσό των €642.246 που περιλαμβάνει 

το κόστος για τους δύο μηχανικούς.  Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Πληροφορικής έκρινε 

αναγκαίο όπως παραταθούν οι υπηρεσίες των δύο μηχανικών.  Με χρήση συνοπτικών 

διαδικασιών, εγκρίθηκε παράταση του 1ου μηχανικού για 2 χρόνια, μέχρι 30.5.2011 (αρχικά 

για ένα χρόνο και μετά για ακόμη ένα χρόνο), με πρόσθετο κόστος €134.296 και του 2ου 

μηχανικού επίσης για 2 χρόνια, μέχρι 17.11.2011 (αρχικά για 6 μήνες, μετά για άλλους 6 

μήνες και ακολούθως για 1 χρόνο), με πρόσθετο κόστος €136.000.  

Σχετικά με τα πιο πάνω αναφέρονται τα ακόλουθα: 

(i) Παρατηρήθηκε ανεπαρκής προγραμματισμός ή/και αξιολόγηση της Αρχής 

αναφορικά με την ανάγκη για τοπική υποστήριξη (local on-site support), που 

προκάλεσε την αναθεώρηση των σχεδίων/αναγκών του διαγωνισμού μετά 

την κατακύρωση της προσφοράς και πριν την έναρξη εκτέλεσης του έργου.  

Αναφέρεται σχετικά ότι, καλύτερος προγραμματισμός της Αρχής στο θέμα 

αυτό, ενδεχομένως να οδηγούσε και σε διαφορετική απόφαση της Αρχής 

κατά την αξιολόγηση του διαγωνισμού, με βάση τα στοιχεία των προσφορών.  

(ii) Η Αρχή έκανε χρήση συνοπτικής διαδικασίας για τις παρατάσεις των υπηρεσιών 

τόσο του 1ου μηχανικού όσο και του 2ο μηχανικού, εκδίδοντας μάλιστα 

ξεχωριστά συμβόλαια ή/και ανεξάρτητες παραγγελίες αντί να προχωρήσει σε 

διαφοροποίηση του υφιστάμενου συμβολαίου,  με βάση τη διαδικασία έγκρισης 

Διατακτικών Διαφοροποίησης και Απαιτήσεων που περιγράφεται στην Οδηγία 

Υ/1/2008. Σχετικά αναφέρεται ότι με βάση την εν λόγω Οδηγία απαιτείτο έγκριση 

από το αποφασίζον όργανο που ενέκρινε την αρχική σύμβαση, δηλαδή από την 

Επιτροπή Προσφορών, η οποία δεν ζητήθηκε. 
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(iii) Η ΑΗΚ, μετά τη λήξη του πρώτου χρόνου της επιτόπου υποστήριξης (on- site 

support), θα μπορούσε να μελετήσει το ενδεχόμενο έκδοσης νέου 

διαγωνισμού για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών με σκοπό την 

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

support, από €67.148  ανήλθε τελικά σε €404.592. 

Πέραν από τα πιο πάνω, εισηγηθήκαμε όπως η ΑΗΚ καταβάλει προσπάθεια 

αξιοποίησης του υφιστάμενου προσωπικού της, και της τεχνογνωσίας του, στον 

μέγιστο δυνατόν βαθμό. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η συγκεκριμένη υποδομή θα πρέπει να υποστηρίζεται 

από εξειδικευμένο προσωπικό με τεχνογνωσία στο περιβάλλον του Οργανισμού 

και ως  εκ τούτου η Αρχή προχώρησε με αγορά των υπηρεσιών των δύο 

Μηχανικών με την ανάλογη τεχνογνωσία και πείρα. 

(β) Διαγωνισμός αρ. 9/2010 – Προμήθεια πετρελαιοειδών και λιπαντικών για τα 
οχήματα και τις αποθήκες της Αρχής.  Το Φεβρουάριο 2010 η ΑΗΚ προκήρυξε το 

διαγωνισμό αρ. 9/2010 για την προμήθεια πετρελαιοειδών και λιπαντικών για τα 

οχήματα και τις αποθήκες της Αρχής. Τα έγγραφα  του διαγωνισμού εξασφάλισαν 

μέσω διαδικτύου συνολικά 12 υποψήφιοι προσφοροδότες, ενώ υπόβαλαν προσφορά 

μόνο 2 εταιρείες.  Μετά από αξιολόγηση των προσφορών, έγινε σχετική κατακύρωση 

σε συγκεκριμένη εταιρεία «Α» για περίοδο δύο ετών, με δικαίωμα της Αρχής για 

επέκταση του συμβολαίου για ακόμη ένα έτος με τις ίδιες τιμές και όρους. Η συνολική 

δαπάνη για τα δύο έτη προϋπολογίζεται σε €2.182.939, ενώ η συνολική δαπάνη για τα 

τρία έτη προϋπολογίζεται σε €3.274.408, κατά προσέγγιση.  Όπως διαπιστώθηκε, για 

σειρά ετών στους σχετικούς διαγωνισμούς της Αρχής για την προμήθεια 

πετρελαιοειδών και λιπαντικών, υποβάλλονται μόνο 2 προσφορές από τις ίδιες πιο 

πάνω εταιρείες και στο διαγωνισμό επιτυγχάνει η ίδια εταιρεία «Α».  

Εισηγηθήκαμε όπως μελετηθούν οι λόγοι για τους οποίους ενώ αρκετοί εκδηλώνουν 

κατ’ αρχάς ενδιαφέρον, στο τέλος αποσύρονται από το σχετικό διαγωνισμό.  

Ιδιαίτερα, εισηγούμαστε όπως διερευνηθεί, κατά πόσο ο όρος 2.3 των εγγράφων του 

πιο πάνω διαγωνισμού ο οποίος περιλαμβάνεται και στους προηγούμενους 

σχετικούς διαγωνισμούς, αποτελεί περιοριστικό όρο για συμμετοχή άλλων εταιρειών, 

επειδή ενδεχομένως να μην διαθέτουν σταθμούς ανεφοδιασμού καυσίμων σε όλα τα 

σημεία που αναφέρονται στο διαγωνισμό.  
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Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η  Διεύθυνση Προμηθειών μελέτησε την εισήγηση της 

Υπηρεσίας μας  και προχώρησε στην αναθεώρηση του όρου του διαγωνισμού που 

αφορά στους σταθμούς ανεφοδιασμού καυσίμων. 

(γ) Διαγωνισμός αρ. 1/2010 – Ανέγερση του Υποσταθμού «Στρουμπί» 132KV. 
Από έλεγχο των εγγράφων προσφορών του πιο πάνω διαγωνισμού παρατηρήσαμε ότι, 

παρόλο που στην Έκθεση Αξιολόγησης αναφερόταν ότι με βάση τις ελεγμένες οικονομικές 

καταστάσεις ο χαμηλότερος προσφοροδότης παρουσίαζε πρόβλημα ρευστότητας, η Αρχή 

αποδέχτηκε εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και κατακύρωσε σε αυτόν το έργο, 

θεωρώντας ότι τα συμφέροντα της διασφαλίζονται με τις πρόνοιες της σύμβασης για 

κατάθεση χρηματικών Εγγυήσεων (10% για Πιστή Εκτέλεση του Συμβολαίου και 10% για 

Εγγύηση Προκαταβολής) και με δεδομένο ότι οι πληρωμές σε καμιά περίπτωση δεν θα 

υπερβαίνουν το ποσό της εργασίας που θα εκτελεστεί. Παρατηρήσαμε ότι σε περίπτωση 

διακοπής του έργου από τον Ανάδοχο, η ζημιά της ΑΗΚ ενδεχομένως να μη καλύπτεται 

από τις πιο πάνω εγγυήσεις και ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις κρατικών συμβάσεων, 

αποφασίστηκε όπως ζητείται από τον Ανάδοχο να υποβάλλει μαζί με την Εγγύηση Πιστής 

Εκτέλεσης και Πιστοποιητικό «Δέσμευσης Κάλυψης Κεφαλαίου Κίνησης» από 

Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, για ποσό 20% της ετήσιας αξίας του έργου. 

Τον Μάιο 2011, η Αρχή μάς πληροφόρησε ότι το έργο βρίσκεται στην τελική του φάση 

χωρίς μέχρι σήμερα να προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα. Περαιτέρω μας 

πληροφόρησε ότι η ποιότητα των εργασιών του αναδόχου του έργου είναι πολύ καλή. 

(δ) Διαγωνισμός αρ. 75/2010 – Προμήθεια καπακιών και πλαισίων για 
εγκατάσταση σε δρόμους και πεζοδρόμια.  Από έλεγχο των εγγράφων προσφορών 

του πιο πάνω διαγωνισμού παρατηρήσαμε ότι, η Τραπεζική Εγγύηση Προσφορών 

που υπέβαλαν δύο από τους προσφοροδότες έληγε κατά την ημερομηνία που 

προβλεπόταν στα αρχικά έγγραφα του διαγωνισμού αντί την ημερομηνία που 

καθορίζετο σε τροποποιητική οδηγία, η οποία ήταν 5 ημέρες μετά την αρχική.  

Παρατηρήσαμε περαιτέρω ότι κατά την αξιολόγηση των προσφορών, η πιο πάνω 

ουσιώδης απόκλιση δεν λήφθηκε υπόψη, αλλά οι δύο προσφορές θεωρήθηκαν 

έγκυρες. Υποδείξαμε ότι σε προηγούμενη παρόμοια περίπτωση, η Αρχή τήρησε 

διαφορετική στάση απορρίπτοντας δύο προσφορές, διότι οι Τραπεζικές Εγγυήσεις 

Προσφορών έληγαν πριν την ημερομηνία που απαιτούσαν οι όροι του διαγωνισμού. 
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Τον Απρίλιο 2011, η Αρχή μάς πληροφόρησε ότι εκ παραδρομής προχώρησε στην 

αξιολόγηση των δύο προσφορών και ότι συνεχής προσπάθειά της είναι η πιστή 

εφαρμογή των Κανονισμών που διέπουν τη σύναψη συμβάσεων. Μας πληροφόρησε 

επίσης ότι τα σχόλια και απόψεις της Υπηρεσίας μας λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και 

βοηθούν σε σημαντικό βαθμό στη προσπάθεια αυτή. 

Γ. Διαχείριση Συμβάσεων Έργων. 

(α) Διαγωνισμός αρ. 106/2009 – Κατασκευή και Προμήθεια Τσιμεντένιων 
Προστατευτικών Πλακών και Πλακών Αντιστήριξης. Εργαστηριακοί Έλεγχοι. Ο 

Διαγωνισμός κατακυρώθηκε τον Ιούνιο 2010 σε δύο προμηθευτές πλακών για χρονική 

περίοδο 18 μηνών έναντι ποσού συμβολαίου €1.353.600 και €338.750 αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με πρόνοια των Ειδικών Προδιαγραφών του Διαγωνισμού, ο εργαστηριακός 

έλεγχος ποιότητας των πλακών θα έπρεπε να γίνεται κατά διαστήματα από ανεξάρτητο 

εργαστήριο σε συχνότητα που θα αποφάσιζε ο Επιβλέποντας Μηχανικός. 

Παρατηρήσαμε ότι ο αριθμός και η συχνότητα των ελέγχων που η Αρχή διεξήγαγε από 

την ημερομηνία έναρξης παραλαβής των πλακών για το 11% της ολικής ποσότητας 

του συμβολαίου, δεν ήταν κατά την άποψη μας ικανοποιητικά ώστε να διασφαλίζεται η 

ποιότητα όλων των υλικών και υποδείξαμε ότι η συχνότητα των ελέγχων θα έπρεπε να 

είναι πιο τακτική ανάλογα με τις ποσότητες των υλικών που παραλαμβάνονται. 

Τον Νοέμβριο 2010, η Αρχή μας πληροφόρησε ότι συμφωνεί με τις παρατηρήσεις 

μας και ότι έχει ήδη αυξηθεί η συχνότητα των ελέγχων με σκοπό να διασφαλιστεί η 

απαιτούμενη ποιότητα των πλακών. Περαιτέρω μας πληροφόρησε ότι η Αρχή 

προωθεί τον καθορισμό διαδικασίας, σε συνεργασία με τους προμηθευτές, με 

βάση την οποία όλες οι πλάκες θα ελέγχονται προτού παραδοθούν προς χρήση. 

(β) Διαγωνισμός αρ. 9/2005 – Νέος Υποσταθμός ΑΗΚ στον Άγιο Αθανάσιο 
στη Λεμεσό. Τελικός Λογαριασμός και Παράταση Χρόνου. Από 

δειγματοληπτικό έλεγχο του Τελικού Λογαριασμού και των απαιτήσεων του 

Εργολάβου για το πιο πάνω έργο προέκυψαν τα ακόλουθα: 

(i) Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών. Οι εργασίες της Α φάσης 

συμπληρώθηκαν με καθυστέρηση 73 ημερών, λόγω κυρίως εκτέλεσης 

επιπρόσθετων εργασιών και τροποποίησης των σχεδίων που προέκυψαν από 

νέες απαιτήσεις της Αρχής, οδηγιών του Αρχιτέκτονα για επίλυση κατασκευαστικών 

προβλημάτων καθώς και παραλείψεων στα Δελτία Ποσοτήτων του συμβολαίου. 
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Για τους πιο πάνω λόγους εγκρίθηκε στον Εργολάβο δικαιολογημένη παράταση 

χρόνου 57 ημερών ενώ για τις υπόλοιπες 16 ημέρες για τις οποίες ευθύνετο αυτός, 

συμφωνήθηκε μεταξύ της Αρχής και του Εργολάβου όπως στα πλαίσια φιλικού 

διακανονισμού μη εφαρμοστεί η ρήτρα του συμβολαίου με βάση την οποία 

προέκυπτε χρηματική αποκοπή ύψους Λ.Κ. 8.000 (16 Χ Λ.Κ. 500).  

Τον Οκτώβριο 2010, παρατηρήσαμε ότι η Αρχή πέραν της πιο πάνω διευθέτησης, 

συμφώνησε όπως πληρώσει τον Εργολάβο ποσό Λ.Κ. 36.177 (€61.812) για 

διακανονισμό των οικονομικών απαιτήσεων του, που προέκυψαν από την 

καθυστέρηση των 57 ημερών στην συμπλήρωση των εργασιών. Παρατηρήσαμε 

περαιτέρω ότι σύμφωνα με τις πιο πάνω διευθετήσεις, ενώ τα δύο μέρη 

συμφώνησαν να παραγραφεί η αποζημίωση που όφειλε ο Εργολάβος στην Αρχή 

για την καθυστέρηση των 16 ημερών, η αποζημίωση που όφειλε η Αρχή στον 

Εργολάβο για την καθυστέρηση των  57 ημερών πληρώθηκε ολόκληρη. 

Η Αρχή μάς πληροφόρησε ότι αρχικά το συνολικό ποσό των οικονομικών 

απαιτήσεων του Εργολάβου υπολογίστηκε σε Λ.Κ. 42.000. Στα πλαίσια του 

διακανονισμού του Τελικού Λογαριασμού συμφωνήθηκε αποκοπή ποσού            

Λ.Κ. 5.823 από το ποσό των Λ.Κ. 42.000, που καλύπτει μέρος του ποσού της 

ρήτρας του συμβολαίου, και πληρωμή του υπόλοιπου ποσού των Λ.Κ. 36.177 για 

διακανονισμό των απαιτήσεων του. 

(ii) Διευθέτηση Τελικού Λογαριασμού. 

• Έξοδα τόκων. Η Αρχή κατέβαλε στον Εργολάβο τόκο Λ.Κ. 8.918 λόγω 

καθυστέρησης 2 χρόνων στην διευθέτηση και πληρωμή των οικονομικών 

απαιτήσεων του. Παρατηρήσαμε ότι με βάση τα γεγονότα η καθυστέρηση για 

την οποία έπρεπε να υπολογιστεί τόκος ήταν 1 και όχι 2 έτη. 

• Προκαταρκτικά Έξοδα και Έξοδα Κεντρικών Γραφείων.  Κατά τον υπολογισμό 

των Προκαταρκτικών Εξόδων και Εξόδων Κεντρικών Γραφείων που προέκυψαν 

από την δικαιολογημένη παράταση χρόνου, ο Σύμβουλος Επιμετρητής έλαβε 

υπόψη την χρονική περίοδο μόνο της Α φάσης των εργασιών, δηλαδή 12 μήνες 

αντί της συνολικής περιόδου του συμβολαίου    (Α και Β φάση) που είναι 16 μήνες, 

με αποτέλεσμα να προκύπτει αυξημένο μηνιαίο ποσό αποζημίωσης. 

• Επιδιόρθωση ζημιάς σε περιουσία της ΑΗΚ.  Κατά την διάρκεια εκτέλεσης 

των εργασιών, ο Εργολάβος απέκοψε καλώδιο της Αρχής και η Αρχή εξέδωσε 
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προς τον Εργολάβο τιμολόγιο για πληρωμή του ποσού των Λ.Κ. 1.416 που 

αφορούσε τα έξοδα για την επιδιόρθωση της ζημιάς. Τελικά το εν λόγω ποσό 

επιστράφηκε στον Εργολάβο. 

Τον Οκτώβριο 2010, η Αρχή μας πληροφόρησε ότι: 

• Η ΑΗΚ αποδέχτηκε τον υπολογισμό τόκων για περίοδο δύο χρόνων αντί ενός 

χρόνου σε μια προσπάθεια τελικού διακανονισμού που να είναι αμοιβαία αποδεκτός. 

• Οι εργασίες της Β φάσης ήταν επουσιώδεις και ο χρόνος ολοκλήρωσης της 

πολύ λιγότερος από τους μήνες που προβλεπόταν στο συμβόλαιο. 

• Το θέμα της επιδιόρθωσης της ζημιάς σε περιουσία της ΑΗΚ επανεξετάστηκε 

μετά από διαβεβαίωση του Επιβλέποντα Μηχανικού ότι δεν ευθύνεται ο 

Εργολάβος για τη ζημιά, επειδή η υπόδειξη προς αυτόν της θέσης του 

καλωδίου ήταν λανθασμένη. 

(γ) Διαγωνισμός αρ. 148/2006 – Νέος Υποσταθμός Μεταφοράς ΑΗΚ 
«Αμαθούς» στη Λεμεσό. Τελικός Λογαριασμός. Από δειγματοληπτικό έλεγχο 

του Τελικού Λογαριασμού του πιο πάνω έργου προέκυψε ότι, λόγω εκτέλεσης 

πρόσθετων εργασιών και αλλαγών εγκρίθηκε στον Εργολάβο δικαιολογημένη 

παράταση χρόνου 31 ημερολογιακών ημερών, χωρίς οικονομικές αποζημιώσεις. 

Λόγω των πρόσθετων εργασιών και αλλαγών το ποσό του συμβολαίου αυξήθηκε 

από €1.311.504 σε €1.441.533. 

Τον Απρίλιο 2011, παρατηρήσαμε ότι στον Τελικό Λογαριασμό του συμβολαίου είχαν 

περιληφθεί ορισμένες εργασίες οι οποίες δεν είχαν εκτελεστεί και η αξία των οποίων 

συμποσούτο σε περίπου £7.000. Ζητήσαμε όπως γίνει διόρθωση του Λογαριασμού. 

Τον Μάιο 2011, η Αρχή μάς πληροφόρησε ότι έγινε η σχετική διόρθωση του 

Λογαριασμού, όμως το τελικό ποσό πληρωμής παρέμεινε ως είχε λόγω έντονης 

διαφωνίας του Εργολάβου. 

Δ. Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού – Φάση IΙΙ – Μονάδα 
Συνδυασμένου Κύκλου Αρ. 4.  

(α) Ανάθεση σύμβασης. Για την κατασκευή της Φάσης ΙΙΙ του 

Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού, προκηρύχθηκε δύο φορές σχετικός 

Διαγωνισμός, ο οποίος ακυρώθηκε, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η υλοποίηση 

του αναπτυξιακού προγράμματος της Αρχής και να υποστεί πρόσθετα έξοδα 
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(επίσπευση των εργασιών του εργολάβου, πληρωμές Συμβούλων και έξοδα 

διοίκησης). Τελικά μετά από τρίτο διαγωνισμό, η σύμβαση ανατέθηκε σε 

Κοινοπραξία στις 30.6.2006.  

(β) Πρόοδος εργασιών. Παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των 

εργασιών για λειτουργία της Μονάδας σε μορφή Ανοικτού Κύκλου και στη λειτουργία 

της Μονάδας σε μορφή Συνδυασμένου Κύκλου. Ο Εργολάβος τελικά παράδωσε την 

Μονάδα στις 11.11.2009 δηλαδή με καθυστέρηση 203 ημέρες από την εγκεκριμένη 

ημερομηνία παράδοσης. Μέχρι τις 31.3.2011 πληρώθηκε ποσό €146.139.522 στο 

οποίο περιλαμβάνεται ποσό περίπου €9εκ. για επιπλέον εργασίες. 

(γ) Προβλήματα αστοχιών στο έργο. Ταυτόχρονα με την έκδοση του 

πιστοποιητικού παραλαβής της Μονάδας, άρχισε η περίοδος εγγύησης τριών χρόνων 

και δόθηκε στον Εργολάβο κατάλογος εκκρεμοτήτων ο οποίος συμπεριελάμβανε 

κάπου 1250 θέματα. Μέχρι τον Απρίλιο 2010 έχουν τακτοποιηθεί περίπου 1200 ενώ 

εμφανίζονται νέες αστοχίες οι οποίες διαβιβάζονται στον Εργολάβο. Οι πιο σημαντικές 

είναι αυτές των συστημάτων αυτοματισμού και επικοινωνίας, οι συμπιεστές αέρα, των 

αεροστροβίλων και ο ιμάντας διαστολής του ατμοστρόβιλου.  

(δ) Απαιτήσεις Συμβούλων. Λόγω της ακύρωσης δύο φορές του διαγωνισμού 

για το έργο και την αναθεώρηση των εγγράφων από τους Συμβούλους, αυτοί 

υπέβαλαν απαιτήσεις για επιπλέον ποσά αποζημιώσεων. Μετά από 

διαπραγματεύσεις οι αποζημιώσεις συμφωνήθηκαν σε GBP 605.000 περίπου και 

η συμφωνία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Επίσης λόγω της καθυστέρησης της αποπεράτωσης του Έργου και της ανάγκης 

παράτασης της παραμονής των Συμβούλων στο Εργοτάξιο, αναμένεται 

επιπρόσθετο κόστος περίπου €500.000. 

(ε) Απαιτήσεις Εργολάβου. Ο Εργολάβος υπέβαλε απαιτήσεις για αποζημίωση 

ύψους €134.136.453 για παροχή επιπλέον υπηρεσιών και/ή εξοπλισμό. Οι Σύμβουλοι 

Μηχανικοί και η Ομάδα Έργου αξιολόγησαν τις απαιτήσεις και μετά από εκτενείς 

διαπραγματεύσεις με τον Εργολάβο κατά τις οποίες συζητήθηκαν και ανταπαιτήσεις της 

Αρχής, κατέληξαν τον Δεκέμβριο 2010 σε προκαταρκτική συμφωνία για την αποζημίωση 

του Εργολάβου με το ποσό των €5.645.514. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται 

αποζημίωση ύψους €4.238.381 για το κόστος επιτάχυνσης του ανοικτού κύκλου. 

Συνεπώς η αποζημίωση του Εργολάβου για όλα τα υπόλοιπα θέματα είναι €1.407.133. 
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Η Υπηρεσία μας εξέτασε τα πιο πάνω ποσά και κατέληξε ότι, υπό τις περιστάσεις η 

διευθέτηση είναι συμφέρουσα για την Αρχή. 

Ε. Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού – Φάση IV – Μονάδες 
Συνδυασμένου Κύκλου Αρ. 5 & 6.  

Η Φάση IV προνοεί την εγκατάσταση 2 Μονάδων (αρ. 5 & 6) Συνδυασμένου Κύκλου 

διπλής καύσης (φυσικό αέριο και ντίζελ) δυναμικότητας περίπου 180MW η καθεμιά. 

Μετά από μελέτη στην οποία εντοπίστηκαν οι αναθεωρημένες ανάγκες σε ηλεκτρική 

ενέργεια, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για τη Μονάδα αρ. 5 με στόχο αυτή να 

εγκατασταθεί το 2011. Οι όροι του διαγωνισμού παρέχουν το δικαίωμα στην Αρχή να 

αναθέσει τη μονάδα αρ. 6 στον Ανάδοχο της Μονάδας αρ. 5 με στόχο τη λειτουργία της 

σε χρόνο που θα αποφασιστεί μέσα στην επόμενη τριετία ανάλογα με τις εξελίξεις.  

Μονάδα Αρ. 5. 

Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε με την κατακύρωση του έργου σε κοινοπραξία 

εταιρειών, τον Ιούνιο 2009, έναντι ποσού €225εκ. περίπου. Παράλληλα, τον Ιούλιο 

2009 ανατέθηκε η σύμβαση συντήρησης των αεροστροβίλων για περίοδο έξι 

χρόνων, έναντι ποσού €30εκ. περίπου. Μέχρι τον Μάρτιο 2011 πληρώθηκε ποσό 

€187.656.141 στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό €944.318 για επιπλέον εργασίες. 

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρόγραμμα εργασιών η παράδοση της Μονάδας 

είναι η 1.7.2011 για λειτουργία σε ανοικτό κύκλο και η 1.1.2012 για εμπορική 

λειτουργία σε συνδυασμένο κύκλο. 

Ο Εργολάβος δήλωσε την πρόθεση του να απαιτήσει αποζημιώσεις σε σχέση με τις 

καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν τον Δεκέμβριο 2009 και Ιανουάριο 2010. Η 

πρόθεση αυτή καθώς και άλλες για πρόσθετη πληρωμή σχετικές με το σχεδιασμό 

και κατασκευή της Μονάδας, μελετούνται από τους συμβούλους και την ΑΗΚ. 

Μονάδα Αρ. 6. 

Το Δ.Σ. στη συνεδρία του αποφάσισε στις 4.5.2010 όπως ξεκινήσει, χωρίς 

οποιαδήποτε δέσμευση, η διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον Εργολάβο της 

Μονάδας Αρ. 5 για την σύναψη συμβολαίου για τη Μονάδα αρ. 6 και παράδοση 

της για εμπορική λειτουργία την 1.4.2015. 
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Παράλληλα αποφασίστηκε να επεκταθεί το συμβόλαιο με τους Συμβούλους 

Μηχανικούς για την κάλυψη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και σύναψης του 

συμβολαίου με τον Εργολάβο για την εγκατάσταση της μονάδας. 

Η συμπληρωματική συμφωνία με τους Συμβούλους υπογράφηκε την 27.9.2010 

και ανέρχεται σε €167.444. Η διαδικασία σύναψης του συμβολαίου με τον 

Εργολάβο για την εγκατάσταση της μονάδας 6 αναμένεται να γίνει μέσα στο 2011. 

ΣΤ. Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού – Τερματικό Φυσικού Αερίου.  

Οι ενέργειες για το έργο έλευσης Φυσικού Αερίου (ΦΑ) στην Κύπρο άρχισαν με 

Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το Φεβρουάριο 2003 το οποίο ανέθεσε στο 

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΒΤ) το έργο της μεταφοράς 

Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) και τη δημιουργία τερματικού αποϋγροποίησης 

στην περιοχή Βασιλικού. Για διάφορους λόγους, οι οποίοι αναφέρονται σε 

προηγούμενες Εκθέσεις μας, υπήρξε αδυναμία στον προγραμματισμό και υλοποίηση 

των αποφάσεων της Κυβέρνησης για την όσον το δυνατό συντομότερη έλευση του ΦΑ 

στην Κύπρο, με αποτέλεσμα μέχρι τον Μάρτιο 2009, η καθυστέρηση στο έργο να 

εκτιμάται από την Υπηρεσία μας σε περίπου 60 μήνες. 

Επειδή, όπως αναφέραμε και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, εκτός από τη σοβαρή 

καθυστέρηση που σημειώθηκε στο έργο υλοποίησης του χερσαίου τερματικού ΦΑ, 

σημειώθηκε καθυστέρηση και στη λειτουργία της ΔΕΦΑ τον Φεβρουάριο του 2009, με 

επιστολή μου προς τους Υπουργούς Οικονομικών και ΥΕΒΤ, εκφράσαμε την άποψη 

ότι θα έπρεπε το ταχύτερο δυνατό να στελεχωθεί και λειτουργήσει η ΔΕΦΑ και 

ακολούθως η εταιρεία να προωθήσει τη διαδικασία για την επιλογή Προμηθευτή για 

την αγορά/προμήθεια ΦΑ στην Κύπρο. Τελικά στις 2.11.2009 διορίστηκε το Δ.Σ. της 

ΔΕΦΑ το οποίο στις 10.11.2009 εξέδωσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για την προεπιλογή πιθανών προμηθευτών ΥΦΑ.  

Τον Μάρτιο 2009, το Υπουργικό Συμβούλιο, για σκοπούς επίσπευσης της έλευσης 

του ΦΑ στην Κύπρο, αποφάσισε μεταξύ άλλων: 

• Την ανάθεση στην ΑΗΚ της ευθύνης για τη δημιουργία του χερσαίου 

τερματικού ΦΑ. 

• Την επιλογή από την ΑΗΚ έμπειρου και εύρωστου στρατηγικού συνεργάτη με 

σκοπό τη σύσταση κοινοπραξίας με την ΑΗΚ για την ανάπτυξη, χρηματοδότηση 

και λειτουργία του χερσαίου τερματικού σταθμού ΦΑ. 
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• Τον πλήρη διαχωρισμό των δύο έργων του χερσαίου τερματικού ΦΑ και του 

τερματικού παραλαβής/αποθήκευσης πετρελαιοειδών. 

Το Δ.Σ. της ΑΗΚ στις 31.3.2009: 

(α) ενέκρινε το Σχέδιο Δράσης της ΑΗΚ για υλοποίηση του τερματικού έλευσης 

φυσικού αερίου, 

(β) ενέκρινε το έγγραφο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προεπιλογή 

πιθανών Στρατηγικών Συνεργατών για σύσταση κοινοπραξίας τερματικού που θα 

αναλάβει την ανάπτυξη, χρηματοδότηση και λειτουργία του τερματικού σταθμού ΦΑ. 

Μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στις 3.7.2009, υποβλήθηκαν 

από 12 εταιρείες αιτήσεις ενδιαφέροντος, για προεπιλογή ως υποψήφιοι 

στρατηγικοί συνεργάτες για σύσταση κοινοπραξίας τερματικού. Στις 16.10.2009, το 

Συμβούλιο αποφάσισε την προεπιλογή 8 αιτητών προς τους οποίους στις 

4.12.2009 στάληκε πρόσκληση για την υποβολή της πρότασης τους. Μετά από 

αξιολόγηση των προτάσεων που λήφθηκαν επιλέγηκαν πέντε (στη συνέχεια 

παρέμειναν τέσσερεις, αφού ο ένας αιτητής απέσυρε το ενδιαφέρον του) για 

περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Στις 30.12.2010 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ 

ενέκρινε την έκθεση αξιολόγησης των Συμβούλων και της Διαπραγματευτικής 

Ομάδας της ΑΗΚ αναφορικά με τη σειρά κατάταξης των τεσσάρων προτάσεων. 

Λόγω του γεγονότος ότι η τελική επιλογή στρατηγικού συνεργάτη για την ανάπτυξη, 

χρηματοδότηση, κατασκευή και λειτουργία του χερσαίου τερματικού σταθμού ΦΑ είναι 

συνδεδεμένη με την αξιολόγηση και επιλογή Προμηθευτή ΥΦΑ από την ΔΕΦΑ, η οποία 

καθυστερεί, η επιλογή στρατηγικού συνεργάτη από την ΑΗΚ αναμένεται να 

καθυστερήσει ανάλογα με την πρόοδο που θα σημειωθεί στην επιλογή του 

Προμηθευτή ΥΦΑ. Μέχρι τον Απρίλιο 2011 δεν υπήρξαν εξελίξεις στην επιλογή του 

Προμηθευτή ΥΦΑ με αποτέλεσμα να καθυστερεί και η επιλογή στρατηγικού συνεργάτη 

για το χερσαίο τερματικό ΦΑ. Η πρόσθετη καθυστέρηση αυξάνει τη συνολική 

καθυστέρηση στο έργο της έλευσης του ΦΑ από το 2003, σε περίπου 76 μήνες. 

27. Εκκρεμή θέματα. 

(α) Άδειες ασθενείας υπαλλήλων της Αρχής.  Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΗΚ, 

ο μέσος όρος αδειών ασθενείας κατά υπάλληλο στην Αρχή, παρουσιάζει ανοδική 

πορεία τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα ανήλθε σε 11,32, 12,38, 12,57, 12,96 

και 13,2 το 2006, 2007, 2008, 2009 και 2010, αντίστοιχα, με ανάλογη αύξηση του 
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κόστους των αδειών ασθενείας για την Αρχή.  Σημειώνεται ακόμη ότι σύμφωνα με 

ειδική μελέτη της Διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού της ΑΗΚ για το 2008 και 

2009, παρουσιάζονται ψηλοί δείκτες μέσων όρων αδειών ασθενείας στην Αρχή 

Ηλεκτρισμού, σε σύγκριση με άλλους Οργανισμούς και διεθνείς τάσεις.  

Συγκεκριμένα, ενώ ο μέσος όρος αδειών ασθενείας στην ΑΗΚ για το 2009 ήταν 

12,96 (12,57 το 2008) ο αντίστοιχος μέσος όρος αδειών της ΑΤΗΚ ήταν 9,76 (8,44 

το 2008),  ενώ ο μέσος όρος εταιρειών ηλεκτρισμού της Μ. Βρετανίας για τα ίδια 

έτη ανερχόταν σε 9,1.  Σύμφωνα με τις ίδιες εκθέσεις παρατηρήθηκε ανεπαρκής 

έλεγχος των αδειών ασθενείας, και νοοτροπία εύκολης λήψης αδειών ασθενείας.   

Το κόστος των αδειών ασθενείας του προσωπικού για το 2008 υπολογίστηκε  σε 

€5.065.277 και για το 2009 σε €6.002.482, ενώ τα στοιχεία για το 2010 δεν ήταν 

έτοιμα κατά την ημερομηνία ελέγχου.  Η Αρχή θεωρεί, ότι με τη λήψη συγκεκριμένων 

μέτρων, υπάρχει περιθώριο μείωσης των αδειών ασθενείας κατά 10% και ότι η 

αναμενόμενη εξοικονόμηση σε ώρες εργασίας θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

παραγωγή εργασίας, που θα αντιστοιχεί με το ποσό των  €500.000.  Για το λόγο αυτό 

στην επιχειρησιακή στρατηγική της ΑΗΚ για το 2010-2012, η οποία εγκρίθηκε από το  

Δ.Σ. της Αρχής στις 22.6.2010,  έχει περιληφθεί ο στόχος της μείωσης των αδειών 

ασθενείας.  Για επίτευξη του στόχου αυτού και για αποτελεσματική, δίκαιη και 

ομοιόμορφη διαχείριση των αδειών ασθενείας υιοθετήθηκε από την ΑΗΚ σύστημα 

διαχείρισης και ελέγχου των αδειών ασθενείας με εφαρμογή από 1.2.2011. 

Όπως μας  πληροφόρησε ο Πρόεδρος με την εφαρμογή του συστήματος 

διαχείρισης και ελέγχου αδειών ασθενείας από 1.2.2011, υπήρξε μείωση του 

δείκτη μέσου όρου αδειών ασθενείας.   

(β) Ειδική Διατίμηση για Πολύτεκνες και Δυσπραγούσες Οικογένειες.  Στα 

πλαίσια της εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης, το Υπουργείο 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ζήτησε από την ΑΗΚ την εφαρμογή ειδικής 

διατίμησης για τις πολύτεκνες και δυσπραγούσες οικογένειες. Το Συμβούλιο της 

Αρχής, στη συνεδρία του ημερ. 20.9.2005 ενέκρινε την εφαρμογή ειδικής 

διατίμησης (08) για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και για δυσπραγούσες 

οικογένειες που παίρνουν δημόσια βοηθήματα, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή την 

1.5.2006. Τα συσσωρευμένα έσοδα που απώλεσε η ΑΗΚ από την εφαρμογή 

αυτής της διατίμησης θεωρούνται ως Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας (ΥΔΩ) και 

ανακτώνται από τους υπόλοιπους καταναλωτές.  
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Με την απόφαση της αρ. 1/2010 η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ενέκρινε την ανάκτηση 

του κόστους από την θέσπιση της ειδικής διατίμησης (08). Η επιπλέον επιβάρυνση 

καθορίστηκε σε 0,134cent/kWh και η πρώτη χρέωση εμφανίστηκε στους 

λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που καταγράφτηκαν τον Αύγουστο του 2010.    

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

Φεβρουάριο του 2011, τα υπόλοιπα συσσωρευμένα έσοδα που απώλεσε η ΑΗΚ μετά 

και την εφαρμογή των ΥΔΩ ανέρχονται σε €10.975.375. Σημειώνεται ότι μετά από 

επιστολή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ημερ. 19.5.2010, η 

Αρχή προχώρησε σε περαιτέρω μείωση της ειδικής διατίμησης 08 ώστε να μην 

επιβαρυνθούν οι πολύτεκνες και δυσπραγούσες οικογένειες από το επιπλέον κόστος 

των θερμοκηπιακών αερίων.   

 Όπως εισηγηθήκαμε και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, για άρση της ευνοϊκής 

μεταχείρισης μερίδας πολιτών, η κοινωνική πολιτική του Κράτους πρέπει να 

εξασκείται από την ίδια την Κυβέρνηση. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι τα συσσωρευμένα έσοδα που απώλεσε η ΑΗΚ από την 

εφαρμογή της Ειδικής Διατίμησης για τις Πολύτεκνες και Δυσπραγούσες Οικογένειες 

θεωρούνται ως Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας (ΥΔΩ) και ανακτώνται από όλους τους 

καταναλωτές συμπεριλαμβανομένων των Πολύτεκνων και Δυσπραγουσών Οικογενειών. 

(γ) Λιμενικά δικαιώματα. Τα ποσά που καταβάλλονται, σύμφωνα με τους 

Κανονισμούς, ως λιμενικά δικαιώματα βαρύνουν το κόστος του μαζούτ και 

συνυπολογίζονται με όλα τα άλλα έξοδα για τον καθορισμό της ρήτρας καυσίμων που 

βαρύνει τους καταναλωτές. Τα ποσά αυτά καταβάλλονται, χωρίς ωστόσο η Αρχή Λιμένων 

να προσφέρει ουσιαστικές λιμενικές διευκολύνσεις στην Αρχή, αφού οι αγωγοί 

εκφόρτωσης βρίσκονται στη θάλασσα και τα πλοία δεν προσεγγίζουν τις αποβάθρες. Κατά 

το 2010 η Αρχή κατέβαλε στην Αρχή Λιμένων Κύπρου το ποσό των €2.000.690, ενώ το 

συνολικό ποσό που καταβλήθηκε για την περίοδο 2001 – 2010 ανήλθε στα €14.203.813.  

Η Αρχή, με επιστολή της ημερ. 25.1.2011 προς τον Υπουργό Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού, ζήτησε την προώθηση μέτρων, ούτως ώστε να 

καθορισθούν ειδικά μειωμένα τέλη κατά την εισαγωγή πετρελαιοειδών στους Η/Σ 

της ΑΗΚ. Σύμφωνα με επιστολή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων προς 

τον Γενικό Διευθυντή της ΑΗΚ, το Δ.Σ. της Αρχής Λιμένων Κύπρου αποφάσισε 

στις 21.1.2011 να μην εγκρίνει οποιαδήποτε διαφοροποίηση των εν λόγω 
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δικαιωμάτων που καταβάλλει η ΑΗΚ στην Αρχή Λιμένων Κύπρου. Κατόπιν τούτου 

η Αρχή ζήτησε από τους Νομικούς της Συμβούλους όπως της υποδείξουν 

ενδεδειγμένους τρόπους τερματισμού της πληρωμής των λιμενικών δικαιωμάτων.  

Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, κρίνεται αναγκαίο όπως η Αρχή 

προβεί σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα για την απαλλαγή της από την υποχρέωση 

καταβολής λιμενικών δικαιωμάτων, ούτως ώστε να επιτευχθεί μερική μείωση του 

τελικού κόστους που επωμίζεται  ο καταναλωτής. Επειδή τα κατά καιρούς διαβήματα 

δεν απόφεραν θετικό αποτέλεσμα, εισηγηθήκαμε όπως η Αρχή, σε διαβούλευση με 

τους Νομικούς της Συμβούλους, εξετάσει το ενδεχόμενο απαλλαγής της από την 

καταβολή λιμενικών δικαιωμάτων με σχετική τροποποίηση της δική της νομοθεσίας. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος, στις 17.5.2011 έγινε συνάντηση στο 

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού (ΥΕΒΤ), στην οποία παρευρέθηκαν 

οι Υπουργοί Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού και Συγκοινωνιών & Έργων και 

στην οποία συμφωνήθηκε  όπως η ΑΗΚ υποβάλει έκθεση προς το ΥΕΒΤ, με την 

οποία να εισηγείται την τροποποίηση του περί Αρχής Ηλεκτρισμού Νόμου, για να 

καταστεί δυνατή η μείωση των λιμενικών δικαιωμάτων που καταβάλλει προς την 

Αρχή Λιμένων, κατά την εισαγωγή πετρελαιοειδών. 

(δ) Μελέτη συγκεκριμένης εταιρείας «Α» - “Εκτίμηση των πραγματικών 
αναγκών της ΑΗΚ σε ανθρώπινο δυναμικό”.  Στις 16.7.2008 η Αρχή υπέγραψε 

συμβόλαιο με συγκεκριμένη εταιρεία «Α» για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη 

διαχείριση του προγράμματος και των έργων, καθώς επίσης υπηρεσίες συμμετοχής 

στην υλοποίηση των έργων. Το ποσό του συμβολαίου ανήρχετο στις €285.000 και 

σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα τα έργα θα έπρεπε να υλοποιηθούν μέχρι και τον 

Ιούνιου 2009, πράγμα που τελικά δεν έγινε. Στην επιστολή μας για το 2009 ζητήσαμε 

να πληροφορηθούμε σχετικά με τους λόγους καθυστέρησης της υλοποίησης του 

προγράμματος. Στην απαντητική σας επιστολή ημερ. 1.6.2010 αναφέρατε ότι οι λόγοι 

καθυστέρησης στην υλοποίηση κάποιων έργων, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο 

γεγονός ότι υπάρχει αλληλοεξάρτηση μεταξύ τους, η οποία επηρεάζεται από το 

βαθμό υλοποίησης του εξορθολογισμού της Οργανικής Δομής του Οργανισμού, που 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αλλαγή των Κανονισμών Προσωπικού. Σχετικά με 

το θέμα αναφέρουμε τα πιο κάτω:    

(i) Στις 22.12.2009 το Δ.Σ. της Αρχής αποφάσισε τη σύσταση Ad-hoc Επιτροπής 

Παρακολούθησης της Υλοποίησης των 10 Έργων που προέκυψαν από τη μελέτη. 
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Με βάση τα πρακτικά ημερ. 26.10.2010 της Επιτροπής μέχρι τις 15.4.2011 

ολοκληρώθηκαν πλήρως τα τέσσερα από τα δέκα έργα και τα υπόλοιπα, με βάση 

τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί, αναμένονται να ολοκληρωθούν το 

Δεκέμβριο του 2011.  

(ii) Η Αρχή στις 7.12.2010 υπέγραψε με την εταιρεία «Α» συμβόλαιο για την 

παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών υποστήριξης. Το κόστος του συμβολαίου 

ανήλθε σε €79.600 και περιλάμβανε μεταξύ άλλων τη συντήρηση του 

λογισμικού του Συστήματος Διαχείρισης Έργων (Σ.Δ.Ε) για 1 μόνο χρόνο. 

Έχουμε την άποψη ότι το συμβόλαιο συντήρησης για το Σ.Δ.Ε θα έπρεπε να 

γινόταν για τουλάχιστον 5 χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης του. Με αυτό τον 

τρόπο η Αρχή πιθανόν να εξασφάλιζε χαμηλότερο κόστος. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, η Διεύθυνση της Αρχής διεξάγει διαβουλεύσεις με τις 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις για τον εξορθολογισμό της οργανικής δομής του 

Οργανισμού και πρόσθεσε ότι με τη λήξη του συμβολαίου για συντήρηση του 

λογισμικού του Συστήματος Διαχείρισης Έργων, η ΑΗΚ θα προχωρήσει σε 

συμβόλαιο αποκλειστικά για τη συντήρηση, μακρύτερης διάρκειας, μη αποκλειομένης 

και της πενταετούς διάρκειας. 

(ε) Διακοπή Συμβολαίου προσφοράς υπηρεσιών Αρχιτέκτονα/Πολιτικού 
Μηχανικού στο έργο ανέγερσης των Αποθηκών της ΑΗΚ στην Λεμεσό.  
Σχετικά με το Διαγωνισμού αρ. 260/2001 αναφορικά με την παροχή Υπηρεσιών 

Αρχιτέκτονα/Πολιτικού Μηχανικού και Ηλεκτρομηχανολόγων για την ανέγερση 

αποθηκών της ΑΗΚ το Δ.Σ. της Αρχής, στη συνεδρία του ημερ. 18.3.2008, 

αποφάσισε τον τερματισμό του σχετικού συμβολαίου, μετά την παρέλευση 6 

περίπου χρόνων από την ανάθεση της εργασίας καθώς η συνεργασία μεταξύ της 

Αρχής και των Συμβούλων δεν ήταν η αναμενόμενη. Οποιεσδήποτε προσπάθειες 

μεταξύ των δύο μερών για συναινετική επίλυση της διαφοράς δεν καρποφόρησαν 

με αποτέλεσμα να συμφωνηθεί μεταξύ Αρχής και Συμβούλων η παραπομπή του 

θέματος σε διαιτησία η οποία και εκκρεμεί.  

Εκφράσαμε την άποψη ότι η Αρχή επέδειξε μεγάλη ανεκτικότητα σε βάρος των 

δικών της συμφερόντων αναφορικά με την ποιότητα των προσφερόμενων 

υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη του έργου και 

την καταβολή αυξημένου κόστους για την εκτέλεση του, καθώς και την πιθανότητα 
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καταβολής αποζημιώσεων στους πρώην ιδιοκτήτες των ακινήτων που 

απαλλοτριώθηκαν για την ανέγερση των αποθηκών.  

(στ) Απαλλοτρίωση ακινήτων στη Λεμεσό - Συνεκδικαζόμενες Προσφυγές 
Αρ. 438/07 και 578/2008.  Η Αρχή απαλλοτρίωσε τα κτήματα με αρ. εγγραφής 

29391 και 24677 στη Λεμεσό για τη δημιουργία κτιρίων, για την ικανοποίηση των 

αποθηκευτικών και άλλων αναγκών της. Η μεταβίβαση των ακινήτων επ΄ ονόματι 

της Αρχής έγινε στις 20.9.2001. Ένεκα όμως του γεγονότος ότι τα κτήματα δεν 

χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό για τον οποίο απαλλοτριώθηκαν, εντός τριών 

χρόνων από την απαλλοτρίωση, οι πρώην ιδιοκτήτες των ακινήτων καταχώρισαν 

τις προσφυγές αρ. 438/2007  και 578/08 με τις οποίες ζητούν επιστροφή των 

κτημάτων. Μετά από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου οι δύο παραπομπές 

συνεκδικάζονται. Το Δικαστήριο επιφύλαξε την έκδοση απόφασης.  

Εκφράσαμε την άποψη ότι με την καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργων για τα οποία 

γίνονται οι απαλλοτριώσεις, η Αρχή βρίσκεται εκτεθειμένη σε αγωγές των πρώην 

ιδιοκτητών της γης, με πιθανό συνεπακόλουθο την καταβολή σημαντικών αποζημιώσεων. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η βασική αιτία των καθυστερήσεων ήταν η ετοιμασία των 

σχεδίων και η συστηματική κωλυσιεργία από μέρους του αρχιτέκτονα. 

 

 
 
 
 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
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