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Σύνοψη. 

Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3(5) των περί Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 ως 2007, 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

Οι οικονομικές καταστάσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος που έληξε 
στις 31.12.2017, έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή που διόρισε η Αρχή με την 
έγκρισή μας, σύμφωνα με το άρθρο 3(1) των πιο πάνω Νόμων. Η Υπηρεσία μας έχει 
διενεργήσει επιπρόσθετο οικονομικό έλεγχο και έλεγχο συμμόρφωσης με βάση τις 
διατάξεις των υπό αναφορά Νόμων. 

Τα σημαντικότερα ευρήματα/συστάσεις του ελέγχου αφορούν στα ακόλουθα: 

 Καθυστέρηση στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων της Αρχής, καθώς 
επίσης στην υποβολή των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση 
του ιδιώτη ελεγκτή. 

 Εξακολουθεί, να καταβάλλονται σημαντικά ποσά (€5,8 εκ.) για επιδόματα 
προσωπικού χωρίς να έχει υιοθετηθεί σύσταση της Υπηρεσίας μας για εξέταση 
κατά πόσο δικαιολογείται η συνέχιση της καταβολής του και εάν ενδείκνυται η 
μείωσή τους. 

 Παρεμφερή ωφελήματα ύψους €10 εκ. περίπου εξακολουθεί να καταβάλλονται 
σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Αρχής, χωρίς να ληφθούν ενέργειες για 
διαβούλευση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για τροποποίηση των σχετικών 
προνοιών στη Συλλογική Σύμβαση, σύμφωνα με κατ΄επανάληψη συστάσεις της 
Υπηρεσίας μας. 

 47 άτομα, με τα οποία η Αρχή είχε συνομολογήσει κατά καιρούς συμβάσεις για 
αγορά υπηρεσιών διαφόρων ειδικοτήτων, επειδή εργάζονταν με εξαρτημένη 
εργασία που δημιουργούσε σχέση εργοδότητη – εργοδοτουμένου, μετατράπηκαν 
(43 το 2009, 2 το 2011 και 2 το 2016) σε εργαζόμενους αορίστου χρόνου. Η 
Υπηρεσία μας επισήμανε ότι σε περίπτωση νέων συμβάσεων αγοράς 
υπηρεσιών, η Αρχή θα πρέπει να θέσει όλες τις ασφαλιστικές δικλίδες που να 
διασφαλίζουν ότι δεν δημιουργείται δημοσιοϋπαλληλική σχέση μεταξύ των 
συμβασιούχων και της Αρχής.  

 Παραχώρηση πρόσθετων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων κατά την πρόωρη 
αφυπηρέτηση δύο υπαλλήλων, λόγω ανάληψης δημοσίου λειτουργήματος. 

 Για διασφάλιση των εσόδων της Αρχής, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε τη λήψη πιο 
αποτελεσματικών μέτρων για διεκδίκηση των οφειλομένων από καταναλωτές 
ηλεκτρικής ενέργειας και αυστηρή εφαρμογή της εισπρακτικής της πολιτικής. 

 Με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό των μετρητών που για διάφορους λόγους δεν 
λειτουργούν ορθά και, κατ΄επέκταση, την προστασία του εισοδήματος της Αρχής, 
η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε τη διενέργεια των ενδεδειγμένων ελέγχων, σύμφωνα 
με σχετική Οδηγία της Αρχής. 

 Αναφορικά με τις εκπομπές ρύπων, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε την 
παρακολούθηση σε συνεχή βάση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί για 
την εκτέλεση των έργων που πρέπει να γίνουν, με στόχο τη συμμόρφωση της 
Αρχής με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες, με το χαμηλότερο δυνατόν για τον 
Οργανισμό κόστος. 
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 Επίσης εισηγηθήκαμε όπως, η διαγωνιστική διαδικασία, που ακολουθεί η Αρχή 
για την αγορά δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων, τεθεί ενώπιον της Αρμόδιας 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

 Λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει από τη 
συνομολόγηση από την Αρχή το 2003 συμφωνιών στρατηγικής συνεργασίας στις 
τηλεπικοινωνίες με 2 εταιρείες, η Υπηρεσία μας επισήμανε ότι επιβάλλεται η 
επικαιροποίησή τους με βάση τα νέα δεδομένα, καθώς επίσης τροποποίησή 
τους, ώστε το μέρισμα να παραχωρείται επί των εσόδων και όχι επί των κερδών 
των εταιρειών.  Επίσης, επειδή στις εν λόγω συμφωνίες δεν περιλαμβάνεται 
ημερομηνία λήξης, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε την υιοθέτηση από την Αρχή της 
σύστασης του νομικού της συμβούλου, για διενέργεια μελέτης, στη βάση της 
οποίας, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση κατά πόσον θα επιδιωχθεί λήξη των πιο 
πάνω συμφωνιών. 

 Εξακολουθεί να παρέχονται νομικές υπηρεσίες στην Αρχή, ουσιαστικά, από το 
ίδιο το δικηγορικό γραφείο, όπως με τα χρόνια μετεξελίχθηκε, για 65 περίπου 
χρόνια. 

 Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της 
Αρχής, από έλεγχο που διενεργήθηκε στις 9.11.2017 στα αποθέματα υλικών και 
ανταλλακτικών της αποθήκης στην Αραδίππου, παρέμεναν πέραν των 8 χρόνων, 
166 ξύλινα στροφεία αξίας €909.176, σε αρκετά από τα οποία το ξύλο έχει 
σαπίσει, λόγω μη εμποτισμού με το κατάλληλο φάρμακο, με αποτέλεσμα τα 
ξύλινα στροφεία να έχουν διαλυθεί και το αλουμίνιο να παραμένει εκτεθειμένο 
στις καιρικές συνθήκες. 

 Στην Ετήσια Έκθεση της Αρχής για το 2016, η οποία ετοιμάστηκε και 
δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο 2017, δεν συμπεριλήφθηκε αναφορά για τον βαθμό 
υιοθέτησης των αρχών δημόσιας διακυβέρνησης και επεξήγηση των 
περιπτώσεων που οι εν λόγω αρχές δεν έχουν τηρηθεί. 

 Με στόχο τη μείωση της δαπάνης ύψους €1.055.734 για το 2017, για αποστολή 
των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε την 
αξιολόγηση σε συνεχή βάση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Αρχή. 

 Αναφορικά με την Ειδική διατίμηση που εφάρμοσε η Αρχή για συγκεκριμένες 
κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως η 
κοινωνική πολιτική του Κράτους ασκείται από την ίδια την Κυβέρνηση, πρακτική 
που όπως έχουμε πληροφορηθεί, ακολουθείται στο Ηνωμένο Βασίλειο 
(Ρυθμιστική Αρχή  Ofgem) όσο και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 

 Η καθυστέρηση στην εκτέλεση  των έργων για τα οποία έγιναν απαλλοτριώσεις 
το 2000, άφησε εκτεθειμένη την Αρχή σε αγωγές των ιδιοκτητών της γης, με 
συνεπακόλουθο την καταβολή ήδη σημαντικών αποζημιώσεων και την 
πιθανότητα καταβολής πρόσθετων αποζημιώσεων.  



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΚΘΕΣΗ 2017 - ΑΗΚ 

 

3 

 
 

Α. Εισαγωγή. 

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) είναι ανεξάρτητος Ημικρατικός Οργανισμός, που 
εγκαθιδρύθηκε σύμφωνα με τον περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο Κεφ. 171 του 
1952 για την άσκηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή, μεταφορά, 
διανομή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο. 

Η Αρχή διοικείται από Συμβούλιο το οποίο διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο και, η 
Κυβέρνηση, μέσω του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
δίδει κατεύθυνση στην ΑΗΚ για θέματα γενικής πολιτικής της Δημοκρατίας. 

Με βάση τις Ρυθμιστικές Αποφάσεις 02/2014, 03/2014 και 04/2014 που εξέδωσε η 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), οι οποίες αφορούν στον Λογιστικό και 
Λειτουργικό Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ, η οργάνωσή της στηρίζεται 
σε τέσσερεις ανεξάρτητες Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες (ΒΡΔ): της 
Παραγωγής, Προμήθειας, Μεταφοράς (Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς), και 
Διανομής (Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής και Διαχειριστής Συστήματος Διανομής) 
και σε ορισμένες Μη-Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες, οι οποίες μεταξύ τους 
λειτουργούν ανεξάρτητα. 

Η ΒΡΔ Παραγωγής έχει ως κύριες αρμοδιότητες τη διαχείριση όλων των εργασιών 
που αφορούν στην κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών 
σταθμών, στον σχεδιασμό και ανάπτυξη του συστήματος παραγωγής και στη 
λειτουργία και συντήρηση των ηλεκτροπαραγωγών σταθμών. 

Η ΒΡΔ Προμήθειας έχει ως κύριες αρμοδιότητες την παροχή υπηρεσιών προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας, τη σύναψη εμπορικών συμβάσεων προμήθειας, την τήρηση 
στοιχείων πελατών, την οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης 
Πελατών και τη συμμετοχή στην αγορά και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η ΒΡΔ Μεταφοράς ασχολείται με τις μελέτες, τις προδιαγραφές, την τεχνολογία, τις 
κατασκευές, τη λειτουργία και τη συντήρηση που σχετίζονται με το Δίκτυο Μεταφοράς 
με σκοπό την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια και 
τη διατήρηση της αξιοπιστίας του Συστήματος Μεταφοράς. 

Στη ΒΡΔ Διανομής οργανώνονται τόσο ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής (ΙΣΔ) όσο 
και ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ), με κύριες αρμοδιότητες την 
ανάπτυξη και λειτουργία ενός αξιόπιστου και αποδοτικού δικτύου διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας και τον προγραμματισμό, παρακολούθηση και διεξαγωγή των 
εργασιών συντήρησης του Δικτύου Διανομής. 

Οι Μη-Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες διαχωρίζονται λειτουργικά από τις ΒΡΔ της 
ΑΗΚ κατά τρόπο ξεκάθαρο και η κοστολόγησή τους γίνεται ξεχωριστά, για κάθε μια 
από τις υπηρεσίες αυτές. Οι Μη-Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες περιλαμβάνουν ένα 
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, στον έλεγχο 
Εσωτερικών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, στη λειτουργία της Μονάδας 
Αφαλάτωσης, στη Συντήρηση Οδικού Φωτισμού, στη μελέτη, προμήθεια και 
Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για τρίτους, άλλες εργολαβίες κ.λπ. 

Β. Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία.   

1.  Σκοπός του ελέγχου. 

Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3(5) των περί Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 ως 2007, 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  
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Οι οικονομικές καταστάσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος που έληξε 
στις 31.12.2017, έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή που διόρισε η Αρχή, με την 
έγκρισή μας, σύμφωνα με το άρθρο 3(1) των πιο πάνω Νόμων. Η Υπηρεσία μας έχει 
διενεργήσει επιπρόσθετο οικονομικό έλεγχο και έλεγχο συμμόρφωσης, με βάση τις 
διατάξεις των ίδιων Νόμων. 

2. Μεθοδολογία. 

2.1 Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον 
εξωτερικό έλεγχο στη βάση διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο 
ίδιος αποφασίζει. 

Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό 
Ελεγκτή, οι έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) που εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών 
(IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs) 
που εκδίδει ο Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο οποίος 
είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-πολιτικοποιημένος Οργανισμός, με ειδικό 
συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.   

2.2. Τα ISSAIs διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα 
Ελεγκτικά Ιδρύματα σε τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial 
audit”), τους ελέγχους συμμόρφωσης (“compliance audit”) και τους διαχειριστικούς 
ελέγχους (“performance audit”). Για τους ελέγχους αυτούς υπάρχει αριθμός 
ελεγκτικών προτύπων που είναι κοινά και αριθμός ελεγκτικών προτύπων που 
αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία ελέγχου.   

Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω 
Προτύπων: 

 ISSAI 100 – Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου για τον Δημόσιο Τομέα 

 ISSAI 200 – Θεμελιώδεις Αρχές Οικονομικού Ελέγχου  

 ISSAI 400 – Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου Συμμόρφωσης 

2.3.  Το ISSAI 100 παρουσιάζει τον ορισμό του ελέγχου του δημόσιου τομέα και 
παρέχει τις βασικές έννοιες, στοιχεία και αρχές (τόσο τις γενικές αρχές που 
σχετίζονται με τον έλεγχο όσο και τις αρχές που σχετίζονται με τις διάφορες φάσεις 
της διαδικασίας ελέγχου) που ισχύουν για όλους τους ελέγχους του δημόσιου τομέα. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ISSAI 200, οι οικονομικοί έλεγχοι των 
Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων στοχεύουν στη βελτίωση του βαθμού 
εμπιστοσύνης των χρηστών οικονομικών καταστάσεων σε αυτές τις καταστάσεις, 
μέσω της έκφρασης ελεγκτικής γνώμης για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 
έχουν ετοιμαστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με ένα εφαρμοστέο πλαίσιο 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ή παρέχουν μια αληθινή και δίκαιη εικόνα, 
σύμφωνα με το εν λόγω πλαίσιο.  

Οι έλεγχοι συμμόρφωσης διέπονται από το Πρότυπο ISSAI 400 και μπορεί να 
διεξαχθούν ως ξεχωριστοί έλεγχοι ή ως μέρος ενός οικονομικού ή/και ενός 
διαχειριστικού ελέγχου.  Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά 
πόσο οι ενέργειες του ελεγχόμενου συνάδουν με τις αρχές ή κανόνες που τον 
διέπουν. Οι αρχές και κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν στη συμμόρφωση με 
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διατάξεις της νομοθεσίας, κανονισμών ή συμφωνιών, ή με τις γενικές αρχές χρηστής 
χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων αξιωματούχων.  
Σύμφωνα με το Πρότυπο, αν ο έλεγχος συμμόρφωσης  διενεργείται ως μέρος 
διαχειριστικού ελέγχου, τότε η συμμόρφωση με τις καθορισμένες αρχές και κανόνες 
θεωρείται μία από τις παραμέτρους της οικονομίας, απόδοσης και 
αποτελεσματικότητας, εφόσον η μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει (ή να 
αιτιολογήσει) τη μη επίτευξη των ελεγχόμενων στόχων. Ο συγκεκριμένος έλεγχος δεν 
διενεργήθηκε ως μέρος διαχειριστικού ελέγχου. 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που συλλέχθηκαν μέσω επισκόπησης 
εγγράφων, μητρώων και αρχείων αλληλογραφίας της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 
και προσωπικών συνεντεύξεων με προσωπικό της Αρχής. Η λήψη των απαραίτητων, 
για τον έλεγχο, στοιχείων έγινε στη βάση των προνοιών του περί της Καταθέσεως 
Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου, ο οποίος 
παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή να ζητά στοιχεία σε οποιαδήποτε 
μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις και 
πληροφορίες, γραπτές ή προφορικές, που κατά την κρίση του μπορούν να τον 
υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου του.  

Τα ευρήματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, οι απόψεις του οποίου ενσωματώθηκαν, 
όπου ενδείκνυται, στην παρούσα έκθεση. 
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Γ. Ευρήματα. 

1. Υποβολή Οικονομικών Καταστάσεων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 των περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος 
Λογαριασμών) Νόμων του 1983 έως 2007, οι λογαριασμοί της Αρχής θα πρέπει να 
είναι έτοιμοι προς έλεγχο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του αμέσως επόμενου έτους 
και οι ελεγμένοι λογαριασμοί με την έκθεση του ιδιώτη ελεγκτή να υποβάλλονται στον 
Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας όχι αργότερα από τις 30 Απριλίου για έγκριση και 
ενσωμάτωσή τους στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή. Οι ελεγμένοι λογαριασμοί της 
Αρχής υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας με καθυστέρηση μετά την έγκριση και 
υπογραφή τους στις 5.6.2018. 

2. Αποτελέσματα έτους. 

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Αρχής για το 2017 οι οποίες 
υπογράφηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) στις 5.6.2018, προέκυψε κέρδος 
πριν από τη φορολογία ύψους €59,6 εκ. ενώ, μετά τη φορολογία και μετά το κέρδος 
από την επανακαταμέτρηση της υποχρέωσης του σχεδίου αφυπηρέτησης ύψους 
€49,8 εκ., βάσει του αναθεωρημένου Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19, προέκυψε 
κέρδος ύψους €100,4 εκ. 

Συνοπτικά τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων ετών παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

 2017  2016  
Αύξηση/ 
(Μείωση)  % 

 € εκ.  € εκ.  € εκ.   

Έσοδα 676,5   580,3  96,2  16,6 

Έξοδα 616,9  503,2  113,7  22,6 

Κέρδος έτους  (πριν τη φορολογία) 59,6   77,1  (17,5)   (22,7) 

Ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται και σε μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές 
από το 1964 μέχρι σήμερα. Κατά την 31.12.2017 η αξία της ηλεκτρικής ενέργειας που 
διοχετεύτηκε και δεν τιμολογήθηκε ούτε εισπράχθηκε από τους Τουρκοκύπριους των 
εν λόγω περιοχών, χωρίς την επιβολή τόκων, ανέρχεται, σύμφωνα με στοιχεία της 
Αρχής, σε €272,5 εκ. Για το 2017, η αξία της εν λόγω ηλεκτρικής ενέργειας ήταν €0.5 
εκ. και αφορούσε σε κατανάλωση από τουρκοκυπριακά υποστατικά στην περιοχή 
Πύλας. Σημειώνεται ότι στα εν λόγω υποστατικά, η Αρχή δεν έχει εγκατεστημένους 
μετρητές και, ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η καταγραφή και τιμολόγηση της 
καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας ανά υποστατικό. 

Η Υπηρεσία μας στην επιστολή της αναφορικά με τον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων της Αρχής για το έτος 2015 εξέφρασε την άποψη ότι, πέραν των 
θεμάτων που εγείρονται για παράβαση της Αρχής της ίσης μεταχείρισης, με βάση 
τους περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμους του 1999 και 2014, 
ειδικά για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τίθεται και θέμα κρατικής 
ενίσχυσης και, ως εκ τούτου εισηγηθήκαμε τη λήψη ενεργειών για είσπραξη των 
οφειλομένων και τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στις εν λόγω 
περιοχές.   

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής στην απάντησή του τον Ιούνιο 2018 μάς ανέφερε ότι 
το θέμα είναι πολιτικό και το χειρίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών. 
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3. Προϋπολογισμός. 

(α) Έγκριση.  Ο Προϋπολογισμός της Αρχής για το 2017 εγκρίθηκε από το ΔΣ της 
Αρχής στις 28.6.2016 και υποβλήθηκε στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού (EEBT) και στο Υπουργείο Οικονομικών στις 30.6.2016 
και 20.7.2016, αντίστοιχα.  

Κατόπιν τροποποιήσεων στις οποίες προέβη η Αρχή με βάση τις υποβληθείσες απόψεις 
του Υπουργείου ΕΕΒΤ και του Υπουργείου Οικονομικών, ο Προϋπολογισμός 
επανυποβλήθηκε στο Υπουργείο ΕΕΒΤ στις 17.10.2016, εγκρίθηκε από το Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 25.11.2016 και κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 
5.12.2016, ενώ με βάση τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, έπρεπε να είχε κατατεθεί 
στη Βουλή το αργότερο μέχρι τις 30.9.2016.  Ο Προϋπολογισμός της Αρχής ψηφίστηκε 
σε Νόμο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 17.2.2017, δημοσιεύτηκε στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 28.2.2017 (N.10(II)/2017) και προνοούσε 
συνολικές δαπάνες ύψους €656,7 εκ. (2016: €724,6 εκ). 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε δωδεκατημόρια για τους μήνες Ιανουάριο και 
Φεβρουάριο 2017. 

(β) Υπερβάσεις σε Κονδύλια του Προϋπολογισμού.  Σύμφωνα με στοιχεία της 
Αρχής, υπήρξε κατ’ αρχήν υπέρβαση των προϋπολογισθέντων ποσών, σε διάφορα 
άρθρα του προϋπολογισμού, συνολικού ύψους €5.012.816.  Το εν λόγω ποσό 
καλύπτεται από εξοικονομήσεις σε άλλα άρθρα του ιδίου Κεφαλαίου, όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 4 του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού 
Κύπρου του 2017 Νόμου του 2017 (Ν.10(ΙΙ)/2017). Σύμφωνα με πρόνοιες του ιδίου 
άρθρου θα πρέπει να ληφθεί σχετική έγκριση από το ΔΣ της Αρχής. Επίσης, μέσα σε 
τρεις μήνες από την έγκριση του ΔΣ της Αρχής, θα πρέπει να κατατεθεί από τον 
Υπουργό ΕΕΒΤ ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων έκθεση που να δεικνύει τις 
περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε τέτοια έγκριση και τις συνθήκες κάτω από τις 
οποίες αυτή χορηγήθηκε.  

4. Προσωπικό – Μισθοί/Ωφελήματα – Σχέδια Συντάξεων.  

(α)  Προσωπικό – Μισθοί.  Η Αρχή εργοδοτούσε 1.976 πρόσωπα στις  31.12.2017 
(1.986 στις 31.12.2016), τα οποία  υπηρετούσαν σε μόνιμες θέσεις (στην Αρχή δεν 
απασχολείται ωρομίσθιο προσωπικό). Οι εγκεκριμένες θέσεις σύμφωνα με τον 
Προϋπολογισμό ανέρχονταν σε 2.225 για το 2017 (99 με διπλό σταυρό, εκ των 
οποίων 18 με την κένωσή τους καταργούνται και δημιουργούνται νέες θέσεις), σε 
σύγκριση με 2.229 το 2016 (85, 103 και 18 αντίστοιχα). Επίσης, το 2017 
υπηρετούσαν 47 συμβασιούχοι, των οποίων οι όροι εργοδότησης διέπονται από 
συγκεκριμένη Συλλογική Σύμβαση.  

Ο ετήσιος μέσος όρος αποδοχών για το μόνιμο προσωπικό ανέρχεται σε €32.989 
(€32.238 για το έτος 2016), ενώ ο ετήσιος μέσος όρος των δαπανών για το μόνιμο 
προσωπικό, λαμβάνοντας υπόψη και την επιβάρυνση για τρέχουσα υπηρεσία στο 
Ταμείο Συντάξεων (η οποία, σύμφωνα με την τελική αναλογιστική εκτίμηση του 
Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων της Αρχής, που υποβλήθηκε στις 23.4.2018 με 
ημερομηνία αναφοράς 31.12.2017, ανερχόταν σε €12.496.000 (€6.944.000 με ημερ. 
αναφοράς 31.12.2016)), ήταν €47.077 σε σύγκριση με €43.345 το 2016. 

(β) Σχέδια Συντάξεων.  

(i) Σύμφωνα με την πιο πάνω τελική αναλογιστική εκτίμηση, η παρούσα αξία 
των υποχρεώσεων μειώθηκε από €772 εκ. στις 31.12.2016, σε €736 εκ. στις 
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31.12.2017, ενώ η πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου 
αυξήθηκε από €538 εκ. στις 31.12.2016 σε €548 εκ. στις 31.12.2017, με 
αποτέλεσμα η καθαρή υποχρέωση της Αρχής προς το Ταμείο ύψους €234 
εκ. στις 31.12.2016 να μειωθεί σε €188 εκ. στις 31.12.2017.   

(ii)  Σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης βάσει του Κανονισμού 29Α των περί 
Αρχής Ηλεκτρισμού (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1986-2013.  
Από την έναρξη του πιο πάνω Σχεδίου το 1996 έχουν αφυπηρετήσει 
πρόωρα συνολικά 460 υπάλληλοι στους οποίους καταβλήθηκε, πέραν των 
συνταξιοδοτικών τους ωφελημάτων, συνολική αποζημίωση ύψους €17,6 εκ. 

Σημειώνεται ότι, κατά τα έτη 2014, 2015 και 2016 δεν αφυπηρέτησε πρόωρα 
επιπρόσθετο προσωπικό, ενώ το εν λόγω Σχέδιο τερματίστηκε με την 
κατάργηση του Κανονισμού 29Α, σύμφωνα με τους περί Αρχής Ηλεκτρισμού 
Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2016 
(Κ.Δ.Π. 258/2016), οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας στις 16.9.2016. 

(iii) Σχέδιο Πρόωρης Στοχευμένης Εθελούσιας Αφυπηρέτησης της Αρχής. 
Με το εν λόγω Σχέδιο, το οποίο υλοποιήθηκε τον Μάρτιο 2015 
αφυπηρέτησαν 123 υπάλληλοι, στους οποίους καταβλήθηκε συνολική 
αποζημίωση ύψους €8.753.631, ενώ το οικονομικό όφελος βάσει της 
αναλογιστικής μελέτης ανήλθε σε €38.255.445. 

(γ)  Επιδόματα Προσωπικού. Τα επιδόματα που καταβλήθηκαν στο προσωπικό 
κατά τα έτη 2017, 2016 και 2015, σύμφωνα με στοιχεία του Τομέα Μισθοδοσίας και 
Συντάξεων, παρουσιάζονται αναλυτικά στον πιο κάτω πίνακα: 

 2017 2016  2015  

  €  €  

Υπερωριακή Αμοιβή 2.137.265    1.446.614  1.180.258  

Επίδομα 24ώρου Βάρδιας  898.561 877.312  895.413  

Επίδομα Γεύματος εκτός έδρας 737.323 757.650  758.321  

Επίδομα Κυριακής  734.686 697.526  698.566  

Επίδομα Σταθμού  398.672 404.567  416.355  

Επίδομα Δημοσίων Αργιών  207.673 201.923  205.271  

Επίδομα Συντηρήσεως Εξωτερικού 115.135 101.801  57.750  

Επίδομα Λειτουργού Ελέγχου Συστήματος Περιφέρειας 83.542 79.746  83.867  

Επίδομα Παραστάσεως/Φιλοξενίας 88.994 92.552  82.565  

Επίδομα Ακαθάρτου Εργασίας 74.803 62.925  59.157  

Επίδομα μη 24ώρου Βάρδιας  53.074 52.969  54.733  

Οδοιπορικά 67.663 56.705  49.862  

Επίδομα Οδήγησης 51.542 50.700  49.445  

Επίδομα Φαγητού 46.169 46.177  42.970  

Επίδομα Τηλεφώνου 36.698 36.110  35.050  

Επίδομα Επιφυλακής 42.710 31.130  24.528  

Επίδομα Εκτέλεσης Εργασίας υπό τάση 7.223 5.320  10.470  

Επίδομα για Τελικό Έλεγχο Μετρητικών Διατάξεων 
1.290 

-  -  

Επίδομα Βάρδιας επί Υπερωριών 30 -  -  

  -  -  

 5.783.053 5.001.727  4.704.581  
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Όπως φαίνεται από τον πιο πάνω πίνακα, το συνολικό ύψος των επιδομάτων ανήλθε 
σε €5,8 εκ το 2017 σε σύγκριση με €5 εκ. το 2016 και €4,7 εκ. το 2015, σημειώνοντας 
αύξηση ύψους €0,8 εκ. ή 16% κατά το 2017 σε σύγκριση με το 2016 και €0,3 εκ. ή 
6,4% το 2016 σε σύγκριση με το 2015.  

Σημειώνεται ότι στις 8.8.2013, η Αρχή, υιοθετώντας εισήγηση της Υπηρεσίας μας για 
επανεξέταση των επιδομάτων με σκοπό την αναθεώρηση/διαφοροποίηση ή/και 
πιθανή κατάργησή τους, όπου αυτό απαιτείται, κατέληξε, κατόπιν διαβουλεύσεων με 
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, σε συμφωνία Μείωσης Λειτουργικών Εξόδων – 
Εξορθολογισμός Επιδομάτων. Συγκεκριμένα, από τα 42 επιδόματα (27 σύμφωνα με 
ομαδοποίηση της Αρχής), 24 καταργήθηκαν, 2 αναστάληκαν, 6 μειώθηκαν κατά 25%, 
8 παρέμειναν ως είχαν, ενώ το επίδομα οδήγησης και το οδοιπορικό επίδομα 
καταβάλλονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Αναφέρεται ότι οι μειώσεις έγιναν στο 
βασικό μέρος του ύψους του επιδόματος, πριν τη μείωση ύψους 15% που 
εφαρμόζεται από 1.4.2013. 

Η Υπηρεσία μας, σε προηγούμενες επιστολές της, εισηγήθηκε όπως η Αρχή συνεχίσει 
τις προσπάθειες, σε συνεννόηση με τα αρμόδια Υπουργεία, ώστε να εξεταστεί η 
αναγκαιότητα της συνέχισης παραχώρησης ή/και τροποποίησης των υπόλοιπων 
επιδομάτων (π.χ. επίδομα οδήγησης, επίδομα Κυριακής και Δημόσιων Αργιών, επίδομα 
Σταθμού, επίδομα ακαθάρτου εργασίας) ως οι σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου 
Οικονομικών αναφορικά με τους Προϋπολογισμούς Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου. 

Τον Ιούνιο 2017 ο Πρόεδρος του ΔΣ  της Αρχής στην απαντητική επιστολή του 
αναφορικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για το 2016 μάς ανέφερε ότι οι 
πρόνοιες της Συμφωνίας Μείωσης Λειτουργικών Εξόδων - Εξορθολογισμού 
Επιδομάτων ημερομηνίας 8.8.2013 τυγχάνουν επανεξέτασης σε συναντήσεις μεταξύ της 
Διεύθυνσης και των συνδικαλιστικών οργανώσεων.  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα 
πρακτικά συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις  29.6.2017, μεταξύ της 
Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, δεν τέθηκε 
από την Υπηρεσία οποιοδήποτε θέμα για μείωση/κατάργηση επιδομάτων αλλά, 
αντίθετα, για επαναξέταση της  ανάκλησης  της μείωσης κατά 25%, η οποία είχε 
επιβληθεί πέραν του 15% που απαιτείτο από τη Νομοθεσία σε όλα τα επιδόματα για τα 
οποία υπήρχε σχετική πρόνοια στη Συμφωνία. Η εν λόγω ανάκληση εγκρίθηκε τελικά σε 
συνεδρία του ΔΣ στις 4.7.2017, κατά την οποία εγκρίθηκε επίσης η δημιουργία 
Επιδόματος Υπεύθυνου Μηχανικού Βάρδιας.  

Οι εν λόγω τροποποιήσεις περιλήφθηκαν στις προτάσεις του Προϋπολογισμού για το 
2018 και εγκρίθηκαν τελικά με τη δημοσίευσή του στις 19.3.2018. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγείται και πάλι την χωρίς καθυστέρηση 
επανεξέταση/έλεγχο, βάσει των Κανονισμών, όλων των επιδομάτων που 
καταβάλλονται, έτσι ώστε να εξεταστεί κατά πόσο δικαιολογείται η συνέχισή τους και 
εάν ναι, εάν ενδείκνυται η μείωσή τους.  

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής στην απάντησή του τον Ιούνιο 2018 μάς ανέφερε ότι 
οι πρόνοιες της Συμφωνίας Μείωσης Λειτουργικών Εξόδων – Εξορθολογισμού 
Επιδομάτων ημερ. 8.8.2013 τυγχάνουν επανεξέτασης σε συναντήσεις μεταξύ της 
Διεύθυνσης και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρχή δεν έχει προβεί 
μέχρι σήμερα σε οποιεσδήποτε ενέργειες για εξέταση της αναγκαιότητας συνέχισης 
καταβολής των εν λόγω επιδομάτων, προτίθεται να αποστείλει επιστολή στο 
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Υπουργείο Οικονομικών για εξέταση του θέματος, στα πλαίσια υποβολής για έγκριση 
του Προϋπολογισμού της Αρχής για το επόμενο έτος. 

Ως παράδειγμα γίνεται και πάλι αναφορά στις δαπάνες για επίδομα γεύματος εκτός 
έδρας και για υπερωριακή αποζημίωση, για τα οποία η Υπηρεσία μας παρατήρησε 
τα ακόλουθα: 

(i) Επίδομα γεύματος εκτός έδρας.  Οι πληρωμές για επίδομα γεύματος 
εκτός έδρας, το οποίο καταβάλλεται κυρίως σε τεχνικό προσωπικό που 
εργάζεται στα διάφορα συνεργεία, ανήλθαν σε  €737.323 για το έτος 
2017, σε σύγκριση με €757.650 για το έτος 2016.   

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 42 των περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 
(Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1986-2013, ο οποίος διέπει την 
καταβολή του εν λόγω επιδόματος, «Εάν είναι επάναγκες δι’ υπάλληλον 
να απουσιάση εκ του συνήθους τόπου εργασίας του διαρκούντος του 
γεύματος ή του δείπνου και αδυνατεί να λάβη γεύμα ή δείπνον εις τον 
συνήθη τόπον εργασίας του, τηρουμένων των ακόλουθων προνοιών, 
δύναται να απαιτήση το εκάστοτε καθοριζόμενον ποσόν δι΄ έκαστον 
γεύμα το οποίον πραγματικώς έλαβεν, ως επίδομα γεύματος. 

Δια γεύματα λαμβανόμενα εις οιονδήποτε λειτουργούν υπό της Αρχής 
κυλικείον, μόνον τα πραγματικά έξοδα δύναται να απαιτηθώσι. 

Υπάλληλος υποχρεούται όπως πιστοποιή επί του καταλλήλου εντύπου 
ότι πραγματικώς έλαβε γεύμα». 

Σύσταση:  Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι, συνήθη τόπο εργασίας των εν 
λόγω υπαλλήλων αποτελούν τα συνεργεία εκτός των χώρων της Αρχής, 
στα οποία μεταβαίνουν (με αφετηρία τα κατά τόπους Περιφερειακά 
Γραφεία της Αρχής) και απασχολούνται καθημερινά.  Ως εκ τούτου, κατά 
την άποψή μας δεν θα έπρεπε να καταβάλλεται στο τεχνικό προσωπικό 
το εν λόγω επίδομα. 

(ii) Υπερωριακή αποζημίωση.  Το ποσό που δαπανήθηκε το 2017 για 
υπερωριακή αποζημίωση ανήλθε σε €2.137.265 σε σύγκριση με  
€1.446.614 το 2016 και €1.180.258 το  2015, παρουσιάζοντας αύξηση 
ύψους €690.651 ή 47,7% κατά το 2017 σε σύγκριση με το 2016 και  
€266.356 ή 22,6% το 2016 σε σύγκριση με το 2015. 

Σημειώνεται ότι κατά το 2017 καταβλήθηκε σε 98 υπαλλήλους 
υπερωριακή αποζημίωση από €5.000 μέχρι €21.591 περίπου στον 
καθένα.   

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής μάς ανέφερε ότι η καταβολή 
υπερωριακής αποζημίωσης υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο από τη Γενική 
Διεύθυνση και εγκρίνεται σε περιπτώσεις όπου η υπερωριακή εργασία 
είναι απολύτως αναγκαία. 

Η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι, η Αρχή εξακολουθεί να εφαρμόζει τις 
προηγούμενες ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις οποίες κάθε μια ώρα υπερωριακής 
αποζημίωσης λογίζεται κατά τις καθημερινές και τα Σάββατα μέχρι τις 1 μ.μ. 
ως 1,5 ώρες, και κατά τα Σάββατα μετά τις 1 μ.μ., τις Κυριακές και τις αργίες 
ως 2 ώρες. Οι ρυθμίσεις για τον τρόπο υπολογισμού της υπερωριακής 
αποζημίωσης με βάση τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, 
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αναφορικά με τους Προϋπολογισμούς Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου για το 2014 με ημερ. 30.10.2013, σύμφωνα με τις οποίες κάθε μια 
ώρα υπερωριακής εργασίας λογίζεται κατά τις καθημερινές και τα Σάββατα 
μέχρι τις 1 μ.μ. ως μια ώρα, και κατά τα Σάββατα μετά τις 1 μ.μ., τις Κυριακές 
και τις αργίες ως 1,3 ώρες, καθώς επίσης οι νέες ρυθμίσεις, που αναφέρονται 
στην εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αρ. 1549, ημερ. 20.4.2017 και 
ισχύουν από 1.3.2017, δεν έτυχαν εφαρμογής από την Αρχή. Σημειώνεται ότι 
η Αρχή, κατόπιν συμφωνίας με τις συντεχνίες, προέβη σε μείωση της 
υπερωριακής αποζημίωσης κατά 15%.  

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής μάς ανέφερε ότι το θέμα αφορά τους περί 
Αρχής Ηλεκτρισμού Κανονισμούς και τις συμβατικές υποχρεώσεις της 
Αρχής. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγείται και πάλι την χωρίς καθυστέρηση 
εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για τον τρόπο υπολογισμού της 
υπερωριακής αποζημίωσης με την προώθηση ανάλογων κανονιστικών 
και την επιδίωξη ανάλογων συμβατικών τροποποιήσεων όπου 
ενδείκνεται. 

 (δ)  Ωφελήματα Προσωπικού. Πέραν των επιδομάτων που αναφέρονται πιο 
πάνω, παραχωρούνται, με βάση τους περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όροι 
Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 1986 μέχρι 2016 και τις συλλογικές συμβάσεις που 
υπογράφηκαν διαχρονικά, διάφορα ωφελήματα στο προσωπικό της Αρχής 
(συμπεριλαμβανομένων των συνταξιούχων), το ύψος των οποίων, σύμφωνα με 
στοιχεία της Αρχής, το 2017 ανήλθε σε €5,9 εκ. (€5,8 εκ. το 2016) και παρατίθενται 
πιο κάτω: 

  2017  2016  2015 

  €  €  € 

Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης  3.336.697* 3.298.936* 3.397.454* 

Ειδικό Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης  51.260 51.260 51.260 

Ταμείο Ευημερίας  1.510.776 1.540.598 1.663.238 

Ταμείο Βοηθείας  157.182 166.222 195.576 

Υποτροφίες και Επιχορηγήσεις σε εξαρτώμενα 
άτομα προσωπικού 

 

10.344 -  - 

Επιδότηση Επιτοκίου Εκπαιδευτικών Δανείων  454.079 432.520 454.429 

Ασφάλεια για αποζημίωση για θάνατο  253.437 236.547 441.641 

Ασφάλεια Προσωπικών Ατυχημάτων  91.811 112.059 112.251 

  5.865.586 5.838.142 6.315.849 

*Δεν περιλαμβάνεται το κόστος που αφορά στους συνταξιούχους ύψους €4.112.342  
για το 2017 (€4.144.732  για το 2016 και €4.140.241 για το 2015).  

Η Υπηρεσία μας σε προηγούμενες Εκθέσεις της σημείωσε ότι το κόστος των 
παρεμφερών ωφελημάτων (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επιδότηση 
εκπαιδευτικών δανείων, διατήρηση ταμείων ευημερίας για ευημερία/ψυχαγωγία των 
μελών, ταμείων βοηθείας κ.λπ.) δεν θα πρέπει πλέον να επιβαρύνει τον Οργανισμό, 
αλλά τους υπαλλήλους/συνταξιούχους του. Σημειώσαμε περαιτέρω ότι, η προώθηση 
ενός τέτοιου θέματος θα πρέπει να γίνει ακολουθώντας τις θεσμοθετημένες 
διαδικασίες. 
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Όπως ανέφερε η Αρχή στην απαντητική επιστολή της ημερ. 4.6.2015, για τη 
συνομολόγηση/ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται 
τα πιο πάνω παρεμφερή ωφελήματα, ακολουθούντο επακριβώς οι πρόνοιες των 
πλαισίων καθοδήγησης που αποστέλλονταν από το Υπουργείο ΕΕΒΤ προς την 
Αρχή.  

Καθόσον αφορά, ειδικότερα, στη δαπάνη για επιχορήγηση επιτοκίου εκπαιδευτικών 
δανείων, η Υπηρεσία μας παρατήρησε τα ακόλουθα: 

Η δαπάνη για επιχορήγηση επιτοκίου εκπαιδευτικών δανείων που συνάπτουν 
υπάλληλοι της Αρχής από το Ταμείο Συντάξεων της Αρχής ανήλθε σε €454.079 σε 
σύγκριση με €432.520 για το έτος 2016. 

Σημειώνεται ότι, η εν λόγω δαπάνη αποτελεί συμβατική υποχρέωση της Αρχής 
σύμφωνα με πρόνοια της συλλογικής σύμβασης για την περίοδο 1.1.1998-2000, η 
οποία ισχύει μέχρι σήμερα. Όπως αναφέρεται σχετικά στην εν λόγω συλλογική 
σύμβαση, η επιχορήγηση του επιτοκίου για εκπαιδευτικά δάνεια αυξήθηκε από 2% σε 
4% από 1.1.1999. 

Η Υπηρεσία μας στην Έκθεσή της για το 2015 παρατήρησε ότι, η πιο πάνω αύξηση 
της επιχορήγησης του επιτοκίου έγινε όταν τα επιτόκια ανέρχονταν σε 7% περίπου.  
Έκτοτε ωστόσο, όπως αναφέραμε, παρά τη σημαντική μείωση των επιτοκίων, δεν 
τροποποιήθηκε το ύψος της επιχορήγησης επιτοκίου, με αποτέλεσμα η Αρχή να 
επιχορηγεί ολόκληρο το ύψος του επιτοκίου, το οποίο ανέρχεται σε 2,75% (σύμφωνα  
με απόφαση της Επιτροπής του Σχεδίου Συντάξεων της Αρχής στις 8.5.2015, 
μειώθηκε αναδρομικά από την 1.1.2015 από 4% σε 2,75%). Ως εκ τούτου, οι 
υπάλληλοι της Αρχής επωφελούνται, ουσιαστικά, άτοκων δανείων. 

Σημειώσαμε επίσης, ότι οι υπάλληλοι της Αρχής επωφελούντο επίσης άτοκων 
δανείων για την περίοδο από 1.11.2008 – 1.9.2011 κατά την οποία τόσο το ύψος του 
επιτοκίου καθώς επίσης και το ύψος της επιχορήγησής του ανερχόταν σε 4%.  

Η Υπηρεσία μας στις Εκθέσεις της για τα έτη 2015 και 2016 ανέφερε ότι θεωρεί 
απαράδεκτη την επιβάρυνση της Αρχής με το πιο πάνω κόστος και εισηγήθηκε όπως 
ληφθούν άμεσα ενέργειες για τροποποίηση της σχετικής πρόνοιας στη Συλλογική 
Σύμβαση, έτσι ώστε η επιχορήγηση του επιτοκίου εκπαιδευτικών δανείων να 
καταργηθεί. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής στην απάντησή του τον Ιούνιο 2017 μάς ανέφερε ότι, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα αποτελεί μέρος των Συλλογικών Συμβάσεων, η 
Αρχή θα διαβουλευτεί με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις. Δεν φαίνεται ωστόσο να 
έχουν γίνει οποιεσδήποτε διαβουλεύσεις προς τον σκοπό αυτό. 

Σύσταση:  Λήψη, άμεσα, ενεργειών για τροποποίηση της σχετικής πρόνοιας στη 
Συλλογική Σύμβαση, έτσι ώστε η επιχορήγηση του επιτοκίου εκπαιδευτικών δανείων 
να καταργηθεί.  

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής μάς ανέφερε ότι, λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω 
θέμα αποτελεί μέρος των συλλογικών συμβάσεων, η Αρχή θα διαβουλευθεί με τις 
συνδικαλιστές οργανώσεις. 

(ε)  Μετατροπή συμβασιούχων με το καθεστώς της αγοράς/μίσθωσης 
υπηρεσιών σε εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου.  Καθόσον αφορά στους 47 
συμβασιούχους, για τους οποίους γίνεται αναφορά στην παράγραφο (α) πιο πάνω, η 
Υπηρεσία μας σημειώνει ότι πρόκειται για άτομα, με τα οποία η Αρχή είχε 
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συνομολογήσει κατά καιρούς συμβάσεις για αγορά υπηρεσιών διαφόρων ειδικοτήτων 
και, επειδή εργάζονταν με εξαρτημένη εργασία που δημιουργούσε σχέση εργοδότη – 
εργοδοτουμένου και όχι ως αυτοεργοδοτούμενοι, μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου. 

Συγκεκριμένα, 43 άτομα μετατράπηκαν σε εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου το 
2009, 2 το 2011 και 2 το 2016, ένα εκ των οποίων εργοδοτείτο στον Διαχειριστή 
Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ). Σημειώνεται ότι τόσο για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση καθώς επίσης, για τις περιπτώσεις που μετατράπηκαν σε αορίστου 
χρόνου το 2009, γίνεται εκτενής αναφορά στις Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας 
αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις του ΔΣΜΚ για το έτος 2016 και της Αρχής για 
το 2009, αντίστοιχα. 

Η Υπηρεσία μας σημειώνει ότι, το άρθρο 23(δ) των περί του Συντονισμού των 
Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς 
του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και 
Συναφή Θέματα Νόμων του 2006 έως 2012, που ίσχυαν τότε, εξαιρούσε ρητά από τις 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών τις συμβάσεις εργασίας. 

Επίσης, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 
25.4.2012 αναφορικά με τη μίσθωση υπηρεσιών στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου, δεν είναι δυνατή η αγορά υπηρεσιών με βάση την πιο πάνω νομοθεσία, όταν 
υπάρχουν στοιχεία που δεικνύουν την ύπαρξη υπαλληλικής σχέσης. 

Σχετική είναι επίσης η Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών αρ.1517, ημερ. 
14.5.2015, για την αυστηρή τήρηση των διαδικασιών κατά τη σύναψη και εκτέλεση 
των συμβάσεων  για αγορά/μίσθωση υπηρεσιών και της κείμενης νομοθεσίας, 
παραβίαση της οποίας ενδεχομένως να συνιστά διάπραξη ποινικού αδικήματος. 
Επίσης, οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. 1532 και 1561 με ημερ. 
11.2.2016 και 28.11.2017, αντίστοιχα, είναι σχετικές.  

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας επισημαίνει ότι στις περιπτώσεις μίσθωσης/αγοράς 
υπηρεσιών, η Αρχή θα πρέπει να θέσει όλες τις ασφαλιστικές δικλίδες που να 
διασφαλίζουν ότι δεν δημιουργείται δημοσιοϋπαλληλική σχέση μεταξύ των 
συμβασιούχων και της Αρχής, και ότι τηρούνται αυστηρά όλες οι διατάξεις της 
νομοθεσίας και οι προϋποθέσεις των υπό αναφορά εγκυκλίων του Υπουργείου 
Οικονομικών, ώστε να αποφεύγονται όλες οι συνεπαγόμενες συνέπειες.  

Σε περίπτωση νέων συμβάσεων αγοράς υπηρεσιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να μην υπάρξει επανάληψη του ίδιου φαινομένου. 

(στ)  Παραχώρηση πρόσθετων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων κατά την 
πρόωρη αφυπηρέτηση δύο υπαλλήλων της Αρχής λόγω ανάληψης δημόσιου 
λειτουργήματος.  Στις 18.3.2008 το τότε ΔΣ της Αρχής αποφάσισε αναφορικά με το 
πιο πάνω θέμα τα ακόλουθα: 

(i) Τη μισθολογική προαγωγή υπαλλήλου της ΑΗΚ σε θέση με κλίμακα Ν1 
(Α15+1) για σκοπούς υπολογισμού των συνταξιοδοτικών του 
ωφελημάτων μόνο.  

(ii) Την αναγνώριση στον πιο πάνω υπάλληλο 75 επιπρόσθετων μηνών 
υπηρεσίας και συγκεκριμένα, από 325 σε 400, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 22(1)(β) των περί Αρχής Ηλεκτρισμού (Σχέδιο Συντάξεων και 
Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και 
εξαρτωμένους τους (Όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης)) 
Ενοποιημένων Κανονισμών του 1997 (Κ.Δ.Π. 188/97), σύμφωνα με τον 
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οποίο, όταν μέλος αφυπηρετεί για ανάληψη δημόσιου λειτουργήματος 
ασυμβίβαστου με τη θέση την οποία κατέχει στην Αρχή, σε κάθε περίπτωση 
παίρνει για την υπηρεσία του αυτή στην Αρχή, τόση επιπρόσθετη σύνταξη 
όση η Αρχή θα κρίνει δίκαιη και πρέπουσα. 

(iii) Την καταβολή του αντιτίμου της άδειας που είχε σε πίστη του ο πιο πάνω 
υπάλληλος, ήτοι 56 ημέρες, σύμφωνα με τον Κανονισμό 9(3) των 
Κανονισμών Χορήγησης Αδειών. 

Η Υπηρεσία μας στην επιστολή της αναφορικά με τον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων της Αρχής για το 2016 σημείωσε ότι η Απόφαση του τότε ΔΣ της Αρχής, η 
οποία αναφέρεται στο (i) πιο πάνω είναι απαράδεκτη και παράνομη, αφού δεν συνάδει με 
το άρθρο 7 των πιο πάνω Κανονισμών σύμφωνα με το οποίο, «συντάξιμος μισθός 
λογίζεται ο ολικός τελευταίος πριν την αφυπηρέτηση μηνιαίος μισθός …». 

Εισηγήθηκε περαιτέρω, τον άμεσο επανυπολογισμό του ύψους της σύνταξης του πιο 
πάνω υπαλλήλου, με βάση τον τελευταίο μισθό πριν την αφυπηρέτησή του και 
ανάκτηση οποιωνδήποτε ποσών έχουν παράνομα καταβληθεί, αφού προηγουμένως 
ληφθεί σχετική γνωμάτευση από τον νομικό σύμβουλο της Αρχής, ως προς τη 
δυνατότητα αυτή, λόγω της παρόδου 9 χρόνων. 

Σύμφωνα με την επιστολή του νομικού συμβούλου της Αρχής, ημερ. 23.1.2018, το 
καθορισμένο από τους Κανονισμούς ποσό που δικαιούτο ο πιο πάνω υπάλληλος θα 
μπορούσε να υπολογιστεί από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία θα 
μπορούσε επίσης να υπολογίσει την οποιαδήποτε ενδεχόμενη υπέρβαση και 
υπερπληρωμή που είχε γίνει, τόσο στη περίπτωση του εν λόγω υπαλλήλου όσο και σε 
άλλες περιπτώσεις, όπου υπάλληλοι της Αρχής έχουν αφυπηρετήσει λόγω ανάληψης 
δημόσιου αξιώματος και έχουν λάβει πέραν των ποσών και/ή των ωφελημάτων που 
προνοούν οι σχετικοί Κανονισμοί. 

Ακολούθως, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού οφείλει να ενημερώσει το ΔΣ της 
Αρχής, το οποίο όπως ανέφερε, θα πρέπει για κάθε περίπτωση, κατά τη γνώμη του να 
εξετάσει και να αποφασίσει κατά πόσο οι πληρωμές σε κάθε ενδιαφερόμενο πρώην 
υπάλληλο ήταν σύμφωνα με τους Κανονισμούς ή όχι (δηλαδή κατά πόσο ήταν νόμιμες ή 
παράνομες). Κατά την εν λόγω εξέταση, όπως σημείωσε ο νομικός σύμβουλος, το ΔΣ θα 
πρέπει να λάβει υπόψη και τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας. 

Τέλος, όπως ανέφερε, το ΔΣ, αφού συνυπολογίσει τα πιο πάνω, θα πρέπει κατά την 
άποψή του να αποφασίσει περαιτέρω κατά πόσο θα προβεί σε ανάκληση των 
προηγούμενων αποφάσεων του λόγω παρανομίας (αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει) καθώς 
και τον χειρισμό των οποιωνδήποτε επιπτώσεων μιας ενδεχόμενης ανάκλησης. Εξέφρασε 
επίσης την άποψη ότι, εάν, βάσει των γεγονότων αιτιολογείται, μια τέτοια απόφαση θα 
πρέπει να ληφθεί για σκοπούς τάξης και ορθής τοποθέτησης του Οργανισμού, έστω και 
αν διατρέχει κίνδυνο ακύρωσης της ανάκλησης λόγω παρέλευσης μακρού χρονικού 
διαστήματος. 

Η οποιαδήποτε απόφαση της Αρχής, όπως σημείωσε, θα πρέπει να κοινοποιηθεί σε κάθε 
ενδιαφερόμενο πρώην υπάλληλο, ο οποίος ανάλογα με το περιεχόμενο της απόφασης θα 
πρέπει να κληθεί να επιστρέψει αμέσως το οποιοδήποτε ποσό που ενδεχομένως έχει 
υπερπληρωθεί, καθώς επίσης και στους Διαχειριστές του Ταμείου. 

Σε περίπτωση άρνησης του πρώην υπάλληλου να προβεί στην επιστροφή των χρημάτων 
θα πρέπει να εξεταστούν και να αποφασιστούν οι ενέργειες που είναι διαθέσιμες στην 
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Αρχή, όπως για παράδειγμα, λήψη νομικών μέτρων για ανάκτηση ή σταδιακή αποκοπή 
από τις μελλοντικές συνταξιοδοτικές πληρωμές στον πρώην υπάλληλο. 

Επισήμανε επίσης ότι, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και κατά συνέπεια οι μελλοντικές 
πληρωμές προς πρώην υπαλλήλους θα πρέπει να υπολογίζονται βάσει των Κανονισμών 
με άμεση άρση της οποιασδήποτε παρανομίας που τυχόν να έχει εισχωρήσει. 

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Αρχής, σύμφωνα με  σημείωμά της στις 
25.1.2018 προς τον τότε Αν. ΓΔ, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω υποδείξεις του 
νομικού συμβούλου της Αρχής, προέβη σε έρευνα των πρώην υπαλλήλων της Αρχής, οι 
οποίοι έχουν αφυπηρετήσει λόγω ανάληψης δημόσιου λειτουργήματος και έχουν λάβει 
ποσά πέραν των όσων προνοούνται στους Κανονισμούς.  Από την έρευνα που 
διενεργήθηκε, όπως αναφέρεται στο Σημείωμα, διαπιστώθηκε ότι ίδιο τρόπο χειρισμού με 
την περίπτωση του πιο πάνω υπαλλήλου έτυχε και άλλος υπάλληλος της Αρχής, ο οποίος 
αφυπηρέτησε στις 30.6.2001 για ανάληψη δημόσιου λειτουργήματος. 

Όπως επίσης αναφέρεται στο Σημείωμα, στην περίπτωση του εν λόγω υπαλλήλου, ο 
οποίος πριν την αφυπηρέτησή του κατείχε την Κλίμακα Α13, το ΔΣ της Αρχής στη 
συνεδρία του ημερ. 14.6.2001 αποφάσισε, να του παραχωρηθούν πλήρη συνταξιοδοτικά 
ωφελήματα (δηλαδή με 400 μήνες υπηρεσία), στην Κλίμακα Α14+2, αφού σύμφωνα με 
τον Κανονισμό 22(1)(β) του Σχεδίου Συντάξεων της Αρχής (ΚΔΠ 188/97), η Αρχή έχει το 
δικαίωμα, σε περίπτωση που υπάλληλος της αφυπηρετεί για ανάληψη δημοσίου 
λειτουργήματος, ασυμβίβαστου με τη θέση την οποία κατέχει στην Αρχή, μπορεί να του 
παραχωρήσει επιπρόσθετη σύνταξη, όσο η Αρχή θα κρίνει δίκαιη και πρέπουσα.  

Στο πιο πάνω Σημείωμα αναφέρεται επίσης ότι η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 
προέβη σε υπολογισμό των υπερπληρωμών που καταβλήθηκαν στους δύο πιο πάνω 
υπαλλήλους. Στην περίπτωση του πρώτου υπό αναφορά υπαλλήλου, ο εν λόγω 
υπολογισμός κατέδειξε ότι, η υπερπληρωμή ανέρχεται περίπου στο εφάπαξ ποσό σε 
€11.000, στην καταβολή σύνταξης μέχρι τις 31.12.2017 σε €25.700, και στο ποσό της 
μηνιαίας σύνταξης σε €218.  Στην  περίπτωση του δεύτερου υπαλλήλου, ο εν λόγω 
υπολογισμός κατέδειξε ότι, η υπερπληρωμή ανέρχεται περίπου στο εφάπαξ ποσό σε 
€16.837, στην καταβολή σύνταξης μέχρι τις 31.12.2017 σε  €74.832, και στο ποσό της 
μηνιαίας σύνταξης σε €453. 

Το ΔΣ της Αρχής σε συνεδρία του στις 17.4.2018, αποφάσισε να σταλούν επιστολές 
στους πιο πάνω πρώην υπαλλήλους της, κοινοποιώντας τους τόσο τις συστάσεις της 
Υπηρεσίας μας, καθώς επίσης τη γνωμάτευση του νομικού συμβούλου και να τους 
ζητηθεί όπως εντός 15 ημερών να θέσουν γραπτώς τις θέσεις τους για την παράνομη 
απόφαση που είχε ληφθεί από προηγούμενο ΔΣ, έτσι ώστε να τις γνωρίζουν πριν τη 
συνεδρίαση κατά την οποία θα εξεταστεί το εν λόγω θέμα.  

Οι πιο πάνω επιστολές στάλθηκαν στους πιο πάνω υπαλλήλους της Αρχής στις 
25.4.2018. 

Μέχρι την ημερομηνία ελέγχου (Απρίλιος 2018), δεν είχαν ληφθεί απαντητικές επιστολές 
από τους πρώην υπαλλήλους της Αρχής. 

Σύσταση:  Άμεση λήψη αποφάσεων από την Αρχή, με βάση τη γνωμάτευση του νομικού 
της συμβούλου. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής στην απάντησή του τον Ιούνιο 2018 μάς πληροφόρησε ότι 
το ΔΣ σε συνεδρία του στις 18.5.2018, αφού έλαβε υπόψη τη γνωμάτευση των νομικών 
συμβούλων, αποφάσισε να προβεί στην ανάκληση των προηγούμενων αποφάσεων 
παραχώρησης των επίμαχων επιπρόσθετων πληρωμών για τους πιο πάνω. Όπως 
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περαιτέρω μας ανέφερε, ο νομικός σύμβουλους της Αρχής θα υποδείξει τις 
ενδεικνυόμενες ενέργειες για υλοποίηση της απόφασης της Αρχής. 

Καθόσον αφορά στην απόφαση του τότε ΔΣ της Αρχής, η οποία αναφέρεται στο (ii) 
πιο πάνω, η Υπηρεσία  μας εισηγήθηκε όπως, στα πλαίσια της επικαιροποίησης των 
περί Συντάξεων Κανονισμών της Αρχής, οι διατάξεις του Κανονισμού 22(1)(β) 
καταργηθούν αφού, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3(γ) του περί Συντάξεων 
Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμου του 2011, σύμφωνα με τις οποίες 
«Για σκοπούς υπολογισμού της σύνταξης και του εφάπαξ ποσού ή φιλοδωρήματος 
αξιωματούχου που αναλαμβάνει οποιοδήποτε λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση μετά τη 
ψήφιση του παρόντος Νόμου δεν λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε πρόσθετη 
υπηρεσία», αυτές έχουν καταστεί ανενεργές. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής στην απάντησή του τον Ιούνιο 2017 μάς ανέφερε ότι, 
ο εν λόγω Κανονισμός έχει διαγραφεί από το προσχέδιο των νέων Κανονισμών του 
Σχεδίου Συντάξεων. Το εν λόγω προσχέδιο Κανονισμών φαίνεται να εκκρεμεί στη 
Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο. 

(ζ) Χρόνος προσέλευσης – αποχώρησης υπαλλήλων.  Στην Αρχή εφαρμόζεται 
ελαστικό ωράριο στο προσωπικό που εργάζεται στα Κεντρικά και Περιφερειακά 
Γραφεία, συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών, η τήρηση 
του οποίου παρακολουθείται με την ηλεκτρονική καταγραφή της ώρας προσέλευσης 
και αποχώρησης του προσωπικού.  Η παρακολούθηση της τήρησης του ωραρίου 
διενεργείται με ανάλογη αποκοπή από την άδεια ανάπαυσης σε περίπτωση που 
υπάρχει ελλειμματικό χρόνος.  Σύμφωνα με την εσωτερική Οδηγία με κωδικό Ο-Α-
007, από την υποχρέωση για κτύπημα κάρτας κατά την προσέλευση/αποχώρηση 
εξαιρούνται οι Διευθυντές Κλίμακας Ν1 και άνω, καθώς και οι Αναπληρωτές των 
θέσεων αυτών. 

Σύσταση: Οι Διευθυντές, όπως και στον Δημόσιο τομέα, αποτελούν κατηγορία του 
προσωπικού και θα πρέπει να εφαρμόζονται και για αυτούς, χωρίς εξαιρέσεις, όλες οι 
πρόνοιες για την τήρηση του ωραρίου εργασίας που εφαρμόζονται στο υπόλοιπο 
προσωπικό.  Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας εισηγείται την τροποποίηση της πιο 
πάνω Οδηγίας, έτσι ώστε η εν λόγω κατηγορία προσωπικού να μην εξαιρείται από 
την υποχρέωση για καταγραφή του χρόνου προσέλευσης/αποχώρησης, και να  είναι 
εφικτή η παρακολούθηση της τήρησης του καθορισμένου ωραρίου. 

(η) Πλήρωση 8 νέων θέσεων σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ ημερ. 7.7.2015. 

Kαθόσον αφορά στη διαδικασία εσωτερικής γνωστοποίησης που ακολούθησε η Αρχή 
για την πλήρωση των οκτώ νέων θέσεων που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του 
Λειτουργικού Διαχωρισμού της Αρχής, η Υπηρεσία μας εξακολουθεί να θεωρεί ότι, 
παρόλο που ο Κανονισμός 13 των περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όροι 
Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1986 επιτρέπει τη μη δημοσίευση των υπό πλήρωση 
θέσεων και την εφαρμογή διαδικασίας εσωτερικής γνωστοποίησης, ωστόσο η εν 
λόγω διαδικασία παραβιάζει την αρχή της ισότητας, η οποία καθορίζεται στους περί 
των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμους του 1999-2014. Συγκεκριμένα, 
όπως αναφέραμε στην επιστολή μας αναφορικά με τον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων της Αρχής για το 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 των εν 
λόγω Νόμων, η αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου και της διοίκησης επιβάλλει 
την ισότητα πρόσβασης στις δημόσιες λειτουργίες και την εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών σε κάθε πολίτη για τη διεκδίκηση θέσης ή αξιώματος στην πολιτεία. 
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Όπως σχετικά σημειώσαμε στο άρθρο 41, για σκοπούς του άρθρου αυτού, ο όρος 
«δημόσιες λειτουργίες» περιλαμβάνει τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε σχετικά όπως μελετηθεί το ενδεχόμενο τροποποίησης 
των σχετικών Κανονισμών, έτσι ώστε για την πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού 
και πρώτου διορισμού και προαγωγής να προηγείται δημοσίευσή τους, έτσι ώστε να 
μπορούν να αιτηθούν και άτομα που δεν εργοδοτούνται από την Αρχή. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής στην απάντησή του τον Ιούνιο 2017, καθώς επίσης 
τον Ιούνιο 2018, μας ανέφερε ότι, η πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου 
διορισμού και προαγωγής, γίνεται πάντοτε νομότυπα από την Αρχή, με την ορθή και 
πιστή εφαρμογή των σχετικών προνοιών των περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 
Κανονισμών. Οι εν λόγω Κανονισμοί, όπως περαιτέρω σημείωσε, δεν είναι 
πανομοιότυποι με τους αντίστοιχους Κανονισμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας, εφόσον 
η Αρχή ως εξειδικευμένος τεχνικός Οργανισμός, βασίζει σε μεγάλο βαθμό την 
εύρυθμη λειτουργία της στην εξειδικευμένη γνώση και αυξανόμενη εμπειρία που 
αποκομίζει το προσωπικό της στον Οργανισμό. 

Επιπρόσθετα, επεσήμανε ότι με την προαναφερόμενη διαδικασία εσωτερικής 
γνωστοποίησης που ακολούθησε η Αρχή για την πλήρωση των οκτώ νέων θέσεων 
που δημιουργήθηκαν, λόγω εφαρμογής της Ρυθμιστικής Απόφασης της ΡΑΕΚ Αρ. 
04/2014 για τον λειτουργικό διαχωρισμό της, ουδόλως αυξήθηκε ο αριθμός του 
προσωπικού της.  Εάν η Αρχή ακολουθούσε διαδικασία εξωτερικής γνωστοποίησης, 
υπήρχε το ενδεχόμενο, όπως μας ανέφερε, οι οκτώ νέες διευθυντικές θέσεις να 
πληρωθούν από εξωτερικούς αιτητές, δηλαδή από άτομα που δεν εργοδοτούνται 
στον Οργανισμό και να παραμείνουν στον Προϋπολογισμό της Αρχής οκτώ 
διπλοσταυρωμένες Διευθυντικές Θέσεις. 

(θ) Εγγραφή του Ταμείου Συντάξεων της Αρχής στο μητρώο του Εφόρου 
Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών.  Δεν έχει επιτευχθεί μέχρι 
σήμερα η εγγραφή του Ταμείου Συντάξεων της Αρχής στο μητρώο του Εφόρου 
Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
Περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων 
Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμων του 2012 έως 2015.  

Όπως έχουμε πληροφορηθεί, η Αρχή έχει προχωρήσει στην ετοιμασία των σχετικών 
Κανονισμών οι οποίοι, αφού έτυχαν της έγκρισης του Εφόρου Ταμείων 
Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών και του αρμόδιου Υπουργείου (ΕΕΒΤ), 
συζητήθηκαν στα πλαίσια διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους εταίρους, έτυχαν 
της απαραίτητης νομοτεχνικής επεξεργασίας και  κατατέθηκαν στις 26.04.2016 στο 
Υπουργείο ΕΕΒΤ για να προωθηθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.  

Κατόπιν σχετικής εγκυκλίου του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 
(ΤΔΔΠ) ημερ. 3.11.2016, οι εν λόγω Κανονισμοί αποσύρθηκαν για ενσωμάτωση των 
τροποποιήσεων που είχαν επενεχθεί στην ισχύουσα περί Συντάξεων Νομοθεσία για 
τον Δημόσιο Τομέα. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι το προσχέδιο των 
Κανονισμών, που ενσωματώνει όλες τις τροποποιήσεις στη νομοθεσία, μετά από 
διαβούλευση με τον Έφορο, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) 
και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, αποστάληκε τον Οκτώβριο 2017 και, εκ νέου, τον 
Νοέμβριο 2017 στο ΥΕΕΒΤ, το οποίο στη συνέχεια τους προώθησε στις 20.12.2017 
στο ΤΔΔΠ. 
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Ακολούθως, όπως μας ανέφερε, το ΤΔΔΠ προώθησε τους εν λόγω Κανονισμούς στη 
Γενική Εισαγγελία με σχόλιο ότι έπρεπε να ενσωματωθεί ο Τροποποιητικός Νόμος 
Ν.67(Ι)/2017 (ο οποίος είχε ήδη ενσωματωθεί) και ο Νόμος Ν.177(Ι)/2017, ο οποίος 
ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο 2017 μετά την προώθηση των Κανονισμών. Στις 26.4.2018 
το ΤΔΔΠ ζήτησε την ενσωμάτωση του Νόμου Ν.177(Ι)/2017. 

Όπως περαιτέρω σημείωσε, το Ταμείο έχει αποστείλει στις 20.3.2018 επιστολή στο 
Γενικό Λογιστήριο, ζητώντας διευκρινήσεις για την εφαρμογή των προνοιών του εν 
λόγω Νόμου, καθότι ο νέος πίνακας, που εισάγεται με αυτόν, εφαρμόζεται για τους 
κρατικούς υπαλλήλους, ορισμό στον οποίο, δεν εμπίπτουν οι υπάλληλοι της ΑΗΚ. Το 
Γενικό Λογιστήριο, όπως μας ανέφερε, έχει προωθήσει το ερώτημα του Ταμείου στο 
ΤΔΔΠ, ως αρμόδιο για να απαντήσει. 

5. Λειτουργικός και Λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της 
Αρχής. 

Τον Ιούλιο 2014 η ΡΑΕΚ προχώρησε, με βάση τις εξουσίες που της παρέχουν οι 
Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι 2003 έως και 2012, στη δημοσίευση 
των Ρυθμιστικών Αποφάσεων αρ. 02/2014, 03/2014 και 04/2014, που αφορούν στον 
Λειτουργικό και Λογιστικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της Αρχής. Σημειώνεται 
ότι, με βάση τον Λειτουργικό διαχωρισμό που προνοείται από τη Ρυθμιστική 
Απόφαση της ΡΑΕΚ αρ. 04/2014, η Αρχή καλείτο να προχωρήσει στη σύσταση 4 
βασικών και λειτουργικά χωριστών Δραστηριοτήτων (Παραγωγή, Προμήθεια, 
Μεταφορά και Διανομή) και ακόμα μιας λειτουργικά χωριστής επιχειρησιακής 
μονάδας για τις άλλες δραστηριότητες. Με βάση τις πιο πάνω Αποφάσεις, η Αρχή 
υπέβαλε τον Οκτώβριο 2014 στη ΡΑΕΚ, αναλυτικά προγράμματα συμμόρφωσης, τα 
οποία εγκρίθηκαν τον Νοέμβριο 2014. Από την 1.12.2016 η Αρχή λειτουργεί υπό το 
καθεστώς του Λειτουργικού Διαχωρισμού. Στα πλαίσια του ελέγχου συμμόρφωσης 
της Αρχής με τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης 04/2014, για τον Λειτουργικό 
Διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της Αρχής, οι σύμβουλοι της ΡΑΕΚ, 
πραγματοποίησαν τον πρώτο έλεγχο μέσα στον Ιούνιο 2017, ενώ μέχρι την 
ημερομηνία ελέγχου (Απρίλιος 2018), βρισκόταν σε εξέλιξη ο δεύτερος έλεγχος 
συμμόρφωσης. Σημειώνεται ότι οι πέντε ενότητες του Λειτουργικού Διαχωρισμού, 
στις οποίες παρουσιαζόταν καθυστέρηση, είχαν εξαιρεθεί από τον πρώτο έλεγχο με 
έγκριση της ΡΑΕΚ. Οι εν λόγω ενότητες αφορούν στην εγκατάσταση λογισμικού 
συστήματος καταχώρισης μετρητών, στην ολοκλήρωση του συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας, στον διαχωρισμό των Συστημάτων Πληροφορικής, στην τροποποίηση 
των Κανονισμών Αγοράς και στον διαχωρισμό των Αρχείων. 

Σύμφωνα με επιστολή της ΡΑΕΚ, ημερ. 13.10.2017, προς το ΔΣ της Αρχής 
αναφορικά με τα αποτελέσματα του πρώτου ελέγχου, επισημαίνεται η  ύπαρξη 
αποκλίσεων, οι οποίες όπως σχετικά αναφέρεται, εάν δεν διορθωθούν άμεσα, 
δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο την επιτυχία της προσπάθειας που καταβάλλει η 
Αρχή για συμμόρφωση με τις πρόνοιες της πιο πάνω Ρυθμιστικής Απόφασης. 

Αναφορικά με τα ευρήματα που είχαν προκύψει από τον πρώτο έλεγχο της ΡΑΕΚ, 
έγιναν συγκεκριμένες συστάσεις, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, στη Γενική 
Οργανική Δομή και στελέχωση της Αρχής, στις Διαδικασίες Προϋπολογισμών και 
διαμόρφωσης Στρατηγικού Επιχειρηματικού Σχεδίου, στη Διάκριση 
Διανομής/Προμήθειας και στα Πληροφοριακά Συστήματα.  

 Η ΡΑΕΚ στην προαναφερθείσα επιστολή της, καλούσε το ΔΣ της Αρχής, να 
διερευνήσει με μεγάλη προσοχή τους λόγους καθυστέρησης στον διαχωρισμό των 
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απλών υποδομών που αναφέρονται στην Έκθεσή της, καθώς επίσης των 
Συστημάτων Πληροφορικής και των αρχείων. Επίσης, καλούσε το ΔΣ να μεριμνήσει 
για την άμεση τεκμηρίωση του νέου τρόπου λειτουργίας της Αρχής μέσω του 
Συστήματος Ποιότητας, το οποίο αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την προώθηση 
του Λειτουργικού Διαχωρισμού και να προχωρήσει στην ετοιμασία και υποβολή μέχρι 
τις 30.11.2017 ενός στενού χρονοδιαγράμματος ενεργειών για την αντιμετώπιση των 
αποκλίσεων.  

Στις 6.12.2017 η Αρχή υπέβαλε στη ΡΑΕΚ, το σχετικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών, 
σύμφωνα με το οποίο, όλες οι δράσεις είχαν ως καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης 
τις 28.2.2018 με εξαίρεση την εγκατάσταση λογισμικού συστήματος καταχώρισης 
μετρητών (Απρίλιος 2019) και τον διαχωρισμό των Συστημάτων Πληροφορικής  
(31.3.2018). 

Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με επιστολή της ΡΑΕΚ ημερ. 4.1.2018 προς το ΔΣ 
της Αρχής, αναφορικά με τον δεύτερο έλεγχο Λειτουργικού Διαχωρισμού, 
επισημαίνονται οι πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις από την παρατηρούμενη 
καθυστέρηση στην εναρμόνιση του περιεχομένου του Συστήματος Ποιότητας της 
Αρχής με τις απαιτήσεις του Λειτουργικού Διαχωρισμού και τονίζεται η μεγάλη 
σημασία της εναρμόνισης του Συστήματος Ποιότητας για τη συμμόρφωση της Αρχής. 

Στη μεταγενέστερη επίσης επιστολή της ΡΑΕΚ προς το ΔΣ της Αρχής στις 5.3.2018, 
στα πλαίσια του δεύτερου ελέγχου, επισημαίνονται σημαντικές ελλείψεις στις 
πληροφορίες που δόθηκαν από την Αρχή σχετικά με το σύστημα ποιότητας και τον 
διαχωρισμό των Πληροφοριακών Συστημάτων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο 
Σύμβουλος της ΡΑΕΚ να προχωρήσει στον σχεδιασμό του ελέγχου.   

Σύσταση:  Λήψη ενεργειών από την Αρχή για την υλοποίηση των συστάσεων της 
ΡΑΕΚ στα πλαίσια του ρυθμιστικού της ελέγχου. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι το χρονοδιάγραμμα ενεργειών 
που υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ στις 6.12.2017 και αφορούσε στις αποκλίσεις που 
αφορούν στον πρώτο έλεγχο Λειτουργικού Διαχωρισμού και περιλαμβάνονται στην 
έκθεση της ΡΑΕΚ, ημερ. 13.10.2017, έχει υλοποιηθεί, με εξαίρεση την εγκατάσταση 
του λογισμικού συστήματος διαχείρισης μετρητικών δεδομένων (MDMS), καθώς και 
την οργανωτική δομή, λόγω της προβλεπόμενης διαδικασίας έγκρισης των σχεδίων 
υπηρεσίας από το ΔΣ της Αρχής. 

Όπως επίσης μας ανέφερε, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην επιστολή της 
ΡΑΕΚ ημερ. 5.3.2018 ως ελλιπείς, έχουν αποσταλεί στη ΡΑΕΚ στην πληρότητα και 
μορφή που ζητήθηκε στις 9.3.2018 και όλες οι επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως 
ερωτηματολόγια στα 68 σημεία ελέγχου, έχουν αποσταλεί στις 23.3.2018. 

Επίσης, ότι η ΑΗΚ έχει συνάψει συμβόλαια με δύο Συμβουλευτικούς Οίκους, 
εξειδικευμένους σε θέματα Λειτουργικού Διαχωρισμού, με πρόνοια τον περαιτέρω 
ανασχεδιασμό και ανάπτυξη του Συστήματος Ποιότητας. 

Όσον αφορά στο Σύστημα Ποιότητας, μας ανέφερε ότι η Αρχή έχει πλήρη επίγνωση 
της σημασίας της εναρμόνισης του Συστήματος Ποιότητας της Αρχής με τις 
απαιτήσεις του  Λειτουργικού Διαχωρισμού και της σημασίας της εναρμόνισής του για 
τη συμμόρφωση της Αρχής όχι μόνο με τον Λειτουργικό διαχωρισμό αλλά και με την 
κείμενη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο. 

Αποτελεί ειλημμένη και διαχρονική απόφαση της ΑΗΚ, όπως περαιτέρω σημείωσε, η 
συνεχής συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου ποιότητας ISO9001, με στόχο 
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την όσο το δυνατό αποτελεσματική λειτουργία του. Για τον σκοπό αυτό, το Σύστημα 
Ποιότητας της Αρχής έχει αναβαθμιστεί και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η ανάρτηση των 
προβλεπόμενων διαδικασιών εφαρμογής από κάθε Δραστηριότητα. Ταυτόχρονα, 
συνεχίζεται η δειγματοληπτική εξέταση των Διαδικασιών σε θέματα ποιότητας.  

Στο πλαίσιο υλοποίησης των συστάσεων της ΡΑΕΚ, όπως μας ανέφερε, η Αρχή έχει 
προβεί σε μεγάλο αριθμό δράσεων, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του Συστήματος 
Ποιότητας στη νέα έκδοση του προτύπου ISO9001:2015,  με αποτέλεσμα την 
αποτύπωση των διαδικασιών διακυβέρνησης και συγκεκριμένα των διαδικασιών 
Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Προϋπολογισμού, ανάλυσης 
ενδιαφερομένων μερών και διαχείρισης κινδύνου. Σημείωσε επίσης ότι η Αρχή 
βρίσκεται σε προχωρημένο βαθμό υλοποίησης των πιο πάνω με χρονικό ορίζοντα 
10ετίας. 

6. Καθυστερημένοι/Οφειλόμενοι Λογαριασμοί Κατανάλωσης Ηλεκτρισμού. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, το συνολικό οφειλόμενο ποσό για κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας κατά την 31.12.2017, συμπεριλαμβανομένης και της μη 
καταγραφείσας κατανάλωσης, ύψους €29,8 εκ. (€33,3 εκ. στις 31.12.2016), ανήλθε σε 
€95,4 εκ.  (€101,2 εκ. στις 31.12.2016).  Ποσό ύψους  €31,4 εκ.  (€36,4 εκ. στις 
31.12.2016) αφορά σε καθυστερημένες οφειλές λογαριασμών ηλεκτρισμού από το 
οποίο, ποσό ύψους  €15,4 εκ.  (€17,2 εκ. στις 31.12.2016) οφείλεται για περίοδο πέραν 
του ενός έτους. Σημειώνεται ότι, όπως πληροφορηθήκαμε, από τις καθυστερημένες 
οφειλές λογαριασμών ηλεκτρισμού για το έτος 2017 έχει αφαιρεθεί το σύνολο των 
προκαταβολών (deposits) των ενεργών λογαριασμών, οι οποίοι παρουσιάζουν 
καθυστερήσεις πέραν των 21 ημερών, ύψους €3 εκ. περίπου.   

Οι καθυστερημένες οφειλές από Δήμους και Κοινοτικά Συμβούλια στις 31.12.2017 
ανέρχονταν σε €1,6 εκ. σε σύγκριση με €1,2 εκ. στις 31.12.2016, παρουσιάζοντας 
αύξηση ύψους €0,4 εκ. ή ποσοστό 33,3%. Σημειώνεται ότι σε σύσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 26.5.2015, με θέμα τις 
καθυστερημένες οφειλές Τοπικών Αρχών προς την Αρχή, αποφασίστηκε όπως, 
μέρος της χορηγίας, που δίνεται στα Κοινοτικά Συμβούλια/Δήμους, καταβάλλεται 
στην Αρχή έναντι της καθυστερημένης οφειλής τους. Στα πλαίσια αυτά, κατά τα έτη 
2016, 2017 και 2018 (μέχρι τον Απρίλιο) το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εμβάσει 
προς την Αρχή, ποσά ύψους €574.835, €238.405 και €219.362, αντίστοιχα. Η 
Υπηρεσία μας παρατηρεί ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη διευθέτηση δεν φαίνεται να 
επιλύει το πρόβλημα. 

Σημειώνεται επίσης ότι, ποσό ύψους €1,3 εκ. (€1,2 εκ. στις 31.12.2016) αφορά σε 
καθυστερημένες οφειλές λογαριασμών ηλεκτρισμού από συγκεκριμένες κατηγορίες 
ευάλωτων καταναλωτών (ειδική διατίμηση 08 για την οποία γίνεται αναλυτικότερη 
αναφορά στην παράγραφο 17 πιο κάτω).  Αναφέρεται σχετικά ότι, σε συνάντηση που 
πραγματοποιήθηκε στις 16.4.2015 υπό την Προεδρία των Υπουργών Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΕΠΚΑ) και ΕΕΒΤ, με σκοπό τη διευκόλυνση 
της αποπληρωμής της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ευάλωτους 
καταναλωτές και την αποφυγή της διακοπής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα 
υποστατικά τους, η Αρχή εισηγήθηκε την αποκοπή της αξίας της τρέχουσας 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τα επιδόματα των ευάλωτων καταναλωτών, 
δεδομένου ότι σε αυτά περιλαμβάνεται ποσό το οποίο αφορά στην κατανάλωση 
ηλεκτρικού ρεύματος. Σύμφωνα ωστόσο με επιστολή του Γενικού Διευθυντή (ΓΔ) του 
Υπουργείου ΕΠΚΑ, ημερ. 15.9.2015 προς τον Αν. Γενικό Διευθυντή της Αρχής, η 
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προταθείσα διευθέτηση δεν μπορούσε να υιοθετηθεί για «νομικούς και τεχνικούς 
λόγους».  

Ο τέως Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής, με επιστολή του στις 23.5.2016 προς την 
Υπουργό ΕΠΚΑ, υπέβαλε βελτιωμένη πρόταση με συγκεκριμένες εισηγήσεις που 
αφορούν στη διαδικασία εξόφλησης των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας από το 
επίδομα δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ).  

Σύμφωνα ωστόσο με επιστολή του ΓΔ του Υπουργείου ΕΠΚΑ προς τη ΡΑΕΚ ημερ. 
3.7.2017, το Υπουργείο ΕΠΚΑ δεν συμφωνεί με την άποψη ότι το ΕΕΕ ή το Δημόσιο 
Βοήθημα που παρέχονται σε δικαιούχους που πληρούν τα κριτήρια της αντίστοιχης 
ισχύουσας νομοθεσίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς κάλυψη του κόστους του 
ρεύματος που έχει χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε δικαιούχος επιδόματος και 
σημείωσε ότι η Αρχή μπορεί να λάβει κάθε ενδεικνυόμενο νόμιμο μέτρο στη σχέση 
της με οποιονδήποτε καταναλωτή και πελάτη της.   

Όπως επίσης σημειώθηκε σε επιστολή του ΓΔ του Υπουργείου ΕΠΚΑ προς τον ΓΔ 
του Υπουργείου ΕΕΒΤ ημερ. 17.8.2017, αν η Αρχή συμφωνήσει με πελάτη της επί 
ρυθμίσεων, οι πληρωμές μπορεί να γίνονται με εντολή του πελάτη από τον τραπεζικό 
λογαριασμό στον οποίο μηνιαία εμβάζεται το ΕΕΕ, όπως προνοείται στη σχετική 
νομοθεσία. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής μάς ανέφερε ότι, καθόσον αφορά στους ευάλωτους 
καταναλωτές, γίνεται εντατική προσπάθεια είσπραξης των οφειλόμενων ποσών από 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. 

(α) Καθορισμός Πολιτικής Διαχείρισης Χρεωστών.  Το ΔΣ της Αρχής σε 
συνεδρία του στις 24.6.2014 καθόρισε νέα Πολιτική Διαχείρισης Χρεωστών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας και αποφάσισε την εκπόνηση Σχεδίου Παρακολούθησής της 
και ενημέρωση του ΔΣ σε μηνιαία βάση. Σύμφωνα με την εν λόγω Πολιτική,  
απαιτείται, μεταξύ άλλων, πλήρης εξόφληση της τρέχουσας κατανάλωσης εντός της 
καθορισμένης ημερομηνίας εξόφλησης και επιβολή τόκου επί των λογαριασμών που 
δεν εξοφλούνται εντός της καθορισμένης ημερομηνίας εξόφλησης, με εξαίρεση τις 
κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών.  Επίσης, για τη διευθέτηση χρεών που 
εκκρεμούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αποφασίστηκε όπως οι Διευθυντές 
Περιφέρειας και οι Βοηθοί Διευθυντές Προμήθειας να έχουν τη διακριτική ευχέρεια να 
συνάπτουν συμφωνίες και να καθορίζουν τις δόσεις, καθώς επίσης την περίοδο 
αποπληρωμής, με μέγιστο αριθμό δόσεων τις 12 και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις τις 
18, κατόπιν έγκρισης του Γενικού Διευθυντή. Στις περιπτώσεις ωστόσο αδυναμίας 
των χρεωστών να ανταποκριθούν στην καταβολή των καθυστερημένων οφειλών, 
αποφασίστηκε  άμεση διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπρόσθετα, το 
ΔΣ της Αρχής σε συνεδρία του στις 4.11.2014 αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής για 
τον χειρισμό προβληματικών και ιδιαίτερων περιπτώσεων, καθώς επίσης 
περιπτώσεων όπου κρίνεται η επέκταση των δόσεων πέραν των 18 μηνών. 

Λόγω των προβλημάτων που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της 
πιο πάνω Πολιτικής, τα οποία αφορούσαν κυρίως στην αθέτηση συμφωνιών από 
πελάτες και στην επιφόρτιση της Διεύθυνσης Προμήθειας με σημαντικά διοικητικά 
έξοδα για την ετοιμασία νέων συμφωνιών, το ΔΣ σε συνεδρία του στις 8.12.2015, 
ενέκρινε συγκεκριμένες εισηγήσεις, οι οποίες τέθηκαν ενώπιον του από τον τότε 
Διευθυντή Προμήθειας της Αρχής, ορισμένες από τις οποίες αφορούσαν στις 
ακόλουθες:  
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 Στις περιπτώσεις που συμφωνίες αποπληρωμής αθετούνται, να 
συνεχίσουν να υφίστανται και να μην συνομολογούνται νέες. Σε 
ενδεχόμενη αθέτηση της συμφωνίας να παραχωρείται παράταση 3 μηνών 
για μια φορά μόνο. Σε ειδικές περιπτώσεις, ο Διευθυντής Προμήθειας 
μπορεί να επεκτείνει τη συμφωνία κατά 6 μήνες και ο Γενικός Διευθυντής 
κατά 12 μήνες. 

 Στην επόμενη αθέτηση, να διακόπτεται άμεσα η παροχή και για την 
επανασύνδεσή της να απαιτείται η καταβολή όλων των καθυστερημένων 
δόσεων. 

Όπως πληροφορηθήκαμε, η Διεύθυνση Προμήθειας έχει αναλάβει την επικαιροποίηση 
της Πολιτικής Διαχείρισης Χρεωστών, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 
2018. 

(β) Εφαρμογή Εισπρακτικής Πολιτικής. Με βάση τα ευρήματα της Διεύθυνσης 
Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ), καθώς επίσης τα ευρήματα που προέκυψαν από έλεγχο 
της Υπηρεσίας μας, φαίνεται ότι οι πιο πάνω αποφάσεις του ΔΣ εξακολουθεί, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, να μην εφαρμόζονται αυστηρά από την Αρχή, αφού 
εντοπίστηκαν και πάλι περιπτώσεις καταναλωτών οι οποίοι, ενώ κατ’ επανάληψη δεν 
τηρούν τις συμφωνίες αποπληρωμής που έχουν συνάψει με την Αρχή, δεν τους 
αποκόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ σε μερικές περιπτώσεις, 
καταναλωτές πληρώνουν έναντι του λογαριασμού τους χωρίς να υπάρχει συμφωνία 
αποπληρωμής.   

(i) Ευρήματα ΔΕΕ.  

 Σύμφωνα με  δειγματοληπτικούς ελέγχους που διενήργησε η ΔΕΕ 
της Αρχής εντός του 2017 σε παγκύπρια βάση, διαπιστώθηκε ότι σε 
156 από τις 1.787 περιπτώσεις καθυστερημένων οφειλών που 
εξετάστηκαν, για τις οποίες είχε εκδοθεί εντολή για διακοπή παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος, η Αρχή δεν προχώρησε στη διακοπή κυρίως 
λόγω, όπως αναφέρεται στην Έκθεση της ΔΕΕ, μη προσβασιμότητας 
στους μετρητές. Όπως τονίστηκε και σε προηγούμενες εκθέσεις της 
ΔΕΕ, η μη διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας εντός των 
καθορισμένων χρονικών πλαισίων συνιστά σοβαρή παραβίαση των 
οδηγιών και διαδικασιών της Αρχής, δημιουργεί διαφορετική και 
ευνοϊκή μεταχείριση μερίδας καταναλωτών και αυξάνει τον κίνδυνο 
απώλειας εσόδων.  Για τις εν λόγω περιπτώσεις, η ΔΕΕ είχε 
εισηγηθεί, μεταξύ άλλων, την τοποθέτηση μετρητών, η λειτουργία 
των οποίων απαιτεί προπληρωμή συγκεκριμένου ποσού, καθώς 
επίσης, τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από τον 
πάσαλο. 

 Επιπρόσθετα, κατά τον έλεγχο στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών 
(ΚΕΠ) Λευκωσίας – Κερύνειας – Μόρφου, παρατηρήθηκε θεαματική 
αύξηση των σχεδίων αποπληρωμής καθυστερημένων λογαριασμών με 
αποτέλεσμα, σύμφωνα με τη ΔΕΕ, να υπάρχει κίνδυνος σταδιακής 
μείωσης της ρευστότητας του Οργανισμού, καθώς επίσης αυξανόμενος 
κίνδυνος μη είσπραξης σημαντικού μέρους των οφειλόμενων ποσών.  
Για τον λόγο αυτό, η ΔΕΕ εισηγήθηκε όπως μειωθεί ο αριθμός των 
σχεδίων αποπληρωμής με δόσεις, εφαρμόζοντας την εν λόγω 
διευθέτηση σε ιδιάζουσες περιπτώσεις μόνο, σημειώνοντας ότι θα 
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πρέπει να καθοριστεί ελάχιστο ποσό δόσης ανάλογα με το οφειλόμενο 
ποσό, και να τηρείται αυστηρά το χρονοδιάγραμμα πληρωμών. 

 Από δειγματοληπτικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 
Απριλίου – Ιουλίου 2017 σε καθυστερημένες οφειλές ηλεκτρικής 
ενέργειας  πέραν των 60 ημερών  στην Περιφέρεια Αμμοχώστου – 
Λάρνακας και στα ΚΕΠ Κακοπετριάς, Λεμεσού και Λάρνακας, 
διαπιστώθηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες: 

o Οι πελάτες αθετούν κατ’ επανάληψη τις συμφωνίες πληρωμής του 
λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος τους (μέχρι και 19 φορές) και 
αντί να γίνεται διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, γίνονται 
νέες συμφωνίες οι οποίες και πάλι αθετούνται. 

o Οι πελάτες πληρώνουν έναντι του λογαριασμού τους χωρίς να 
υπάρχει συμφωνία αποπληρωμής με αποτέλεσμα το οφειλόμενο 
ποσό να αυξάνεται.   

o Δεν εφαρμόζονται οι οδηγίες για διακοπή της παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας σε όσους πελάτες δεν εξοφλούν τον λογαριασμό τους 
μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια. 

o Οι πελάτες πληρώνουν μόνο τη δόση της συμφωνίας χωρίς να 
εξοφλούν την τρέχουσα κατανάλωση, με αποτέλεσμα το 
οφειλόμενο ποσό να αυξάνεται. 

 Από έλεγχο που διενήργησε η ΔΕΕ τον Νοέμβριο 2017 επί των 
υποθέσεων τελικών λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν 
σταλεί το 2016 από τις Περιφέρεις στις Νομικές Υπηρεσίες της Αρχής 
για λήψη νομικών μέτρων, εντοπίστηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες 
πελάτες εξακολουθούσαν να έχουν ρεύμα χωρίς να πληρώνουν και 
χωρίς να γίνει διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για περίοδο 
από 4 μέχρι και 12 μήνες.   

(ii) Ευρήματα της Υπηρεσίας μας. 

 Από δειγματοληπτικό έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις 
καθυστερημένες οφειλές διμηνιαίων πελατών, με σκοπό να εξεταστεί 
κατά πόσο τηρούνται οι συμφωνίες διακανονισμού (pay plans) και 
ποια μέτρα λαμβάνονται σε περίπτωση που αυτές αθετούνται, 
προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα, τα οποία παρουσιάζονται 
συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Καταναλωτής 

Συμφωνίες διακανονισμού εντός του 2017 Συνολικός αριθμός 
συμφωνιών που 
αθετήθηκαν την 

περίοδο Ιανουάριος 
2016 – Μάιος 2018 Σύνολο  Αθετήθηκαν  Ακυρώθηκαν  

Καταναλωτής 1   7  7  -  12 

Καταναλωτής 2   5  5  -  11 

Καταναλωτής 3   5  4  1  9 

Καταναλωτής 4   12  12  -  18 

Καταναλωτής 5   9  8  1  17 

Εταιρεία «Α»  3  3  -  8 

Εταιρεία «Β»  8  8  -  16 

Καταναλωτής 6   7  5  2  9 

  56  52  4  100 

Όπως προκύπτει από τον πιο πάνω πίνακα, η Αρχή σε αντίθεση με 
τις πρόνοιες της Εισπρακτικής της Πολιτικής, εξακολουθεί να 
προχωρεί σε συμφωνίες διακανονισμού με καταναλωτές για 
εξόφληση των οφειλών τους, παρά το γεγονός ότι έχουν κατ΄ 
επανάληψη αθετήσει παλαιότερες συμφωνίες. 

Επιπρόσθετα, κατά τον πιο πάνω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι, σε 
ορισμένες περιπτώσεις σημαντικό μέρος του οφειλόμενου ποσού 
αφορά σε χρεωστικά υπόλοιπα, τα οποία μεταφέρθηκαν από άλλους 
λογαριασμούς.  Η Υπηρεσία μας σημειώνει ότι, οι μεταφορές 
χρεωστικών υπολοίπων μεταξύ λογαριασμών δεν φαίνεται να 
επιλύουν το πρόβλημα, αφού έχουν ως αποτέλεσμα το οφειλόμενο 
ποσό, είτε να αυξάνεται με την έκδοση νέων λογαριασμών, οι οποίοι 
δεν εξοφλούνται, είτε να παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα. 

 Από δειγματοληπτικό έλεγχο εντοπίστηκαν περιπτώσεις, κατά τις 
οποίες οι Περιφέρειες καθυστέρησαν σημαντικά να αποστείλουν 
υποθέσεις εκκρεμών τελικών λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος στις 
Νομικές Υπηρεσίες της Αρχής για λήψη νομικών μέτρων. 
Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα πιο κάτω παραδείγματα: 

Υπόθεση  

Οφειλόμενο 
ποσό 

(€) 

 

Περίοδος κατανάλωσης  

Ημερομηνία 
τελευταίας 

ειδοποίησης του 
καταναλωτή 

Ημερομηνία 
αποστολής στις 

Νομικές Υπηρεσίες 

Καταναλωτής 1   1.396 16.11.2012 – 12.12.2012  26.5.2016 1.2.2017 

Καταναλωτής 2  1.917 16.7.2012 – 14.8.2012  6.10.2016 24.4.2017 

Καταναλωτής 3  4.375 17.4.2013 – 27.5.2013  29.8.2016 17.10.2016 

Καταναλωτής 4   3.283 3.12.2015 – 16.2.2016  10.3.2016 20.3.2017 

Σύσταση: Για σκοπούς διασφάλισης των εσόδων της Αρχής, αλλά και για 
σκοπούς ίσης μεταχείρισης των καταναλωτών, η Υπηρεσία μας τονίζει και 
πάλι ότι θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες και να ληφθούν μέτρα 
για αυστηρή εφαρμογή της εισπρακτικής Πολιτικής.  Στα πλαίσια αυτά θα 
πρέπει να εξεταστεί και η δυνατότητα υλοποίησης των συστάσεων της 
ΔΕΕ που αναφέρονται πιο πάνω. 
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής μάς ανέφερε ότι θα δοθούν οδηγίες στους 
Λειτουργούς της Διεύθυνσης Προμήθειας για αυστηρή εφαρμογή της 
εισπρακτικής πολιτικής, με αναφορά ιδιαίτερα στη διαμορφούμενη πολιτική 
διαχείρισης, η εφαρμογή της οποίας αναμένεται ότι θα μειώσει τις 
Συμφωνίες Διακανονισμού και θα εξασφαλίζει την Αρχή σε περιπτώσεις 
ψηλού κινδύνου. 

Καθόσον αφορά στην καθυστέρηση που παρατηρείται στην αποστολή 
τελικών λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας από τις Περιφέρειες προς τις 
Νομικές Υπηρεσίες, μάς ανέφερε ότι απαιτείται καταρχήν ο εντοπισμός του 
χρεώστη, δηλαδή η νέα διεύθυνση διαμονής του, διαδικασία η οποία είναι 
πολύ δύσκολη και χρονοβόρα. Επομένως, όπως μας ανέφερε, σε πολλές 
περιπτώσεις η αποστολή των υποθέσεων στις Νομικές Υπηρεσίες 
καθυστερεί απλά και μόνο γιατί οι χρεώστες δεν εντοπίζονται. 

Στις περιπτώσεις που θα εντοπιστούν οι χρεώστες, όπως περαιτέρω 
σημείωσε, γίνεται καταρχήν προσπάθεια σύναψης συμφωνίας 
αποπληρωμής, έτσι ώστε να αποφευχθούν πρόσθετες καθυστερήσεις και 
έξοδα. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως μας ανέφερε, αυτό είναι 
αποτελεσματικό, σε κάποιες όμως όχι. 

Όπως επίσης μας πληροφόρησε, η Αρχή ήδη μελετά το ενδεχόμενο 
συνεργασίας με εταιρείες οι οποίες εξειδικεύονται στον εντοπισμό και 
είσπραξη χρεωστών και αναμένεται σύντομα η κατάληξη και σύναψη 
συμφωνίας. 

(iii) Διαχείριση μεγάλων πελατών/Συμφωνίες αποπληρωμής 
συσσωρευμένων υπολοίπων λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Από δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία 
μας, εντοπίστηκαν περιπτώσεις μεγάλων πελατών για τους οποίους, 
παρόλο ότι καθυστερούν να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους, η 
Αρχή δεν προχωρεί σε διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, 
με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται σημαντικά οφειλόμενα ποσά με 
όλους τους συνεπακόλουθους κινδύνους. Σε ορισμένες μάλιστα 
περιπτώσεις, για τις οποίες οι συμφωνίες παροχής έγιναν πριν 
αρκετά χρόνια, δεν υπάρχει προσωπική εγγύηση με αποτέλεσμα η 
Αρχή να παραμένει ιδιαίτερα εκτεθειμένη.  

     Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα ακόλουθα παραδείγματα: 

Καταναλωτής  

Υπόλοιπο 
κατά την 

ημερομηνία 
ελέγχου  

Τελευταίος 
λογαριασμός  

Καθυστερημένες 
οφειλές  

Προσωπική 
Εγγύηση 

  €  €  €   

Εταιρεία «Α»    327.410  124.213  203.197  - 

Εταιρεία «Β»   75.177  23.034  52.143  - 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι έχει ήδη 
συμφωνηθεί η εξόφληση των καθυστερημένων οφειλών των πιο πάνω 
εταιρειών. 
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 Καθόσον αφορά σε μεγάλα οφειλόμενα ποσά από προβληματικές 
εταιρείες, Δήμους, Κοινοτικά Συμβούλια κ.λπ., η Υπηρεσία μας σε 
προηγούμενες Εκθέσεις της παρατήρησε ότι η Αρχή προχωρεί στη 
σύναψη Συμφωνιών αποπληρωμής των καθυστερημένων λογαριασμών 
ηλεκτρισμού, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των οφειλόμενων ποσών. Η Υπηρεσία μας ωστόσο παρατηρεί ότι 
οι οφειλές συγκεκριμένων εταιρειών, παρά τη μείωσή τους, εξακολουθεί να 
παραμένουν σε ψηλά επίπεδα, και σε ορισμένες μάλιστα σε πιο ψηλά από 
τα προβλεπόμενα βάσει των σχετικών συμφωνιών, με αποτέλεσμα οι 
κίνδυνοι απώλειας εσόδων, ιδίως στην περίπτωση που οι εν λόγω 
εταιρείες τεθούν υπό εκκαθάριση, να είναι υπαρκτοί.   

Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση συγκεκριμένης εταιρείας το οφειλόμενο 
ποσό της οποίας ανερχόταν, σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, σε €183.448 
κατά την 31.12.2017, αντί σε  €116.244 με βάση τη σχετική συμφωνία. 
Σημειώνεται συναφώς ότι, επί της τελευταίας Συμφωνίας αποπληρωμής, 
ημερ. 17.5.2016, έχουν ήδη γίνει 3 τροποποιήσεις, οι οποίες αφορούσαν 
ουσιαστικά σε επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής δια μέσου της 
σταδιακής μείωσης των εβδομαδιαίων δόσεων, από ποσό ύψους €4.900 που 
προνοούσε η αρχική Συμφωνία σε ποσό ύψους €1.700 όπως προνοεί 
σχετικά η τελευταία τροποποίηση ημερ. 13.2.2018.  

Στις περιπτώσεις αυτές, η Αρχή, με στόχο τη διασφάλιση της είσπραξης 
των οφειλομένων, θα πρέπει όπως επανειλημμένα αναφέραμε σε 
προηγούμενες επιστολές μας, να συμπεριλάβει στην Πολιτική που έχει 
καθορίσει, την εφαρμογή πιο αποτελεσματικών μέτρων όπως π.χ. έγκαιρη 
διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, έγκαιρη λήψη νομικών μέτρων 
και εξασφάλιση εγγυήσεων. 

Συναφώς αναφέρεται ότι σε προηγούμενες επιστολές μας, είχαμε 
επισημάνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλα οφειλόμενα ποσά 
οφείλοντο από εταιρείες υπό εκκαθάριση, στις οποίες η Αρχή δεν είχε 
προβεί έγκαιρα στη λήψη νομικών ή άλλων πιο αποτελεσματικών μέτρων 
για ανάκτηση των οφειλομένων ποσών, με αποτέλεσμα, λόγω του ότι η 
Αρχή δεν περιλαμβάνεται στους εξασφαλισμένους πιστωτές, η είσπραξή 
τους να καθίσταται αμφίβολη.   

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα είχε αναφερθεί συγκεκριμένη εταιρεία η 
οποία, σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, όφειλε ποσό ύψους €538.455, το 
οποίο αφορούσε σε κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για την περίοδο 
Αύγουστος 2009 – Οκτώβριος 2010. Παρόλο που σε δύο περιπτώσεις 
(7.1.2010 και 5.5.2010) η Αρχή φαίνεται να επισκέφτηκε τα υποστατικά της 
εταιρείας για διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τελικά δεν 
προχώρησε στη διακοπή, ούτε στη λήψη νομικών μέτρων.  Το οφειλόμενο 
ποσό της εν λόγω εταιρείας, για την οποία έχει εκδοθεί στις 13.9.2011 
σχετικό διάταγμα εκκαθάρισης, διαγράφηκε τελικά στις οικονομικές 
καταστάσεις της Αρχής για το έτος 2016, κατόπιν σχετικής απόφασης του 
ΔΣ ημερ. 23.5.2017, με την οποία διαγράφηκαν χρεωστικά υπόλοιπα 
τελικών λογαριασμών άνω των €85, συνολικού ύψους €982.165.  

Ενδεικτική επίσης είναι και η περίπτωση άλλης εταιρείας, η οποία, ενώ 
στις 14.10.2014 συνήψε Συμφωνία αποπληρωμής των οφειλομένων 
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ύψους €263.687 σε 18 μηνιαίες δόσεις, τον Ιούλιο 2015 άρχισε να μην 
τηρεί τη Συμφωνία και τον Σεπτέμβριο 2015, όταν το οφειλόμενο προς την 
Αρχή ποσό ανερχόταν σε περίπου €238.000, τέθηκε υπό διαχείριση.  

Η μη απαίτηση εκ μέρους της Αρχής της καταβολής από τις εν λόγω 
εταιρείες οποιουδήποτε ποσού, ως εξασφάλιση, αφήνει επίσης την Αρχή 
εκτεθειμένη σε κινδύνους απώλειας εσόδων και την οδηγεί σε νομικά 
αδιέξοδα. Όπως σχετικά αναφέραμε στην ταυτάριθμη επιστολή μας, ημερ. 
31.5.2017, η Αρχή προχώρησε τον Μάιο 2016 στη λήψη δικαστικών 
μέτρων εναντίον της εταιρείας, καθώς και του διευθυντή και εγγυητή της, 
ωστόσο, οι πιθανότητες είσπραξης των οφειλομένων, κατά τον εν λόγω 
χρόνο, που η εταιρεία τελεί υπό διαχείριση, θεωρούνται μάλλον χαμηλές.   

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, με Απόφασή του ημερ. 6.10.2017, 
διέταξε και επιδίκασε όπως η εν λόγω εταιρεία πληρώσει στην Αρχή το 
οφειλόμενο ποσό πλέον τόκους και έξοδα, ωστόσο, όπως αναφέρεται σε 
επιστολή της Διευθύντριας Νομικών Υπηρεσιών της Αρχής προς τους 
νομικούς τους συμβούλους ημερ. 12.12.2017, κατόπιν εξέτασης του 
πιστοποιητικού έρευνας που εξασφαλίστηκε, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία 
δεν έχει οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία εγγεγραμμένη στο όνομά της, με 
αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η καταχώριση εντάλματος  δέσμευσης 
ακίνητης περιουσίας και ως εκ τούτου, η εκτέλεση της Απόφασης να 
καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη ή/και αδύνατη.  Μέχρι την ημερομηνία 
ελέγχου (Μάιος 2018), όπως πληροφορηθήκαμε εκκρεμούσε η εκδίκαση 
της αγωγής εναντίον του διευθυντή και εγγυητή της εταιρείας. 

Σημειώνεται ότι το ΔΣ της Αρχής, κατά τη συνεδρία του ημερ. 16.2.2018, 
ενέκρινε τη διαγραφή χρεωστικών υπολοίπων τελικών λογαριασμών με 
υπόλοιπα πέραν των €100, συνολικού ύψους €796.433, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται και οι οφειλές της εν λόγω εταιρείας. Επίσης, κατόπιν 
έγκρισης του Εκτελεστικού Διευθυντή Παραγωγής Προμήθειας ημερ. 
2.3.2018, η Αρχή προχώρησε σε διαγραφή χρεωστικών υπολοίπων 
τελικών λογαριασμών με υπόλοιπα κάτω των €100, συνολικού ύψους 
€113.887. 

Σύσταση:  Στις περιπτώσεις αυτές και γενικά σε περιπτώσεις ψηλού κινδύνου 
όπως π.χ. μεγάλοι πελάτες, ενοικιαστές, αλλοδαποί κ.λπ., η Αρχή θα πρέπει να 
προβεί στη λήψη πιο αποτελεσματικών μέτρων, π.χ. εξασφάλιση εγγυήσεων, 
έγκαιρη λήψη νομικών μέτρων και προληπτικά θα πρέπει να μελετηθεί το 
ενδεχόμενο εγκατάστασης μετρητών με προπληρωμένη κατανάλωση, ως η 
εισήγηση της ΔΕΕ, με στόχο την ουσιαστική μείωση ή και εξάλειψη των 
καθυστερημένων οφειλών.  

(iv)  Οφειλή ύψους €110.147 για μη καταγραφείσα κατανάλωση 
ηλεκτρικού ρεύματος από συγκεκριμένη, η οποία ανήκει σε 
συγγενικό πρόσωπο του νυν Προέδρου του ΔΣ της Αρχής.  Με 
αφορμή σχετικά με το πιο πάνω θέμα δημοσιεύματα, ο Πρόεδρος του ΔΣ 
της Αρχής, με επιστολή του ημερ.21.7.2016, η οποία κοινοποιήθηκε στην 
Υπηρεσία μας, ζήτησε από τον τότε Αν. Γενικό Διευθυντή της Αρχής την 
άμεση διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αρχής.  
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Η σχετική Έκθεση και τα ευρήματα της έρευνας – η οποία 
πραγματοποιήθηκε από τον Διευθυντή του Γραφείου Γενικής Διεύθυνσης 
και τη Γραμματέα/Διευθύντρια των Νομικών Υπηρεσιών της Αρχής – 
υποβλήθηκαν στον τότε Αν. Γενικό Διευθυντή της Αρχής στις 30.9.2016, 
χωρίς ωστόσο να κοινοποιηθούν στην Υπηρεσία μας.   

Σύμφωνα με την Έκθεση η οποία, αφού ζητήθηκε, παραδόθηκε σε 
λειτουργό της Υπηρεσίας μας στις 15.5.2017, το θέμα της έρευνας 
εντάσσεται στο σύνολο των υποθέσεων «Μασούρα».  Τα κυριότερα 
ευρήματα και συμπεράσματα της Έκθεσης αφορούσαν στα ακόλουθα: 

 Δεν φαίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε ιδιοκτησιακή, ή διοικητική, ή 
συμβατική σχέση της εν λόγω εταιρείας και του νυν Προέδρου του ΔΣ 
της Αρχής. Η Υπηρεσία μας επισημαίνει ωστόσο ότι η εταιρεία αυτή 
ανήκει 100% στον πατέρα του Προέδρου του ΔΣ της Αρχής. 

 Η εταιρεία έπαυσε να είναι πελάτης της Αρχής από τις 19.2.2002, όταν 
διακόπηκε η ηλεκτροδότηση στο εργοστάσιο της για μη πληρωμή.  Οι 
πληροφορίες που δόθηκαν ήταν ότι το εργοστάσιο τερμάτισε τη 
λειτουργία του.  Δεν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο υποστατικό ανά το 
παγκύπριο στο όνομα της εταιρείας. Κατά συνέπεια, η εταιρεία δεν 
δραστηριοποιείται πλέον. Ωστόσο, εάν η εταιρεία εξακολουθεί να είναι 
δρώσα οικονομική μονάδα, χρήζει περαιτέρω εξειδικευμένης 
διερεύνησης. 

 Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης, δεν είχε καταχωρηθεί 
από την Αστυνομία ποινική υπόθεση εναντίον της εταιρείας ή/και του 
διευθυντή της.  Μετά την παρέλευση τόσων ετών, είναι δύσκολο να 
στοιχειοθετηθεί ποινική υπόθεση εναντίον της και, ως εκ τούτου, όσον 
αφορά στην Αρχή, το θέμα της ποινικής δίωξης θα πρέπει να θεωρείται 
λήξαν. 

 Δεν καταχωρήθηκε από την Αρχή αστική υπόθεση εναντίον της 
εταιρείας ή/και του διευθυντή της και άρα δεν αξιώθηκε δικαστικώς το 
πιο πάνω οφειλόμενο ποσό.  Με βάση γνωμάτευση του νομικού 
συμβούλου της Αρχής, ημερ. 25.8.2016, η Αρχή δύναται να κινηθεί 
δικαστικώς εναντίον της οφειλέτριας εταιρείας.  Ωστόσο, προτού 
ληφθούν τελικές αποφάσεις σε σχέση με την έγερση αγωγής, θα 
πρέπει να εξεταστούν οι πιθανότητες είσπραξης του οφειλόμενου 
ποσού και το κατά πόσο η εταιρεία είναι όντως δρώσα ή όχι. Το θέμα 
θα πρέπει να τύχει χειρισμού από την Επιτροπή Οικονομικών του 
Διοικητικού Συμβούλιο της Αρχής.  

Η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι το θέμα προωθήθηκε στην Επιτροπή 
Οικονομικών του ΔΣ της Αρχής, σύμφωνα με την πιο πάνω εισήγηση των 
ερευνώντων λειτουργών στις 15.5.2017, ημερομηνία κατά την οποία ζητήθηκε 
και παραδόθηκε σε λειτουργό της Υπηρεσίας μας το πόρισμα της έρευνας. Η εν 
λόγω Επιτροπή συζήτησε το θέμα κατά τη συνεδρία της ημερ.  22.5.2017 και 
αποφάσισε τη λήψη νομικών μέτρων εναντίον της εταιρείας. 

Οι νομικοί σύμβουλοι της Αρχής, στους οποίους δόθηκαν οδηγίες για λήψη των 
αναγκαίων δικαστικών μέτρων από την Γραμματέα/Διευθύντρια Νομικών 
Υπηρεσιών στις 30.5.2017, με την επιστολή τους ημερ. 27.6.2017 ζήτησαν 
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επιπρόσθετα στοιχεία, τα οποία υποβλήθηκαν από την Αρχή στις 3.4.2018, ενώ 
στη συνέχεια, υπέβαλαν επιπρόσθετες απορίες και προβληματισμούς με την 
επιστολή τους ημερ. 27.4.2018, η οποία κατά την ημερομηνία ελέγχου παρέμενε 
αναπάντητη.  

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι στις 31.5.2018 
καταχωρίστηκε αγωγή εναντίον της εν λόγω εταιρείας. 

7. Προστασία του Εισοδήματος της Αρχής. 

(α)  Διερεύνηση αναφορών καταγραφέων μετρητών για εντοπισμό 
παράνομων επεμβάσεων/Στοιχειοθέτηση υποκλοπής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, κατά το 2017, διερευνήθηκαν, κατόπιν αναφορών 
καταγραφέων μετρητών, 13.566 μετρητές, από τους οποίους 10.135 βρέθηκαν 
παραβιασμένοι, ενώ παραμένουν σε εκκρεμότητα προς διερεύνηση 8.509 
περιπτώσεις παράνομων επεμβάσεων. Για 918 μετρητές (ποσοστό 9%) 
στοιχειοθετήθηκε υποκλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, παρατηρείται σημαντική αύξηση των 
κρουσμάτων ρευματοκλοπής κατά τα τελευταία δέκα χρόνια. Συγκεκριμένα, το 2007 
στοιχειοθετήθηκαν μόλις 166 περιπτώσεις ρευματοκλοπής, για τις οποίες η αξία της 
κλαπείσας ενέργειας ανερχόταν σε €9.857 σε σύγκριση με 918 περιπτώσεις το 2017, 
για τις οποίες η αξία της κλαπείσας ενέργειας ανερχόταν σε €152.847 (αύξηση 453% 
και 1450%, αντίστοιχα). 

ΕΤΟΣ  
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ  

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ 
ΧΩΡΙΣ 

ΚΛΟΠΗ  
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ 
ΜΕ ΚΛΟΠΗ  

% ΚΛΟΠΩΝ 
ΕΝΑΝΤΙ 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ  

ΑΞΙΑ 
ΚΛΑΠΕΙΣΑΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

2007  1.415  1.249  166  12%  9.857 

2008  2.616  2.373  243  9%  5.236 

2009  3.311  3.027  284  9%  46.200 

2010  3.082  2.694  388  13%  13.576 

2011  7.380  6.667  713  10%  94.762 

2012  16.405  14.940  1.465  9%  59.460 

2013  14.279  13.272  1.007  7%  51.684 

2014  8.386  7.471  915  11%  173.050 

2015  5.669  4.301  1.368  24%  148.211 

2016  9.121  7.141  980  11%  521.217 

2017  10.135  8.341  918  9%  152.847 

Σημειώνεται ότι κατά το 2017 χρεώθηκε και εισπράχθηκε συνολικό ποσό ύψους 
€654.320 αναφορικά με διάφορες περιπτώσεις παράνομων επεμβάσεων.  

Χαρακτηριστική περίπτωση υποστατικού, που ενώ είχε παρουσιάσει σε ορισμένες 
περιόδους απότομη μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς αυτή να 
εντοπιστεί, να διερευνηθεί και να αντιμετωπιστεί από την Αρχή, αποτελεί  εταιρεία, 
για την οποία γίνεται εκτενής αναφορά στην επιστολή μας αναφορικά με τον έλεγχο 
των οικονομικών καταστάσεων της Αρχής για το 2015. Αναφέρεται σχετικά ότι, 
κατόπιν διερεύνησης, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε παραβίαση/επέμβαση στη 
συνδεσμολογία της μετρητικής διάταξης, για την οποία ειδοποιήθηκε η Αστυνομία.  
Μετά από υπολογισμούς  της μη καταγραφείσας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, 
η Αρχή απαίτησε ποσό ύψους €630.515, το οποίο αμφισβητήθηκε από τους 
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δικηγόρους της εταιρείας και κατόπιν διαπραγμάτευσης καταβλήθηκε από την 
εταιρεία ποσό ύψους €423.792 πλέον ΦΠΑ, με αποτέλεσμα την απώλεια 
εισοδήματος από την Αρχή. 

Επίσης, αναφέρεται ως ενδεικτικό παράδειγμα η περίπτωση συγκεκριμένου ατόμου 
για το οποίο διαπιστώθηκε παράνομη επέμβαση στον εξοπλισμό της Αρχής και 
κλοπή, και εκκρεμεί αγωγή εναντίον του για καταβολή του οφειλόμενου ποσού ύψους 
€21.460. 

Σύσταση: Με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό των περιπτώσεων ρευματοκλοπής, η 
Υπηρεσία μας εισηγείται την άμεση διερεύνηση των περιπτώσεων που αναφέρονται 
από τους καταγραφείς ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες δημιουργούν υπόνοιες για 
κλοπή. 

Επίσης, εισηγούμαστε όπως η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τους 
τελευταίους μήνες παρακολουθείται, από ειδικά κλιμάκια που θα συσταθούν, μέσω 
γραφικών παραστάσεων, έτσι ώστε να είναι εφικτός ο εντοπισμός απότομων 
μειώσεων στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και ακολούθως η διερεύνηση και η 
αντιμετώπισή τους, με απώτερο στόχο την προστασία του εισοδήματος της Αρχής.   

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής μάς ανέφερε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή 
προσπάθεια να διερευνώνται οι ύποπτες περιπτώσεις το συντομότερο δυνατόν. 

Όσον αφορά στην εισήγηση μας για τη σύσταση κλιμακίων για την παρακολούθηση 
απότομων μειώσεων στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μάς πληροφόρησε ότι 
αυτό γίνεται μέσα από αναφορές που εκδίδονται από το Λογιστικό Πρόγραμμα 
CC&B. 

(β)  Περιοδικοί έλεγχοι ακρίβειας μετρητών χαμηλής και μέσης τάσης.  
Σύμφωνα με σχετικές διαδικασίες της Αρχής αναφορικά με τον προγραμματισμό και 
τις διαδικασίες για επί τόπου έλεγχο ακριβείας των μετρητών χαμηλής και μέσης 
τάσης πρέπει να διενεργούνται περιοδικοί έλεγχοι των τριφασικών μετρητών κάθε 
τρία χρόνια και των μεγάλων πελατών με πέραν των 100 ampere ασφάλεια κάθε 
χρόνο. 

Σύμφωνα με Έκθεση της ΔΕΕ για το έτος 2017,  από δειγματοληπτικό έλεγχο που 
διενεργήθηκε σε 38 περιπτώσεις σε Παγκύπρια βάση τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 
του 2017, παρατηρήθηκε ότι στις Περιφέρειες Λευκωσίας-Κερύνειας-Μόρφου και 
Λεμεσού δεν διενεργούνται συστηματικά έλεγχοι, όπως προνοείται στην πιο πάνω 
Οδηγία, αλλά περιστασιακά, με αποτέλεσμα να μην εντοπίζονται έγκαιρα 
περιπτώσεις μετρητών, που λόγω βλάβης δεν καταγράφουν την ορθή κατανάλωση, 
αλλά λιγότερη.  

Περιστασιακά, επίσης, εξακολουθεί να διενεργείται  σύμφωνα με έκθεση της ΔΕΕ στις 
16.5.2017 ο έλεγχος των μετρητών στο ΚΕΠ Κακοπετριάς, παρά τις συνεχείς 
συστάσεις.  Συγκεκριμένα, από τους 56 μετρητές με ασφάλεια πέραν των 100 
ampere, ελέγχθηκαν μόνο 3 το 2016 και 3 κατά την περίοδο 1.1 – 15.5.2017, ενώ 
από τους 3.000 τριφασικούς μετρητές, ελέγχθηκαν μόνο 22 το 2016 και 10 μετρητές 
κατά την περίοδο 1.1. – 15.5.2017. 

Σύμφωνα επίσης με στοιχεία που εξασφάλισε η Υπηρεσία μας από τη ΔΕΕ στις 
9.5.2018, το 2017 ελέγχθηκαν μόνο 8 μετρητές με ασφάλεια πέραν των 100 ampere, 
ενώ κατά το πρώτο τετράμηνο του 2018 δεν έγινε κανένας έλεγχος. 
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Σημειώνεται επίσης ότι από δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε κατά τη 
διάρκεια του Μαΐου 2017 σε μετρητικές διατάξεις μεγάλων πελατών ξενοδοχειακών 
μονάδων, χαμηλής και μέσης τάσης, στην Ελεύθερη Περιοχή Αμμοχώστου και 
Λεμεσού, οι έλεγχοι στην Περιφέρεια Λεμεσού διενεργούνται επίσης περιστασιακά.  

Η μη διενέργεια συστηματικών ελέγχων σύμφωνα με την πιο πάνω Οδηγία, όπως 
αναφέρεται στην Έκθεση της ΔΕΕ, έχει ως αποτέλεσμα τον μη έγκαιρο εντοπισμό 
προβληματικών μετρητών, και το ενδεχόμενο απώλειας εσόδων για την Αρχή.  

Ως ενδεικτικό παράδειγμα της μη έγκαιρης διενέργειας από πλευράς της Αρχής των 
ενδεδειγμένων ελέγχων στους μετρητές, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στη 
διαπίστωση μικρότερης καταγραφής κατανάλωσης από τον μετρητή, την 
αμφισβήτηση από τον πελάτη του οφειλόμενου ποσού και, συνακόλουθα, τη μη 
εξόφλησή του, αναφέρεται η περίπτωση συγκεκριμένης εταιρείας. 

Σύμφωνα με την Έκθεση Γεγονότων που ετοιμάστηκε για την εν λόγω εταιρεία στις 
15.10.2012, μετά την εγκατάσταση από την Αρχή 2 μετρητών στις 28.1.2008, δεν 
πραγματοποιήθηκε ο επιτόπου έλεγχος από το Κέντρο Ελέγχου και Επιδιορθώσεων 
Μετρητών της Αρχής.  Στις 20.3.2012, με μεγάλη καθυστέρηση, διαπιστώθηκε 
λανθασμένη συνδεσμολογία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την καταγραφή από τους 
μετρητές πολύ μικρής κατανάλωσης. 

Κατόπιν υπολογισμών της μη καταγραφείσας κατανάλωσης, η Αρχή απαίτησε από 
την εταιρεία την καταβολή ποσού, το οποίο, σύμφωνα με Σημείωμα της Διευθύντριας 
των Νομικών Υπηρεσίων της Αρχής στις 6.6.2013 ανερχόταν σε €252.591. Το εν 
λόγω ποσό δεν έγινε αποδεκτό από την εταιρεία, με τη δικαιολογία ότι οι τιμές 
πώλησης των προϊόντων της είναι βασισμένες στο κόστος παραγωγής και θεωρεί ότι 
είναι αδύνατο να ανακτήσει τα ποσά που δεν χρεώθηκαν για την ηλεκτρική 
κατανάλωση. 

Στο μεταξύ, όπως προκύπτει από τα Πρακτικά συνεδρίας της Επιτροπής 
Οικονομικών στις 23.6.2017, φαίνεται ότι μέχρι τότε δεν είχαν ληφθεί οποιαδήποτε 
νομικά μέτρα εναντίον της εταιρείας, αφού ο Πρόεδρος της Επιτροπής, καθώς επίσης 
και συγκεκριμένο μέλος της, εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός της 
μεγάλης καθυστέρησης να τεθεί ενώπιον της Επιτροπής το εν λόγω θέμα. 

Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, η Επιτροπή υιοθέτησε την εισήγηση του Προέδρου 
για καταχώρηση αγωγής εναντίον της εταιρείας για διεκδίκηση του οφειλόμενου 
ποσού. 

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Οικονομικών  σε προγενέστερη συνεδρία της στις 
22.5.2017, είχε υιοθετήσει εισήγηση της Διευθύντριας των Νομικών Υπηρεσιών της 
Αρχής, όπως αναμένουν την εξέλιξη αγωγών που κινήθηκαν εναντίον άλλων 2 
εταιρειών με γεγονότα παρόμοια με την εν λόγω υπόθεση. 

Στις 29.9.2017, στο στάδιο της ετοιμασίας του κλητηρίου εντάλματος από τους 
νομικούς συμβούλους της Αρχής, κατόπιν επιστολής σε αυτούς από την Αρχή στις 
14.9.2017 για οδηγίες λήψης νομικών μέτρων εναντίον της εταιρείας, καταχωρίστηκε 
εναντίον της Αρχής από την εν λόγω εταιρεία αγωγή. Με την εν λόγω Αγωγή, η 
εταιρεία αξιώνει διάταγμα, με το οποίο να δηλώνεται ότι δεν οφείλει κανένα ποσό 
στην Αρχή και αξιώνει αποζημιώσεις για λίβελλο και δυσφήμησή της, ενόψει 
δημοσιεύματος σε εφημερίδα, στο οποίο γίνεται αναφορά στο οφειλόμενο ποσό της 
προς την Αρχή. 
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Παρόλο ότι η Διευθύντρια των Νομικών Υπηρεσιών της Αρχής σε συνεδρία της 
Επιτροπής Οικονομικών στις 5.12.2017 επισήμανε ότι το γεγονός της καταχώρισης 
αγωγής από την εταιρεία δεν επηρεάζει τα νομικά δικαιώματα της Αρχής, καθότι οι 
αξιώσεις της μπορούν να προβληθούν με την ανάλογη ανταπαίτηση, ωστόσο δεν 
φαίνεται να λήφθηκαν μέχρι σήμερα οποιεσδήποτε ενέργειες προς τον σκοπό αυτό. 

Σύσταση:  Με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό των μετρητών που δεν λειτουργούν 
ορθά, είτε λόγω ύπαρξης προβλημάτων κατά την αρχική εγκατάσταση των μετρητών, 
είτε για διάφορους λόγους (παράνομη επέμβαση, βλάβες κ.λπ.), με αποτέλεσμα το 
ενδεχόμενο απώλειας εσόδων από την Αρχή, η Υπηρεσία μας εισηγείται τη 
διενέργεια των ενδεδειγμένων ελέγχων σύμφωνα με τη συχνότητα που καθορίζεται 
για κάθε κατηγορία μετρητών.    

Επίσης, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι μετρητές κατέγραφαν μικρότερη 
κατανάλωση, θα πρέπει να λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα από 
την Αρχή για διεκδίκηση των οφειλόμενων ποσών. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι η Αρχή συμφώνησε με τη 
σύσταση της Υπηρεσίας μας και μας ανέφερε ότι, παρόλα τα προβλήματα πλήρωσης 
των κενών θέσεων των επιθεωρητών εγκαταστάσεων, θα καταβληθεί πιο 
οργανωμένη προσπάθεια να διενεργηθούν οι ενδεδειγμένοι ελέγχοι. 

(γ)  Απώλεια εισοδήματος λόγω λειτουργίας φορτίου έξω από τις πρόνοιες 
διατίμησης. Σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, κατά τη διάρκεια του 2017 
διερευνήθηκαν 1.129 περιπτώσεις ενδεχόμενης ολικής ή μερικής μετατροπής 
υποστατικών από μια χρήση σε άλλη, καθώς και υποστατικά οικιακής διατίμησης που 
ηλεκτροδοτούσαν παράνομα υποστατικά μη οικιακής φύσης, σε σύγκριση με 234 
κατά το 2016 (αύξηση 382%), από τις οποίες εντοπίστηκαν 87 και 136 περιπτώσεις, 
αντίστοιχα, οι οποίες στοιχειοθετούσαν αλλαγή διατίμησης, με αποτέλεσμα την 
είσπραξη από την Αρχή ποσού ύψους €27.943.  

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες επιστολές της Υπηρεσίας μας, από έλεγχο που 
διενεργήθηκε από τη ΔΕΕ στο ΚΕΠ Κακοπετριάς, διαπιστώθηκε ότι τα δύο συνεργεία 
που διενεργούσαν ελέγχους, κατά πόσον συγκεκριμένοι καταναλωτές όπως μαγαζιά, 
εστιατόρια, καφετέριες, βιομηχανίες κ.λπ. ήταν ενταγμένοι στην ορθή διατίμηση 
(εμπορική ή βιομηχανική) και όχι στην οικιακή, είχαν διαλυθεί από τις αρχές του 
2015, με αποτέλεσμα οι εν λόγω έλεγχοι να μην διενεργούντο επί μονίμου βάσεως, 
αλλά περιστασιακά. Από ελέγχους που έγιναν σε μόνιμη βάση το 2014 και σε 
προηγούμενα χρόνια, είχαν εντοπιστεί αρκετοί καταναλωτές που, ενώ έπρεπε να 
ήταν ενταγμένοι στην εμπορική ή βιομηχανική διατίμηση, ωστόσο ήταν ενταγμένοι 
στην οικιακή διατίμηση.  

Σημειώνεται ότι από έλεγχο που διενεργήθηκε από τη ΔΕΕ της Αρχής στις 16.5.2017 
διαπιστώθηκε, και πάλι, ότι ο έλεγχος για την αλλαγή διατίμησης/χρήσης των 
υποστατικών εξακολουθεί να μη διενεργείται σε συστηματική βάση, αλλά 
περιστασιακά, με αποτέλεσμα την ενδεχόμενη απώλεια εισοδήματος για την Αρχή. 

Σύσταση:  Λήψη από την Αρχή ενεργειών για εντοπισμό των υποστατικών που 
έχουν αλλάξει χρήση, άμεση διερεύνησή τους και ένταξή τους στην κατάλληλη 
διατίμηση. 
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(δ)  Ξεσφράγιστοι ασφαλειοφορείς. Σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, στις 
31.12.2017 υπήρχαν σε εκκρεμότητα συνολικά 7.432 αναφορές προς διερεύνηση για 
ξεσφράγιστους ασφαλειοφορείς, από τις οποίες οι 6.536 εκκρεμούν προς διερεύνηση 
στο Περιφερειακό Γραφείο Λεμεσού.  

Σημειώνεται ότι η μη έγκαιρη διερεύνηση και επανασφράγιση δυνατό να οδηγήσει σε  
ανεπιθύμητες καταστάσεις, όπως παράνομη τοποθέτηση από τον πελάτη 
μεγαλύτερης ασφάλειας και πιθανή πρόκληση ζημιάς στον μετρητή ή στο υποστατικό 
του πελάτη. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Έκθεση της ΔΕΕ της Αρχής στις 15.6.2017, κατόπιν 
ελέγχου στο Γραφείο Περιφέρειας Λευκωσίας – Κερύνειας – Μόρφου διαπιστώθηκε 
ότι δεν τηρείται η σχετική Οδηγία της Αρχής αναφορικά με τις χρεώσεις στις 
περιπτώσεις δεύτερης, τρίτης κλπ επίσκεψης σε οικιακούς πελάτες, για 
επανασφράγιση μετρητών. Η μη τήρηση της Οδηγίας, όπως αναφέρεται στην 
Έκθεση, έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων. 

Αναφέρεται σχετικά ότι, σύμφωνα με την εν λόγω Οδηγία, ξεσφράγιστοι 
ασφαλειοφορείς, χωρίς αλλοίωση της ισχύος της ασφάλειας, επανασφραγίζονται για 
πρώτη φορά χωρίς καμία χρέωση, αφού πρώτα γίνει η σχετική διερεύνηση, ενώ στις 
περιπτώσεις που παρουσιάζονται ξεσφράγιστοι ασφαλειοφορείς για δεύτερη φορά, 
είτε με αλλοίωση είτε χωρίς αλλοίωση της ισχύος της ασφάλειας, χρεώνονται 
κανονικά, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες χρεώσεις από τη ΡΑΕΚ, οι οποίες ανέρχονται 
σε €58 για οικιακούς πελάτες χωρίς διερεύνηση για κλοπή ρεύματος και σε €115 για 
εμπορικούς πελάτες. 

Σύσταση: Λήψη άμεσων ενεργειών για τη διερεύνηση του μεγάλου αριθμού 
ξεσφράγιστων ασφαλειοφορέων που εξακολουθεί να εκκρεμεί στο Περιφερειακό 
Γραφείο της Αρχής στη Λεμεσό, καθώς επίσης για την τήρηση της Οδηγίας 
αναφορικά με τις χρεώσεις για επανασφράγιση μετρητών. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι σημειώθηκε πρόοδος για το εν 
λόγω θέμα και ότι θα παρακολουθείται συνεχώς, ώστε η συσσώρευση περιπτώσεων 
για διερεύνηση να εκμηδενιστεί το 2018 ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιηθεί. 

8. Συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες αναφορικά με τις εκπομπές 
ρύπων. 

(α) Εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων - Αγορά δικαιωμάτων.   

(i)   Δαπάνη για Αγορά Δικαιωμάτων. Η δαπάνη για την αγορά δικαιωμάτων 
εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων, η οποία ανακτάται μέσω της μηνιαίας 
αναπροσαρμογής τιμής καυσίμων, ανήλθε κατά το 2017, σύμφωνα με 
στοιχεία της Αρχής, σε  €12.238.085, σε σύγκριση με €9.009.506 το 2016 
και €2.379.257 το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους €3.228.579 ή 
35,8% σε σύγκριση με το 2016 και €9.858.828 ή 414,4% σε σύγκριση με 
το 2015.  

Αναφέρεται σχετικά ότι, σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (ΕΕ) ημερ. 27.6.2012 για μεταβατική δωρεάν κατανομή 
δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων, έτσι ώστε να δοθεί η ευχέρεια για 
αναβάθμιση των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρισμού με στόχο την 
τήρηση των προδιαγραφών και των περιορισμών που υιοθετήθηκαν από 
την ΕΕ, κατανεμήθηκαν στην Κύπρο για την περίοδο 2013-2020 
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10.975.978 δωρεάν δικαιώματα, συνολικής αξίας (με τις τότε ισχύουσες 
τιμές) €194 εκ. περίπου. 

Για το 2017, κατανεμήθηκαν στην Αρχή, σύμφωνα με την πιο πάνω 
απόφαση της ΕΕ, 1.259.538 δωρεάν δικαιώματα, ενώ οι ετήσιες 
πιστοποιημένες εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων ανήλθαν σύμφωνα με 
την έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή/εμπειρογνώμονα σε 3.287.834 τόνους. 
Ως εκ τούτου, προέκυψε έλλειμμα 2.028.296 δικαιωμάτων, το οποίο 
καλύφθηκε από αντίστοιχα δικαιώματα που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια 
του 2017 και μέχρι τον Μάρτιο 2018 με συνολικό κόστος, όπως 
αναφέρθηκε και πιο πάνω, €12.238.175. 

Σημειώνεται ότι η μέση τιμή ανά δικαίωμα που αποκτήθηκε κατά τη 
διάρκεια του 2017 ανέρχεται σε €6,3 σε σύγκριση με €5,25 και €2,13 για το 
2016 και 2015, αντίστοιχα, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους €0,78 ή 
ποσοστό 14,9% σε σύγκριση με το 2016 και €3,9 ή ποσοστό 183,1% σε 
σύγκριση με το 2015. Σημειώνεται επίσης ότι, για το 2018 (μέχρι και τις 20 
Απριλίου που λήφθηκαν στοιχεία), η μέση τιμή ανά δικαίωμα που 
αγοράστηκε ανήλθε σε €10,65 παρουσιάζοντας περαιτέρω σημαντική 
αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. 

(ii)  Έγκριση αναλυτικής περιγραφής της Διαδικασίας Αγοράς 
δικαιωμάτων Θερμοκηπιακών αερίων και Ανάκτησης του σχετικού 
κόστους μέσω της μηνιαίας αναπροσαρμογής τιμής καυσίμων από 
τη ΡΑΕΚ. Η ΡΑΕΚ με επιστολή της στις 12.5.2016, ενημέρωσε την Αρχή 
ότι είχε εγκρίνει (Αρ. Απόφασης 1490/2016) την αναλυτική περιγραφή της 
διαδικασίας αγοράς δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων και ανάκτησης 
του σχετικού κόστους μέσω της μηνιαίας αναπροσαρμογής τιμής 
καυσίμου, η οποία είχε υποβληθεί από την Αρχή με επιστολή της στις 
27.4.2016. Στην επιστολή της ΡΑΕΚ αναφερόταν ότι η έγκριση είχε ισχύ 
για το 2016 και ότι για το 2017 επρόκειτο να μελετηθεί εκ νέου η πιο πάνω 
διαδικασία και πιθανόν να αναθεωρείτο, ωστόσο όπως παρατηρήσαμε, 
δεν έτυχε οποιασδήποτε έγκρισης/αναθεώρησης από τη ΡΑΕΚ η εν λόγω 
διαδικασία για το 2017.  Σημειώνεται ότι η ΡΑΕΚ με επιστολή της προς την 
Αρχή ημερ. 2.4.2018, ζήτησε όπως υποβληθεί η διαδικασία για εκ νέου 
έγκριση και για τα επόμενα έτη. 

 Σύσταση: Να επιδιωχθεί η εξασφάλιση από τη ΡΑΕΚ, το συντομότερο 
δυνατό, καλυπτικής έγκρισης για την αναλυτική διαδικασία αγοράς 
δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων για τα έτη 2017 και 2018, καθώς 
επίσης έγκρισης για τα επόμενα έτη. 

 Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι η Αρχή έχει ήδη 
στείλει σχετική επιστολή στη ΡΑΕΚ για έγκριση της διαδικασίας. 

(iii)  Διαγωνιστική Διαδικασία για απόκτηση των Δικαιωμάτων. Στα πλαίσια 
της πιο πάνω αναλυτικής περιγραφής της διαδικασίας αγοράς των 
θερμοκηπιακών αερίων, η οποία εγκρίθηκε από τη ΡΑΕΚ για το 2016, 
προβλέπεται και η διαγωνιστική διαδικασία για την απόκτηση των 
δικαιωμάτων, σύμφωνα με την οποία, αφού καθοριστεί η μηνιαία 
ποσότητα δικαιωμάτων, αγοράζεται μέσω 4 εβδομαδιαίων διαγωνισμών, 
ώστε η μηνιαία μέση σταθμική τιμή του κόστους αγοράς των δικαιωμάτων 
να προσεγγίζει τη μέση σταθμική τιμή στην Ευρωπαϊκή Αγορά 
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δικαιωμάτων. Κάθε βδομάδα πραγματοποιείται τηλεφωνικός διαγωνισμός, 
κατά τη διάρκεια του οποίου, οι συμμετοχές προτείνουν τιμή spot ανά 
δικαίωμα και ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον συμμετέχοντα με τη 
χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Στους τηλεφωνικούς διαγωνισμούς, όπως 
αναφέρεται στη Διαδικασία, συμμετέχουν, εκ περιτροπής, 4 από τις 7 
εταιρείες, οι οποίες είχαν τότε συνεργαστεί ή εκφράσει ενδιαφέρον για 
συνεργασία με την Αρχή. 

 Καθόσον αφορά στη διαγωνιστική διαδικασία που ακολουθείται από την 
Αρχή για την απόκτηση των πιο πάνω δικαιωμάτων, η Υπηρεσία μας 
παρατήρησε τα ακόλουθα: 

 Η Αρχή, συνεχίζει να συνεργάζεται με τις 7 εταιρείες, οι οποίες είχαν 
εκφράσει αρχικά ενδιαφέρον για συνεργασία μαζί της, χωρίς να έχει 
προβεί σε οποιανδήποτε έρευνα για εντοπισμό κι’ άλλων εταιρειών 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα εμπορίας δικαιωμάτων 
θερμοκηπιακών αερίων και θα επιθυμούσαν να συμμετέχουν στους 
εν λόγω διαγωνισμούς. 

 Σε περίπτωση που κάποια εταιρεία δεν ανταποκριθεί, λαμβάνεται 
προσφορά μόνο από τις υπόλοιπες εταιρείες, από τις οποίες είχε 
προγραμματιστεί η λήψη προσφοράς, χωρίς να γίνεται 
αντικατάστασή της με την αμέσως επόμενη στον κατάλογο, με 
αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις να λαμβάνονται προσφορές 
μόνο από τρεις ή ακόμα από δύο εταιρείες. 

 Δεν τηρείται σχετικό μητρώο, στο οποίο να καταχωρίζονται στοιχεία 
αναφορικά με τις προσφορές που λαμβάνονται σε κάθε περίπτωση 
για την αγορά των δικαιωμάτων. Όπως παρατηρήσαμε σε ένα 
πρόχειρο χαρτί, καταχωρίζονται μόνο στοιχεία αναφορικά με τη σειρά 
των εταιρειών από τις οποίες λαμβάνονται προσφορές. 

 Συστάσεις:  

 Για σκοπούς ευρύτητας συμμετοχής και διατήρησης των επιπέδων 
ανταγωνισμού, στις περιπτώσεις που η λήψη προσφοράς από κάποιαν 
από τις προεπιλεγείσες εταιρείες δεν καθίσταται δυνατή, να λαμβάνεται 
προσφορά από την αμέσως επόμενη στη σειρά εταιρεία, έτσι ώστε σε 
κάθε περίπτωση να υπάρχουν τέσσερεις προσφορές προς αξιολόγηση. 

 Επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο συνεργασίας και με άλλες εταιρείες 
που ενδεχομένως δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. 

 Για σκοπούς διαφάνειας, εισηγούμαστε τη δημιουργία μητρώου στο οποίο 
να καταχωρίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (π.χ. αρ. διαγωνισμού, 
ονόματα εταιρειών, από τις οποίες ζητήθηκε προσφορά, ποσότητα 
δικαιωμάτων που ζητείται για αγορά, τιμές που υποβλήθηκαν, 
προσφοροδότης που κέρδισε τον διαγωνισμό, συνολική τιμή διαγωνισμού 
κλπ) αναφορικά με τους διαγωνισμούς αγοράς δικαιωμάτων 
θερμοκηπιακών αερίων. 

 Σημειώνεται ότι, η διαγωνιστική διαδικασία που ακολουθεί η Αρχή για την 
αγορά των δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων τέθηκε με ηλεκτρονικό 
μήνυμα στις 27.5.2016 από Λειτουργό της Διεύθυνσης Προμηθειών της 
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Αρχής, υπόψη Λειτουργού της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΑΑΔΣ), θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο η εν λόγω διαδικασία αντιβαίνει 
οποιονδήποτε Κανονισμό ή Νομοθεσία. Σε απαντητικό ηλεκτρονικό της 
μήνυμα στις 22.6.2016, η Λειτουργός της ΑΑΔΣ ανέφερε ότι, σύμφωνα με 
το άρθρο 38(3)(η) του Νόμου Ν.11(Ι)/2006, η Αρχή έχει το δικαίωμα εάν 
πρόκειται για προμήθειες που είναι εισηγμένες και αγοράζονται σε 
χρηματιστήριο εμπορευμάτων, να χρησιμοποιεί μια διαδικασία χωρίς 
προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού.   

Νοουμένου ότι τα δικαιώματα θερμοκηπιακών αερίων δεν εμπίπτουν στην 
έννοια των προμηθειών, ούτε και διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο 
εμπορευμάτων, αλλά στο Χρηματιστήριο Ρύπων της Ε.Ε. (EU Emissions 
Trading System), η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως το θέμα τεθεί ενώπιον 
της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, για να αποσαφηνίσει τη 
διαδικασία που θα πρέπει να εφαρμόζεται στην περίπτωση των εν λόγω 
δικαιωμάτων. 

(β) Υπερβάσεις άλλων εκπεμπόμενων ρύπων από τους 
ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς και αιωρούμενων σωματιδίων στον αέρα γύρω 
από τους σταθμούς της Αρχής. Το πρόβλημα που παρατηρείτο τα τελευταία χρόνια 
με τις υπερβάσεις των ανωτάτων ορίων στις εκπομπές οξειδίων του αζώτου στις 
τρεις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΜΕΚ1 του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού 
Δεκέλειας, έχει αντιμετωπιστεί με την εγκατάσταση και λειτουργία περί τα τέλη 
Δεκεμβρίου 2016 και στις τρεις μηχανές κατάλληλου συστήματος απονίτρωσης. 
Εξακολουθεί όμως να παρουσιάζεται πρόβλημα με  οριακές υπερβάσεις των 
ανωτάτων ορίων εκπομπών οξειδίων του αζώτου και σκόνης στους έξι 
ατμοστρόβιλους του Σταθμού.  

Όσον αφορά στα αποτελέσματα των μετρήσεων της ποιότητας του αέρα γύρω από τους 
ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς, που λήφθηκαν μέσα στο 2017 είναι, σε γενικές γραμμές 
εντός των ορίων που καθορίζονται από τις Άδειες Εκπομπής Αέριων Αποβλήτων, 
εξακολουθεί ωστόσο να παρουσιάζονται κάποιες υπερβάσεις των ορίων εκπομπής 
σκόνης για όλες τις Μονάδες, με τις πιο σημαντικές να παρατηρούνται στην περιοχή του 
Συνοικισμού ΑΗΚ (Δεκέλεια). 

Αντιλαμβανόμαστε ότι η κατανομή της ρύπανσης στις περιοχές γύρω από τους 
Σταθμούς, δεν προέρχεται αποκλειστικά από τους Σταθμούς, αλλά και από άλλες 
πηγές όπως κοντινές βιομηχανίες, από τους γειτονικούς αυτοκινητόδρομους, από τις 
ίδιες τις οικιστικές περιοχές, αλλά και από σκόνη που μεταφέρεται από την έρημο της 
Σαχάρας και άλλα μέρη, ωστόσο η Αρχή θα πρέπει, όπως επισημάνθηκε και σε 
προηγούμενες επιστολές μας, να λαμβάνει άμεσα και συνεχή μέτρα για βελτίωση της 
καύσης των λεβήτων και μείωση των εκπεμπόμενων ρυπογόνων ουσιών. 

Σημειώνεται ότι, τα νέα όρια εκπομπής ρύπων (σκόνη, οξείδια του αζώτου, διοξείδιο 
του θείου) για μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, όπως αυτά καθορίζονται στην 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/75/ΕΕ για τις Βιομηχανικές Εκπομπές, τα οποία τέθηκαν σε 
ισχύ από 1.1.2016 είναι πολύ χαμηλά. Παρόλο που  η  Κύπρος πέτυχε τη μετατόπιση 
της ημερομηνίας εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας μέχρι το 2020 αναφορικά με τις 
εγκαταστάσεις της Αρχής στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Βασιλικού και, μέχρι το 
2023 (υπό κάποιες προϋποθέσεις) για τις εγκαταστάσεις στον ηλεκτροπαραγωγό 
σταθμό Δεκέλειας, η συμμόρφωση της Αρχής με τις πρόνοιες της εν λόγω Οδηγίας 
εκτιμάται ότι θα είναι πολύ δύσκολη μετά τις πιο πάνω ημερομηνίες και θα έχει πολύ 
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σημαντικό κόστος για την Αρχή και τον Κύπριο καταναλωτή, εάν δεν επιτευχθεί 
έγκαιρα η εισαγωγή φυσικού αερίου για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής. 

(γ) Λήψη μέτρων από την Αρχή για εγκατάσταση αντιρρυπαντικών 
τεχνολογιών.  Στα πλαίσια συμμόρφωσης με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες που 
καθορίζουν τα ανώτατα όρια εκπομπών ρυπογόνων ουσιών και για να αποφύγει την 
επιβολή προστίμων στο μέλλον (μετά την πάροδο της περιόδου των παρεκκλίσεων), 
αλλά και για να περιορίσει την απαιτούμενη δαπάνη για την αγορά δικαιωμάτων 
θερμοκηπιακών αερίων, η Αρχή, έχει δρομολογήσει διαδικασίες τέτοιες, ώστε να 
μπορεί να συμμορφωθεί, στο μέτρο του δυνατού, με τις εν λόγω 
Οδηγίες/Κανονισμούς.  

Σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από τη Διεύθυνση Παραγωγής του Οργανισμού,  
η Αρχή έχει προχωρήσει στον διαχωρισμό των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν 
σε έξι επιμέρους έργα, τα πλείστα εκ των οποίων βρίσκονται ήδη σε διαδικασία 
υλοποίησης, ενώ ο διαγωνισμός που αφορά στην παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών για την εγκατάσταση αντιρρυπαντικών τεχνολογιών και έργων υποδομής 
για Φυσικό Αέριο (ΦΑ) και τροποποιήσεις λεβήτων για καύση ΦΑ στον ΗΣ Βασιλικού 
βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης.  

Καθυστέρηση παρατηρείτο μέχρι την ημερομηνία ελέγχου στη λήψη απόφασης για 
ανάθεση σύμβασης αναφορικά με εργασίες για εγκατάσταση  συστημάτων 
αποθείωσης στις μονάδες 1 και 2 του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού 
(διαγωνισμός 168/2017), έργο του οποίου η αναγκαιότητα εκτέλεσης εξαρτάται, από 
τη μη έγκαιρη προμήθεια της Αρχής με ΦΑ για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής, αφού 
στην περίπτωση που το Φ.Α. είναι διαθέσιμο για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής πριν 
την 1/1/2020, τα εν λόγω συστήματα καθίστανται αχρείαστα. Για το έργο αυτό, υπήρχε 
το δίλημμα κατά πόσο η Αρχή θα πρέπει να προχωρήσει στην υλοποίησή του, αφού 
τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί από πλευράς της ΔΕΦΑ για την εισαγωγή ΦΑ 
για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής, εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι δεν θα μπορούν να 
επιτευχθούν.   

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι έχει ήδη ληφθεί απόφαση για 
εγκατάσταση μονάδων αποθείωσης στις Μονάδες Παραγωγής 1 και 2 του 
Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού. 

Σημειώνεται ότι η Αρχή, για ικανοποίηση των περιβαλλοντικών κριτηρίων, που έχουν τεθεί 
από τις σχετικές Οδηγίες/Κανονισμούς, αναφορικά με τις εκπομπές διοξειδίων του 
άνθρακα (CO₂), υποχρεώθηκε σε αγορά δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων, το 
συνολικό κόστος των οποίων για τα έτη 2016 και 2017 ανήλθε σε €21,2 εκ. ενώ για τον 
ίδιο σκοπό, στον Προϋπολογισμό του 2018 έχει γίνει πρόβλεψη για ποσό ύψους €19,3 εκ. 

Σύσταση: Ενόψει του ότι, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, οι υφιστάμενες 
παρεκκλίσεις στις εκπομπές ρύπων των Ηλεκτροπαραγωγών Μονάδων δεν θα 
ισχύουν από την 1.1.2020, καθώς επίσης ότι, τα όρια  εκπομπής ρύπων από το 2021 
αναμένεται να γίνουν ακόμη αυστηρότερα και, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συμμόρφωση στους αυξημένους περιβαλλοντικούς περιορισμούς ενδεχομένως να 
πρέπει να επιτευχθεί χωρίς τη χρήση Φυσικού Αερίου (ΦΑ) και, δεδομένου του 
τεράστιου κόστους που η εγκατάσταση αντιρρυπαντικών τεχνολογιών συνεπάγεται, 
αλλά και των ψηλών προστίμων που θα συνεπάγεται τυχόν μη συμμόρφωση με τους 
περιβαλλοντικούς περιορισμούς που τίθενται από την ΕΕ, η Αρχή θα πρέπει να 
παρακολουθεί σε συνεχή βάση τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί για την 
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εκτέλεση των έργων που πρέπει να γίνουν, με στόχο τη συμμόρφωσή της με το 
χαμηλότερο δυνατό για τον Οργανισμό κόστος.  

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι η Αρχή παρακολουθεί σε 
συνεχή βάση την εξέλιξη/υλοποίηση των αναγκαίων έργων αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας. 

9. Συμφωνίες της Αρχής με στρατηγικούς συνεργάτες. 

Το 2003 η Αρχή συνομολόγησε δύο πανομοιότυπες συμφωνίες στρατηγικής 
συνεργασίας στις τηλεπικοινωνίες με τις εταιρίες Primetel Co και NV Cablenet 
Communication Systems Ltd. Οι κύριες πρόνοιες των συμφωνιών αφορούν κυρίως 
στον καθορισμό των τελών και χρεώσεων για τη χρήση του δικτύου οπτικών ινών και 
άλλου εξοπλισμού της ΑΗΚ από τις εταιρείες καθώς και για την ενοικίαση χώρου της 
ΑΗΚ για εγκατάσταση εξοπλισμού από τις εταιρείες. Αναφέρεται περαιτέρω ότι, μέσω 
των συμφωνιών, η ΑΗΚ έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμίσθωσης τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών με ευνοϊκούς όρους και τυγχάνει επίσης προτεραιότητας όσον αφορά 
στην εξυπηρέτηση και παραχώρηση κυκλωμάτων. Μετά από μελέτη του θέματος 
επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

(α)  Αναθεώρηση τελών. Σύμφωνα με τον όρο 4.5 των συμφωνιών, προβλέπεται ότι: 

(i)  Όσον αφορά στην τιμή των χρεώσεων αναφορικά με τις οπτικές ίνες, η 
αναθεώρηση θα γίνει 5 έτη μετά την υπογραφή της Συμφωνίας (δηλαδή το 
2008), με βάση τις τάσεις και τις πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
στην αγορά της Κύπρου. 

(ii)  Όσον αφορά τα ενοίκια, θα γίνεται αναθεώρηση της τιμής κάθε 2 έτη με βάση 
τις τιμές των ακινήτων στην κυπριακή αγορά με καθορισμένη αύξηση 10%. 

Το 2011, κατόπιν διαπραγματεύσεων της ΑΗΚ με τους δύο στρατηγικούς 
συνεργάτες, υπογράφτηκε συμπληρωματική συμφωνία (Fourth 
Addendum) σχετικά με την αναθεώρηση των τελών των συμφωνιών. Τα 
αναθεωρημένα τέλη ισχύουν αναδρομικά από τις 16 Δεκεμβρίου 2008 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013, με αύξηση περίπου 10% στα αρχικά τέλη. Με 
βάση τους όρους της συμπληρωματικής συμφωνίας, τα τέλη για την 
περίοδο από την 1.1.2014 θα έπρεπε να συμφωνηθούν μεταξύ των μερών 
πριν τις 31.12.2013. Ο τότε Βοηθός Διευθυντής Δικτύων με σημείωμά του 
στις 4.12.2013 προς τον Γενικό Διευθυντή ζήτησε οδηγίες κατά πόσο θα 
συνεχιζόταν η χρέωση των υφιστάμενων τιμών ή θα έπρεπε η Αρχή να 
ξεκινήσει διαδικασία αναθεώρησης των τιμών (με ενδεχόμενη εξέλιξη τη 
μείωση των τελών, λαμβάνοντας υπόψη την τότε οικονομική κατάσταση 
που επικρατούσε στην Κύπρο και τη μείωση των τιμών των ακινήτων). 
Στις 15.12.2013 ο τότε Γενικός Διευθυντής της ΑΗΚ με οδηγίες του είχε 
συστήσει όπως μη αναθεωρηθούν οι τιμές και, ως εκ τούτου, 
εξακολουθούν να ισχύουν οι χρεώσεις που συμφωνήθηκαν με την τέταρτη 
συμπληρωματική συμφωνία. Σύμφωνα με επιστολή ημερ. 11.7.2017 του 
τότε Αν. Γενικού Διευθυντή της ΑΗΚ προς τον Πρόεδρο της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, 
λόγω της ανάκαμψης που παρουσιάζει σήμερα η οικονομία της Κύπρου, η 
Αρχή πραγματοποιεί μελέτη σχετικά με τη διεκδίκηση αυξήσεων των 
μισθωμάτων για την επόμενη περίοδο συνεργασίας με τους στρατηγικούς 
της συνεργάτες.  
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(β)  Ημερομηνία λήξης συμφωνιών. Στις συμφωνίες που υπογράφηκαν δεν 
περιλαμβάνεται ημερομηνία λήξης. Ο νομικός σύμβουλος της Αρχής σε γνωμάτευσή 
του ημερ. 22.4.2009 αναφέρει ότι αν και δεν περιλαμβάνεται ημερομηνία λήξης στη 
συμφωνία, εντούτοις, υπάρχει πάντα η δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης. Όπως 
ωστόσο σημείωσε, οι στρατηγικοί συνεργάτες πιθανό να ζητήσουν αρκετά 
ανταλλάγματα προκειμένου να εισαχθεί ημερομηνία λήξης στη συμφωνία. 

Για σκοπούς πληρότητας υπενθύμισε/ενημέρωσε ότι το 2003 όταν έγιναν οι 
συμφωνίες, η θέση της τότε διοίκησης και διεύθυνσης της Αρχής ήταν ότι η 
τηλεπικοινωνιακή υποδομή της Αρχής ήταν εντελώς ανεκμετάλλευτη και ότι το 
μοντέλο που έπρεπε να ακολουθήσει η Αρχή (κατόπιν συμβουλής εξειδικευμένων 
συμβούλων) ήταν αυτό του «carrier’s carrier», δηλαδή «παροχέας σε παροχείς».  
Όπως περαιτέρω σημείωσε, δεν γνώριζε κατά πόσο αυτό το μοντέλο εξακολουθεί να 
είναι το πιο ενδεδειγμένο για την Αρχή, αλλά εισηγήθηκε ότι θα πρέπει να προηγηθεί 
μελέτη από ειδικούς για αλλαγή του υφιστάμενου μοντέλου και ότι η απόφαση για να 
επιδιωχθεί λήξη των συμφωνιών με τους Στρατηγικούς Συνεργάτες πρέπει να 
εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα τέτοιας μελέτης.  

Σύσταση: Διενέργεια της μελέτης που εισηγήθηκε ο νομικός σύμβουλος της Αρχής, 
στη βάση της οποίας θα πρέπει να ληφθεί απόφαση κατά πόσον θα επιδιωχθεί λήξη 
των πιο πάνω συμφωνιών. 

(γ)  Μέρισμα 3% επί των κερδών.  Σύμφωνα με τον όρο 5(f) των συμφωνιών, 
μέσα στα 5  πρώτα έτη η Αρχή είχε το δικαίωμα να συμμετάσχει στο κεφάλαιο των 
δύο εταιρειών μέχρι ποσοστού 40%, ωστόσο η Αρχή επέλεξε τελικά να μη 
συμμετάσχει. Ως εκ τούτου, ενεργοποιήθηκε ο σχετικός όρος 5(h) της συμφωνίας, 
που προβλέπει ότι η Αρχή δικαιούται ποσοστό 3% επί των καθαρών κερδών των 
εταιρειών χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. Σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, η 
εταιρεία Primetel Co,  κατά την περίοδο 2008 – 2015 σημείωσε κέρδη μόνο το 2008, 
οπότε και κατέβαλε στις 3.6.2010 στην Αρχή το ποσό του 3% επί των καθαρών 
κερδών  που αντιστοιχούσε σε €5.908. Για τα έτη 2016 και 2017, όπως έχουμε 
πληροφορηθεί, δεν έχουν ετοιμαστεί ακόμη οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 
Σύμφωνα επίσης με στοιχεία της Αρχής, η εταιρεία Cablenet Communication 
Systems Ltd κατά την περίοδο 2008 – 2016, κατέγραψε κέρδη μόνο τα έτη 2014 – 
2016, οπότε και κατέβαλε στις 17.5.2017 στην Αρχή το ποσό που αντιστοιχούσε στο 
3% των κερδών και ανερχόταν σε €16.079, €24.347 και €103.805 πλέον ΦΠΑ για τα 
έτη 2014, 2015 και 2016, αντίστοιχα. Για το έτος 2017, όπως έχουμε πληροφορηθεί, 
δεν έχουν ετοιμαστεί οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.  

(δ)  Έλεγχοι από Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ). Η ΔΕΕ προέβηκε σε 
έλεγχο για τα έτη 2015 και 2016 των χρεώσεων και τελών που χρεώνονται από την 
Αρχή για διαπίστωση της εφαρμογής των όρων της συμφωνίας.  Στις σχετικές 
εκθέσεις ελέγχου ημερ. 14.12.2016 και 19.1.2018 δεν αναφέρεται οποιοδήποτε 
εύρημα, ωστόσο γίνεται σύσταση, όπως λόγω της βελτίωσης της οικονομίας, ζητηθεί 
γνωμάτευση από τους νομικούς συμβούλους, κατά πόσο η Αρχή μπορεί να ζητήσει 
αναθεώρηση της συμφωνίας, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει αύξηση των τελών 
της Αρχής. Επίσης, στην έκθεση ημερ. 14.12.2016 γίνεται εισήγηση όπως ζητηθεί 
γνωμάτευση από τους νομικούς συμβούλους, κατά πόσο η Αρχή μπορεί να προβεί 
σε αναθεώρηση της συμφωνίας, ώστε το 3% ή ότι άλλο συμφωνηθεί κατόπιν 
διαπραγμάτευσης, να είναι πάνω στα έσοδα των εταιρειών και όχι πάνω στο κέρδος. 
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Το ΔΣ στη συνεδρία του ημερ. 11.4.2017 συμφώνησε με τη σύσταση της ΔΕΕ ότι θα 
πρέπει να ζητηθεί νομική γνωμάτευση για διαφοροποίηση των συμφωνιών ώστε το 
μέρισμα να παραχωρείται επί των εσόδων και όχι επί των κερδών των εταιρειών. 
Επίσης, στη συνεδρία ημερ. 4.7.2017 του ΔΣ, ο Πρόεδρος ζήτησε όπως η Υπηρεσία 
ενημερώσει το ΔΣ κατά πόσο έχει ζητηθεί νομική γνωμάτευση για διαφοροποίηση 
των Συμφωνιών μεταξύ της Αρχής και των πιο πάνω εταιρειών, ωστόσο δεν φαίνεται 
να έτυχε οποιασδήποτε ενημέρωσης το ΔΣ.  Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε 
κατά την περίοδο του ελέγχου (Απρίλιος 2018), δεν ζητήθηκε οποιαδήποτε 
γνωμάτευση από τον νομικό σύμβουλο σχετικά με το εν λόγω θέμα.  

Σύσταση: Η Υπηρεσία θα πρέπει να παρακολουθεί και να εφαρμόζει τις αποφάσεις 
του ΔΣ και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να ζητηθεί η νομική γνωμάτευση επί του 
θέματος, όπως αποφάσισε το ΔΣ. Όσον αφορά στο μέρισμα που παραχωρείται, 
συμφωνούμε με την εισήγηση της ΔΕΕ, ότι οποιαδήποτε διαφοροποίηση των 
συμφωνιών θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόνοια, ώστε το μέρισμα να παραχωρείται 
επί των εσόδων και όχι επί των κερδών των εταιρειών. Σε κάθε περίπτωση, λόγω του 
μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει από τη συνομολόγηση των 
συμφωνιών και των τροποποιήσεών τους (η τελευταία συμπληρωματική συμφωνία 
με αναθεώρηση των τελών υπογράφηκε το 2011), επιβάλλεται η επικαιροποίησή 
τους και η προσαρμογή τους με βάση τα νέα τεχνολογικά και οικονομικά δεδομένα 
που έχουν διαμορφωθεί. 

10. Αγορά νομικών υπηρεσιών.    

Εξακολουθεί να παρέχονται νομικές υπηρεσίες στην Αρχή, ουσιαστικά, από το ίδιο 
δικηγορικό γραφείο, όπως με τα χρόνια μετεξελίχθηκε, για 65 περίπου χρόνια. 
Αναφέρεται σχετικά ότι, από την ίδρυση της Αρχής το 1952 μέχρι το 1986, οι νομικές 
υπηρεσίες παρέχοντο από συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο χωρίς οποιαδήποτε 
συμφωνία.  Η αρχική συμφωνία είχε γίνει το 1986 με το εν λόγω γραφείο, το οποίο 
στη συνέχεια προχώρησε σε συνεταιρισμό 2 ατόμων και, τελικά, κατόπιν συνένωσης 
με άλλο γραφείο, κατέληξε στην επωνυμία με την οποία παρέχει σήμερα τις 
υπηρεσίες του στην Αρχή. 

Τον Ιανουάριο 2014 η Αρχή υπέγραψε συμφωνία με το δικηγορικό γραφείο με 
εφαρμογή από την 1.1.2014 μέχρι τις 31.12.2015 και αυτόματη ανανέωση σε ετήσια 
βάση μέχρι τον τερματισμό της κατά το τέλος οποιουδήποτε έτους με προηγούμενη 
γραπτή ειδοποίηση όχι λιγότερη των 6 μηνών. 

Σημειώνεται ότι η σχετική δαπάνη για τα έτη 2017, 2016, και 2015 ανήλθε, σύμφωνα 
με στοιχεία της Αρχής, σε €281.970, €192.815, και €242.938, αντίστοιχα. 

Η Υπηρεσία μας, στις ταυτάριθμες επιστολές της ημερ. 31.5.2016 και 31.5.2017 
αναφορικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Αρχής για τα έτη 2015 
και 2016, αντίστοιχα, επισήμανε ότι, στην Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου αρ. 
ΓΛ/ΑΑΔΣ 74 που εκδόθηκε στις 27 Απριλίου 2016 διευκρινίζεται ότι, ακόμη και για 
συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών του 
τομέα δημοσίων συμβάσεων, ως οι συμβάσεις νομικών υπηρεσιών, ισχύουν και 
πρέπει να εφαρμόζονται οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη 
διάκρισης των οικονομικών φορέων, στις οποίες μάλιστα τώρα προστίθεται και η 
αρχή της προστασίας του ανταγωνισμού, η οποία θα πρέπει επίσης να εξυπηρετείται 
και να διασφαλίζεται κατά το δυνατό ευρύτερα σε κάθε είδους δημόσια σύμβαση.   

Όπως σχετικά αναφέραμε, κατά την άποψή μας, είναι λογικό για το ΔΣ ενός νομικού 
προσώπου δημοσίου δικαίου (νπδδ) να διατηρεί τον ίδιο νομικό οίκο επί σειρά ετών 
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για την παροχή νομικών συμβουλών είτε υπό τη μορφή γνωματεύσεων προς το ΔΣ 
είτε για την εκπροσώπηση του νπδδ  σε περιπτώσεις προσφυγών ενώπιον του 
ανωτάτου δικαστηρίου ή του διοικητικού δικαστηρίου. Ωστόσο, όπως αναφέραμε, 
κατά την άποψή μας, δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι που να δικαιολογούν τη 
διατήρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα του ίδιου νομικού συμβούλου για την 
εκπροσώπηση του νπδδ σε περιπτώσεις αστικών αγωγών ή διαιτησιών.  

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή του νομικού οίκου θα πρέπει να γίνεται στη βάση της 
πιο πάνω εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου. 

Η Υπηρεσία μας στις πιο πάνω επιστολές της εισηγήθηκε όπως για την παροχή 
νομικών συμβουλών σε θέματα που σχετίζονται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας 
(θέματα διοικητικού δικαίου), η Αρχή να συνάπτει μακροχρόνιες συμβάσεις (μέχρι 
πέντε έτη) με νομικούς οίκους ακολουθώντας κατά το δυνατό ανταγωνιστική 
διαδικασία. Σε αυτή, δεν καθίσταται υποχρεωτική η δημοσίευση προκήρυξης 
διαγωνισμού, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει την προεπιλογή, προς υποβολή 
προσφορών, ενός κατάλληλου αριθμού εν δυνάμει ενδιαφερόμενων και κατάλληλων 
συνεργατών, μεταξύ των οποίων θα μπορούσε να είναι, αν η Αρχή το κρίνει σκόπιμο, 
και ο υφιστάμενος συνεργάτης. Σε περίπτωση εν ισχύι συμβάσεων, θα μπορούσε 
αυτές να συνεχιστούν για μικρή ακόμη περίοδο (ενδεικτικά αναφέρεται ως μέγιστο το 
ένα έτος), ειδικά αν το ΔΣ κρίνει τούτο αναγκαίο, και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
να μην υπάρξει αλλαγή του νομικού συμβούλου ταυτόχρονα, ή σχεδόν ταυτόχρονα, 
με την αλλαγή στη σύνθεση του ΔΣ της Αρχής. Νοείται ότι ο τερματισμός της εν ισχύι 
σύμβασης θα πρέπει να γίνει με τον τρόπο που η σύμβαση αυτή προβλέπει ώστε να 
μην δημιουργηθεί υπόβαθρο για την υποβολή οποιωνδήποτε απαιτήσεων κατά της 
Αρχής. 

Η Αρχή να αναθέτει την εκπροσώπηση της σε περιπτώσεις αστικών αγωγών ή 
διαιτησιών σε νομικούς οίκους που θα επιλέγονται ανά περίπτωση, ή για ομάδες 
παρόμοιων υποθέσεων για συγκεκριμένη περίοδο. Θα μπορούσε για την επιλογή 
των οίκων αυτών να δημοσιεύεται πρόσκληση επίδειξης ενδιαφέροντος και υποβολής 
προσφορών (ειδικά αν πρόκειται για συγκεκριμένη υπόθεση με αμοιβή μεγάλης 
αξίας) ή να ζητείται συνδρομή από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο ώστε να 
ενημερωθούν τα μέλη του για επίδειξη ενδιαφέροντος και καταρτισμό σχετικού 
καταλόγου προεπιλογής νομικών συμβούλων, ανά επαρχία ή παγκύπρια, νοουμένου 
ότι οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία υποστηρίζεται από κατάλληλη τεκμηρίωση. Νοείται 
ότι σε ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες κρίνεται ότι την εκπροσώπηση της Αρχής θα 
πρέπει να αναλάβει συγκεκριμένος νομικός σύμβουλος, για παράδειγμα γιατί 
χειρίστηκε συναφή προσφυγή που επηρεάζει την υπό αναφορά αγωγή, τότε τούτο θα 
μπορεί να γίνεται κατ΄ εξαίρεση αφού υπάρξει κατάλληλη και επαρκής τεκμηρίωση. 

Σε περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη για την εξασφάλιση υπηρεσιών νομικού 
συμβούλου για την ετοιμασία ειδικών μελετών, ή εγγράφων διαγωνισμού που θα 
προκηρύξει η Αρχή, τότε θα πρέπει να τηρούνται οι πρόνοιες της σχετικής περί 
συμβάσεων νομοθεσίας και οι σχετικές αρχές της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών 
φορέων, της διαφάνειας και της μη διάκρισης λόγω ιθαγένειας και συνεπώς θα 
πρέπει να προκηρύσσονται ανοικτοί διαγωνισμοί, αναλόγως βέβαια και με την 
εκτίμηση της αξίας της εκάστοτε ανάγκης. 

Η Υπηρεσία μας κατά τον πρόσφατο έλεγχό της παρατήρησε ότι η Αρχή προχώρησε 
στη σύσταση Ομάδας Εργασίας με σκοπό τη μελέτη των παρατηρήσεων και 
συστάσεων μας και την υποβολή εισηγήσεων ενώπιον του ΔΣ.   Η εν λόγω Ομάδα 
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ετοίμασε και υπέβαλε στον τέως Αν. Γενικό Διευθυντή της Αρχής σχετικό σημείωμα 
ημερ. 5.3.2018, με το οποίο εισηγήθηκε όπως:  

(i) Ετοιμαστεί έγγραφο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στη συνέχεια έγγραφο για 
υποβολή οικονομικής πρότασης προς δικηγορικά γραφεία ανά το Παγκύπριο,  
με σκοπό την ανάθεση υποθέσεων αστικών αγωγών  που εγείρει η Αρχή 
εναντίον τρίτων, καθώς επίσης προσφυγών ενώπιον του Διοικητικού 
Δικαστηρίου.  

(ii) Το έγγραφο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και το έγγραφο για υποβολή 
οικονομικής πρότασης προωθηθούν μέσω του Παγκύπριου Δικηγορικού 
Συλλόγου για σκοπούς διαφάνειας. 

(iii) Σε σχέση με την υφιστάμενη συμφωνία, εάν και εφόσον εγκριθούν οι πιο πάνω 
εισηγήσεις, μέχρι το τέλος Απριλίου 2018 να αποσταλεί προειδοποίηση για μη 
ανανέωση της και επιθυμία για επαναδιαπραγμάτευση των όρων για το 
υπολειπόμενο μέρος της συμφωνίας. Εκτός από τη μείωση του κόστους των 
υπηρεσιών θα επιδιωχθεί ο καθορισμός της διάρκειας στα 5 έτη με βάση την 
Εγκύκλιο ΓΛ/ΑΑΔΣ 74, καθώς και η δυνατότητα τερματισμού της εν λόγω 
συμφωνίας σε οποιοδήποτε στάδιο.   

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι οι ενέργειες αυτές είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, με 
εξαίρεση την εισήγηση στο σημείο (iii) πιο πάνω, που αφορά στην προειδοποίηση 
για επιθυμία επαναδιαπραγμάτευσης των όρων για το υπολειπόμενο μέρος της 
συμφωνίας, η οποία κατά την άποψη μας δεν συνάδει με τις γενικές αρχές που 
διέπουν κάθε είδους δημόσια σύμβαση, καθώς επίσης με τις πρόνοιες της Εγκυκλίου 
ΓΛ/ΑΑΔΣ 74 και τις συστάσεις της Υπηρεσίας μας. Ως εκ τούτου, η Αρχή δεν θα 
πρέπει να προχωρήσει σε ανανέωση ή επαναδιαπραγμάτευση των όρων της 
συμφωνίας, αλλά σε ανταγωνιστική διαδικασία από την οποία να προκύψει η επιλογή 
του παροχέα νομικών συμβουλών. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής, μάς ανέφερε ότι οι συστάσεις της Υπηρεσίας μας θα 
ληφθούν υπόψη κατά την ετοιμασία σχετικής εισήγησης της σχετικής Υπηρεσίας της 
Αρχής, η οποία θα τεθεί για έγκριση στο ΔΣ της Αρχής. 

11. Ξύλινα Στροφεία με Αλουμίνιο 132 KV στην Αποθήκη Μεταφοράς 
Κεντρικών Γραφείων στην Αραδίππου. 

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση της ΔΕΕ της Αρχής, από έλεγχο που διενεργήθηκε 
στις 9.11.2017 στα αποθέματα υλικών και ανταλλακτικών της πιο πάνω αποθήκης, 
παρέμεναν πέραν των 8 χρόνων, 166 ξύλινα στροφεία με αλουμίνιο 132 KV, αξίας 
€909.176. 

Όπως αναφέρεται σχετικά στην Έκθεση, σε αρκετά στροφεία, το ξύλο είχε σαπίσει 
λόγω μη εμποτισμού με το κατάλληλο φάρμακο, με αποτέλεσμα τα ξύλινα στροφεία 
να έχουν διαλυθεί και το αλουμίνιο να παραμένει εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες. 

Σημειώνεται επίσης στην πιο πάνω Έκθεση ότι, παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαν 
δοθεί στη ΔΕΕ για μετάγγιση του αλουμινίου από τα καταστραμμένα ξύλινα στροφεία 
σε άλλα στροφεία, ωστόσο η εν λόγω μετάγγιση δεν είχε ακόμα υλοποιηθεί. 

Η καθυστέρηση που παρατηρείται στη μετάγγιση των καλωδίων από τα 
καταστρεμμένα ξύλινα στροφεία σε άλλα στροφεία, όπως αναφέρεται στην Έκθεση, 
αυξάνει τον κίνδυνο ακαταλληλότητάς τους για χρήση σε νέα έργα και την πώληση 
τους ως άχρηστα υλικά, γεγονός που θα αποφέρει οικονομική ζημιά στον Οργανισμό. 
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Η ΔΕΕ της Αρχής στην πιο πάνω Έκθεσή της συστήνει όπως  η Διεύθυνση 
Συστήματος Μεταφοράς προχωρήσει στη μετάγγιση των καλωδίων από τα 
καταστρεμμένα ξύλινα στροφεία σε μεταλλικά στροφεία, το συντομότερο δυνατόν και 
όπως  προμηθεύεται αλουμίνιο σε μεταλλικά στροφεία, ώστε να μην επαναληφθεί 
παρόμοιο περιστατικό. 

Σύσταση: Λήψη διορθωτικών μέτρων σύμφωνα με τις εισηγήσεις της ΔΕΕ της 
Αρχής. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής μάς ανέφερε ότι για να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση 
των αγωγών στα στροφεία αυτά, η Διεύθυνση Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς έχει 
διευθετήσει την επιδιόρθωση ειδικού μηχανήματος, το οποίο πραγματοποιεί 
μετάγγιση των αγωγών σε νέα στροφεία. 

Η μετάγγιση όλων των στροφείων, όπως μας πληροφόρησε, αναμένεται να 
ολοκληρωθεί αρχές του 2019. Σε ότι αφορά στην εισήγηση της ΔΔΕ της Αρχής για 
προδιαγραφή μεταλλικών στροφείων σε νέους αγωγούς, όπως μας ανέφερε, αυτή 
εφαρμόζεται ήδη. 

12. Αξιολόγηση κινδύνων στα Λογισμικά Συστήματα της Αρχής. 

Σύμφωνα με την Έκθεση αποτελεσμάτων της ΔΕΕ για το έτος 2017, η τελευταία  
Δοκιμή Διείσδυσης Ασφάλειας σε Πληροφοριακά Συστήματα της Αρχής (Penetration 
Test) για προστασία από εξωτερικές και εσωτερικές απειλές διενεργήθηκε τον 
Νοέμβριο 2015. 

Όπως σχετικά αναφέρεται στην πιο πάνω Έκθεση, η προστασία των Λογισμικών 
Συστημάτων της Αρχής θεωρείται υψίστης σημασίας και η ασφάλεια τους θα πρέπει 
να συμπεριλαμβάνει προστασία από πιθανή διείσδυση από χάκερς, οι οποίοι μπορεί 
να κλέψουν, αλλοιώσουν ή να καταστρέψουν στοιχεία. 

Λόγω του γεγονότος ότι η  ΔΕΕ δεν διαθέτει Μηχανικό Πληροφορικής για τους 
τεχνικούς ελέγχους, ανατέθηκε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής, σε 
ιδιωτικό οίκο η διενέργεια Δοκιμών Διείσδυσης. 

Μέχρι την ημερομηνία ελέγχου (Απρίλιος 2018) είχαν υποβληθεί από τον πιο πάνω 
οίκο, οι Εκθέσεις αναφορικά με την εξωτερική και εσωτερική Διείσδυση των 
Λογισμικών Συστημάτων ενώ, εκκρεμούσε η υποβολή της Έκθεσης αναφορικά με 
την Κοινωνική Μηχανική. 

Σύμφωνα με την Έκθεση αναφορικά με τη Δοκιμή Εξωτερικής Διείσδυσης, η Αρχή 
διαθέτει ικανοποιητικά αποτρεπτικά συστήματα προστασίας από πιθανές εξωτερικές 
διεισδύσεις και λαμβάνει ικανοποιητικά μέτρα για την αντιμετώπιση πιθανών 
κυβερνοεπιθέσεων, εντοπίστηκαν ωστόσο ορισμένες αδυναμίες, όπως η ανάγκη 
αναβάθμισης συγκεκριμένων λογισμικών συστημάτων και λήψης συγκεκριμένων 
βελτιωτικών μέτρων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Αρχής. 

Σύμφωνα επίσης με την Έκθεση αναφορικά με τη Δοκιμή Εσωτερικής Διείσδυσης, 
υπάρχουν σε κάποιο βαθμό ασφαλιστικές δικλείδες που εμποδίζουν την εύκολη 
πρόσβαση στα λογισμικά συστήματα της Αρχής, διαπιστώθηκε ωστόσο ότι ορισμένα 
συστήματα και υπηρεσίες της πληροφορικής είναι ξεπερασμένα και, ως εκ τούτου 
ευάλωτα σε πιθανές κυβερνοεπιθέσεις και πρέπει να διορθωθούν ή να 
αναβαθμιστούν.  

Επίσης, εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, αδυναμίες στους κωδικούς πρόσβασης που 
χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε ορισμένα συστήματα και υπηρεσίες, καθώς 
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επίσης στις πρακτικές που ακολουθούν τόσο οι χρήστες όσο και οι διαχειριστές όσον 
αφορά στον χειρισμό, την αποθήκευση και την ανταλλαγή κωδικών πρόσβασης. 

Σύσταση:  Λήψη άμεσα, ενεργειών για υλοποίηση των εισηγήσεων των πιο πάνω 
Εκθέσεων, με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των λογισμικών συστημάτων 
από πιθανές εξωτερικές και εσωτερικές απειλές.  

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής μάς ανέφερε ότι η Διεύθυνση Πληροφορικής 
συμφωνεί με τα ευρήματα των Δοκιμών, τα οποία ήδη αξιολογούνται και θα 
ιεραρχηθούν με σκοπό τον σχεδιασμό κατάλληλου προγράμματος για λήψη 
διορθωτικών μέτρων. 

13. Εξαπάτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Στις 23.3.2018, σύμφωνα με υπηρεσιακό Σημείωμα της Εκτελεστικής Διευθύντριας 
Οικονομικών, ο συντονιστής σύμβασης (στον Ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό 
Βασιλικού), την οποία υπέγραψε η Αρχή στις 27.2.2018 για συνολικό ποσό ύψους 
€371.032 με την εταιρεία Precision Iceblast Corporation Αμερικής, πληροφόρησε την 
Επιτελική Μονάδα Οικονομικών (ΕΜΟ) ότι, λόγω συνεχούς επικοινωνίας της εν λόγω 
εταιρείας, αναφέροντας ότι δεν είχε παραλάβει σχετικά εμβάσματα, υπήρχε υποψία 
για κακόβουλη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας από 
πληροφορικό πειρατή (hacker), με το ενδεχόμενο τα εμβάσματα να μην είχαν σταλεί 
από την Αρχή στον νόμιμο λογαριασμό. Όπως αναφέρεται σχετικά στο Σημείωμα, 
μετά την πιο πάνω πληροφόρηση έγινε τηλεφωνική επικοινωνία με το ΤΑΕ.  

Αναφέρεται σχετικά ότι, σύμφωνα με το πιο πάνω υπηρεσιακό Σημείωμα, στις 
9.3.2018 έγινε έμβασμα ύψους €10.000 (το ποσό αφορούσε σε προκαταβολή βάσει 
του συμβολαίου) στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας στις ΗΠΑ, όπως 
αναγραφόταν στο τιμολόγιο. Στις 13.3.2018, ο συντονιστής της σύμβασης, 
κοινοποίησε στην ΕΜΟ ηλεκτρονικό μήνυμα της εταιρείας, ημερ. 8.3.2018, με το 
οποίο ζητούσε να μην γίνει οποιαδήποτε πληρωμή, μέχρι να δοθεί καινούργιος 
τραπεζικός λογαριασμός. Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Λογιστηρίου, όπως σχετικά 
αναφέρεται, ζήτησε επιστολή από την εταιρεία με τη σχετική εξουσιοδότηση και τη 
σφραγίδα της εταιρείας. Την ίδια ημέρα, μετά τη σχετική εξουσιοδότηση που 
ζητήθηκε και υποβλήθηκε, η ΕΜΟ προχώρησε με την πληρωμή του δεύτερου 
τιμολογίου, ποσού ύψους €129.861 (35% του συμβολαίου) στον νέο τραπεζικό 
λογαριασμό της εταιρείας στις ΗΠΑ και ακολούθως στις 20.3.2018 με την πληρωμή 
του τρίτου τιμολογίου αξίας €96.468 (26% του συμβολαίου), στον τραπεζικό 
λογαριασμό της εταιρείας στο Χόνγκ Κόνγκ, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονταν 
στο τιμολόγιο. Όπως επίσης αναφέρεται, η ημερομηνία πληρωμής του τρίτου 
τιμολογίου ήταν η 19.4.2018, ωστόσο πληρώθηκε ενωρίτερα, κατόπιν ηλεκτρονικού 
μηνύματος της εταιρείας για επίσπευση της πληρωμής με γραπτή δέσμευση ότι στο 
επόμενο τιμολόγιο θα δινόταν 5% έκπτωση. 

Σημειώνεται ότι, όπως έχουμε πληροφορηθεί οι εξουσιοδοτήσεις για την κατάθεση 
των ποσών σε άλλους λογαριασμούς δεν ήταν σε πρωτότυπη μορφή ούτε 
παραλήφθηκαν με ταχυμεταφορέα (courier) όπως γίνεται με τα τιμολόγια, σύμφωνα 
με σχετικό όρο της σύμβασης. 

Σημειώνεται επίσης ότι, δεν έχει γίνει εκ μέρους της Αρχής η σχετική ενημέρωση 
προς την Τράπεζα των ΗΠΑ, όπως έχει γίνει με την Τράπεζα στο Χονγκ Κονγκ. 
Θεωρούμε ότι η Αρχή θα πρέπει να ζητήσει από την Τράπεζα Κύπρου επιβεβαίωση 
ότι η Τράπεζα στις ΗΠΑ έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα απάτης. 
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Σύμφωνα με Έκθεση στις 26.3.2018 λειτουργού της Διεύθυνσης Πληροφορικής της 
Αρχής, ειδικού για θέματα ασφάλειας, μετά από ελέγχους που έγιναν στα συστήματα 
ασφαλείας διαδικτύου της Αρχής, δεν διαφάνηκε οποιαδήποτε παραβίαση ή μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση συστημάτων της Αρχής. Η εξαπάτηση, όπως σημείωσε, 
φαίνεται να έγινε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα συγκεκριμένα μηνύματα, δεν 
μπλοκαρίστηκαν καθώς επρόκειτο για αποστολέα, ο οποίος θεωρείται νόμιμος. 
Όπως επίσης σημείωσε, όλα τα μηνύματα, τόσο του πληροφορικού πειρατή (hacker) 
όσο και του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, φαίνεται ότι στάλθηκαν από 
διεύθυνση, η οποία είναι το νόμιμο σύστημα ταχυδρομείου της συγκεκριμένης 
εταιρείας. Ο πληροφορικός πειρατής (hacker) φαίνεται, όπως σημείωσε, να είχε 
παράνομη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του νόμιμου εκπροσώπου της 
εταιρείας. 

Σημειώνεται ωστόσο ότι, όπως αναφέρεται στα Πρακτικά συνάντησης στις 28.3.2018, 
μεταξύ εκπροσώπων της εταιρείας και εκπροσώπων της Αρχής, οι εκπρόσωποι της 
εταιρείας παρουσίασαν στην Αρχή ηλεκτρονικά μηνύματα, τα οποία τους είχαν σταλεί 
φαινομενικά από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του συντονιστή της σύμβασης, γεγονός 
που υποδηλώνει, σύμφωνα με τους εκπροσώπους της εταιρείας, ότι ο πληροφορικός 
πειρατής είχε ενδεχομένως παράνομη πρόσβαση και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
του συντονιστή της σύμβασης, δηλαδή της Αρχής. 

Σύμφωνα με τα Πρακτικά συνεδρίας του ΔΣ της Αρχής στις 27.3.2018: 

 Διορίστηκε ομάδα για να διερευνήσει τα γεγονότα και/ή τις διαδικασίες που 
ακολουθήθηκαν σε σχέση με τον πιο πάνω Διαγωνισμό και τις πληρωμές 
που έγιναν και να καταθέσει έκθεση με τα ευρήματα και τις εισηγήσεις της 
στο ΔΣ της Αρχής το συντομότερο δυνατό.  

 Το ΔΣ έδωσε οδηγίες όπως, μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση, καμία 
πληρωμή να γίνεται στο εξωτερικό για οποιοδήποτε ποσό, χωρίς να 
γίνεται τηλεφωνική επιβεβαίωση του τιμολογίου. 

 Ζητήθηκε επίσης, εκτός και εάν είναι απόλυτη ανάγκη, να απαγορεύεται να 
γίνεται μεταφορά ποσών/πληρωμών την ίδια μέρα και οι πληρωμές να 
γίνονται κανονικά, για να υπάρχει περιθώριο αποφυγής λαθών. 

 Σε όλα τα συμβόλαια να αναγράφονται οι λεπτομέρειες λογαριασμού του 
δικαιούχου, και σε περίπτωση που αλλάξουν, να γίνεται είτε με προσθήκη 
είτε με τροποποίηση του συμβολαίου.  

 Σε μελλοντικά συμβόλαια να προστεθεί ο όρος για εξαίρεση της Αρχής 
από κυβερνοέγκλημα (cyber crime).  

Επίσης, το ΔΣ της Αρχής, στη συνεδρία του ημερ. 17.4.2018, επεσήμανε ότι για κάθε 
πληρωμή που γίνεται, εκτός εάν είναι συνήθης λογαριασμός, θα πρέπει οπωσδήποτε 
να προηγείται η απαραίτητη σχετική επιβεβαίωση σε πρωτότυπη μορφή και/ή 
τηλεφωνική επικοινωνία με τους προμηθευτές.  

Η Υπηρεσία μας παρακάλεσε όπως με την ολοκλήρωση της έρευνας, κοινοποιηθεί η 
σχετική Έκθεση στην Υπηρεσία μας.  

14. Οφειλόμενο ποσό από το Ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - 
Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΑΠΕ-ΕΞΕ) προς την Αρχή.  

Στις 31.12.2017 το οφειλόμενο ποσό από το Ειδικό Ταμείο (ΑΠΕ – ΕΞΕ) προς την 
Αρχή, λόγω της συνέχισης της καταβολής προς τους παραγωγούς Ανανεώσιμων 
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Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) των επιδοτήσεων που απορρέουν από τα υπογραμμένα 
συμβόλαια με το εν λόγω Ταμείο, ανερχόταν σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής σε 
€10,7 εκ. σε σύγκριση με €14,6 εκ. στις 31.12.2016.  

Συναφώς αναφέρεται ότι, από το 2003 που ψηφίστηκε η σχετική με τις ΑΠΕ 
νομοθεσία, η Αρχή αγοράζει την παραγόμενη από τις ΑΠΕ ηλεκτρική ενέργεια, η 
οποία διοχετεύεται στο δίκτυο της σε τιμή (Κόστος Αποφυγής), η οποία καθορίζεται 
από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με βάση τη ρήτρα καυσίμων και το επίπεδο 
τάσης του δικτύου της Αρχής, με το οποίο είναι συνδεδεμένη η Μονάδα Παραγωγής. 
Σημειώνεται ότι η  συνολική τιμή πώλησης από τον παραγωγό καθορίζεται βάσει 
σύμβασης και αποτελείται από την τιμή αγοράς από την ΑΗΚ (κόστος αποφυγής) 
πλέον την επιδότηση από το Ειδικό ταμείο ΑΠΕ-ΕΞΕ. 

Σημειώνεται επίσης ότι από το 2003 που ψηφίστηκε ο Νόμος για τις ΑΠΕ, η Αρχή 
εισέπραττε από όλους τους καταναλωτές το τέλος ΑΠΕ  μέσω των λογαριασμών 
ηλεκτρικής ενέργειας, κατέβαλλε στη συνέχεια την επιδότηση στους παραγωγούς εκ 
μέρους του Ταμείου και, το ποσό που περίσσευε, μεταφερόταν, στο Γενικό Λογιστήριο 
της Δημοκρατίας στον λογαριασμό του Ταμείου ΑΠΕ-ΕΞΕ. Λόγω της σημαντικής 
μείωσης από τα τέλη του 2015 του κόστους καυσίμων και κατ΄επέκταση του κόστους 
αποφυγής της Αρχής, το ποσό της επιδότησης που καταβάλλετο στους παραγωγούς 
αυξήθηκε, με αποτέλεσμα οι εισπράξεις να μην ήταν αρκετές για να χρηματοδοτήσουν 
τις πληρωτέες επιδοτήσεις. Κατόπιν παράκλησης του Υπουργείου ΕΕΒΤ, η Αρχή 
συνεχίζει να καταβάλλει στους παραγωγούς τα ποσά των επιδοτήσεων.  

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται η παραγόμενη ενέργεια, το κόστος αποφυγής, η 
επιδότηση από ΑΠΕ και το συνολικό ποσό που πληρώθηκε στους παραγωγούς για 
την περίοδο 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017: 

Σύστημα/Μονάδα/Πάρκα  Αρ.  
Κιλοβατώρες 

(kWh) 
 

Κόστος 
αποφυγής 

€   

Επιδότηση 
ΑΠΕ 

€  

Συνολικό 
ποσό              

€ 

Φωτοβολταϊκά Συστήματα  1.878  109.992.410 
 
 8.841.452  11.957.445  20.798.897 

Φωτοβ. Συστ. σε Δημόσια 
Κτήρια  58  1.079.054  87.445  0  87.445 

Μονάδες Βιομάζας/Βιοαερίου  
 

14  36.496.169  2.911.024  1.221.768  4.132.792 

Αιολικά Πάρκα  6  211.018.894  16.730.243  18.298.893  35.029.136 

Σύνολο  1.956  358.586.527  28.570.164  31.478.106  60.048.270 

Προς αντιμετώπιση των ελλειμμάτων του Ταμείου ΑΠΕ-ΕΞΕ, μετά από αλλεπάλληλα 
διαβήματα της Αρχής προς το Υπουργείο, ψηφίστηκαν οι περί Προώθησης και 
Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Καθορισμός Ύψους 
Τέλους Κατανάλωσης) Κανονισμοί του 2016 (Κ.Δ.Π. 375/2016), οι οποίοι προβλέπουν 
αύξηση για την περίοδο 1.1.2017 – 31.12.2019 του τέλους κατανάλωσης που 
χρεώνεται και αναγράφεται στον σχετικό λογαριασμό ή τιμολόγιο κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας, που εκδίδεται και αποστέλλεται περιοδικά από τον προμηθευτή 
σε κάθε καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας και σε κάθε πρόσωπο, το οποίο προβαίνει 
σε αυτοπαραγωγή, από 0,5 σέντ σε 1,0 σέντ  ανά κιλοβατώρα κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας. Η πιο πάνω αύξηση δεν ισχύει για τους ευάλωτους καταναλωτές 
ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι και θα εξακολουθήσουν να χρεώνονται με 0,5 σέντ ανά 
κιλοβατώρα καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας.  
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Όπως αναφέρθηκε και στην επιστολή μας αναφορικά με τον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων της Αρχής για το 2016, η ΔΕΕ της Αρχής, στην Ετήσια Έκθεση της για 
το 2016 επεσήμανε ότι η παρατεταμένη καθυστέρηση στην αποπληρωμή του 
οφειλόμενου ποσού από το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ-ΕΞΕ θέτει την Αρχή σε δυσμενή 
οικονομική θέση. 

Κατόπιν διαβουλεύσεων της Αρχής με τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου ΑΠΕ & 
ΕΞΕ και το Υπουργείου ΕΕΒΤ, συμφωνήθηκε η σταδιακή αποπληρωμή του 
οφειλομένου από μέρους του Ταμείου προς την Αρχή ποσού σε 36 μηνιαίες δόσεις με 
καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου του 2019. Η τελική πρόταση/συμφωνία 
που έγινε αποδεκτή από το ΔΣ της αρχής, λαμβάνοντας υπόψη και τη γνωμάτευση του 
νομικού της Συμβούλου ότι η διεκδίκηση τόκων επί του οφειλομένου ποσού δεν 
δικαιολογείτο υπό τις συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί, προβλέπει τα ακόλουθα, τα 
οποία εφαρμόζονται από τον Μάιο 2017: 

 Από τις εισπράξεις του τέλους ΑΠΕ μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής 
ενέργειας, στο τέλος κάθε μήνα αφού αφαιρεθεί το συνολικό ποσό των 
επιδοτήσεων του ίδιου μήνα, που πληρώνει η Αρχή στους παραγωγούς 
ΑΠΕ, εκ μέρους του Ταμείου, στη συνέχεια, θα αφαιρείται το ποσό των 
€450.000, το οποίο αποτελεί το ελάχιστο ποσό που χρειάζεται για εξόφληση 
του οφειλόμενου προς την Αρχή ποσού, εντός της περιόδου των 3 χρόνων 
και το υπόλοιπο ποσό θα εμβάζεται στο Ταμείο για κάλυψη των τρεχουσών 
αναγκών του. 

 Η Αρχή δεν θα επιβάλλει τόκο στο εκάστοτε οφειλόμενο ποσό για το 
διαχειριστικό και χρηματοδοτικό της κόστος.  

 Σε περίπτωση που η αποπληρωμή του οφειλόμενου ποσού δεν γίνεται 
κανονικά να γίνει νέα συμφωνία με το Ταμείο, η οποία να συμπεριλαμβάνει 
και την αποκοπή τόκου και διαχειριστικών εξόδων.  

Η εφαρμογή των νέων Κανονισμών είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση κατά 86,6% του 
ποσού που εισπράχθηκε για λογαριασμό του Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞΕ το 2017 από 
€22.509.433 που είχε εισπραχθεί το 2016 σε €42.003.261, η οποία έδωσε τη 
δυνατότητα κάλυψης των συμβατικών υποχρεώσεων του Ταμείου για την 
παραγόμενη από ΑΠΕ ενέργεια που εισήχθηκε στο σύστημα της Αρχής το 2017 και, 
όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, τη μείωση του οφειλόμενου ποσού από το Ταμείο 
ΑΠΕ & ΕΞΕ προς την Αρχή από €14,6 εκ. στις 31.12.2016 σε €10,7 εκ. στις 
31.12.2017. 

Σύσταση: Συνεχής παρακολούθηση από την Αρχή του οφειλόμενου ποσού από το 
Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ-ΕΞΕ, για διασφάλιση των συμφερόντων της. 

Δεδομένου επίσης ότι, η αύξηση του Τέλους Κατανάλωσης για ΑΠΕ που 
προβλέπεται στους περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (Καθορισμός Ύψους Τέλους Κατανάλωσης) Κανονισμούς του 2016 
(Κ.Δ.Π. 375/2016), ισχύει μόνο για την περίοδο 1.1.2017 – 31.12.2019, η Υπηρεσία μας 
εισηγήθηκε τη δημιουργία τεχνοκρατικής ομάδας με μέλη τόσο από το ΥΕΕΒΤ όσο και 
από την Αρχή, η οποία θα εξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τις συνθήκες που 
δημιουργούνται αναφορικά με την βιωσιμότητα του Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞΕ και θα 
υποβάλλει εισηγήσεις προς αποφυγή μελλοντικών ελλειμμάτων του Ταμείου. 
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15.   Δημόσια διακυβέρνηση. 

Η καλή διακυβέρνηση ενός Οργανισμού οδηγεί στη διαφάνεια, ακεραιότητα, 
λογοδοσία, αποτελεσματικότητα και συνοχή, τα οποία ενθαρρύνουν την εμπιστοσύνη 
και τη συμμετοχή του κοινού και επιτρέπουν στους Οργανισμούς να βελτιώνουν τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες τους. Συνεπώς, είναι σημαντική η λήψη μέτρων για την 
ενίσχυση των πιο πάνω, ώστε ο Οργανισμός να είναι σε θέση να επιτελέσει τον 
σκοπό του, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιπλέον, τα μέλη του ΔΣ του 
Οργανισμού έχουν ευθύνη να διασφαλίζουν ότι εκπληρώνονται οι σκοποί και οι 
στόχοι του και ότι αυτοί εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.   

Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεν θεσμοθετεί τις αρχές ενός καθολικού κώδικα 
χρηστής δημόσιας διακυβέρνησης, ωστόσο ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών 
Κύπρου (ΣΕΛΚ) εξέδωσε, τον Δεκέμβριο του  2011, Κώδικα Δημόσιας 
Διακυβέρνησης, με βάση ανάλογο κώδικα ο οποίος εκδόθηκε από το Chartered 
Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι 
σχετικές αρχές του υπό αναφορά κώδικα συνοψίζονται πιο κάτω:  

 Το ΔΣ  διασφαλίζει  ότι  ο  σκοπός  του  Οργανισμού και τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα για τους πολίτες και τους χρήστες των 
παρεχόμενων  υπηρεσιών είναι  σαφή και βεβαιώνεται ότι οι χρήστες 
λαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. 

 Το ΔΣ βεβαιώνεται ότι οι φορολογούμενοι και οι χρήστες λαμβάνουν 
ανάλογης αξίας υπηρεσίες για το αντίτιμο που καταβάλλουν.   

 Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του ΔΣ καθορίζονται με σαφήνεια και το 
ΔΣ διασφαλίζει ότι αυτά επιτελούνται.   

 Οι σχέσεις μεταξύ συμβούλων και του κοινού πρέπει να ρυθμίζονται με 
σαφήνεια.   

 Το ΔΣ ορίζει τις αξίες, τις αρχές και τα πρότυπα του Οργανισμού και 
διασφαλίζει ότι αυτά εφαρμόζονται στην πράξη. Επιπλέον, το ΔΣ θέτει 
στρατηγικούς στόχους, διασφαλίζει την επάρκεια οικονομικών πόρων και 
ανθρώπινου δυναμικού και εξετάζει την απόδοση της διεύθυνσης.   

 Η συμπεριφορά του κάθε συμβούλου αποτελεί  παράδειγμα  προς μίμηση 
αποτελεσματικής διακυβέρνησης και το ΔΣ λαμβάνει αποφάσεις με τρόπο  
λεπτομερή, επιμελημένο και με διαφάνεια. Επίσης, υπάρχει σαφής 
διάκριση μεταξύ της διοίκησης και διεύθυνσης του Οργανισμού. 

 Το ΔΣ έχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου πληροφόρηση,  συμβουλές και 
υποστήριξη και διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται αποτελεσματικό σύστημα  
διαχείρισης κινδύνων. 

 Οι σύμβουλοι έχουν τις δεξιότητες, τη γνώση  και την εμπειρία που 
χρειάζεται για να εκτελούν με επάρκεια τα καθήκοντά τους. 

 Οι  δεξιότητες  και  ικανότητες  των  ατόμων  που  κατέχουν  ρόλους  στη  
διακυβέρνηση τυγχάνουν ανάπτυξης και η απόδοσή τους αξιολογείται 
τόσο ξεχωριστά όσο και  στο σύνολό της.  

 Πρέπει  να  επιτυγχάνεται  ισορροπία  μεταξύ  συνέχειας  και  ανανέωσης  
στη σύνθεση του ΔΣ.   
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 Όσον αφορά στη λογοδοσία του, το ΔΣ διακρίνει μεταξύ επίσημων και 
ανεπίσημων σχέσεων και υιοθετεί δραστήρια και προγραμματισμένη 
προσέγγιση στο διάλογο με το κοινό και στη λογοδοσία του προς αυτό.   

 Το ΔΣ αναλαμβάνει δραστήρια και προγραμματισμένη  προσέγγιση  για  
την ευθύνη του έναντι του προσωπικού του Οργανισμού και συνεργάζεται 
αποτελεσματικά με θεσμικούς φορείς. Επιπλέον, το ΔΣ είναι υπεύθυνο για 
τις συνέπειες των πράξεων και παραλείψεών του, περιλαμβανομένης της 
αστικής ή άλλης ευθύνης των διοικητικών συμβούλων. 

Σύμφωνα με τον υπό αναφορά Κώδικα, αυτός δεν αποσκοπεί στην αντικατάσταση ή 
υπέρβαση οποιασδήποτε νομοθεσίας, αλλά έχει εισηγητική μορφή για την καλύτερη 
άσκηση της δημόσιας διακυβέρνησης. Οι Οργανισμοί ενθαρρύνονται να 
χρησιμοποιούν τις πιο πάνω αρχές με τρόπο που αρμόζει στη δομή τους και είναι 
ανάλογος με το μέγεθός τους.  

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης του ΣΕΛΚ, το Συμβούλιο της 
Αρχής, όπως αναφέραμε στην επιστολή μας αναφορικά με τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων της Αρχής για το έτος 2016, καλείται να αναφέρει δημόσια 
τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνεται στον Κώδικα και να εξηγήσει γιατί και πώς έχει 
προσαρμόσει οποιεσδήποτε από τις αρχές αυτές, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα 
στον τύπο και στο μέγεθος της Αρχής. Αυτό αποδίδεται με τη φράση «συμμορφώσου 
ή εξήγησε», ή «comply or explain». Με βάση το πιο πάνω και στο πλαίσιο της 
προώθησης των αρχών χρηστής διοίκησης και διαφάνειας, η Υπηρεσία μας 
εισηγήθηκε, όπως η Αρχή προωθήσει την υιοθέτηση του Κώδικα Δημόσιας 
Διακυβέρνησης και των αρχών δημόσιας διακυβέρνησης και συμπεριλάβει, στην 
ετήσια έκθεσή της, αναφορά στον βαθμό υιοθέτησης των υπό αναφορά αρχών 
δημόσιας διακυβέρνησης, καθώς και επεξήγησης των περιπτώσεων που οι σχετικές 
διατάξεις του Κώδικα δεν έχουν εφαρμοστεί αυτούσιες αλλά κατέστη αναγκαίο να 
προσαρμοστούν από την Αρχή, πάντοτε όμως με σεβασμό στην υποχρέωση για 
συμμόρφωση με τις αρχές του Κώδικα. Επιπλέον, σημειώσαμε ότι  θα πρέπει να 
εξεταστεί η επάρκεια της νομοθεσίας που διέπει τη σύσταση και λειτουργία της Αρχής 
σε θέματα διακυβέρνησης. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής στην απάντησή του τον Ιούνιο 2017, μας 
πληροφόρησε ότι η Αρχή ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί 
Ανάπτυξης Ηλεκτρισμού Νόμου, Κεφ. 171, ο οποίος, μεταξύ άλλων, προνοεί για τον 
τρόπο διακυβέρνησής της. Επιπρόσθετα, μας πληροφόρησε ότι το ΔΣ της Αρχής, 
υιοθέτησε Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Κώδικα Δεοντολογίας, στα πλαίσια 
εφαρμογής της Ρυθμιστικής Απόφασης 04/2014 της ΡΑΕΚ για τον Λειτουργικό 
Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της, στις 3.3.2015. Περαιτέρω, σημειώθηκε ότι, 
από μια προκαταρκτική μελέτη, το σύστημα διακυβέρνησης της Αρχής φαίνεται να 
είναι σε αρμονία με τις αρχές που αναφέρονται στον Κώδικα Δημόσιας 
Διακυβέρνησης του ΣΕΛΚ και ότι, όλες οι βελτιωτικές τροποποιήσεις θα γίνουν μετά 
την ολοκλήρωση του ρυθμιστικού ελέγχου από τη ΡΑΕΚ ήτοι κατά/ή περί τις αρχές 
του 2019, εκτός εάν κριθεί απαραίτητη η άμεση τροποποίηση. 

Επίσης, συμφώνησε με την εισήγηση της Υπηρεσίας μας για συμπερίληψη στην 
ετήσια έκθεση της Αρχής του βαθμού υιοθέτησης των υπό αναφορά αρχών δημόσιας 
διακυβέρνησης, καθώς και επεξήγησης των περιπτώσεων που οι αρχές αυτές δεν 
έχουν τηρηθεί.  
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Όπως ωστόσο παρατηρήσαμε κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 
Αρχής για το 2017, δεν φαίνεται να έχει γίνει σχετική αναφορά στην ετήσια έκθεση 
της Αρχής για το έτος 2016, η οποία ετοιμάστηκε και δημοσιεύθηκε, όπως 
πληροφορηθήκαμε, τον Νοέμβριο 2017, δηλαδή 5 μήνες μετά την απάντηση του 
Προέδρου του ΔΣ της Αρχής. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής μας πληροφόρησε ότι στην ετήσια έκθεση της Αρχής 
για το έτος 2017 θα συμπεριληφθεί αναφορά στον βαθμό υιοθέτησης των αρχών 
δημόσιας διακυβέρνησης, καθώς και επεξήγησης των περιπτώσεων που οι αρχές 
αυτές δεν έχουν τηρηθεί. 

16.  Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων. 

(α)  Γενικά.  Ο νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών δημοσιεύτηκε 
στις  27.4.2016 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέθηκε σε 
υποχρεωτική εφαρμογή από τις 25.5.2018, καταργώντας την Οδηγία 95/46/ΕΚ 
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Ο νέος Κανονισμός, σύμφωνα 
με το άρθρο 2, εφαρμόζεται εν όλω ή εν μέρει στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να 
περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης. Ο Κανονισμός αυτός αυξάνει σημαντικά τις 
υποχρεώσεις των οργανισμών αναφορικά με τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων 
και σύμφωνα με το άρθρο 83 του Κανονισμού, κάθε Εποπτική Αρχή μεριμνά ώστε η 
επιβολή διοικητικών προστίμων έναντι παραβάσεων, να είναι για κάθε μεμονωμένη 
περίπτωση αποτελεσματική, αναλογική και αποτρεπτική. Συναφώς αναφέρουμε ότι, 
σε περιπτώσεις παραβάσεων προβλέπονται πολύ υψηλά διοικητικά πρόστιμα. 

(β) Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ). Όπως τονίζεται στις 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους ΥΠΔ, όπως τελικά αναθεωρήθηκαν και 
εκδόθηκαν στις 5.4.2017 από την Ομάδα Προστασίας των Προσώπων Έναντι της 
Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συστάθηκε δυνάμει του 
άρθρου 29 της πιο πάνω Οδηγίας, οι ΥΠΔ δεν φέρουν προσωπική ευθύνη για 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ. Είναι ευθύνη του υπεύθυνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία να διασφαλίζει και να μπορεί να 
αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του υπό 
αναφορά Κανονισμού. 

Ο ΥΠΔ, μεταξύ άλλων, έχει καθήκον όπως παρακολουθεί τη συμμόρφωση εντός του 
Οργανισμού με τον Κανονισμό, ενημερώνει και συμβουλεύει τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και τους υπαλλήλους για τις υποχρεώσεις τους, παρέχει συμβουλές, 
εφόσον του ζητηθεί και λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με τις 
πράξεις επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και 
τους σκοπούς της επεξεργασίας. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 38(6) του 
Κανονισμού, ο ΥΠΔ μπορεί να επιτελεί και άλλα καθήκοντα και υποχρεώσεις και ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω 
καθήκοντα και υποχρεώσεις δεν συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων. 
Σημειώνεται ότι, ο υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο 
επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου της επεξεργασίας. 
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Σύσταση. Ο Οργανισμός θα πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωσή του με 
τις διατάξεις του νέου Κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τον όγκο 
προσωπικών δεδομένων που αυτός επεξεργάζεται και αφετέρου το ότι, στον 
Κανονισμό τα επίπεδα των κυρώσεων που προβλέπονται είναι αποτρεπτικά. 
Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλιστεί η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων, η οποία 
συνδέεται στενά με την απαίτηση της επιτέλεσης των καθηκόντων του ΥΠΔ με 
ανεξάρτητο τρόπο. Συναφώς αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τις υπό αναφορά 
κατευθυντήριες γραμμές, αναλόγως δραστηριοτήτων, του μεγέθους και της δομής 
του οργανισμού, τα ακόλουθα μπορούν να αποτελέσουν καλές πρακτικές για τους 
υπεύθυνους επεξεργασίας ή τους εκτελούντες αυτή: 

 Να εντοπίζουν τις θέσεις που είναι ενδεχομένως ασύμβατες με τα καθήκοντα 
του ΥΠΔ, 

 να καταρτίζουν εσωτερικό κανονισμό για τον συγκεκριμένο σκοπό, με 
γνώμονα την αποτροπή των συγκρούσεων συμφερόντων, 

 να περιλαμβάνουν μια πιο γενική εξήγηση των συγκρούσεων συμφερόντων, 

 να ανακοινώνουν ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων για τον ΥΠΔ που 
έχουν ορίσει όσον αφορά στην άσκηση των καθηκόντων του υπό τη 
συγκεκριμένη ιδιότητα, ως έναν τρόπο ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης γύρω 
από τη συγκεκριμένη απαίτηση, 

 να συμπεριλαμβάνουν στον εσωτερικό κανονισμό του οργανισμού εγγυήσεις 
και να διασφαλίζουν ότι η ανακοίνωση για την πλήρωση της θέσης του ΥΠΔ 
είναι επαρκώς ακριβής και λεπτομερής ώστε να αποτρέπονται συγκρούσεις 
συμφερόντων οι οποίες μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές ανάλογα με το 
εάν ο προσληφθείς είναι εσωτερικός ή εξωτερικός. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής μάς ανέφερε ότι οι συστάσεις της Υπηρεσίας μας είναι 
ορθές και ότι η Αρχή ήδη τις εφαρμόζει. 

17. Δαπάνη για αποστολή των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας στους 
καταναλωτές.  

Η δαπάνη για την αποστολή των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας στους 
καταναλωτές κατά τα τρία τελευταία έτη, σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, είχε ως 
ακολούθως: 

 2017   2016  2015  

 €  €  € 

 1.055.734 *  960.771  894.728 

* Ποσό €82.371 αφορά σε πληρωμή για την ταχυδρόμηση των λογαριασμών του μηνός 
Ιουνίου 2015.  

Όπως αναφέρθηκε και στην επιστολή μας αναφορικά με τον έλεγχο της Αρχής για το 
2016, από έλεγχο που διενήργησε η ΔΕΕ της Αρχής περί τα τέλη του 2016, από τους 
566.000 περίπου πελάτες της Αρχής, μόνο 32.000 περίπου πελάτες (ποσοστό 5,7%) 
λάμβαναν τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
ποσοστό που κρίνεται πολύ χαμηλό και μη ικανοποιητικό.  

Με στόχο τη μείωση της δαπάνης για ταχυδρομικά τέλη, η ΔΕΕ στη σχετική έκθεσή 
της εισηγήθηκε όπως ληφθούν πιο δραστικά μέτρα για αύξηση του αριθμού των 
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πελατών που λαμβάνουν τους λογαριασμούς τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
όπως:  

 Παροχή κινήτρων σε μεγάλες ομάδες καταναλωτών για να ενταχθούν στο 
σχέδιο αποστολής των λογαριασμών ηλεκτρονικά. 

 Να υπάρχει λειτουργός στα ταμεία της Αρχής, ο οποίος να ενημερώνει τους 
πελάτες για το εν λόγω σχέδιο και να τους προμηθεύει με σχετικό έντυπο για 
συμπλήρωση. 

 Παροχή κινήτρων σε πελάτες νεαρής ηλικίας, οι πλείστοι των οποίων διαθέτουν 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κινητά τηλέφωνα νέας γενιάς. 

 Εισαγωγή νέας τεχνολογίας, η οποία να παρέχει στους πελάτες τη δυνατότητα 
να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή  το οφειλόμενο υπόλοιπό τους και να μπορούν 
με εύκολο τρόπο να πληρώνουν τον λογαριασμό τους ηλεκτρονικά.  

Όπως έχουμε πληροφορηθεί, η Αρχή, με στόχο τη μείωση της σχετικής δαπάνης για 
την αποστολή των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και για περιβαλλοντικούς 
λόγους, προχώρησε στην εφαρμογή των πιο κάτω μέτρων: 

 Στάλθηκε στους μεγάλους πελάτες ειδικό έντυπο για την παρακίνησή τους να 
λαμβάνουν τους λογαριασμούς τους ηλεκτρονικά 

 Προωθήθηκαν δύο νέες τεχνολογικές εφαρμογές (Mobile Application και Sign 
In) με στόχο οι πελάτες να μπορούν να λαμβάνουν τους λογαριασμούς τους 
ηλεκτρονικά, αλλά ταυτόχρονα να μπορούν άμεσα να προχωρούν και στην 
ηλεκτρονική πληρωμή του λογαριασμού τους. 

 Τον Νοέμβριο του 2017, τέθηκε σε εφαρμογή η προωθητική ενέργεια «έλα και 
συ με το ρεύμα», για την εγγραφή των πελατών της AHK στην ιστοσελίδα της 
«Sign-in» και για αποστολή του λογαριασμού τους μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου – Υπηρεσία e-Bill.  

Παρά το μικρό χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την εφαρμογή των πιο πάνω 
μέτρων, σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από την Αρχή, από τους 568.500 
πελάτες που η  Αρχή διατηρούσε κατά το τέλος του 2017, 39.500 περίπου (ποσοστό 
6,95%) είχαν ζητήσει να λαμβάνουν τους λογαριασμούς τους ηλεκτρονικά (αύξηση 
21,9% σε σύγκριση με το 2016). Ο αριθμός αυτός, στις 19 Μαρτίου 2018 είχε ανέλθει 
σε 41.993 πελάτες. 

Σύσταση: Με στόχο τη μείωση της δαπάνης για αποστολή των λογαριασμών 
ηλεκτρικής ενέργειας, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως αξιολογείται σε συνεχή βάση 
η αποδοτικότητα των μέτρων που εφαρμόστηκαν, έτσι ώστε να λαμβάνονται 
περαιτέρω πρόσθετα και πιο δραστικά μέτρα. 

18.  Ειδική οικιακή διατίμηση για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων 
καταναλωτών.  

Στα πλαίσια της εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης και κατόπιν 
αιτήματος του Υπουργείου ΕΕΒΤ, το 2006 η Αρχή εφάρμοσε ειδική διατίμηση (08) για 
τις πολύτεκνες και δυσπραγούσες οικογένειες που παίρνουν δημόσια βοηθήματα. 
Στη συνέχεια, στην εν λόγω διατίμηση εντάχθηκαν οι λήπτες επιδόματος βαριάς 
κινητικής αναπηρίας, οι λήπτες επιδόματος φροντίδας σε τετραπληγικά και 
παραπληγικά άτομα, οι δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι 
αιμοκαθαιρόμενοι νεφροπαθείς, οι οποίοι λαμβάνουν επίδομα διακίνησης και τα 
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άτομα τα οποία πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση και είναι εγγεγραμμένα μέλη 
στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης. 

Σημειώνεται ότι, αναθεωρημένοι κατάλογοι με τους δικαιούχους ένταξης στην πιο 
πάνω διατίμηση αποστέλλονται στην Αρχή κάθε μήνα ηλεκτρονικά από τις 
εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ). 

Τα συσσωρευμένα έσοδα που απώλεσε η Αρχή από την εφαρμογή αυτής της 
διατίμησης θεωρούνται ως Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας (ΥΔΩ), οι οποίες από 
την 1.8.2010 ανακτώνται από όλους τους καταναλωτές.  

Από τον Μάιο του 2006 που εφαρμόστηκε η ειδική διατίμηση (08) μέχρι τον 
Δεκέμβριο του 2017, η Αρχή απώλεσε έσοδα ύψους €38.397.414, από τα οποία 
ποσό ύψους €37.586.632 ανακτήθηκε με την εφαρμογή των ΥΔΩ. Συνεπώς, η 
συσσωρευμένη απώλεια εσόδων της Αρχής κατά την 31.12.2017 ανερχόταν σε 
€810.782. 

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο έγινε δέκτης αιτημάτων από διάφορες άλλες ομάδες 
πληθυσμού για ένταξή τους στην πιο πάνω ειδική διατίμηση και, όπως έχουμε 
πληροφορηθεί, πραγματοποιούνται συσκέψεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
για εξέταση των αιτημάτων και λήψη αποφάσεων. 

Σύσταση:  Η Υπηρεσία μας συστήνει και πάλι όπως η κοινωνική πολιτική του 
Κράτους ασκείται από την ίδια την Κυβέρνηση. Σχετική είναι η πρακτική που όπως 
έχουμε πληροφορηθεί, ακολουθείται στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με την οποία,  
η Ρυθμιστική Αρχή Αγγλίας (Ofgem) έχει ετοιμάσει ολοκληρωμένη στρατηγική για την 
προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, στην οποία γίνεται αναφορά σε 
συγκεκριμένο ποσό κοινωνικής προσφοράς, το οποίο υπολογίζεται και συμφωνείται 
με τους προμηθευτές. 

19. Aπαλλοτρίωση ακινήτων της Αρχής στη Λεμεσό - Συνεκδικαζόμενες 
Προσφυγές Αρ. 438/07 και 578/2008.   

Η Αρχή απαλλοτρίωσε το 2000 τα τεμάχια με αρ. εγγραφής 29391 και 24677 στη 
Λεμεσό για τη δημιουργία κτηρίων, για την ικανοποίηση των αποθηκευτικών και 
άλλων αναγκών της, καταβάλλοντας ποσό ύψους €2.229.658 ως αποζημίωση. Η 
μεταβίβαση των τεμαχίων (τα οποία στο μεταξύ έχουν ενοποιηθεί) επ΄ ονόματι της 
Αρχής έγινε στις 20.9.2001. Ένεκα όμως του γεγονότος ότι τα τεμάχια δεν 
χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό για τον οποίο απαλλοτριώθηκαν, εντός τριών 
χρόνων από την απαλλοτρίωση, οι πρώην ιδιοκτήτες των ακινήτων καταχώρισαν τις 
προσφυγές αρ. 438/2007  και αρ. 578/08, με τις οποίες ζήτησαν την επιστροφή των 
τεμαχίων.  

Κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 9.9.2011, σύμφωνα με την οποία 
«οι συνεκδικαζόμενες προσφυγές επιτυγχάνουν με έξοδα», η Αρχή καταχώρισε 
Αναθεωρητική Έφεση, η οποία απορρίφθηκε με απόφαση του Εφετείου στις 
17.10.2014.  Ως αποτέλεσμα, οι πρώην ιδιοκτήτες των δύο τεμαχίων ζήτησαν την 
άμεση επιστροφή της απαλλοτριωθείσας περιουσίας τους. Κατόπιν 
διαπραγματεύσεων με τους ιδιοκτήτες των δύο τεμαχίων, τον Ιούνιο 2015, η Αρχή 
κατέληξε σε εξώδικη διευθέτηση με τον ιδιοκτήτη του ενός τεμαχίου, στον οποίο 
κατέβαλε ποσό ύψους €6.900.000 έτσι ώστε να αποποιηθεί πλήρως όλων των 
δικαιωμάτων του επί του ακινήτου, ενώ την προσφορά για αποζημίωση ύψους 
€5.170.000 που υπέβαλε η Αρχή τον Φεβρουάριο 2016 προς τους ιδιοκτήτες του 
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δεύτερου τεμαχίου, έτσι ώστε η Αρχή να παραμείνει ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης 
αποδέχτηκε μόνο ο ένας εκ των δύο ιδιοκτητών, στον οποίο καταβλήθηκε τον Ιούνιο 
2016 ποσό ύψους €2.533.300 και στους δικηγόρους του ποσό ύψους €51.700. 
Σημειώνεται ότι ο άλλος ιδιοκτήτης κατέθεσε νέα αγωγή (αρ. 2736/2015) εναντίον της 
Αρχής, με την οποία αξιώνει, μεταξύ άλλων, διάταγμα Δικαστηρίου με το οποίο 
διατάσσεται η Αρχή με δικά της έξοδα, να διαχωρίσει το ακίνητο και να εκδώσει 
ξεχωριστό τίτλο, όπως ήταν πριν την ενοποίηση των δύο τεμαχίων.  

Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, η καθυστέρηση στην 
εκτέλεση των έργων για τα οποία έγιναν απαλλοτριώσεις, άφησε εκτεθειμένη την 
Αρχή σε αγωγές των ιδιοκτητών της γης, με συνεπακόλουθο την καταβολή ήδη 
σημαντικών αποζημιώσεων και την πιθανότητα καταβολής πρόσθετων 
αποζημιώσεων. 

20. Προσφορές. 

(α) Πυρκαγιά στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό της Αρχής Ηλεκτρισμού 
Κύπρου στο Βασιλικό. Έργο Ανοικοδόμησης της Μονάδας Αποθείωσης της 
Ατμοηλεκτρικής Μονάδας Παραγωγής Αρ. 3.  Σχετική αναφορά για το  πιο πάνω 
θέμα, παρατίθεται σε παράγραφο στην προηγούμενη Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας 
μας. Τον Φεβρουάριο 2017, ο Εκτελεστικός Διευθυντής Παραγωγής και Προμήθειας 
της ΑΗΚ μάς πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι από την πρώτη μέρα του συμβάντος, 
η Αρχή ενημέρωσε σχετικά την Ασφαλιστική Εταιρεία της ΑΗΚ, ενώ ταυτόχρονα, 
συνεργάζεται με τους Διακανονιστές Ζημιών που ορίστηκαν στη συνέχεια με σκοπό 
την καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν στη Μονάδα Αποθείωσης από την εν 
λόγω πυρκαγιά, την εκτίμηση του ποσού της αποζημίωσης καθώς και, τον 
καταρτισμό προγράμματος για ανοικοδόμηση της πιο πάνω Μονάδας. 

Για τη διαχείριση του εν λόγω θέματος διορίστηκε από την ΑΗΚ Ομάδα Έργου. 
Σύμφωνα με την Έκθεση Προόδου, Αρ. 14 με ημερ. 3.4.2018, η οποία ετοιμάστηκε 
από τον Διευθυντή του Έργου και καλύπτει την περίοδο μέχρι τις 31.3.2018, το Έργο 
της ανοικοδόμησης της Μονάδας Αποθείωσης χωρίζεται σε δύο φάσεις: 

(i) Τον τεχνικό έλεγχο και εκτίμηση της ζημιάς του εξοπλισμού που 
επηρεάστηκε λόγω της πυρκαγιάς. 

(ii) Την επιδιόρθωση ή/και αντικατάσταση του εν λόγω εξοπλισμού, ο οποίος 
είτε υπέστη εκτεταμένες ζημιές είτε καταστράφηκε ολοσχερώς. 

Όπως αναφέρεται στην εν λόγω Έκθεση Προόδου, προτεραιότητα δόθηκε στον 
τεχνικό έλεγχο του εξοπλισμού της Μονάδας Αποθείωσης, έτσι ώστε να γίνει 
εκτίμηση των ζημιών, υπολογισμός του κόστους αποζημίωσης και καταρτισμός του 
προγράμματος ανοικοδόμησης της Μονάδας.   

Για τον σκοπό της ανοικοδόμησης του Έργου της Μονάδας Αποθείωσης 
προκηρύχθηκε αριθμός διαγωνισμών και στη συνέχεια η υπογραφή των αντίστοιχων 
συμβάσεων εκτέλεσης των εργασιών. Οι σχετικές εργασίες βρίσκονται στο στάδιο 
υλοποίησής τους, με στόχο την ολοκλήρωση του εν λόγω Έργου, μέχρι το τέλος 
Μαΐου 2019. 

Στις 8.1.2018, υποβλήθηκε από την ΑΗΚ προς την Ασφαλιστική Εταιρεία η πρώτη 
ενδιάμεση αίτηση για πληρωμή, η οποία έγινε τέλος Μαρτίου 2018, για το ποσό των 
€2.238.062. 
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Σύμφωνα με την εν λόγω Έκθεση Προόδου, το κόστος του Έργου ανοικοδόμησης 
της Μονάδας Αποθείωσης, όπως αυτό προκύπτει από τα μέχρι σήμερα πραγματικά 
έξοδα ή/και τις εκτιμήσεις αποκατάστασης των ζημιών με βάση τους διαγωνισμούς 
και τα συμβόλαια που κατακυρώθηκαν μέχρι το τέλος Μαρτίου 2018, ανέρχεται σε 
€16.865.337. 

Σύσταση: Δεδομένου ότι το Έργο ανοικοδόμησης της Μονάδας Αποθείωσης 
βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως η ΑΗΚ 
ολοκληρώσει  άμεσα τον υπολογισμό του τελικού κόστους των ζημιών, σε 
συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρεία. 

Τον Ιούνιο 2018, ο Πρόεδρος της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι η ΑΗΚ θα ενεργήσει 
σύμφωνα με τη σύσταση της Υπηρεσίας μας και σε συνεργασία με τους 
Διακανονιστές Ζημιών και την Ασφαλιστική Εταιρεία, θα επιδιώξει την ολοκλήρωση 
του υπολογισμού του τελικού κόστους των ζημιών το συντομότερο δυνατό. 

(β) Μελέτη για τη διαδικασία που ακολουθείται από την Αρχή Ηλεκτρισμού 
Κύπρου για την Προμήθεια Καυσίμων (Gasoil και Ηeavy Fuel Oil) στους 
Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς Βασιλικού και Δεκέλειας. Η Υπηρεσία μας, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος προμήθειας των καυσίμων είναι ο βασικότερος 
παράγοντας που επηρεάζει άμεσα την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Κύπρο, 
αποφάσισε τη διεξαγωγή έρευνας για τις διαδικασίες που ακολουθούνται από την 
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για την προμήθεια των καυσίμων που 
χρησιμοποιεί στους 3 Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς που διαθέτει, για την 
παραγωγή ηλεκτρισμού. 

Στα πλαίσια της πιο πάνω διερεύνησης, μισθώθηκαν οι υπηρεσίες του τέως 
Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και ετοιμάστηκε η 
Ειδική Έκθεση της Υπηρεσίας μας με αρ. ΑΗΚ/01/2017 και ημερ. 17.12.2017. 

Στην εν λόγω Έκθεση γίνεται εκτενής ανάλυση του θέματος και παρατίθενται εισηγήσεις 
για βελτίωση της διαδικασίας που ακολουθείται από την ΑΗΚ για την προμήθεια των 
καυσίμων. Μεταξύ άλλων, γίνεται εισήγηση για βελτίωση της δομής των εγγράφων των 
σχετικών διαγωνισμών, με την τροποποίηση/συμπερίληψη ειδικών προνοιών, ώστε να 
διασφαλιστεί ο μεγαλύτερος δυνατός ανταγωνισμός, καθώς και ευελιξία κατά την 
αξιολόγηση των προσφορών ώστε να μην αποκλείονται εταιρείες διεθνούς εμβέλειας, 
εξαιτίας των εμπορικών όρων που τίθενται στα έγγραφα των διαγωνισμών. 

Τον Ιούνιο 2018, ο Πρόεδρος της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι η ΑΗΚ έχει λάβει υπόψη 
τις εισηγήσεις της πιο πάνω μελέτης και έχουν τροχοδρομηθεί σχετικές αλλαγές σε 
όρους των εγγράφων των νέων διαγωνισμών για την προμήθεια μαζούτ και gas oil σε 
συνεργασία της Διεύθυνσης Παραγωγής με την Επιτελική Μονάδα Οικονομικών και των 
Νομικών Υπηρεσιών της ΑΗΚ.  Οι εν λόγω διαγωνισμοί αναμένεται να εκδοθούν προς 
το τέλος Ιουνίου αρχές Ιουλίου 2018 και θα καλύψουν τις ανάγκες της ΑΗΚ για το 2019. 

Οι αλλαγές που προτείνονται αναμένεται να διευκολύνουν τη συμμετοχή 
ενδιαφερομένων εταιρειών, δίνουν ευελιξία μέσα στα πλαίσια που επιτρέπονται από το 
Γενικό Λογιστήριο και στο σημείο που αυτά δεν δυσχεραίνουν τη θέση της ΑΗΚ και θα 
διευκολύνουν την εκτέλεση των συμβολαίων. 

Σύσταση: Η ΑΗΚ θα πρέπει να μελετά τις συνθήκες που καθορίζουν την τιμή των 
καυσίμων διεθνώς, ώστε να εξασφαλίζει τις κατά το δυνατό καλύτερες τιμές.  
Παράλληλα θα πρέπει να βελτιώσει τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την 
προμήθεια καυσίμων με τη βελτίωση των εγγράφων των σχετικών διαγωνισμών. 
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(γ) Διαγωνισμός για την προμήθεια κρανών ασφαλείας – Αρ. Διαγωνισμού 
118/2016.  Σχετική αναφορά για το πιο πάνω θέμα, παρατίθεται σε παράγραφο στην 
προηγούμενη Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας μας. Στην εν λόγω παράγραφο είχαμε 
εισηγηθεί όπως σε μελλοντικούς παρόμοιους διαγωνισμούς, η ΑΗΚ διεξάγει, πριν την 
προκήρυξή τους, έρευνα αγοράς των διαθέσιμων προϊόντων, ώστε οι 
όροι/προδιαγραφές να επιτρέπουν την ευρύτητα συμμετοχής και την ανάπτυξη 
υγιούς ανταγωνισμού, προς όφελος της Αρχής. Τον Ιούνιο 2017, ο Πρόεδρος της 
Αρχής μάς πληροφόρησε ότι πάγια πρακτική της ΑΗΚ είναι η διεξαγωγή έρευνας 
αγοράς για την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού και για τον σκοπό αυτό θα 
αποστέλλετο σχετική εγκύκλιος σε όλο το προσωπικό στη βάση της εισήγησης της 
Υπηρεσίας μας.  

Τον Μάιο 2018, μετά από περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, διαπιστώθηκε ότι δεν 
εκδόθηκε η πιο πάνω σχετική εγκύκλιος. Ωστόσο, όπως μας έχει πληροφορήσει ο 
Διευθυντής Προμηθειών της Αρχής, στα πλαίσια ειδικού σεμιναρίου που έγινε στα 
Κεντρικά Γραφεία της ΑΗΚ στις 8.2.2018, από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων για εκπαίδευση του προσωπικού της Αρχής που ασχολείται με θέματα 
προσφορών, με θέμα το νέο εναρμονιστικό Νομοθετικό Πλαίσιο για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις στους Τομείς Κοινής Ωφελείας, το εν λόγω θέμα έτυχε εκτενούς αναφοράς 
και επεξήγησης. 

Σύσταση:  Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως εκδοθεί ειδική εγκύκλιος προς όλο το 
προσωπικό της ΑΗΚ, καταγράφοντας τις σχετικές υποδείξεις της Αρμόδιας Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων, σε σχέση με το εν λόγω θέμα, όπως αυτές διατυπώθηκαν 
στο πιο πάνω σεμινάριο. 

Τον Ιούνιο 2018, ο Πρόεδρος της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι, η Αρχή υιοθέτησε την 
πιο πάνω σύσταση της Υπηρεσίας μας, και εξέδωσε σχετική Εγκύκλιο αναφορικά με 
το θέμα της διεξαγωγής έρευνας αγοράς πριν την προκήρυξη διαγωνισμών. 

(δ) Ηλεκτροδότηση του κτηρίου «ΧΑΝΙ» που βρίσκεται στην όδο Ειρήνης, 
Ενορία Καθολικής, στη Λεμεσό. Σχετική αναφορά για το πιο πάνω θέμα 
παρατίθεται  σε παράγραφο στην προηγούμενη Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας μας. 
Στην εν λόγω παράγραφο είχαμε υποδείξει, μεταξύ άλλων, ότι το συγκεκριμένο 
κτήριο, που βρίσκεται στη Λεμεσό, είχε  ηλεκτροδοτηθεί και λειτουργούσε από τις 
προσωρινές παροχές που είχαν εγκατασταθεί για οικοδομικούς σκοπούς, χωρίς τον 
προηγούμενο έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από την ΑΗΚ (κατόπιν 
παράνομης σύνδεσης του μετρητή προσωρινής παροχής ρεύματος με την εσωτερική 
ηλεκτρική εγκατάσταση του κτηρίου). Τον Οκτώβριο 2016, ο Αν. Γενικός Διευθυντής 
της Αρχής μάς πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι από τη σχετική έρευνα που 
διεξήχθη για το πιο πάνω θέμα, εντοπίστηκε σοβαρό και επικίνδυνο κενό στις 
διαδικασίες ανανέωσης των προσωρινών παροχών. Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε 
στην ΑΗΚ όπως, λαμβάνονται άμεσα διορθωτικά μέτρα σε περιπτώσεις εντοπισμού 
σοβαρού και επικινδύνου κενού στις διαδικασίες, ενώ παράλληλα θα πρέπει η Αρχή 
να επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τις διαδικασίες/Οδηγίες της ώστε να 
εντοπίζονται έγκαιρα τέτοια κενά. 

Τον Μάιο 2018, μετά από περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, διαπιστώθηκε ότι δεν 
έχει ακόμα ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης σχετικής Οδηγίας αναφορικά με το 
θέμα της ανανέωσης των προσωρινών παροχών. 

Τον Ιούνιο 2018, ο Πρόεδρος της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι μετά την ολοκλήρωση 
της πιο πάνω έρευνας, λήφθηκαν συγκεκριμένα διορθωτικά μέτρα από την 
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Περιφέρεια Λεμεσού και έχουν επιλυθεί όλες οι περιπτώσεις που αφορούν 
προσωρινές παροχές, ενώ ταυτόχρονα έγιναν συναντήσεις, μεταξύ όλων των 
Περιφερειών της Αρχής για εξέταση του εν λόγω θέματος, όπως αυτό προέκυψε στην 
Περιφέρεια Λεμεσού. Στο παρόν στάδιο βρίσκεται σε εξέλιξη η συγγραφή της 
διαδικασίας ανανέωσης των προσωρινών παροχών για κοινή χρήση και ομοιόμορφη 
εφαρμογή της από όλες τις Περιφέρειες με την έκδοση σχετικής Οδηγίας και ένταξή 
της στο Σύστημα Διαχείρισης. 

Σύσταση: Στις περιπτώσεις που παρατηρούνται σοβαρά και επικίνδυνα κενά στις 
διαδικασίες που ακολουθούνται από την Αρχή, η λήψη διορθωτικών μέτρων και η 
επανεξέταση των εν λόγω διαδικασιών, θα πρέπει να γίνεται άμεσα. Θα πρέπει 
επίσης, η Αρχή να θέσει διαδικασίες ως προς την άμεση αντιμετώπιση παρόμοιων 
περιπτώσεων. 

(ε) Τριετές Συμβόλαιο Συντήρησης κτηρίων και υποδομών στους 
Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς της ΑΗΚ – Αρ. Διαγωνισμού 040/2017. Από τον 
έλεγχο των εγγράφων του πιο πάνω διαγωνισμού που διεξήχθη τον Μάιο 2018, 
παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

Στις 26.5.2017, υποβλήθηκαν 5 προσφορές για τον εν λόγω διαγωνισμό. Σύμφωνα 
με το Συνοδευτικό Έντυπο της Αίτησης Αγοράς, το εκτιμώμενο κόστος για τον 
διαγωνισμό ανέρχεται σε €1.200.000. Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στον 
χαμηλότερο προσφοροδότη έναντι ποσού ύψους €869.179,40 που είναι κατά 27,5% 
πιο χαμηλό από το εκτιμώμενο κόστος. 

Στην Έκθεση Αξιολόγησης δεν γίνεται καμία αναφορά στην πιο πάνω σημαντική 
διαφορά, ενώ όπως παρατηρήσαμε, η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν είχε ζητήσει 
γραπτώς από τον εν λόγω προσφοροδότη, διευκρινήσεις αναφορικά με την τιμή της 
προσφοράς του, όπως προβλέπεται στις πρόνοιες των εγγράφων του διαγωνισμού, 
άρθρο 7.6(στ) του Τόμου Α: Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς, καθώς και στο 
άρθρο 81(1) του Νόμου 140(Ι)/2016, έτσι ώστε να αποφασιστεί κατά πόσο η 
συγκεκριμένη προσφορά θα απορριφθεί ή όχι. 

Σύσταση:  Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως η Αρχή υπολογίζει με ιδιαίτερη προσοχή 
το εκτιμώμενο κόστος των διαγωνισμών. Παράλληλα θα πρέπει να εφαρμόζει πιστά 
τις σχετικές πρόνοιες των εγγράφων, αναφορικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

Τον Ιούνιο 2018, ο Πρόεδρος της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί με τη 
σύσταση της Υπηρεσίας μας και ότι η Υποδιεύθυνση Αγορών της Επιτελικής 
Μονάδας Οικονομικών θα αποστείλει σχετική εγκύκλιο σε όλο το προσωπικό στη 
βάση της σύστασης της Υπηρεσίας μας. 

(στ) Προμήθεια ξύλινων πασσάλων - Αρ. Διαγωνισμού 072/2017. Από τον 
έλεγχο των εγγράφων του πιο πάνω διαγωνισμού που διεξήχθη τον Μάιο 2018, 
παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

Οι προσφορές υποβλήθηκαν στις 7.7.2017. Υποβλήθηκαν συνολικά 3 προσφορές 
από 2 προσφοροδότες. Το εκτιμώμενο κόστος του διαγωνισμού ανέρχεται σε 
€7.645.000. Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Αρχής που έγινε στις 17.10.2017, κατά την προκαταρκτική εξέταση των προσφορών 
διαπιστώθηκε ότι ένας εκ των δύο προσφοροδοτών, δεν υπέβαλε εγγυητική 
συμμετοχής και ως εκ τούτου, η προσφορά του απορρίφθηκε. Ως εκ τούτου, 
παρέμειναν μόνο 2 έγκυρες προσφορές οι οποίες υποβλήθηκαν από τον ίδιο 
προσφοροδότη. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού εξέτασε την εισήγηση της Επιτροπής Προσφορών, 
καθώς και την έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης, αποφάσισε την κατακύρωση του 
διαγωνισμού στη χαμηλότερη προσφορά από τις 2 έγκυρες προσφορές που υπέβαλε 
ο  προσφοροδότης που παρέμεινε στον διαγωνισμό έναντι ποσού €6.848.500. 

Σύσταση:  Λαμβάνοντας υπόψη το ύψος του εκτιμώμενου κόστους του διαγωνισμού, 
η ΑΗΚ θα πρέπει να διερευνήσει τους λόγους της μη ικανοποιητικής συμμετοχής 
προσφοροδοτών και να επανεξετάσει τις πρόνοιες/απαιτήσεις των εγγράφων του 
διαγωνισμού που πιθανόν να οδήγησαν στην τόσο περιορισμένη συμμετοχή. 

Τον Ιούνιο 2018, ο Πρόεδρος της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι η μειωμένη 
συμμετοχή των προσφοροδοτών οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι πρόκειται για 
εξειδικευμένο προϊόν το οποίο υπάρχει διαθέσιμο σε μικρό αριθμό χωρών. Ωστόσο, 
θα γίνει προσπάθεια επανεξέτασης κάποιων προνοιών/απαιτήσεων του 
διαγωνισμού, σύμφωνα με τη σύσταση της Υπηρεσίας μας. 

(ζ) Χωματουργικές  εργασίες για εγκατάσταση καλωδίων διανομής της ΑΗΚ 
από τον Υποσταθμό Πύργος 66KV στη Λεμεσό – Αρ. Διαγωνισμού 402/2017. 
Από  τον έλεγχο των εγγράφων του πιο πάνω διαγωνισμού που διεξήχθη τον Μάιο 
2018, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

Οι προσφορές υποβλήθηκαν στις 26.1.2018. Το εκτιμώμενο κόστος του διαγωνισμού 
ανέρχεται σε €886.473. Υποβλήθηκαν συνολικά 3 προσφορές. 

Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης απέρριψε την 
προσφορά του χαμηλότερου προσφοροδότη έναντι ποσού €642.512,30 και 
εισηγήθηκε την κατακύρωση του διαγωνισμού στον δεύτερο χαμηλότερο 
προσφοροδότη έναντι ποσού €865.042,79. 

Όπως αναφέρεται στην εν λόγω έκθεση, η προσφορά του χαμηλότερου 
προσφοροδότη δεν πληρούσε συγκεκριμένη επιπρόσθετη προϋπόθεση για 
συμμετοχή στον διαγωνισμό με βάση τις πρόνοιες των εγγράφων του διαγωνισμού, 
άρθρο 3.3.8(β)(ii) του Τόμου Α – Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς, στο οποίο 
προβλεπόταν ότι ο Επιβλέποντας Μηχανικός του έργου θα πρέπει να είναι 
Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός, μέλος του ΕΤΕΚ με δεκαετή τουλάχιστον πείρα σε 
παρόμοιας φύσης και μέγεθος τεχνικά έργα. Σημειώνεται ότι ο χαμηλότερος 
προσφοροδότης δήλωσε στην προσφορά του, Επιβλέποντα Μηχανικό με πενταετή 
πείρα και, ως εκ τούτου, η προσφορά του απορρίφθηκε.  

Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι στο πιο πάνω άρθρο του διαγωνισμού αναφέρεται 
επίσης ότι, στο έργο, πέραν του ορισμού Επιβλέποντα Μηχανικού, απαιτείται από 
τον Εργολάβο και ο ορισμός Διευθυντή Έργου, ο οποίος θα φέρει την ευθύνη της 
συνολικής διαχείρισης του έργου. Τα προσόντα του εν λόγω Διευθυντή Έργου, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω άρθρου, είναι τα ακόλουθα: 

(i)   Απολυτήριο Μέσης ή Τεχνικής Εκπαίδευσης 

(ii) Δεκαετής τουλάχιστον πείρα στη διαχείριση έργων παρόμοιας φύσης και 
μέγεθος τεχνικά έργα. 

Τέλος στο εν λόγω άρθρο, αναφέρεται ότι ο Εργολάβος μπορεί να ορίσει ως 
Διευθυντή Έργου τον Επιβλέποντα Μηχανικό.  

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι οι συγκεκριμένες επιπρόσθετες προϋποθέσεις που 
τέθηκαν από την ΑΗΚ, τις οποίες θα έπρεπε να πληρούν οι οικονομικοί φορείς για 
συμμετοχή στον διαγωνισμό, δεν εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο τέθηκαν, 
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δηλαδή την αξιολόγηση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας των 
προσφοροδοτών, αφού τα καθήκοντα, τα προσόντα και η πείρα του Διευθυντή 
Έργου, σε σύγκριση με αυτά του Επιβλέποντα Μηχανικού, δεν συνάδουν μεταξύ 
τους, αφού τα απαιτούμενα προσόντα για τον Διευθυντή Έργου είναι λιγότερα από τα 
απαιτούμενα προσόντα για τον Επιβλέποντα Μηχανικό. 

Σύσταση: Ο καθορισμός επιπρόσθετων προϋποθέσεων – πέραν της Κατηγορίας και 
Τάξης του έργου – που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς για συμμετοχή σε 
διαγωνισμό, θα πρέπει να εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο αυτές τίθενται.  
Επίσης, θα πρέπει να αξιολογούνται και να λαμβάνονται υπόψη όλα τα δεδομένα 
ενός διαγωνισμού (κατά πόσο απαιτείται ο καθορισμός επιπρόσθετων 
προϋποθέσεων) με στόχο την ευρύτητα συμμετοχής και τον υγιή ανταγωνισμό. 

Τον Ιούνιο 2018, ο Πρόεδρος της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί με τη 
σύσταση της Υπηρεσίας μας. 

 


