
          
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003. 

 

1. Γενικά 

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

Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασµών) Νόµων του 1983 και 1984, 

για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Οι λογαριασµοί 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 τις πρόνοιες των ίδιων Νόµων, η Υπηρεσία µου έχει διενεργήσει επιπρόσθετο 

οικονοµικό και διαχειριστικό έλεγχο. 

2. Προϋπολογισµός 

(α) Έγκριση.  Ο Προϋπολογισµός της Αρχής για το 2003 υποβλήθηκε έγκαιρα 

στον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού στις 26.6.02 και, µετά από 

διαβουλεύσεις που έγιναν µε το Υπουργείο Οικονοµικών, εγκρίθηκε από το 

Υπουργικό Συµβούλιο στις 31.10.2002 και κατατέθηκε στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων δυνάµει του άρθρου 3 των περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 

∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισµών) Νόµων στις 13.11.2002, ενώ, µε βάση τις 

πρόνοιες των πιο πάνω Νόµων, έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή το αργότερο 

µέχρι τις 30.9.2002.  Ο Προϋπολογισµός ψηφίστηκε σε Νόµο που δηµοσιεύτηκε 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 31.12.2002 (αρ.68(ΙΙ)/2002).   

Προνοούσε συνολικές δαπάνες ύψους £276,98 εκ.   

(β) Τροποποιητικός Προϋπολογισµός. Στις 13.2.2004 ψηφίστηκε ο Νόµος αρ. 

6(ΙΙ)/2004, ο οποίος τροποποιεί τον περί Προϋπολογισµού της Αρχής Ηλεκτρισµού 

Κύπρου Νόµο του 2003.  

 

 

 

 
Νόµος Κεφ./ Κονδύλι Ποσά που 

ψηφιστήκαν 
Ολικά ποσά που 
απαιτούνται για 
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2004 Άρθρο µε το Βασικό 
Νόµο 2003 

τη χρήση του 
έτους 2003 

  2.         ∆απάνες Λειτουργίας £ £ 
2-240 Ελλειµµατική Εισφορά στο 

Ταµείο Συντάξεων  
3.300.000 12.311.000  

2-259 Συνεισφορά για την Άµυνα - 300.000 

 

(γ)   Συµπληρωµατικοί Προϋπολογισµοί. Στις 31.1.2003, 25.7.2003 και 

23.12.2003 εγκρίθηκαν οι περί Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού της Αρχής 

Ηλεκτρισµού Κύπρου Νόµοι [(Αρ.1 (Ν.10(II)/2003), Αρ.2 (Ν.50(II)/2003) και Αρ.3 

(Ν.74(II)/2003)], αντίστοιχα, για τη χρήση του έτους που λήγει στις  31 ∆εκεµβρίου 

2003.  

 
 

Νόµος 
2003 

 
 

Κεφ./ 
Άρθρο 

 
 
 

Κονδύλι 

 
Αρχικός 
Προϋπο-
λογισµός 

Συµπληρω-
µατικός 

Προϋπολογι-
σµός 

 
 
 

Ολικό 
   £ £ £ 

Αρ.1 
Ν.10(II)  

1-100 
2-200 

Αποδοχές Προσωπικού 
∆απάνες Λειτουργίας 

44.319.320 
  2.834.365 

 2.939.163  
28.335 

47.258.483 
2.862.700 

Αρ.2 
Ν.50(II)  

2-270 Χορηγία προς το 
Κράτος 

- 25.000.000 25.000.000 

Αρ.3 
Ν.74(II)  

4-530 ‘Επένδυση στην 
εξηρτηµένη Εταιρεία 
‘Ηλεκτρική Λτδ’.’ 

- 
11.100.000 11.100.000 

 

(δ) Εκτέλεση Προϋπολογισµού.  Έχει παρατηρηθεί ότι µετά τη λήξη κάθε 

οικονοµικού έτους (31η ∆εκεµβρίου) δεν ετοιµάζεται έγκαιρα κατάσταση εκτέλεσης 

του Προϋπολογισµού που να δείχνει αναλυτικά τα ποσά που έχουν χρεωθεί, τόσο 

κατά Κονδύλι όσο και κατά Άρθρο/Κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια του έτους, σε σχέση 

µε τα αντίστοιχα ποσά που εγκρίθηκαν από τη Βουλή, και στην οποία φαίνονται 

καθαρά τυχόν υπερβάσεις ή εξοικονοµήσεις Κονδυλίων/ Κεφαλαίων/Άρθρων. 

 

 

 



 3 

Επίσης, δεν ετοιµάζεται έγκαιρα συµφιλιωτική κατάσταση που να συµφιλιώνει τα 

ολικά ποσά που έχουν δαπανηθεί κατά Κονδύλι µε εκείνα που εγκρίθηκαν από τη 

Βουλή.  

Η τήρηση της πάνω κατάστασης καθίσταται αναγκαία για την ορθή παρακολούθηση 

της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού και την έγκαιρη διακρίβωση τυχόν υπερβάσεων 

και συνεπώς θα πρέπει να συµπληρώνεται το συντοµότερο µετά τη λήξη κάθε 

οικονοµικού έτους.  

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι το πιο πάνω πρόβληµα θα εξαληφθεί το 

2005 µε την εγκατάσταση της νέας έκδοσης του µηχανογραφικού συστήµατος SAP. 

(ε) Αδαπάνητα ποσά Προϋπολογισµού. Ενώ οι δαπάνες που 

προϋπολογίστηκαν για έργα αναπτύξεως στον αναθεωρηµένο Προϋπολογισµό της 

Αρχής για το 2003 ήταν £102 εκ., οι πραγµατικές δαπάνες ανήλθαν σε £63,7 εκ., 

παρέµεινε δηλαδή αδαπάνητο ποσό ύψους £ 38,3 εκ. ή ποσοστό 37,6 %, λόγω 

κυρίως της µη εκτέλεσης ή µη συµπλήρωσης των πιο κάτω έργων: 

 
Κονδύλι  Προϋπολ. ∆απάνη Αδαπάνητα Ποσοστό 

  £ εκ. £ εκ.      £ εκ.        % 

4-504 
Εγκατάσταση Αιολικού 
Πάρκου στην περιοχή του 
Κούρρη 

 
 

5,0 

 
 
- 

 
 

5,0 

 
 

100 

4-506 
Εγκατάσταση 
Ανεµογεννήτριας στο Σταθµό 
Βασιλικού 

 
 

1,3 

 
 
- 

 
 

1,3 

 
 

100 

4-509 
Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραµµα 
Παραγωγής  
(Σταθµός Βασιλικού Μον.3) 

 
32,3 

 
26,7 

 
5,6 

 
17,3 

4-512 Βελτίωση και Επέκταση του 
∆ικτύου Μεταφοράς 

 
14,6 

 
10,2 

 
4,4 

 
30,1 

4-516 Εγκατάσταση Μετρητών 2,5 0,6 1,9 76,0 

4-518 Βελτίωση και Ανέγερση 
Κτιρίων και Υποστατικών  

 
9,3 

 
4,3 

 
5,0 

 
53,8 

4-528 Σύστηµα Πληροφορικής 1,6 0,1 1,5        97,7 
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Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο της Αρχής, οι λόγοι για τους οποίους έχουν µείνει 

αδαπάνητα τα πιο πάνω κονδύλια, είναι οι ακόλουθοι: 

4-504  Εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου στην περιοχή του Κούρρη (£5,0 εκ.) 

Οι Κρατικές και Τοπικές Αρχές δεν εξέδωσαν έγκαιρα τις απαιτούµενες Πολεοδοµικές 

Άδειες. 

4-506  Εγκατάσταση Ανεµογεννήτριας στο Σταθµό Βασιλικού (£1,3 εκ.) 

∆εν έχουν εκδοθεί οι απαιτούµενες Πολεοδοµικές Άδειες.  Το έργο αυτό ήταν πιλοτικό, 

και δεν χρειάζεται πλέον να εκτελεστεί. 

4-509  Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραµµα Παραγωγής 
 Σταθµός Βασιλικού Μονάδα Αρ. 3 (£5,6 εκ.) 
Όσον αφορά στη µονάδα 3 παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην υπογραφή των 

συµβολαίων µετά που ένας προσφοροδότης στον οποίο έγινε κατακύρωση για ένα 

από τα κύρια συµβόλαια του έργου τέθηκε υπό εκκαθάριση.  Αποτέλεσµα ήταν η 

καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών και κατά συνέπεια υπάρχει µικρή 

καθυστέρηση στην  εκτέλεση του έργου. 

4-512  Βελτίωση και επέκταση ∆ικτύου Μεταφοράς (£4,4 εκ.) 

Η καθυστέρηση οφείλεται κυρίως στη µη έγκαιρη έκδοση των απαιτούµενων 

Πολεοδοµικών Αδειών από το Κράτος και τις Τοπικές Αρχές για έναρξη των νέων 

έργων. 

4-516  Εγκατάσταση Μετρητών (£1,9 εκ.) 

Λόγω φόρτου εργασίας η Αρχή δεν προχώρησε στην αντικατάσταση των 

υφιστάµενων ηλεκτροµηχανικών µετρητών µε νέους ηλεκτρονικούς µετρητές όπως 

είχε προγραµµατιστεί. 

4-518  Βελτίωση και Ανέγερση Κτιρίων και Υποστατικών (£5,0 εκ.) 

Ποσό £3,4 εκ. οφείλεται στην καθυστέρηση έκδοσης προσφορών για την ανέγερση 

νέων αποθηκών στις διάφορες πόλεις της Κύπρου και το υπόλοιπο στην 

καθυστέρηση έκδοσης προσφορών για την ανέγερση Περιφερειακών και Τοπικών 

Γραφείων της Αρχής. 

 

 

4-528  Σύστηµα Πληροφορικής (£1,0) 
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Η διαφορά προκύπτει από την αναβολή της αναβάθµισης του Συστήµατος 

Πληροφορικής (εφαρµογή της νέας έκδοσης SAP R/3). 

(στ) Υπερβάσεις σε Κονδύλια του Προϋπολογισµού.  

(i) Σε ορισµένα Άρθρα  έχουν παρατηρηθεί υπερβάσεις, οι οποίες δύνανται να 

καλυφθούν από άλλα Άρθρα, σύµφωνα µε το σχετικό Νόµο, αλλά µέχρι σήµερα 

δεν έχουν εγκριθεί από το Συµβούλιο της Αρχής.  Επίσης, σύµφωνα µε τον ίδιο 

Νόµο, η έγκριση των υπερβάσεων πρέπει µέσα σε τρεις µήνες να κατατεθεί από 

τον αρµόδιο Υπουργό στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος της Αρχής, το Συµβούλιο στις 8.6.04 ενέκρινε την 

κάλυψη των υπερβάσεων από άλλα Άρθρα του Προϋπολογισµού και η έγκριση θα 

σταλεί στο Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού για προώθηση στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων. 

(ii) Κονδύλι 2-240 (Ελλειµµατική Συνεισφορά στο Ταµείο Συντάξεων)  Σύµφωνα 

µε αναλογιστική µελέτη που έγινε την 01.01.03, η συνολική ελλειµµατική εισφορά 

στο Ταµείο Συντάξεων ανερχόταν στο ποσό των £46.457.000 και το ποσό που 

αναλογούσε για το έτος 2003 ανερχόταν στις ₤12.311.000.  Ο Προϋπολογισµός 

του 2003, ο οποίος είχε ήδη εγκριθεί πριν δηµιουργηθεί η νέα ανάγκη για κάλυψη 

της νέας ελλειµµατικής εισφοράς στο Ταµείο Συντάξεων (01.01.03), περιλάµβανε 

αρχική πρόνοια ύψους £3.300.000, µε αποτέλεσµα να χρειαστεί  η έγκριση 

πρόσθετου ποσού ύψους £9.011.000, ώστε να καλυφθεί το ποσό της 

ελλειµµατικής εισφοράς που αναλογούσε για το έτος 2003.  

Στο ίδιο νοµοσχέδιο συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού προστέθηκε και το 

ποσό της οφειλής που εκκρεµούσε για το 2002 (σχετική αναφορά έγινε στην 

έκθεση µου για το έτος 2002), ύψους £6.685.000, δηλαδή η συνολική πρόνοια 

στο εν λόγω νοµοσχέδιο, που στάληκε στη Βουλή στις 11.12.03,  ήταν 

£15.696.000 (£9.011.000 για το 2003 + £6.685.000 για το 2002). 

Η Βουλή στις 13.2.04 ενέκρινε µε τροποποιητικό Προϋπολογισµό το ποσό των 

₤12.311.000  που αφορούσε το έτος 2003, ενώ για την ελλειµµατική εισφορά του 

έτους 2002 έκρινε ότι, για σκοπούς ορθολογικής διαχείρισης, θα έπρεπε να 

κατατεθεί νέο νοµοσχέδιο, το οποίο και κατατέθηκε στις 3.5.2004 και ψηφίστηκε 

σε Νόµο στις 28.5.2004 (Ν.21(ΙΙ)/2004). 

3. Οικονοµική κατάσταση 
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(α)   Αποτελέσµατα έτους.  Σύµφωνα µε τους ελεγµένους λογαριασµούς 

παρουσιάζεται πλεόνασµα £13,83 εκ. πριν από τη φορολογία.  Συνοπτικά τα 

αποτελέσµατα των δυο τελευταίων ετών παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

 
 2003  2002 
 £ εκ.  £ εκ. 

΄Εσοδα 225,11  199,85 
΄Εξοδα 211,28  182,40 
Πλεόνασµα έτους 13,83  17,45 

 
(β)  Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική 

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

 
 2003  2002 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 2,86  2,55 

Πλεόνασµα προς Απασχολούµενο Κεφάλαιο 6,05%  6,00% 

 

4. Αναπτυξιακό Πρόγραµµα της Αρχής 1995-2003 

Το έτος 2003 η Αρχή σύναψε δύο δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Αναπτύξεως, 

συνολικού ποσού ευρώ 75 εκ. για την 3η µονάδα του Βασιλικού (φάση 2) και ευρώ 

100 εκ. για το έργο διανοµής – µεταφοράς. Στις 29.12.03 απέσυρε ευρώ 100 εκ. για 

τα έργα αυτά.  

5. Μεταφορά πλεονασµάτων της ΑΗΚ ύψους £25 εκ. στο Πάγιο Ταµείο της 
∆ηµοκρατίας 

Κατά το 2002 η Αρχή, µε απόφαση της, παραχώρησε χορηγία ποσού ύψους £20 εκ. 

προς την Κυβέρνηση.  Για το σκοπό αυτό ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 17.01.03 

Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός. 

Κατά το υπό εξέταση έτος το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής αποφάσισε στις 

27.05.03 (απόφαση 9322) χορηγία ύψους £25 εκ. προς την Κυβέρνηση.  Για 

εκταµίευση του εν λόγω ποσού, η Βουλή ψήφισε το Συµπληρωµατικό 

Προϋπολογισµό (αρ. 2) του 2003 (Ν.50(ΙΙ)/2003) στις 25.07.03. 
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Όπως ανέφερα στην έκθεση µου για το προηγούµενο έτος, έχοντας υπόψη ότι ο 

Νόµος που διέπει τη λειτουργία της ΑΗΚ (Κεφ. 171, όπως τροποποιήθηκε 

µεταγενέστερα) δεν προνοεί τη µεταφορά τυχόν πλεονασµάτων στο Κράτος, σε 

συνδυασµό µε τις πρόνοιες του άρθρου 23 του ίδιου Νόµου, που περιορίζουν την 

ευχέρεια του Οργανισµού να συσσωρεύει αποθέµατα, έχω την άποψη ότι, αν η 

Αρχή θεωρούσε ότι το πιο πάνω ποσό ήταν πέραν των αναγκών της, πράγµα 

απίθανο, αν ληφθεί υπόψη το αναπτυξιακό πρόγραµµα της και ο δανεισµός στον 

οποίο προβαίνει η Αρχή για χρηµατοδότηση του, θα έπρεπε να επιστραφεί στους 

καταναλωτές υπό µορφή µείωσης των τελών ή µε άλλους τρόπους.  Η µεταφορά 

των πλεονασµάτων στο Πάγιο Ταµείο µπορεί να θεωρηθεί ότι ουσιαστικά 

ισοδυναµεί µε έµµεση φορολογία των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. 

6. Προσωπικό - Μισθοί, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές 

Η Αρχή εργοδοτούσε 2268 πρόσωπα (2187 για το 2002), από τα οποία τα 2060 

(2000 για το 2002) υπηρετούσαν σε µόνιµες θέσεις και 208 σε προσωρινές θέσεις.  

Οι δαπάνες για µισθούς, επιδόµατα, υπερωρίες και για εργοδοτικές εισφορές κατά 

τα τελευταία δυο έτη παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 2003  2002 
 £000  £000 
(α)  Μόνιµοι υπάλληλοι    
Μισθοί και τιµαριθµικά επιδόµατα 29.515  27.642 
∆ιάφορα επιδόµατα και υπερωρίες 3.771  3.284 
Εργοδοτικές εισφορές 3.156  2.817 
Ωφελήµατα προσωπικού  2.969  2.683 
Εισφορές στο Ταµείο Συντάξεων  19.958  15.255 
 59.369  51.681 
    
(β)  Προσωρινοί υπάλληλοι 1.443  1.480 
 60.812  53.161 

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

προσωπικό, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ελλειµµατική εισφορά στο Ταµείο Συντάξεων, 

ήταν: 

 
2003  2002  Αύξηση 

£  £   
22.844  21.255  7,5% 
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Λαµβάνοντας υπόψη την ελλειµµατική εισφορά στο Ταµείο Συντάξεων, το κόστος 

της Αρχής ανά υπάλληλο αυξάνεται κατά περίπου £2.979.  

Η πιο πάνω αύξηση οφείλεται κυρίως στη γενική αύξηση των βασικών µισθών κατά 

2,75%, στην αύξηση του τιµαριθµικού δείκτη και στις αναβαθµίσεις θέσεων που 

απορρέουν από τη συλλογική σύµβαση.  

7. Σχέδια Συντάξεων 

(α)   Η ανάλυση των εισφορών της Αρχής στα Σχέδια Συντάξεων των υπαλλήλων 

κατά τα τελευταία δυο έτη ήταν: 

  2003  2002 
  £000  £000 
 Για τρέχουσα υπηρεσία  7.647  6.084 
 Για προηγούµενη υπηρεσία  12.311  9.171 
  19.958  15.255 

  
(β)  Άσκηση Εκλογής Σχεδίου Συντάξεων.  Με την τροποποίηση των 

Κανονισµών του Σχεδίου Συντάξεων που έγινε το 1990, δόθηκε δικαίωµα στους 

υπαλλήλους να επιλέξουν είτε να ενταχθούν στο Σχέδιο Συντάξεων χωρίς εισφορές, 

είτε να παραµείνουν στο Σχέδιο Συντάξεων της Αρχής µε εισφορές.  Η πλειονότητα 

των υπαλλήλων έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Συντάξεων χωρίς εισφορές, ενώ στο 

Σχέδιο Συντάξεων µε εισφορές παρέµειναν 9 υπάλληλοι, οι οποίοι διατηρούν το 

δικαίωµα µεταπήδησης τους στο Σχέδιο Συντάξεων χωρίς εισφορές κατά την 

ηµεροµηνία της αφυπηρέτησης τους. 

 

 

 

8. Ωφελήµατα προσωπικού. 

Η ανάλυση των ωφεληµάτων προσωπικού κατά τα τελευταία δύο έτη έχει ως 

ακολούθως: 
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  2003   2002 
  £  £ 
  Ταµείο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης  1.459.776  1.251.104 
  Ταµείο Ευηµερίας  592.129  545.461 
  Ταµείο Βοηθείας  215.760  213.542 
  Σχέδιο Υποτροφιών  182.950  186.700 
  Επιχορήγηση Κυλικείων  160.931  156.766 
  Επιδότηση Επιτοκίου Εκπαιδευτικών ∆ανείων  157.790  139708 
  Οµαδική Ασφάλεια Ζωής  166.899  156.208 
  Ασφάλεια Προσωπικών Ατυχηµάτων  32.887  33.261 
  2.969.122  2.682.750 

 
9. Σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης. 

Μετά την ψήφιση του Τροποποιητικού Κανονισµού 29Α των περί Α.Η.Κ. (Όροι 

Υπηρεσίας) Κανονισµών 1986-1996, η Α.Η.Κ. δύναται µε απόφαση της να επιτρέψει 

σε υπάλληλο, ο οποίος έχει συµπληρώσει ηλικία 50 χρόνων και 25 τουλάχιστον 

χρόνια πραγµατική υπηρεσία στην Α.Η.Κ., όπως αφυπηρετήσει πρόωρα.   

Στους πρόωρα αφυπηρετούντες υπαλλήλους προσφέρεται ως αποζηµίωση το 

µικρότερο από τα ποσά που αναφέρονται πιο κάτω: 

(α) Ποσοστό 70% της διαφοράς µεταξύ του µισθού που θα λάµβανε ο υπάλληλος 

µέχρι την κανονική ηλικία αφυπηρέτησης του και της σύνταξης που θα εισέπραττε 

µέχρι τότε, προεξοφλούµενης @ 7% (αξίες κατά την ηµεροµηνία αφυπηρέτησης). 

(β) Το σύνολο 25 µηνιαίων µισθών του υπαλλήλου, υπολογιζόµενο επί του 

τελευταίου µηνιαίου µισθού του. 

(γ) Εφάπαξ ποσό £ 30.000. 

Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Κανονισµού (19.4.96) µέχρι το τέλος του 

2003, έχουν αφυπηρετήσει 196 άτοµα, έναντι πρόσθετης συνολικής δαπάνης 

£3.340.435.  Αναλυτικά ο αριθµός αφυπηρετήσεων κατά έτος, µαζί µε τη σχετική 

δαπάνη, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 
Έτος 

 Αριθµός 
αφυπηρετήσεων 

  
∆απάνη 

    £ 
2003  22  503.794 
2002  28  418.107 
2001  27  501.793 
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2000  26  506.358 
1999  31  500.849 
1998  25  398.653 
1997  28  414.138 
1996  9  96.743 

Σύνολο   196   3.340.435 

 

Κατά το 2003 αφυπηρέτησαν 22 υπάλληλοι, έναντι συνολικής αποζηµίωσης 

£503.794.  Μεταξύ αυτών συµπεριλαµβάνονται και υπάλληλοι ηλικίας 58-59 ετών, µε 

υπολειπόµενη υπηρεσία µέχρι την κανονική αφυπηρέτηση περίπου 1-2 χρόνια.  Το 

ίδιο θέµα παρατηρήθηκε και κατά τον έλεγχο των λογαριασµών του 2001 και 2002 

και εξέφρασα την άποψη ότι, κατά την έγκριση της αφυπηρέτησης και έχοντας 

υπόψη τις επιδιώξεις του σχεδίου, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η ηλικία και η 

υπολειπόµενη υπηρεσία του υπαλλήλου.   

Σε απάντηση του, ο Πρόεδρος της ΑΗΚ ανέφερε ότι κάτι τέτοιο δεν αποκλείεται από 

τους ισχύοντες Κανονισµούς και η έγκριση για πρόωρη αφυπηρέτηση δίδεται κυρίως 

σε περιπτώσεις όπου υπάλληλοι σε αυτή την ηλικία παρουσιάζουν µικρά 

προβλήµατα υγείας, δεν µπορούν να ανταποκριθούν στη νέα τεχνολογία, για 

ανανέωση του προσωπικού κ.τ.λ. 

10. Υπερωρίες 

(α)  Γενικά.  Κατά τη διάρκεια του έτους πληρώθηκε υπερωριακή αποζηµίωση στο 

προσωπικό της Αρχής, συνολικού ύψους £1.733.132, σε σύγκριση µε £1.570.856 

το 2002 και £1.613.423 το 2001.  

Σηµειώνεται ότι ποσό ύψους £178.913 καταβλήθηκε σε 83 λειτουργούς της Αρχής 

που κατέχουν µισθολογική κλίµακα Α13 και άνω. 

Ενόψει και του γεγονότος ότι έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις πληρωµής 

υπερωριών, που σύµφωνα µε τα υπάρχοντα στοιχεία δεν δικαιολογούνται (όπως 

αναφέρεται στην επόµενη παράγραφο), εισηγήθηκα όπως προτού καταβληθεί 

οποιοδήποτε ποσό υπερωριακής αποζηµίωσης θα πρέπει να διερευνάται ότι έχει 

ακολουθηθεί η ορθή διαδικασία έγκρισης της υπερωριακής εργασίας, τα στοιχεία 

που υποβάλλονται είναι λογικά, ότι η εργασία έγινε υπερωριακά και όχι κατά τις 

εργάσιµες ώρες και ότι η υπερωριακή απασχόληση ήταν αναγκαία και δεν µπορούσε 

να διεξαχθεί κατά το συνηθισµένο ωράριο.  
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(β) Υπερωρίες Καταγραφέων Μετρητών Περιφέρειας Πάφου.  Ύστερα από 

καταγγελίες που υποβλήθηκαν στο Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 

από συγκεκριµένο υπάλληλο της Αρχής, εξετάστηκε, µεταξύ άλλων, και η 

υπερωριακή εργασία των καταγραφέων µετρητών της Περιφέρειας Πάφου. Το 

πόρισµα των ερευνώντων λειτουργών για τη συγκεκριµένη καταγγελία περιλάµβανε 

τα ακόλουθα: 

(i) Η υπερωριακή εργασία των καταγραφέων µετρητών δεν δικαιολογείται, αφού οι 

ώρες που απαιτήθηκαν για την υπερωριακή εργασία δεν συνάδουν  µε τα στοιχεία 

που καταχωρίζονται στους φορητούς καταχωρητές.  

(ii) Οι φορητοί καταχωρητές δεν έχουν καταγράψει καµιά ένδειξη ότι η εργασία των 

καταγραφέων έγινε εκτός των συνηθισµένων ωρών εργασίας, για την οποία 

απαιτήθηκε υπερωριακή αµοιβή από τους καταγραφείς µετρητών και πληρώθηκε 

από την Αρχή. 

(iii)  Για υπερωρίες που απαιτήθηκαν για Σαββατοκύριακα, οι καταγραφείς 

µετρητών απαίτησαν περισσότερες ώρες από όσες εργάστηκαν ή ήταν αναγκαίο να 

εργαστούν. 

Κατόπι γνωµάτευσης των Νοµικών της Συµβούλων, η Αρχή διόρισε ερευνώντες 

λειτουργούς για να εξετάσουν την πιθανότητα διάπραξης πειθαρχικού αδικήµατος 

από τους καταγραφείς µετρητών της Περιφέρειας Πάφου. Η εν λόγω έρευνα 

ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2004, αλλά δεν έχει ακόµη ετοιµαστεί το πόρισµα 

των ερευνώντων λειτουργών. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι το θέµα βρίσκεται κάτω από τον αυστηρό έλεγχο 

του Γενικού ∆ιευθυντή της Αρχής και ότι κατά διαστήµατα αποστέλλονται προς τους 

οικείους ∆ιευθυντές επιστολές που αφορούν την ορθολογιστική χρήση των 

υπερωριών.  

11. Υπάλληλοι που εργάζονται εκτός της κανονικής βάσης εργασίας τους. 

Η προκήρυξη θέσεων πρώτου διορισµού ή / και προαγωγής γίνεται µε βάση την 

οργανωτική διάρθρωση της Αρχής, σύµφωνα µε την οποία προνοούνται 

συγκεκριµένες θέσεις κατά βάση εργασίας. 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αρκετοί υπάλληλοι, οι οποίοι εργάζονται σε προσωπική 

βάση εργασίας και όχι στην κανονική βάση εργασίας που προνοείται στην 
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Οργανωτική ∆ιάρθρωση της Αρχής, κατά παράβαση των Κανονισµών (οι περί Αρχής 

Ηλεκτρισµού Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισµοί του 1986). 

Το πρόβληµα δηµιουργείται κυρίως στις περιπτώσεις όπου υπάλληλοι  τυγχάνουν 

προαγωγής, αλλά δεν µετακινούνται στη νέα θέση, επικαλούµενοι διάφορους 

λόγους.  Το γεγονός αυτό δηµιουργεί αρκετά προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία 

της Αρχής, προκαλεί αίσθηµα  αδικίας σε υπαλλήλους που αποποιούνται την 

προαγωγή για να µη µετακινηθούν από τη βάση εργασίας τους, ενώ παράλληλα δεν 

συµπληρώνεται η Οργανωτική ∆ιάρθρωση των διαφόρων τµηµάτων, µε αποτέλεσµα 

να υπάρχει έλλειψη προσωπικού  σε κάποια τµήµατα, ενώ σε άλλα να υπηρετούν 

υπεράριθµοι υπάλληλοι.   Σε σηµείωµα του Γενικού ∆ιευθυντή Υποστήριξης προς το 

Γενικό Εκτελεστικό ∆ιευθυντή της Αρχής ηµ. 5.12.2003, σηµειώνεται, µεταξύ άλλων, 

ότι η µη συµπλήρωση της Οργανωτικής ∆ιάρθρωσης των διαφόρων τµηµάτων 

δηµιουργεί καθυστερηµένη εργασία, µε αντίκτυπο στην οµαλή διεξαγωγή της 

λειτουργίας της Αρχής αλλά και µε επιπρόσθετο κόστος σε υπερωρίες, στην 

περίπτωση που η καθυστερηµένη εργασία δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί παράλληλα 

µε την υπόλοιπη εργασία.  

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι προωθείται η επίλυση του θέµατος 

λαµβάνοντας υπόψη και τις απόψεις των ∆ιευθυντών. 

12. Αδυναµίες στο σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 

(α) Κενά και αδυναµίες στη διαδικασία εισπράξεων.  Από τον έλεγχο στη 

διαδικασία εισπράξεων των διαφόρων λογαριασµών της Αρχής έχουν διαπιστωθεί 

κενά και αδυναµίες, τα κυριότερα από τα οποία αναφέρονται πιο κάτω : 

(i) Για την είσπραξη των λογαριασµών δεν εκδίδεται απόδειξη αλλά σφραγίζεται ο 

λογαριασµός του πελάτη  µε την ένδειξη ‘πληρώθηκε’, γεγονός που εγκυµονεί 

µεγάλους κινδύνους, αφού οι εισπράξεις µπορεί να κατακρατηθούν από τον 

ταµία ή σφραγίδα να χρησιµοποιηθεί και από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 

(ii) Το σύστηµα µε το οποίο γίνονται οι εισπράξεις λογαριασµών επιτρέπει στους 

Ταµίες/εισπράκτορες να ακυρώνουν από µόνοι τους και ανά πάσα στιγµή 

πράξεις εισπράξεων.  Σε επιτόπιο έλεγχο ζητήθηκε από τους εισπράκτορες 

όπως εκτυπώσουν στοιχεία πράξεων που ακυρώθηκαν (διαδικασία audit trail), 

πράγµα το οποίο αδυνατούσαν να πράξουν. 
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(iii) Οι αποδείξεις που εκδίδονται από το σύστηµα (στην περίπτωση που ο πελάτης 

δεν έφερε µαζί του το λογαριασµό του) τυπώνονται πάνω σε λευκό χαρτί (χωρίς 

τα διακριτικά της Αρχής), δεν φέρουν οποιαδήποτε στοιχεία, όπως π.χ. αρ. 

απόδειξης, ιστορικό οφειλών και πληρωµών του πελάτη, αρ. επιταγής µε την 

οποία πλήρωσε ο πελάτης, το ποσό του ΦΠΑ  κ.τ.λ. 

Όλα τα πιο πάνω κενά και αδυναµίες στο σύστηµα είσπραξης των εσόδων της Αρχής 

είναι σηµαντικά και δεν προστατεύουν όσο θα έπρεπε τους υπαλλήλους της Αρχής, 

αφού τους παρέχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε ανεπιθύµητες πράξεις, οι 

οποίες, σε τελευταία ανάλυση, αποβαίνουν σε βάρος τόσο των ιδίων όσο και της 

καλής εικόνας της Α.Η.Κ., για την οποία διετίθενται ή δαπανόνται κάθε χρόνο 

σηµαντικά ποσά. Οι περιπτώσεις κατακράτησης µετρητών που αναφέρονται πιο 

κάτω είναι ενδεικτικές των πιο πάνω αδυναµιών.  

 Εισηγήθηκα όπως γίνει σε βάθος επανεξέταση όλων των διαδικασιών και 

συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου από τον Κλάδο Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής και 

ληφθούν άµεσα διορθωτικά µέτρα, τόσο αναφορικά µε κενά και τις αδυναµίες που 

αναφέρονται πιο πάνω, όσο και µε τυχόν άλλα που πιθανόν να επισηµανθούν στο 

µέλλον.  

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι έχουν ληφθεί µέτρα για τη θεραπεία των πιο πάνω 

αδυναµιών και θα τεθούν σε λειτουργία νέες µηχανές είσπραξης. 

• Κατακράτηση µετρητών από Ταµία 

Στις 19.12.03 υπάλληλος που εκτελούσε χρέη Ταµία στο Κέντρο Εξυπηρέτησης 

Πελατών στο Στρόβολο έλαβε επιταγή από πελάτη προς εξόφληση του λογαριασµού 

του, συνολικού ποσού ₤17.714,21. Αφού σφράγισε το λογαριασµό του πελάτη, του 

τον έδωσε και κράτησε το απόκοµµα, χωρίς να το παραδώσει στο τέλος της ηµέρας 

για έλεγχο και καταχώριση στο σύστηµα, µε αποτέλεσµα ο λογαριασµός να 

παρουσιάζεται στο σύστηµα ως απλήρωτος. Στις 5.1.04 χρησιµοποίησε την επιταγή 

για κάλυψη ελλείµµατος που δηµιούργησε από την κατακράτηση µετρητών που 

εισέπραξε από πολλούς άλλους καταναλωτές. Μετά τον εντοπισµό της 

κατακράτησης, ο εν λόγω υπάλληλος επέστρεψε το ποσό.  

• Κατακράτηση µετρητών από Καταγραφέα ∆ιαβάσεων. Υπάλληλος, ο οποίος 

ασκεί χρέη Καταγραφέα ∆ιαβάσεων στο Περιφερειακό Γραφείο Λευκωσίας – 

Κερύνειας – Μόρφου, κατά παράβαση των οδηγιών της Αρχής  εισέπραξε το 

ποσό των ₤1.360, ως κεφαλαιουχική συνεισφορά από αιτητή για την 
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ηλεκτροδότηση των υποστατικών του.  Το ποσό των ₤1.360 που εισπράχθηκε 

από τον πιο πάνω υπάλληλο κατακρατήθηκε από την ηµέρα είσπραξης (9.9.03) 

µέχρι την ηµεροµηνία κατά την οποία κλήθηκε από τους προϊστάµενους του να το 

επιστρέψει (23.12.03). Εκµεταλλευόµενος την απουσία του Ταµία, χρησιµοποίησε 

τη σφραγίδα του και σφράγισε τους όρους παροχής, µε την ένδειξη ότι το ποσό 

των ₤1.360 έχει εισπραχθεί.  

Για τις δύο πιο πάνω υποθέσεις έχει διεξαχθεί πειθαρχική έρευνα, τα πορίσµατα της 

οποίας έχουν σταλεί στους Νοµικούς Συµβούλους της Αρχής για γνωµάτευση και 

έκδοση κατηγορητηρίου. Όπως πληροφορήθηκα, τα κατηγορητήρια στάληκαν στην 

Αρχή στις 26.4.04 και ορίστηκε ως ηµεροµηνία ακρόασης των πειθαρχικών 

κατηγοριών ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η 25.5.04. 

Σηµειώνεται ότι η υπόθεση του καταγραφέα έχει σταλεί στο Γενικό Εισαγγελέα για 

στοιχειοθέτηση τυχόν ποινικών ευθυνών, ενώ η υπόθεση του ταµία δεν φαίνεται να 

έχει αποσταλεί. 

(β) Μη καταχώριση παραλαβής προµηθειών.  Όπως ανέφερα και σε 

προηγούµενες εκθέσεις µου, διαπιστώθηκαν κενά και αδυναµίες στη διαδικασία 

καταχώρισης της παραλαβής υλικών στο µηχανογραφηµένο σύστηµα.  Σχετικά 

αναφέρονται τα πιο κάτω: 

(i) ∆εν υπάρχει σχετική οδηγία που να καθορίζει τη διαδικασία καταχώρισης 

προµηθειών, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται προβλήµατα στην ορθή και 

έγκαιρη ενηµέρωση του µηχανογραφηµένου συστήµατος.   

(ii) Σε ορισµένες περιπτώσεις το µηχανογραφηµένο σύστηµα δεν ενηµερώνεται 

έγκαιρα µε τις παραλαβές των προµηθειών, ιδιαίτερα όταν οι προµήθειες δεν 

παραλαµβάνονται στις αποθήκες αλλά καταλήγουν απευθείας στον προορισµό 

τους (π.χ. στα αναπτυξιακά έργα της Αρχής), µε αποτέλεσµα αυτά να µην 

καταχωρίζονται. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις 

εµπορευµάτων που, ενώ παραλήφθηκαν και τιµολογήθηκαν, εκκρεµεί ακόµη  η 

καταχώριση τους στο σύστηµα, µε αποτέλεσµα τα σχετικά συµβόλαια να 

παρουσιάζουν λανθασµένη εικόνα.  Ενδεικτικά παραδείγµατα αναφέρονται πιο 

κάτω: 
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Αρ. 
Συµβολαίου / 
Παραγγελίας 

 
 

Περιγραφή 

 
Ηµεροµηνία 
Τιµολόγησης 

 
 

Ποσό (£) 
4500000573 Optical Groundwire and  

accessories 
Φεβρουάριος 

2000 
7.519 

4600000222/ 
4530009177 

Ηλεκτρονική εγκατάσταση στο 
Μηχανογραφικό Κέντρο 
Βασιλικού 

Μάιος 2000 5.756 

4500001120 Χειµερινές στολές υπαλλήλων 
της ΑΗΚ 

Φεβρουάριος 
2001 

5.752 

4600000472 / 
4530030081 

Power transformers and  
ancillary equipment  

Ιούλιος 2002 12.516 

358/99, 
4530028611 

132 KV Underground cable Μάιος 2002 5.537 

4500001832 132 KV Transmission Σεπτέµβριος 
2002 

16.570 

412/01, 
4530034534 

Ayia Napa Substation Ιανουάριος 
2003 

18.609 

4500002185 Προµήθεια οχηµάτων * Φεβρουάριος 
2003 

147.560 

 

* Η συγκεκριµένη περίπτωση, που αφορά την προµήθεια 17 οχηµάτων, δεν 

καταχωρίστηκε µέσω του λογαριασµού GR/IR, οπότε τίθεται επιπρόσθετα θέµα 

παρακολούθησης των παραλαβών των περιουσιακών  στοιχείων που δεν περνούν 

µέσω του πιο πάνω λογαριασµού.   

Συνολικά στις 31.12.03 υπήρχαν προµήθειες αξίας £2,97εκ. (σε σύγκριση µε £1,62 

εκ. το προηγούµενο έτος), για τις οποίες, ενώ είχε αποσταλεί το τιµολόγιο του 

προµηθευτή και σχεδόν όλες είχαν παραληφθεί, δεν ενηµερώθηκε το σύστηµα 

έγκαιρα.  Οι πιο πάνω περιπτώσεις, οι οποίες και παρουσιάζονται στο λογαριασµό 

310901 «Goods Received/Invoice Received», πρέπει να διερευνηθούν και να 

γίνουν οι σχετικές διορθώσεις/καταχωρίσεις στο σύστηµα, προκειµένου να 

ενηµερωθούν και τα σχετικά συµβόλαια/παραγγελίες κατάλληλα, ώστε να 

παρουσιάζουν την ορθή εικόνα στο µηχανογραφηµένο σύστηµα SAP. 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να δοθούν σχετικές οδηγίες, ώστε ο συγκεκριµένος 

λογαριασµός να ενηµερώνεται έγκαιρα. 

(iii) Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι αποθηκάριοι εξακολουθούν να ενηµερώνονται 

τηλεφωνικά για παραλαβές εµπορευµάτων βάσει συµβολαίων/ παραγγελιών και 

προβαίνουν σε καταχωρίσεις στο µηχανογραφηµένο σύστηµα, χωρίς να έχουν τα 

αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία και χωρίς οποιαδήποτε συµµετοχή τους στη 
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διαδικασία παραλαβής των προµηθειών.  Ως παράδειγµα αναφέρεται η παραλαβή 

οχηµάτων βάσει παραγγελίας του Τµήµατος Κρατικών Αγορών και Προµηθειών. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι οι πιο πάνω αδυναµίες θα διορθωθούν µε την 

έκδοση οδηγιών προς όλα τα Τµήµατα και µε την αναβάθµιση του µηχανογραφικού 

συστήµατος SAP. 

(γ) Παρακολούθηση και έλεγχος των συµβολαίων.  Η παρακολούθηση και ο 

έλεγχος των προσφορών µέσω του µηχανογραφηµένου συστήµατος SAP, όπως 

ανέφερα και σε προηγούµενες εκθέσεις µου, εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολη 

και χρονοβόρα, ενώ σε µερικές περιπτώσεις είναι αδύνατη.  Τούτο οφείλεται σε 

διάφορους λόγους, οι κυριότεροι των οποίων είναι (α) τα διάφορα στοιχεία είναι 

διασκορπισµένα σε διάφορα «φύλλα εργασίας» ή είναι ελλιπή, (β) σε µερικές 

περιπτώσεις η µη καταχώριση της πραγµατικής ηµεροµηνίας της παραγγελίας, (γ) 

η ενηµέρωση του συστήµατος µε τις παραλαβές των προµηθειών γίνεται µε 

καθυστέρηση κ.τ.λ.  

Σε απάντηση του Προέδρου αναφέρεται ότι θα ληφθούν διορθωτικά µέτρα µε την 

εφαρµογή του αναβαθµισµένου προγράµµατος SAP. 

(δ) Ελλιπή στοιχεία για πάγια.  Στο µηχανογραφικό σύστηµα SAP δεν 

καταχωρίζεται η πληροφορία σχετικά µε το συγκεκριµένο τόπο όπου τηρείται το κάθε 

πάγιο.  ∆εν συµπληρώνονται δηλαδή τα πεδία ‘’Location’’ και ‘’Room’’ που υπάρχουν 

στο SAP, αλλά υπάρχει µόνο ένδειξη ότι βρίσκεται στα Κεντρικά Γραφεία, σε 

Περιφέρεια, Ηλεκτροπαραγωγό Σταθµό κ.τ.λ.  Επίσης δεν υπάρχει η δυνατότητα 

εκτύπωσης από το σύστηµα SAP κατάστασης κατά κατηγορία οργάνων και µε την 

τοποθεσία ή τα άτοµα που είναι χρεωµένα.  Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αδυναµία 

ελέγχου της φυσικής ύπαρξης των παγίων που είναι καταχωρισµένα στο 

µηχανογραφικό σύστηµα SAP. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής ανέφερε ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη στο υφιστάµενο σύστηµα 

λόγω του ότι το κόστος διαχείρισης είναι πολύ µεγάλο σε σχέση µε τα ωφέλη. 

(ε) Απογραφή / Έλεγχος οργάνων ελέγχου.  Οι Λειτουργοί της Αρχής, µέσα στα 

πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων τους, χρησιµοποιούν διάφορα όργανα/συσκευές 

ελέγχου, το συνολικό κόστος των οποίων στις 31.12.2003 ήταν £2.236.362. 

Η τεχνική οδηγία 3/16/94 καλύπτει, µεταξύ άλλων, και τον έλεγχο των πιο πάνω 

οργάνων που χρησιµοποιούνται στις Περιφέρειες, στα Τµήµατα των Κεντρικών 
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Γραφείων και στους Σταθµούς Παραγωγής.  Σχετικά µε την εφαρµογή της πιο πάνω 

οδηγίας παρατηρήθηκε ότι οι πρόνοιες της, σε κάποια σηµεία, δεν ακολουθούνται, 

ενώ σε άλλα ακολουθούνται µερικώς και κατά βούληση από τις διάφορες 

Περιφέρειες. 

Εισηγήθηκα όπως στην εν λόγω οδηγία ενσωµατωθεί πρόνοια για κοινοποίηση  στον 

Εσωτερικό Ελεγκτή των «Πιστοποιητικών Στοιχείων Οργάνου» και των καταστάσεων 

µε  τις φυσικές καταµετρήσεις, ο οποίος να διεξάγει έλεγχο σχετικά µε τη φυσική 

ύπαρξη των πιο πάνω οργάνων. 

Ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να τηρείται η οδηγία, η οποία είναι 

υπό αναθεώρηση, µε στόχο κάθε Μονάδα να µπορεί να ελέγχει τα όργανα που 

διαθέτει. 

(στ) Οδηγίες διαφόρων Υπηρεσιών της Αρχής.  ∆ιαπιστώθηκε ότι δεν έχουν 

ακόµη εναρµονιστεί µε τα σηµερινά δεδοµένα και το νέο µηχανογραφηµένο σύστηµα 

της Αρχής οι οδηγίες των διαφόρων Υπηρεσιών προς το προσωπικό, οι οποίες 

διέπουν την εύρυθµη διεξαγωγή των εργασιών της Αρχής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 

ορισµένες οδηγίες ισχύουν από το 1979.  

Σε απάντηση του, ο Πρόεδρος της Αρχής ανέφερε ότι έχουν δοθεί οδηγίες για 

αναθεώρηση των εγκυκλίων/οδηγιών. 

13. Συµβάσεις Μίσθωσης Γης/Άδειες Χρήσης. 

(α) Μεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου 

συνοµολογήθηκαν αρκετές συµβάσεις µίσθωσης γης, στις οποίες το ετήσιο µίσθωµα 

είναι ονοµαστικό ή µειωµένο (δεν βασίζεται στην αγοραία αξία, ούτε αναθεωρείται 

ανά πενταετία), οι οποίες χρήζουν άµεσης αναθεώρησης, ώστε να συνάδουν µε τους  

περί Ελέγχου των ∆ηµοσίων Ενισχύσεων Νόµους του 2001 µέχρι 2003 (βασικός 

Νόµος αρ. 30(I)/2001). 

Ειδικότερα αναφέρεται ότι, για 12 συµβάσεις µίσθωσης δασικής γης  που αφορούν 

την Αρχή Ηλεκτρισµού, ο Έφορος ∆ηµοσίων Ενισχύσεων έχει εκδώσει σχετική 

απόφαση, η οποία δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα αρ. 3685, ηµερ. 

21.2.2003.  Με βάση την απόφαση αυτή, το Τµήµα ∆ασών ζήτησε µε σχετικές 

επιστολές ηµ. 8.8.2003 και 26.1.2004 όπως η Αρχή Ηλεκτρισµού  υπογράψει 

συµπληρωµατικές συµβάσεις µίσθωσης για όλες τις υφιστάµενες συµβάσεις 

προκειµένου αυτές να συνάδουν µε τον περί ∆ηµοσίων Ενισχύσεων Νόµο και το 
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ιχύον στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθεστώς, και όπως καταβάλει το ποσό των £11.693 

που αφορά το αναθεωρηµένο ενοίκιο για την περίοδο 1.5.2003 – 30.4.2004.  Μέχρι 

σήµερα δεν έχουν υπογραφεί οι πιο πάνω συµβάσεις, ούτε και έχει καταβληθεί το 

αναθεωρηµένο ενοίκιο της πιο πάνω περιόδου. 

(β) Η Αρχή έχει υπογράψει σηµαντικό αριθµό συµβάσεων µίσθωσης κρατικής γης µε 

την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, µέσω του Τµήµατος Κτηµατολογίου, κυρίως για σκοπούς 

ανέγερσης υποσταθµών.  Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται είτε για 

µακροχρόνιες µισθώσεις, είτε για άδειες χρήσης που ανανεώνονται από χρόνο σε 

χρόνο, για τις οποίες προνοείται  ονοµαστικό ή µειωµένο µίσθωµα και οι οποίες 

χρήζουν άµεσης αναθεώρησης, προκειµένου να συνάδουν µε τον περί Ελέγχου των 

∆ηµοσίων Ενισχύσεων Νόµο.  Σχετικές είναι οι επιστολές του Τµήµατος 

Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας ηµ. 7.10.2003 και 19.4.2004, µε τις οποίες 

ενηµερώνεται η Αρχή ότι το Τµήµα πρόκειται να αναθεωρήσει τα µισθώµατα µε βάση 

την αγοραία αξία.  

Ενόψει του γεγονότος ότι τα µισθώµατα θα βασίζονται στην αγοραία αξία των 

ακινήτων και η αύξηση αναµένεται να είναι τεράστια, εισηγήθηκα όπως η Αρχή  έρθει 

σε επαφή µε το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας και τον Έφορο ∆ηµοσίων 

Ενισχύσεων για εξέταση του θέµατος και της πιθανότητας σχετικής εξαίρεσης τους.  

Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή η εξαίρεση, να µελετήσει το ενδεχόµενο όπως 

προβεί στην αγορά κάποιων κτηµάτων που εκµισθώνει από το Κράτος. 

Σε απάντηση του, ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι η Αρχή θα διερευνήσει µε τον Έφορο 

Κρατικών Ενισχύσεων κατά πόσο η απόφαση του, αρ.3685 που δηµοσιεύτηκε στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 21.2.2003 εφαρµόζεται και στην 

προκειµένη περίπτωση, ενόψει του ότι τα ∆ίκτυα εξακολουθούν να διέπονται από 

µονοπωλιακό καθεστώς. 

14. ∆ιερευνώµενες υποθέσεις κλοπής ηλεκτρικού ρεύµατος και άλλες 
καταγγελίες. 

(α)  Παλαιές υποθέσεις.  Όπως ανέφερα και στις προηγούµενες µου εκθέσεις, µετά 

από προφορικές καταγγελίες συγκεκριµένου καταναλωτή και τη διερεύνηση τους 

από την Αρχή, εντοπίστηκε συγκεκριµένος ύποπτος για επεµβάσεις σε µετρητές 

καταναλωτών της Αρχής, µε σκοπό την υποκλοπή ηλεκτρικού ρεύµατος. 
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Από µεγάλη εκστρατεία που άρχισε από 20.12.2001 σε παγκύπρια κλίµακα, για 

διερεύνηση τόσο των περιπτώσεων του συγκεκριµένου υπόπτου, όσο και άλλων 

πιθανών υποκλοπών, προέκυψαν τα πιο κάτω στοιχεία.  

Μέχρι τον Απρίλιο του 2004, ο συνολικός αριθµός χρεώσεων που στάληκαν σε 

καταναλωτές για µη καταγραφείσα κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 168.  Από 

αυτές, οι 120 ήταν υποθέσεις που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο ύποπτο και οι 

υπόλοιπες αφορούσαν άλλες περιπτώσεις. 

Η αξία της µη καταγραφείσας κατανάλωσης υπολογίζεται σε £2,9 εκ. στην οποία, αν 

προστεθούν η συνεισφορά στο ΡΙΚ, ο ΦΠΑ, οι τόκοι και τα έξοδα διερεύνησης, τότε 

το ποσό αυξάνεται σε £4,2 εκατοµµύρια από τα οποία διευθετήθηκε η πληρωµή 

περίπου ενός εκατοµµυρίου.  

Οι πιο πάνω αναφερόµενες 168 υποθέσεις αναλύονται ως ακολούθως : 

 
Αρ. 

Περιπτώσεων 
Σχόλιο 

82 ∆ιευθετήθηκε η πληρωµή των οφειλόµενων ποσών 
8 Η χρέωση ενσωµατώθηκε στους λογαριασµούς 
6 ∆ιαδικασία για ενσωµάτωση των οφειλών στο Λογαριασµό 

31 Έγινε διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος 
14 Προσφυγή στο ∆ικαστήριο εναντίον της ΑΗΚ 
25 ∆ιάταγµα ∆ικαστηρίου εναντίον της ΑΗΚ για µη διακοπή 

1 Πολιτική Αγωγή γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος λογαριασµός 
στο όνοµα του. 

1 Οδηγίες στους Νοµικούς Συµβούλους για πολιτική αγωγή. 
168   

 

Μετά από σχετικές διευθετήσεις, έχει εισπραχθεί από διάφορες περιπτώσεις το ποσό 

των £254.538, ως εγγύηση, ενώ σε µία περίπτωση δεσµεύτηκε χωράφι αξίας 

£100.000, ως εγγύηση, είτε για διευθέτηση προσωρινού διατάγµατος είτε για 

επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύµατος. 

Από το Μάιο του 2003 µέχρι τον Απρίλιο του 2004 διευθετήθηκε η πληρωµή για 8 

πρόσθετες υποθέσεις, από τις οποίες για τις 4 οι πελάτες χρεώθηκαν µόνο µε έξοδα 

αντικατάστασης και εξέτασης του µετρητή, επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις δεν 

εντοπίστηκε κανένα στοιχείο για πιθανή αλλοίωση των ενδείξεων, παρά το γεγονός 
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ότι τα σφραγίσµατα του µετρητή βρέθηκαν να είναι πλαστά.  Για τις υπόλοιπες 4, το 

συνολικό ποσό χρέωσης που στάληκε ήταν £47.553 και το ποσό που διευθετήθηκε 

για πληρωµή ήταν £31.290. ∆ηλαδή κατά το υπό επισκόπηση έτος δεν 

διευθετήθηκαν ουσιαστικά µεγάλες υποθέσεις. 

Ετοιµάζονται εκθέσεις προόδου σε τακτά χρονικά διαστήµατα για την 

παρακολούθηση του θέµατος των υποκλοπών, οι οποίες υποβάλλονται τόσο προς 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΗΚ όσο και προς τη Βουλή. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι οι περιπτώσεις που εκκρεµούν 

παρουσιάζουν η κάθε µια τις δικές της δυσκολίες αλλά στόχος είναι η διευθέτηση 

τους είτε µε συµβιβασµό είτε νοµικά. 

(β) Επέµβαση σε εγκαταστάσεις της Αρχής από Ανώτερο Μηχανικό της 
Περιφέρειας Πάφου.  Κατόπι διερεύνησης πληροφορίας που δόθηκε στην Αρχή, 

πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη σε συγκεκριµένο υποσταθµό διανοµής της Περιφέρειας 

Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει επέµβαση στις εγκαταστάσεις από 

συγκεκριµένο υπάλληλο της Αρχής, ο οποίος ανεγείρει τριώροφη  οικοδοµή κοντά 

στον υποσταθµό.  

Η Αρχή διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά µε την πιθανότητα διάπραξης 

πειθαρχικού παραπτώµατος, το πόρισµα της οποίας, κατόπι γνωµάτευσης των 

Νοµικών της Συµβούλων, στάληκε στη Νοµική Υπηρεσία για διερεύνηση της 

πιθανότητας διάπραξης ποινικού αδικήµατος.  

Όπως έχω πληροφορηθεί, στο συγκεκριµένο υποσταθµό, ο οποίος είναι 315 KVA 

(σταθµός µέτριου µεγέθους), έχουν πραγµατοποιηθεί από το 2001-2003 10 

καταγραφές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από καταγραφείς µετρητών για 

οδικό φωτισµό, ενώ για την περίοδο 2000-2003 έχουν γίνει τρεις καταγραφές 

φορτίων των τροφοδοτών χαµηλής τάσης του υποσταθµού από τεχνικούς. Η  

επέµβαση δεν έγινε αντιληπτή, παρά το γεγονός ότι το καλώδιο ήταν ευδιάκριτα 

τοποθετηµένο/ στερεωµένο στον τοίχο του υποσταθµού.  

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος, δεν έχει ληφθεί ακόµη η γνωµάτευση της 

Γενικής Εισαγγελίας. 

(γ) Επέµβαση σε σφραγίδες µετρητών από υπαλλήλους του Κέντρου 
Εξυπηρέτησης Παραλιµνίου.   Ύστερα από καταγγελία που υποβλήθηκε στην 

Αρχή από τον επιστάτη του  Γραφείου Παραλιµνίου, για συγκεκριµένες αντικανονικές 
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ή/και παράνοµες ενέργειες δύο υπαλλήλων, η Αρχή διόρισε ερευνώντες λειτουργούς 

για τη διεξαγωγή έρευνας. Συγκεκριµένα, στην καταγγελία αναφερόταν ότι οι δύο 

υπάλληλοι προέβαιναν σε επεµβάσεις σε σφραγίδες µετρητών καταναλωτών. 

Παρόλο που η έρευνα έχει ολοκληρωθεί και έχει αποσταλεί επιστολή στους δύο 

υπαλλήλους, επισύροντας την προσοχή τους στους Όρους Υπηρεσίας και τις 

Οδηγίες των προϊσταµένων τους, εντούτοις στο σχετικό φάκελο δεν υπάρχει 

οποιοδήποτε πόρισµα µε τα ευρήµατα της έρευνας.  

15. Αναθεώρηση τιµών χρέωσης υπηρεσιών 

Έχει διαπιστωθεί ότι αρκετές υπηρεσίες που προσφέρονται προς το κοινό 

χρεώνονται σε πολύ χαµηλές τιµές, σε σχέση µε τα πραγµατικά κόστα της Αρχής. 

Σε σχετική µελέτη του Τµήµατος Εµπορικών Υπηρεσιών αναφέρονται δεκάδες είδη 

υπηρεσιών για τις οποίες η υφιστάµενη χρέωση  είναι πάρα πολύ χαµηλή σε σχέση 

µε τα πραγµατικά κόστα. Η εν λόγω µελέτη υποβλήθηκε στις 2.4.02 στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο για λήψη απόφασης, γεγονός που µέχρι σήµερα εκκρεµεί. Σηµειώνεται 

ότι, σε µερικές περιπτώσεις, η επιτόπια επίσκεψη συνεργείου της Αρχής γίνεται 

ύστερα από αίτηση ή και υπαιτιότητα του καταναλωτή (όπως π.χ. 

διακοπή/επανασύνδεση λόγω µη πληρωµής λογαριασµού ή παράνοµης επέκτασης 

ή επικίνδυνης εγκατάστασης, σπασµένος ασφαλειοφορέας ή µικροδιακόπτης, 

διαδικασία για είσπραξη ακάλυπτων επιταγών κ.τ.λ.)  Σε τέτοιες περιπτώσεις έχω την 

άποψη ότι πρέπει να γίνεται είσπραξη του πραγµατικού κόστους της υπηρεσίας, 

διαφορετικά σε τελευταία ανάλυση, το κόστος θα βαρύνει την ΑΗΚ και τους 

υπόλοιπους  καταναλωτές.  Μερικά παραδείγµατα αναφέρονται πιο κάτω:  

 
 

Είδος υπηρεσίας 
Υφιστάµενη 
χρέωση 

Κόστος 
υπηρεσίας 

∆ιακοπή/επανασύνδεση λόγω µη πληρωµής  
του λογαριασµού 

 
£ 2 

 
£ 19,80 

∆ιακοπή/επανασύνδεση λόγω παράνοµης επέκτασης  
ή εγκατάστασης 

 
£ 2 

 
£ 27,25 

∆ιακοπή µετά από αίτηση του πελάτη. 
(α) από τις ασφάλειες 
(β)από την παροχή 

 
 

£ 3 
£ 3 

 
 

£ 17,20 
£ 24,80 

Χρέωση για ακάλυπτες επιταγές - ; 
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Ο Πρόεδρος της Αρχής µου ανέφερε ότι το θέµα καλύπτεται από τη νέα Νοµοθεσία 

για τη ρύθµιση της αγοράς ηλεκτρισµού (Ν.122(ΙΙ)03) και οι χρεώσεις γίνονται σε 

συνεργασία µε την Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (PAEK).  Λόγω της 

επικείµενης αλλαγής της Νοµοθεσίας δεν προωθήθηκε η αναθεώρηση των τελών.  

16. Προσφορές 

(α)  Προσφορά αρ. 437/2003, Νέες Αποθήκες ΑΗΚ στη Λάρνακα (Συµβόλαιο 
αρ.4600000839).  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής αποφάσισε (συνεδρία ηµ. 

30.9.2003) την κατακύρωση της πιο πάνω προσφοράς, για τη δηµιουργία Νέων 

Αποθηκών της Αρχής στη Λάρνακα, στην εταιρεία  Ανδρέας Γεωργίου Λτδ, έναντι 

του συνολικού ποσού των £2.919.569, παρά το γεγονός ότι η συγκεκριµένη εταιρεία 

φαίνεται να µην πληρούσε ουσιώδεις όρους της προσφοράς. 

Συγκεκριµένα αναφέρεται ότι, σύµφωνα µε τις οδηγίες της προσφοράς, οι 

προσφοροδότες θα έπρεπε να υποβάλουν ελεγµένους λογαριασµούς για τα 

τελευταία πέντε έτη, ενώ η συγκεκριµένη εταιρεία δεν υπέβαλε ελεγµένους 

λογαριασµούς για τα έτη 2001 και 2002, κάτι που κρίθηκε από τους Νοµικούς 

Συµβούλους της Αρχής, κατά τη συζήτηση του θέµατος στο Συµβούλιο, ότι αποτελεί 

ουσιώδη απόκλιση από τους όρους της προσφοράς.  Επίσης, σύµφωνα µε τις 

συγκεκριµένες προδιαγραφές, η εταιρεία θα έπρεπε να δείξει ότι διαθέτει πολιτικό 

µηχανικό µε πενταετή τουλάχιστον πείρα σε έργα ανάλογης ή παρόµοιας φύσης και 

πολυπλοκότητας, κάτι που  δεν φαίνεται να πληρούσε ο πολιτικός µηχανικός που 

υποδείχθηκε από  την εταιρεία Α. Γεωργίου Λτδ.  Αναφέρεται ότι, σε διευκρινιστική 

συνάντηση που έγινε στις 21.10.2003 µεταξύ της Αρχής και της πιο πάνω εταιρείας, 

συµφωνήθηκε η αντικατάσταση του πολιτικού µηχανικού που είχε προταθεί στην 

προσφορά της εταιρείας. 

Έχω την άποψη ότι για τη συγκεκριµένη προσφορά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα 

έπρεπε να λάβει υπόψη του την άποψη των Νοµικών Συµβούλων της Αρχής, ότι η 

απόκλιση στην προσφορά της εταιρείας ήταν ουσιώδης, και να µην προχωρήσει 

στην κατακύρωση της.  Η αποδοχή της ουσιαστικής απόκλισης παραβιάζει την αρχή 

της ίσης µεταχείρισης και η µη υποβολή και αξιολόγηση των λογαριασµών του 

προσφοροδότη εκθέτει την Αρχή σε σοβαρό κίνδυνο, λόγω της πιθανότητας ο 

εργολάβος να µη διαθέτει την αναγκαία οικονοµική ευρωστία για την εκτέλεση του 

συµβολαίου. 
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Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι στην έκθεση αξιολόγησης των προσφορών  που έγινε 

από τους Εξωτερικούς Συµβούλους της Αρχής, οι οποίοι και εισηγήθηκαν την 

κατακύρωση στην εταιρεία Α. Γεωργίου Λτδ, δεν έγινε κανένα σχόλιο αναφορικά µε 

τα πιο πάνω θέµατα.  

(β)  Αγορές ποσοτήτων πολλαπλάσιων από εκείνες που ζητούνται στην 
προσφορά.  Έχει παρατηρηθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις αγοράζονται ποσότητες 
προϊόντων πολλαπλάσιες από εκείνες που αρχικά ζητούνται στις προσφορές.  

Εξέφρασα την άποψη ότι θα πρέπει να γίνεται καλύτερος προγραµµατισµός, 

πρόβλεψη και περίληψη των πραγµατικών αναγκών στους όρους προκήρυξης των 

προσφορών, ώστε να διασφαλίζονται συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού και 

ταυτόχρονα να εξασφαλίζονται χαµηλότερες τιµές.  Σε περίπτωση που υπάρχει 

πιθανότητα αύξησης των ποσοτήτων, αυτό πρέπει να γίνεται σαφές στους όρους, 

µαζί µε το επιτρεπτό λογικό ποσοστό αύξησης.  Ενδεικτικά παραδείγµατα 

αναφέρονται πιο κάτω : 

(i) Προσφορά αρ. 204/02, Ενοικίαση Οχηµάτων Σαλούν 4χ4.  Η προκήρυξη 

του πιο πάνω διαγωνισµού έγινε στις 26.8.02 και αφορούσε την ενοικίαση 2 

οχηµάτων  Saloon 4χ4 για 4 µήνες, µε δικαίωµα ανανέωσης για άλλους 4 µήνες. 

∆ιαπιστώθηκε ότι, ενώ αρχικά έγινε κατακύρωση και υπογραφή συµβολαίου µε την 

εταιρεία Α. Πέτσας & Υιοί Λτδ για ενοικίαση 3 οχηµάτων για περίοδο 4 µηνών (µέχρι 

24.1.03), για το ποσό των £6.480, µε δικαίωµα ανανέωσης για άλλους 4 µήνες, η 

Αρχή, µε βάση τον ίδιο διαγωνισµό, προχώρησε στην υπογραφή πρόσθετων 

συµβολαίων και παραγγελιών µε την ίδια εταιρεία, µε τη δικαιολογία των επείγουσων 

αναγκών, που κάλυψαν την περίοδο µέχρι 31.12.03 και αφορούσαν την ενοικίαση 

συνολικά 14 οχηµάτων.  Το συνολικό ύψος των παραγγελιών για την ενοικίαση 

αυτοκινήτων βάσει του πιο πάνω διαγωνισµού ανήλθε σε £92.008. 

(ii) Προσφορά αρ. 429/02, Αγορά Οχηµάτων.  Ο διαγωνισµός αυτός 

προκηρύχθηκε στις 24.10.02 και αφορούσε την προµήθεια διαφόρων οχηµάτων,  

µεταξύ των οποίων και 6 διπλοκάµπινα οχήµατα µε κίνηση και στους 4 τροχούς 

(item 2, EAC spec. 11-007). 

Στις 20.12.02 έγινε κατακύρωση στην εταιρεία Α. Loutsios, για 17 οχήµατα του πιο 

πάνω τύπου (5 οχήµατα αφορούσαν αλλαγές που ζήτησαν οι περιφέρειες, έναντι 

άλλων τύπων οχηµάτων του διαγωνισµού, ενώ τα 6 οχήµατα συµπεριλήφθηκαν στην 

κατακύρωση ως επιπρόσθετες επείγουσες ανάγκες), συνολικής αξίας £147.500 
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(£8.680 ανά µονάδα).  Στις 24.3.03 µε βάση τον ίδιο διαγωνισµό έγινε παραγγελία 

για 10 επιπρόσθετα οχήµατα του ίδιου τύπου στην εταιρεία Dickran Ouzounian & Co 

Ltd, η οποία καθίστατο µετά την 1.1.03 ο χαµηλότερος προσφοροδότης.  Η συνολική 

αξία ήταν £96.000 δηλ. £9.600, ανά µονάδα, τιµή που ήταν η χαµηλότερη µε 

παράδοση µετά την 1.1.2003, ηµεροµηνία κατά την οποία τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι 

δασµοί. 

Αν η προµήθεια των οχηµάτων γινόταν πριν από την 1.1.03, η τιµή θα ήταν κατά 

περίπου £1.000 χαµηλότερη για κάθε όχηµα. 

Όσον αφορά τις δύο πιο πάνω προσφορές (204/02 και 429/02) ο Πρόεδρος µε 

πληροφόρησε ότι η αγορά αυξηµένων ποσοτήτων έγινε για κάλυψη άµεσων 

αναγκών. 

(iii) Προσφορά αρ. 11/03, Προµήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.  Με το  

διαγωνισµό αρ. 11/03, ζητήθηκε η προµήθεια 150 ηλεκτρονικών υπολογιστών µε 

οθόνες CRT 17’’ και έγινε σχετική κατακύρωση στις 8.4.2003, στην εταιρεία Netcom 

Ltd για το ποσό των £139.150 (παραγγελία αρ. 4500002290). 

∆ιαπιστώθηκε ότι ο πιο πάνω διαγωνισµός επεκτάθηκε δύο φορές µε 

συµπληρωµατικές παραγγελίες και συγκεκριµένα η Αρχή, µε την παραγγελία 

αρ.4500002351, ηµ. 19.6.2003, και την παραγγελία αρ.4500002563, ηµ. 30.12.2003, 

προµηθεύτηκε  από την ίδια εταιρεία  75 Η/Υ αξίας £75.825 και 30 Η/Υ αξίας 

£30.330, αντίστοιχα.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι, από τις συµπληρωµατικές 

παραγγελίες, οι 25 Η/Υ αφορούσαν νέες ανάγκες που προέκυψαν, ενώ οι υπόλοιποι 

αφορούσαν αντικατάσταση παλαιών, κάτι που κατά την άποψη µου θα µπορούσε να 

είχε προβλεφθεί έγκαιρα. 

Σε απάντηση του ο Πρόεδρος ανέφερε ότι εφαρµόστηκε νέα διαδικασία που προνοεί 

το δικαίωµα αγοράς για ένα χρόνο µε τις ίδιες τιµές και καλύτερες προδιαγραφές. 

(iv) ∆ιαγωνισµός αρ. 393/01, Προµήθεια Πλαστικών Σωλήνων.  Η Αρχή, µε το 

διαγωνισµό αρ. 393/01, ζήτησε µεταξύ άλλων 50.000 σωλήνες PVC-U  PIPE110 MM  

και 150.000 σωλήνες PVC-U  PIPE 90 MM και έγινε σχετική κατακύρωση στις 

εταιρείες  Elysee pvc Ltd για το ποσό £222.600 και Lordos United Plastics Ltd για το 

ποσό £696.600, αντίστοιχα.  Τα συµβόλαια είχαν ισχύ για την περίοδο 25.7.2001 

µέχρι 31.12.2003. 
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∆ιαπιστώθηκε ότι µέχρι 31.12.03, όταν έληγαν τα σχετικά συµβόλαια, αγοράστηκαν 

99.034 σωλήνες 110 ΜΜ, αντί 50.000, και 37.972 σωλήνες 90 ΜΜ, αντί 150.000 που 

προνοούσαν τα σχετικά  συµβόλαια, ενώ λόγω καθυστέρησης στην προκήρυξη του 

νέου διαγωνισµού για την επόµενη τριετία (η καθυστέρηση έγινε µε σκοπό τη 

σµίκρυνση της διαφοράς µε την εταιρεία Lordos United Plastics Ltd, κάτι που εκ των 

πραγµάτων ήταν αδύνατον), ζητήθηκε και έγινε παράταση των πιο πάνω 

συµβολαίων µέχρι 31.5.04. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µου ανέφερε ότι έγινε διαφοροποίηση των ποσοτήτων για να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Μονάδας ∆ικτύων. 

17.  Λιµενικά δικαιώµατα 

Το Υπουργικό Συµβούλιο, κατά τις συνεδρίες του ηµερ. 31.3.77 και 2.9.77, ενέκρινε 

τους Κανονισµούς της Αρχής Λιµένων Κύπρου (Καταβλητέα ∆ικαιώµατα), οι οποίοι 

προνοούν την καταβολή λιµενικών δικαιωµάτων για τις εισαγωγές µαζούτ. Τα ποσά 

που καταβάλλονται 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 έτος 2003 το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε στην Αρχή Λιµένων Κύπρου, 

ως λιµενικά δικαιώµατα για τις εκφορτώσεις µαζούτ, ανέρχεται στις £614.273, ποσό 

το οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι καταναλωτές. 

Οι Νοµικοί Σύµβουλοι της Αρχής (µε επιστολή τους ηµερ. 19.9.2003) εισηγήθηκαν 

όπως η ΑΗΚ απαιτήσει την επανεξέταση της µεθόδου υπολογισµού των 

δικαιωµάτων που απαιτεί η ΑΛΚ από την ΑΗΚ και να επιµείνει όπως ο υπολογισµός 

λάβει υπόψη το γεγονός ότι η ΑΛΚ δεν έχει κανένα κόστος κεφαλαίου, σε σχέση µε 

τις εγκαταστάσεις της ΑΗΚ.  Επίσης, εισηγήθηκαν όπως εξεταστεί το ενδεχόµενο 

καταχώρισης προσφυγής εναντίον της χρέωσης, για το λόγο ότι η χρέωση είναι 

υπέρµετρη και συνιστά υπερβολική φορολογία/επιβάρυνση κατά παράβαση του 

άρθρου 24(4) του Συντάγµατος.   

Εξέφρασα τη γνώµη ότι η Αρχή θα πρέπει να προχωρήσει στην εφαρµογή  της 

εισήγησης των Νοµικών της Συµβούλων  για απαίτηση επανεξέτασης της µεθόδου 
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υπολογισµού των δικαιωµάτων  που καταβάλλει στην ΑΛΚ, άποψη την οποία 

αποδέχτηκε το Συµβούλιο της Αρχής.  

18. Ηλεκτροπαραγωγός Σταθµός Βασιλικού - Φάση ΙΙ 

(α) Γενικά.  Ο προϋπολογισµός για το έργο είναι περίπου £89 εκ.  Το κόστος των 

συµβολαίων που έχουν υπογραφεί ανέρχεται συνολικά σε £79.596.562.  Μέχρι το 

Μάρτιο 2004 έχει πληρωθεί προς τους εργολάβους του έργου ποσό £35,6 εκ., έναντι 

εκτελεσθείσης εργασίας και εξοπλισµού.  Παρόλο που παρατηρούνται 

καθυστερήσεις σε επιµέρους τµήµατα του έργου, η συµπλήρωση ολόκληρου του 

έργου δεν παρουσιάζει σοβαρή καθυστέρηση. 

(β) Έργα Πολιτικού Μηχανικού.  Το κόστος των εργασιών, σύµφωνα µε το 

συµβόλαιο, ανέρχεται στα £8.924.911.  Η ηµεροµηνία έναρξης του συµβολαίου είναι 

η 14.2.03 και λήξης η 17.12.04.  Παρατηρούνται καθυστερήσεις στην πρόοδο των 

εργασιών που οφείλονται τόσο στον εργολάβο όσο και στη µη έγκαιρη έκδοση 

κατασκευαστικών σχεδίων από τους Συµβούλους Μηχανικούς.  Η καθυστέρηση στην 

ετοιµασία των κατασκευαστικών σχεδίων οφείλεται µερικώς στους Συµβούλους και 

µερικώς στους εργολάβους του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, οι οποίοι δεν 

υπέβαλαν έγκαιρα στους Συµβούλους τις απαραίτητες πληροφορίες. 

Ο εργολάβος µέχρι σήµερα υπέβαλε απαιτήσεις για παρατάσεις χρόνου 36 

εβδοµάδων σε διάφορα τµήµατα του έργου, καθώς και οικονοµικές απαιτήσεις 

ύψους περίπου £731.000.  Η Αρχή, σύµφωνα µε την αξιολόγηση του Μηχανικού, 

ενέκρινε ενδιάµεσες παρατάσεις χρόνου για διάφορα τµήµατα του έργου, οι οποίες 

κυµαίνονται από 2 µέχρι 8 εβδοµάδες.  Οι παρατάσεις αυτές δεν επηρεάζουν την 

τελική ηµεροµηνία συµπλήρωσης ολόκληρου του έργου. 

Το Μάιο 2004, σε επιτόπιο έλεγχο του έργου, η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε προς την 

Αρχή όπως εξεταστεί το µέρος των ευθυνών των Συµβούλων Μηχανικών σχετικά µε 

τις καθυστερήσεις στην  έκδοση των κατασκευαστικών σχεδίων. 

Όπως έχω πληροφορηθεί, έχουν γίνει οι ανάλογες ενέργειες από την Αρχή προς 

τους Συµβούλους και το θέµα θα επανεξεταστεί.    



 27 

(γ) Ηλεκτροµηχανολογικές Εργασίες. Στα πέντε συµβόλαια ηλεκτροµηχανολογικών  

εργασιών ο λεπτοµερής σχεδιασµός και η  αγορά εξοπλισµού έχουν σχεδόν 

συµπληρωθεί και η πρόοδος είναι σύµφωνα µε τις πρόνοιες των συµβολαίων.  Το 

ολικό κόστος των συµβολαίων ανέρχεται  περίπου στα £74 εκ. 

19. Εκκρεµή θέµατα. 

(α) Αγορά γης από την Αρχή Ηλεκτρισµού για ανέγερση Γραφείων στη 
Λεµεσό.  Το Υπουργικό Συµβούλιο µε την απόφαση του αρ. 48.611 ηµερ. 5.11.98 

ενέκρινε συµφωνία που επιτεύχθηκε µεταξύ του Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας 

και Τουρισµού και της Μητρόπολης Λεµεσού. Η Μητρόπολη Λεµεσού επέστρεψε 

στην Αρχή Ηλεκτρισµού ποσό £1.100.000 στις 28.9.99, ενώ στις 27.9.99 ενέγραψε 

στο όνοµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας εννέα οικόπεδα, τα οποία είχαν εκτιµηθεί 

από το Κτηµατολόγιο σε £325.415, ποσό που, προστιθέµενο στις £1.100.000, 

αποτελεί το σύνολο του τιµήµατος που είχε καταβάλει η Αρχή για την αγορά τριών 

κτηµάτων µε αριθµούς εγγραφής Η161, Η292 και Η163 στη Μέσα Γειτονιά το 1997, 

πράξη η οποία τελικά ακυρώθηκε. 

Το 2001 ζητήθηκαν προσφορές από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 

Τουρισµού για πώληση των εννέα οικοπέδων, αλλά τελικά δεν έγινε κατακύρωση, 

επειδή λήφθηκαν προσφορές µόνο για τα 7 οικόπεδα, έναντι ολικού ποσού 

£230.550.  

Στην Έκθεση µου για τους λογαριασµούς του 2002, εισηγήθηκα όπως η Αρχή 

ζητήσει από το πιο πάνω Υπουργείο όπως επαναλάβει τις προσφορές, µε σκοπό την 

πώληση τους και την τελική διευθέτηση του θέµατος, άποψη η οποία έγινε αποδεκτή 

από την Αρχή, χωρίς ωστόσο να γίνουν οποιεσδήποτε ενέργειες µέχρι σήµερα. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι θα δοθούν οδηγίες για τις ανάλογες ενέργειες. 

(β) Ανεξόφλητοι λογαριασµοί ∆ήµου Μέσα Γειτονιάς.  Όπως ανέφερα και στην 

προηγούµενη επιστολή µου, ο ∆ήµος Μέσα Γειτονιάς οφείλει στην Αρχή 

λογαριασµούς σηµαντικού ποσού. Κατά το έτος 2003 ο ∆ήµος κατέβαλε στην Αρχή 

ποσό £43.593, ενώ το υπόλοιπο του οφειλόµενου ποσού ανέρχεται σε £123.129. 

Ζήτησα όπως καταβληθεί κάθε προσπάθεια για είσπραξη του οφειλόµενου ποσού. 

(γ) Ασφάλεια πυρός και άλλων κινδύνων (Αγωγή αρ. 8936/1995).  Σχετικά µε 

την πιο πάνω αγωγή δεν υπήρξε καµιά ουσιαστική εξέλιξη κατά τη διάρκεια του 

2003.  Οι δικηγόροι των εναγοµένων ζήτησαν περισσότερο χρόνο για να προβούν σε 
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ουσιαστική πρόταση, σχετικά µε τη διευθέτηση της αγωγής εναντίον τους, και το 

δικαστήριο όρισε την αγωγή για τις 25.10.04. 

 

 
 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 

 
 
 
 
 

Λευκωσία, 11 Ιουνίου 2004  
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