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Αρ. Φακ.  28.01.002.001 

Αρ.Τηλ. 22401300 
 
 
13 Ιουνίου 2014 
 
 
 
Γενική ∆ιευθύντρια 
Βουλής των Αντιπροσώπων, 
 
 
 

Οικονομικές Καταστάσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου  
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2013. 

Εσωκλείω την Έκθεσή μου επί των οικονομικών καταστάσεων της Αρχής Ηλεκτρισμού 
Κύπρου, για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2013, 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 2013, αναφέρονται 
συνοπτικά στον πιο κάτω πίνακα: 

Εισήγηση/επισήμανση Παράγραφος 
Έκθεσης 

(i)  Πρόωρη αφυπηρέτηση βάσει του Κανονισμού 29Α των 
περί ΑΗΚ (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1986-1996. 
Λήψη ενεργειών - Τερματισμός του σχεδίου πρόωρης 
αφυπηρέτησης - Κανονισμός 29Α των περί ΑΗΚ (Όρων 
Υπηρεσίας) Κανονισμών ως η προϋπόθεση του Υπουργού 
Οικονομικών για την έγκριση αποδέσμευσης σχετικού ποσού 
στον Προϋπολογισμό 2013. 

 
 

4(β)(ii) 

Γραφείο Γενικού Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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(ii) Επιδόματα & Ωφελήματα Προσωπικού.   

Εξέταση με τα αρμόδια Υπουργεία κατά πόσο υπάρχει 
αναγκαιότητα της συνέχισης παραχώρησης ή/και τροποποίησης 
επιδομάτων της ΑΗΚ, ως η σχετική εγκύκλιος Υπουργείου 
Οικονομικών.  Όσον αφορά στα παρεμφερή ωφελήματα που 
παραχωρούνται σε υπαλλήλους ή/και συνταξιούχους της Αρχής 
ύψους €9,6εκ. περίπου για το 2013, εισήγησή μας είναι ότι δεν θα 
πρέπει πλέον να επιβαρύνουν τον Οργανισμό αλλά τους 
υπαλλήλους/συνταξιούχους του. 

 
 
 

4(δ) 

(iii) Εξορθολογισμός Οργανικής ∆ομής.  
Λήψη των αναγκαίων μέτρων για εξορθολογισμό της οργανικής 
δομής της Αρχής περιλαμβανομένης της υποβολής 
μεσοπρόθεσμης στρατηγικής για τον εξορθολογισμό  την οποία 
ζήτησε η ΡΑΕΚ. 

 
5 

(iv) Ποντισμένα  Πυρομαχικά στη θαλάσσια περιοχή 
Ζυγίου.  
Λήψη των αναγκαίων μέτρων από ΑΗΚ αναφορικά με τα 
ποντισμένα πυρομαχικά στη θαλάσσια περιοχή Ζυγίου, 
περιλαμβανομένης της λήψης των αναγκαίων πληροφοριών που 
ζητήθηκαν από τους αντασφαλιστές της εταιρείας που παρέχει 
ασφαλιστική κάλυψη στα περιουσιακά στοιχεία της Αρχής. 

 
 
 

8 

(v) Καθυστερημένοι / Οφειλόμενοι Λογαριασμοί Κατανάλωσης 
Ηλεκτρισμού. 
Από το συνολικό οφειλόμενο ποσό προς την Αρχή για 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά την 31.12.2013 ύψους 
€139 εκ., ποσό ύψους €59,7εκ. αφορούσε καθυστερημένες 
οφειλές λογαριασμών ηλεκτρισμού ρεύματος. Αναγκαιότητα 
λήψης τελικών αποφάσεων όσον αφορά στην απόφαση του ∆Σ 
για εφαρμογή του νέου Σχεδίου ∆ιαχείρισης των χρεωστών για 
αντιμετώπιση του προβλήματος των καθυστερημένων οφειλών / 
υλοποίηση του Σχεδίου ή/και λήψη αποτελεσματικότερων μέτρων 
για διασφάλιση των συμφερόντων της ΑΗΚ. 

 
 
 
 
 

11 

(vi) Προστασία του Εισοδήματος της Αρχής. 
Εισηγήσεις/επισημάνσεις που αφορούν στην προστασία του 
εισοδήματος της Αρχής. Εντοπισμός παράνομων επεμβάσεων 
σε συσκευές της Αρχής, μετρητές που χρήζουν αντικατάστασης 
(περίπου 74000 μετρητές ξεπέρασαν την περίοδο χρήσιμης 
ζωής τους), μη εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου των 
διαφόρων κατηγοριών μετρητών με αποτέλεσμα την απώλεια 
εισοδημάτων της Αρχής π.χ. λανθασμένες καταχωρίσεις ηλ. 
Ρεύματος.  
Εντατικοποίηση και ενδυνάμωση των διαδικασιών εσωτερικού 
ελέγχου μετρητών/διαδικασιών εγκατάστασης μετρητών. 

 
 
 
 
 

12 

(vii) Αδυναμίες στο σύστημα έκδοσης υλικών από την 
αποθήκη.  
Λήψη διορθωτικών μέτρων όσον αφορά στις αδυναμίες στο 
σύστημα έκδοσης υλικών από την αποθήκη ώστε να μην 
επιτρέπεται η έκδοση υλικών χωρίς εξουσιοδότηση. 
 

 
 
 

15 
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(viii) Φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας.  
∆ιευκρίνιση των φορολογικών υποχρεώσεων της Αρχής όσον 
αφορά στην φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας. 

 
16 

(ix)  Αγορά Νομικών Υπηρεσιών. 
 

Έγινε εισήγηση για εξέταση του ενδεχομένου αναθεώρησης και 
επικαιροποίησης του είδους των παρεχομένων υπηρεσιών του 
εξωτερικού νομικού συμβούλου, σε συνδυασμό με την 
αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του εσωτερικού Τμήματος νομικών 
υπηρεσιών της Αρχής, ώστε να μειωθεί το κόστος των παρεχομένων 
εξωτερικών υπηρεσιών. Εισηγηθήκαμε επίσης να ληφθεί υπόψη 
σχετική εγκύκλιος της αρμόδιας αρχής δημοσίων συμβάσεων. 

 
 
 

18 

 

(x)  Νέα Περιφερειακά Γραφεία της ΑΗΚ στην Πάφο – Αρ. 
∆ιαγ. 135/2008. 
∆ιαπιστώθηκε σημαντική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του 
έργου, για την οποία δεν εφαρμόστηκε η πρόνοια της σύμβασης 
που αφορά τις ρήτρες καθυστέρησης και την αποκοπή 
χρηματικής αποζημίωσης. Υποβάλαμε εισήγηση όπως 
επανακαθοριστεί άμεσα η προσέγγιση της Αρχής στο χειρισμό 
τέτοιων υποθέσεων ώστε, μετά την παρέλευση του συμβατικά 
καθορισμένου χρόνου συμπλήρωσης του έργου (με τις 
παρατάσεις που έχουν δοθεί), να εφαρμόζεται αυτόματα η 
αποκοπή της καθορισμένης ποινικής ρήτρας από τις πληρωμές 
προς τον εργολάβο. 

 
 
 
 
 
 

19(β) 

(xi) Εργασίες Λάκκων, Σκαμμάτων και Στησίματος 
Πασσάλων σε Όλες τις Περιφέρειες της ΑΗΚ – Αρ. ∆ιαγ. 
072/2013. 
∆ιαπιστώθηκε ότι η κατακύρωση του διαγωνισμού έγινε σε 
προσφοροδότη ο οποίος είχε υποβάλει εκπρόθεσμα, μέρος των 
στοιχείων που απαιτούνταν για αξιολόγηση του τεχνικού μέρους 
της προσφοράς του, με τα οποία ωστόσο δεν τεκμηριωνόταν ότι 
πληρούσε τις απαιτήσεις του διαγωνισμού όσον αφορά την 
προηγούμενη εμπειρία του. Επίσης, η βεβαίωση του Τμήματος 
Εσωτερικών Προσόδων που υποβλήθηκε από τον εν λόγω 
προσφοροδότη, έφερε ημερομηνία μεταγενέστερη της 
ημερομηνίας αποδοχής της προσφοράς του από την Αρχή. 
Υποβάλαμε εισήγηση όπως  για το θέμα ζητηθούν οι απόψεις της 
αρμόδιας αρχής δημοσίων συμβάσεων οι οποίες να 
ακολουθούνται σε μελλοντικές ανάλογες περιπτώσεις. 

 
 
 
 
 
 

19(γ) 

(xii) Supply, Installation and Commissioning of Advances 
Metering Infrastructure – Αρ. ∆ιαγ. 070/2012. 

Συγκεκριμένοι λόγοι οδήγησαν τον διαγωνισμό σε αστοχία. Η 
Αρχή θα πρέπει να διεξαγάγει διοικητική έρευνα για να εντοπίσει 
τους λόγους αυτούς και τυχόν ευθύνες λειτουργών της. 

 

 
 
 

19(δ) 

(xvii) Συντήρηση/Ανέγερση Κτιρίων Υποσταθμών ∆ιανομής 
11KV και άλλες εργασίες – Αρ. ∆ιαγ. 001/2013. 

∆ιαπιστώθηκε ότι η Αρχή είχε ζητήσει από τον χαμηλότερο 
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προσφοροδότη, στον οποίο κατακυρώθηκε στη συνέχεια ο 
διαγωνισμός, να υποβάλει σημαντικό αριθμό πιστοποιητικών 
καθώς και να συμπληρώσει έντυπα του διαγωνισμού μετά την 
υποβολή της προσφοράς του, η παράλειψη της υποβολής των 
οποίων, ταυτόχρονα με την προσφορά του, την καθιστούσε 
άκυρη. Υποβάλαμε εισήγηση όπως για το θέμα ζητηθούν οι 
απόψεις της αρμόδιας αρχής δημοσίων συμβάσεων οι οποίες να 
ακολουθούνται σε μελλοντικές ανάλογες περιπτώσεις. 

 
 
 
 

19(ε) 

(xiv) Εκσκαφή σκαμμάτων και άλλων συναφών εργασιών 
για την τοποθέτηση υπόγειων καλωδίων χαμηλής και μέσης 
τάσης. – Αρ. ∆ιαγ. 004/2013. 

Έγινε εισήγηση όπως σε μελλοντικούς διαγωνισμούς περιληφθεί 
πρόνοια η οποία να επιτρέπει την προσκόμιση από τον 
επιτυχόντα προσφοροδότη «∆έσμευσης Κάλυψης Κεφαλαίου 
Κίνησης» σε περίπτωση που δεν πληρoί τα κριτήρια οικονομικής 
και χρηματοοικονομικής επάρκειας του διαγωνισμού. 

 
 
 
 

19(στ) 

(xv)   Προμήθεια Ξύλινων Πασσάλων. – Αρ. ∆ιαγ. 016/2013. 

∆ιαπιστώθηκε ότι, ενώ ο χαμηλότερος προσφοροδότης δεν 
πληρούσε τις απαιτήσεις των όρων του διαγωνισμού όσον αφορά 
την οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα του, εντούτοις η 
Αρχή – αντί να απορρίψει την προσφορά του – αποφάσισε να 
του κατακυρώσει τον διαγωνισμό. Υποβάλαμε εισήγηση όπως 
για το θέμα ζητηθούν οι απόψεις της αρμόδιας αρχής δημοσίων 
συμβάσεων οι οποίες να ακολουθούνται σε μελλοντικές ανάλογες 
περιπτώσεις. 

 
 
 
 

19(ζ) 

(xvi) Ειδική ∆ιατίμηση για Πολύτεκνες και ∆υσπραγούσες 
Οικογένειες.  
Εισήγηση όπως η κοινωνική πολιτική του Κράτους εξασκείται 
από την ίδια την Κυβέρνηση. Το θέμα των ειδικών διατιμήσεων 
χρήζει επανεξέτασης ιδιαίτερα υπό το φως των επικείμενων 
αποκρατικοποιήσεων. 

 
20(β) 

(xiii) Λιμενικά ∆ικαιώματα. Εκκρεμότητα στη λήψη τελικής 
απόφασης για τα λιμενικά δικαιώματα που καταβάλλει η ΑΗΚ στις 
παραλαβές μαζούτ. 

 
20(γ) 

Με εκτίμηση, 

 

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