
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας - 1406 Λευκωσία 

Τηλ.: 22-401300,Τέλεφαξ: 22-668153,Ηλ. Διευθ: cao@audit.gov.cy,Ιστοσελίδα: www.audit.gov.cy 

 
 

 

 

 

 

 

 

Αρ. Φακ.  05.14.007 

28.01.002.001 
 
 
 
15 Ιουνίου 2015 
 
 
 
Γενική ∆ιευθύντρια 
Βουλής των Αντιπροσώπων, 
 
 
 

Οικονομικές Καταστάσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου  
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2014. 

Εσωκλείω την Έκθεσή μου επί των οικονομικών καταστάσεων της Αρχής Ηλεκτρισμού 
Κύπρου, για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2014, η οποία υποβάλλεται 
σύμφωνα με το άρθρο 3(5) των περί Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος 
Λογαριασμών) Νόμων του 1983 έως 2007. Σας αποστέλλω επίσης 100 αντίτυπα της 
Έκθεσης, από τα οποία τα τριάντα (30) αντίτυπα προορίζονται για διανομή στα Μ.Μ.Ε. 

Σύμφωνα με τον περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό 
Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας Νόμο του 2002 έως 2014, με την κατάθεση στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων του Κρατικού Προϋπολογισμού ή των Προϋπολογισμών των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κατατίθεται, από τους κατά Νόμο 
αρμοδίους για την ετοιμασία των  Προϋπολογισμών αυτών, στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων και στον Γενικό Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας, λεπτομερής έκθεση 
συμμόρφωσης και εφαρμογής των παρατηρήσεων του Γενικού Ελεγκτή της 
∆ημοκρατίας που περιέχονται στην τελευταία εκδοθείσα Ετήσια Έκθεσή του και 
αφορούν στις αρμοδιότητες και δραστηριότητες των υπηρεσιών που αφορά ο υπό 
έγκριση Προϋπολογισμός. 

Για διευκόλυνση της παρακολούθησης της πιο πάνω διάταξης της νομοθεσίας, οι 
κυριότερες επισημάνσεις/εισηγήσεις μας, αναφορικά με την Αρχή Ηλεκτρισμού 
Κύπρου, που θα περιληφθούν στην Ετήσια Έκθεση του 2014, αναφέρονται 
συνοπτικά στον πιο κάτω πίνακα: 

 

 

 

Γραφείο Γενικού Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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Εισήγηση/επισήμανση Παράγραφος 
Έκθεσης 

(i) Επιδόματα & Ωφελήματα Προσωπικού.   

Εξέταση με τα αρμόδια Υπουργεία κατά πόσο υπάρχει 
αναγκαιότητα της συνέχισης παραχώρησης ή/και τροποποίησης 
επιδομάτων της Αρχής, ως η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου 
Οικονομικών.  Όσον αφορά στα παρεμφερή ωφελήματα που 
παραχωρούνται σε υπαλλήλους ή/και συνταξιούχους της Αρχής 
ύψους €10,6 εκ. περίπου για το 2014, εισήγησή μας είναι ότι δεν θα 
πρέπει πλέον να επιβαρύνουν τον Οργανισμό αλλά τους 
υπαλλήλους/συνταξιούχους του. 

 
 
 

4(γ) 

(ii) Παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών για προσωπικούς 
λόγους. 

Να μελετηθεί το ενδεχόμενο τροποποίησης των σχετικών 
Κανονισμών της Αρχής, έτσι ώστε η άδεια άνευ απολαβών για 
προσωπικούς λόγους να μην λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία. 

 
4(στ) 

(iii)  Εξορθολογισμός Οργανικής ∆ομής.  

        Λήψη των αναγκαίων μέτρων για εφαρμογή όλων των ενεργειών 
που περιλαμβάνονται στα αναλυτικά προγράμματα 
συμμόρφωσης, τα οποία εγκρίθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενεργείας (ΡΑΕΚ) τον Νοέμβριο 2014. 
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(iv) Καθυστερημένοι / Οφειλόμενοι Λογαριασμοί 
Κατανάλωσης Ηλεκτρισμού. 

          Από το συνολικό οφειλόμενο ποσό προς την Αρχή για 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά την 31.12.2014 ύψους 
€118,1 εκ., ποσό ύψους €49,4 εκ. αφορούσε καθυστερημένες 
οφειλές λογαριασμών ηλεκτρισμού ρεύματος. Αναγκαιότητα για πιο 
αυστηρή εφαρμογή της Εισπρακτικής Πολιτικής που έθεσε η Αρχή 
για αντιμετώπιση του προβλήματος των καθυστερημένων οφειλών 
και έγκαιρη λήψη αποτελεσματικότερων μέτρων (π.χ. διακοπή 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, νομικά μέτρα κ.λ.π) για διασφάλιση 
των συμφερόντων της Αρχής. 
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(v) Προστασία του Εισοδήματος της Αρχής. 
Εισηγήσεις/επισημάνσεις που αφορούν στην προστασία του 
εισοδήματος της Αρχής. Εντοπισμός μετρητών που χρήζουν 
αντικατάστασης (περίπου 88.067 μετρητές ξεπέρασαν την περίοδο 
χρήσιμης ζωής τους), αδυναμίες στη διαδικασία ελέγχου ορθής 
λειτουργίας των διαφόρων κατηγοριών μετρητών.  

          Εντατικοποίηση και ενδυνάμωση των διαδικασιών εσωτερικού 
ελέγχου μετρητών/διαδικασιών εγκατάστασης μετρητών για 
διασφάλιση των εσόδων της Αρχής. 
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(vi) Στέγαση των Περιφερειακών Γραφείων της Αρχής στην 
Επαρχία Λάρνακας – Αμμοχώστου. 

        Λαμβάνοντας υπόψη τη μακρόχρονη ενοικίαση του κτηρίου, 
τα προβλήματα που παρουσιάζει, αλλά κυρίως το γεγονός 
ότι, λόγω της οικονομικής κρίσης, υπάρχει διαθεσιμότητα 
αρκετών κτηρίων και σε καλύτερες τιμές, εισήγηση για 
διαπραγμάτευση με την ιδιοκτήτρια εταιρεία για εξασφάλιση 
περαιτέρω ουσιαστικής μείωσης του ενοικίου ή ακόμα 
έρευνα αγοράς για εξεύρεση άλλου κτηρίου, εάν τούτο είναι 
συμβατικά εφικτό. 
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(vii) Supply, Installation and Commissioning of Advanced 
Metering Infrastructure – Αρ. ∆ιαγωνισμού 070/2012. 
Συγκεκριμένοι λόγοι οδήγησαν τον διαγωνισμό σε αστοχία. 
Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως η Αρχή διεξαγάγει 
διοικητική έρευνα για να εξετάσει τους πιο πάνω λόγους και 
τυχόν ευθύνες λειτουργών της.   

 
 

13(α) 

(viii) Advanced Metering Infrastructure – Αρ. ∆ιαγωνισμού 
060/2014. ∆ιαπιστώθηκε ότι ο χρόνος αξιολόγησης του 
διαγωνισμού ήταν υπερβολικός. Εισηγηθήκαμε όπως σε 
μελλοντικούς διαγωνισμούς καθορίζονται σαφή χρονικά 
περιθώρια για την αξιολόγηση τους, η ενδεχόμενη 
υπέρβαση των οποίων να απαιτεί αιτιολόγηση και έγκριση 
από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο. 

 
 
 

13(β) 

(ix) Σύνδεση του Υποσταθμού «Αθαλάσσα» με τον 
Υποσταθμό «Λατσιά». Πλάκες για κάλυψη καλωδίων – 
Αρ. ∆ιαγωνισμού 017/2014. ∆ιαπιστώθηκε ότι στους 
όρους/τεχνικές προδιαγραφές προνοείτο ότι για την κάλυψη 
των καλωδίων θα επιτρεπόταν η χρήση μόνο πλαστικών 
πλακών, αποκλείοντας την τοποθέτηση προκατασκευασμένων 
πλακών από μπετόν, οι οποίες χρησιμοποιούνταν 
προηγουμένως, περιορίζοντας έτσι τον ανταγωνισμό. 
Εισηγηθήκαμε όπως κατά την ετοιμασία των εγγράφων ενός 
διαγωνισμού, λαμβάνονται σοβαρά  υπόψη οι πρόνοιες της 
νομοθεσίας για άνοιγμα του ανταγωνισμού και να μην 
τίθενται αδικαιολόγητοι φραγμοί στην ανάπτυξη του. 

 
 
 
 
 
 
 

13(γ) 

(x) Import/Export Static Electricity Meters – Αρ. ∆ιαγωνισμού 
080/2014. Supply of Multi Energy/Multi Function 
Electricity Meters – Αρ. ∆ιαγωνισμού 084/2014. 
∆ιαπιστώθηκε ότι στους όρους/τεχνικές προδιαγραφές είχε 
περιληφθεί πρόνοια/απαίτηση η οποία αφενός παρέπεμπε 
τους προσφοροδότες σε συγκεκριμένη εταιρεία που ήταν ο 
προηγούμενος προμηθευτής της ΑΗΚ και, αφετέρου, 
εμποδίζονταν νέοι προσφοροδότες να συμμετάσχουν στους 
διαγωνισμούς, λόγω των φραγμών που τέθηκαν. 
Εισηγηθήκαμε όπως κατά την ετοιμασία των εγγράφων ενός 
διαγωνισμού, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι πρόνοιες της 
νομοθεσίας για άνοιγμα του ανταγωνισμού και την αποφυγή 
δημιουργίας αδικαιολόγητων φραγμών στην ανάπτυξη του. 
Για τον τρόπο χειρισμού της συγκεκριμένης προσφοράς, 
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υποβάλαμε εισηγήσεις ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης 
του προβλήματος. 

(xi) Εκσκαφή σκαμμάτων και άλλων συναφών εργασιών 
για την τοποθέτηση υπόγειων καλωδίων χαμηλής 
τάσης και μέσης τάσης. – Αρ. ∆ιαγωνισμού 067/2014. 
∆ιαπιστώθηκε ότι συγκεκριμένος όρος του διαγωνισμού 
(10.1) δεν διασφάλιζε την αντικειμενική αξιολόγηση των 
προσφορών και, ως εκ τούτου, εισηγηθήκαμε όπως σε 
μελλοντικούς διαγωνισμούς με το ίδιο αντικείμενο, 
τροποποιηθεί ο πιο πάνω όρος ώστε να περιλαμβάνει σαφείς 
προϋποθέσεις/κριτήρια (τεχνικά και οικονομικά) για την 
αξιολόγηση/κατακύρωση τους, ώστε να τηρούνται οι αρχές 
της διαφάνειας, και ίσης μεταχείρισης. 

 
 
 
 
 

13(ε) 

(xii) Ειδική ∆ιατίμηση για Πολύτεκνες και ∆υσπραγούσες 
Οικογένειες.  

        Εισήγηση όπως η κοινωνική πολιτική του Κράτους 
εξασκείται από την ίδια την Κυβέρνηση. 

 
 

13(α) 

(xiii) Λιμενικά ∆ικαιώματα.  

Εκκρεμότητα στη λήψη τελικής απόφασης για τα λιμενικά 
δικαιώματα που καταβάλλει η Αρχή στις παραλαβές 
μαζούτ. 

 
 

13(β) 

(xiv) Απαλλοτρίωση ακινήτων της Αρχής στη Λεμεσό - 
Συνεκδικαζόμενες Προσφυγές Αρ. 438/07 και 578/2008. 

H καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργων για τα οποία 
έγιναν απαλλοτριώσεις το 2000, έχει αφήσει εκτεθειμένη την 
Αρχή σε αγωγές των ιδιοκτητών της γης, με 
συνεπακόλουθο την καταβολή σημαντικών αποζημιώσεων. 

 
 

13(γ) 

Με εκτίμηση, 

 

 

 
(∆ρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ημοκρατίας 
 
Κοιν.: - Γενικό Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας 
 - Υπουργό Οικονομικών 
 - Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
 - Γενική Λογίστρια της ∆ημοκρατίας 
 - Πρόεδρο ∆ιοικητικού Συμβουλίου ΑΗΚ 
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