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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΑΛΚ/Αρχή Αρχή Λιμένων Κύπρου 

ΔΣ Διοικητικό Συμβούλιο Αρχής Λιμένων Κύπρου 

ΣΑΛΑ Σύνδεσμος Αδειούχων Λιμενικών Αχθοφόρων 

ΣΕΠ Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης 

ΤΔΔΠ Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 

ΥΜΕΕ Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

     

Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή 

διενεργεί επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων ελεγχόμενων 

οργανισμών ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους τομείς αυτού, ή τα 

αποτελέσματα ελέγχων ιδιωτών ελεγκτών στους οποίους η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει αναθέσει τον έλεγχο 

λογαριασμών οποιουδήποτε ελεγχόμενου υπ’ αυτής οργανισμού, δυνάμει του περί της Καταθέσεως Στοιχείων 

και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(I)/2002). Η Ελεγκτική Υπηρεσία επιλέγει 

και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά τρόπον ώστε αυτές να αποφέρουν τον μέγιστο 

αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη συμμόρφωση, του επιπέδου των 

σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του δημόσιου συμφέροντος.  

Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων έχουν 

τεθεί ενώπιόν της από την ελεγχόμενη οντότητα.  

Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν στο 

αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα 

αδυναμιών ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής δεν 

αναμένεται ότι μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των παρατηρήσεων και 

ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι συστάσεις αυτές επηρεάζουν την 

ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται συμμετοχή της Υπηρεσίας στη λήψη 

οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, η οποία εξακολουθεί να φέρει 

αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη απόφασης, ως προς τον τρόπο χειρισμού των 

ευρημάτων ελέγχου και συστάσεων. 

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει ή θα πρέπει να εκληφθεί, ότι με αυτή διατυπώνεται 

κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη 

ποινικών ή άλλων αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, μόνο 

δε τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε αδικήματος. 

Τονίζεται επίσης ότι οι συστάσεις και τα ευρήματά της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αφορούν στους ελεγχόμενους 

φορείς και οποιαδήποτε αναφορά σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ουδόλως εξυπακούει ότι αυτά έχουν 

προβεί κατ’ ανάγκη σε οτιδήποτε μεμπτό, αφού κάτι τέτοιο εκφεύγει του πεδίου ελέγχου της παρούσας 

Έκθεσης.  
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1. Σύνοψη 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία ανέθεσε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Αρχής Λιμένων 

Κύπρου (ΑΛΚ)  για τα έτη 2016 - 2020 σε ιδιώτες ελεγκτές, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 

8 του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας 

Νόμου Ν(113(Ι)/2002). Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2017 - 2020 δεν είχε 

ολοκληρωθεί, μέχρι την ημερομηνία ετοιμασίας της παρούσας έκθεσης. Επίσης, η Ελεγκτική 

Υπηρεσία διενήργησε έλεγχο συμμόρφωσης, καθώς και διερεύνηση καταγγελιών. 

Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου είναι τα ακόλουθα: 

 Στην Έκθεση Ελέγχου του ιδιωτικού ελεγκτικού οίκου, για τις οικονομικές καταστάσεις της 

ΑΛΚ για το έτος που έληξε στις 31.12.2016, εκφράστηκε γνώμη με επιφύλαξη, για θέματα τα 

οποία κρίθηκαν αρκετά σοβαρά και που δεικνύουν αδυναμίες στα συστήματα εσωτερικού 

ελέγχου της Αρχής. 

 Δόθηκαν €27 εκ. σε 28 αδειούχους αχθοφόρους Λεμεσού και €3,6 εκ. σε 22 αδειούχους 

αχθοφόρους Λάρνακας, ως αποζημίωση για τερματισμό των αδειών τους, παρόλο ότι, 

σύμφωνα με νομική συμβουλή, οι αδειούχοι αχθοφόροι δεν είχαν κανένα νόμιμο δικαίωμα 

σε αποζημίωση και οι οποίες αφορούσαν σε εργασίες που, σύμφωνα με την Επιτροπή 

Προστασίας του Ανταγωνισμού, εκτελούνταν κατά τρόπο παράνομο. 

 Διαπιστώσαμε ότι, για το έργο για την ανάπλαση του χερσαίου χώρου του παλαιού 

λιμανιού Λεμεσού δεν είχε εξασφαλισθεί Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης, το οποίο 

αποτελεί εκ του Νόμου υποχρέωση (άρθρα 10(1) και 20(1) του περί Ρυθμίσεως Οδών και 

Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 90).  

 Οι κατασκευαστικές εργασίες για την ανέγερση της Νέας Αίθουσας Επιβατών στο λιμάνι 

Λεμεσού διήρκησαν πέντε και πλέον χρόνια αντί δύο χρόνια, ως η χρονική διάρκεια της 

σύμβασης. Το κτήριο παραλήφθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016, ενώ παρουσίαζε μεγάλο 

αριθμό ελαττωμάτων και κακοτεχνιών. Η ΑΛΚ, στην Έκθεση Αξιολόγησης Απόδοσης 

Αναδόχου έκρινε την απόδοση του Αναδόχου ως μη ικανοποιητική, χωρίς ωστόσο η Έκθεση 

αυτή να προωθηθεί στην Επιτροπή Αποκλεισμού Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων. Παραμένει σε εξέλιξη η διαιτησία της ΑΛΚ με τον Ανάδοχο, 

ο οποίος απαιτεί την καταβολή ποσού πέραν του τριπλάσιου του ποσού της σύμβασης, ενώ 

το κτήριο εξακολουθεί να παρουσιάζει αρκετά προβλήματα λόγω κακοτεχνιών. 

 Η ΑΛΚ, τον Ιούνιο του 2021 προχώρησε στην κατακύρωση του διαγωνισμού για την 

παραχώρηση άδειας χρήσης/εκμετάλλευσης δύο χερσαίων χώρων στο Λιμάνι Λεμεσού, για 

περίοδο 13 χρόνων, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη 12 χρόνια, καθώς επίσης και στη 

σύναψη συμβάσεων με δύο οικονομικούς φορείς για ετήσιο δικαίωμα χρήσης, το οποίο και 

στις δύο περιπτώσεις, είναι κατά πολύ χαμηλότερο από τις εκτιμώμενες αξίες τις οποίες η 

ίδια η ΑΛΚ είχε ζητήσει από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας το 2017 και από 

ιδιώτη εκτιμητή το 2020. Στη δεύτερη περίπτωση, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, η 

οποία είχε υποβληθεί από τον οικονομικό φορέα στον οποίο ανατέθηκε τελικά η σύμβαση, 
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είχε ημερομηνία λήξης πριν την ημερομηνία που είχε καθοριστεί στα έγγραφα του 

διαγωνισμού και, ως εκ τούτου, η προσφορά του έπρεπε να απορριφθεί από το στάδιο του 

ελέγχου των προϋποθέσεων συμμετοχής, χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση, λόγω παράβασης 

ουσιώδους όρου του διαγωνισμού.  

 Υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στην υποβολή των Προϋπολογισμών της Αρχής, για τα έτη 

2016 και 2017, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κατά παράβαση του περί της 

Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(Ι)/2014). 

Διαπιστώσαμε, επίσης, ότι οι πληρωμές από την 1.3.2017 μέχρι τις 6.4.2017 δεν ήταν 

καλυμμένες νομικά. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το Δελτίο Εξόδων που υποβλήθηκε στην 

Υπηρεσία μας από την Αρχή, κατά το 2016 παρατηρήθηκαν υπερβάσεις σε συγκεκριμένα 

άρθρα. 

 Στην προκήρυξη για πλήρωση δύο κενών θέσεων Διευθυντή Πρώτου Διορισμού και 

Προαγωγής (Κλίμακα Α14(i)), μια για το λιμάνι Λεμεσού και μια για το λιμάνι Λάρνακας, δεν 

καθοριζόταν η διαδικασία, σε σχέση με την πλήρωση των θέσεων, παραβιάζοντας αφενός 

τον Κανονισμό 10(4) των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) 

Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 114/97) και αφετέρου την αρχή της διαφάνειας.  

 Η Αρχή, κατόπιν ακυρωτικών αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου για διορισμούς ή/και 

προαγωγές, κατέβαλε αποζημιώσεις για αναδρομικούς μισθούς συνολικού ποσού 

€264.411. 

 Κατά το 2016 και 2017, καταβλήθηκε σε αφυπηρετήσαντες υπαλλήλους αποζημίωση για τη 

μη χορηγηθείσα ετήσια άδεια ανάπαυσής τους, συνολικού ποσού €75.953, εκ των οποίων 

δαπάνη €55.764 αφορά σε υπαλλήλους που επέλεξαν να αποχωρήσουν με το Σχέδιο 

Εθελούσιας Αποχώρησης και €20.189 σε υπάλληλο που αφυπηρέτησε πρόωρα, χωρίς να 

ληφθεί υπόψη το υπόλοιπο ετήσιας άδειας των υπαλλήλων και η ημερομηνία 

αφυπηρέτησης κατά την εξέταση των αιτήσεών τους για αποχώρηση, ώστε να δοθεί 

περιθώριο χρήσης της άδειας που είχαν εις πίστη τους. 

 Στο πλαίσιο εκπόνησης μελέτης, αναφορικά με την προσαρμογή της Αρχής στον νέο της 

ρόλο ως ρυθμιστή/επόπτη και ιδιοκτήτη των λιμανιών, η οποία ανατέθηκε μέσω ανοιχτής 

διαδικασίας για ποσό ύψους €98.000 πλέον Φ.Π.Α, απαιτήθηκαν συμπληρωματικές 

υπηρεσίες συνολικού ποσού €199.000 πλέον Φ.Π.Α, οι οποίες, κατά την άποψη της 

Υπηρεσίας μας, δεν θεωρούνται κατεπείγουσας ανάγκης, αφού θα μπορούσαν να 

επισημανθούν και ενταχθούν στο αντικείμενο της αρχικής προκήρυξης του διαγωνισμού. Ως 

εκ τούτου, έχει παραβιαστεί η νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων και επιπλέον η Αρχή 

απέτυχε να εξασφαλίσει ευρύτητα συμμετοχής προσφοροδοτών και εξασφάλιση 

χαμηλότερων τιμών με την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού. 

 Η Αρχή, τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα μετά τη μαζική αποχώρηση υπαλλήλων της 

Αρχής το 2017 με την εφαρμογή του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης, αγοράζει υπηρεσίες 

από τρίτους για κάλυψη των αναγκών της, ως προς τις κενές θέσεις, κατά παράβαση της 
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νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων και του περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων 

στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Νόμο (Ν.21(Ι)/2013). 

 Εντοπίστηκαν αρκετές περιπτώσεις μη ορθής εφαρμογής των όρων των συμβάσεων 

μίσθωσης υπηρεσιών. Σε μια περίπτωση, συμβασιούχος έλαβε αμοιβή για σύνολο ωρών 

που απουσίαζε για λόγους υγείας ή λόγω άδειας απουσίας.  

 Εντοπίστηκαν αδυναμίες στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου της υπερωριακής απασχόλησης, 

με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος καταβολής λανθασμένης ή/και μη 

πραγματοποιηθείσας υπερωριακής αποζημίωσης. 

 Διαπιστώθηκε και πάλι ότι, διάφοροι ενοικιαστές λιμενικών χώρων χρωστούν στην Αρχή 

σημαντικά ποσά (της τάξης των €350 χιλ. περίπου), ενώ δεν λαμβάνονται αποτελεσματικά 

μέτρα για είσπραξη των οφειλών.  

 Παρατηρήθηκε σημαντική καθυστέρηση στην τιμολόγηση δικαιωμάτων χρήσης λιμενικών 

χώρων, η οποία σε μερικές περιπτώσεις υπερέβαινε το ένα έτος. 

 Η Αρχή προχώρησε σε εκμισθώσεις για γενικής φύσεως χρήσεις, μέσω απευθείας 

παραχώρησης αδειών χρήσης αντί μέσω δημόσιων διαγωνισμών, κατά παράβαση των 

αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δικαιώματα χρήσης των αποθηκευτικών χώρων που 

παραχωρεί η Αρχή δεν είναι ομοιόμορφα για παρόμοιες περιπτώσεις, παραβιάζοντας τις 

αρχές της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης. 

 Η Αρχή επέτρεπε σε ιδιώτη τη χρήση μηχανικού εξοπλισμού για φορτοεκφόρτωση πλοίων, 

χωρίς να προβαίνει σε σχετική τιμολόγησή του. 

 Διαπιστώθηκε μίσθωση αχθοφορικών και άλλων σχετικών υπηρεσιών από την Αρχή με 

απευθείας ανάθεση, αρχικά σε 13 πρώην αδειούχους αχθοφόρους και μετέπειτα σε 

εταιρεία που φαίνεται να συστάθηκε αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό από αδειούχους 

αχθοφόρους, παραβιάζοντας τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. 

 Λειτουργός της Αρχής, ο οποίος φαίνεται να είχε συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις για 

αναθεώρηση συμφωνίας με εταιρεία, έχει συγγενή πρώτου βαθμού, ο οποίος είναι ο 

νομικός σύμβουλος της εταιρείας και ως εκ τούτου φαίνεται να προκύπτει θέμα 

σύγκρουσης συμφερόντων. 

 Η Αρχή διατηρεί τον ίδιο νομικό σύμβουλο από τον καιρό ίδρυσής της το 1973, κατά 

παράβαση των διατάξεων της εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου αρ. ΓΛ/ΑΑΔΣ 74, που 

εκδόθηκε στις 27.4.2016. 

 Πρώην μέλος του ΔΣ, κατά την ανάληψη των καθηκόντων του στις 12.9.2016 υπόγραψε, στη 

βάση του άρθρου 3(Β) του Νόμου Ν.149(Ι)/1988, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασχολείται 

επαγγελματικά και δεν κατέχει μετοχές σε επιχείρηση συναφή με τις δραστηριότητες της 

Αρχής, η οποία  φαίνεται να ήταν ψευδής, αφού ήταν Διευθυντής και μέτοχος σε εταιρεία, 

στην οποία η Αρχή παραχωρεί από το 2011 άδεια για τροφοδοσία πλοίων.  



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΚ/01/2022 

 
 

4 
 

 Η επιλογή συγκεκριμένου κτηρίου για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Αρχής έγινε 

εκτός νόμιμης διαδικασίας, κατά παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης, της 

διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και χωρίς να διασφαλιστεί η λογικότητα της δαπάνης 

που η Αρχή θα καταβάλει για την ενοικίαση του κτηρίου. 

 Στις 25.4.2016, υπογράφτηκαν δύο Συμβάσεις Παραχώρησης για τη διαχείριση του Λιμένα 

Λεμεσού με ιδιώτες Συμβασιούχους Διαχειριστές. Η πρώτη Σύμβαση Παραχώρησης αφορά 

στο Τερματικό Εμπορευματοκιβωτίων (CTO) και η δεύτερη Σύμβαση Παραχώρησης στο 

Τερματικό Γενικού Εμπορίου (ΜΤΟ). Η Υπηρεσία μας προχώρησε σε προκαταρκτική 

διερεύνηση για τα συστήματα ασφάλειας του Λιμανιού και συγκεκριμένα για το Σύστημα 

Ελέγχου Πρόσβασης (ΣΕΠ) των δύο Τερματικών, για το οποίο παρατηρήθηκαν 

καθυστερήσεις στην εφαρμογή και ολοκλήρωση του.  

 Διαπιστώσαμε αδυναμίες στην ενημέρωση των προσωπικών και άλλων φακέλων. 

 

Για όλα τα πιο πάνω ευρήματα υποβλήθηκαν σχετικές συστάσεις από την Υπηρεσία μας, οι 

οποίες, μαζί με τα σχόλια και απόψεις της ΑΛΚ, παρουσιάζονται στην παρούσα Έκθεση. 
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2. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 

Η σύνοψη περιλαμβάνει πίνακες με συνοπτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία για την ΑΛΚ για το 

2019, τα οποία η Υπηρεσία μας εξασφάλισε από την ΑΛΚ και παρουσιάζονται αυτούσια, χωρίς να 

έχουν τύχει ελέγχου από την Υπηρεσία μας. Επισημαίνουμε ότι ο έλεγχος των οικονομικών 

καταστάσεων της ΑΛΚ για το έτος 2019 ανατέθηκε από την Υπηρεσία μας σε ιδιώτες ελεγκτές, με 

βάση το άρθρο 8 του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της 

Δημοκρατίας Νόμο (Ν. 113/2002), ωστόσο, μέχρι την ετοιμασία της Έκθεσής μας, ο έλεγχος δεν 

είχε ολοκληρωθεί. 

2.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα 34.806.447 

Εκ των οποίων κρατική χορηγία (1) --- 

Δαπάνες εκτός φορολογίας (2) 13.240.332 

Πλεόνασμα/(έλλειμμα) πριν από τη φορολογία 21.566.115 

(1) Η ΑΛΚ λαμβάνει, βάσει συμφωνίας, μίσθωμα από το ΥΜΕΕ για την παραχώρηση του λιμανιού 

Λεμεσού. Το ποσό αυτό δεν αφορά σε κρατική χορηγία. 

(2) Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται η πρόβλεψη για έξοδο αποσβέσεων. 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα ποσά 
Προϋπολογισμού 

δαπανών 
ή 

υπερβάσεις 
εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών 

  € € € % 

Έσοδα 32.218.000 34.806.447 2.588.447  

711 - Κόστος Προσωπικού 10.721.953 8.454.182 2.267.771 21 

712- Αμοιβή Μελών ΔΣ 46.000 29.747 16.253 35 

713- Οδοιπορικά 

Εσωτερικού 

 

18.810 

 

13.782 

 

5.028 

 

27 

714- Οδοιπορικά 

Εξωτερικού 

 

10.000 

 

2.534 

 

7.466 

 

75 

715- Έξοδα λειτουργίας 

γραφείου 

 

1.022.800 

 

959.793 

 

63.007 

 

6 

716- Συντηρήσεις και 

έξοδα λειτουργίας 

 

2.266.000 

 

646.058 

 

1.619.942 

 

71 

717- Άλλα λειτουργικά 

έξοδα 

 

6.527.110 

 

3.038.190 

 

3.488.920 

 

53 

711-99 Σχέδιο εθελούσιας 

αποχώρησης Υπαλλήλων 

ΑΛΚ 

 

 

150.000 

 

 

- 

 

 

150.000 

 

 

100 
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Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα ποσά 
Προϋπολογισμού 

δαπανών 
ή 

υπερβάσεις 
εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών 

22200- Ανταλλακτικά, 

Εξαρτήματα και Άλλα 

Υλικά 

 

 

20.000 

 

 

- 

 

 

20.000 

 

 

100 

73600- Αμοιβή 

εμπειρογνωμόνων 

 

617.000 

 

93.755 

 

523.245 

 

85 

17105- Υπηρεσιακά 

Οχήματα 

 

137.500 

 

130.819 

 

6.681 

 

5 

12105- Κτήριο επιβατών 

Λιμάνι Λεμεσού 

 

455.000 

 

270.528 

 

184.472 

 

41 

12205- Ανοικτοί 

Αποθηκευτικοί Χώροι 

(Δημιουργία, 

Ασφαλτοστρώσεις, 

Ηλεκτροφωτισμός κ.λπ.) 

 

 

 

 

470.010 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

470.010 

 

 

 

 

100 

74000- Προώθηση και 

Προβολή Λιμενικού 

Προϊόντος 

 

 

30.000 

 

 

2.186 

 

 

27.814 

 

 

93 

16105- Έπιπλα/Εξοπλισμός 

Γραφείου 

 

30.000 

 

10.962 

 

19.038 

 

63 

16405- Μηχανογράφηση 1.131.000 85.204 1.045.796 92 

12305- Μέτρα Ασφαλείας, 

Ηλεκτρικές και 

Τηλεφωνικές 

Εγκαταστάσεις 

1.505.000 143.637 1.361.363 90 

12405- Μερράς Ζακάκι 10 - 10 100 

12405Α- Βάσεις-

Υποσταθμός BBC 

 

10 

 

- 

 

10 

 

100 

13205- Επέκταση 

κρηπιδωμάτων 

 

220.020 

 

52.950 

 

167.070 

 

76 

12605- Δευτερεύοντα 

λιμενικά έργα 

 

1.170.000 

 

- 

 

1.170.000 

 

100 

13605- Λιμενικές 

Κατασκευές 

 

4.015.010 

 

221.600 

 

3.793.410 

 

94 

14105- Κινητοί Γερανοί 150.020 - 150.020 100 
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2.2 Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31.12.2019 € 

Εισπρακτέα ποσά 8.256.618 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις (3) 5.032.600 

(3) Το μεγαλύτερο μέρος των εκκρεμών υποχρεώσεων αφορά σε κρατήσεις εργολάβων βάσει 

σύμβασης. 

2.3 Δαπάνες προσωπικού 

2.3.1 Μόνιμο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 127 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   6.236.639 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 

31.12.2019] 

49.107 

2.3.2 Ωρομίσθιο προσωπικό 

Αριθμός προσωπικού στις 31.12.2019 31 

 € 

Δαπάνες για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές  888.386 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 

31.12.2019] 

28.658 

2.3.3 Ωφελήματα προσωπικού  

 Σύνολο 

€ 

Βοηθήματα και χορηγίες προς το προσωπικό και συνταξιούχους  7.000 

Εορταστικές εκδηλώσεις  2.000 

Επιχορήγηση Σωματείου/Ταμείου Ευημερίας  59.200 

Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για τους 

υπαλλήλους (1) και τους συνταξιούχους 

1.215.759 

Ταμείο Προνοίας  (ωρομίσθιο προσωπικό) 29.735 

Σύνολο 1.313.694 

(1) Η ΑΛΚ λειτουργεί Σχέδιο, με το οποίο παρέχει ιατροφαρμακευτική κάλυψη στους υπαλλήλους 

της, το ωρομίσθιο προσωπικό της και τους συνταξιούχους της. Η κάλυψη αφορά και σε 

συζύγους και εξαρτώμενα τέκνα των πιο πάνω (η παράγραφος 5.5 είναι σχετική). 

Σημείωση: Τα στοιχεία που αναφέρονται στους πίνακες 2.1-2.3.3 παρουσιάζονται αυτούσια, 

όπως έχουν ληφθεί από την Αρχή, χωρίς να έχουν ελεγχθεί από την Υπηρεσία μας. 
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3. Εισαγωγή 

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ) ιδρύθηκε με την ψήφιση του περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου 

(N.38/1973). Η ΑΛΚ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και σκοπός της είναι η διαχείριση, 

εκμετάλλευση και ανάπτυξη των λιμανιών στην Κυπριακή Δημοκρατία.  

Η ΑΛΚ διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό 

Συμβούλιο για τριετή θητεία. Οι δραστηριότητες της ΑΛΚ υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργού 

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Ο ρόλος της ΑΛΚ είναι διττός και περιλαμβάνει την 

ιδιοκτησία όλων των Κυπριακών λιμανιών και φάρων, καθώς επίσης τη ρύθμιση και εποπτεία των 

παρόχων λιμενικών υπηρεσιών και παράλληλα την παροχή εμπορικών, οικονομικών και 

λιμενικών υπηρεσιών.  

Για την υποστήριξη των ρόλων αυτών, η ΑΛΚ προγραμματίζει και αναπτύσσει τη λιμενική 

υποδομή, παραχωρεί άδειες χρήσης χώρων και παροχής υπηρεσιών στα λιμάνια που βρίσκονται 

υπό τη δικαιοδοσία της, παραχωρεί άδειες κατασκευής έργων σε λιμενικές περιοχές και 

γενικότερα έχει τον εποπτικό ρόλο για την εύρυθμη λειτουργία όλων των Κυπριακών λιμανιών. 

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, η ΑΛΚ διενεργεί σημαντικό αριθμό δημόσιων διαγωνισμών και 

συνάπτει δημόσιες συμβάσεις. Η Υπηρεσία μας έχει διενεργήσει αριθμό δειγματοληπτικών 

ελέγχων, μεταξύ άλλων, σε θέματα δημόσιων διαγωνισμών έργων/υπηρεσιών και παραχώρησης 

άδειας χρήσης των χώρων και εγκαταστάσεων της ΑΛΚ, τα ευρήματα των οποίων αναλύονται 

στην παρούσα Έκθεση. 
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4. Σκοπός του  ελέγχου και μεθοδολογία 

4.1 Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Γενικού Ελεγκτή της 

Δημοκρατίας και των προνοιών του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 

Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014). 

Το άρθρο 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής, 

βοηθούμενος από τον Βοηθό Γενικού Ελεγκτή, ελέγχει εν ονόματι της Δημοκρατίας όλες τις 

εισπράξεις και πληρωμές και όλους τους λογαριασμούς χρηματικών διαθεσίμων και άλλου 

ενεργητικού ή άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Δημοκρατία ή που δημιουργούνται για 

λογαριασμό της. Για το σκοπό αυτό, ο Γενικός Ελεγκτής έχει δικαίωμα να επιθεωρεί και να 

ελέγχει όλα τα σχετικά βιβλία, αρχεία και καταστάσεις, καθώς και τους χώρους όπου φυλάγεται 

το πιο πάνω ενεργητικό. Επίσης, ο Γενικός Ελεγκτής, βοηθούμενος από τον Βοηθό Γενικού 

Ελεγκτή, ασκεί κάθε άλλη εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που 

καθορίζονται ή του ανατίθενται διά Νόμου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 109 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 

Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο των 

λογαριασμών κάθε οντότητας Γενικής Κυβέρνησης, Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κρατικού 

οργανισμού και κρατικής επιχείρησης. 

Σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού 

Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο (Ν.38(Ι)/2014), ο ελέγχων λειτουργός κάθε Κονδυλίου οφείλει να 

διασφαλίσει την ορθότητα και νομιμότητα των εισπράξεων και πληρωμών και την 

αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία της υλοποίησης του οικείου 

Προϋπολογισμού, στη βάση των αρχών της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης (άρθρα 7(1) 

και 8).  

Για τον σκοπό αυτό, η Ελεγκτική Υπηρεσία προχωρεί σε οικονομικούς και διαχειριστικούς 

ελέγχους, όπως και ελέγχους συμμόρφωσης Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών της Δημόσιας 

Υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  

Επιπλέον, με βάση το άρθρο 23 του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου (Ν.38/1973), οι 

λογαριασμοί της Αρχής ελέγχονται ετησίως από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, ο οποίος 

δύναται να καλέσει οποιονδήποτε μέλος του Συμβουλίου ή υπάλληλο της Αρχής να του παράσχει 

πληροφορίες ή επεξηγήσεις ή να προσκομίσει οποιονδήποτε βιβλίο, συμβόλαιο, σύμβαση, 

λογαριασμό, τιμολόγιο ή κάθε αναγκαίο έγγραφο για τον έλεγχο που διενεργείται. 

Επίσης, σύμφωνα με την περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία, ο Γενικός Ελεγκτής ή 

εκπρόσωπός του έχει δικαίωμα να λαμβάνει αντίγραφο των εγγράφων του διαγωνισμού 

ταυτόχρονα με την προκήρυξή του. 

Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος 

(Ν.113(Ι)/2002) παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή να ζητά στοιχεία σε οποιαδήποτε 
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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. 

4.2 Σκοπός του ελέγχου 

Σκοπός του ελέγχου ήταν: 

α. Η εξακρίβωση της νομιμότητας και κανονικότητας των εισπράξεων και πληρωμών της 

Αρχής, και  

β. η εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης της Αρχής με το ισχύον νομικό πλαίσιο, 

περιλαμβανομένης της περί συμβάσεων νομοθεσίας. 

4.3 Μεθοδολογία  

4.3.1 Πρότυπα ελέγχου 

Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 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 Διεθνής 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.   

Τα Πρότυπα ISSAI 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.   
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Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω Προτύπων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tο θεμελιώδες πρότυπο INTOSAI-P1 ουσιαστικά καταγράφει αυτούσια τη Διακήρυξη, η οποία 

υιοθετήθηκε το 1977 από το Παγκόσμιο Συνέδριο του INTOSAI στη Λίμα του Περού (“The Lima 

Declaration”). Όπως στο ίδιο το Πρότυπο καταγράφεται, το έγγραφο αυτό θεωρείται η “Magna 

Carta” στην άσκηση εξωτερικού ελέγχου των κυβερνήσεων, καθώς έθεσε τα θεμέλια του 

δημόσιου ελέγχου. Η Διακήρυξη θέτει τα βασικά σημεία ελέγχου και τις βασικές αρχές για τα 

Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα που είναι αναγκαίες, ώστε να επιτευχθούν ανεξάρτητα και 

αντικειμενικά αποτελέσματα. Οι αρχές που εγκαθιδρύθηκαν στη Διακήρυξη της Λίμα 

αναγνωρίστηκαν από τις Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με αρ. 66/209 

(ημερομηνίας 22.12.2011) και 69/228 (ημερομηνίας 19.12.2014). 

Το Πρότυπο 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. 

Το Πρότυπο ISSAI 400 ορίζει τον έλεγχο συμμόρφωσης ως μια ανεξάρτητη εκτίμηση του κατά 

πόσο ένα δεδομένο θέμα είναι σύμφωνο με τις αρχές που έχουν οριστεί ως κριτήρια ελέγχου. Οι 

έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι ενέργειες του ελεγχόμενου φορέα 

συνάδουν με τις αρχές ή κανόνες που τον διέπουν. Οι αρχές και κανόνες αυτοί μπορεί να 

αφορούν στη συμμόρφωση με διατάξεις των σχετικών Νόμων, Κανονισμών ή συμφωνιών ή με τις 

γενικές αρχές χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων 

αξιωματούχων.   

4.3.2 Ελεγκτική προσέγγιση 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από την ΑΛΚ, σε επισκόπηση 

εγγράφων, μητρώων και αρχείων αλληλογραφίας, καθώς και στη διενέργεια συναντήσεων με τη 

Διεύθυνση και το προσωπικό του Οργανισμού.  
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Ο έλεγχος συμμόρφωσης καλύπτει τα έτη 2016–2020.  

Τα ευρήματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στην ΑΛΚ, τα οποία 

ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυτο, στην παρούσα Έκθεση. 

Διευκρινίζουμε ότι, για σκοπούς δημοσίευσης της παρούσας Ειδικής Έκθεσης, έχουν απαλειφθεί 

όλες οι αναφορές που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η 

συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται ουσιωδώς η κοινοποίηση των 

ευρημάτων και διαπιστώσεων της Υπηρεσίας μας, που επιβάλλουν τα εφαρμοστέα διεθνή 

πρότυπα.  

4.4 Κριτήρια ελέγχου 

Για σκοπούς διενέργειας του ελέγχου συμμόρφωσης χρησιμοποιήθηκαν, ως αρχές και κανόνες, 

τα ακόλουθα: 

 Ο περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος (Ν.38/1973) 

 Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π. 114/1997) 

 Το περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Λειτουργία Περιοχών Λιμένων) Διάταγμα του 2016 (Κ.Δ.Π. 

373/2016) 

 O περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας 

Νόμος (Ν.113(Ι)/2002) 

 Ο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου 

της Δημοκρατίας Νόμο (Ν.38(Ι)/2014) 

 Ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος 

(Ν.20(Ι)/2014) και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμοί και εγκύκλιοι 

 Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2016 Νόμος (Ν.2(ΙΙ)/2016) 

 Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2017 Νόμος (Ν.29(ΙΙ)/2017) 

 Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.101/1995) 

 O περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και στον Ευρύτερο 

Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος (Ν.21(I)/2013) 

 Ο περί της Διασφάλισης των Δικαιωμάτων των Υπαλλήλων της Αρχής Λιμένων Κύπρου 

Νόμος (N.28(I)/2016) 

 Ο περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς 

Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημόσιου και του Ευρύτερου 

Δημόσιου Τομέα Νόμος (Ν.114(Ι)/2007) 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΚ/01/2022 

 
 

13 
 

 Ο περί του Συντονισμού Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των 

Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμος 

(Ν.11(I)/2006) [Καταργήθηκε με τον Ν.140(Ι)/2016 αλλά αναφέρεται, αφού ο έλεγχος 

αφορά και σε περίοδο κατά την οποία ο Νόμος αυτός ήταν σε ισχύ]  

 Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που 

Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για συναφή Θέματα Νόμος (Ν.140(Ι)/2016)  

 Οι περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) στους Τομείς του 

Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών (Γενικοί) Κανονισμοί της 

Αρχής Λιμένων Κύπρου (Κ.Δ.Π. 487/2004) 

 Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή 

Θέματα Νόμος (Ν.73(I)/2016) 

 Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή 

Θέματα Νόμος (Ν.11(I)/2017) 

 Ο περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση Απασχόλησης) Νόμος (ΚΕΦ. 184) 

 Οι περί Ελαχίστων Ορίων Αμοιβής των Ασκούντων τη Δικηγορία (Εξωδικαστηριακές 

Υποθέσεις) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π. 118/2008) 

 Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών 

Συμβουλίων) Νόμος (Ν.149/1988) 

 Ο περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος (Ν.158(Ι)/1999) 

Επιπρόσθετα, για τον υπό αναφορά έλεγχο συμμόρφωσης χρησιμοποιήθηκαν, ως κριτήρια 

ελέγχου, Εσωτερικοί Κανονισμοί της ΑΛΚ, καθώς επίσης και σχετικές αποφάσεις του ΔΣ της 

Αρχής.  
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5. Ευρήματα και συστάσεις Ελεγκτικής Υπηρεσίας 

Η Υπηρεσία μας ανέθεσε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2016-2020 σε 

ιδιώτες ελεγκτές, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 8 του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και 

Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(Ι)/2002). Οι οικονομικές 

καταστάσεις για τα έτη 2017 - 2020 δεν είχαν ετοιμαστεί μέχρι την ημερομηνία ετοιμασίας της 

παρούσας Έκθεσης, καθώς επίσης ο έλεγχος των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων δεν έχει 

ολοκληρωθεί.. Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία μας, για τα εν λόγω έτη, έχει διενεργήσει έλεγχο 

συμμόρφωσης, από τον οποίο προέκυψαν τα πιο κάτω θέματα. 

5.1 Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων της Αρχής για τα έτη 2015 και 2016 

5.1.1 Ανάθεση του οικονομικού ελέγχου σε ιδιωτικό ελεγκτικό οίκο 

Η Υπηρεσία μας, ως Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή, προχώρησε σε διαδικασία προσφορών για 

τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Αρχής που αφορούσε στα έτη 2015 και 2016 και 

στις 3.3.2016 ανέθεσε τη σύμβαση σε ιδιωτικό ελεγκτικό οίκο, για συνολικό ποσό ύψους €17.000 

πλέον Φ.Π.Α. 

Η σχετική σύμβαση, μεταξύ της Αρχής και του ελεγκτικού οίκου, υπογράφηκε στις 3.6.2016, με 

διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της τους 15 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, 

δηλαδή μέχρι τις 2.9.2017. 

Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της Αρχής 

για το έτος 2015 και η υποβολή της Έκθεσης Ελεγκτή θα έπρεπε να συμπληρώνονταν πριν το 

πέρας των έξι εβδομάδων από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι τις 15.7.2016, ενώ ο 

έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της Αρχής για το έτος 2016 και η υποβολή της Έκθεσης 

Ελεγκτή, θα έπρεπε να συμπληρώνονταν πριν το πέρας των έξι εβδομάδων από την ημερομηνία 

υποβολής των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2016. 

Επιπρόσθετα, ο ελεγκτικός οίκος, μετά τη συμπλήρωση του ελέγχου, θα έπρεπε να υποβάλει 

Έκθεση Ελεγκτή, προς την ΑΛΚ, με κοινοποίηση στην Υπηρεσία μας. Επίσης, θα έπρεπε να 

υποβάλει Έκθεση προς τη Διοίκηση της ΑΛΚ (Management letter or Letter of weaknesses) και 

προς την Υπηρεσία μας, αναφορικά με αδυναμίες ή λάθη που έχουν διαπιστωθεί, με εισηγήσεις 

βελτίωσής τους, καθώς και εισηγήσεις για εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς κατά την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων της Αρχής.  

Όπως διαπιστώσαμε, η Έκθεση Ελεγκτή για το έτος που έληξε στις 31.12.2015 υποβλήθηκε στην 

ΑΛΚ, με καθυστέρηση, στις 9.1.2018 (ημερομηνία υποβολής παραδοτέου 15.7.2016), μετά από 

έγκριση σχετικού αιτήματος του ιδιωτικού ελεγκτικού οίκου για παράταση της περιόδου 

παράδοσης της Έκθεσης Ελεγκτή μέχρι τις 30.4.2018, χωρίς ωστόσο να ενημερωθεί η Υπηρεσία 

μας. 

Η Αρχή, στις 2.2.2017 προχώρησε στην εξόφληση τιμολογίου του ιδιωτικού ελεγκτικού οίκου 

ύψους €8.500 πλέον Φ.Π.Α, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2015, χωρίς 

να είχε λάβει εκ των προτέρων την Έκθεση Ελεγκτή και χωρίς να είχε ληφθεί η έγκριση της 
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Υπηρεσίας μας, ως Συντονιστικής Αναθέτουσας Αρχής, κατά παράβαση του όρου 11 της 

Σύμβασης.  

Επιπλέον, σημειώνουμε ότι η Έκθεση Ελεγκτή για το έτος που έληξε στις 31.12.2016, όπως και η 

Έκθεση προς τη Διοίκηση (Management letter) για τα έτη 2015 και 2016 υποβλήθηκαν στην Αρχή 

στις 12.6.2018. Οι Εκθέσεις Ελεγκτή για τα έτη που έληξαν στις 31.12.2016 και στις 31.12.2015 

κοινοποιήθηκαν στην Υπηρεσία μας στις 9.7.2018 και η Έκθεση προς τη Διοίκηση (Management 

letter) για τα έτη 2015 και 2016 στις 13.6.2018. 

Σύσταση: Η Αρχή, ως Αναθέτουσα Αρχή, να διασφαλίζει ότι οι όροι των συμβάσεων για τον 

έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων τηρούνται επακριβώς και να τηρείται ενήμερη για 

οποιεσδήποτε αλλαγές η Υπηρεσία μας.  

5.1.2 Εκθέσεις Ελεγκτή για τα έτη 2015 και 2016  

Σύμφωνα με την Έκθεση προς τη Διοίκηση (Management letter), ημερομηνίας 12.6.2018, την 

οποία ετοίμασε ο ιδιωτικός ελεγκτικός οίκος για τα έτη 2015 και 2016, στις οικονομικές 

καταστάσεις εντοπίστηκαν σοβαρές παραλείψεις, οι οποίες και αποτέλεσαν και τη βάση για 

έκφραση γνώμης με επιφύλαξη στην Έκθεση Ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων.  

Στην Έκθεση Ελεγκτή για το έτος που έληξε στις 31.12.2016, με την οποία εκφράστηκε γνώμη με 

επιφύλαξη για θέματα τα οποία κρίθηκαν αρκετά σοβαρά, αναφέρονται τα ακόλουθα: 

α. Λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων δεν επιβεβαιώθηκε η δυνατότητα είσπραξης των 

εμπορικών και άλλων εισπρακτέων ποσών ύψους €1.612.971 περίπου, τα οποία 

εμφανίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης κατά την 31.12.2016. 

β. Τα πάγια στοιχεία ενεργητικού δεν κατηγοριοποιούνται σε επενδύσεις σε ακίνητη 

περιουσία και σε ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, με αποτέλεσμα να μη γίνεται 

σωστή κατηγοριοποίηση στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης και οι σωστές 

γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

16 ″Ενσώματα πάγια″ και 40 ″Επενδύσεις σε ακίνητα″. 

γ. Οι ιδιώτες ελεγκτές δεν παρευρέθηκαν στη διενέργεια απογραφής των αποθεμάτων της 

Αρχής ύψους €5.812.912, τα οποία εμφανίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής 

θέσης κατά την 31.12.2016 και για τον λόγο αυτό δεν μπόρεσαν να επιβεβαιωθούν οι 

ποσότητες και οι αξίες των αποθεμάτων. Επιπρόσθετα, λόγω της φύσης των αρχείων της 

Αρχής, οι ελεγκτές δεν μπόρεσαν να ικανοποιηθούν ως προς τις ποσότητες και τις αξίες των 

αποθεμάτων με άλλες ελεγκτικές διαδικασίες. 

δ. Κατά την εξέταση των πιστωτικών υπολοίπων της Αρχής διαπιστώθηκε ότι, συγκεκριμένος 

πιστωτής διαφωνούσε με το ποσό ύψους €1.069.088, το οποίο παρουσιαζόταν στα βιβλία της 

Αρχής και διεκδικούσε το ποσό των €3.896.950. Επειδή η Αρχή βρισκόταν στη διαδικασία 

επίλυσης της διαφοράς, οι ιδιώτες ελεγκτές δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν την ορθότητα 

και την πληρότητα της υποχρέωσης της Αρχής προς τον συγκεκριμένο πιστωτή. 
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ε. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι οι λογιστικές εγγραφές για την  

καταχώριση εισοδημάτων από τις εμπορικές δραστηριότητες των λιμανιών γίνονταν με 

βάση τις ταμειακές ροές και όχι σύμφωνα με την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων και 

εξόδων, όπως απαιτείται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, με 

αποτέλεσμα οι ιδιώτες ελεγκτές να μη γνωρίζουν το μέγεθος της επίδρασης στα 

εισοδήματα και στα συσσωρευμένα κέρδη της Αρχής. 

στ. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι ιδιώτες ελεγκτές δεν εντόπισαν οποιεσδήποτε 

συναλλαγές της Αρχής με συνδεδεμένα μέρη. Λόγω του ότι η Αρχή δεν τηρεί πλήρες 

μητρώο συνδεδεμένων μερών, οι ιδιώτες ελεγκτές δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν αν κατά 

τη διάρκεια του 2016 υπήρχαν οποιεσδήποτε συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη που θα 

έπρεπε να γνωστοποιηθούν στις οικονομικές καταστάσεις της Αρχής.  

Σύσταση: Ενόψει των επιφυλάξεων που αναφέρονται στην Έκθεση του ιδιωτικού ελεγκτικού 

οίκου, η ΑΛΚ να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου, στοχεύοντας στην ορθή τήρηση του λογιστικού του συστήματος. Επιπρόσθετα, η 

Αρχή, κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, να εφαρμόζει τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ούτως ώστε οι οικονομικές καταστάσεις, μεταξύ άλλων, να 

είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Η Αρχή στην απαντητική επιστολή της, ημερομηνίας 22.12.2021, μας ανέφερε ότι έχει ήδη λάβει 

διορθωτικά μέτρα. Πιο συγκεκριμένα, το σημείο (ε) έχει ήδη τύχει αποτελεσματικού χειρισμού, 

ενώ για τα υπόλοιπα σημεία, η Αρχή βρίσκεται σε επικοινωνία με τον ελεγκτικό οίκο, 

προκειμένου να τύχουν αποτελεσματικού χειρισμού στις επόμενες οικονομικές καταστάσεις. 

5.2 Μέρισμα στην Κυπριακή Δημοκρατία 

Σύμφωνα με τον περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο (Ν.38/1973), το Υπουργικό Συμβούλιο έχει 

την εξουσία όπως, μετά από διαβουλεύσεις με την Αρχή και τη δέουσα μελέτη των ετήσιων 

οικονομικών της σχεδίων, δώσει οδηγίες για την καταβολή στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας 

μέρους των πλεονασμάτων των προσόδων που πραγματοποίησε η Αρχή κατά το προηγούμενο 

οικονομικό έτος. 

Το ποσό του μερίσματος και ο χρόνος καταβολής του καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, 

ύστερα από σχετική πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, που διαμορφώνεται μετά από σχετική 

διαβούλευση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής (ΔΣ), νοουμένου ότι από το πλεόνασμα που 

θα προκύψει θα έχουν διατεθεί ποσά για: 

α. την καταβολή τόκων για δάνεια που έχει συνάψει ή αναλάβει η Αρχή, 

β. την αποπληρωμή δανείων που έχει συνάψει ή αναλάβει η Αρχή ή για την εκπλήρωση άλλων 

συμβατικών υποχρεώσεών της, 

γ. τη διαφύλαξη επαρκών ποσών για αντικατάσταση των στοιχείων ενεργητικού της Αρχής, 

δ. τη διαφύλαξη επαρκών ποσών για κάλυψη κεφαλαίου κίνησης και, 
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ε. τη δημιουργία γενικού ή άλλων αποθεματικών, τα οποία θα μπορούν να διατεθούν για τη 

βελτίωση και την ανάπτυξη λιμενικών διευκολύνσεων. 

Ο Υπουργός Οικονομικών κατέθεσε πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 24.11.2016, μετά από 

διαβούλευση με το  ΔΣ, για καταβολή μερίσματος ύψους €15,74 εκ. για το έτος 2015.  

Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του αρ. 81.715, ημερομηνίας 25.11.2016, ενέκρινε την 

κατάθεση του πιο πάνω ποσού στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Ο υπολογισμός του εν λόγω 

μερίσματος έγινε με βάση την επιστολή του Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνίας 20.7.2016, 

σύμφωνα με την οποία εισηγήθηκε την καταβολή μερίσματος των 50% των πλεονασμάτων της 

Αρχής, λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις μη ελεγμένες και προκαταρκτικές οικονομικές 

καταστάσεις της Αρχής που διαβιβάστηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών για το έτος που έληξε 

στις 31.12.2015, φαινόταν ότι η Αρχή πραγματοποίησε πλεόνασμα για το 2015 ύψους  €31,48 εκ.  

Η Αρχή κατέβαλε το ποσό του μερίσματος ύψους €15,74 εκ. στις 20.12.2016. 

Στις 2.10.2017, ο Υπουργός Οικονομικών με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του ΔΣ, εισηγήθηκε 

την καταβολή μερίσματος ύψους €20,65 εκ. για το έτος 2016 στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, 

το οποίο αποτελούσε το 50% των πλεονασμάτων της Αρχής για το 2016, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

το καθαρό πλεόνασμα του 2016, σύμφωνα με τις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις που 

διαβιβάστηκαν στο Υπουργείο, ανερχόταν σε €41,30 εκ.  

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής, σε απαντητική επιστολή του, ημερομηνίας 16.10.2017, ενημέρωσε 

τον Υπουργό Οικονομικών ότι η Αρχή δεν διέθετε αρκετά αποθεματικά για να μπορέσει να 

συνεχίσει το αναπτυξιακό της πρόγραμμα για τα έτη 2017 και 2018 και ως εκ τούτου, το ΔΣ, στη 

συνεδρία, ημερομηνίας 10.10.2017, αποφάσισε ότι η Αρχή δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στο 

αίτημα του Υπουργού Οικονομικών. 

Επιπρόσθετα, στην ίδια επιστολή ο Πρόεδρος του ΔΣ επισήμαινε ότι η Αρχή θα έπρεπε να 

καταβάλει άμεσα ποσό ύψους €8,6 εκ. για την αγορά τεμαχίου στην περιοχή Βασιλικού και ότι 

είχε ήδη προκηρυχθεί διαγωνισμός για τον σχεδιασμό και την κατασκευή νέου βιομηχανικού 

λιμανιού στον ίδιο χώρο, με εκτιμώμενο κόστος €128 εκ. Ανέφερε επίσης ότι, λόγω της  

αποκρατικοποίησης του εμπορικού τμήματος του λιμανιού της Λεμεσού, η Αρχή έχει απωλέσει το 

μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων της, στη βάση της Συμφωνίας που έγινε μεταξύ Αρχής και 

Κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να πρέπει να καλύπτονται τα ελλείμματά της από την Κυβέρνηση.  

Η Υπηρεσία μας ζήτησε ενημέρωση κατά πόσο έχει σημειωθεί κάποια εξέλιξη, όσον αφορά στην 

κατασκευή νέου βιομηχανικού λιμανιού στην περιοχή Βασιλικού, αφού το γεγονός αυτό έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του ΔΣ για μη καταβολή μερίσματος προς την Κυπριακή 

Δημοκρατία. 

Η Αρχή, στην απαντητική επιστολή της, ημερομηνίας 22.12.2021, μας ενημέρωσε ότι τα 

επιχειρήματα που είχαν τεθεί από την Αρχή για μη καταβολή της εν λόγω εισφοράς προς το 

Κράτος δεν αφορούσαν αποκλειστικά στο λιμάνι Βασιλικού, αλλά αφορούσαν και στην 

αναμενόμενη σημαντική μείωση των εισοδημάτων της ΑΛΚ, λόγω της εμπορικοποίησης του 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΚ/01/2022 

 
 

18 
 

λιμανιού Λεμεσού, αλλά και ενόψει των άλλων αναπτυξιακών έργων που είχε προγραμματίσει η 

Αρχή. 

Αναφορικά με την αγορά τεμαχίου στην περιοχή Βασιλικού, η ΑΛΚ έχει καταβάλει το ποσό των 

€8,6 εκ. και αναμένεται να υπογραφεί μακροχρόνια συμφωνία μίσθωσης μεταξύ της ΑΛΚ και 

Υπουργικού Συμβουλίου. 

Η κατασκευή του λιμανιού Βασιλικού περιλαμβανόταν στους Προϋπολογισμούς της Αρχής μέχρι 

και το 2019, ενώ δεν περιλήφθηκε στους επόμενους Προϋπολογισμούς της Αρχής. Το ΥΜΕΕ έχει 

πλέον αναλάβει τον προγραμματισμό του εν λόγω έργου. Η αφαίρεση του εν λόγω έργου από τον 

Προϋπολογισμό της Αρχής, οδήγησε σε προσθήκη άλλων αναπτυξιακών έργων στον 

Προϋπολογισμό της Αρχής, όπως η επέκταση του λιμανιού Λατσιού, με εκτιμώμενο συνολικό 

κόστος περίπου €35 εκ. 

Συναφώς αναφέρουμε ότι, το σύνολο των μερισμάτων που καταβλήθηκαν στη Δημοκρατία, από 

το 2012 μέχρι το 2017, ανήλθε σε €89,74 εκ. 

5.3 Προϋπολογισμός για το έτος 2016 

5.3.1 Έγκριση Προϋπολογισμού  

Ο Προϋπολογισμός της Αρχής για το έτος 2016 εγκρίθηκε από το ΔΣ στις 10.9.2015 και στάλθηκε 

στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (ΥΜΕΕ) στις 15.9.2015. Στη συνέχεια, το 

Υπουργείο Οικονομικών, αφού τον μελέτησε, συμφώνησε με την προώθησή του για έγκριση από 

το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Ο Προϋπολογισμός της Αρχής προέβλεπε έσοδα και δαπάνες ύψους €37.650.210 και  €100.630.501, 

αντίστοιχα. Ο Προϋπολογισμός υλοποιήθηκε με τα έσοδα να ανέρχονται στα €73.506.858 και τις 

δαπάνες στα €59.030.847.  

Ο Προϋπολογισμός για το έτος 2016 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 14.12.2015 και 

προωθήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 14.12.2015, η οποία τον ενέκρινε στις 28.1.2016. 

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 10.2.2016.   

Σύμφωνα με τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο 

(Ν.20(Ι)/2014), ο Προϋπολογισμός θα έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 

αργότερο μέχρι τις 30.9.2015. 

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

στις 10.12.2015 και 28.1.2016, αντίστοιχα.  

Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός. Στις 3.11.2016, το ΔΣ ενέκρινε Συμπληρωματικό 

Προϋπολογισμό ύψους €3.455.500, για την κάλυψη εξόδων που προέκυψαν λόγω της 

καθυστέρησης στην ανάληψη των εμπορικών δραστηριοτήτων του Λιμανιού Λεμεσού από τους 

Ανάδοχους, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα των μισθών των πρώην αχθοφόρων και των 

υπαλλήλων τους. Ο Προϋπολογισμός εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 15.11.2016 και 

ακολούθως από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 29.11.2016.  
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5.3.2 Υπερβάσεις  

Σύμφωνα με το Δελτίο Εξόδων που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας από την Αρχή, κατά το 2016 

παρατηρήθηκαν υπερβάσεις στα άρθρα «Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου» και «Συντηρήσεις και 

Έξοδα Λειτουργίας» ύψους €27.654 και €454.601, αντίστοιχα, οι οποίες δεν καλύφθηκαν με βάση 

τη διαδικασία που καθορίζεται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού 

της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2016 Νόμου (Ν.2(ΙΙ)/2016). 

Επισημαίνουμε ότι, κάθε υπέρβαση Κονδυλίων, κατά παράβαση της διαδικασίας που 

προδιαγράφεται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 4 του Νόμου Ν.2(ΙΙ)/2016, θεωρείται ότι δεν 

έγινε νόμιμα και οι Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο στα Κονδύλια στα οποία έγινε υπέρβαση, 

καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που διενεργήθηκε. Για το 2016, ο 

Λειτουργός που ασκεί έλεγχο στα εν λόγω Κονδύλια είναι, σύμφωνα με τον Νόμο Ν.2(ΙΙ)/2016, η 

Γενική Διευθύντρια της Αρχής. 

Η Αρχή στην απαντητική επιστολή της, ημερομηνίας 22.12.2021, σημειώνει ότι η έγκαιρη 

υποβολή του Προϋπολογισμού της ΑΛΚ στη Βουλή, δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ΑΛΚ. 

Σημειώνει επίσης, ότι η ΑΛΚ έλαβε εντός των επόμενων ετών όλα τα απαραίτητα μέτρα για να 

διασφαλίσει, στον βαθμό που εξαρτάται από την Αρχή, την έγκαιρη κατάθεση του 

Προϋπολογισμού της. Ως αποτέλεσμα, ο Προϋπολογισμός της ΑΛΚ για το 2021 κατατέθηκε στη 

Βουλή εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων. 

Αναφορικά με το μέρος 5.3.2, η Αρχή ανέφερε ότι το πρόβλημα που είχε προκύψει το 2016 

οφειλόταν κυρίως στους εξής παράγοντες: 

 Μετάβαση στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων (accruals), χωρίς να 

προηγηθεί πλήρης προετοιμασία για αυτή. 

 Μετάβαση σε ουσιαστικά νέο λογιστικό σύστημα (αναβάθμιση). 

 Αδυναμία πλήρους και άμεσης παρακολούθησης των πιστώσεων του Προϋπολογισμού, 

μέσω του λογιστικού συστήματος. 

 Επιπλέον, στα συγκεκριμένα άρθρα που υπήρξε υπέρβαση, προέκυψαν επιπρόσθετα 

απρόβλεπτα έξοδα, λόγω της ιδιωτικοποίησης του Λιμανιού Λεμεσού, τα οποία έπρεπε να 

διενεργηθούν αμέσως για να υλοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα ιδιωτικοποίησης.  

Επίσης, ανέφερε ότι το πρόβλημα παρακολούθησης του Προϋπολογισμού έχει εντοπιστεί από 

την ΑΛΚ και λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπισή του. Πιο συγκεκριμένα, 

από τις αρχές του 2019 έχουν γίνει τα εξής: 

 Αναπροσαρμογή του Γενικού Καθολικού για καλύτερη αντιστοίχιση του Προϋπολογισμού.  

 Καταχώριση του Προϋπολογισμού στο λογιστικό σύστημα της ΑΛΚ. 

 Ανάπτυξη εργαλείων στο σύστημα, μέσω των οποίων παρέχεται ζωντανή και άμεση 

πληροφόρηση για την υλοποίηση του Προϋπολογισμού και τις διαθέσιμες πιστώσεις σε 

κάθε άρθρο δαπανών. 
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5.4 Προϋπολογισμός για το έτος 2017 

5.4.1 Έγκριση Προϋπολογισμού  

 Ο Προϋπολογισμός της Αρχής για το έτος 2017 εγκρίθηκε από το ΔΣ στις 23.6.2016 και στάλθηκε στο 

ΥΜΕΕ την 1.7.2016. Το ΔΣ της Αρχής, αφού ενημερώθηκε για την επιστολή του Υπουργείου 

Οικονομικών, ημερομηνίας 2.9.2016, σε σχέση με τον Προϋπολογισμό της Αρχής για το 2017, 

ενέκρινε στις 22.11.2016 νέο προσχέδιο Προϋπολογισμού, το οποίο υπέβαλε εκ νέου στο ΥΜΕΕ.  

Ο Προϋπολογισμός της Αρχής προέβλεπε έσοδα και δαπάνες ύψους €34.492.500 και €61.538.262, 

αντίστοιχα.   

Ο τροποποιημένος Προϋπολογισμός για το έτος 2017 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 

15.2.2017 και προωθήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων την ίδια μέρα, η οποία τον ενέκρινε στις 

24.3.2017, με τις τροπολογίες που φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί. Δημοσιεύθηκε στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 7.4.2017.   

Κεφάλαιο Άρθρο Επεξήγηση Ποσό Τροπολογία 

   €  

2 711.10 Επιδόματα 26.466 Αποκοπή ποσοστού ύψους 10% από το 

επίδομα φιλοξενίας και οδοιπορικών 

(μείωση €2.467) 

2 715.01-04 Τηλεφωνήματα, 

τηλεγραφήματα, 

τέλεξ και 

ταχυδρομικά τέλη 

62.000 Αποκοπή του κατ’ αποκοπή επιδόματος 

τηλεφώνου σε Διευθυντές με κλίμακα 

Α15(i) και αντιστοιχεί σε €595 τον χρόνο 

2 716.80 Κόστος υπηρεσιών 

ασφαλείας 

168.000 Ένθεση σημείωσης, ώστε προτού 

διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη από 

το σχετικό Κονδύλι, να ενημερώνεται η 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών 

και Προϋπολογισμού και να 

εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή 

της. 

2 717.09 Αμοιβή νομικού 

συμβούλου 

21.000 Ένθεση σημείωσης, ώστε προτού 

διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη από 

το σχετικό Κονδύλι, να ενημερώνεται η 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών 

και Προϋπολογισμού και να 

εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή 

της. 

2 717.10 Δικαστικά και 

δικηγορικά έξοδα 

35.000 Ένθεση σημείωσης, ώστε προτού 

διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη από 

το σχετικό Κονδύλι, να ενημερώνεται η 
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Κεφάλαιο Άρθρο Επεξήγηση Ποσό Τροπολογία 

   €  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών 

και Προϋπολογισμού και να 

εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή 

της. 

3 1-16405 Μηχανογράφηση 1.760.000 Ένθεση σημείωσης, ώστε προτού 

διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το 

μέρος του Κονδυλιού που αφορά στην 

εγκατάσταση συστήματος πληροφορικής 

λιμενικής κοινότητας (ύψους 

€1.235.000), να ενημερώνεται η 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών 

και Προϋπολογισμού και να 

εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή 

της. 

Σύμφωνα με τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο 

(Ν.20(Ι)/2014), ο Προϋπολογισμός θα έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 

αργότερο μέχρι τις 30.9.2016.  

Ο Προϋπολογισμός αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 25.11.2016, αλλά 

παρέστη ανάγκη απόσυρσής του, μετά την καταψήφιση του Κονδυλίου στον Προϋπολογισμό του 

ΥΜΕΕ ύψους €1,37 εκ. για πληρωμή των συμβούλων και εμπειρογνωμόνων του έργου για την 

ανάπτυξη του Λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας. Στη συνέχεια, το ΔΣ της Αρχής ενέκρινε στη 

συνεδρία του, ημερομηνίας 24.1.2017, τη σχετική τροποποίηση στον Προϋπολογισμό της Αρχής 

στη βάση ενημέρωσης του Υπουργού ΥΜΕΕ ότι το Υπουργικό Συμβούλιο στις 18.1.2017 ενέκρινε 

την εισήγησή του για συμπερίληψη στον Προϋπολογισμό της Αρχής για το 2017, Κονδυλίου 

ύψους €892.500 για αγορά υπηρεσιών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων για το εν λόγω έργο. Ο 

περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2017 Νόμος (Ν. 29(ΙΙ)/2017) ψηφίστηκε και 

δημοσιεύθηκε στις 7.4.2017. 

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

στις 2.12.2016 και 27.1.2017, αντίστοιχα, ενώ οι πληρωμές από την 1.3.2017 μέχρι τις 6.4.2017 

δεν ήταν καλυμμένες νομικά.  

Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός. Στις 26.9.2017, το ΔΣ της Αρχής ενέκρινε Συμπληρωματικό 

Προϋπολογισμό, με μείωση κατά €2.017.752 του συνολικού Κονδυλίου που αφορούσε στους 

βασικούς μισθούς και αύξηση κατά €1.902.000 διαφόρων άλλων Κονδυλίων. Ο Προϋπολογισμός 

εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως υποβλήθηκε στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων όπου απορρίφθηκε στις 8.12.2017, με εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούσε σε 

πρόσθετες πρόνοιες για κάλυψη της απασχόλησης ωρομίσθιου προσωπικού και των υπερωριών.  
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Ως προς την αναφορά για το ότι οι δαπάνες για την περίοδο 1.3.2017 μέχρι 6.4.2017 δεν ήταν 

καλυμμένες νομικά, η Αρχή σημειώνει στην απαντητική επιστολή της, ημερομηνίας 22.12.2021, 

ότι είναι μεν ορθή αλλά η μη διενέργεια οποιωνδήποτε πληρωμών εντός αυτής της περιόδου θα 

οδηγούσε σε παραβίαση προνοιών άλλων νομοθεσιών, διατάραξη της λειτουργίας μιας 

ουσιώδους υπηρεσίας (ασφαλούς λιμενικής κίνησης), παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων και 

άλλων προφανών επιπλοκών.  

Σημείωσε, περαιτέρω, ότι οι πληρωμές που είχαν διενεργηθεί κατά την εν λόγω περίοδο 

περιορίστηκαν στις απολύτως απαραίτητες, στην καταβολή μισθών, στην καταβολή των 

πληρωμών αγοράς υπηρεσιών και άλλων συμβατικών υποχρεώσεων με αυστηρά καθορισμένη 

ημερομηνία πληρωμής. 

5.5 Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 38 των περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) 

Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 114/97), «οι υπάλληλοι δικαιούνται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις που καθορίζονται από το Συμβούλιο». Με τη λήξη του 

ομαδικού ασφαλιστήριου συμβολαίου στις 31.10.2010 η Αρχή, με απόφαση του ΔΣ, ημερομηνίας 

29.9.2010 και με τις μετέπειτα σχετικές αποφάσεις του εκάστοτε ΔΣ, συνέχισε την παροχή 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προς τους υπαλλήλους της (μόνιμους και ωρομίσθιους), τους 

συνταξιούχους αλλά και στα εξαρτώμενά τους πρόσωπα, χρεώνοντας τα σχετικά έξοδα σε 

Κονδύλι της Αρχής, στη βάση των καλύψεων που προνοούσε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που 

έληξε. Σημειώνουμε ότι, στους πιο πάνω Κανονισμούς δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά για 

παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τα εξαρτώμενα πρόσωπα των υπαλλήλων της 

Αρχής, ούτε για τους συνταξιούχους υπαλλήλους και τα εξαρτώμενά τους πρόσωπα.  

Από τους μόνιμους υπαλλήλους δεν καταβαλλόταν οποιαδήποτε εισφορά, σε αντίθεση με τους 

δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι κατέβαλλαν εισφορά σε ποσοστό 1,5% επί των ακαθάριστων 

απολαβών τους. Όσον αφορά στο ωρομίσθιο προσωπικό, η παροχή γινόταν έναντι εισφοράς 

ύψους 1% από μέρους των ωρομισθίων.  

Ο έλεγχος των αιτήσεων των δικαιούχων γίνεται από προσωπικό της Αρχής και για δύσκολες 

περιπτώσεις που απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, από ιατρό με αμοιβή €20 ανά αίτηση. 

Σημειώνουμε ότι η Αρχή, τον Μάιο του 2016, προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό για την παροχή 

υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ομαδικής ασφάλειας ζωής, ο οποίος στη 

συνέχεια ακυρώθηκε, επειδή η τιμή της μοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε θεωρήθηκε 

εξωπραγματική.  

Σημειώνουμε επίσης ότι, τον Ιούνιο του 2018, με παρέμβαση του Γενικού Διευθυντή του ΥΜΕΕ, 

εντάχθηκε κατ’ εξαίρεση στο Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, με συνεισφορά και του 

ιδίου, πρώην ωρομίσθιος υπάλληλος της Αρχής, ο οποίος μεταφέρθηκε μόνιμα στη δημόσια 

υπηρεσία, αφού κρίθηκε ότι δεν είναι αναγκαίος για τη λειτουργία της Αρχής. 

Η Υπηρεσία μας σημειώνει ότι το κόστος του ωφελήματος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

δεν θα έπρεπε να επιβαρύνει την Αρχή αλλά τους υπαλλήλους/συνταξιούχους της Αρχής. 
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Τονίζουμε ότι, στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Αρχής, για το έτος που έληξε στις 

31.12.2015, παρουσιάζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης υποχρέωση ύψους 

€29.064.297 για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που καλύπτει η Αρχή. Σύμφωνα με τις 

οικονομικές καταστάσεις, η υποχρέωση αντιπροσωπεύει αναλογιστική ζημία για την 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που καλύπτει η Αρχή. Η εν λόγω υποχρέωση μεταφέρθηκε και 

στην ελεγμένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Αρχής για το έτος που έληξε στις 

31.12.2016. Δεν είχαμε αρκετή πληροφόρηση για να διαμορφώσουμε άποψη ως προς την 

εγκυρότητα και την ακρίβεια του ποσού των €29.064.297.  

Με την εφαρμογή του ΓεΣΥ από 1.3.2019, γίνονται οι υποχρεωτικές αποκοπές ως εισφορές στον 

Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Δεδομένου ότι η Αρχή διατηρεί παράλληλα και το Σχέδιο 

Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, η Υπηρεσία μας ζήτησε ενημέρωση για το τι προτίθεται η Αρχή 

να εφαρμόσει, όσον αφορά στην εξωνοσοκομειακή και ενδονοσοκομειακή ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη. Σχετική με το θέμα είναι και η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 

15.11.2019, με την οποία κλήθηκαν τα ΔΣ όλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (νπδδ) 

να προβούν στις δέουσες ενέργειες ώστε: 

 Να αναπροσαρμόσουν τα υφιστάμενα σχέδια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, λαμβάνοντας 

υπόψη τις καλύψεις που θα παραχωρηθούν στην πρώτη φάση εφαρμογής του ΓεΣΥ, για την 

περίοδο από την 1.6.2019 έως τις 31.5.2020. 

 Να καταργήσουν όλα τα σχέδια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από την 1.6.2020, με την 

πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ. 

 Να προσαρμόσουν ανάλογα τους οικείους Προϋπολογισμούς τους, με βάση τα πιο πάνω. 

Επιπρόσθετα, η Αρχή, με βάση τον Κανονισμό 43 της Κ.Δ.Π. 114/97, σύμφωνα με τον οποίο θα 

πρέπει να διατηρεί ασφάλεια ζωής των υπαλλήλων της, όπως θα καθορίζεται από το ΔΣ, παρέχει 

η ίδια το ποσό των €25.650 για ασφάλεια ζωής, σε περίπτωση θανάτου μισθωτού κατά τη 

διάρκεια της εργασιακής του σύμβασης με την Αρχή, χωρίς να έχει οποιαδήποτε συμφωνία με 

ασφαλιστική εταιρεία.  

Η Αρχή, στην απαντητική επιστολή της, ημερομηνίας 22.12.2021, αναφέρει ότι σε κάθε 

περίπτωση, η ρύθμιση αυτή έχει διαμορφωθεί, στη βάση μεταγενέστερων αποφάσεων του 

Υπουργικού Συμβουλίου και των αλλαγών που προέκυψαν με το ΓεΣΥ. 

5.6 Διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων Διευθυντών Λιμανιού και 
Προϊστάμενου Εσωτερικού Ελέγχου  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 10(4) των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) 

Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 114/97), οι πρόνοιες που διέπουν τη διαδικασία, σε σχέση με την πλήρωση 

κενών θέσεων, καθορίζονται από το ΔΣ και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας. 

Διαπιστώσαμε ότι, τον Απρίλιο του 2017, η Αρχή δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας και στον εγχώριο τύπο την προκήρυξη για πλήρωση δύο κενών θέσεων Διευθυντή 
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Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής (Κλίμακα Α14(i)), μια για το λιμάνι Λεμεσού και μια για το 

λιμάνι Λάρνακας και μιας κενής θέσης Προϊστάμενου Εσωτερικού Ελέγχου Πρώτου Διορισμού 

(Κλίμακα Α14(ii)), χωρίς να καθορίζεται η διαδικασία, σε σχέση με την πλήρωση των θέσεων, 

όπως προνοείται στον πιο πάνω Κανονισμό. 

Σημειώνουμε ότι, τον Μάιο του 2017, η Γενική Διευθύντρια της Αρχής απευθύνθηκε προς το 

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕ.ΠΑ) και το Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, 

Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.) του Πανεπιστημίου Κύπρου, ζητώντας τη διεξαγωγή 

γραπτών εξετάσεων, στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης των δύο κενών θέσεων Διευθυντή 

Λιμανιού και της μιας κενής θέσης Προϊστάμενου Εσωτερικού Ελέγχου. Διαπιστώσαμε ότι, η 

διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων διενεργήθηκε από το ΚΕ.ΠΑ. στις 9.12.2017, μόνο στο πλαίσιο 

της διαδικασίας πλήρωσης της κενής θέσης Προϊστάμενου Εσωτερικού Ελέγχου, μετά από 

κατοπινές οδηγίες της Αρχής. Στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης των δύο κενών θέσεων 

Διευθυντή Λιμανιού, αποφασίστηκε στην πορεία ότι θα ακολουθηθεί διαφοροποιημένη 

διαδικασία, χωρίς τη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων και η επιλογή έγινε μέσω προφορικών 

συνεντεύξεων όσων υποψηφίων πληρούσαν τα προσόντα.  

Στην πρώτη περίπτωση οι δύο θέσεις πληρώθηκαν από εσωτερικούς υποψήφιους, ενώ στη 

δεύτερη περίπτωση η θέση πληρώθηκε από εξωτερικό υποψήφιο. 

Σύσταση:  Προς συμμόρφωση με τις βασικές αρχές της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και 

της ίσης μεταχείρισης των πολιτών και προς μείωση του κινδύνου προσφυγής από 

ενδιαφερόμενους αιτητές, αναμένεται στο άμεσο μέλλον συμμόρφωση της Αρχής με τους 

σχετικούς Κανονισμούς.  

Η Αρχή στην απαντητική επιστολή της, ημερομηνίας 22.12.2021, επισήμανε ότι κατά τη 

διαδικασία πλήρωσης θέσεων, ακολουθεί κατ΄ αναλογία τη σχετική νομοθεσία της Δημόσιας 

Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου και της προκήρυξης των θέσεων. Επομένως, για προκήρυξη 

διευθυντικών θέσεων, δεν προβλέπεται η διενέργεια γραπτής εξέτασης και επαφίεται στη 

συμβουλευτική επιτροπή (δηλαδή στην παρούσα περίπτωση το ΔΣ) να αποφασίσει κατά πόσο θα 

διενεργήσει γραπτές εξετάσεις. Εν προκειμένω, για το θέμα διενέργειας γραπτών εξετάσεων, το 

ΔΣ έλαβε υπόψη τα ακόλουθα: 

Για τη θέση του Προϊστάμενου Εσωτερικού Ελέγχου είχαν ληφθεί πέραν των 100 αιτήσεων, ενώ 

επιπρόσθετα οι διαγνωστικές εξετάσεις (aptitude tests) θεωρούνταν κατάλληλες για τη 

συγκεκριμένη θέση, βάσει των προσόντων. Οπόταν κρίθηκε ότι η γραπτή εξέταση θα ήταν 

πρόσφορη, ώστε να καταρτιστεί πίνακας επιτυχόντων και ακολούθως να πραγματοποιηθεί η 

προφορική εξέταση. Όσον αφορά στις άλλες δύο θέσεις, ο αριθμός αιτήσεων ήταν αισθητά 

μικρότερος. 

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι οι λόγοι που έχουν προβληθεί από την Αρχή, ούτε και οποιαδήποτε 

άλλη δικαιολογία, θα μπορούσε να αποτελέσει ικανοποιητικό λόγο για παραβίαση της 

νομοθεσίας. 
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5.7 Επανεξετάσεις διορισμών ή/και προαγωγών  

Η Αρχή προέβηκε σε επανεξετάσεις διορισμών ή/και προαγωγών, κατόπιν ακυρωτικών αποφάσεων 

του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

α. Συνεκδικαζόμενες υποθέσεις αρ. 1703/2011 και 191/2012. Στις προσφυγές προσβλήθηκε η 

απόφαση της Αρχής να προάγει τα Ενδιαφερόμενα Μέρη (ΕΜ) στη μόνιμη θέση του 

Διοικητικού Λειτουργού Α΄, αντί των αιτητών. Η απόφαση βασίστηκε στο ότι, τόσο η 

Προϊστάμενη του οικείου Τμήματος, Διευθύντρια Προσωπικού και Διοίκησης, όσο και εν 

τέλει το Συμβούλιο της Αρχής, τελούσαν υπό πλάνη στην απόδοση συγκεκριμένης σημασίας 

στην πείρα, ειδικώς των δύο εκ των τριών ΕΜ έναντι της αρχαιότητας και ότι αυτή 

εμπερικλείει από απόψεως πείρας, των αιτητών. Καταλήγοντας, η επίδραση του παράγοντα 

της πείρας ήταν ουσιαστική στην τελική κρίση και ως εκ τούτου η πλάνη η οποία ήταν 

ουσιώδης, μολύνει την προσβαλλόμενη απόφαση. Οι προσφυγές πέτυχαν και η 

προσβαλλόμενη απόφαση, ως προς τα δύο ΕΜ ακυρώθηκε, ενώ πέτυχε ως προς το τρίτο 

ΕΜ και η προαγωγή του επικυρώθηκε.  Η Αρχή, κατά την επανεξέταση των προαγωγών, 

αποφάσισε στις 9.12.2014 την προαγωγή δύο υπάλληλων, άλλων από αυτούς που είχαν 

αρχικά προαχθεί, στη θέση του Διοικητικού Λειτουργού Α΄, αναδρομικά από τις 23.11.2011. 

Οι αναδρομικοί μισθοί που δικαιούνταν οι δύο υπάλληλοι ανέρχονταν σε €13.353,82 και 

€13.387,03.  

β. Υπόθεση αρ. 185/2009. Με την προσφυγή, ο αιτητής, για τέταρτη συνεχόμενη φορά, 

προσέβαλε τον διορισμό στη θέση του Λιμενικού Λειτουργού και Πλοηγού 2ης  τάξης στην 

Αρχή. Η εν λόγω προσφυγή πέτυχε, καθώς η προσβαλλόμενη απόφαση κρίθηκε 

αναιτιολόγητη και ακυρώθηκε. Επισημαίνουμε ότι, όλες οι προηγούμενες προσφυγές 

(προσφυγές αρ. 859/97, 546/2000 και 738/04 και Αναθεωρητική Έφεση αρ. 60/2006) 

πέτυχαν, με τις ακυρωτικές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου να βασίζονται στο ότι 

υπήρξε εκ μέρους της Αρχής παράβαση της υποχρέωσης για επαρκή αιτιολόγηση της 

απόφασής της. Το ΔΣ της Αρχής αποφάσισε στις 12.5.2014 να διορίσει υπάλληλο στη θέση 

του Λιμενικού Λειτουργού και Πλοηγού 2ης τάξης αναδρομικά από τις 11.8.1997 και στη 

θέση του Λιμενικού Λειτουργού και Πλοηγού 1ης τάξης αναδρομικά από την 1.9.2000, 

καθώς επίσης και προαγωγή στη θέση του Ανώτερου Πλοηγού αναδρομικά από 15.1.2008. 

Εκ μέρους της Αρχής καταχωρίστηκε Αναθεωρητική Έφεση με αρ. 148/2010, σε σχέση με 

την απόφαση στην Προσφυγή με αρ. 185/2009, στην οποία εκδόθηκε απόφαση στις 

24.3.2016 υπέρ του αιτητή. Κατόπιν της εν λόγω απόφασης, το ΔΣ της Αρχής σε συνεδρία 

του, ημερομηνίας 18.10.2016, προέβη σε επανεξέταση της πλήρωσης της εν λόγω θέσης, 

κατά την οποία αποφάσισε να προσφέρει διορισμό στον αιτητή στη θέση του Λιμενικού 

Λειτουργού και Πλοηγού 2ης τάξης, αναδρομικά από τις 11.8.1997. Επίσης, στην ίδια 

συνεδρία το ΔΣ της Αρχής αποφάσισε να του προσφέρει προαγωγή στη θέση του Λιμενικού 

Λειτουργού και Πλοηγού 1ης τάξης, αναδρομικά από την 1.9.2000 και προαγωγή στη θέση 

του Ανώτερου Πλοηγού, αναδρομικά από τις 15.1.2008. Το ΔΣ της Αρχής αποφάσισε στις 

17.1.2017, όπως γίνουν προσπάθειες να επιλυθεί εξωδικαστικά το θέμα της καταβολής 
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αποζημίωσης για την αναδρομική προαγωγή/διορισμό και στο πλαίσιο αυτό έγιναν 

διαπραγματεύσεις, οι οποίες κατέληξαν στην ακόλουθη συμφωνία: 

 Να τερματιστεί σχετική δικαστική διαδικασία, η οποία εκκρεμούσε ήδη εναντίον της 

Αρχής. 

 Να καταβληθεί στον αιτητή, ως κεφαλαιουχική αποζημίωση για απώλεια καριέρας, το 

ποσό των €210.000. 

 Να καταβληθεί το ποσό των €15.000, πλέον ΦΠΑ, ως δικηγορικά έξοδα στον δικηγόρο 

του αιτητή. 

 Να του καταβάλλεται σύνταξη κατά μήνα από 1.7.2017. 

Το ΔΣ, στις 24.10.2017, ενέκρινε την καταβολή των πιο πάνω ποσών.  

γ. Υπόθεση αρ. 1547/2012. Ο αιτητής προσέφυγε εναντίον της απόφασης της Αρχής, με την 

οποία υπάλληλος προάχθηκε αναδρομικά, από τις 18.12.2008, στη θέση του Ανώτερου 

Τεχνίτη. Η προσβαλλόμενη απόφαση ήταν αποτέλεσμα επανεξέτασης, μετά την ακυρωτική 

απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ημερομηνίας 28.2.2012, στην Προσφυγή με αρ. 

281/2009, στην οποία κρίθηκε ότι παραγνωρίστηκε η σύσταση του Προϊστάμενου του 

Τμήματος, χωρίς ειδική αιτιολογία, ως επίσης κρίθηκε ότι η σύσταση του Προϊστάμενου 

«είναι νόμιμη και τεκμηριωμένη και με κανένα τρόπο δεν συγκρούεται με τα στοιχεία των 

φακέλων των υποψηφίων…». Συνεπώς, η μη αποδοχή αυτής της σύστασης κατά την 

επανεξέταση και η μη, επακόλουθα, απόδοση σε αυτήν της αυξημένης βαρύτητας, την 

οποία η νομολογία δίδει σε μια νόμιμη σύσταση Προϊσταμένου υπό τα δεδομένα της 

παρούσας περίπτωσης, συνιστά παραβίαση του δεσμευτικού δεδικασμένου. Το ΔΣ της 

Αρχής, αφού επανεξέτασε το θέμα της πλήρωσης της θέσης του Ανώτερου Τεχνίτη που είχε 

πρωτόδικα ακυρωθεί, αποφάσισε στις 24.1.2017 να προσφέρει αναδρομική προαγωγή στη 

θέση του Ανώτερου Τεχνίτη στον αιτητή από τις 18.12.2008 μέχρι την αφυπηρέτησή του. Οι 

αναδρομικοί μισθοί που δικαιούταν ο συνταξιούχος υπάλληλος ανερχόταν σε €27.670. 

Η Αρχή στην απαντητική της επιστολή, ημερομηνίας 22.12.2021, μας ανέφερε ότι οι αναδρομικοί 

μισθοί που δικαιούνταν οι υπάλληλοι, στις περιπτώσεις (α) και (γ), έχουν καταβληθεί στους 

δικαιούχους το 2018. Σε σχέση με την περίπτωση (β), σημείωσε ότι υπήρξε επανεξέταση της 

υπόθεσης και έγινε αναδρομικός διορισμός και ακόλουθα προαγωγή, στη βάση των ευρημάτων 

της δικαστικής απόφασης. 

5.8 Καταβολή αποζημίωσης για τη μη χορηγηθείσα ετήσια άδεια 
ανάπαυσης σε αφυπηρετήσαντες υπαλλήλους  

Σύμφωνα με το άρθρο 19(2) του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου (Ν.38/1973), οι άδειες 

που δικαιούνται οι υπάλληλοι καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τις 

διατάξεις του Νόμου, σύμφωνα με τους οποίους, για τα διάφορα θέματα των αδειών, η Αρχή 

εφαρμόζει κατ’ αναλογία τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμούς. 
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Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 7 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) 

Κανονισμών: 

«(1) Υπάλληλος που αφυπηρετεί λόγω ορίου ηλικίας ή μετά από αίτησή του σύμφωνα με 

τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων, οφείλει να λάβει πριν από 

την αφυπηρέτησή του την άδεια ανάπαυσης που έχει σε πίστη του. Σε καμία περίπτωση δε 

δικαιούται να αποποιηθεί την άδεια ανάπαυσης που έχει σε πίστη του ή να υπηρετήσει 

έναντι αυτής ή να διεκδικήσει πληρωμή αντί αυτής.  

(2) Ο οικείος Προϊστάμενος Τμήματος προβαίνει σε διευθετήσεις που διασφαλίζουν ώστε η 

άδεια ανάπαυσης του υπαλλήλου που υπηρετεί να αρχίζει κατά τέτοια ημερομηνία, ώστε 

να λήγει την προτεραία της ημερομηνίας αφυπηρέτησης του υπαλλήλου.» 

Κατά το 2016 και 2017, παρατηρήσαμε ότι σε αφυπηρετήσαντες υπαλλήλους καταβλήθηκε 

αποζημίωση για τη μη χορηγηθείσα ετήσια άδεια ανάπαυσής τους, συνολικού ποσού €75.953, εκ 

των οποίων δαπάνη €55.764 αφορά σε υπαλλήλους που επέλεξαν να αποχωρήσουν με το Σχέδιο 

Εθελούσιας Αποχώρησης και €20.189 σε υπάλληλο που αφυπηρέτησε πρόωρα. Ενδεικτικά, 

αναφέρουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Περίπτωση 
Λόγος 

αφυπηρέτησης 

Αριθμός ημερών 

ετήσιας άδειας που 

δεν χορηγήθηκε 

Ποσό που 

καταβλήθηκε 

€ 

Περίπτωση Α Πρόωρη 119,5(1) 20.189 

Περίπτωση Β Εθελούσια 65 8.149 

Περίπτωση Γ Εθελούσια 27 5.184 

Περίπτωση Δ Εθελούσια 41,5 5.727 

Περίπτωση Ε Εθελούσια 47,5 4.515 

Περίπτωση Ζ Εθελούσια 41 4.076 

Σημείωση 1-Ο αριθμός ημερών ετήσιας άδειας αναλύεται σε: 70 συσσωρευμένες ημέρες προηγούμενων 

ετών, 10 επιπλέον ημέρες προηγούμενων ετών και 39,5 ημέρες προηγούμενων ετών όταν εργοδοτείτο με 

σύμβαση.   

Σημειώνουμε ότι, για τον υπολογισμό της αποζημίωσης, για τη μη χορηγηθείσα ετήσια άδεια 

ανάπαυσης, θεωρήθηκε ότι η κάθε εργάσιμη ημέρα αντιστοιχεί σε 5,36 ώρες αντί 7,52 ώρες που 

είναι ο κανονικός εργάσιμος χρόνος ημερησίως. Ως αποτέλεσμα, καταβλήθηκε συνολική 

αποζημίωση ύψους €75.953, αντί €104.958.  

Εκφράσαμε την άποψη ότι η Αρχή, κατά την εξέταση των αιτήσεων για αποχώρηση των 

υπαλλήλων, όφειλε να λάβει υπόψη το υπόλοιπο ετήσιας άδειας των υπαλλήλων και η 

ημερομηνία αφυπηρέτησης να καθοριστεί, ώστε να δοθεί περιθώριο χρήσης της ετήσιας άδειας. 

Η Αρχή στην απαντητική επιστολή της, ημερομηνίας 22.12.2021, μας ανέφερε ότι όταν ζητήθηκε 

από το προσωπικό της ΑΛΚ να υποβάλουν αίτημα για εθελούσια αποχώρηση, η διαδικασία 

λήψης και αξιολόγησης των αιτήσεων ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016. Κατά τους μήνες 

Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο του 2016, υπήρχε αυξημένος όγκος εργασιών για την επικείμενη 
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εμπορικοποίηση του Λιμανιού Λεμεσού και για τον συγκεκριμένο λόγο, το προσωπικό της ΑΛΚ 

δεν είχε την ευχέρεια να αξιοποιήσει τη διαθέσιμη άδεια ανάπαυσης που είχε συσσωρεύσει.  

Βάσει των πιο πάνω, κρίθηκε λογικό όπως η ΑΛΚ αποζημιώσει το εν λόγω προσωπικό για τη 

συσσωρευμένη άδεια ανάπαυσης, καθώς δεν υπήρχε επαρκής χρόνος να την αξιοποιήσουν, 

εφόσον έπρεπε να εργάζονται μέχρι την τελευταία ημέρα πριν την εμπορικοποίηση. 

Η Υπηρεσία μας διατηρεί τις απόψεις της επί του θέματος. 

5.9 Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης 

Σε 88 υπαλλήλους της Αρχής, οι οποίοι αφυπηρέτησαν με το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης το 

2017, καταβλήθηκε αποζημίωση συνολικού  ύψους €8.646.370, επιπρόσθετα από τα 

συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα. Το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης προέβλεπε παροχή 

αποζημιώσεων, σε όσους υπαλλήλους της Αρχής αιτήθηκαν και εγκρίθηκαν, κατά τη διάρκεια της 

μεταβατικής περιόδου, όπως αφυπηρετήσουν πρόωρα από την Αρχή, κατά το τέλος της 

μεταβατικής περιόδου. Σύμφωνα με τον περί της Διασφάλισης των Δικαιωμάτων των Υπαλλήλων 

της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 2016, μεταβατική περίοδος σημαίνει τη χρονική περίοδο, η 

οποία αρχίζει από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παραχώρησης της διαχείρισης και 

λειτουργίας ενός ή περισσότερων εκ των τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων ή 

πολλαπλής χρήσης και των θαλάσσιων υπηρεσιών στο λιμάνι Λεμεσού στον ανάδοχο και η οποία 

λήγει έξι έως εννιά  μήνες μετά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παραχώρησης. 

Δικαιούχοι του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης ήταν όλοι οι υπάλληλοι της Αρχής (μόνιμο και 

ωρομίσθιο προσωπικό), οι οποίοι κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων του Σχεδίου 

είχαν συμπληρώσει 5 τουλάχιστον χρόνια υπηρεσίας και είχαν τουλάχιστον ακόμη 19 μήνες 

υπηρεσίας μέχρι την ημερομηνία υποχρεωτικής αφυπηρέτησής τους. 

Οι υπάλληλοι που επέλεξαν να αποχωρήσουν με το Σχέδιο, πέραν από τις κατοχυρωμένες 

συνταξιοδοτικές παροχές, αποζημιώθηκαν για τον τερματισμό εργοδότησης/απώλειας καριέρας 

με επιπρόσθετο ποσό, το οποίο είναι ποσοστό επί της υπολειπόμενης μισθοδοσίας του 

υπαλλήλου μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας (μισθοδοσία = βασικός μισθός (με 13ο) + 

τιμάριθμος + αύξηση). Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5.8 πιο πάνω, σε μεγάλο αριθμό 

υπαλλήλων, οι οποίοι αφυπηρέτησαν με το Σχέδιο, καταβλήθηκε και αποζημίωση για την εις 

πίστη τους συσσωρευμένη άδεια μετ΄ αποδοχών. 

Το προτεινόμενο ποσοστό, βάσει του οποίου έγινε ο υπολογισμός της αποζημίωσης, κυμάνθηκε 

μεταξύ 24% και 35%, ανάλογα με τον υπολειπόμενο χρόνο εργασίας μέχρι το 65ο έτος ηλικίας, με 

μέγιστη αποζημίωση €143.750. 

Παρόλο που, σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης, η αποχώρηση των 

υπαλλήλων θα επραγματοποιείτο όχι αργότερα από τις 28.1.2017 και σε καμία περίπτωση δεν θα 

ήταν εφικτή η παράταση εργοδότησης υπαλλήλου, του οποίου το αίτημα για αποχώρηση 

εγκρίθηκε, εντούτοις συνεχίστηκε η εργοδότηση δύο υπαλλήλων (1 Λειτουργός Πληροφορικής Α΄ 

και 1 Τεχνικός Επιθεωρητής - ειδικότητα μηχανολογίας) μέχρι 31.5.2017, λόγω του ότι αυτό 

κρίθηκε αναγκαίο από το ΔΣ της Αρχής.  
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Επίσης, παρατηρήσαμε ότι δύο υπάλληλοι, οι οποίοι αποχώρησαν στις 28.1.2017, κλήθηκαν να 

εργαστούν στην Αρχή μερικώς και αποζημιώθηκαν με συνολικό ποσό €4,820, για λογιστικές 

υπηρεσίες που παρείχαν τους μήνες από Φεβρουάριο μέχρι Μάιο του 2017.   

Απασχόληση από την Αρχή του Λειτουργού Πληροφορικής Α΄ που αποχώρησε με το Σχέδιο 

Εθελούσιας Αποχώρησης. Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία 

μας για απασχόληση από την Αρχή του πιο πάνω υπαλλήλου, η Υπηρεσία μας απέστειλε 

επιστολή, ημερομηνίας 16.3.2018, στη Γενική Διευθύντρια της Αρχής, ζητώντας την υποβολή 

σχολίων για τη συνέχιση της απασχόλησης του εν λόγω υπαλλήλου από την Αρχή. Ο Πρόεδρος 

του ΔΣ της Αρχής, σε απαντητική επιστολή του, ημερομηνίας 31.8.2018, αναφέρει, μεταξύ άλλων 

ότι: 

 Ο υπάλληλος, ο οποίος κατείχε τη θέση του Λειτουργού Πληροφορικής Α΄, υπέβαλε αίτηση 

για εθελούσια αποχώρησή του στις 26.8.2016, η οποία στη συνεδρία του ΔΣ, ημερομηνίας 

23.9.2016, έγινε αποδεκτή και όρισε ως ημερομηνία αποχώρησής του την 28.1.2017, αφού 

το ΔΣ έλαβε υπόψη του ότι μόνο ένα άτομο θα ήταν αναγκαίο στη νέα δομή, όπως αυτή 

ετοιμάστηκε από εξωτερικούς συμβούλους, για τη θέση του Λειτουργού Πληροφορικής Α΄. 

Εφόσον δε, τη θέση αυτή κατείχαν δύο άτομα, η Αρχή αποφάσισε να εγκρίνει την αίτηση 

του εν λόγω υπαλλήλου. Σημειώνουμε ότι τα πρακτικά της συνεδρίας, ημερομηνίας 

23.9.2016, που γίνεται αναφορά πιο πάνω, δεν έχουν δοθεί στην Υπηρεσία μας. 

 Ο εν λόγω υπάλληλος, κατά την υπηρεσία του στην Αρχή, είχε εξειδικευτεί στο 

μηχανογραφικό σύστημα CyPOS. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το μηχανογραφικό 

σύστημα CyPOS θα αντικαθίσταντο από το σύστημα PCS, που ήταν απαραίτητο για την 

αποκρατικοποίηση του εμπορικού τμήματος του λιμανιού Λεμεσού, αλλά εν τέλει 

αποφασίστηκε η διατήρηση του μηχανογραφικού συστήματος CyPOS, στο οποίο υπήρχαν 

όλα τα αρχεία χρεώσεων και εισπράξεων, μέχρι την πλήρη εφαρμογή του PCS. 

 Ο υπάλληλος κρίθηκε αναγκαίο από την Αρχή να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι 31.5.2017 

και ως εκ τούτου κατέστη συνταξιούχος από την 1.6.2017. 

 Κατά το 2017, η Αρχή λάμβανε αχθοφορικές υπηρεσίες από ιδιωτική εταιρεία και στο 

πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η Αρχή λάμβανε από τον Ιούνιο του 2017 και υπηρεσίες 

πληροφορικής από τη ίδια εταιρεία. Η ιδιωτική εταιρεία είχε επιλέξει να παρέχει τις 

υπηρεσίες πληροφορικής προς την Αρχή, μέσω του εν λόγω υπαλλήλου, επειδή ήταν 

ειδικός επί των θεμάτων αυτών.   

 Καθότι η εταιρεία επρόκειτο να ολοκληρώσει όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παρείχε 

στην Αρχή, που αφορούσαν και σε αχθοφορικές υπηρεσίες και θα σταματούσε να ασκεί 

δραστηριότητες, η Αρχή αποτάθηκε στον εν λόγω υπάλληλο απευθείας για την ολοκλήρωση 

των παραδοτέων που είχε αναλάβει η εταιρεία.   

 Αν και η Αρχή προχώρησε σε διαπραγματεύσεις με το εν λόγω άτομο, δεν προέβηκε σε 

πληρωμή επειδή δεν εκδόθηκε τιμολόγιο για τις υπηρεσίες που παρείχε προς την Αρχή.  
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Σε σχέση με τα πιο πάνω διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: 

α. Δεν φαίνεται να έχει υπογραφεί σύμβαση απασχόλησης ή υπηρεσιών με το εν λόγω άτομο. 

β. Η συμφωνία μεταξύ της Αρχής και της ιδιωτικής εταιρείας, ημερομηνίας 7.8.2015, 

αφορούσε σε αχθοφορικές υπηρεσίες από πρώην αδειούχους αχθοφόρους στο λιμάνι 

Λεμεσού. Ουδεμία αναφορά γίνεται σε παροχή υπηρεσιών πληροφορικής.  

γ. Ο υπάλληλος φαίνεται ότι, στο πλαίσιο εξέτασης της αίτησής του για εθελούσια 

απασχόληση, επικαλέστηκε λόγους υγείας που δεν του επέτρεπαν να συνεχίσει την εργασία 

του. 

δ. Δεν έχουν εντοπισθεί οποιαδήποτε έγγραφα, που να επιβεβαιώνουν την παροχή 

υπηρεσιών πληροφορικής από το εν λόγω άτομο προς την Αρχή, πέραν του τιμολογίου της 

εταιρείας, ημερομηνίας 31.8.2017, που αφορά, μεταξύ άλλων, στην παροχή υπηρεσιών 

πληροφορικής για την περίοδο 1.6.2017 – 15.7.2017 ύψους €3.000, το οποίο, όπως 

επιβεβαιώθηκε από τα λογιστικά βιβλία της Αρχής, δεν εξοφλήθηκε μέχρι την ημερομηνία 

του ελέγχου.   

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι, από τη στιγμή που τα αιτήματα για εθελούσια 

αποχώρηση εγκρίθηκαν, η απασχόληση των συνταξιούχων υπαλλήλων για διεκπεραίωση 

υπηρεσιών δεν δικαιολογείται, ιδιαίτερα αφού είχε τεθεί η προϋπόθεση ότι με την εθελούσια 

αποχώρηση δεν θα προέκυπταν προβλήματα στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Αρχής. 

Ως εκ των πιο πάνω, θεωρούμε ότι η απόφαση για απασχόληση των υπαλλήλων, σε συναφή 

καθήκοντα της θέσης που κατείχαν πριν το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης, ήταν 

αδικαιολόγητη.  

Η Αρχή στην απαντητική επιστολή της, ημερομηνίας 22.12.2021, μας ανέφερε ότι, σχετικά με το 

θέμα των αποχωρούντων υπαλλήλων της ΑΛΚ, οι οποίοι καλέστηκαν για να παρέχουν λογιστικές 

υπηρεσίες, αυτές αφορούσαν σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα της ΑΛΚ, τα οποία καθυστέρησαν 

στην ολοκλήρωσή τους. Το προσωπικό αυτό είχε την ευθύνη της ετοιμασίας των σχετικών 

εγγράφων και καταχωρήσεων και κρίθηκε αναγκαίο όπως ολοκληρώσουν τις εργασίες τους. 

Όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής από πρώην υπάλληλο της ΑΛΚ, όπως 

αναφέρει και σε προηγούμενη επικοινωνία, ζήτησε παράταση της παροχής υπηρεσιών του 

υπαλλήλου, καθώς κρίθηκε απαραίτητο για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των λιμενικών 

εργασιών και τιμολογήσεων από το Μηχανογραφικό Σύστημα CyPOS στο σύστημα PCS και 

Navision. Ο συγκεκριμένος είχε εξειδικευμένη γνώση στο σύστημα. Δυστυχώς, με την 

ολοκλήρωση της παράτασης της παραμονής του υπαλλήλου, εκκρεμούσαν ακόμη θέματα με το 

μηχανογραφικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένου και θέματα με αχθοφορικές εργασίες. Ο 

συγκεκριμένος υπάλληλος συνέχισε να παρέχει υποστήριξη στην ΑΛΚ, μέσω συμφωνίας με την 

ΑΛΚ και όχι μέσω της ιδιωτικής εταιρείας, για την περίοδο από Ιούνιο του 2017 μέχρι Απρίλιο του 

2018. Για τις υπηρεσίες του, ο υπάλληλος έκδωσε τιμολόγιο συνολικής αξίας €21.000 συν Φ.Π.Α 

τον Σεπτέμβριο του 2018, το οποίο αποπληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2018 από την ΑΛΚ. 
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Αναφορικά με το σχόλιο της Υπηρεσίας μας, ότι η απόφαση για απασχόληση των υπαλλήλων σε 

συναφή καθήκοντα της θέσης που κατείχαν πριν το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης ήταν 

αδικαιολόγητη, η Αρχή μας αναφέρει ότι τα λιμάνια είναι «ζωντανοί οργανισμοί» και 

οποιαδήποτε καθυστέρηση στην επίλυση λειτουργικών προβλημάτων δημιουργεί κόστος 

εκατομμυρίων στην Κυπριακή οικονομία και μείωση εσόδων για τη Δημοκρατία. Η πιο πάνω 

διευθέτηση κρίθηκε ως η πιο πρακτική, από άποψη κόστους–οφέλους, καθώς και η πιο 

αποδοτική, για την άμεση επίλυση των απρόβλεπτων τεχνικών θεμάτων που προέκυψαν σε μία 

δύσκολη και πρωτόγνωρη περίοδο για την ΑΛΚ, με την ιδιωτικοποίηση και μετάβαση των 

λιμενικών εργασιών σε τρίτους. 

5.10 Νέα οργανωτική δομή της Αρχής 

To ΔΣ της Αρχής, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συναντίληψης που υπέγραψε η Κυπριακή 

Δημοκρατία με την Τρόικα αναφορικά με την αποκρατικοποίηση ημικρατικών οργανισμών, της 

ευρύτερης πολιτικής της Κυβέρνησης, αλλά και της σχετικής υπόδειξης από τους Συμβούλους του 

ΥΜΕΕ, για τις ανάγκες προσαρμογής και λειτουργίας της Αρχής στον νέο της ρόλο ως 

ρυθμιστή/επόπτη και ιδιοκτήτη των λιμανιών, αποφάσισε όπως προβεί στην προκήρυξη ανοικτού 

διαγωνισμού για την ανάθεση σε συμβούλους της εκπόνησης εμπεριστατωμένης μελέτης για την 

αναδιάρθρωση και μετάβαση της Αρχής Λιμένων στον νέο της ρόλο. 

5.10.1 Διαγωνισμός αρ. 12/2015ː Εκπόνηση μελέτης για την αναδιάρθρωση και 
μετάβαση της Αρχής Λιμένων Κύπρου στον νέο της ρόλο  

Η προκήρυξη του πιο πάνω διαγωνισμού έγινε με ανοικτή διαδικασία, μέσω του Ηλεκτρονικού 

Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement) στις 26.5.2015, με καθορισμένη εκτιμημένη 

αξία ύψους €150.000 και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε συνεδρία της στις 22.6.2015, αφού μελέτησε τις δύο προσφορές που 

υποβλήθηκαν, εισηγήθηκε στο ΔΣ όπως ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στον χαμηλότερο εντός 

προδιαγραφών προσφοροδότη, για ποσό ύψους €98.000 πλέον Φ.Π.Α. 

Στη συνέχεια, το ΔΣ, κατά τη συνεδρία του, ημερομηνίας 24.6.2015, υιοθέτησε την εισήγηση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης και στις 25.6.2015 απέστειλε σχετική επιστολή στον Ανάδοχο, 

ενημερώνοντάς τον για την ανάθεση του διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης, αναφορικά με 

την προσαρμογή της Αρχής στον νέο της ρόλο ως ρυθμιστή/επόπτη και ιδιοκτήτη των λιμανιών. 

Σημειώνουμε ότι δεν υπογράφηκε συμφωνία, μεταξύ της Αρχής και του Αναδόχου, γιατί 

σύμφωνα με το άρθρο 14.6 των εγγράφων του διαγωνισμού, «τα Έγγραφα του διαγωνισμού, 

τυχόν εγκύκλιοι που θα εκδοθούν από την Αρχή, η Προσφορά του επιτυχόντα προσφοροδότη και 

η γραπτή αποδοχή της Αρχής, θα αποτελούν δεσμευτική Συμφωνία μεταξύ της Αρχής και του 

επιτυχόντα προσφοροδότη». 

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, με επιστολή του, ημερομηνίας 1.9.2015, προς 

το ΔΣ της Αρχής, ανέφερε ότι με ενημερωτικό σημείωμά του προς το Υπουργικό Συμβούλιο 

(συνεδρία ημερομηνίας 24.8.2015), τόνισε ότι μέσα από τις συζητήσεις μεταξύ των Συμβούλων, 
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του ΥΜΕΕ και της Αρχής, διαφάνηκε ότι δεν μπορούσε να προσδιοριστεί η νέα οργανωτική δομή 

εάν δεν επαναπροσδιοριζόταν ο ρόλος και το ρυθμιστικό πλαίσιο της Αρχής, με αποτέλεσμα να 

κριθεί αναγκαία η υιοθέτηση πρόσθετης εργασίας καταγραφής των νέων Κανονισμών και του 

Ρυθμιστικού πλαισίου της Αρχής. 

Επιπρόσθετα, στο πιο πάνω σημείωμα αναφέρεται ότι η προαναφερόμενη πρόσθετη εργασία 

μπορούσε να ανατεθεί στον Ανάδοχο, μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, εφαρμόζοντας το 

άρθρο 38(3) του Ν.11(Ι)/2006 που ίσχυε τότε, στη βάση τεχνικών λόγων αλλά και για λόγους 

επείγουσας ανάγκης, ώστε να τηρηθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν. Συναφώς 

αναφέρουμε ότι ο Ανάδοχος είχε ήδη υποβάλει πρόταση για την  πρόσθετη εργασία με κόστος 

€230.000. 

 Όπως επεξηγείται περαιτέρω στο εν λόγω σημείωμα, η ανάθεση στον Ανάδοχο, μέσω 

διαδικασίας διαπραγμάτευσης, θα έπρεπε να ακολουθηθεί και για τους πιο κάτω λόγους: 

α. H πρόσθετη εργασία κρίθηκε αναγκαία τόσο για την ολοκλήρωση της αρχικής μελέτης από 

την εταιρεία, όσο και για σκοπούς εμπορικοποίησης της λειτουργίας του λιμανιού Λεμεσού, 

η οποία με βάση το Μνημόνιο Συναντίληψης με την Τρόικα, θα έπρεπε να ολοκληρωνόταν 

μέχρι το τέλος του 2015, ούτως ώστε οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές να είχαν στη διάθεσή 

τους κατά τη μελέτη δέουσας επιμέλειας (due diligence process), ένα ολοκληρωμένο 

ρυθμιστικό πλαίσιο (καταγραφή όλων των Κανονισμών και νομοθεσιών που συνδέονταν 

άμεσα ή έμμεσα με τον νέο ρόλο της Αρχής, ως ρυθμιστή και ιδιοκτήτη), πριν από την 

ετοιμασία και υποβολή των δεσμευτικών τους προσφορών στις αρχές Νοεμβρίου του 2015. 

Παράλληλα, θα έπρεπε να τηρηθεί η δέσμευση που ανέλαβε η Αρχή προς την Τρόικα για 

την αναθεώρηση του πλαισίου ως τις 15.10.2015. 

β. Θα ήταν δύσκολο να γινόταν ανάθεση της πρόσθετης εργασίας σε τρίτο σύμβουλο, καθώς 

κάτι τέτοιο θα προκαλούσε επιπλοκές και καθυστερήσεις, οι οποίες θα επηρέαζαν όχι μόνο 

την ποιότητα του παραδοτέου αλλά και την πορεία εμπορικοποίησης του λιμανιού 

Λεμεσού, η οποία με βάση το Μνημόνιο Συναντίληψης με την Τρόικα θα έπρεπε να 

ολοκληρωνόταν μέχρι το τέλος του 2015. 

γ. H ανάθεση της πρόσθετης εργασίας στον ίδιο  σύμβουλο δημιουργούσε συνέργειες λόγω 

της τεχνογνωσίας που είχε αποκτηθεί, καθώς και των αξιόλογων και έμπειρων ξένων 

ειδικών σε θέματα εμπορικοποιήσεων λιμανιών που περιλαμβάνονταν στην ομάδα του. 

Αναφέρουμε, επίσης, ότι κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων θα έπρεπε να καταβάλλονταν 

προσπάθειες για μείωση του ποσού κάτω από τις €230.000 και ότι οι πιστώσεις θα 

παραχωρούνταν από τον Προϋπολογισμό της Αρχής. 

Ενόψει των πιο πάνω, για την ανάγκη που προέκυψε για την εκτέλεση πρόσθετων εργασιών που 

αφορούσαν στην καταγραφή των Κανονισμών και του Ρυθμιστικού πλαισίου της Αρχής και μετά 

τη σχετική διαπραγμάτευση που έγινε με τον Ανάδοχο, συμφωνήθηκε το ποσό των €199.000 

πλέον Φ.Π.Α., με αποτέλεσμα η συνολική τελική αξία των παραδοτέων να ανέλθει σε €297.000 

πλέον Φ.Π.Α. 
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Όπως διαπιστώσαμε, η Αρχή προχώρησε σε τροποποίηση του αντικειμένου της αρχικής 

προκήρυξης του Διαγωνισμού, χωρίς να προβεί σε υπογραφή συμφωνίας με τον Ανάδοχο. 

Το ΔΣ της Αρχής, στη συνεδρία του, ημερομηνίας 10.9.2015, αφού ενημερώθηκε για την επιστολή 

του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ως πιο πάνω, αποφάσισε κατά πλειοψηφία 

(4 ψήφους υπέρ, 2 ψήφους εναντίον και 1 αποχή) να αναθέσει στον Ανάδοχο την εργασία 

συγγραφής του Ρυθμιστικού πλαισίου της Αρχής, για το συνολικό ποσό ύψους €199.000 πλέον 

Φ.Π.Α. και θέτοντας ως ημερομηνία αποπεράτωσης και παράδοσης της εργασίας, το αργότερο 

μέχρι τις 16.11.2015. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο συνολικού ύψους 

€297.000, εκ των οποίων ποσό ύψους €98.000 αφορούσε στην αρχική σύμβαση, με βάση τον 

διαγωνισμό με αρ. 12/2015, ενώ ποσό ύψους €199.000 αφορούσε στην εκτέλεση της πρόσθετης 

εργασίας. 

Ημερομηνία 

πληρωμής 
Περιγραφή 

Ποσό 

(€) 

27.11.2015 Προκαταβολή20% των €98.000 19.600 

9.12.2015 Προκαταβολή20% των €199.000 39.800 

9.12.2015 70% των παραδοτέων των €199.000(1) 139.300 

19.4.2016 10% των παραδοτέων των €199.000 19.900 

30.1.2017 40% των παραδοτέων των €98.000 39.200 

7.7.2017 40% των παραδοτέων των €98.000 39.200 

Σύνολο  297.000 

Σημείωση (1): Στο  Πιστοποιητικό Πληρωμής με αρ. 3, ημερομηνίας 7.12.2015, αναφέρεται ότι τα 

παραδοτέα παραδόθηκαν στην Αρχή μέσα σε χρονικό διάστημα από τις 28.10.2015 μέχρι τις 27.11.2015,  

δηλαδή με καθυστέρηση 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα έπρεπε να 

αποπερατωθεί η εργασία. 

Σημειώνουμε ότι, στα έγγραφα του διαγωνισμού δεν περιλήφθηκε πρόνοια για επιβολή ποινής 

σε περίπτωση μη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων από τον  Ανάδοχο.  

Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, οι συμπληρωματικές υπηρεσίες που απαιτήθηκαν δεν 

θεωρούνται κατεπείγουσας ανάγκης, αφού θα μπορούσαν να επισημανθούν και ενταχθούν στο 

αντικείμενο της αρχικής προκήρυξης του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η προσφυγή στη διαδικασία 

με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση νέας προκήρυξης προσφορών, δεν συνάδει με τη σχετική 

νομοθεσία, αφού με αυτή έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς η αρχική σύμβαση και επιπλέον η μη 

προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού έχει στερήσει τη δυνατότητα να πετύχει η Αρχή ευρύτητα 

συμμετοχής προσφοροδοτών και εξασφάλισης χαμηλότερων τιμών με την ανάπτυξη υγιούς 

ανταγωνισμού. 

Η Αρχή, στην απαντητική επιστολή της, ημερομηνίας 22.12.2021, ανέφερε ότι η άποψή της 

παραμένει ως έχει, ότι δηλαδή το αρχικό αντικείμενο είχε καθοριστεί από τους συμβούλους του 

Υπουργείου για την ιδιωτικοποίηση του Λιμανιού Λεμεσού και είχε δοθεί οδηγία από το ΥΜΕΕ 
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στην ΑΛΚ για υλοποίηση. Στο εν λόγω αντικείμενο, οι σύμβουλοι δεν περιέλαβαν την αλλαγή του 

ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου, το οποίο διαφάνηκε σε κατοπινό στάδιο και αφότου οι 

ίδιοι σύμβουλοι του Κράτους είχαν φτάσει σε προχωρημένο στάδιο στη δική τους μελέτη. Ως 

αποτέλεσμα της συγκεκριμένης διαπίστωσης, δόθηκε οδηγία στους συμβούλους μέσω του ΥΜΕΕ, 

βάσει του κατεπειγόντως για πρόσθετες συμπληρωματικές υπηρεσίες από τον ανάδοχο.  Καθώς 

το θέμα των συμπληρωματικών υπηρεσιών ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο και επηρεαζόμενο από το 

οργανόγραμμα και του γεγονότος ότι το έργο ήταν ακόμη σε εξέλιξη, η προκήρυξη διαγωνισμού 

αξιολογήθηκε από την Αρχή ως μη πρόσφορη, έχοντας υπόψη και τα στενά χρονοδιαγράμματα 

ολοκλήρωσης από την Τρόικα. 

Η Υπηρεσία μας διατηρεί τις απόψεις της.  

5.10.2 Εφαρμογή των εισηγήσεων της μελέτης για την αναδιάρθρωση και 
μετάβαση της Αρχής Λιμένων Κύπρου στον νέο της ρόλο   

Στη βάση των όρων εντολής του, ο Ανάδοχος της σύμβασης που αναφέρεται στην παράγραφο 

5.10.1 πιο πάνω, ετοίμασε τον Απρίλιο του 2016 τη μελέτη για την αναδιάρθρωση και μετάβαση 

της Αρχής στον νέο της ρόλο, σύμφωνα με την οποία η στελέχωση της Αρχής, με μόνιμο 

προσωπικό, θα γινόταν μέσω 162 μόνιμων θέσεων. 

Διαπιστώσαμε ότι η Αρχή δεν εφάρμοσε άμεσα την αναδιάρθρωση, όπως καθοριζόταν στη 

σχετική μελέτη, για την οποία, όπως αναφέρουμε πιο πάνω, καταβλήθηκε το ποσό των €98.000. 

Η Υπηρεσία μας, με ηλεκτρονικό της μήνυμα προς το ΥΜΕΕ, ημερομηνίας 18.1.2019, ζήτησε τις 

απόψεις του Υπουργείου για τη νέα οργανωτική δομή της Αρχής, το οποίο με απαντητική 

επιστολή του Γενικού Διευθυντή, ημερομηνίας 21.1.2019, μας ενημέρωσε, μεταξύ άλλων, για τα 

ακόλουθα: 

α.  Μετά την ανάληψη των εμπορικών δραστηριοτήτων του λιμανιού Λεμεσού από ιδιώτες 

Ανάδοχους στις 29.1.2017, η Αρχή μετατράπηκε από Διαχειριστή (operator) των λιμενικών 

χώρων που εμπορικοποιήθηκαν, σε Ρυθμιστή (regulator), με αποτέλεσμα να κριθεί 

αναγκαία η αλλαγή της οργανικής της δομής εντός της οποίας λειτουργούσε. 

 Η Αρχή, μέσα στο πλαίσιο του νέου εποπτικού της ρόλου, έχει την υποχρέωση να λειτουργεί 

ως εποπτική αρχή, αρμόδια για την εποπτεία και παρακολούθηση της λειτουργίας των 

λιμένων της Δημοκρατίας στο πλαίσιο άσκησης κρατικής κυριαρχίας. 

 Ενόψει των πιο πάνω, ψηφίστηκε ο περί της Διασφάλισης των Δικαιωμάτων των 

Υπαλλήλων της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος (Ν.28(Ι)/2016), το άρθρο 3 του οποίου 

προνοεί ότι κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου (που έληξε στις 29.1.2017), θα 

καθοριστεί η νέα οργανωτική δομή της Αρχής, μετά από διαβούλευση με τους 

εκπροσώπους των υπαλλήλων, με περιγραφή των καθηκόντων, προσόντων ή/και πείρας 

στα νέα Σχέδια Υπηρεσίας, περιλαμβανομένων και νέων καθηκόντων, προσόντων ή/και 

πείρας στα υφιστάμενα Σχέδια Υπηρεσίας. Μετά τον καθορισμό της νέας οργανωτικής 

δομής, θα καθορίζονταν οι υπάλληλοι που θα χρειαστεί να παραμείνουν στην Αρχή. 
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 Επιπλέον, στο άρθρο 4 του υπό αναφορά Νόμου, προβλεπόταν ότι η υφιστάμενη  

οργανωτική δομή της Αρχής θα αναπροσαρμόζεται από την Αρχή, μετά από διαβούλευση 

με τους εκπροσώπους των υπαλλήλων, λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν αφυπηρετήσεις και 

παραιτήσεις υπαλλήλων, κατά τρόπο που οι υφιστάμενες προοπτικές ανέλιξης των 

υπαλλήλων να μην επηρεάζονται δυσμενώς. 

β. Στις 28.7.2017, η Αρχή απέστειλε στο ΥΜΕΕ 28 νέα Σχέδια Υπηρεσίας, τα οποία 

προωθήθηκαν στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) στις 8.9.2017. Το 

ΤΔΔΠ, με επιστολή του προς το ΥΜΕΕ, ημερομηνίας 9.3.2018, ενημέρωσε για τις θέσεις του 

σε σχέση με τα Σχέδια Υπηρεσίας και ζήτησε συγκεκριμένες αλλαγές επί των προτεινόμενων 

Σχεδίων Υπηρεσίας, ούτως ώστε να δώσει την τελική έγκριση. 

γ.  Λόγω της μη ανταπόκρισης της Αρχής, στο αίτημα του ΤΔΔΠ για υποβολή τροποποιημένων 

Σχεδίων Υπηρεσίας, το ΥΜΕΕ απέστειλε νέα επιστολή προς την Αρχή, ημερομηνίας 

23.8.2018, με την οποία ζητούσε, μεταξύ άλλων, όπως αποσταλεί αντίγραφο του παλαιού 

και νέου οργανογράμματος της Αρχής, με αναλυτική κατάσταση όλων των θέσεων που 

καταργήθηκαν και δημιουργήθηκαν. 

δ.  Επειδή η Αρχή δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του ΥΜΕΕ, η τότε Υπουργός Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων απέστειλε επιστολή προς το ΔΣ της Αρχής, ημερομηνίας 4.10.2018, 

με την οποία ζητούσε όπως το ΔΣ μην προχωρήσει στην πλήρωση οποιασδήποτε θέσης, στη 

βάση του παλαιού οργανογράμματος της Αρχής, μέχρι να ολοκληρωθεί η έγκριση των νέων 

Σχεδίων Υπηρεσίας. 

 Επίσης, στην ίδια επιστολή η Υπουργός ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «Η καθυστέρηση που 

έχει διαπιστωθεί στην προώθηση των νέων Σχεδίων Υπηρεσίας της Αρχής δεν 

δικαιολογείται, ενώ έχει διαπιστωθεί ότι γίνεται επιλεκτική πλήρωση θέσεων στη βάση του 

παλαιού οργανογράμματος». 

ε.  Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΜΕΕ, με επιστολή του προς τη Γενική Διευθύντρια της Αρχής, 

ημερομηνίας 10.12.2018, ζήτησε αντίγραφο της μελέτης του Αναδόχου με όλα τα νέα 

Σχέδια Υπηρεσίας που ετοιμάστηκαν, ούτως ώστε η εργασία της αναθεώρησης και 

ολοκλήρωσης του νέου οργανογράμματος της Αρχής να ετοιμαζόταν από το Υπουργείο. Τα 

απαιτούμενα στοιχεία αποστάλθηκαν από την Αρχή την ίδια ημέρα και το Υπουργείο 

προχώρησε σε αναθεώρηση των Σχεδίων Υπηρεσίας ενημερώνοντας το ΤΔΔΠ με επιστολή 

του, ημερομηνίας 18.1.2019.  

 Επιπρόσθετα, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΜΕΕ τόνισε σε προς εμάς επιστολή του ότι «Το 

ΥΜΕΕ, στο πλαίσιο της εποπτείας της Αρχής, της έχει υποδείξει επανειλημμένως ότι έχει 

υποχρέωση να υλοποιήσει τις αποφάσεις της Κυβέρνησης, που επιτάσσουν όπως η Αρχή, 

μετά την εμπορικοποίηση των Λιμένων της Δημοκρατίας, μεταβεί από ρόλο Διαχειριστή σε 

ρόλο Ρυθμιστή και Επόπτη. Κατά συνέπεια, η άμεση προώθηση των νέων Σχεδίων 

Υπηρεσίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου της 

Κυβέρνησης και προς αυτή την κατεύθυνση το ΥΜΕΕ κινείται, ώστε να μπορέσει η Αρχή να 

ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο νέο της ρόλο». 
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Συναφώς αναφέρουμε ότι, στις εγκεκριμένες θέσεις της Αρχής στον Προϋπολογισμό του 2020 (Ν. 

10(ΙΙ)/2020), εντοπίσαμε διαφορές, σε σχέση με την προτεινόμενη δομή που υποβλήθηκε από τον 

Ανάδοχο, γεγονός που καταδεικνύει ότι από το 2016 μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί πλήρως η 

πρόταση του Αναδόχου, που αφορούσε στην αναδιάρθρωση. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

Προτεινόμενη δομή από τον Ανάδοχο  
τον Απρίλιο του 2016 

Μόνιμες θέσεις στον Προϋπολογισμό  
του 2020 

Τίτλος θέσης Κλίμακα 
Αρ. 

θέσεων 
Τίτλος θέσης Κλίμακα 

Αρ. 
θέσεων 

Ανώτερος Λογιστής  A13(ii) 1 Προϊστάμενος Λογιστηρίου Α14(ii) 1 

Προϊστάμενος 
Πληροφορικής  

Α14(ii) 1 Προϊστάμενος Κλάδου 
Πληροφορικής 

Α13(ii) 1 

Λειτουργός Πληροφορικής 
Α'   

Α11(ii) 1 Λειτουργός Πληροφορικής 
Α'   

Α11(ii) 2 

Λειτουργός Διεκπεραίωσης 
Τμήματος Πληροφορικής  

Α9(i) 1 ― ― ― 

Διευθυντής Επιχειρήσεων  Α15(i) 1 ― ― ― 

Λιμενάρχης  Α14(i) 2 Διευθυντές Λιμανιού(1) Α14(i) 3 

Ανώτερος Πλοηγός  Α13(ii) 1 Ανώτερος Πλοηγός(2)  Α13(ii) 2 

Λιμενικός Επιθεωρητής  Α11(ii) 2 Λιμενικός Επιθεωρητής(3) Α11(ii) 3 

Ανώτερος Λιμενικός 
Λειτουργός  

Α8,Α9(i) 6 Ανώτερος Λιμενικός 
Λειτουργός(4) 

Α8-Α9(i) 12 

Μηχανικός Ρυμουλκού Α'  Α9(i) 1 Μηχανικός Ρυμουλκού Α'(5) Α9(i) 2 

Μηχανικός Ρυμουλκού   Α5 (4η 
βαθμίδα), 
Α7, Α8(i) 

2 Μηχανικός Ρυμουλκού(6)  Α5(4η 
βαθμίδα)- 
Α7-Α8 (i) 

4 

Λιμενικός Γερανοδηγός  Α2,Α5,Α7(ii
) 

4 Λιμενικός  
Γερανοδηγός  

Α2-Α5-Α7(ii) 7 

Ανώτερος Λιμενικός 
Λεμβοδηγός  

Α8, Α9(i) 2 Ανώτερος Λιμενικός 
Λεμβοδηγός(7) 

Α8-Α9(i) 5 

Λιμενοφύλακας  
 

Α2-5-7(ii) 15 Λιμενοφύλακας  Α2-Α5-Α7(ii) 19 

― ― ― Ανώτερος Μηχανικός Α13(ii) 1 

Πολιτικός Μηχανικός  Α9, Α11, 
Α12 

2 Πολιτικός Μηχανικός  Α9-Α11-Α12 1 

― ― ― Πολιτικός Μηχανικός 1ης 
τάξης (Συνδυασμένη με 2ης 
τάξης) 

Α11-Α12 1ης  
τάξης και Α9 

2ης  τάξης 

1 

Ανώτερος Τεχνικός  Α8, Α9(i) 
με 

συνδυα-
σμένη 
Α10(i) 

2 Ανώτερος Τεχνικός Α9(i) 2 

Τεχνικός Μηχανολογίας/ 
Τεχνικός Ηλεκτρολογίας 

Α2-5-7(ii) 6 Τεχνικοί Α5(ii)-Α7-
Α8(i) 

6 

Τεχνικός Πολιτικής 
Μηχανικής/ 
Αρχιτεκτονικής 

Α2-5-7(ii) 2 ― ― ― 
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Προτεινόμενη δομή από τον Ανάδοχο  
τον Απρίλιο του 2016 

Μόνιμες θέσεις στον Προϋπολογισμό  
του 2020 

Τίτλος θέσης Κλίμακα 
Αρ. 

θέσεων 
Τίτλος θέσης Κλίμακα 

Αρ. 
θέσεων 

Διευθυντής Ρύθμισης 
Λιμενικών Θεμάτων 

Α15(i) 1 Διευθυντής Ρύθμισης 
Λιμενικών Θεμάτων  

Α14(ii) 1 

Χειριστές  Σταθμού 
Παρακολούθησης 
Ναυσιπλοΐας  

Α5(ii), Α7, 
Α8(i) 

12 Χειριστές  Σταθμού 
Παρακολούθησης 
Ναυσιπλοΐας 

Α5-Α7-Α9 12 

Σημείωση: (1) Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την έγκριση του παρόντος θα εντάσσονται πάνω σε προσωπική 

βάση στη Κλίμακα Α14(ii). 

 (2) Μια θέση θα καταργηθεί όταν δεν θα υπάρχει οποιοσδήποτε υπάλληλος, ο οποίος υπηρετούσε στις         

31.12.2017 και ο οποίος πριν από την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δυνατόν να προαχθεί σ' αυτήν. 

 (3) Μια θέση θα καταργηθεί όταν δεν θα υπάρχει οποιοσδήποτε υπάλληλος, ο οποίος υπηρετούσε στις 

31.12.2017 και ο οποίος πριν από την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δυνατόν να προαχθεί σ' αυτήν. 

 (4) Έξι θέσεις θα καταργηθούν όταν δεν θα υπάρχει οποιοσδήποτε υπάλληλος, ο οποίος υπηρετούσε στις 

31.12.2017 και ο οποίος πριν από την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δυνατόν να προαχθεί σ' αυτήν. 

 (5) Μια θέση θα καταργηθεί όταν δεν θα υπάρχει οποιοσδήποτε υπάλληλος, ο οποίος υπηρετούσε στις 

31.12.2017 και ο οποίος πριν από την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δυνατόν να προαχθεί σ' αυτήν. 

 (6) Δύο θέσεις κενωθείσες λόγω αφυπηρέτησης ή άλλως πως αποχώρησης των κατόχων τους, θα 

καταργούνται. 

 (7) Τρεις θέσεις θα καταργηθούν όταν δεν θα υπάρχει οποιοσδήποτε υπάλληλος, ο οποίος υπηρετούσε 

στις 31.12.2017 και ο οποίος πριν από την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δυνατόν να προαχθεί σ' 

αυτήν. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, θεωρούμε ότι η Αρχή προέβηκε σε επιλεκτική εφαρμογή των 

προτάσεων/εισηγήσεων του Αναδόχου, ενώ παρατηρήσαμε αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην 

προώθηση των νέων Σχεδίων Υπηρεσίας, ως οι αποφάσεις της Κυβέρνησης. 

Η Αρχή, στην απαντητική επιστολή της, ημερομηνίας 22.12.2021, ανέφερε ότι προβαίνει στις 

ανάλογες ενέργειες για την υλοποίηση του νέου οργανογράμματος, το οποίο υλοποιείται 

σταδιακά αλλά δυστυχώς με αργούς ρυθμούς, καθότι η υλοποίηση εξαρτάται και από άλλους 

φορείς όπως π.χ. το Υπουργείο Οικονομικών, τη Νομική Υπηρεσία και τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων. Επίσης, ότι η εμπορικοποίηση του Λιμανιού Λάρνακας, που έγινε τον Απρίλιο του 

2022, αναμένεται να επιφέρει πρόσθετες διαφοροποιήσεις στο οργανόγραμμα. 
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5.11 Κάλυψη αναγκών σε προσωπικό με αποσπάσεις και αγορά υπηρεσιών  

Παρατηρήσαμε ότι η Αρχή, τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα μετά τη μαζική αποχώρηση 

υπαλλήλων της Αρχής το 2017 με την εφαρμογή του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης (σχετική 

αναφορά γίνεται στην παράγραφο 5.9), αγοράζει υπηρεσίες από τρίτους για κάλυψη των 

αναγκών της, ως προς τις κενές θέσεις. Επιπρόσθετα, η Αρχή, για να καλύψει τις υπηρεσιακές της 

ανάγκες, προχώρησε σε αποσπάσεις υπαλλήλων μέχρι την πλήρωση των κενών θέσεων πρώτου 

διορισμού. 

5.11.1 Δαπάνη για μίσθωση υπηρεσιών για τα έτη 2017 και 2016  

 Η δαπάνη για μίσθωση υπηρεσιών το 2017 ανήλθε σε €901.933, σε σύγκριση με €954.914 το 

2016. Σημειώνουμε ότι, το 2016 παρατηρήσαμε αύξηση ύψους €285.560 ή 42,66%, σε σύγκριση 

με τη δαπάνη ύψους €669.354 που προέκυψε το 2015.  

Ο έλεγχος της Υπηρεσίας μας επικεντρώθηκε στη δαπάνη που αφορούσε στο έτος 2016, αφού, 

όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 

31.12.2017 δεν ολοκληρώθηκε.  

Στον Προϋπολογισμό για το 2016 περιλήφθηκε αρχικά πρόνοια για «Μίσθωση Υπηρεσιών» 

ύψους €470.000, η οποία, σύμφωνα με το Επεξηγηματικό Μνημόνιο, επρόκειτο να καλύψει την 

αγορά υπηρεσιών (α) για το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση 

του πλάνου του εσωτερικού ελέγχου για το 2016 και (β) μέσω της εργοδότησης διαφόρων 

ατόμων από τη λίστα ανέργων του Γραφείου Εργασίας σε προσωρινή βάση εργοδότησης (6 

μήνες) ή/και μέσω των θεσμοθετημένων διαδικασιών προκήρυξης προσφορών (12 μήνες), ώστε 

να ικανοποιηθούν έκτακτες και άμεσες υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχής, που δεν μπορούσαν να 

καλυφθούν διαφορετικά. 

Μετά από έγκριση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στις 27.6.2016, σε 

αίτημα της Αρχής για μεταφορά ποσού ύψους €310.000 από το Κονδύλι «Απρόβλεπτα Έξοδα», η 

συνολική πρόνοια στον Προϋπολογισμό για αγορά υπηρεσιών αυξήθηκε σε €780.000. Όπως 

αναφέρεται σε επιστολή της Διευθύντριας της Αρχής προς τον Υπουργό Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων, ημερομηνίας 3.10.2016, το ποσό των €310.000 αναμενόταν να 

δαπανηθεί για την αγορά υπηρεσιών από τρίτους, στη βάση συμφωνιών μίσθωσης που είχαν 

υπογραφεί. Λόγω του ότι κάποιες από τις συμφωνίες αυτές έληξαν, πριν την ανάληψη των 

εργασιών από τον Διαχειριστή του λιμανιού Λεμεσού, κρίθηκε από την Αρχή επιτακτική η ανάγκη 

για συνέχιση της μίσθωσης των υπηρεσιών των ατόμων αυτών, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή 

διεξαγωγή των εργασιών του λιμανιού μέχρι τις 29.1.2017, ημερομηνία κατά την οποία το λιμάνι 

θα παραχωρείτο στον Διαχειριστή.  

Επιπρόσθετα, μετά από νέα έγκριση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στις 

7.10.2016, σε αίτημα της Αρχής για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών που προέκυψαν κυρίως 

από τη φύλαξη του χώρου του παλαιού λιμανιού Λεμεσού, ο οποίος λειτούργησε κατά το 2016, 

μεταφέρθηκε από το Κονδύλι «Απρόβλεπτα Έξοδα» επιπλέον ποσό ύψους €80.000, αυξάνοντας 

την αρχική πρόνοια σε €860.000. Επίσης, για σκοπούς κάλυψης του υπολειπόμενου ποσού των 
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€94.914 από την πραγματική δαπάνη των €954.914, χρησιμοποιήθηκαν αδαπάνητα ποσά των 

άλλων υποδιαιρέσεων του ιδίου άρθρου δαπανών κάτω από το ίδιο Κεφάλαιο (αρ. 2). 

5.11.2 Αγορά/μίσθωση υπηρεσιών για κάλυψη κενών θέσεων  

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών αρ. 1517, 

ημερομηνίας 14.5.2015, «η σύναψη δημοσίων συμβάσεων για παροχή υπηρεσιών δεν πρέπει, 

όπως ρητά αναφέρεται και στην οικεία νομοθεσία, να αφορά σε συμβάσεις εργασίας οι οποίες 

ενισχύουν με οποιοδήποτε τρόπο τη στελέχωση των Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών, αλλά σε 

παρεχόμενες εργασίες που εξυπακούουν την παροχή υπηρεσιών υπό τη μορφή εκθέσεων/ 

παραδοτέων ή άλλως πως, στη βάση προκαθορισμένων κριτηρίων αποδοχής». 

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται ενδεικτικές περιπτώσεις μίσθωσης υπηρεσιών από τρίτους, για 

κάλυψη αναγκών κενών θέσεων: 

Ανάδοχος 
Αρ. 

προσφοράς 

Αντικείμενο  

σύμβασης 

Διάρκεια  

σύμβασης 

Συνολική  

ετήσια 

αμοιβή 

Τόπος 

απασχόλησης 

    (€)  

Ανάδοχος A 21/2016 Μίσθωση Υπηρεσιών 

Λειτουργού Λογιστικών 

Υπηρεσιών(1)  

1.3.2017-28.2.2018 30.000 Κεντρικά 

Γραφεία 

Ανάδοχος Β 21/2016 Μίσθωση Υπηρεσιών 

Λειτουργού Λογιστικών 

Υπηρεσιών(1)  

13.1.2017-12.1.2018 30.000 Κεντρικά 

Γραφεία 

Ανάδοχος Γ 35/2017 Μίσθωση Υπηρεσιών 

Παρόχου Λογιστικών 

Υπηρεσιών(1) 

2.4.2018-1.4.2019 30.000 Λιμάνι Λεμεσού 

Ανάδοχος Δ - Αγορά Υπηρεσιών 

Βοηθού Λογιστικών 

Εργασιών για Ταμείο 

Συνταξιοδοτικών 

Παροχών  

12.9.2017-11.9.2018 15.600 Κεντρικά 

Γραφεία 

Σημείωση: (1) Σημειώνουμε ότι τα τελευταία χρόνια αποχώρησαν από την Οικονομική Διεύθυνση της Αρχής, είτε με 

αφυπηρέτηση λόγω ορίου ηλικίας, είτε με πρόωρη αφυπηρέτηση, είτε με αναγκαστική αφυπηρέτηση, 8 άτομα (1 

Προϊστάμενος Λογιστηρίου, 1 Πρώτος Επιθεωρητής Λογαριασμών, 2 Ανώτεροι Επιθεωρητές Λογαριασμών, 2 

Επιθεωρητές Λογαριασμών, 1 Λογιστικός Λειτουργός και 1 Λειτουργός Λογιστηρίου). Μέχρι σήμερα παραμένουν 

κενές 3 θέσεις Λειτουργών Λογιστηρίου και 6 θέσεις Βοηθών Λογιστικών Λειτουργών.  

Για το θέμα της ενδεχόμενης δημιουργίας υπαλληλικής σχέσης, μεταξύ της Αρχής και των 

λειτουργών, τονίζεται στην εγκύκλιο του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών αρ. 

1517, ημερομηνίας 14.5.2015, ότι «για όλες τις περιπτώσεις που ο Διευθυντής των Υπηρεσιών 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα καταλήγει στο πόρισμα ότι το καθεστώς του αναδόχου τέτοιας 

σύμβασης παραπέμπει σε καθεστώς μισθωτού προσώπου, τότε θα εξετάζεται θέμα αστικής ή 

ποινικής ευθύνης και επιπρόσθετα πειθαρχικής ευθύνης των ελεγχόντων λειτουργών ή και άλλων 
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εμπλεκομένων λειτουργών που δεν τηρούν τις οδηγίες που αφορούν στη σύναψη και 

παρακολούθηση των συμβάσεων για αγορά/μίσθωση υπηρεσιών». 

Επιπρόσθετα, στην πιο πάνω εγκύκλιο τονίζεται ότι «Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για 

τη σύναψη συμβάσεων, η Αναθέτουσα Αρχή ορίζει τη διοικητική της δομή για τη διοίκηση/ 

διαχείριση του έργου και λήψη όλων των σχετικών αποφάσεων, οπόταν και δεν τίθεται θέμα 

«εποπτείας» του Αναδόχου με την έννοια της ιεραρχικής εποπτείας ενός δημοσίου/μισθωτού 

υπαλλήλου. Συγκεκριμένα, η Αναθέτουσα Αρχή ορίζει Καθοδηγητική Επιτροπή (ΚΕ) αποτελούμενη 

από ανώτερα στελέχη της, η οποία επιβλέπει, συντονίζει τη συνολική πρόοδο υλοποίησης του 

αντικειμένου της σύμβασης και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του, καθορίζει τις 

προτεραιότητες, παρέχει κατευθύνσεις, αξιολογεί και εγκρίνει τα αποτελέσματα (παραδοτέα και 

αναφορές)». 

Διαπιστώσαμε ότι, η ΑΛΚ, ως Αναθέτουσα Αρχή, δεν έχει ορίσει ΚΕ ως πιο πάνω, η οποία θα είναι 

αρμόδια για να επιβλέπει και να συντονίζει τη συνολική πρόοδο υλοποίησης του αντικειμένου 

της σύμβασης και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του. 

Συστάσεις: 

 Η πρακτική που παρατηρείται, εκ μέρους της Αρχής, με την κατάχρηση της διαδικασίας 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων, για αγορά/μίσθωση υπηρεσιών για κάλυψη κενών θέσεων 

που δημιουργούνται, λόγω παγοποίησης των προσλήψεων μόνιμου και έκτακτου 

προσωπικού, παραβιάζει αφενός τον σκοπό, το πνεύμα και το γράμμα της νομοθεσίας για τη 

σύναψη δημοσίων συμβάσεων και αφετέρου τις διατάξεις του περί Απαγόρευσης Πλήρωσης 

Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Νόμου (Ν.21(Ι)/2013), ο οποίος 

απαγορεύει με οποιονδήποτε τρόπο πλήρωση κάθε κενής θέσης στη δημόσια υπηρεσία και 

στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και θα πρέπει να τερματιστεί. Για αποφυγή των περιπτώσεων  

συμβάσεων που ενδεχομένως να παραπέμπουν σε καθεστώς μισθωτού προσώπου και όχι 

αυτοεργοδοτουμένου, συστήνεται να παραπέμπονται τα συμβόλαια αυτά για νομοτεχνικό 

έλεγχο σε νομικό σύμβουλο. 

 Στις περιπτώσεις που ενδείκνυται η σύναψη συμβάσεων, στο πλαίσιο της νομοθεσίας, η 

Αρχή θα πρέπει να συμμορφωθεί με την εγκύκλιο του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου 

Οικονομικών αρ. 1517, ημερομηνίας 14.5.2015 και θα πρέπει να ορίσει ΚΕ, αποτελούμενη 

από ανώτερα στελέχη της, η οποία να επιβλέπει και να συντονίζει τη συνολική πρόοδο 

υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης, να καθορίζει τις προτεραιότητες, να παρέχει 

κατευθύνσεις και να αξιολογεί και εγκρίνει τα αποτελέσματα. 

Η Αρχή με επιστολή της, ημερομηνίας 22.12.2021, αναφέρει ότι υπήρξε έκτακτη ανάγκη για την 

περίοδο πριν και μετά την εμπορικοποίηση του λιμανιού Λεμεσού, οι οποίες υπηρεσίες 

λαμβάνονταν από τον ιδιωτικό τομέα. Το θέμα της μίσθωσης υπηρεσιών έχει περιοριστεί 

σημαντικά έκτοτε στις απολύτως απαραίτητες υπηρεσίες, όπως π.χ. φύλαξη χώρων, τεχνικές 

υπηρεσίες κ.ά. οι οποίες θα μειωθούν περαιτέρω με την εμπορικοποίηση του Λιμανιού 

Λάρνακας. Σύμφωνα με την Αρχή, η αγορά υπηρεσιών από τρίτους δεν αφορά στην κάλυψη 

αναγκών από υπαλληλικές θέσεις. Επίσης, τα συμβόλαια αγοράς υπηρεσιών δεν περιέχουν όρους 
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ή πρόνοιες που να παραπέμπουν σε δημοσιοϋπαλληλική σχέση. Σε κάθε δε περίπτωση, όπου 

υπήρξε προσπάθεια ατόμων που παρείχαν υπηρεσίες στην ΑΛΚ, μέσω υποβολής παραπόνου στο 

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για να προσπαθήσουν να αποδείξουν δημιουργία σχέσης 

εργοδότη – εργοδοτούμενου, δεν καρποφόρησε. 

5.11.3 Έλεγχος της ορθότητας της εφαρμογής των όρων των συμβάσεων 
μίσθωσης υπηρεσιών και των ποσών που καταβλήθηκαν στους 
συμβασιούχους για την παροχή υπηρεσιών  

Κατά το 2016, βρίσκονταν σε ισχύ 77 συμβάσεις μίσθωσης υπηρεσιών, που αφορούσαν, μεταξύ 

άλλων, στην παροχή υπηρεσιών για υπηρεσίες καβοδεσίας, φύλαξης λιμενικών χώρων, 

διοικητικής υποστήριξης, διαχείρισης φορτίων, χειρισμού του Σταθμού παρακολούθησης 

Ναυσιπλοΐας και στη μίσθωση υπηρεσιών για λογιστικές εργασίες. 

Σημειώνουμε ότι οι συμφωνίες μίσθωσης υπηρεσιών προέκυψαν, είτε μέσω διαδικασιών 

προσφορών, είτε από τους καταλόγους των ανέργων του Γραφείου Εργασίας. Από τον 

δειγματοληπτικό έλεγχο των τιμολογίων, για τα ποσά που καταβλήθηκαν στους συμβασιούχους 

για την παροχή υπηρεσιών, διαπιστώσαμε τα ακόλουθα:  

α. Σε κάποιες περιπτώσεις, παρότι οι συμφωνίες μίσθωσης υπηρεσιών που είχε συνάψει η 

Αρχή έληξαν, οι συμβασιούχοι συνέχιζαν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, σύμφωνα με 

τους όρους των εν λόγω συμφωνιών. 

β. Κατά παράβαση του όρου 1.1 των συμφωνιών μίσθωσης, που προνοούσε ότι οι 

συμβασιούχοι ήταν υποχρεωμένοι όπως εκδίδουν προς την Αρχή αποδείξεις για κάθε 

πληρωμή που ελάμβαναν, κανένας από τους συμβασιούχους δεν εξέδιδε αποδείξεις προς 

την Αρχή για τις πληρωμές που ελάμβανε.  

γ. Σε μία περίπτωση, συμβασιούχος έλαβε αμοιβή για σύνολο ωρών που απουσίαζε για 

λόγους υγείας, όπως και για κάποιες ώρες κατά τις οποίες του δόθηκε άδεια απουσίας, 

λόγω επικείμενης αργίας, κατά παράβαση του άρθρου 5.1(α) της συμφωνίας μίσθωσης.  

 Όρος 5.1(α) ″Νοείται ότι, σε περίπτωση απουσίας του Βοηθού για οποιοδήποτε λόγο, 

περιλαμβανομένων και λόγων υγείας, ο Βοηθός δεν θα λαμβάνει αμοιβή κατά τις εν λόγω 

ημέρες ή/και ώρες απουσίας″. 

 Η τακτική που ακολουθήθηκε από την Αρχή στην περίπτωση αυτή, ενδεχομένως να 

εφαρμόστηκε και για άλλες περιπτώσεις. Το γεγονός αυτό ενισχύει το επιχείρημα ότι η 

σύμβαση παραπέμπει σε καθεστώς μισθωτού προσώπου και όχι αυτοεργοδοτουμένου. 

δ. Στις περιπτώσεις συμβασιούχων, οι οποίοι παρείχαν τις υπηρεσίες τους στις Επαρχίες 

Λεμεσού και Λάρνακας, δεν τηρείτο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής του χρόνου 

προσέλευσης και αποχώρησης. Όπως διαπιστώσαμε, κατά τον έλεγχο των σχετικών 

τιμολογίων από το Λογιστήριο των κεντρικών γραφείων, δεν υποβάλλονταν από τους 

συμβασιούχους τα παρουσιολόγια στα οποία υπέγραφαν την ώρα προσέλευσης και 

αποχώρησής τους. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις δεν υποβάλλονταν οι μηνιαίες 
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καταστάσεις με το σύνολο των ωρών, κατά τις οποίες οι συμβασιούχοι παρείχαν τις 

υπηρεσίες τους, με αποτέλεσμα τα τιμολόγια να προωθούνται για πληρωμή, χωρίς να 

πιστοποιούνται οι ώρες παροχής των υπηρεσιών. Επίσης, από τον περαιτέρω έλεγχο των 

τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, διαπιστώσαμε αρκετές αδυναμίες ως ακολούθως: 

 Οι ημερομηνίες έκδοσης των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών ήταν προγενέστερες 

των περιόδων που αφορούσαν στην παροχή υπηρεσιών. 

 Σε αρκετές περιπτώσεις, η πιστοποίηση των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών από τους 

αρμόδιους λειτουργούς των Επαρχιών είτε γινόταν σε προγενέστερη ημερομηνία από 

την περίοδο που αφορούσε στην παροχή των υπηρεσιών, είτε οι υπογραφές 

πιστοποίησης των τιμολογίων δεν έφεραν κάποια ημερομηνία.  

 Σε μία περίπτωση, ο συμβασιούχος προσέφερε τις υπηρεσίες του για συνολικό 

αριθμό ωρών πέραν των 48 ωρών που προνοούσε ο όρος 5.1(α) της συμφωνίας 

μίσθωσης, ως μέγιστο αριθμό ωρών παροχής υπηρεσιών σε μία εβδομάδα. 

 Για τις περισσότερες περιόδους παροχής υπηρεσιών, οι πληρωμές στους 

συμβασιούχους γίνονταν πριν τη λήξη της περιόδου στην οποία αφορούσε η παροχή 

των υπηρεσιών, σε αντίθεση με τους όρους των συμφωνιών μίσθωσης, οι οποίοι 

προνοούσαν ότι οι πληρωμές θα ήταν πληρωτέες στις αρχές του μήνα που έπεται του 

μήνα κατά τη διάρκεια του οποίου ο συμβασιούχος παρείχε τις υπηρεσίες του. 

Συστάσεις: 

 Η Αρχή να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη δημιουργία τέτοιων μηχανισμών, οι 

οποίοι θα επιτρέπουν την παρακολούθηση για την ορθή εφαρμογή των όρων των 

υπογραφεισών συμφωνιών μίσθωσης. 

 Η διαχείριση των πόρων της Αρχής να γίνεται με τρόπο συνετό, ούτως ώστε να 

περιορίζονται οι δαπάνες και να επιτυγχάνεται η μέγιστη αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα της κάθε δαπάνης. 

Η Αρχή με επιστολή της, ημερομηνίας 22.12.2021, ανέφερε ότι έχει καθορίσει διαδικασία για να 

διενεργεί σχετικό έλεγχο επί αυτού του σημείου. Επιπλέον, μας ανέφερε ότι, βάσει της 

συμφωνίας, οι συμβασιούχοι οφείλουν να παρέχουν υπηρεσίες για συγκεκριμένο αριθμό ωρών. 

Σε αρκετές περιπτώσεις, δεν καλύπτουν πλήρως τις αναμενόμενες ώρες εντός της περιόδου του 

συμβολαίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να συνεχίζουν να παρέχουν υπηρεσίες, έως ότου 

ολοκληρώσουν των απαιτούμενο αριθμό ωρών, βάσει του συμβολαίου τους. 

Όσον αφορά στο εύρημα 5.11.3 (β), αναφέρει ότι η Αρχή διενεργεί τις πληρωμές προς όλους τους 

προμηθευτές, με τρόπο που διασφαλίζει την επαρκή τεκμηρίωση ως προς την πληρωμή που έχει 

διενεργήσει. Ως εκ τούτου, δεν έχει προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα αμφισβήτησης της 

διενέργειας οποιασδήποτε πληρωμής της ΑΛΚ προς συμβασιούχο. 

Αναφορικά με το εύρημα 5.11.3 (γ), μας ανέφερε ότι θα διενεργήσει σχετικό έλεγχο, αναφορικά 

με το σχετικό εύρημα. 
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Αναφορικά με το εύρημα 5.11.3 (δ), ανέφερε ότι δεν έχει εγκατεστημένο σύστημα καταγραφής 

ωραρίου στα λιμάνια. Αντί αυτού, πλέον αξιοποιείται το σύστημα πρόσβασης στα λιμάνια για 

παρακολούθηση των ωρών άφιξης και αποχώρησης. Η παράθεση των γεγονότων που αφορούν 

στο 2017 φαίνεται πως είναι ορθή, ανέφερε όμως ότι η πρακτική αυτή δεν ανταποκρίνεται στα 

σημερινά δεδομένα. Η πιστοποίηση των τιμολογίων γίνεται από τον Συντονιστή της Σύμβασης 

μετά την παροχή των υπηρεσιών και το Λογιστήριο δεν προχωρεί σε οποιεσδήποτε 

προπληρωμές. 

5.12 Διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από ωρομίσθιο προσωπικό της 
Αρχής 

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, ημερομηνίας 28.11.2017, που υποβλήθηκε στην Αρχή και 

κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με ενδεχόμενη παράβαση της νομοθεσίας, λόγω 

της μη κατοχής άδειας από υπάλληλο της Αρχής για ιδιωτική απασχόληση, η Υπηρεσία μας, με 

επιστολή της, ημερομηνίας 22.3.2018, προς τη Γενική Διευθύντρια της Αρχής, ζήτησε να μας 

πληροφορήσει κατά πόσο ανατέθηκε σε λειτουργό της Αρχής η διεξαγωγή ενδοτμηματικής 

έρευνας για τη διακρίβωση των περιστατικών, γεγονότων και στοιχείων που αφορούσαν στην εν 

λόγω καταγγελία, η οποία ενδεχομένως να περίκλειε και τη διάπραξη πειθαρχικών 

παραπτωμάτων, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Όρων Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού 

Προσωπικού, οι οποίοι εφαρμόζονται κατ' αναλογία στην Αρχή. 

Επιπρόσθετα, ζητήσαμε όπως ενημερωνόταν η Υπηρεσία μας για τα πορίσματα της έρευνας, 

καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες προτίθετο να προβεί η Αρχή, εάν οι πιο πάνω ισχυρισμοί 

ευσταθούσαν. 

Συναφώς αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΤΔΔΠ Μ.Ε.Ε. αρ. 1/2016, ημερομηνίας 

7.7.2016, μετά την τροποποίηση του Κανονισμού 10Α τον Ιούλιο του 2016, «το Ωρομίσθιο 

Κυβερνητικό Προσωπικό έχει την υποχρέωση να δηλώνει στον οικείο Προϊστάμενό  του την 

πρόθεσή του για ιδιωτική απασχόληση, ο οποίος αφού εξετάσει ότι η ιδιωτική απασχόληση του 

ωρομισθίου δεν εμπίπτει στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του εν λόγω 

Κανονισμού, παραχωρεί σχετική έγκριση στον ωρομίσθιο για ιδιωτική απασχόληση». 

Ο Πρόεδρος της Αρχής, σε απαντητική επιστολή του προς την Υπηρεσία μας, ημερομηνίας 

25.5.2018, μας πληροφόρησε τα ακόλουθα: 

α.  Το ΔΣ της Αρχής, σε συνεδρία του, ημερομηνίας 12.12.2017, ενημερώθηκε για την εν λόγω 

καταγγελία και αποφάσισε, στη βάση των Κανονισμών Όρων Απασχόλησης Ωρομίσθιου 

Κυβερνητικού Προσωπικού, όπως αναθέσει σε Λιμενικό Λειτουργό της Αρχής, τη διεξαγωγή 

ενδοτμηματικής έρευνας για τη διακρίβωση περιστατικών, γεγονότων και στοιχείων που 

αφορούσαν στη σχετική καταγγελία. 

β.  Σε συνεδρία του ΔΣ, ημερομηνίας 23.1.2018, συζητήθηκε το πόρισμα της ενδοτμηματικής 

έρευνας του Λιμενικού Λειτουργού και αποφασίστηκε όπως ακολουθηθούν οι σχετικές 

πειθαρχικές διαδικασίες και ο καταγγελλόμενος τερματίσει την απασχόλησή του εκτός 

Αρχής. Σύμφωνα με το πόρισμα του λιμενικού λειτουργού, ο καταγγελλόμενος υπέπεσε σε 
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πειθαρχικό παράπτωμα, διότι κατά παράβαση των Όρων Απασχόλησης του Ωρομίσθιου 

Κυβερνητικού Προσωπικού (όπως αυτοί τροποποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2016), οι οποίοι 

εφαρμόζονται κατ' αναλογία στην Αρχή Λιμένων Κύπρου, εργαζόταν και εξακολουθούσε να 

εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς την ανάλογη έγκριση της Αρχής.  

γ.  Στις 24.1.2018, ο Πρόεδρος του ΔΣ μάς ενημέρωσε ότι, προς υλοποίηση της πιο πάνω 

απόφασης του ΔΣ, δόθηκαν οδηγίες προς τον Διευθυντή του Λιμανιού Λάρνακας, όπως 

καλέσει τον καταγγελλόμενο να παρουσιαστεί ενώπιόν του. Κατά τη συνάντηση του 

Διευθυντή του Λιμανιού Λάρνακας με τον καταγγελλόμενο, ο Διευθυντής αποφάσισε όπως 

του επιβάλει την ποινή της επίπληξης και ταυτόχρονα τον ενημέρωσε ότι θα έπρεπε να 

τερματίσει την απασχόλησή του εκτός Αρχής. 

Μετά από διερεύνηση του προσωπικού φακέλου του καταγγελλόμενου από την Υπηρεσία μας, 

διαπιστώσαμε ότι, για κάποια από τα σχόλια του Προέδρου της Αρχής, όπως παρατίθενται στην 

επιστολή του, ημερομηνίας 25.5.2018, ως πιο πάνω, δεν εντοπίσαμε ως αναμενόταν τα σχετικά 

έγγραφα της αλληλογραφίας.  

Συγκεκριμένα, στον προσωπικό φάκελο του καταγγελλόμενου: 

α. δεν εντοπίσαμε επιστολή του Διευθυντή Λιμανιού Λάρνακας, με την οποία να καλείται ο 

ωρομίσθιος υπάλληλος να παρουσιαστεί ενώπιόν του, για να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις, 

β.  δεν υπήρχε οποιαδήποτε σημείωση, με την οποία να ενημερώνεται σχετικά ο φάκελος ότι 

του επιβλήθηκε η ποινή της επίπληξης, όπως προνοείται στον Κανονισμό 7(ζ)(i) των περί 

Κανονισμών Όρων Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - «Πειθαρχικά 

Παραπτώματα - Ποινές» και  

γ.  δεν εντοπίσαμε σχετική επιστολή, που να ενημερώνεται ο καταγγελλόμενος ότι θα έπρεπε 

να τερματίσει την απασχόλησή του εκτός Αρχής.  

Όρος 7(ζ)(i) ″Επίπληξη, γίνεται προφορικά και σημειώνεται στον προσωπικό φάκελο του 

ωρομισθίου. Μετά από (2) χρόνια από την επιβολή της διαγράφεται και αποσύρεται από το 

φάκελο και δεν επιτρέπεται εφεξής να αποτελέσει στοιχείο κρίσης του ωρομισθίου″. 

Σύσταση: Η Αρχή να ετοιμάσει εγκύκλιο/οδηγία, για ενημέρωση και εφαρμογή των σχετικών 

Κανονισμών από το ωρομίσθιο προσωπικό, όσον αφορά στην ιδιωτική απασχόληση. 

Επιπρόσθετα, να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για ενδυνάμωση των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου της Αρχής, ούτως ώστε η διαδικασία που ακολουθείται για την 

ενημέρωση των προσωπικών φακέλων να διασφαλίζει την πληρότητα και έγκαιρη καταχώριση 

της αλληλογραφίας. 

Η Αρχή στην απαντητική επιστολή της, ημερομηνίας 22.12.2021, μας ανέφερε ότι συμφώνησε με 

τη σύσταση και προχώρησε με την υλοποίηση των απαραίτητων μέτρων. 

5.13 Ταμείο Συνταξιοδοτικών Παροχών των Υπαλλήλων της Αρχής  

Το Ταμείο Συνταξιοδοτικών Παροχών των Υπαλλήλων της Αρχής Λιμένων Κύπρου («Ταμείο») 

ιδρύθηκε με τους περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Συνταξιοδοτικές Παροχές) Κανονισμούς 
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(Κ.Δ.Π. 209/2012) και εγγράφηκε στο μητρώο του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών 

Συνταξιοδοτικών Παροχών στις 4.9.2012, ως χωριστό νομικό πρόσωπο.  Το Ταμείο δεν ελέγχεται 

από τον Γενικό Ελεγκτή. 

Σύμφωνα με τους πιο πάνω Κανονισμούς του Ταμείου (Κ.Δ.Π. 209/2012), το Ταμείο διοικείται 

από επταμελή Διαχειριστική Επιτροπή, της οποίας τέσσερα μέλη διορίζονται από την Αρχή και 

τρία μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών.  

Οι επενδύσεις του Ταμείου θα πρέπει να γίνονται ακολουθώντας τις επιταγές της συνετής 

διαχείρισης, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών και 

των δικαιούχων. Τα στοιχεία του ενεργητικού θα πρέπει να επενδύονται κατά τρόπο, ώστε να 

διασφαλίζεται η ασφάλεια, ποιότητα, ρευστότητα και κερδοφορία του χαρτοφυλακίου στο 

σύνολό του. Αυτό, κατ’ επέκταση, διασφαλίζει και τα συμφέροντα της Αρχής, εφόσον τυχόν 

ελλείμματα του Ταμείου καλύπτονται από την Αρχή και οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη έχει 

άμεσες επιπτώσεις στην Αρχή. 

Σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου και σύμφωνα με τις 

αναλογιστικές μελέτες που διεξήγαγε ανεξάρτητος αναλογιστής, μετά από οδηγία που έλαβε από 

την Αρχή, η υπολογιζόμενη αναλογιστική θέση στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016 ήταν ως 

ακολούθως: 

 31.12.2017 31.12.2016 

€ € 

Αξία υποχρεώσεων  Ταμείου 87.936.282 97.672.465 

Δίκαιη αξία στοιχείων ενεργητικού του Ταμείου (87.110.855) (92.407.001) 

Μη χρηματοδοτούμενη υποχρέωση 825.427 5.265.464 

Σημειώνουμε ότι στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Αρχής, για το έτος 2016, δεν γίνεται 

πρόβλεψη για τη συνολική καθαρή υποχρέωση της Αρχής προς το Ταμείο ύψους €5.265.464. 

Το ΔΣ, στη συνεδρία, ημερ. 17.2.2016, αποφάσισε τη μεταφορά €12 εκ. στο Ταμείο από το 

αποθεματικό της Αρχής, για κάλυψη μέρους του ελλείμματος ύψους €13,3 εκ. που προέκυψε από 

την αναλογιστική μελέτη με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2015. Σημειώνουμε, επίσης, ότι 

στην Κατάσταση Ταμειακής Ροής των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το 2016, η εν 

λόγω μεταφορά αναφέρεται ως συναλλαγματική διαφορά από τη μετατροπή μη 

κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού σε ξένο νόμισμα, παρόλο που αντιπροσωπεύει 

πραγματική ροή μετρητών, τα οποία μεταφέρθηκαν από την Αρχή για κάλυψη του πιο πάνω 

ελλείμματος.  

Σύμφωνα με την επικοινωνία που είχαμε με τους ελεγκτές που διεξήγαγαν τον οικονομικό έλεγχο 

των οικονομικών καταστάσεων της Αρχής για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, ο λόγος 

που δεν έγινε η πρόβλεψη των €5.265.464, που αφορά στην αναλογιστική υποχρέωση της Αρχής 

προς το Ταμείο, στις οικονομικές καταστάσεις, είναι η πραγματική πληρωμή των €12 εκ. η οποία 

θεωρήθηκε ότι κάλυψε σημαντικό ποσοστό της υποχρέωσης που αναγνωρίστηκε στις 31 

Δεκεμβρίου 2015. Επίσης, σύμφωνα με τους ελεγκτές, η διεύθυνση της Αρχής διαφωνούσε με 

ορισμένες παραδοχές της αναλογιστικής μελέτης που ετοιμάστηκε για το 2016, χωρίς ωστόσο να 
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μας επισημάνουν τις παραδοχές για τις οποίες διαφωνούσαν. Ως εκ τούτου, η αναλογιστική 

μελέτη που έγινε για τις 31 Δεκεμβρίου 2016 αγνοήθηκε παντελώς. Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα 

με τα λεγόμενα των ελεγκτών, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν φαίνεται να προχώρησε με τη 

διεξαγωγή επιπρόσθετης αναλογιστικής μελέτης, βάσει των παραδοχών που έκρινε λογικές υπό 

τις περιστάσεις, ούτως ώστε να αξιολογηθεί η σημαντικότητα των ποσών της και να γίνουν οι 

απαιτούμενες αναπροσαρμογές στις οικονομικές καταστάσεις. Συνεπώς, τα πιο κάτω ποσά, τα 

οποία προκύπτουν από την αναλογιστική μελέτη του 2016, δεν αναγνωρίστηκαν: 

 €5.265.464 – Καθαρή υποχρέωση προς το Ταμείο. Σύμφωνα με τον ΔΛΠ19 θα έπρεπε να 

γίνει πρόβλεψη στον ισολογισμό της Αρχής στις 31 Δεκεμβρίου 2016. 

 €319.095 – Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας. Σύμφωνα με τον ΔΛΠ19 θα έπρεπε να 

αναγνωριστεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων της Αρχής για το έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2016.  

 €131.095 – Καθαρή δαπάνη τόκου. Σύμφωνα με τον ΔΛΠ19 θα έπρεπε να αναγνωριστεί 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων της Αρχής για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.  

 €6.867.729 – Αναλογιστική ζημία. Σύμφωνα με τον ΔΛΠ19 θα έπρεπε να αναγνωριστεί στην 

κατάσταση αναγνωρισμένων εσόδων της Αρχής για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 

2016. 

 Η μη αναγνώριση των αποτελεσμάτων της αναλογιστικής μελέτης που υπολογίστηκαν από 

τον ανεξάρτητο αναλογιστή, αποτελεί επίσης παραβίαση της παραγράφου 13 του ΔΛΠ8, 

όπου αναφέρεται ότι οι λογιστικές πολιτικές που επιλέγονται από την οντότητα πρέπει να 

εφαρμόζονται με συνέπεια. 

Σημειώνουμε ότι, στις 24.2.2016, ο Υπουργός Οικονομικών, στο πλαίσιο της αποκρατικοποίησης 

του εμπορικού τμήματος του λιμανιού Λεμεσού, απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων, με την οποία διαβεβαίωσε ότι, τόσο τα ελλείμματα του 

Προϋπολογισμού της Αρχής, όσο και του Ταμείου της Αρχής, θα χρηματοδοτούνται από τον 

Κρατικό Προϋπολογισμό, λαμβανομένων υπόψη των αποθεματικών της Αρχής.  

Συστάσεις: 

 Η Αρχή να επιλέγει και να εφαρμόζει τις λογιστικές πολιτικές της με συνέπεια, σύμφωνα 

με την παράγραφο 13 του ΔΛΠ8. 

 Επισημαίνουμε ότι το ΥΜΕΕ κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελεγμένων 

οικονομικών καταστάσεων, στο πλαίσιο της καταβολής του μισθώματος στην Αρχή, βάσει 

της σύμβασης μίσθωσης του λιμανιού Λεμεσού που υπογράφτηκε στις 22.4.2016, μεταξύ 

Αρχής και Κυπριακής Δημοκρατίας, θα πρέπει να λάβει υπόψη του τη διαφωνία μας, ως 

προς τη μη αναγνώριση των ποσών που προκύπτουν από την αναλογιστική μελέτη του 

2016 και που αναφέρονται πιο πάνω.    
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Η Αρχή στην απαντητική επιστολή της, ημερομηνίας 22.12.2021, μας ανέφερε ότι συμφωνεί ως 

προς το γεγονός ότι τα ποσά που κατέδειξε η αναλογιστική μελέτη για το 2016, δεν είχαν 

περιληφθεί στις οικονομικές καταστάσεις του 2016 και σημείωσε ότι κατά τον χρόνο ετοιμασίας 

των οικονομικών καταστάσεων, η ΑΛΚ είχε ενώπιόν της και την αναλογιστική μελέτη για το έτος 

που έληξε στις 31.12.2017, η οποία έδειχνε μια πολύ σημαντική μείωση της αναλογιστικής 

υποχρέωσης, λόγω επαναμετρήσεων στις οικονομικές παραδοχές.  Κατά την άποψη της ΑΛΚ, το 

ποσό αναλογιστικής υποχρέωσης, που προέκυψε από την αναλογιστική μελέτη, ήταν υπερβολικά 

υψηλό, καθότι αγνοούσε κάποια γεγονότα, όπως: 

 Την αποχώρηση σημαντικού αριθμού υπαλλήλων της ΑΛΚ, βάσει του Σχεδίου Εθελούσιας 

αφυπηρέτησης που είχε υλοποιηθεί το 2017. 

 Τη διαφοροποίηση του Οργανογράμματος της ΑΛΚ που επήλθε, λόγω της εμπορικοποίησης 

του Λιμανιού Λεμεσού. 

Βάσει των πιο πάνω και χωρίς να αμφισβητείται η εγκυρότητα της μελέτης, η ΑΛΚ έκρινε ότι δεν 

θα ήταν ορθό να συμπεριληφθεί το ποσό των €5.265.464, ως αναλογιστική υποχρέωση της ΑΛΚ 

προς το Ταμείο Συντάξεων στις 31.12.2016, μεγάλο μέρος του οποίου θα διαγραφόταν στις 

οικονομικές καταστάσεις του 2017. 

Η Αρχή συμφώνησε επίσης με το γεγονός της ύπαρξης τυπογραφικού λάθους στην Κατάσταση 

Ταμειακών Ροών, σχετικά με την πληρωμή του ποσού των €12 εκ., παρά το ότι είχε καταγραφεί 

σωστά η εν λόγω πληρωμή στη Σημείωση 25 των οικονομικών καταστάσεων. 

5.14 Υπερωριακή απασχόληση 

Η δαπάνη για υπερωριακή απασχόληση, σύμφωνα με τις καταστάσεις μισθοδοσίας, ανήλθε σε 

€930.414 το 2017, σε σύγκριση με €1.361.740 το 2016.  

 2017 2016 

Ώρες €  Ώρες €  

Υπερωρίες Κυριακής και δημόσιων αργιών 6.038 100.204 10.023   154.034 

Υπερωρίες εργάσιμων ημερών 46.696 830.210 67.472 1.207.706 

  930.414  1.361.740 

Τα μεγαλύτερα ποσά για υπερωριακή απασχόληση το 2017 καταβλήθηκαν σε Λιμενικούς 

Λεμβοδηγούς (συνολικό ποσό €143.229), σε Ανώτερους Λιμενικούς Λεμβοδηγούς (συνολικό ποσό 

€86.604) και σε Λιμενικούς Λειτουργούς (συνολικό ποσό €51.483). 

Ενδεικτικά, αναφέρονται τα ακόλουθα παραδείγματα με την υψηλότερη υπερωριακή αποζημίωση 

για το έτος 2017. 
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Υπάλληλος 
Θέση που κατείχε 

ή/και κατέχει 

Ακαθάριστες 
απολαβές 

Υπερωριακή 
αποζημίωση 

Ποσοστό επί 
των 

απολαβών 

€ € % 

Υπάλληλος Α Λιμενικός Λειτουργός και Πλοηγός 
1ης τάξης 

52.780 36.726 70 

Υπάλληλος Β Ανώτερος Λιμενικός Λεμβοδηγός 45.044 25.525 57 

Υπάλληλος Γ Κυβερνήτης Ρυμουλκού Α’ 43.150 18.192 42 

Υπάλληλος Δ Λιμενικός Λειτουργός και Πλοηγός  39.546 18.715 47 

Υπάλληλος Ε(1) Ανώτερος Λιμενικός Λεμβοδηγός 37.406 23.559 63 

Υπάλληλος Στ Ανώτερος Λιμενικός Λειτουργός 35.238 23.890 68 

Υπάλληλος Ζ(1) Λιμενικός Λεμβοδηγός 20.065 16.263 81 

Υπάλληλος Η(1) Λιμενικός Λεμβοδηγός 19.341 16.539 86 

Υπάλληλος Θ Λιμενικός Λεμβοδηγός 19.561 11.249 58 

Υπάλληλος Ι Λιμενικός Λεμβοδηγός 19.089 13.699 72 

Σημείωση: (1) Οι εν λόγω υπάλληλοι, εκτελούσαν χρέη Χειριστών Σταθμού Παρακολούθησης Ναυσιπλοΐας 

και μετονομάστηκαν το 2018 σε Χειριστές Σταθμού Παρακολούθησης (Κλίμακα Α5, Α7 και Α9).   

Συναφώς αναφέρουμε ότι, η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αποφάσισε, ύστερα από σύσταση 

του ΥΜΕΕ, ως αρμόδια αρχή, να αποσπάσει 7 υπαλλήλους της Αρχής (1 Τεχνικό Ηλεκτρονικής 

Μηχανικής, 1 Ανώτερο Λιμενικό Λεμβοδηγό, 3 Λιμενικούς Λεμβοδηγούς και 2 Μηχανικούς 

Ρυμουλκού) στη Δημόσια Υπηρεσία από 1.11.2017 μέχρι 22.10.2020, με το αιτιολογικό ότι η Αρχή 

τους έκρινε ως μη αναγκαίους για τη λειτουργία της στον νέο ρόλο. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι 

υπάλληλοι της Αρχής εργάζονται υπερωριακά για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες θα 

μπορούσαν να είχαν καλυφθεί από τους αποσπασμένους υπαλλήλους. Συνεπώς, είτε η 

υπερωριακή απασχόληση οφείλεται σε μη κατάλληλη αξιοποίηση του προσωπικού που έχει 

παραμείνει, είτε αυτή προκύπτει ως πραγματική ανάγκη, οπότε και γεννάται το ερώτημα γιατί η 

Αρχή δήλωνε ότι το προσωπικό που αποσπάστηκε ήταν μη αναγκαίο. 

Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με τον Νόμο που προνοεί για τη 

Διασφάλιση των Δικαιωμάτων των Υπαλλήλων της Αρχής Λιμένων Κύπρου (N.28(I)/2016), 

συνεχίζουν να λαμβάνουν τις απολαβές από την Αρχή και με εγγύηση της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Παρόλο που, στην προαναφερόμενη νομοθεσία προνοείται η δυνατότητα κάλυψης 

ολόκληρου ή μέρους του κόστους εργοδότησης των αποσπασμένων υπαλλήλων από τη Δημόσια 

Υπηρεσία, εντούτοις η Αρχή δεν έχει προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες για εφαρμογή της εν 

λόγω πρόνοιας, μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου, με αποτέλεσμα η Αρχή να επιβαρύνεται με το 

κόστος εργοδότησης των υπαλλήλων αυτών.  

Σύσταση: Η Αρχή να επανεξετάσει το θέμα της απόσπασης των πιο πάνω υπαλλήλων, οι οποίοι 

ενδεχομένως να μπορούν να καλύψουν υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχής, αν κριθεί ότι 

υπάρχουν όντως αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που απαιτούν υπερωριακή εργασία από 

υπαλλήλους που κατέχουν ίδιες θέσεις. Επίσης, η Αρχή να διεκδικήσει την καταβολή του 

κόστους εργοδότησης των αποσπασμένων υπαλλήλων από τη δημόσια υπηρεσία, όπως 

προνοείται στον Νόμο για τη Διασφάλιση των Δικαιωμάτων των Υπαλλήλων της Αρχής 

Λιμένων Κύπρου του 2016. 
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Η Αρχή στην απαντητική επιστολή της, ημερομηνίας 22.12.2021, μας ανέφερε ότι όσον αφορά 

στην κάλυψη υπερωριακής εργασίας από υπαλλήλους της Αρχής που είναι αποσπασμένοι στη 

Δημόσια Υπηρεσία, έχει εξετασθεί σε διάφορες χρονικές περιόδους και διαπιστώθηκε ότι οι 

πρόσθετες υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν, σε σχέση με λιμενικές εργασίες, είναι εκτός 

ωρών εργασίας, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν εντός κανονικού ωραρίου με πρόσθετο 

προσωπικό, καθότι, όπως γίνεται αντιληπτό, εξαρτώνται από εξωγενείς παράγοντες, όπως την 

ώρα άφιξης και αναχώρησης του πλοίου. 

Επιπλέον, αναφέρει ότι σε περίπτωση που οι υπάλληλοι που είναι αποσπασμένοι στη Δημόσια 

Υπηρεσία επανέρχονταν, θα προέκυπτε το φαινόμενο να υπάρχει περίσσια υπαλλήλων εντός 

κανονικού ωραρίου. Σε κάθε δε περίπτωση, οι εργασίες αυτές, από την 1 Απριλίου 2022 δεν θα 

προσφέρονται πλέον από την ΑΛΚ, λόγω εμπορικοποίησης του Λιμανιού Λάρνακας. 

Επιπλέον, επισημαίνει ότι η ΑΛΚ λαμβάνει όλες τις δέουσες ενέργειες για την καταβολή των 

μισθών. 

5.15 Υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων στην Πλοηγική Υπηρεσία 
της Αρχής στο λιμάνι της Λάρνακας 

5.15.1 Καταγγελία σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση στην Πλοηγική 
Υπηρεσία 

Μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 25.1.2018, αναφορικά με τη 

διαδικασία που καθορίστηκε από την Αρχή και ακολουθείται από τους εργαζόμενους στην 

Πλοηγική Υπηρεσία της Αρχής στο λιμάνι Λάρνακας που καλούνται να εργαστούν υπερωριακά, τα 

ποσά για την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας που καταβάλλει η Αρχή και την πρόσθετη 

αμοιβή που παραχωρήθηκε σε τρίτους για την παροχή υπηρεσιών στην Πλοηγική Υπηρεσία, η 

Υπηρεσία μας πραγματοποίησε έλεγχο στις Καταστάσεις Υπερωριών Πλοηγικής Υπηρεσίας, στις 

Καταστάσεις Υπερωριακής Απασχόλησης (Overtimes costing hours report), στα Δελτία Κινήσεως 

των πλοίων και στα μηνιαία μισθολόγια, για την περίοδο Οκτωβρίου 2017 – Δεκεμβρίου 2017 και 

διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: 

α. Καταστάσεις Υπερωριών Πλοηγικής Υπηρεσίας.  Το ωράριο εργασίας του προσωπικού στο 

λιμάνι Λάρνακας είναι από τις 07:30 π.μ. έως τις 3:00 μ.μ., από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 

με αποτέλεσμα να προκύπτει υπερωριακή απασχόληση στις περιπτώσεις που το προσωπικό 

καλείται να εργαστεί εκτός του ωραρίου εργασίας του. 

 Το έντυπο που χρησιμοποιείται για την καταχώριση των ωρών υπερωριακής απασχόλησης 

του προσωπικού, είναι η «Κατάσταση Υπερωριών Πλοηγικής Υπηρεσίας», στην οποία 

αναγράφονται τα ονόματα των ατόμων που εργάστηκαν υπερωριακά με τις ώρες 

προσέλευσης/αποχώρησής τους από το λιμάνι. 

 Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο των πιο πάνω καταστάσεων, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

 Σε μερικές περιπτώσεις, η υπογραφή/μονογραφή για την ώρα προσέλευσης, εκ 

πρώτης όψεως διαφέρει με την υπογραφή/μονογραφή  για την ώρα αναχώρησης, με 
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αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια των στοιχείων του εντύπου 

και εάν αυτό συμπληρώθηκε/υπογράφτηκε από τον ίδιο τον υπάλληλο που το όνομα 

του αναγράφεται στην εν λόγω κατάσταση. 

 Σε αρκετές περιπτώσεις, στις «Καταστάσεις Υπερωριών Πλοηγικής Υπηρεσίας» έγιναν 

τροποποιήσεις με τη χρήση διορθωτικού υγρού, σε αντίθεση με την ενδεδειγμένη 

διαδικασία, όπου στις περιπτώσεις τροποποιήσεων οι λανθασμένες εγγραφές θα 

έπρεπε να διαγράφονται με μια γραμμή πάνω από αυτές (με τρόπο που να μην 

εξαλείφονται) και οι διορθωμένες εγγραφές να μονογράφονται από το άτομο που 

προβαίνει στη διόρθωση. 

Σύσταση: Τα σχετικά έντυπα να συμπληρώνονται και να υπογράφονται με τέτοιο 

τρόπο, που να καθίστανται αξιόπιστα και να επιτρέπεται ο έλεγχός τους. 

β. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας. Η υπερωριακή αποζημίωση δεν συνάδει με τις 

πρόνοιες του Προϋπολογισμού της Αρχής για το 2017, σύμφωνα με τις οποίες η 

αποζημίωση θα πρέπει να είναι 1:1 τις καθημερινές και 1:1,3 τις αργίες, το Σάββατο μετά 

τις 1:00 μ.μ. και την Κυριακή. Συγκεκριμένα παρατηρήσαμε ότι: 

 Υπάλληλοι στην κλίμακα Α2 αμείβονται υπερωριακά με το προηγούμενο καθεστώς 

υπερωριακής αποζημίωσης (δηλαδή 1:1,5 και 1:2 μείον 15%), και  

 Υπάλληλοι σε ψηλότερες κλίμακες αμείβονται υπερωριακά 1:1,2 τις καθημερινές και 

1:1,5 τις αργίες, το Σάββατο μετά τις 1:00 μ.μ. και τις Κυριακές. 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της συλλογικής σύμβασης 2004-2006, η οποία υπογράφηκε 

μεταξύ της Αρχής και των συντεχνιών των υπαλλήλων της Αρχής στις 30.1.2008, η 

«Πλοηγική Υπηρεσία» θα επανδρώνεται από Πλοηγούς, Λεμβοδηγούς, Κυβερνήτες 

Ρυμουλκού και Μηχανικούς Ρυμουλκού. Ο καθ' ύλην αρμόδιος για τη σωστή 

εφαρμογή των όρων και Κανονισμών της Αρχής, σχετικά με την απασχόληση των 

εργαζομένων στο λιμάνι, είναι ο αντίστοιχος Διευθυντής Λιμανιού. Σε περίπτωση 

απουσίας του, χρέη Διευθυντή εκτελεί ο Πλοηγός του λιμανιού. Επιπρόσθετα, όπως 

αναφέρεται στον όρο 5.4.3 της συλλογικής σύμβασης, το προσωπικό το οποίο 

καλείται για υπερωριακή εργασία αποζημιώνεται με ελάχιστη κλήση τουλάχιστον δύο 

ωρών.  

Σύσταση: Η Αρχή να εφαρμόζει τις πρόνοιες του περί Προϋπολογισμού Νόμου. 

γ. Δελτία Κινήσεως των Πλοίων. Τα «δελτία κινήσεως των πλοίων» (έντυπο 729-3), στα οποία 

καταγράφονται από τον επί καθήκοντι Πλοηγό η ώρα άφιξης/αναχώρησης, το όνομα, η 

σημαία και το μήκος του πλοίου, οι χειρισμοί, τα ρυμουλκά, η προβλήτα, ο Πλοηγός και η 

πραγματική ώρα κινήσεως, δεν υπογράφονται από τον Πλοηγό, με αποτέλεσμα να μην 

μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα. 

Τονίζουμε ότι η ορθή συμπλήρωση των πιο πάνω εντύπων είναι απαραίτητη, για να μπορεί 

να επιβεβαιωθεί η ανάγκη για να κληθεί το προσωπικό να εργαστεί υπερωριακά. 
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Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως τα «δελτία κινήσεως» συμπληρώνονται 

πλήρως και προσυπογράφονται από τον επί καθήκοντι Πλοηγό, καθώς  και από τον 

Ανώτερο Λιμενικό Λεμβοδηγό. Επίσης, οι ώρες άφιξης/αναχώρησης των πλοίων θα 

πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που τηρούνται στο σύστημα παρακολούθησης της 

κυκλοφορίας των πλοίων (VTS – Vessel Traffic Services).  

δ. Έλεγχος υπερωριών από το Λογιστήριο των κεντρικών γραφείων της Αρχής.  Δεν φαίνεται 

να γίνεται από το Λογιστήριο των κεντρικών γραφείων οποιοσδήποτε έλεγχος, για 

επιβεβαίωση της ορθότητας των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης, οι οποίες 

καταγράφονται στις «Καταστάσεις Υπερωριών» που δηλώνονται από την «πλοηγική 

υπηρεσία» και υποβάλλονται από το Λογιστήριο του λιμανιού της Λάρνακας. Συγκεκριμένα, 

θα πρέπει να διεξάγεται έλεγχος κατά πόσο οι αιτούμενες ώρες υπερωριακής απασχόλησης 

συμφωνούν με τις ώρες που καταγράφονται στις Καταστάσεις Υπερωριακής Απασχόλησης 

(Overtimes costing hours report) και ο έλεγχος αυτός πρέπει να γίνεται από λειτουργό που 

δεν εμπλέκεται στην όλη διαδικασία τήρησης και εποπτείας των  στοιχείων αυτών. 

 Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως εφαρμοστεί ηλεκτρονικό σύστημα 

καταγραφής ώρας προσέλευσης/αποχώρησης των υπαλλήλων, ώστε να μπορούν να 

επιβεβαιωθούν οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης. 

ε. Παροχή υπηρεσιών από τρίτους προς την Αρχή. Το ΔΣ, σε συνεδρία του στις 29.12.2017, 

αποφάσισε όπως η Αρχή καταβάλει πρόσθετη αμοιβή ύψους €6.408 στους πέντε καβοδέτες 

για  παροχή υπηρεσιών (891,50 ώρες) που αφορούσε στην περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 

2016 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2017, πέραν της καθορισμένης αμοιβής τους, με βάση τις 

συμβάσεις μίσθωσης υπηρεσιών καβοδέτη που σύναψαν με την Αρχή.  

 Όπως αναφέρεται στα πρακτικά του ΔΣ, η απόφαση αυτή λήφθηκε έχοντας πρωτίστως 

υπόψη ότι, η μη προσφορά των εν λόγω επιπλέον υπηρεσιών θα επέφερε αδυναμία 

εξυπηρέτησης των πλοίων στο λιμάνι Λάρνακας, με συνέπειες για το εμπόριο και την 

οικονομία γενικότερα. Τονίστηκε δε ότι, ανάμεσα στα πλοία/φορτία που έπρεπε να 

εξυπηρετηθούν, περιλαμβάνονταν και περιπτώσεις που αφορούσαν στον τομέα της 

ενέργειας, με αποτέλεσμα η μη εξυπηρέτηση ή καθυστέρηση στην εξυπηρέτησή τους θα 

επέφερε αλυσιδωτές συνέπειες στη συνολική εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων στην 

Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ).  

 Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, δεν υπήρχε τρόπος κάλυψης των υπηρεσιών αυτών με άλλο 

τρόπο, όπως, για παράδειγμα, από μόνιμο προσωπικό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λόγω 

της ύπαρξης ιδιαζουσών συνθηκών και σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, η παραχώρηση 

ελεύθερου χρόνου στους υπό αναφορά καβοδέτες δεν ήταν εφικτή, αφού η παρουσία τους 

έπρεπε να είναι συνεχής, περιλαμβανομένων και των Σαββατοκύριακων.  

 Τέλος, λήφθηκε υπόψη ότι οι προαναφερθέντες καβοδέτες καλούνταν να προσφέρουν 

υπηρεσίες καβοδεσίας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μεταξύ των κινήσεων των 

πλοίων, οπότε θα έπρεπε να παραμένουν στον λιμενικό χώρο ανάμεσα στις κινήσεις των 
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πλοίων και να αξιοποιούνται από τη Διεύθυνση του λιμανιού, προσφέροντας πρόσθετες 

αναγκαίες εργασίες. 

 Από τον έλεγχο της αμοιβής για παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, που αφορούσαν στον μήνα 

Οκτώβριο του 2017, διαπιστώσαμε ότι κατά την υποβολή των σχετικών τιμολογίων στο 

Λογιστήριο για πληρωμή, δεν προσκομίστηκαν τα δελτία κίνησης των πλοίων, με 

αποτέλεσμα να μην ελέγχονται οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των καβοδετών, 

όπως καταγράφονται στα παρουσιολόγια, σε σχέση με την κίνηση των πλοίων. Επιπλέον, 

μετά από έλεγχο στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών των καβοδετών, που αφορούσαν στην 

περίοδο από 20.11.2017 μέχρι 19.12.2017, παρατηρήσαμε ότι τα τιμολόγια 

εξουσιοδοτούνταν για πληρωμή μόνο από τον Επιθεωρητή Προκυμαίας, ο οποίος είναι 

Ανώτερος Λεμβοδηγός, ενώ θα έπρεπε να εξουσιοδοτούνται και από τον Διευθυντή 

Λιμανιού ή εκπρόσωπό του. 

5.15.2 Έκθεση Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής, σχετικά με τη 
διαδικασία που ακολουθείται για την καταβολή της υπερωριακής 
απασχόλησης  

Στην έκθεση του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου τον Ιούλιο του 2016, σχετικά με τη διαδικασία 

που ακολουθείται για την καταβολή της υπερωριακής απασχόλησης από το Λογιστήριο στο 

λιμάνι της Λάρνακας, όπως και με τον έλεγχο προόδου τον Ιούνιο του 2017, αναφέρονται, μεταξύ 

άλλων, οι ακόλουθες αδυναμίες: 

α. H καταχώριση της υπερωριακής απασχόλησης (σύνολο των υπερωριών και ωριαία αμοιβή) 

διεκπεραιώνεται από τον υπεύθυνο του Λογιστηρίου, αλλά δεν ελέγχεται από δεύτερο 

άτομο, για να διαπιστωθεί ότι καταχωρίστηκαν οι ορθές ώρες στα ορθά άτομα και η ορθή 

αμοιβή. 

β. Λόγω απουσίας των απαιτούμενων ελέγχων, η ωριαία αμοιβή που αναλογεί για κάθε 

υπερωριακή ώρα απασχόλησης, ανάλογα με την κλίμακα του κάθε υπαλλήλου, παρότι είναι 

καταχωρισμένη από τα κεντρικά γραφεία στο σύστημα «Navision», στην περίπτωση των 

Λιμενικών Λειτουργών, οι οποίοι καλούνται να εκτελέσουν χρέη Λιμενικών Λειτουργών 

κατώτερης βαθμίδας, μπορεί να διαφοροποιηθεί από τον υπεύθυνο του Λογιστηρίου στο 

λιμάνι, με αποτέλεσμα να εγκυμονεί ο κίνδυνος μη εξουσιοδοτημένης διαγραφής και 

εισαγωγής νέας ωριαίας αμοιβής. 

5.15.3 Πειθαρχική έρευνα σχετικά με υπερωριακή απασχόληση στο λιμάνι 
Λάρνακας  

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες επιστολές μας, 15 υπάλληλοι της Αρχής στο λιμάνι 

Λάρνακας διεκδίκησαν το 2012 και πληρώθηκαν για υπερωριακή εργασία, την οποία ουδέποτε 

πραγματοποίησαν. 

Σύμφωνα με το πόρισμα της σχετικής διοικητικής έρευνας, οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι είχαν 

διαπράξει διάφορα πειθαρχικά παραπτώματα και το τότε ΔΣ προχώρησε στις 31.10.2012 στη 
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σύσταση τριμελούς Επιτροπής, για την εξέταση των σχετικών πειθαρχικών κατηγοριών εναντίον 

των εμπλεκόμενων υπαλλήλων.  

Η τριμελής Επιτροπή, σε συνεδρία της, ημερομηνίας 20.12.2013, αποφάσισε όπως: 

 Επιβάλει στον εμπλεκόμενο υπεύθυνο Πλοηγό, ο οποίος κατά την περίοδο τέλεσης του 

αδικήματος ήταν έκτακτος υπάλληλος, χρηματικό πρόστιμο €2.000, καθώς επίσης και την 

ποινή της απόλυσης. 

 Απαλλάξει από κάθε κατηγορία τρεις από τους υπαλλήλους, οι οποίοι διεκδίκησαν και 

αποζημιώθηκαν για υπερωριακή εργασία που δεν παρείχαν και οι οποίοι τη συγκεκριμένη 

ημερομηνία δεν είχαν παρουσιαστεί καθόλου στο λιμάνι, και  

 Επιβάλει στους υπόλοιπους 11 υπαλλήλους την ποινή της προφορικής επίπληξης και την 

επιστροφή οποιουδήποτε ποσού υπερωριακής απασχόλησης έχουν εισπράξει, επειδή είχαν 

δείξει μεταμέλεια και αναγνώρισαν το λάθος τους. 

Διαπιστώσαμε ότι η πιο πάνω απόφαση, παρά τη σοβαρότητα των παραπτωμάτων, δεν 

επικυρώθηκε ούτε από το τότε ΔΣ, ούτε από τα μεταγενέστερα ΔΣ της Αρχής και ως εκ τούτου δεν 

εφαρμόστηκε.  

Μετά την υπόδειξη της Υπηρεσίας μας, ότι ενδεχομένως να προκύπτουν ποινικά αδικήματα, η 

Αρχή, τον Μάιο του 2016, ενημέρωσε σχετικά τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.   

Ακολούθως, η υπόθεση διαβιβάστηκε στο ΤΑΕ Λάρνακας για διερεύνηση. Όπως αναφέρεται σε 

επιστολή της Επαρχιακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας προς την Αρχή, ημερομηνίας 

28.12.2017, κλήθηκαν στο Τμήμα και ανακρίθηκαν γραπτώς οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι της 

Αρχής, όπως και αριθμός μαρτύρων. Κατά την ανάκριση των υπόπτων, κάποιοι από αυτούς 

προέβαλαν τον ισχυρισμό ότι λειτουργούσαν σύμφωνα με προφορικές συμφωνίες για το 

υπερωριακό καθήκον, οι οποίες διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια των χρόνων μεταξύ της Αρχής 

και των συντεχνιών των υπαλλήλων. 

Ενόψει των πιο πάνω, η Αστυνομική Διεύθυνση ζήτησε όπως ενημερωθεί από την Αρχή για τα 

ακόλουθα: 

 Τη διαδικασία που ακολουθείται από την Αρχή για την καταβολή της υπερωριακής 

απασχόλησης. 

 Κατά πόσο αποκόπηκε οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από τον μισθό των υπαλλήλων, οι 

οποίοι δικάστηκαν πειθαρχικά και το ύψος της αποκοπής. 

 Κατά πόσο ο εκάστοτε Διευθυντής του Λιμανιού έχει τη διακριτική ευχέρεια να κάνει 

επιμέρους προφορικές συμφωνίες με τις συντεχνίες και κατ' επέκταση με τους υπαλλήλους 

της Αρχής, σχετικά με τα υπερωριακά καθήκοντα και εάν ενημερώνεται σε οποιαδήποτε 

περίπτωση η διοίκηση της Αρχής για τέτοιες συμφωνίες. 

Η Αρχή, σε απαντητική επιστολή της προς την Αστυνομική Διεύθυνση, ημερομηνίας 26.6.2018, 

ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι δεν προέβηκε σε αποκοπή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού από τον 

μισθό των υπαλλήλων, εναντίον των οποίων εκκρεμούσε πειθαρχική υπόθεση και ότι ο εκάστοτε 
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Διευθυντής του Λιμανιού δεν έχει τη διακριτική ευχέρεια να κάνει επιμέρους προφορικές 

συμφωνίες με τις συντεχνίες και κατ' επέκταση με τους υπαλλήλους της Αρχής, σχετικά με τα 

υπερωριακά καθήκοντα και την αμοιβή τους. 

Η Αστυνομική Διεύθυνση με επιστολή της, ημερομηνίας 31.10.2018,  προς την Αρχή, ανέφερε ότι 

μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης της υπόθεσης, ο φάκελός της διαβιβάστηκε στη Νομική 

Υπηρεσία, η οποία έδωσε οδηγίες όπως «οι κατηγορούμενοι να μην διωχθούν ποινικά εφόσον 

επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή σε αυτούς, αλλά θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό που οι 

κατηγορούμενοι εισέπραξαν ως υπερωριακή απασχόληση, αφού αποτελεί μέρος της ποινής που 

επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της Αρχής». Διευκρινίζουμε, ωστόσο, ότι η απόφαση 

της πειθαρχικής Επιτροπής δεν επικυρώθηκε και δεν επιβλήθηκε οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή 

από το ΔΣ. 

Σύσταση: Το ΔΣ της Αρχής να εξετάσει το θέμα και να επιβάλει τις κατάλληλες ποινές. Επίσης, 

να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για ενδυνάμωση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, 

ούτως ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατασθαλίας ή απάτης, ο οποίος θα έθετε σε κίνδυνο τα 

συμφέροντά της. Η Υπηρεσία μας ζήτησε επίσης ενημέρωση για τις ενέργειες που προέβηκε η 

Αρχή, αναφορικά με την πιο πάνω υπόθεση. 

Η Αρχή, στην απαντητική επιστολή της, ημερομηνίας 22.12.2021, μας ανέφερε ότι: 

Αναφορικά με το εύρημα 5.15.1 (α), συμφωνεί με τις συστάσεις και έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες. 

Όσον αφορά στο εύρημα 5.15.1 (β), έχουν γίνει συμφωνίες με τις Συντεχνίες για τα θέματα 

αμοιβής της υπερωριακής απασχόλησης. 

Όσον αφορά στο εύρημα 5.15.1 (γ), θα δοθούν οδηγίες για να υπογράφονται τα «δελτία 

κινήσεως των πλοίων» από τον Πλοηγό και από τον Ανώτερο Λιμενικό Λεμβοδηγό. Όσον αφορά 

στην άλλη εισήγηση της Υπηρεσίας μας, το λιμάνι Λάρνακας δεν διαθέτει σύστημα 

παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων (VTS – Vessel Traffic Services) και επομένως δεν 

δύναται να γίνει αυτό που εισηγείται η Υπηρεσία μας. 

Αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης των παρεχόμενων υπερωριών (εύρημα 5.15.1 (δ)), η Αρχή 

θεωρεί ότι είναι ικανοποιητική, εφόσον η κατάσταση ετοιμάζεται από τον Ανώτερο Λεμβοδηγό, 

ελέγχεται από τον Ανώτερο Πλοηγό και εγκρίνεται από τον Διευθυντή Λιμανιού. Ως προς τη 

διαδικασία καταχώρισης των υπερωριών στο σύστημα μισθοδοσίας, φαίνεται πως είναι ορθή η 

επισήμανση, ως προς το ότι δεν υπήρχε έλεγχος από δεύτερο άτομο του Λογιστηρίου το 2017. 

Σήμερα, όμως, οι καταχωρίσεις των υπερωριών στο σύστημα διενεργούνται από ένα άτομο και 

ελέγχονται από δεύτερο άτομο στο Λογιστήριο του Λιμανιού Λάρνακας. Όσον αφορά στο 

ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής της ώρας προσέλευσης/αποχώρησης των υπαλλήλων, 

σημειώνουμε ότι εδώ και πολύ καιρό, η άφιξη και αναχώρηση υπαλλήλου γίνεται με την επίδειξη 

κάρτας στην πύλη του λιμανιού και οι ώρες καταγράφονται ηλεκτρονικά στο σύστημα. 

Περαιτέρω, συμφωνεί με την παρατήρηση στο σημείο 5.15.1 (ε). Σημειώνουμε δε ότι την εν λόγω 

περίοδο δεν είχε πληρωθεί ακόμη η θέση Διευθυντή Λιμανιού. Ανέφερε ότι κατά κανόνα, όλα τα 

τιμολόγια που καταφθάνουν στο Λογιστήριο των Κεντρικών Γραφείων για διεκπεραίωση 
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πληρωμής και αφορούν σε υπηρεσίες/προμήθειες στα λιμάνια, φέρουν πάντοτε τη σχετική 

έγκριση του αρμόδιου Διευθυντή Λιμανιού. Το θέμα έχει πλέον ρυθμιστεί με την πλήρωση της 

θέσης Διευθυντή Λιμανιού Λάρνακας. 

Αναφορικά με το εύρημα 5.15.2 (α), ως προς τη διαδικασία καταχώρισης των υπερωριών στο 

σύστημα μισθοδοσίας, ανέφερε ότι φαίνεται πως είναι ορθή η επισήμανση στο ότι δεν υπήρχε 

έλεγχος από δεύτερο άτομο του Λογιστηρίου το 2017 και ότι πλέον οι καταχωρίσεις των 

υπερωριών στο σύστημα διενεργούνται από ένα άτομο και ελέγχονται από δεύτερο άτομο στο 

Λογιστήριο του αντίστοιχου Λιμανιού. 

Όσον αφορά στο εύρημα 5.15.2 (β), ανέφερε ότι ο υπεύθυνος λογιστηρίου στο λιμάνι διαθέτει 

πρόσβαση στο σύστημα μισθοδοσίας, προκειμένου να διαφοροποιήσει τα σημεία στα οποία 

αναφέρονται, κατόπιν λήψης σχετικής έγκρισης ή/και σχετικών οδηγιών από τα αρμόδια άτομα. 

Αυτή η δυνατότητα είναι αναγκαία, για να μπορούν να καταχωρίζονται οι ώρες υπερωρίας, σε 

περιπτώσεις που η υπερωριακή αποζημίωση θα γίνει σε κλίμακα χαμηλότερη από την κλίμακα 

της θέσης του υπαλλήλου. Παρά την ύπαρξη των εν λόγω δικαιωμάτων πρόσβασης, οι 

εσωτερικές διαδικασίες που ακολουθούνται (εκτύπωση σχετικής μηνιαίας κατάστασης 

υπερωριών) διασφαλίζουν ότι το συγκεκριμένο δικαίωμα πρόσβασης δεν θα τύχει κατάχρησης/ 

εκμετάλλευσης, εφόσον διεξάγονται διάφοροι έλεγχοι από το προσωπικό που χειρίζεται τα 

θέματα μισθοδοσίας στα Κεντρικά γραφεία της ΑΛΚ, στο πλαίσιο ετοιμασίας της μηνιαίας 

μισθοδοσίας. 

Τέλος, αναφορικά με το σημείο 5.15.3, αναφέρει ότι υπήρξαν διαδοχικές αλλαγές του ΔΣ έκτοτε, 

οπόταν θα εξεταστούν, από νομικής πλευράς, οι επιλογές που υπάρχουν, λαμβάνοντας υπόψη 

και την υφιστάμενη σύνθεση του ΔΣ. Σημείωσε, επίσης, ότι η ΑΛΚ ήδη έχει προχωρήσει με 

αναθεώρηση και έλεγχο των εν λόγω διαδικασιών, για μείωση της πιθανότητας απάτης, όπως 

αναφέρεται πιο πάνω. 

5.16 Εργοδότηση δύο πρώην Αναπληρωτών Διευθυντών Λιμανιών της Αρχής 
στον ιδιωτικό τομέα  

Η Υπηρεσία μας, με επιστολή της, ημερομηνίας 25.1.2017, ενημέρωσε την Ανεξάρτητη Ειδική 

Επιτροπή, που έχει συσταθεί με βάση τον περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό 

Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου 

και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμο (Ν.114(I)/2007), για το γεγονός της εργοδότησης του 

πρώην Αναπληρωτή Διευθυντή Λιμένων Λάρνακας και Βασιλικού από εταιρεία, η οποία 

δραστηριοποιείται στο λιμάνι Βασιλικού, ως Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή, το οποίο έλαβε 

χώρα αμέσως μετά την παραίτησή του από την Αρχή, έτσι ώστε να εξεταστεί κατά πόσο έχουν 

παραβιαστεί οι πρόνοιες του Νόμου (Ν.114(Ι)/2007). Επισημαίνεται ότι, οι δραστηριότητες της εν 

λόγω εταιρείας σχετίζονται με την Αρχή, αφού αδειοδοτείται για την παροχή υπηρεσιών στο 

λιμάνι Βασιλικού. 

Βάσει του άρθρου 5 του Νόμου Ν.114(Ι)/2007, πρόσωπο που έχει υπηρετήσει ως υπάλληλος του 

ευρύτερου δημοσίου τομέα και με οποιοδήποτε τρόπο αφυπηρετήσει ή τερματίσει την υπηρεσία 

του, υποχρεούται να υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή για την πρόθεσή του να αναλάβει 
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οποιαδήποτε εργασία σε συγκεκριμένο εργοδότη στον ιδιωτικό τομέα εντός των πρώτων δύο 

ετών από την ημερομηνία αφυπηρέτησής του, υποβάλλοντας όλα τα στοιχεία που απαιτούνται. 

Ο όρος υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθοριζόταν τότε στον Νόμο ως ο Γενικός 

Διευθυντής ή Διευθυντής Τμήματος.  

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, σε απαντητική της επιστολή, ημερομηνίας 1.2.2017, προς την 

Υπηρεσία μας, ανέφερε ότι ο Αναπληρωτής Διευθυντής Λιμένων εμπίπτει εντός του ορισμού του 

Νόμου (Ν.114(Ι)/2007), ως κρατικός αξιωματούχος ή υπάλληλος του δημόσιου ή ευρύτερου 

δημόσιου τομέα και κατά συνέπεια είχε υποχρέωση για υποβολή αίτησης προς την Επιτροπή για 

την πρόθεσή του να αναλάβει εργασία στον ιδιωτικό τομέα εντός των πρώτων δύο ετών από την 

ημερομηνία αφυπηρέτησής του.  

Λόγω του ότι η Επιτροπή δεν έχει δικαιοδοσία να υποχρεώσει τον πρώην κρατικό αξιωματούχο ή 

υπάλληλο του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα να υποβάλει αίτηση, η θέση της ήταν 

όπως η Υπηρεσία μας υποβάλει καταγγελία προς τον Αρχηγό Αστυνομίας, για διερεύνηση του 

ενδεχόμενου διάπραξης ποινικού αδικήματος από τον πρώην Αναπληρωτή Διευθυντή Λιμένων 

Λάρνακας και Βασιλικού ή/και προς τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, για να διαβιβάσει 

καθηκόντως την εν λόγω καταγγελία προς τον Αρχηγό Αστυνομίας. 

Στις 14.2.2017, η Υπηρεσία μας έθεσε τα πιο πάνω ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας, για διερεύνηση του ενδεχόμενου διάπραξης ποινικού αδικήματος. Επιπρόσθετα, 

έγινε αναφορά για την εργοδότηση του πρώην Αναπληρωτή Διευθυντή Λιμανιού Λεμεσού, ως 

Γενικού Διευθυντή από την εταιρεία , η οποία ανέλαβε τη διαχείριση του σταθμού 

εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι Λεμεσού και ο οποίος αφυπηρέτησε βάσει του Σχεδίου 

Εθελούσιας Αποχώρησης της Αρχής. Επιπρόσθετα, αναφέραμε ότι, όπως πληροφορηθήκαμε, ο 

πρώην Αναπληρωτής Διευθυντής Λιμανιού Λεμεσού είχε εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις που 

έγιναν για την ανάθεση των εργασιών λιμανιού στους επενδυτές, στις οποίες συμμετείχε ο 

σημερινός εργοδότης του. 

Αναφέραμε, επίσης, ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 5 του Νόμου (Ν.114(Ι)/2007), ως 

ίσχυε τότε και του οργανογράμματος της Αρχής, οι Διευθυντές Λιμανιών υπάγονται διοικητικά 

στον Διευθυντή Επιχειρήσεων, θέση η οποία παραμένει κενή τα τελευταία χρόνια, με 

αποτέλεσμα στην πράξη να υπάγονται απευθείας στη Γενική Διευθύντρια της Αρχής. Ως εκ 

τούτου, λόγω του επιπέδου ευθύνης της θέσης του, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, 

ενδεχομένως να πρέπει να θεωρούνται Διευθυντές Τμήματος, σύμφωνα με τον Νόμο, άποψη την 

οποία διαβιβάσαμε στον Γενικό Εισαγγελέα για γνωμάτευση.  

Ακολούθως, ο Γενικός Εισαγγελέας με επιστολή του, ημερομηνίας 24.2.2017, παρέπεμψε το θέμα 

στον Αρχηγό Αστυνομίας για διερεύνηση του ενδεχόμενου διάπραξης ποινικού αδικήματος από 

τους πρώην λειτουργούς της Αρχής. 

Στις 27.7.2017, η Υπηρεσία μας ενημερώθηκε από τον Αστυνομικό Διευθυντή του Τμήματος 

Καταπολέμησης Εγκλήματος ότι, εναντίον των δύο πρώην λειτουργών της Αρχής σχηματίστηκαν 

ποινικοί φάκελοι και αναμενόταν η ποινική δίωξή τους. Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας μας, για 

ενημέρωση σχετικά με την πορεία της υπόθεσης, πληροφορηθήκαμε προφορικά από την 
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Αστυνομία στις 21.2.2020 ότι, η ποινική δίωξη εναντίον των πιο πάνω λειτουργών αναστάλθηκε 

με οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα. 

5.17 Ανάθεση υπηρεσιών πλοήγησης, ρυμούλκησης και περισυλλογής/ 
επεξεργασίας αποβλήτων των πλοίων που εξυπηρετούνται από τις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας ΓΑ στο Βασιλικό 

Το ΔΣ της Αρχής, στις 2.5.2012 αποφάσισε όπως, οι πιο πάνω υπηρεσίες αναληφθούν από την 

εταιρεία ΓA, στην οποία παραχωρήθηκε άδεια για την κατασκευή προβλήτας στο λιμάνι 

Βασιλικού. Στις 28.5.2012, ο τότε Γενικός Διευθυντής της Αρχής απέστειλε επιστολή στην εταιρεία 

ΓΑ και ζήτησε όπως  πληροφορήσει γραπτώς την Αρχή για τις συγκεκριμένες εταιρείες που θα 

προσφέρουν τις εν λόγω υπηρεσίες. Η εταιρεία ΓΑ, με επιστολή της, ημερομηνίας 11.6.2012, 

ενημέρωσε τον Γενικό Διευθυντή ότι η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει από τρεις εταιρείες 

(Εταιρεία ΓΒ, Εταιρεία ΓΓ και Εταιρεία ΓΔ). Στις 11.1.2013, υπογράφηκε συμφωνία για την παροχή 

όλων των υπηρεσιών από μία εταιρεία (Εταιρεία ΓΒ), η οποία παρουσίαζε σημαντικές αδυναμίες 

(αναφέρονται αναλυτικά στην επιστολή μας για τον έλεγχο της Αρχής για το 2015). Στις 

19.10.2015, υπογράφηκε νέα συμφωνία μεταξύ της Αρχής και της εταιρείας ΓΒ, με την οποία 

έγιναν αλλαγές/βελτιώσεις στην αρχική συμφωνία.  

Στην επιστολή της εταιρείας ΓΑ, ημερομηνίας 11.6.2012, όπου υποδείκνυε στην Αρχή τις τρεις 

εταιρείες που θα αναλάμβαναν τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης της προβλήτας, αναφέρεται ότι οι 

υπηρεσίες αυτές αφορούν στην πλοήγηση, ρυμούλκηση και χρήση ευκολιών υποδοχής και 

περισυλλογής ή/και επεξεργασίας αποβλήτων. Από τις υπηρεσίες αυτές, η Αρχή εισπράττει 

ποσοστό επί των καθορισμένων δικαιωμάτων της. Εντούτοις, στη συμφωνία που υπέγραψε η 

Αρχή με την εταιρεία ΓΒ περιλαμβάνεται και η υπηρεσία παραβολής.  

Εκφράσαμε την άποψη ότι, εφόσον η υπηρεσία δεν θα προσφέρεται από την εταιρεία ΓΒ αλλά 

από την εταιρεία ΓΑ , στην οποία ανήκει η προβλήτα, δεν θα έπρεπε να περιληφθεί στη 

συμφωνία. Η Αρχή, σε απαντητική της επιστολή προς την Υπηρεσία μας, ημερομηνίας 10.7.2017, 

ανέφερε ότι, κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων, μεταξύ του τότε Προέδρου του  ΔΣ για 

τροποποίηση της συμφωνίας, η οποία υπογράφηκε στις 11.1.2013, δεν είχε εγερθεί αυτό το 

σημείο. Επιπρόσθετα, όπως μας αναφέρθηκε, η εταιρεία ΓΑ συμμετέχει στην εταιρεία ΓΒ και ίσως 

αυτός να είναι ο λόγος που ουδέποτε είχε εγερθεί κάτι τέτοιο. Επισημαίνουμε ότι, σε απόφαση 

του τότε ΔΣ, ημερομηνίας 19.2.2014, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ακριβώς το αντίθετο, ότι δηλαδή 

η εταιρεία ΓΑ δεν είναι μέτοχος και/ή δεν συνδέεται καθ' οιονδήποτε νομικό τρόπο με την 

εταιρεία ΓΒ.  

Η Αρχή, στην απαντητική επιστολή της, ημερομηνίας 22.12.2021, μας ανέφερε ότι, κατά το 

στάδιο των διαπραγματεύσεων του τότε Προέδρου του ΔΣ για τροποποίηση της συμφωνίας, η 

οποία υπογράφτηκε στις 11.1.2013, δεν είχε εγερθεί αυτό το σημείο και ότι στην εταιρεία ΓΒ, η 

εταιρεία ΓΑ συμμετέχει και ίσως αυτός να είναι ο λόγος που ουδέποτε είχε εγερθεί κάτι τέτοιο. Εν 

πάση περιπτώσει, η Αρχή διερεύνησε το θέμα και η θέση της εταιρείας ΓΒ είναι ότι έχει 

συμφωνία με την εταιρεία ΓΑ, η οποία ρυθμίζει αυτό το θέμα.  Ωστόσο, συμφωνεί με την 
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Ελεγκτική Υπηρεσία ότι η υπηρεσία αυτή πρέπει να προσφέρεται από τον ιδιοκτήτη της 

προβλήτας και συνεπώς αυτός πρέπει να καρπούται και τα σχετικά δικαιώματα. 

5.18 Άδειες χρήσης λιμενικών χώρων 

Σύμφωνα με τον περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο (Ν.38/1973), η Αρχή καθορίζει, ρυθμίζει, 

ελέγχει και απαγορεύει τη χρήση οποιωνδήποτε λιμενικών περιοχών ή την κίνηση ή 

οποιεσδήποτε δραστηριότητες μέσα στα λιμάνια. Επίσης, η Αρχή εκδίδει άδειες σε όσους 

απασχολούνται μέσα σε λιμενικές περιοχές και συνάπτει, για αυτόν το σκοπό, κάθε είδους 

συμβάσεις ή υπογράφει πάσης φύσεως έγγραφα. 

5.18.1 Καθυστερημένες οφειλές 

 Διαπιστώσαμε και πάλι ότι, διάφοροι ενοικιαστές λιμενικών χώρων χρωστούν στην Αρχή 

σημαντικά ποσά, ενώ δεν λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα για είσπραξη των οφειλών. Τα 

οφειλόμενα δικαιώματα αδειών στις 31.12.2017 ήταν €5.117.695, σε σύγκριση με €5.423.986 στις 

31.12.2016. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τα ακόλουθα παραδείγματα: 

Χρεώστης 
Οφειλόμενο ποσό 

31.12.2017 

Οφειλόμενο ποσό 

31.12.2016 

 € € 

Εταιρεία Α 385.752 18.827 

Εταιρεία Β 142.243 142.243 

Εταιρεία Γ 362.738 341.600 

Εταιρεία Δ 386.400 437.435 

Σύσταση: Να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες και να επισπευσθούν όλες οι διαδικασίες, για 

ανάκτηση των καθυστερημένων οφειλών με τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων, ώστε τα 

συμφέροντα της Αρχής να διαφυλάσσονται πλήρως. Επισημαίνουμε ότι η πάροδος του χρόνου 

έχει αρνητικές συνέπειες, ως προς την ανάκτηση των οφειλών και για τον λόγο αυτό 

αυστηρότερα μέτρα/ενέργειες χρειάζεται να λαμβάνονται, το συντομότερο δυνατόν, ώστε να 

επιτυγχάνεται ο στόχος της ανάκτησης των καθυστερημένων οφειλών από την Αρχή. 

5.18.2 Καθυστέρηση στην τιμολόγηση δικαιωμάτων χρήσης λιμενικών χώρων 

Παρατηρήσαμε σημαντική καθυστέρηση στην τιμολόγηση δικαιωμάτων χρήσης λιμενικών 

χώρων, η οποία σε μερικές περιπτώσεις έγινε μετά τη λήξη της περιόδου που αφορούσαν στα 

καταβλητέα δικαιώματα, παρόλο που, σύμφωνα με σχετικό όρο των αδειών χρήσης λιμενικών 

χώρων, τα δικαιώματα καταβάλλονται προκαταβολικά. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τα ακόλουθα 

παραδείγματα: 
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Εταιρεία Περιγραφή Περίοδος χρήσης 
Ημερομηνία 

τιμολογίου 

Ποσό 

€ 

Εταιρεία Ε Άδεια χρήσης χερσαίου λιμενικού 

χώρου στο λιμάνι Λεμεσού 

1.1.2017 -31.12.2017 3.1.2018 9.552 

Εταιρεία Ζ Άδεια χρήσης χερσαίου λιμενικού 

χώρου εκτός της περίφραξης στο 

λιμάνι Λεμεσού 

1.1.2017 -31.12.2017 3.1.2018 7.551 

Εταιρεία Η Άδεια χρήσης ανοιχτού χώρου στο 

λιμάνι Λεμεσού 

1.1.2017 -31.12.2017 5.4.2018 7.052 

Εταιρεία Θ Άδεια χρήσης χερσαίου λιμενικού 

χώρου στο λιμάνι Λεμεσού 

1.3.2017 -31.12.2017 5.4.2018 3.596 

Εταιρεία Ι Άδεια χρήσης χώρου εστίασης στην 

αποβάθρα στο λιμανάκι Πάφου 

1.11.2017 - 30.4.2018 10.4.2018 9.540 

Σύσταση: Η Αρχή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίσει την άμεση τιμολόγηση 

και είσπραξη των καθορισμένων δικαιωμάτων. Η Υπηρεσία μας εισηγείται την τήρηση 

μητρώου αδειών χρήσης λιμενικών χώρων, για σκοπούς παρακολούθησης της διάρκειας της 

άδειας, διασφάλισης της έγκαιρης τιμολόγησης και είσπραξης των καταβλητέων δικαιωμάτων. 

Η Αρχή στην απαντητική επιστολή της, ημερομηνίας 22.12.2021, μας ανέφερε ότι η ΑΛΚ έχει 

λάβει σειρά μέτρων προς αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, όπως οι τακτικές υπενθυμίσεις 

για τις οφειλές των χρεωστών της, η άσκηση πίεσης κατά την ανανέωση ετήσιων αδειών, η 

ρευστοποίηση εγγυητικών, η διενέργεια συμψηφισμών όπου χρειάζεται, η λήψη νομικών μέτρων 

κλπ. 

Ως προς τις περιπτώσεις που αναφέρονται, ενδεικτικά επισημαίνει ότι: 

Η Εταιρεία Α έχει καταβάλει ποσό €3.520.000 περίπου προς την ΑΛΚ εντός της περιόδου 1.1.2018 – 

25.2.2021. 

Για την Εταιρεία Β, με την οποία η ΑΛΚ δεν διαθέτει οποιαδήποτε συνεργασία πλέον, έχουν 

ληφθεί νομικά μέτρα με καταχώριση αγωγής. 

H Εταιρεία Γ έχει αποπληρώσει πλήρως τις οφειλές της και το σημερινό υπόλοιπό της είναι 

μηδενικό. 

Οι οφειλές της Εταιρείας Δ έχουν εξοφληθεί από άλλη εταιρεία, στο πλαίσιο παραχώρησης 

άδειας προς αυτή. 

Όσον αφορά στο εύρημα 5.18.2, η Αρχή συμφωνεί με την παράθεση των γεγονότων. Σημειώνει 

όμως το γεγονός, πως το Λογιστήριο της ΑΛΚ έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς 

αντιμετώπιση του θέματος της έγκαιρης τιμολόγησης των μακροχρόνιων αδειών και το θέμα 

αυτό έχει ουσιαστικά ρυθμιστεί πλέον. 
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5.19 Άδειες χρήσης χώρων στο λιμάνι Λεμεσού στις εταιρείες FT, FS και ΑΑ 

5.19.1 Άδειες χρήσης χώρων στις εταιρείες FT,  FS 

α.  Ιστορική αναδρομή. Η εταιρεία FS οφείλει σημαντικά ποσά, ενώ από το 2003 βρίσκεται 

υπό εκκαθάριση από τον δικηγόρο κ. ΕΚ1, ο οποίος ενεργεί ως εκκαθαριστής της, σύμφωνα με 

διάταγμα του Δικαστηρίου, ημερομηνίας 10.2.2006. H Αρχή παραχώρησε, στις 21.8.2006, άδεια 

χρήσης στην υπό εκκαθάριση εταιρεία FS τριών στρεμμάτων γης, καθώς επίσης χώρου στον 

κυματοθραύστη του νέου λιμανιού Λεμεσού, επί των οποίων βρισκόταν εγκατεστημένη μονάδα 

κατασκευής/επισκευής πλοίων. Επίσης, η Αρχή είχε εκδώσει στη συνδεδεμένη εταιρεία FT άδειες 

για χρήση χώρου που βρισκόταν γύρω από τις κτηριακές εγκαταστάσεις της FS. Οι άδειες χρήσης 

στη συνδεδεμένη εταιρεία FT και στον ΕΚ1 (ως εκκαθαριστή) ανανεώνονταν πάνω σε ετήσια 

βάση και η τελευταία ανανέωση έληξε στις 31.8.2010.  

Το ΔΣ αποφάσισε τον Δεκέμβριο του 2010 (με καθυστέρηση, αφού οι άδειες έληξαν τον 

Αύγουστο του 2010), όπως καθοριστούν αυξημένα δικαιώματα, σύμφωνα με την έκθεση του 

σύμβουλου εκτιμητή. Τόσο η FS, όσο και η εταιρεία FT, με σχετικές επιστολές τους, 

πληροφόρησαν την Αρχή ότι η αύξηση του δικαιώματος ήταν αδικαιολόγητη και κάλεσαν την 

Αρχή να αναθεωρήσει την απόφασή της.  Μετά από νέα απόφαση του ΔΣ, στις 17.5.2011 

στάλθηκαν νέες άδειες με πιο χαμηλά δικαιώματα, για τις οποίες ωστόσο οι εταιρείες FS και FT 

ανέφεραν ότι παρέμενε υψηλό το δικαίωμα άδειας.  Ως αποτέλεσμα, οι άδειες αυτές, οι οποίες 

έχουν λήξει από τις 31.8.2010, δεν έχουν ανανεωθεί μέχρι σήμερα. 

Στις 26.2.2015, εκδόθηκε, ύστερα από αίτηση του ΕΚ1, ως εκκαθαριστή της εταιρείας FS, από το 

Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, Ένταλμα Ανάκτησης Κατοχής του χώρου που χρησιμοποιούσε η 

FT. Το ένταλμα ορίστηκε για εκτέλεση αρχικά στις 13.11.2015, χωρίς να καταστεί δυνατή η 

εκτέλεσή του και αργότερα στις 2.12.2015. Οι επιδότες μαζί με πολυμελή αστυνομική συνοδεία 

μετέβηκαν στο λιμάνι, αλλά και πάλι δεν κατέστη δυνατό να εκτελεστεί το ένταλμα. 

Με επιστολή, ημερομηνίας 28.8.2015, η Αρχή απαίτησε από τις εταιρείες FS  και FT, όπως αφενός 

προχωρήσουν στην άμεση εξόφληση των οφειλόμενων ποσών και αφετέρου εκκενώσουν και 

παραδώσουν τον λιμενικό χώρο που κατακρατούν. Επιπλέον, με την ίδια επιστολή, η Αρχή τούς 

ενημέρωσε ότι μέχρι την παράδοση της κατοχής του λιμενικού χώρου, θα συνεχιζόταν κανονικά η 

σχετική χρέωση των εταιρειών.  

Εξαιτίας της μη συμμόρφωσης των εταιρειών FS και FT, η Αρχή καταχώρισε τον Απρίλιο του 2017, 

αίτηση για λήψη άδειας καταχώρισης αγωγής εναντίον του εκκαθαριστή της FS κ. ΕΚ1 και αγωγή 

εναντίον της εταιρείας FT.  

Το οφειλόμενο ποσό από τις εταιρείες FT και FS στις 31.12.2017 ήταν €437.435,06 και €55.147,19 

αντίστοιχα. 

β.  Διαδικασία που ακολουθήθηκε για σκοπούμενη αδειοδότηση της εταιρείας ΑΒ και για 

αδειοδότηση της εταιρείας ΑΓ. Στις 18.9.2017, ο Διευθυντής της εταιρείας AB, μέσω του 

Προέδρου του ομίλου εταιρειών FM, υπέβαλε αίτημα στην Αρχή για παραχώρηση χερσαίου και 

θαλάσσιου χώρου για εγκατάσταση και λειτουργία πλωτής δεξαμενής και λειτουργία ναυπηγείου 
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στη λιμενική περιοχή Λεμεσού και συγκεκριμένα στην περιοχή που χρησιμοποιείτο από την 

εταιρεία FT και FS. Η εταιρεία ήταν διατεθειμένη να εξοφλήσει τις οφειλές των εταιρειών FT και 

της υπό εκκαθάριση FS προς την Αρχή, οι οποίες ανέρχονταν τότε, σύμφωνα με τον Διευθυντή της 

εταιρείας, στα €614.000 περίπου. Μετά από διαπραγματεύσεις, Ανώτερη Διοικητικός Λειτουργός 

της Αρχής, ενεργώντας για τη Γενική Διευθύντρια της Αρχής, απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα, 

ημερομηνίας 16.1.2018, στην εν λόγω εταιρεία, ζητώντας της όπως ο αιτητής προσκομίσει 

συγκεκριμένα  στοιχεία, ώστε να εκδοθεί η αιτούμενη άδεια. 

Από μελέτη των εν λόγω στοιχείων, διαπιστώσαμε ότι η εταιρεία AB εγγράφηκε ως ιδιωτική 

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στις 16.4.2015. Η νεοσυσταθείσα αυτή εταιρεία έχει 

περιορισμένο μετοχικό κεφάλαιο και ανήκει σε ένα μέτοχο. Η διεύθυνση του εγγεγραμμένου 

γραφείου είναι η ίδια με άλλη εταιρεία, με την οποία η Αρχή έχει συνάψει συμβάσεις για θέματα 

ασφάλειας στο λιμάνι Λεμεσού. Η εταιρεία αυτή φαίνεται να αντιπροσώπευε άγνωστο επενδυτή, 

αφού στα ηλεκτρονικά μηνύματα που στάλθηκαν από τον Διευθυντή/Μέτοχο της εταιρείας, στο 

πλαίσιο της διαβούλευσης με την Αρχή, υπάρχουν μόνο αόριστες αναφορές στον προτιθέμενο 

επενδυτή («the investor», «its principals making the investment»).     

Στις 8.2.2018, η Αρχή απέστειλε τελικό προσχέδιο συμφωνίας για παραχώρηση άδειας για 

εγκατάσταση, λειτουργία πλωτής δεξαμενής και λειτουργία ναυπηγείου στη λιμενική περιοχή 

Λεμεσού προς την εταιρεία AB για σχόλια.  

Στις 28.3.2018, η εταιρεία ΑΓ υπέβαλε γραπτό αίτημα στην Αρχή, για παραχώρηση άδειας χρήσης 

συγκεκριμένου χώρου στο λιμάνι Λεμεσού (γνωστού ως «χώρος Famalift»), για εγκατάσταση και 

λειτουργία πλωτής δεξαμενής και λειτουργία ναυπηγείου. Τον Αύγουστο του 2018, η εταιρεία AΒ 

ενημέρωσε εγγράφως την Αρχή ότι είχε έλθει σε συμφωνία με την εταιρεία ΑΓ, να μεταβιβάσει 

στην εταιρεία ΑΓ όλα τα «δικαιώματά» της για χρήση του συγκεκριμένου χώρου.    

Στη συνέχεια, η εταιρεία ΑΓ επανήλθε με επιστολή του Διευθυντή της, ημερομηνίας 26.9.2018, με 

περισσότερες πληροφορίες, όσον αφορά στον σκοπό του αιτήματος, αναφέροντας ότι η πρότασή 

της αφορούσε σε αξιοποίηση του «χώρου Famalift» για τη δημιουργία μιας μονάδας 

εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής τύπου «Super Yachts» και «Mega Yachts». Ο Διευθυντής της 

εταιρείας ανέφερε, επίσης, ότι «Για διευκόλυνση της Αρχής Λιμένων να προχωρήσει σε άμεση 

παραχώρηση του πιο πάνω χώρου, έχουμε εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του κ. M1 της εταιρείας 

FT, όπως αποσύρει όλες τις απαιτήσεις τους εναντίον της Αρχής Λιμένων Κύπρου». Σημειώνουμε 

ότι ο κ. Μ1 είναι μέτοχος και Διευθυντής της εταιρείας FS. Ωστόσο, όπως εξηγείται πιο κάτω, 

κατά την ημερομηνία εκείνη, αμφότερες οι εταιρείες FS και FT τελούσαν υπό καθεστώς 

εκκαθάρισης και συνεπώς ουδεμία εξουσία δέσμευσης των εταιρειών τους είχαν οι διευθυντές ή 

οι ιδιοκτήτες των εταιρειών αυτών. 

Τον Σεπτέμβριο του 2018, ο Πρόεδρος του ομίλου εταιρειών FM απέστειλε επίσης ηλεκτρονικό 

μήνυμα στον Πρόεδρο του ΔΣ της Αρχής, επισυνάπτοντας εταιρικά έγγραφα της εταιρείας ΑΓ, η 

οποία συστάθηκε στις 29.5.2018, έχει περιορισμένο μετοχικό κεφάλαιο και ένα μόνο μέτοχο. 

Σημειώνουμε ότι, ο μοναδικός Διευθυντής/Μέτοχος της εταιρείας διορίστηκε στις 26.10.2018 

από το Υπουργικό Συμβούλιο στο Συμβούλιο Λιμενεργασίας Λεμεσού, σύμφωνα με το άρθρο 4 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΚ/01/2022 

 
 

62 
 

των περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση Απασχόλησης) Νόμων (ΚΕΦ. 184), ως κύριο αντιπροσωπευτικό 

μέλος του ΚΕΒΕ.  

Σημειώνουμε επίσης ότι, εκδήλωση ενδιαφέροντος για άδεια χρήσης του «χώρου Famalift» είχαν 

επιδείξει κατά καιρούς και άλλοι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι όμως, είτε απόσυραν το 

ενδιαφέρον τους, είτε δεν επανήλθαν.  

Τον ίδιο χώρο διεκδικούσε για διευκόλυνση για επέκταση των εργασιών της και η εταιρεία ΑΔ, 

στην οποία, με απόφαση της Αρχής, δόθηκε άδεια και εγκατέστησε πλωτή δεξαμενή στις αρχές 

του 2018, για συντηρήσεις και επιδιορθώσεις πλοίων, η οποία βρίσκεται πλησίον του πιο πάνω 

χώρου.  

Η Αρχή προχώρησε στην αξιολόγηση και εξέταση των δύο προτάσεων που απέμειναν, δηλαδή της 

ΑΓ και ΑΔ και κατέληξε στην πιο κάτω απόφαση στη συνεδρία του, ημερομηνίας 16.10.2018: 

«Το Συμβούλιο συζήτησε το θέμα και αφού ανταλλάγησαν απόψεις, αποφάσισε όπως 

παραχωρηθεί στην εταιρεία Τ……. Ltd άδεια χρήσης του χώρου που εμφαίνεται στον 

επισυνημμένο ως Παράρτημα «4» χάρτη, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των 

παρόντων Πρακτικών, με σκοπό την ανάπτυξη μονάδας επισκευής, συντήρησης και άλλων 

συναφών προς αυτές εργασιών σε σχέση με σκάφη αναψυχής τύπου «super yachts» και 

«mega yachts». 

Η άδεια θα παραχωρηθεί νοουμένου ότι η Εταιρεία, πέραν των συνήθων όρων που 

περιλαμβάνονται στις άδειες που εκδίδει η Αρχή: 

α) θα προσκομίσει όλες τις αναγκαίες απαλλακτικές βεβαιώσεις από τους πρώην 

αδειούχους του χώρου, εναντίον των οποίων εκκρεμούν δικαστικές διαδικασίες, ήτοι «FT» 

και ΕΚ1 ως εκκαθαριστή της εταιρείας «FS»  

β) θα καταβάλει όλο το ποσό το οποίο ισοδυναμεί με τις οφειλές των υπό παρ. (α) ανωτέρω 

πρώην αδειούχων, όπως αυτό θα υπολογιστεί επακριβώς από το λογιστήριο της Αρχής και 

το οποίο εκτιμάται σε περίπου €900.000.  

Το Συμβούλιο τόνισε ότι οι υπό παρ. (α) και (β) ανωτέρω όροι θα πρέπει να υλοποιηθούν 

ταυτόχρονα, ώστε να μπορέσει η Αρχή να υπογράψει την υπό αναφορά άδεια.» 

Η συμφωνία παραχώρησης άδειας στην εταιρεία ΑΓ, η οποία φέρει ημερομηνία υπογραφής 

25.10.2018, προνοεί για την παραχώρηση άδειας στην εταιρεία ΑΓ για εγκατάσταση και 

λειτουργία πλωτής δεξαμενής και λειτουργία ναυπηγείου για την επισκευή και συντήρηση 

σκαφών αναψυχής, mega yachts και super yachts, στη λιμενική περιοχή Λεμεσού. 

Η διάρκεια της άδειας είναι για περίοδο 15 χρόνων, αρχίζει την 1.11.2018 και λήγει στις 

31.10.2033 και θα μπορεί να ανανεωθεί στη λήξη της με τη συναίνεση και των δύο μερών.  

Σύμφωνα με τον όρο 3.3 της Συμφωνίας παραχώρησης άδειας: 

«Η Άδεια τίθεται σε ισχύ μόνο, εάν, εφόσον και όταν ο Αδειούχος σωρευτικά: 
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i. Αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους όρους της Άδειας υπογράφοντας τη σχετική Δήλωση 

που περιέχεται στο τέλος της παρούσας ΑΔΕΙΑΣ. 

ii. Καταβάλει το δικαίωμα που προβλέπεται στον όρο 4.2. 

iii. Παραδώσει στην ΑΡΧΗ πιστά αντίγραφα όλων και οποιασδήποτε φύσης ή μορφής 

αναγκαίες ή απαιτούμενες ή/και εγκρίσεις ή/και πιστοποιητικά απαιτούνται όπως 

προβλέπεται στις παραγράφους 5.2, 5.3 και 5.7 του Όρου 5 της ΑΔΕΙΑΣ. 

iv. Καταβάλει στην ΑΡΧΗ το ποσό των €914.843 (ευρώ εννιακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες 

οκτακόσια σαράντα τρία) υπόλοιπο οφειλομένων δικαιωμάτων ή/και ως ενδιάμεσα 

οφειλόμενα που οφείλονται από τον Εκκαθαριστή της εταιρείας κ. ΕΚ1 και την 

εταιρεία FT. 

v. Παραδώσει στην ΑΡΧΗ τα έγγραφα των ασφαλιστικών καλύψεων που αναφέρονται 

στον Όρο 14.2.1 έως 14.2.2. 

vi. Καταβάλλει τα έξοδα που αναφέρονται στον Όρο 19.1. 

vii. Παραδώσει στην ΑΡΧΗ απαλλακτική απόδειξη/ βεβαίωση η οποία να απαλλάσσει την 

ΑΡΧΗ από οποιαδήποτε τυχόν απαίτηση ή αξίωση, ή απόφαση εναντίον της από τις 

Εταιρείες FS δια του Εκκαθαριστή κ. ΕΚ1, και της Εταιρεία FT και/ή του κ. Χ. Τ.». 

5.19.2 Άδεια χρήσης χώρων στην εταιρεία ΑΑ 

Στις 11.4.2016, η εταιρεία ΑΕ, μητρική εταιρεία της ΑΑ, υπέβαλε αίτημα στην Αρχή για 

παραχώρησης άδειας: 

α. Χρήσης θαλάσσιου χώρου, εμβαδού 10.000 τ.μ. περίπου, στη λιμενική περιοχή 

Λεμεσού, για κατασκευή, τοποθέτηση και λειτουργία ναυδετών, στα οποία θα 

πλαγιοδετούσαν πλωτές πλατφόρμες, για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στη 

βιομηχανία εξόρυξης υδρογονανθράκων, και 

β. Εγκατάστασης και λειτουργίας προβλήτας μήκους 50 μέτρων αποκλειστικής χρήσης 

(dedicated quay area) στον λιμενικό χώρο που παραμένει υπό την αρμοδιότητα και 

διαχείριση της Αρχής στο λιμάνι Λεμεσού (dolphin area within Limassol port), για 

εξυπηρέτηση του έργου στον θαλάσσιο χώρο, καθώς και χερσαίου χώρου 1.000 τ.μ. πίσω 

από την προβλήτα για υποδομές. 

Στις 10.5.2016, το τότε ΔΣ της Αρχής αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, όπως εγκρίνει το αίτημα (α) 

της εταιρείας ΑΕ. Σε σχέση με το αίτημα (β), αποφάσισε ότι δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί 

άμεσα, αλλά θα μπορούσε να επανεξεταστεί όταν θα κατασκευαζόταν η σχετική προβλήτα. Με 

επιστολή της Αρχής προς την εταιρεία, της γνωστοποιείτο ότι το αίτημα για χρήση του θαλάσσιου 

χώρου των 10.000 τ.μ. εγκρίνεται, νοουμένου ότι η εταιρεία θα εξασφαλίσει τις απαιτούμενες 

εγκρίσεις από τα διάφορα κυβερνητικά τμήματα. Η διάρκεια της άδειας θα ήταν για 20 χρόνια. Το 

ετήσιο δικαίωμα χρήσης θα ήταν €5 ανά τ.μ. πλέον Φ.Π.Α. Επιπλέον, η εταιρεία θα κατέβαλλε 

κάθε χρόνο (πρόσθετα) δικαιώματα (royalties) στην Αρχή ποσοστού 25% επί των εσόδων της. 
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Σημειώνουμε ότι η πιο πάνω απόφαση της Αρχής (ημερομηνίας 10.5.2016) λήφθηκε λίγες μόνο 

μέρες μετά την υπογραφή των Συμφωνιών Παραχώρησης, ήτοι 26.4.2016, με τους ιδιώτες 

διαχειριστές του Λιμανιού Λεμεσού. 

Στις 30.1.2017, η εταιρεία ΑΕ υπέβαλε αίτημα αναθεώρησης της απόφασης της Αρχής, που 

αφορούσε στο οικονομικό μέρος, με μείωση του δικαιώματος χρήσης στα €2,5 ανά τ.μ. (αντί €5) 

και όπως μη επιβληθεί πρόσθετο ποσοστό ως δικαιώματα ή έστω να επιβληθεί ένα ενδεικτικό 

ποσοστό της τάξης του 1% (αντί 25%). 

Στις 7.4.2017, ενημερώθηκε γραπτώς η εταιρεία για τη νέα απόφαση του ΔΣ της Αρχής, 

ημερομηνίας 7.3.2017, σύμφωνα με την οποία το δικαίωμα χρήσης καθορίζετο στα €4 ανά τ.μ. 

και ότι η εταιρεία θα καταβάλλει δικαιώματα ετησίως στην Αρχή ποσού €80.000 πλέον Φ.Π.Α., με 

ετήσια αύξηση 1% πλέον τιμάριθμο.  

Υπήρξε στη συνέχεια ανταλλαγή αλληλογραφίας και συναντήσεις μεταξύ της Αρχής και της 

εταιρείας ΑΑ, θυγατρικής της εταιρείας ΑΕ, ως προς συγκεκριμένες πρόνοιες της υπό έκδοση 

άδειας.  

Το τελικό κείμενο, όπως διαμορφώθηκε μετά τις πιο πάνω διαπραγματεύσεις, διαβιβάστηκε από 

την Αρχή στην εταιρεία ΑΕ στις 16.10.2018, η οποία ωστόσο με επιστολή της, ημερομηνίας 

25.10.2018 και πάλι δεν συμφώνησε με κάποιους από τους όρους της άδειας.  

Το τότε ΔΣ της Αρχής, λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από την αρχική 

έγκριση του αιτήματος της εταιρείας, αλλά και αλλαγών που επήλθαν λόγω εφαρμογής της 

εμπορικοποίησης των λιμενικών υπηρεσιών στο λιμάνι Λεμεσού, έκρινε σκόπιμο να ζητήσει την 

ετοιμασία αναλυτικής επιχειρησιακής μελέτης από τον Διευθυντή Λιμανιού Λεμεσού, όπου θα 

εξετάζετο εκ νέου το αίτημα.  

Η πιο πάνω μελέτη ετοιμάστηκε από τον Διευθυντή Λιμανιού Λεμεσού, υποβλήθηκε στον 

Πρόεδρο του ΔΣ της Αρχής στις 5.11.2018, μαζί με τις απόψεις του νομικού συμβούλου της Αρχής, 

με σκοπό την εξέτασή της από το ΔΣ της ΑΛΚ. 

Η σύμβαση με την ΑΑ υπογράφτηκε τελικά στις 10.10.2019 για περίοδο 20 ετών και θα μπορεί να 

ανανεωθεί στη λήξη της με τη συναίνεση και των δύο μερών. 

5.19.3 Διορισμός Ερευνητικής Επιτροπής για τη διερεύνηση των διαδικασιών 
που ακολουθήθηκαν και των εν γένει ενεργειών της Αρχής Λιμένων 
Κύπρου, σε σχέση με την έκδοση ή/και σκοπούμενη έκδοση αδειών στις 
εταιρείες ΑΓ και ΑΑ  

Στις 25.10.2018, στάλθηκε επιστολή του τότε Γενικού Διευθυντή του ΥΜΕΕ προς το ΔΣ της Αρχής, 

στην οποία αναφερόταν ότι το ΥΜΕΕ δεν ήταν ενήμερο για επικείμενη λήψη απόφασης για 

έγκριση αδειών στις εταιρείες ΑΓ και ΑΑ, ούτε του περιεχομένου των αδειών αυτών και ζητείτο 

όπως το ΔΣ μην προχωρήσει στην έκδοση των αδειών και να αποστείλει στο ΥΜΕΕ, άμεσα, 

αντίγραφα των προσχεδίων των αδειών αυτών, για να διαπιστωθεί η συμβατότητά τους με τις 

πρόνοιες των Συμβάσεων Παραχώρησης με τις εταιρείες που ανέλαβαν τη διαχείριση του 

λιμανιού Λεμεσού, στο πλαίσιο της αποκρατικοποίησης του εμπορικού τμήματός του. Η εν λόγω 
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επιστολή, στάλθηκε ύστερα από ενημέρωση της οποίας έτυχε ο Γενικός Διευθυντής του ΥΜΕΕ, με 

σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα την προτεραία από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ της Αρχής. Σημειώνουμε 

ότι η συμφωνία παραχώρησης άδειας στην εταιρεία ΑΓ φέρει ημερομηνία 25.10.2018. Την ίδια 

μέρα, 25.10.2018, ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής απάντησε στον Γενικό Διευθυντή του ΥΜΕΕ ότι η 

χορήγηση άδειας προς την ΑΓ εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Αρχής και ότι δεν έρχεται σε 

αντίθεση με οποιαδήποτε πρόνοια των Συμφωνιών Παραχώρησης που υπέγραψε το ΥΜΕΕ με 

τους ιδιώτες διαχειριστές του λιμανιού Λεμεσού.  

Την επομένη, 26.10.2018, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΜΕΕ απέστειλε νέα επιστολή προς τον 

Πρόεδρο και Μέλη του ΔΣ της Αρχής, καλώντας την Αρχή να μην προχωρήσει με την έκδοση 

άδειας στην εταιρεία AA, προτού διασφαλιστεί ότι οι πρόνοιές της δεν συγκρούονται με τις 

πρόνοιες των Συμβάσεων Παραχώρησης στις τρεις ιδιωτικές εταιρείες που ανέλαβαν τη 

διαχείριση του λιμανιού Λεμεσού και να αποστείλει αντίγραφα των δύο αδειών πριν την 

υπογραφή τους, διαφορετικά το ΥΜΕΕ θα προέβαινε στη λήψη όλων των νομικών μέτρων 

εναντίον της Αρχής και των μελών του ΔΣ της Αρχής. Καλούσε, επίσης, το ΔΣ της Αρχής να 

διασφαλίσει πλήρως τα συμφέροντα του κράτους. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής, στην απαντητική επιστολή του προς τον Γενικό Διευθυντή του 

ΥΜΕΕ, ημερομηνίας 29.10.2018, χωρίς να γίνεται αναφορά στην υπό διαπραγμάτευση άδεια 

χρήσης προς τη AA, επικεντρώνεται λεπτομερώς στην εκδοθείσα άδεια χρήσης στην εταιρεία ΑΓ, 

αναφέροντας ότι για την απόφασή της η Αρχή έλαβε υπόψη σχετικό επιχειρησιακό σημείωμα, 

οικονομική μελέτη και νομική γνωμάτευση, αναλύοντας τα οφέλη που προκύπτουν από τη 

χορηγηθείσα άδεια στην  εταιρεία ΑΓ. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του, ημερομηνίας 13.11.2018, ενέκρινε την πρόταση της 

τότε Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τη σύσταση Ερευνητικής Επιτροπής, 

αποτελούμενης από τους κ.κ. Ανδρέα Μυλωνά, πρώην Γενικό Διευθυντή (Πρόεδρος) και 

Κωνσταντίνο Κάρμιο, Λογιστή (Μέλος) για τη διερεύνηση των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν 

και των εν γένει ενεργειών της Αρχής, σε σχέση με την έκδοση ή/και σκοπούμενη έκδοση αδειών 

στις συγκεκριμένες εταιρείες. 

Οι όροι εντολής της Ερευνητικής Επιτροπής διαμορφώθηκαν στις 17.1.2019, ως ακολούθως: 

α. Να διερευνηθεί η διαδικασία που ακολούθησε η Αρχή, σε σχέση με την έκδοση ή/και 

σκοπούμενη έκδοση αδειών από την Αρχή στις εταιρείες ΑΓ και ΑΑ.  

β. Να διερευνηθούν, ειδικότερα, οι ενέργειες της Αρχής Λιμένων Κύπρου, του Προέδρου της 

ή/και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ή/και των μελών του προσωπικού της, σε 

σχέση ή/και με σκοπό την παραχώρηση των πιο πάνω και κατά πόσο αυτές συνάδουν με: 

(α) τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της Κυβέρνησης που έχει αναλάβει με τις Συμβάσεις 

Παραχώρησης και (β) τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της Αρχής που απορρέουν από τη 

σύμβαση μίσθωσης του λιμένα Λεμεσού. 

γ. Να διερευνηθεί γενικά το περιεχόμενο των πιο πάνω αδειών ή/και προσχεδίων αδειών που 

έχουν παραχωρηθεί και να διαπιστωθεί κατά πόσο οι πρόνοιες αυτές συνάδουν τόσο με 
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την υφιστάμενη νομοθεσία, όσο και με τις υποχρεώσεις της Αρχής και της Κυβέρνησης, 

όπως καθορίζονται στην υποπαράγραφο πιο πάνω.  

δ. Να διερευνηθεί αν οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη από τους υπαλλήλους της Αρχής 

Λιμένων Κύπρου ή/και τον Πρόεδρο ή/και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που 

αφορά στην ακολουθητέα διαδικασία για την έκδοση ή/και τη σκοπούμενη έκδοση των πιο 

πάνω αδειών στις υπό αναφορά εταιρείες, έχει επιφέρει ή είναι ενάντια στο δημόσιο 

συμφέρον ή ενάντια στις οδηγίες του Υπουργού. 

ε. Να προβεί στη διερεύνηση όλων των πιο πάνω και να υποβάλει την έκθεση με πορίσματά 

της προς την Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εντός τριών μηνών.  

Η έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής ετοιμάστηκε στις 22.5.2019. Η τότε Υπουργός Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων διαβίβασε ενημερωτικό σημείωμα στο Υπουργικό Συμβούλιο για την 

έκθεση. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του, ημερομηνίας 30.5.2019, αφού έλαβε υπόψη 

ότι, σύμφωνα με τα πορίσματα της Ερευνητικής Επιτροπής, η Αρχή ενήργησε εντός της 

αρμοδιότητάς της και σύμφωνα με τη νομοθεσία, χωρίς να παραβιάζει τις αρχές της διαφάνειας 

και της ίσης μεταχείρισης, χωρίς να παραβιάζει τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης έναντι των 

ιδιωτών διαχειριστών του λιμανιού Λεμεσού και χωρίς να εκθέτει το Υπουργικό Συμβούλιο στον 

κίνδυνο καταβολής αποζημιώσεων και αφού έλαβε επίσης υπόψη τις γενικές παρατηρήσεις της 

Ερευνητικής Επιτροπής, αποφάσισε: 

α. Να εξουσιοδοτήσει την Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων: 

 Να διαβιβάσει την Έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής στον Γενικό Ελεγκτή, καθώς και 

στον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ της Αρχής και στον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ που 

υπηρετούσαν κατά τον ουσιώδη χρόνο της λήψης της απόφασης για τη διεξαγωγή της 

έρευνας. Να δώσει οδηγίες, υπό το φως των συμπερασμάτων της Ερευνητικής 

Επιτροπής, προς την Αρχή να δρομολογήσει τις νενομισμένες διαδικασίες για την 

περαιτέρω προώθηση των διερευνηθέντων περιπτώσεων αδειοδότησης. 

 Να δώσει οδηγίες στην Αρχή να προβεί στη μελέτη και κατάρτιση μιας πολιτικής 

ανάπτυξης του Λιμανιού Λεμεσού αλλά και γενικότερα των λιμανιών που βρίσκονται 

υπό τη δικαιοδοσία της, με στόχο τη διαμόρφωση μιας αντίστοιχης στρατηγικής για 

επίτευξη των στόχων της, μελετώντας το ενδεχόμενο να εφαρμόζει σε τέτοια 

περίπτωση διαδικασία προσφορών με προκήρυξη διαγωνισμού αντί να προβαίνει σε 

αδειοδοτήσεις. Η οποιαδήποτε τέτοια πολιτική θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να 

σέβεται τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της Δημοκρατίας έναντι των ιδιωτών 

διαχειριστών του λιμανιού Λεμεσού ή άλλων λιμανιών της χώρας. 

β. Όπως η Αρχή επικοινωνεί και συνεννοείται με το ΥΜΕΕ, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να 

ληφθούν σοβαρές αποφάσεις ή να υπογραφούν σημαντικής φύσεως συμβάσεις από 

μέρους της. 

γ. Όπως το ΥΜΕΕ συμβουλεύεται και ενημερώνει το ΔΣ της Αρχής για κάθε απόφαση 

πολιτικής ή άλλης φύσεως απόφαση που επηρεάζει την Αρχή. 
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5.19.4 Οι θέσεις της Αρχής  

Σύμφωνα με τον περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο (Ν.38/1973), η Αρχή καθορίζει, ρυθμίζει, 

ελέγχει και απαγορεύει τη χρήση οποιωνδήποτε λιμενικών περιοχών ή την κίνηση ή 

οποιεσδήποτε δραστηριότητες μέσα στα λιμάνια. 

Επίσης, η Αρχή εκδίδει άδειες σε όσους απασχολούνται μέσα σε λιμενικές περιοχές και συνάπτει, 

για αυτόν τον σκοπό, κάθε είδους συμβάσεις ή υπογράφει πάσης φύσεως έγγραφα. 

Η διαδικασία που η Αρχή φαίνεται να ακολουθούσε, ως πάγια πρακτική, στις περιπτώσεις που 

αφορούσαν σε εκμισθώσεις για γενικής φύσεως χρήσεις, ήταν να παραχωρεί άδεια χρήσης και 

όχι να προβαίνει σε δημόσιους διαγωνισμούς, όπως έπραξε και στην προκειμένη περίπτωση.  

Όπως υποστήριξε ο νομικός σύμβουλος της Αρχής, στην κατάθεσή του ενώπιον της Ερευνητικής 

Επιτροπής, η ανάθεση που έγινε στην προκειμένη περίπτωση βασίστηκε σε εξαίρεση που παρέχει 

η νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων (Ν.73(Ι)/2016) και η νομοθεσία περί συμβάσεων 

παραχώρησης (Ν.11(Ι)/2017), αφού πρόκειται, όπως υποστήριξε, για ενοικίαση/εκμίσθωση 

χώρου όπου τέθηκαν μόνο γενικές απαιτήσεις, αναφορικά με τη χρήση του, χωρίς να 

προδιαγράφεται προκαθορισμένος και ακριβώς προσδιορισμένος σκοπός. 

5.19.5 Παρατηρήσεις και θέσεις της Υπηρεσίας μας  

α. Είναι γεγονός ότι, με βάση το άρθρο 14 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου (Ν.73(I)/2016), ο Νόμος αυτός δεν 

εφαρμόζεται σε συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων. Σημειώνουμε, ωστόσο, τα ακόλουθα: 

(i) Η σύμβαση με την εταιρεία ΑΓ προβλέπει την παραχώρηση χερσαίου και θαλάσσιου 

χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία πλωτής δεξαμενής και λειτουργία 

ναυπηγείου. Όπως ρητά καθορίζεται, η παραχώρηση άδειας έχει αποκλειστικό σκοπό 

τη χρήση του χώρου ως ναυπηγείο. Ομοίως, η σύμβαση με την εταιρεία AA προβλέπει 

την παραχώρηση θαλάσσιου χώρου για την εγκατάσταση/κατασκευή με τη μέθοδο 

“piling” (πασσαλώσεως) και λειτουργία καταστρώματος (πλατφόρμας) για την 

πρόσδεση πλοίων ή/και πλωτών ναυπηγημάτων. Όπως ρητά καθορίζεται, η 

παραχώρηση άδειας έχει αποκλειστικό σκοπό την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών 

σε πλοία ή/και πλωτά ναυπηγήματα που θα προσδένουν επί της πλατφόρμας.  

(ii) Η εταιρεία ΑΓ αναλαμβάνει την υποχρέωση (και όχι μόνο το δικαίωμα) να 

διεκπεραιώσει τον σχεδιασμό, εγκατάσταση, έναρξη λειτουργίας και λειτουργία και 

χρήση της πλωτής δεξαμενής και του ναυπηγείου, σύμφωνα με τους όρους της άδειας 

και τις βέλτιστες πρακτικές.  Μάλιστα, η ΑΛΚ θα ασκεί έλεγχο, ώστε να διασφαλίζεται 

η λειτουργία του χώρου. Ανάλογα ισχύουν για τη σύμβαση με την εταιρεία AA. 

(iii) Τα πιο πάνω χαρακτηριστικά δεν συνάδουν, κατά την άποψή μας, με τη θέση του 

νομικού συμβούλου της Αρχής ότι πρόκειται για ενοικίαση/εκμίσθωση χώρου, όπου 

τέθηκαν μόνο γενικές απαιτήσεις αναφορικά με τη χρήση του, χωρίς να 

προδιαγράφεται προκαθορισμένος και ακριβώς προσδιορισμένος σκοπός, αλλά 
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αντίθετα  παραπέμπουν σε σύμβαση παραχώρησης έργων ή σύμβαση παραχώρησης 

υπηρεσιών, με βάση τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων 

Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα Νόμο (Ν.11(I)/2017), στον οποίο 

χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί: 

«σύμβαση παραχώρησης έργων» σημαίνει τη σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που 

συνάπτεται εγγράφως, μέσω της οποίας μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές ή 

αναθέτοντες φορείς αναθέτουν την εκτέλεση έργων σε ένα ή περισσότερους 

οικονομικούς φορείς, το δε αντάλλαγμα για αυτή συνίσταται είτε αποκλειστικά στο 

δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της 

σύμβασης είτε στο δικαίωμα αυτό μαζί με καταβολή πληρωμής». 

«σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών» σημαίνει τη σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας που 

συνάπτεται εγγράφως, μέσω της οποίας μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές ή 

αναθέτοντες φορείς αναθέτουν την παροχή και διαχείριση υπηρεσιών άλλων από την 

εκτέλεση έργων που αναφέρεται στον ορισμό της «σύμβασης παραχώρησης έργων», 

σε ένα ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, το δε αντάλλαγμα για αυτή συνίσταται 

είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης των υπηρεσιών οι οποίες αποτελούν 

το αντικείμενο της σύμβασης, είτε στο δικαίωμα αυτό μαζί με καταβολή πληρωμής. 

(iv) Ανάλογα χαρακτηριστικά συναντώνται στη σύμβαση μίσθωσης με την εταιρεία AA. 

Είναι σημαντικό ότι, αιτιολογώντας την απόφαση της ΑΛΚ, ο νομικός της σύμβουλος 

υποστήριξε ότι η ΑΛΚ «σε ορθή εναρμόνιση και εκτέλεση της Κυβερνητικής Πολιτικής, 

έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των εταιρειών οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στον τομέα των υδρογονανθράκων που αποτελεί εθνική 

πολιτική». Αυτό ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι η σύμβαση αποσκοπεί στην 

εξυπηρέτηση αναγκών της ΑΛΚ (και της Δημοκρατίας γενικότερα), στοιχείο που δεν 

συνάδει με τα χαρακτηριστικά μιας απλής σύμβασης μίσθωσης.  

 Η αιτιολογική σκέψη (15) της «Οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση 

συμβάσεων παραχώρησης», προβλέπει τα ακόλουθα: 

 «Προσέτι, ορισμένες συμφωνίες που έχουν ως αντικείμενο το δικαίωμα 

οικονομικού φορέα να εκμεταλλεύεται ορισμένους τομείς ή πόρους του 

Δημοσίου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όπως έγγεια ή οιαδήποτε δημόσια 

ιδιοκτησία, ιδίως στον τομέα των θαλάσσιων λιμένων, των λιμένων εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας ή των αερολιμένων, όπου το Δημόσιο ή η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας θέτει μόνο γενικούς όρους για τη χρήση τους χωρίς την 

προμήθεια συγκεκριμένων έργων ή υπηρεσιών, δεν πρέπει να θεωρούνται 

συμβάσεις παραχώρησης κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας. Αυτό 

συνήθως αφορά σε συμβάσεις του δημόσιου τομέα ή έγγειας μίσθωσης, οι 

οποίες περιέχουν γενικά όρους σχετικά με την παραχώρηση του μισθίου στον 

μισθωτή, τη χρήση στην οποία θα υποβληθεί το μίσθιο, τις υποχρεώσεις του 
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εκμισθωτή και του μισθωτή ως προς τη συντήρηση του μισθίου, τη διάρκεια της 

σύμβασης μίσθωσης και την απόδοση του μισθίου στον εκμισθωτή, το μίσθωμα 

και τα παρεπόμενα έξοδα που βαρύνουν τον μισθωτή». 

 Σημειώνουμε ότι η εταιρεία ΑΔ που, όπως αναφέρουμε πιο πάνω, επίσης επέδειξε 

ενδιαφέρον για τον χώρο που παραχωρήθηκε στην εταιρεία ΑΓ, καταχώρησε στις 

9.1.2019 αίτηση στο Διοικητικό Δικαστήριο (υπόθεση αρ. 20/2019), προσβάλλοντας 

την απόφαση του ΔΣ της ΑΛΚ, με το επιχείρημα ότι η σύμβαση ενέπιπτε στο πεδίο 

εφαρμογής της περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας. 

Προκύπτει συνεπώς το ερώτημα, κατά πόσο τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων με τις εταιρείες 

ΑΓ και AA επιτρέπουν την προσέγγιση της ΑΛΚ, ότι πρόκειται για συνήθους τύπου συμβάσεις 

μίσθωσης, που εξαιρούνται από την περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία ή τα χαρακτηριστικά 

είναι τέτοια, ώστε οι συμβάσεις να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του περί Ρύθμισης των 

Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα Νόμου (Ν.11(I)/2017) 

ως συμβάσεις παραχώρησης έργων ή συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών. 

β. Σε περίπτωση που η απάντηση στο πιο πάνω ερώτημα είναι πως οι υπό αναφορά 

συμβάσεις δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Ρύθμισης των Διαδικασιών Ανάθεσης 

Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα Νόμου (Ν.11(I)/2017), είναι άποψή μας ότι και 

πάλι δεν ήταν δυνατή η ανάθεσή τους, χωρίς να ακολουθηθεί ανοικτή και ανταγωνιστική 

διαδικασία. Τούτο βασίζεται στη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 

πιο κλασσική τη γνωστή υπόθεση Telaustria (Υπόθεση C-324/98, Telaustria κατά Telekom Austria 

AG), στην οποία αποφασίστηκε ότι για συμβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της 

περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας, «οι αναθέτοντες φορείς, όταν τις συνάπτουν, 

υποχρεούνται, εντούτοις, να τηρούν τους θεμελιώδεις κανόνες της Συνθήκης εν γένει και την 

αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων λόγω ιθαγενείας ειδικότερα, συνεπαγομένη η αρχή 

αυτή, ιδίως, υποχρέωση διαφάνειας επιτρέπουσα στην αναθέτουσα αρχή να μπορεί να 

βεβαιώνεται για την τήρηση της αρχής αυτής.» Σχετική είναι επίσης και η απόφαση στην 

υπόθεση Parking Brixen (Υπόθεση C-458/03, Parking Brixen GmbH v. Gemeinde Brixen and 

Stadtwerke Brixen AG), στην οποία αποφασίστηκε ότι: 

 «49. Οι αρχές της ίσης μεταχειρίσεως και της απαγορεύσεως των δυσμενών διακρίσεων 

λόγω ιθαγένειας συνεπάγονται, μεταξύ άλλων, υποχρέωση διαφάνειας επιτρέπουσα στην 

παραχωρούσα αρχή τον έλεγχο της διασφαλίσεως των αρχών αυτών. Η υποχρέωση αυτή 

διαφάνειας, η τήρηση της οποίας απόκειται στην εν λόγω αρχή, συνίσταται στη 

διασφάλιση, υπέρ όλων των πιθανών αναδόχων, προσήκοντος βαθμού δημοσιότητας που 

να καθιστά δυνατό το άνοιγμα της αγοράς υπηρεσιών στον ανταγωνισμό, καθώς και τον 

έλεγχο του αμερόληπτου χαρακτήρα των διαδικασιών διαγωνισμού» (βλ., υπό την έννοια 

αυτή, προαναφερθείσα απόφαση Telaustria και Telefonadress, σκέψεις 61 και 62). 

Προς συμμόρφωση με την πιο πάνω νομολογία, έχει εισαχθεί στο ημεδαπό δίκαιο το άρθρο 30 

του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της 

Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014), στο οποίο καθορίζεται ότι: 
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 «Αγορά ή ενοικίαση κτηρίων και πλειοδοτικοί ή μειοδοτικοί διαγωνισμοί 

30. Ο Γενικός Λογιστής δύναται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, να προβαίνει σε όλες 

τις απαραίτητες ενέργειες για να διαπιστώνει κατά πόσο η αγορά ή ενοικίαση κτιρίων, η 

παραχώρηση υπηρεσιών, δικαιωμάτων, η αποδοχή χορηγών, η πώληση υπηρεσιών, έργων 

ή οποιοσδήποτε άλλος πλειοδοτικός ή μειοδοτικός διαγωνισμός και δημόσιες συμβάσεις, οι 

οποίες εξαιρούνται από τους Νόμους και Κανονισμούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του 

άρθρου 29, εκτελέστηκε σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της 

αμοιβαίας αναγνώρισης, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής διακρίσεων.» 

Με βάση δε το άρθρο 34 του εν λόγω Νόμου, αυτός ισχύει κατ’ αναλογία όσον αφορά στις 

οντότητες Γενικής Κυβέρνησης, τις κρατικές επιχειρήσεις και τους κρατικούς οργανισμούς, άρα 

και όσον αφορά στην ΑΛΚ. 

Σημειώνουμε ότι στην πράξη, με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την παραχώρηση άδειας 

χρήσης του «χώρου Famalift» χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς που 

επέδειξαν ενδιαφέρον από τον Δεκέμβριο του 2015 μέχρι τον Μάρτιο του 2018 για τον εν λόγω 

χώρο υπέβαλαν «κατά το δοκούν» προτάσεις για την αξιοποίηση του χώρου, αφού η ΑΛΚ, ως 

αρμόδια αρχή, δεν είχε καταρτίσει πολιτική ανάπτυξης του εν λόγω χώρου στο λιμάνι Λεμεσού 

όπως αναμενόταν, ούτε και δόθηκε η αναγκαία δημοσιότητα με τη σχετική δημοσίευση 

πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή υποβολή προσφοράς.  

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5.19.1(β) πιο πάνω, στις αρχές του 2018 η ΑΛΚ 

διαβουλευόταν με τη νεοσυσταθείσα εταιρεία ΑΒ, η οποία φαίνεται ότι αντιπροσώπευε άγνωστο 

επενδυτή. Τον Αύγουστο του 2018, η εταιρεία απέσυρε το ενδιαφέρον της, αφού, όπως 

ενημέρωσε εγγράφως την Αρχή, είχε έλθει σε συμφωνία με την εταιρεία ΑΓ να της μεταβιβάσει 

όλα τα «δικαιώματά» της, σχετικά με τις διαβουλεύσεις για χρήση του συγκεκριμένου χώρου. 

Θεωρούμε συνεπώς απαράδεκτο το γεγονός ότι η Αρχή διαβουλευόταν, μέσω αδιαφανών 

διαδικασιών, με άγνωστο επενδυτή, ο οποίος στη συνέχεια μεταβίβασε τα δήθεν «δικαιώματά» 

του σε άλλη νεοσυσταθείσα εταιρεία, η οποία φαίνεται να συστάθηκε αποκλειστικά για τον 

σκοπό αυτό. Σημειώνουμε ότι, ο μοναδικός Διευθυντής/Μέτοχος της εταιρείας ΑΓ διορίστηκε στις 

26.10.2018 από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως κύριο αντιπροσωπευτικό μέλος του ΚΕΒΕ, στο 

Συμβούλιο Λιμενεργασίας Λεμεσού, σύμφωνα με το άρθρο 4 των περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση 

Απασχόλησης) Νόμων του 1968 μέχρι 2018 (ΚΕΦ. 184) (Κ.Δ.Π. 303/2018). 

Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι η επιλεκτική διαβούλευση, με μη δομημένο τρόπο και όχι κατά 

την ίδια χρονική περίοδο, με μικρό αριθμό οικονομικών φορέων, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 

να θεωρηθεί ότι ικανοποιεί την απαίτηση για τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της 

αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής 

διακρίσεων.  

Όσον αφορά στη σύμβαση με την εταιρεία AA, χωρίς να υπάρχει διαβούλευση με οποιονδήποτε, 

έγινε απευθείας ανάθεση στην εταιρεία αυτή. 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΚ/01/2022 

 
 

71 
 

γ. Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής, η παραχώρηση του «χώρου 

Famalift» καθίστατο προβληματική, ένεκα της μακροχρόνιας νομικής εμπλοκής της υπόθεσης 

Famalift ή/και πιθανόν της αδυναμίας της ΑΛΚ να ανακτήσει ελεύθερη χρήση του χώρου.  

Όπως εξηγείται στην υπόθεση ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ν. ΕΚ1, υπό την ιδιότητά του ως 

εκκαθαριστή ή/και διαχειριστή ή/και Παραλήπτη της περιουσίας της Εταιρείας FS, η οποία τελεί 

σε υποχρεωτική εκκαθάριση, η ΑΛΚ παραχώρησε το 1993 στην εταιρεία FS άδεια χρήσης τριών 

στρεμμάτων γης και χώρου επί του κυματοθραύστη εντός του λιμανιού Λεμεσού, για περίοδο 

πέντε ετών με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα πέντε έτη. Η προαναφερόμενη εταιρεία, από τις 

26.3.2003 τελεί υπό εκκαθάριση και ο κ. ΕΚ1 διορίστηκε στις 10.2.2006, δυνάμει διατάγματος 

Δικαστηρίου, ως εκκαθαριστής και παραλήπτης της περιουσίας της εταιρείας. Την 1.3.1995, 

παραχωρήθηκε και δεύτερη άδεια χρήσης στην εταιρεία, για την κατασκευή και χρήση μίας 

εξέδρας. Περαιτέρω, στις 21.8.2006, η ΑΛΚ συμφώνησε με τον εκκαθαριστή όπως ανανεωθούν 

και οι δύο άδειες χρήσης για περίοδο ενός έτους. Ακολούθως και κατόπιν αιτήματος του 

εκκαθαριστή, οι άδειες χρήσης ανανεώνονταν από χρόνο σε χρόνο μέχρι και τις 31.8.2010, οπότε 

και έληξαν. Ωστόσο, ο εκκαθαριστής εξακολουθούσε παράνομα και/ή αντικανονικά να κατέχει 

και να χρησιμοποιεί τους επίδικους χώρους, καταβάλλοντας αποζημίωση για την εν λόγω 

παράνομη χρήση. Από τον Σεπτέμβριο του 2015, ο εκκαθαριστής συνέχισε να κατακρατεί 

παράνομα τους επίδικους χώρους, χωρίς όμως να πληρώνει αποζημίωση. Ο εκκαθαριστής 

ισχυρίζεται ότι οι άδειες εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ. Περαιτέρω, ισχυρίζεται ότι, με τη 

συγκατάθεση της ΑΛΚ, το 2007 υπο-παραχώρησε το δικαίωμα χρήσης των επίδικων χώρων στην 

εταιρεία FT. Η εν λόγω εταιρεία δεν υπήρξε συνεπής στις συμβατικές της υποχρεώσεις, με 

αποτέλεσμα να καταχωρηθεί αγωγή εναντίον της, να εξασφαλιστεί δικαστική απόφαση και να 

καταστεί δυνατή η επανάκτηση των επίδικων χώρων από τον εκκαθαριστή στις 8.2.2016, μετά 

από εκτέλεση εντάλματος ανάκτησης κατοχής ακίνητης περιουσίας. Μετά την προαναφερόμενη 

ανάκτηση κατοχής, ο εκκαθαριστής διαπίστωσε ότι η ΑΛΚ παραχώρησε άδεια χρήσης, των χώρων 

που περιβάλλουν τους επίδικους, στην FT, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η πρόσβαση και/ή 

εκμετάλλευση των επίδικων χώρων από τον εκκαθαριστή. Λόγω των προαναφερόμενων 

προβλημάτων, η ΑΛΚ συμφώνησε με τον εκκαθαριστή όπως οι άδειες χρήσης παραμείνουν σε 

ισχύ, χωρίς όμως την καταβολή των δικαιωμάτων χρήσης, μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα που 

προέκυψε με την FT. 

Αυτό που προκύπτει επίσης από την έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής, είναι ότι, με βάση τη 

συμφωνία της ΑΛΚ με την εταιρεία ΑΓ, προβλέπεται η παράδοση από την ΑΛΚ στην εταιρεία αυτή 

χερσαίου χώρου εμβαδού 6.125 τ.μ και θαλάσσιου χώρου εμβαδού 5.750 τ.μ. Ο χερσαίος αυτός 

χώρος βρισκόταν, μέχρι τότε, στην κατοχή των εταιρειών FS και FT. Συγκεκριμένα, η εταιρεία FS 

είχε στην κατοχή της χώρο εμβαδού περίπου 3.000 τ.μ., όπως και χώρο επί του κυματοθραύστη 

εντός του λιμανιού Λεμεσού και η εταιρεία FT είχε στην κατοχή της χώρο εμβαδού περίπου 4.000 

τ.μ.  Αμφότερες οι εταιρείες αρνούνταν να παραδώσουν στην ΑΛΚ την κατοχή του χώρου και 

όφειλαν στην ΑΛΚ η μεν FS ποσό της τάξης των €100.000, η δε FT ποσό της τάξης των €800.000.  

Εναντίον των δύο αυτών εταιρειών, η ΑΛΚ καταχώρησε το 2017 στο Επαρχιακό Δικαστήριο 

Λεμεσού αγωγές, με τις οποίες ζητείτο διάταγμα δικαστηρίου, όπως η κάθε εταιρεία εκκενώσει 
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και παραδώσει κενή και ελεύθερη την κατοχή των λιμενικών χώρων του λιμανιού Λεμεσού και 

οποιεσδήποτε χερσαίες και θαλάσσιες εγκαταστάσεις και/ή υποστατικά που χρησιμοποιούνται 

παράνομα και/ή αντικανονικά από την εταιρεία, καθώς και την έκδοση απόφασης για το 

οφειλόμενο σε κάθε περίπτωση ποσό.  

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, στη σύμβαση με την εταιρεία ΑΓ περιλήφθηκε όρος ότι αυτή θα 

έπρεπε να παραδώσει στην ΑΛΚ απαλλακτική απόδειξη/βεβαίωση, η οποία να απαλλάσσει την 

ΑΛΚ από οποιαδήποτε τυχόν απαίτηση ή αξίωση ή απόφαση εναντίον της από την εταιρεία FS δια 

του Εκκαθαριστή κ. ΕΚ1 και την Εταιρεία FT και/ή του κ. Μ1.  Επίσης, περιλαμβανόταν όρος ότι 

εταιρεία ΑΓ θα έπρεπε να καταβάλει στην ΑΛΚ το ποσό των €914.843, που ήταν το υπόλοιπο 

οφειλόμενων δικαιωμάτων ή/και ως ενδιάμεσα οφειλόμενα που οφείλονται από τις εταιρείες FS  

και FT.  

Ουσιαστικά, καλείτο ένας υποψήφιος συμβαλλόμενος της ΑΛΚ να εξοφλήσει τις οφειλές των 

εταιρειών FS και FT προς την ΑΛΚ, απαλλάσσοντας τις εταιρείες από τις οφειλές τους και 

επιπλέον να καταφύγει στις εταιρείες αυτές, αλλά και σε ένα φυσικό πρόσωπο που σχετίζεται με 

αυτές (τον κ. Μ1) και να τους πείσει να του δώσουν μία απαλλακτική βεβαίωση, ώστε να 

καταστεί δυνατή η σύναψη της σύμβασης της εταιρείας ΑΓ με την ΑΛΚ.  Αυτό σήμαινε ότι οι 

εταιρείες FS και FT, όχι μόνο απαλλάχτηκαν των οφειλών τους προς την ΑΛΚ, αλλά επιπλέον θα 

ήταν σε θέση να «εξαγοράσουν» την παραχώρηση της απαλλακτικής βεβαίωσης.  

Όπως μάλιστα διαπιστώθηκε από την Ερευνητική Επιτροπή, ο κ. Μ1 «χρηματίστηκε» 

προκειμένου να δώσει απαλλακτική βεβαίωση στον ιδιοκτήτη της ΑΓ. Το ύψος της 

«αποζημίωσης» σε ένα έγγραφο που προσκομίσθηκε στην Επιτροπή που φέρει την υπογραφή 

του κ. Μ1 και του ιδιοκτήτη της ΑΓ ήταν €350.000, αν αυτή καταβάλλετο εφάπαξ ή €400.000 αν 

καταβάλλετο σε αριθμό δόσεων. Το έγγραφο αυτό φαίνεται να είχε συνταχθεί περί τον 

Δεκέμβριο του 2017 και σε αυτό φαίνεται να δρομολογείται, μεταξύ των δύο, η ρύθμιση που 

τελικά έγινε με την ΑΛΚ. Με άλλα λόγια, η εταιρεία ΑΓ και ο κ. Μ1 συμφώνησαν, ερήμην της ΑΛΚ, 

όπως ο κ. Μ1 μεριμνίσει, έναντι ανταλλάγματος, να εκμισθωθεί ο χώρος από την ΑΛΚ στην 

εταιρεία ΑΓ, όπερ και εγένετο. Ως προς το αντάλλαγμα που τελικά έλαβε, ο κ. Μ1 προσκόμισε 

στην Ερευνητική Επιτροπή αντίγραφα τριών επιταγών που υπογράφονται από τον ιδιοκτήτη της 

ΑΓ συνολικού ποσού €70.000. Χωρίς να γνωρίζουμε αν αυτό ήταν το συνολικό αντάλλαγμα, 

έχουμε έντονα την άποψη ότι πρόκειται για κλασική περίπτωση μη νόμιμων συναλλαγών και ότι 

η ΑΛΚ, με τις πράξεις της, ουσιαστικά έγινε μέρος των συναλλαγών αυτών.  

δ. Περαιτέρω, διαπιστώσαμε ότι παρά την ύπαρξη του πιο πάνω όρου, περί προσκόμισης 

απαλλακτικής βεβαίωσης, η οποία να απαλλάσσει την ΑΛΚ από οποιαδήποτε τυχόν απαίτηση ή 

αξίωση ή απόφαση εναντίον της από τις Εταιρείες FS και FT και/ή του κ. Μ1, τέτοια απαλλακτική 

βεβαίωση δεν δόθηκε από την εταιρεία FS (διά του εκκαθαριστή της) και όμως η σύμβαση της 

εταιρείας ΑΓ υλοποιήθηκε, κατά παράβαση του όρου αυτού.  

Με βάση στοιχεία που κατέχουμε, ο εκκαθαριστής της FS διαμαρτυρήθηκε γραπτώς προς την ΑΛΚ 

στις 12.11.2018, 26.6.2019, 23.7.2019 και 7.9.2019, για το γεγονός ότι ο χώρος τον οποίο κατείχε 

η εταιρεία παραχωρήθηκε από την ΑΛΚ στην εταιρεία ΑΓ, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι το 
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θέμα τούτο αποτελούσε αντικείμενο αγωγής και ότι μόνο το δικαστήριο θα μπορούσε να 

αποφασίσει ότι είναι παράνομος επεμβασίας και ότι οποιαδήποτε άλλη ενέργεια της ΑΛΚ θα 

είναι παράνομη και θα συνιστά αυτοδικία. 

Τίθεται λοιπόν το εξής ερώτημα:  

 Αν το ΔΣ της ΑΛΚ θεωρούσε ότι είχε νόμιμο δικαίωμα, προτού εκδικαστούν οι αγωγές 

εναντίον των εταιρειών FS και FT, να παραχωρήσει τους χώρους που αυτές κατείχαν σε μία 

τρίτη εταιρεία (π.χ. την ΑΓ), τότε προς τι η απόφαση για διαγραφή των οφειλών τους και 

είσπραξη των οφειλομένων από αυτές ποσών από την τρίτη εταιρεία, αφού θα μπορούσαν 

κάλλιστα να υπογράψουν τη σύμβαση με την τρίτη εταιρεία, εισπράττοντας το ίδιο ποσό 

(πλέον όσα έδωσε η τρίτη εταιρεία στον κ. Μ1) και να συνεχίσουν τη δικαστική προσπάθεια 

για είσπραξη των οφειλομένων; 

 Αν από την άλλη, το ΔΣ της ΑΛΚ θεωρούσε ότι, εκκρεμουσών των δύο αγωγών, δεν 

μπορούσε νόμιμα να παραχωρήσει τον χώρο των δύο εταιρειών σε μία τρίτη εταιρεία και 

για αυτό χρειαζόταν η απαλλακτική βεβαίωση από τις δύο εταιρείες, τότε γιατί 

προχώρησαν να υπογράψουν τη σύμβαση με την τρίτη εταιρεία, χωρίς να εξασφαλίσουν 

την απαλλακτική βεβαίωση από τη μία εκ των δύο εταιρειών, που μάλιστα χρωστούσε το 

μικρότερο ποσό;  

ε. Το ΔΣ της ΑΛΚ είχε λάβει την υπό αναφορά απόφασή του στη συνεδρία του, ημερομηνίας 

16.10.2018, θέτοντας, μεταξύ άλλων, τον όρο να προσκομίσει η εταιρεία ΑΓ όλες τις αναγκαίες 

απαλλακτικές βεβαιώσεις από τους πρώην αδειούχους του χώρου, εναντίον των οποίων 

εκκρεμούσαν δικαστικές διαδικασίες, ήτοι FT και ΕΚ1 ως εκκαθαριστή της εταιρείας FS. Ήδη όμως 

από τις 27.2.2018 και η εταιρεία FT τελούσε υπό εκκαθάριση. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα γιατί 

αποσιωπήθηκε το γεγονός αυτό. 

στ. Η απαλλακτική βεβαίωση, ημερομηνίας 25.10.2018, από την FT υπογράφεται από τους κ.κ. 

M1, M2 και Μ3, υπό την ιδιότητά τους ως μέτοχοι ή/και διευθυντές της εταιρείας. Στην 

επικεφαλίδα της βεβαίωσης αναφέρεται ότι η εταιρεία αυτή βρίσκεται (κατά την ημερομηνία 

εκείνη) υπό εκκαθάριση και σε αυτή οι τρεις διευθυντές δηλώνουν ότι αυτή γίνεται «προσωπικά 

ή/και υπό την ιδιότητά μας ως μετόχων ή/και Διευθυντών της Εταιρείας μέχρι και σήμερα και σε 

σχέση με την Εταιρεία μέχρι που αυτή τέθηκε υπό εκκαθάριση». Είναι όμως γνωστό ότι, με βάση 

τον περί Εταιρειών Νόμο, για εταιρεία που βρίσκεται υπό εκκαθάριση μπορεί να ενεργεί μόνο ο 

εκκαθαριστής και η, εκ μέρους των διευθυντών της εταιρείας, διεξαγωγή πράξεων που 

επηρεάζουν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, συνιστά ποινικό αδίκημα. Εφόσον δε η 

εταιρεία τελούσε υπό εκκαθάριση, προκύπτει θέμα και για το γεγονός ότι, για να δοθεί η 

απαλλακτική βεβαίωση, ένας εκ των διευθυντών της εταιρείας εισέπραξε το όποιο ποσό από την 

εταιρεία ΑΓ.  

ζ. Το ενδεχόμενο το ΔΣ της Αρχής να επεδίωκε την ευνοϊκή μεταχείριση της εταιρείας ΑΓ, αλλά 

και να γνώριζε ότι ενδεχομένως οι αποφάσεις του για εκχώρηση εξουσίας στον κ. Μ1 να 

αποφασίσει αν θα έδιδε και σε ποια από τις δύο εναπομείνασες εταιρείες απαλλακτική 

βεβαίωση, να οδηγούσαν στις πιο πάνω παράνομες συναλλαγές, ενισχύεται από το γεγονός ότι 
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στις 12.9.2018, ο κ. Μ1 απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον Πρόεδρο του ΔΣ της Αρχής, 

επισυνάπτοντας τα εταιρικά έγγραφα της εταιρείας ΑΓ και σημειώνοντας ότι ανέμενε τη 

διευθέτηση εντός της εβδομάδας συνάντησης για να υπογραφεί η τελική συμφωνία, 

προδιαγράφοντας τη μελλοντική απόφαση του ΔΣ της Αρχής. Σημειώνουμε ότι η απόφαση του ΔΣ 

της Αρχής, για παραχώρηση στην εταιρεία ΑΓ άδεια χρήσης του «χώρου Famalift», λήφθηκε ένα 

μήνα αργότερα, στις 16.10.2018, σε συνεδρία όπου απουσίαζε, μεταξύ άλλων και ο Αντιπρόεδρος 

του ΔΣ της Αρχής, ο οποίος φαίνεται να μη γνώριζε ότι το θέμα θα συζητείτο στη συγκεκριμένη 

συνεδρία, αφού δεν είχε εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη. Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Αρχής, με 

ηλεκτρονικά μηνύματά του, προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ της Αρχής, εξέφρασε τη 

διαφωνία του με την απευθείας ανάθεση κατόπιν εξόφλησης ποσού που όφειλε άλλη εταιρεία, 

ώστε να δοθεί απαλλακτική βεβαίωση, χωρίς να ακολουθηθεί διαδικασία διαγωνισμού.  

η. Επισημαίνουμε, επίσης, ότι από τον επιτόπιο έλεγχο Λειτουργών της Υπηρεσίας μας 

παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:  

(i) Το θέμα της παραχώρησης άδειας χρήσης του «χώρου Famalift» δεν εγγράφηκε στην 

ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΔΣ της ΑΛΚ, ημερομηνίας 16.10.2018, η οποία 

φέρει ημερομηνία 12.10.2018.  

(ii) Κατόπιν οδηγιών της Γενικής Διευθύντριας της ΑΛΚ, την προτεραία της εν λόγω 

συνεδρίας, ο Διευθυντής Λιμανιού Λεμεσού ετοίμασε σημείωμα με τις απόψεις του, 

σε σχέση με τις δύο εναπομείνασες προτάσεις για τη χρήση του «χώρου Famalift», το 

οποίο υποβλήθηκε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη Γενική Διευθύντρια στις 16.10.2018.  

(iii) Όπως αναφέρεται στην έκθεση της  Ερευνητικής Επιτροπής, η ΑΛΚ, αφού έλαβε 

υπόψη επιχειρησιακή έκθεση που ετοίμασε ο Διευθυντής Λιμανιού Λεμεσού, τη θέση 

του νομικού συμβούλου και στοιχεία που προσκόμισε ο Οικονομικός Διευθυντής, 

πήρε την απόφαση στις 16.10.2018 να εκδώσει άδεια χρήσης του «χώρου Famalift».  

Μελετώντας τα επικυρωμένα πρακτικά της συνεδρίας αρ. 1051, ημερομηνίας 

16.10.2018 (ημερομηνία επικύρωσης 4.1.2019), παρατηρήσαμε ότι γίνεται αναφορά 

ότι, πριν τη λήψη της επίμαχης απόφασης, κλήθηκαν και παρέστησαν ο Διευθυντής 

Λιμανιού Λεμεσού και ο νομικός σύμβουλος της Αρχής. Ουδεμία όμως αναφορά 

γίνεται στα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίας για στοιχεία που τυχόν παρέθεσε ο 

Οικονομικός Διευθυντής της ΑΛΚ και τα οποία συνηγορούν υπέρ της  επιλογής της 

εταιρείας ΑΓ αντί της ΑΔ, αλλά ούτε περιλαμβάνονται οποιαδήποτε στοιχεία στα 

παραρτήματα των εν λόγω πρακτικών. Ο Οικονομικός Διευθυντής της ΑΛΚ, 

ενεργώντας εκ μέρους της Γενικής Διευθύντριας της Αρχής, απέστειλε στις 23.10.2018 

ηλεκτρονικό μήνυμα στην εταιρεία ΑΔ, αναφορικά με το ενδιαφέρον της για άδεια 

χρήσης στον «χώρο Famalift», ζητώντας όπως υποβάλει, το συντομότερο δυνατόν, την 

πρότασή της για τα ποσά και τον τρόπο που θα πληρωθούν. Ο δικηγόρος της 

εταιρείας ΑΔ υπέβαλε την ίδια ημέρα, προς τη Γενική Διευθύντρια της Αρχής, την 

πρόταση της εταιρείας για αποπληρωμή των οφειλών της εταιρεία FT σε 60 ισόποσες 

δόσεις και την εξασφάλιση του συνολικού ποσού με την κατάθεση τραπεζικής 

εγγυητικής. Από τα πιο πάνω προκύπτουν ερωτήματα, σχετικά με την απαίτηση της 
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Αρχής για προσκόμιση στοιχείων από την εταιρεία ΑΔ στις 23.10.2018, εφόσον 

υπήρχε ειλημμένη ήδη απόφαση του ΔΣ της Αρχής για παραχώρηση του «χώρου 

Famalift» στην εταιρεία ΑΓ από τις 16.10.2018.   

(iv) Η υπογεγραμμένη Συμφωνία, μεταξύ ΑΛΚ και της εταιρείας ΑΓ, που τηρείται στο 

αρχείο της ΑΛΚ διαφέρει από αυτή που κατατέθηκε στην Ερευνητική Επιτροπή, αφού 

φέρει ημερομηνία υπογραφής 25.10.2018, ημερομηνία χαρτοσήμανσης 1.11.2018 και 

υπογράφεται από δύο μάρτυρες, σε αντίθεση με αυτή που είχε κατατεθεί στην 

Ερευνητική Επιτροπή, η οποία δεν υπογράφεται από μάρτυρες.  

(v) Η εγγυητική επιστολή και τα απαραίτητα πιστοποιητικά (Λευκό Ποινικό Μητρώο 

Εταιρείας, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κλάδο Πτωχεύσεων Εφόρου Εταιρειών 

κ.λπ.) προσκομίσθηκαν μετά τις 25.10.2018 (αρχές Νοεμβρίου).  

Το πιο πάνω γεγονότα, σε συνάρτηση με το γεγονός ότι ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής παρέλειψε 

να αναφέρει στην απαντητική επιστολή του προς το ΥΜΕΕ, ημερομηνίας 25.10.2018, ότι είχε ήδη 

υπογράψει την εν λόγω Συμφωνία, εγείρουν ερωτηματικά για την ακριβή ημερομηνία 

υπογραφής της Συμφωνίας. 

θ. Από τα πιο πάνω, φαίνεται ότι με τις ενέργειες της ΑΛΚ, αφενός με τη διαπραγμάτευση, 

μέσω αδιαφανών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, με νεοσυσταθείσες εταιρείες με 

περιορισμένο μετοχικό κεφάλαιο και ένα μοναδικό Διευθυντή/Μέτοχο, αφετέρου με την 

απαίτησή της για συμπερίληψη του όρου για καταβολή από τον αδειούχο προς την Αρχή του 

υπολοίπου των οφειλόμενων δικαιωμάτων από τους προηγούμενους μισθωτές του χώρου και 

στην εξασφάλιση απαλλακτικών βεβαιώσεων από τον εκκαθαριστή της εταιρείας FS (βεβαίωση 

που τελικά δεν έλαβαν), την εταιρεία FT (η οποία ενώ ήταν υπό εκκαθάριση, η ΑΛΚ αρκέστηκε σε 

βεβαίωση από τους διευθυντές της) και τον κ. Μ1 για τυχόν απαιτήσεις ή αξιώσεις τους εναντίον 

της Αρχής, δημιουργούνται υπόνοιες για ενδεχόμενη διαπλοκή ή/και κατάχρησης εξουσίας εκ 

μέρους του ΔΣ της Αρχής.  

Εν κατακλείδι, διαπιστώνουμε ότι ενδεχομένως να υπήρξαν παράνομες ενέργειες εκ μέρους των 

επιχειρηματιών και κατάχρηση εξουσίας από την ΑΛΚ, που είχαν ως αποτέλεσμα την πλήρη 

απαλλαγή συγκεκριμένων εταιρειών από τις οφειλές τους προς την ΑΛΚ και τον χρηματισμό 

συγκεκριμένων προσώπων.  

ι. Η σύσταση της Ερευνητικής Επιτροπής έγινε από την τότε Υπουργό Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατ’ 

επίκληση του άρθρου του άρθρου 14(2) του περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου (Ν.38/1973), 

όπου προβλέπεται ότι: 

«Εν η περιπτώσει ο Υπουργός έχει λόγους να πιστεύη ότι επιβάλλεται η διερεύνησις των 

δραστηριοτήτων της Αρχής, ούτος δύναται, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, να 

συστήση ερευνητικήν επιτροπή, συγκειμένης εξ’ ενός ή πλειόνων προσώπων, ινά προβή εις 

την διερεύνησιν συγκεκριμένου τινός θέματος και εις την υποβολήν των επί τούτω 

πορισμάτων αυτής δι’ εγγράφου εκθέσεως προς τον Υπουργόν.»  
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Τα εδάφια (3) και (4) του ίδιου άρθρου προβλέπουν τα ακόλουθα: 

«(3) Διά τηv τελεσφόρov άσκησιv της τoιαύτης ερεύvης, η ως άvω ερευvητική επιτρoπή 

κέκτηται και δύvαται vα εvασκή απάσας τας εξoυσίας, άτιvας κέκτηται και ασκεί Ερευvητική 

Επιτρoπή διoριζoμέvη βάσει τωv διατάξεωv τoυ περί Ερευvητικώv Επιτρoπώv Νόμoυ ή παvτός 

ετέρoυ Νόμoυ αvτικαθιστώvτoς αυτόv. 

(4) Ο Υπoυργός διαβιβάζει τηv έκθεσιv της Επιτρoπής πρoς τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov, 

συvυπoβάλλωv πρoς τoύτoις και τας επί τoύτω συστάσεις αυτoύ τo δε Υπoυργικόv Συμβoύλιov 

εκδίδει oδηγίας κατά τo δoκoύv. Ο Υπoυργός διαβιβάζει συγχρόvως αvτίγραφov της εκθέσεως 

της Επιτρoπής πρoς τov Πρόεδρov της Βoυλής τωv Αvτιπρoσώπωv.» 

Με βάση την παράγραφο (ιβ) του άρθρου 7 του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου, η Ερευνητική 

Επιτροπή έχει εξουσία «να δημοσιοποιεί το πλήρες κείμενο της έκθεσης ή μέρος αυτής σε περίπτωση 

που σε συνεννόηση με τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας διαπιστώνει ότι τίθεται σε κίνδυνο η 

εθνική ασφάλεια του κράτους». Στην προκειμένη περίπτωση, το κείμενο της έκθεσης όχι μόνο δεν 

δημοσιοποιήθηκε αλλά ούτε και στάλθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπως ρητά 

καθορίζει το προαναφερόμενο εδάφιο 14(4) του περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου. 

Η Αρχή στην απαντητική επιστολή της, ημερομηνίας 22.12.2021, ανέφερε ότι το ΥΜΕΕ είχε υποβάλει 

απάντηση για το συγκεκριμένο θέμα προς την Υπηρεσία μας.  

Η Υπηρεσία μας σημειώνει ότι το ΥΜΕΕ στις 12.11.2018, σε επιστολή του προς τη Νομική Υπηρεσία 

και με κοινοποίηση στην Ελεγκτική Υπηρεσία, ανέφερε απλώς ότι η παραχώρηση της άδειας στην 

εταιρεία ΑΓ θα αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης από την Ερευνητική Επιτροπή. 

5.20 Παραχώρηση αδειών σε εταιρείες για χρήση χερσαίων χώρων στο λιμάνι 
Λάρνακας 

 Σύμφωνα με τον περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο  (Ν. 38/1973), η Αρχή έχει καθήκον, μεταξύ 

άλλων, «να καθορίζη, ρυθμίζη, ελέγχη και απαγορεύη την χρήσιν οιωνδήποτε περιοχών λιμένων ή 

την κίνησιν ή οιασδήποτε δραστηριότητας εντός αυτών» όπως και «να συνάπτη παντός είδους 

συμβάσεις ή υπογράφη πάσης φύσεως έγγραφα». 

Επισημαίνουμε ότι, δεν υπάρχει νομοθετημένη διαδικασία στον τρόπο επιβολής του δικαιώματος 

χρήσης των αποθηκευτικών χώρων που παραχωρούνται από την Αρχή, αλλά επαφίεται στη 

διακριτική ευχέρεια του ΔΣ της Αρχής, με αποτέλεσμα να παρατηρείται ανομοιομορφία στον τρόπο 

επιβολής του δικαιώματος χρήσης των αποθηκευτικών χώρων που έχουν παραχωρηθεί από την 

Αρχή. 

Συγκεκριμένα, η Αρχή προέβηκε στην παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αποθηκευτικών χώρων σε 

δύο εταιρείες (ΒΑ και ΒΒ), των οποίων η φύση των εργασιών τους προσομοιάζει, ακολουθώντας 

διαφορετικό τρόπο επιβολής του καταβλητέου δικαιώματος προς την Αρχή. Στην πρώτη περίπτωση, 

το καταβλητέο δικαίωμα επιβλήθηκε σύμφωνα με τον χώρο που εκάστοτε χρησιμοποιείτο από την 

εταιρεία, ενώ στη δεύτερη περίπτωση το καταβλητέο δικαίωμα επιβλήθηκε σύμφωνα με ολόκληρο 

τον χώρο που είχε στην κατοχή της η εταιρεία. 
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5.20.1 Παραχώρηση άδειας χρήσης στην εταιρεία ΒΑ  

Η εταιρεία ΒΑ, με επιστολή της προς την Αρχή, ημερομηνίας 10.5.2017, υπέβαλε αίτημα για 

παραχώρηση άδειας χρήσης ανοικτού χώρου στοιβασίας, έκτασης 100.000 τ.μ. στο λιμάνι της 

Λάρνακας, για σκοπούς εξυπηρέτησης της εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα των 

υδρογονανθράκων. 

Σε απαντητική επιστολή της, ημερομηνίας 18.5.2017, προς την εταιρεία, η Αρχή ανέφερε ότι 

παραχωρεί χερσαίο ανοικτό μη ασφαλτοστρωμένο χώρο, έκτασης περίπου 37.200 τ.μ., με ετήσιο 

δικαίωμα ύψους €15,00 τ.μ. πλέον Φ.Π.Α. και χερσαίο ανοικτό ασφαλτοστρωμένο χώρο, έκτασης 

περίπου 37.070 τ.μ., με ετήσιο δικαίωμα ύψους €33,32 τ.μ. πλέον Φ.Π.Α. 

Η εταιρεία, στην προσπάθειά της να επιτύχει την παραχώρηση από την Αρχή του ζητηθέντος 

συνολικού χώρου των 100.000 τ.μ., ανέφερε με επιστολή της, ημερομηνίας 19.6.2017, ότι επρόκειτο 

να διαχειριστεί την παραλαβή, αποθήκευση και φόρτωση σε υποστηρικτικά πλοία πέραν των 112.000 

τόνων σωλήνων διαφόρων διαμετρημάτων, όπως και εμπορευματοκιβώτια και γενικό φορτίο. 

Επιπρόσθετα, τόνισε ότι ήταν διατεθειμένη να προβεί στην ενοικίαση ασφαλτοστρωμένου χώρου 

έκτασης 56.300 τ.μ. με ετήσιο δικαίωμα €33,32/τ.μ. πλέον Φ.Π.Α. και μη ασφαλτοστρωμένου χώρου 

απαλλαγμένου από βλάστηση και από ξένα αντικείμενα συνολικής έκτασης 43.700 τ.μ. με ετήσιο 

δικαίωμα ύψους €10,00/τ.μ. πλέον Φ.Π.Α. (αντί €15,00/τ.μ. πλέον Φ.Π.Α. που ζήτησε η Αρχή) και να 

αναλάβει το κόστος εξυγίανσης του εδάφους, το οποίο επρόκειτο να ανέλθει σε ποσό πέραν των 

€900.000. Πρότεινε επίσης ότι, η χρέωση θα ξεκινούσε με την πρώτη εκφόρτωση και αποθήκευση 

σωλήνων και ακολούθως θα επιβαλλόταν ανάλογα με τη χρήση του χώρου, σύμφωνα με 

συγκεκριμένο πλάνο. 

Το ΔΣ σε συνεδρία του, ημερομηνίας 20.6.2017, συναίνεσε στην παραχώρηση του χερσαίου χώρου 

των 100.000 τ.μ., με καταβολή του δικαιώματος όπως αναφέρεται πιο πάνω, σύμφωνα με τον χώρο 

που θα χρησιμοποιείτο από την εταιρεία, νοουμένου ότι, με την υπογραφή της άδειας, η εταιρεία θα 

υπέβαλλε χρονοδιάγραμμα για τη χρήση των χώρων που θα χρησιμοποιούσε μέχρι τη συμπλήρωση 

του έργου. Ο χώρος που θα ελευθερωνόταν κάθε φορά με την απομάκρυνση του φορτίου που 

φορτωνόταν, θα παρέμενε στην αρμοδιότητα της Αρχής για διαχείριση. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, η πρόθεση της εταιρείας για εξυγίανση του εδάφους έπαιξε καθοριστικό 

ρόλο στην απόφαση του ΔΣ για παραχώρηση του ζητηθέντος χώρου των 100.000 τ.μ., όπως και στη 

μείωση του ετήσιου δικαιώματος του μη ασφαλτοστρωμένου χώρου από €15,00/τ.μ. πλέον Φ.Π.Α., 

σε €10,00/τ.μ. πλέον Φ.Π.Α., η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι το ΔΣ θα έπρεπε να θέσει ως 

προϋπόθεση στην εταιρεία να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη δαπάνη που θα 

προέκυπτε. 

Στις 29.1.2018, η Αρχή ενέκρινε αίτημα της εταιρείας για ενεργοποίηση του δικαιώματος αύξησης του 

χερσαίου μη ασφαλτοστρωμένου χώρου στα 64.000 τ.μ., όπως προνοείτο στον όρο 2–«Περιγραφή 

του Χώρου, σημείο 1.2» της άδειας χρήσης ημερομηνίας 20.7.2017. 

Ακολούθως, το ΔΣ σε συνεδρία του που έγινε στις 19.3.2019, ενέκρινε αίτημα της εταιρείας για 

έκδοση νέας άδειας για την περίοδο 1.1.2019-31.12.2019, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, 
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εκτός από τον σκοπό της άδειας χρήσης του χώρου, ο οποίος επεκτάθηκε, ώστε να παρέχεται η 

δυνατότητα χρήσης του χώρου για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε έργου της εταιρείας 

πουδραστηριοποιείται στον τομέα των υδρογονανθράκων, εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής 

Ζώνης χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, με αποδέσμευση των χερσαίων ασφαλτοστρωμένων 

χώρων έκτασης 56.300 τ.μ. και με επιβολή ετήσιου δικαιώματος €11,13/τ.μ. πλέον Φ.Π.Α., για τη 

χρήση του μη ασφαλτοστρωμένου χώρου έκτασης 64.000 τ.μ. 

Ημερ. 

έκδοσης 

Αρ. τιμολογίου/ 

(πιστωτικής 

σημείωσης) 

Περίοδος 

αδειών 

χρήσης 

Ανοικτός 

ασφαλτ. 

χώρος (τ.μ.) 

Ετήσιο 

δικαίωμα 

άδειας ανά 

τ.μ. πλέον 

Φ.Π.Α. (€) 

Ανοικτός 

μη 

ασφαλτ. 

χώρος 

(τ.μ.) 

Ετήσιο 

δικαίωμα 

άδειας ανά 

τ.μ. πλέον 

Φ.Π.Α. (€) 

Σύνολο 

χώρων 

(τ.μ.) 

Καταβληθέντα 

δικαιώματα (€) 

5.4.2018 PSI 33258
(1)

 10.2.2018-

26.2.2018 

10.030 33,32 30.890 10,00 40.920 29.953 

5.4.2018 PSI 33259
(1) 27.2.2018-

5.3.2018 

11.694 33,32 31.607 10,00 43.301 13.535 

6.8.2018 PSI 39770
(1) 26.2.2018-

4.3.2018 

15.920 33,32 23.700 10,00 39.620 14.718 

6.8.2018 PSI 39772
(1) 5.3.2018-

31.3.2018 

8.737 33,32 21.065 10,00 29.802 37.117 

6.8.2018 PSI 39774
(1) 1.4.2018-

30.4.2018 

13.201 33,32 13.776 10,00 26.977 47.475 

6.8.2018 PSI 39776
(1) 1.5.2018-

31.5.2018 

10.711 33,32 11.410 10,00 22.121 40.002 

6.8.2018 PSI 39777
(1) 1.6.2018-

30.6.2018 

3.207 33,32 15.84 10,00 18.291 21.181 

6.8.2018 PSI 39779 1.7.2018-

31.7.2018 

3.207 33,32 12.423 10,00 15.630 19.627 

28.9.2018 PSI 43612 14.7.2018-

28.9.2018 

3.500 33,32 0 0 3.500 17.489 

28.9.2018 PSI 43615 28.7.2018-

13.8.2018 

1.040 33,32 0 0 1.040 1.919 

28.9.2018 PSI 43616 28.7.2018-

26.9.2018 

0 0 10.000 10,00 10.000 19.887 

28.9.2018 PSI 43616 30.8.2018-

14.9.2018 

0 0 6.000 10,00 6.000 3.130 

5.10.2018 PSI 43052
(1) 1.7.2018-

31.7.2018 

2.371 33,32 10.859 10,00 13.230 15.932 

5.10.2018 PSI 43054
(1) 1.8.2018-

31.8.2018 

2.371 33,32 6.374 10,00 8.745 12.123 

22.1.2019 PSI 48259
(1) 1.12.2018-

30.11.2018 

112 33,32 6.052 10,00 6.164 5.281 

22.1.2019 PSI 48260
(1) 1.12.2018-

31.12.2018 

112 33,32 6.715 10,00 6.827 6.020 

Σύνολο 305.389 

Σημείωση: (1) Τα τιμολόγια εκδόθηκαν από την Αρχή με καθυστέρηση. Συγκεκριμένα, τα τιμολόγια που 

αφορούσαν στο δικαίωμα άδειας χρήσης για τις περιόδους 10.2.2018-5.3.2018, 26.2.2018-30.6.2018, 

1.7.2018-31.8.2018 και 1.11.2018-31.12.2018 εκδόθηκαν στις 5.4.2018, 6.8.2018, 5.10.2018 και 22.1.2019, 

αντίστοιχα. 
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Από τον πιο πάνω πίνακα προκύπτει ότι, η εταιρεία χρησιμοποίησε πολύ λιγότερη έκταση 

χερσαίου ασφαλτοστρωμένου χώρου από την παραχωρηθείσα έκταση των 56.300 τ.μ., γεγονός 

το οποίο θα έπρεπε να προβληματίσει την Αρχή κατά πόσο θα έπρεπε να προβεί σε ανανέωση 

της άδειας χρήσης για 64.000 τ.μ. 

Σύσταση: Η Αρχή, κατά την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων, να ενεργεί με 

αντικειμενικότητα και παράλληλα να προασπίζει τα συμφέροντα της Αρχής και κατ' επέκταση 

της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

5.20.2 Παραχώρηση άδειας χρήσης στην εταιρεία ΒΒ  

Η Αρχή, στις 8.11.2017 παραχώρησε άδεια χρήσης ανοικτών χώρων στο λιμάνι Λάρνακας συνολικής 

έκτασης 29.450 τ.μ. (16.500 τ.μ. ασφαλτοστρωμένος και 12.950 τ.μ. μη ασφαλτοστρωμένος) στην 

εταιρεία ΒΒ, για χρήση ανοικτών αποθηκευτικών χώρων, για την τοποθέτηση σωλήνων και για χρήση 

γενικού φορτίου για χρονική περίοδο έξι μηνών από τις 15.11.2017-14.5.2018. Η εταιρεία ΒΒ 

δραστηριοποιείται στον τομέα των υδρογονανθράκων. 

Η εταιρεία υπέγραψε την άδεια με καθυστέρηση στις 17.1.2018, μετά που είχε γίνει αποδεκτό 

αίτημά της από το ΔΣ της Αρχής στις 12.12.2017, για παροχή διευκολύνσεων στην καταβολή του 

ποσού των €498.253, το οποίο αποτελεί το συνολικό ποσό της άδειας χρήσης που θα έπρεπε να 

καταβληθεί προκαταβολικά, σε 6 μηνιαίες δόσεις ύψους €83.042 η κάθε μια (καθώς και 

καταβολής εγγυητικής επιστολής, η οποία θα ανερχόταν στο ποσό των €70.000).   

Όπως αναφέρεται σε επιστολή της Αρχής, ημερομηνίας 5.1.2018, προς την εταιρεία, σε 

περίπτωση καθυστέρησης στην αποπληρωμή του οφειλόμενου ποσού θα επιβάλλονταν από την 

Αρχή τόκοι υπερημερίας. Όπως διαπιστώσαμε, η Αρχή δεν προέβη σε επιβολή τόκων 

υπερημερίας, παρότι η εταιρεία δεν τήρησε τις υποχρεώσεις της, ως προς τον χρόνο καταβολής 

του οφειλόμενου ποσού.  

Στις 12.6.2018, το ΔΣ της Αρχής ενέκρινε παραχώρηση προς την εταιρεία επιπρόσθετου 

ασφαλτοστρωμένου χώρου έκτασης 24.410 τ.μ., για την περίοδο από τις 15.1.2018 - 31.3.2018, 

για ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών της, ενώ με τη λήξη της εν λόγω περιόδου η εταιρεία 

αποδέσμευσε ασφαλτοστρωμένο χώρο συνολικής έκτασης 17.690 τ.μ., ο οποίος, σύμφωνα με 

ηλεκτρονικό της μήνυμα, ημερομηνίας 30.3.2018, δεν ήταν πλέον απαραίτητος. 

Συναφώς αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τον όρο 1.2.2 της άδειας χρήσης, ο αδειούχος θα είχε τη 

δυνατότητα ανανέωσης της άδειας χρήσης για περαιτέρω έξι μήνες (15.5.2018 - 14.11.2018), με 

τους ίδιους όρους, μετά την υποβολή γραπτού αιτήματος προς την Αρχή ένα τουλάχιστον μήνα 

πριν από τη λήξη της άδειας. 

Όπως διαπιστώσαμε, με επιστολή της Αρχής, ημερομηνίας 12.11.2018, ουσιαστικά εγκρίθηκε αίτημα 

της εταιρείας για ανανέωση της άδειας χρήσης που αφορούσε σε ασφαλτοστρωμένο και μη 

ασφαλτοστρωμένο χώρο, έκτασης 23.220 τ.μ. και 12.950 τ.μ., αντίστοιχα, για περίοδο πέραν των 6 

μηνών (15.5.2018-31.12.2018). Σημειώνουμε ότι δεν έχει εντοπιστεί σχετική απόφαση του ΔΣ. 
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Ημερ. 

έκδοσης 

Αρ. 

Τιμολογίου/ 

(πιστωτικής 

σημείωσης) 

Περίοδος 

αδειών 

χρήσης 

Ανοικτός 

ασφαλτ. 

χώρος 

(τ.μ.) 

Ετήσιο 

δικαίωμα 

άδειας 

ανά τ.μ. 

πλέον 

Φ.Π.Α. (€)  

Ανοικτός 

μη 

ασφαλτ. 

χώρος 

(τ.μ.) 

Ετήσιο 

δικαίωμα 

άδειας ανά 

τ.μ. πλέον 

Φ.Π.Α. (€) 

Σύνολο 

χώρων 

(τ.μ.) 

Καταβληθέντα 

δικαιώματα 

(€) 

         

5.1.2018 PSI 29553 15.11.2017 – 

14.5.2018 

16.500 33,32 12.950 22,21 29.450 498.253 

13.9.2018 PSI 41856
(1)

 15.1.2018 – 

31.3.2018 

24.410 33,32 0 0 24.410 201.530 

13.9.2018 PSI 41856
(1)

 1.4.2018 – 

14.5.2018 

15.220 33,32 0 0 15.220 72.749 

13.9.2018 (PSCR 06499) 1.4.2018 -

14.5.2018 

(8.500) 33,32 0 0 (8.500) (40.629) 

13.9.2018 PSI 41857 15.5.2018 -

31.12.2018 

23.220 33,32 12.950 22,21 36.170 799.297 

Σύνολο 1.531.200 

Σημείωση: (1) Τα τιμολόγια εκδόθηκαν από την Αρχή με καθυστέρηση. Συγκεκριμένα, τα τιμολόγια που αφορούσαν 

στο δικαίωμα άδειας χρήσης για τις περιόδους 15.1.2018-31.3.2018 και 1.4.2018-14.5.2018 εκδόθηκαν στις 

13.9.2018. 

Στις 14.10.2019, μετά από απόφαση του ΔΣ, ημερομηνίας 17.9.2019, υπογράφηκε, με μεγάλη 

καθυστέρηση, μεταξύ της Αρχής και της εταιρείας ΒΒ, η άδεια χρήσης για την περίοδο 1.1.2019 -

31.12.2019, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, όπως η προηγούμενη άδεια χρήσης, εκτός 

από  ορισμένους όρους που αφορούσαν στο δικαίωμα της άδειας και τη σχετική τραπεζική 

εγγύηση. 

Συγκεκριμένα, η άδεια χρήσης αφορούσε στην παραχώρηση ανοικτών χώρων συνολικής έκτασης 

20.949 τ.μ. (8.000 τ.μ. ασφαλτοστρωμένος και 12.949 τ.μ. μη ασφαλτοστρωμένος), όπως και 

κλειστού αποθηκευτικού χώρου εμβαδού 2.730 τ.μ., για τοποθέτηση σωλήνων, γενικού φορτίου 

και υλικών, οι οποίοι ζητήθηκαν από την εταιρεία για τη διεκπεραίωση των εργασιών της. Η 

τραπεζική εγγύηση ορίστηκε στο ποσό των €100.000, με ισχύ μέχρι τις 31.3.2020. 

Όπως παρατηρήσαμε, η ανανεωμένη άδεια χρήσης αφορούσε σε ανοικτούς και κλειστούς 

αποθηκευτικούς χώρους, ενώ η προηγούμενη άδεια αφορούσε μόνο στη χρήση ανοικτών 

αποθηκευτικών χώρων. Επιπλέον, στην ανανεωμένη άδεια η εταιρεία έχει το δικαίωμα να 

τοποθετεί και υλικά πέραν από την τοποθέτηση σωλήνων και γενικού φορτίου. 

Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι, η ανομοιομορφία που παρατηρήσαμε στον τρόπο επιβολής 

από την Αρχή των δικαιωμάτων χρήσης των αποθηκευτικών χώρων που παραχωρήθηκαν στις 

δύο εταιρείες, αποτελεί παραβίαση των βασικών αρχών της χρηστής διοίκησης και της ίσης 

μεταχείρισης των πολιτών. 

Σύσταση: Τα δικαιώματα χρήσης, των αποθηκευτικών χώρων που παραχωρεί η Αρχή, να είναι 

ομοιόμορφα για παρόμοιες περιπτώσεις και να τηρούνται οι αρχές της χρηστής διοίκησης και 
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της ίσης μεταχείρισης. Σε περίπτωση που οι διαθέσιμοι χώροι δεν είναι αρκετοί για να 

καλύψουν όλη τη ζήτηση, τότε η διάθεση να γίνει μέσω ανοικτών και διάφανων διαδικασιών. 

Η Αρχή, στην απαντητική επιστολή της, ημερομηνίας 22.12.2021, αναφορικά με το πιο πάνω 

σχόλιο, υποδεικνύει ότι, παρόλο που και οι δύο άδειες αφορούν στη χρήση αποθηκευτικών 

χώρων, εντούτοις είναι ανομοιόμορφες λόγων των ιδιαιτεροτήτων τους. 

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της άδειας προς την εταιρεία ΒΑ, αυτή είχε ενημερώσει την Αρχή 

ότι είχε υποβάλει προσφορά για να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης σε εταιρεία που 

δραστηριοποιείται στον τομέα των υδρογονανθράκων. Το αίτημα χώρου στο λιμάνι Λάρνακας 

ήταν για την πιο πάνω υπηρεσία, υπό την προϋπόθεση ότι θα ήταν ο επιτυχών προσφοροδότης. 

Νοείται ότι σε περίπτωση όπου η εταιρεία δεν θα ήταν η ανάδοχος, δεν θα είχε ανάγκη των 

χώρων και θα ακύρωνε τη σχετική άδεια. 

Επίσης, η εταιρεία προχώρησε με δικά της έξοδα να καθαρίσει και να κάνει τον σχετικό χώρο στο 

λιμάνι προσβάσιμο, ο οποίος χώρος, ουδέποτε αξιοποιήθηκε από την ΑΛΚ από την κατασκευή 

του λιμανιού, καθώς δεν ήταν σε χρήσιμη κατάσταση (π.χ. ο χώρος δεν ήταν ισοπεδωμένος, είχε 

αρκετή άγρια βλάστηση κ.λπ.). 

Η διαδικασία ολοκλήρωσης της προσφοράς που είχε υποβάλει η εταιρεία είχε αρκετή χρονική 

περίοδο και για την περίοδο που η εταιρεία δεν παρείχε τις σχετικές υπηρεσίες, η ΑΛΚ 

αποφάσισε όπως μειώσει τη χρέωση των σχετικών χώρων, θεωρώντας ότι αυτή ήταν η χρυσή 

τομή, καθώς με αυτό τον τρόπο η ΑΛΚ θα λάμβανε έσοδα για χώρους που ήταν ανεκμετάλλευτοι 

και η εταιρεία θα ήταν σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες της άμεσα αν ήταν η ανάδοχος. Επίσης, 

καθώς ο όγκος του εξοπλισμού που έφερνε η εταιρεία δεν ήταν σταθερός κατά τη διάρκεια του 

έργου αλλά βάσει των αναγκών και του χρόνου εισαγωγής τους, δεν ήταν εφικτό να αξιολογηθεί 

κατά πόσο ο χώρος που χρησιμοποιούσε μέχρι στιγμής η εταιρεία ήταν ικανοποιητικός ή όχι. Από 

τη στιγμή που υπήρξε αίτημα για επιπρόσθετους χώρους, η ΑΛΚ αξιολόγησε το αίτημα βάσει 

διαθεσιμότητας χώρων στο λιμάνι και ζήτησης. 

Αναφέρει, επίσης, ότι η αδειοδότηση λιμενικών χώρων είναι μία από τις κύριες οικονομικές 

δραστηριότητες της ΑΛΚ, σε ένα πλέον ανταγωνιστικό περιβάλλον (καθώς και οι διαχειριστές του 

λιμανιού Λεμεσού παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες) και για τον λόγο αυτό, η ΑΛΚ ακολουθεί 

διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης αιτημάτων, μέσω των οποίων διασφαλίζεται η αύξηση των 

εσόδων τους και η βιωσιμότητα του Οργανισμού σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

5.21 Διαγωνισμός αρ. 7/2014 – Διαχείριση, λειτουργία, εκμετάλλευση και 
συντήρηση του χώρου και των υποστατικών του παλαιού λιμανιού 
Λεμεσού 

Ο πιο πάνω διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 13.6.2014, με ανοιχτή διαδικασία προσφορών. Ως 

προθεσμία υποβολής των προσφορών, καθορίστηκε η 1.8.2014 και ώρα 12:00 το μεσημέρι και 

ενδιαφέρθηκαν δέκα οικονομικοί φορείς, αλλά υποβλήθηκε μόνο μια προσφορά. 

Στις 8.8.2014, η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης ετοίμασε σημείωμα προς την Αναπληρώτρια 

Γενική Διευθύντρια, με το οποίο την ενημέρωνε ότι μετά την προκαταρκτική μελέτη της 
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υποβληθείσας προσφοράς διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν οικονομικοί όροι που θα έπρεπε να 

αξιολογηθούν και ζήτησε τη συμμετοχή προσοντούχου ατόμου σε λογιστικά θέματα (qualified 

accountant) ως πρόσθετου μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης, για την αξιολόγηση των όρων 

αυτών. Επίσης, ζητήθηκε να ληφθεί νομική γνωμάτευση, όσον αφορά στην προϋπόθεση για τις 

τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες «να έχει αναλάβει ή να χειρίζεται επιτυχώς κατά τα 

τελευταία 5 έτη τη χρήση…». Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ενέκρινε να ζητηθεί νομική 

γνωμάτευση και τη συμμετοχή στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Προϊστάμενου Εσωτερικού 

Ελέγχου. 

Το ΔΣ, κατά τη συνεδρία του στις 9.9.2014, αποφάσισε την κατακύρωση του διαγωνισμού στον 

μοναδικό προσφοροδότη έναντι του ετήσιου συνολικού ποσού των €2.587.957 πλέον Φ.Π.Α., 

σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία στην έκθεσή της, ημερομηνίας 

27.8.2014, αναφέρει ότι η εν λόγω προσφορά ήταν εντός προδιαγραφών.  

Η Αρχή, με επιστολή, ημερομηνίας 17.9.2014, ενημέρωσε τον επιτυχόντα προσφοροδότη για την 

αποδοχή της προσφοράς για τη διαχείριση, λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση του χώρου 

και των υποστατικών του παλαιού λιμανιού Λεμεσού, με ετήσιο δικαίωμα €2.587.957 πλέον 

Φ.Π.Α., για περίοδο 10 χρόνων, με δικαίωμα ανανέωσης εκ μέρους του για ακόμα δέκα χρόνια. 

Επίσης, ζήτησε από τον Ανάδοχο να εφοδιάσει την Αρχή εντός 15 ημερών με εγγυητική επιστολή 

για το ποσό των €500.000, για την πιστή εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης, τα 

πιστοποιητικά που αναφέρονται στο Έντυπο 7 του Προσαρτήματος για την επιβεβαίωση της 

κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής και αντίγραφο των ασφαλιστήριων συμβολαίων 

(άρθρο 13, παράγραφος 7 του Μέρους Β: Συμφωνία – Ειδικοί Όροι Σύμβασης).  

Μετά τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ο νομικός σύμβουλος του 

Αναδόχου απέστειλε επιστολή στην Αρχή στις 19.9.2014, με την οποία ζητούσε την αποστολή 

εγγράφων/σχεδίων, τα οποία κρίνονταν απαραίτητα για τη διαπραγμάτευση με τους 

ενδιαφερόμενους αδειούχους, όπως αρχιτεκτονικά σχέδια, άδεια οικοδομής των υποστατικών, 

άδεια χρήσης των υποστατικών, άδεια λειτουργίας των υποστατικών και τελικό πιστοποιητικό 

έγκρισης. 

Στις 22.9.2014, ο νομικός σύμβουλος του Αναδόχου απέστειλε εκ νέου επιστολή στην Αρχή, με 

την οποία ανέφερε τις διαπιστώσεις του Αναδόχου από την επιτόπια επίσκεψή του στον χώρο 

του παλαιού λιμανιού Λεμεσού και οι οποίες εκ πρώτης όψεως έδειχναν να μην συνάδουν με τα 

έγγραφα/σχέδια της προσφοράς. Συγκεκριμένα, αναφέρει τα ακόλουθα: 

α. Η είσοδος/έξοδος αυτοκινήτων στους χώρους στάθμευσης, αλλά και των πεζών του 

γειτονικού κτηρίου (Portobello), γίνεται μέσα από τα καθορισμένα όρια συμβολαίου του 

παλαιού Λιμανιού. 

β. Στα αρχικά σχέδια, που δόθηκαν στο στάδιο του διαγωνισμού, περιλαμβανόταν 

πεζογέφυρα πάνω από τον ποταμό Γαρίλλη, η οποία οδηγούσε στην περιοχή της Μαρίνας 

Λεμεσού και η οποία δεν κατασκευάσθηκε. 
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γ. Στο χωροταξικό σχέδιο που δόθηκε στο στάδιο του διαγωνισμού, νότια του κτηρίου «Ι» 

υπήρχε χώρος πρασίνου, όπου αντί αυτού κατασκευάσθηκαν δημόσια αποχωρητήρια, τα 

οποία διαχειρίζεται ο Δήμος Λεμεσού. 

δ. Οι εργασίες πλακόστρωτων του παλαιού Λιμανιού, στο σημείο σύνδεσης με την Πλατεία 

Συντάγματος, δεν είχαν ολοκληρωθεί και υπήρχαν σχετικές ανωμαλίες. 

Επιπρόσθετα, στην πιο πάνω επιστολή ζητείτο από την Αρχή όπως ετοιμαζόταν κατάλογος 

εκκρεμών εργασιών, οι οποίες επηρέαζαν το αντικείμενο της σύμβασης, καθώς επίσης και τον 

χρόνο αποπεράτωσης εκάστου έργου.  

Ο νομικός σύμβουλος του Αναδόχου, στις 26.9.2014, με νέα επιστολή προς την Αρχή, έθεσε το 

αίτημα για αλλαγή χρήσης διάφορων καταστημάτων, αφού υπήρχε ενδιαφέρον από 

συγκεκριμένα άτομα για την ανάληψη αδειών εκμετάλλευσης των καταστημάτων αυτών. 

Παράλληλα, λόγω των εκκρεμοτήτων, ζητείτο επέκταση του χρονικού περιθωρίου για την έκδοση 

της εγγυητικής πιστής εκτέλεσης. 

Η Αρχή, σε απαντητική επιστολή της, ημερομηνίας 3.10.2014, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι τα 

εγκριθέντα σχέδια και τα σχέδια του διαγωνισμού για τις κατασκευαστικές εργασίες αξιοποίησης 

και ανάπλασης του παλαιού Λιμανιού δεν είχαν σημαντικές αποκλίσεις από την υφιστάμενη 

κατάσταση, ότι υπήρχε άδεια οικοδομής, η οποία συνεπαγόταν και την άδεια χρήσης που 

αναγράφεται σε αυτήν και ότι η άδεια λειτουργίας των υποστατικών περιλαμβανόταν στις 

υποχρεώσεις του κάθε αδειούχου. Ανέφερε επίσης ότι, η πρακτική που ακολουθείται συνήθως 

είναι, μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών εάν και εφόσον υπάρχουν αλλαγές, 

να κατατίθεται καλυπτική άδεια για τις τροποποιήσεις, ώστε στη συνέχεια να εξασφαλιστεί το 

Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης. Αναφορικά με την είσοδο/έξοδο (Portobello), ανέφερε ότι 

εγκρίθηκε από την Αρχή η παραχώρηση πρόσβασης των πεζών και οχημάτων διαμέσου της 

περιουσίας της Αρχής. Η πεζογέφυρα δεν περιλαμβανόταν στις κατασκευαστικές εργασίες 

αξιοποίησης και ανάπλασης του χερσαίου χώρου του παλαιού Λιμανιού. Τα δημόσια 

αποχωρητήρια ανεγέρθηκαν μετά από αίτημα του Δήμου Λεμεσού. Σε συνεννόηση με τον Δήμο 

Λεμεσού είχαν γίνει διευθετήσεις για την ομαλή σύνδεση του χώρου του παλαιού λιμανιού με 

την πλατεία Συντάγματος. Καταληκτικά, αναφέρεται ότι το έργο είχε ουσιαστικά συμπληρωθεί με 

το συμβόλαιο και είχε γίνει προσωρινή παραλαβή του από τον αρχιτέκτονα στις 15.3.2014. Οι 

εργασίες που εκκρεμούσαν ήταν καταγραμμένες από τον αρχιτέκτονα και εκτελούνταν από τον 

κυρίως εργολάβο κατά την περίοδο ευθύνης για ελαττώματα.  

Στις 13.10.2014 και 14.10.2014, ο νομικός σύμβουλος του Αναδόχου επανήλθε με νέες επιστολές, 

οι οποίες ανέφεραν τις αποκλίσεις που παρατηρούνταν, σε σχέση με τα αρχιτεκτονικά σχέδια, τη 

μη έκδοση τελικού πιστοποιητικού έγκρισης, καθώς επίσης τις σοβαρές ατέλειες/ελλείψεις του 

έργου. 

Το ΔΣ, στις 16.12.2014, εξέτασε το θέμα της μη υπογραφής της σύμβασης από τον Ανάδοχο, όπως 

προνοείται στους σχετικούς όρους του διαγωνισμού, ο οποίος αντί να προσέλθει για την 

προσκόμιση των απαραίτητων πιστοποιητικών και υπογραφή της σύμβασης, προχώρησε με 

επιστολή του, ημερομηνίας 16.12.2014, στην υποβολή προτάσεων προς την Αρχή, οι οποίες 
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αποτελούσαν τροποποίηση της προσφοράς του και αλλαγής ουσιωδών όρων του διαγωνισμού. 

Το ΔΣ στην ίδια συνεδρία, αποφάσισε όπως προχωρήσει αμέσως στην απαίτηση της Εγγύησης 

Συμμετοχής του Αναδόχου για το ποσό των €100.000 και η Αρχή να προχωρήσει σε νέα 

προκήρυξη διαγωνισμού για την παραχώρηση άδειας χρήσης για το κάθε υποστατικό ξεχωριστά. 

Ο Ανάδοχος ενημερώθηκε σχετικά με επιστολή της Αρχής, ημερομηνίας 7.1.2015. 

Σημειώνουμε ότι, ο Ανάδοχος καταχώρισε προσφυγή (αρ. 6/2015) στην Αναθεωρητική Αρχή 

Προσφορών (ΑΑΠ) εναντίον της πιο πάνω απόφασης και για εξέταση προσωρινού μέτρου. Η ΑΑΠ, 

έχοντας υπόψη το περιεχόμενο της προσβαλλόμενης απόφασης και τα γεγονότα, κατέληξε ότι 

δεν υπήρχε οτιδήποτε το οποίο θα μπορούσαν να αναστείλουν, καθότι η έκφραση και μόνο 

πρόθεσης από την Αρχή για να επαναπροκηρύξει τον διαγωνισμό δεν είναι αρκετή σύμφωνα με 

τον Νόμο Ν.104(Ι)/2010 για να προκαλέσει τη δική της παρέμβαση. Επίσης, η ΑΑΠ αποφάσισε ότι 

ούτε η απόφαση για κατάσχεση της εγγυητικής συμμετοχής είχε νόημα να ανασταλεί, αφού αυτή 

είχε ήδη εκτελεστεί.  

Σημειώνουμε, επίσης, ότι, εναντίον της απόφασης της Αρχής να προκηρύξει διαγωνισμό για τη 

διαχείριση του χώρου του παλαιού λιμανιού Λεμεσού είχε καταχωρηθεί προσφυγή (αρ. 

796/2015) από τον Ανάδοχο, η οποία απορρίφθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο στις 6.7.2020. 

Από τη διερεύνηση του πιο πάνω θέματος, η Υπηρεσία μας παρατήρησε τα ακόλουθα: 

α. Παρατηρήσαμε αποκλίσεις από τα σχέδια του διαγωνισμού, οι οποίες είχαν επισημανθεί από τον 

Ανάδοχο και επιβεβαιώθηκαν στη συνέχεια από την Αρχή. Σημειώνουμε ότι, η Αρχή εξασφάλισε 

στις 14.1.2016, σχεδόν δύο χρόνια μετά, άδεια οικοδομής για προσθηκομετατροπές στα 

υφιστάμενα κτήρια στον χώρο του παλαιού λιμανιού Λεμεσού.    

β. Παρόλο που είχε γίνει προσωρινή παραλαβή του έργου για την ανάπλαση του χερσαίου 

χώρου του παλαιού λιμανιού Λεμεσού στις 15.3.2014, παρατηρήσαμε ότι η γνωστοποίηση 

συμπλήρωσης εργασιών, για σκοπούς έκδοσης πιστοποιητικού τελικής έγκρισης, 

κατατέθηκε στις 20.11.2014 και όχι ενωρίτερα ή πολύ κοντά στον ουσιώδη χρόνο 

προκήρυξης της προσφοράς, ήτοι 13.6.2014. 

γ. Μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου, δεν είχε εξασφαλισθεί Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης, 

το οποίο αποτελεί εκ του Νόμου υποχρέωση (άρθρα 10(1) και 20(1) του περί Ρυθμίσεως 

Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 90). Οι σχετικές διατάξεις εναποθέτουν την υποχρέωση 

να μεριμνήσει για την έκδοση Πιστοποιητικού Τελικής Έγκρισης στον κάτοχο της άδειας 

οικοδομής, που είναι η Αρχή στην προκειμένη περίπτωση.  

Η Υπηρεσία μας επισημαίνει, ως θέμα αρχής, ότι η Αρχή δεν μπορεί να παραβιάζει τις ισχύουσες 

νομοθεσίες και να αποδεικνύεται αμελής, ως προς τη μέριμνα που θα πρέπει να επιδεικνύει, 

ώστε να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των νομοθεσιών.  

Σύσταση: Η Αρχή να προβεί στα αναγκαία διαβήματα για να χορηγηθεί Πιστοποιητικό Τελικής 

Έγκρισης, με σκοπό την αποκατάσταση της νομιμότητας.  

Η Αρχή στην απαντητική επιστολή της, ημερομηνίας 22.12.2021, αναφέρει ότι η ΑΛΚ κατέχει 

Άδεια Οικοδομής για το παλιό λιμάνι Λεμεσού που έκδωσε ο Δήμος Λεμεσού. Ο Δήμος Λεμεσού 
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δεν αρνήθηκε να εκδώσει Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης όλου του έργου. Η έκδοσή του όμως 

προϋπόθετε την έγκριση διάφορων αρμοδίων Τμημάτων, μεταξύ των οποίων και της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία όμως αρνήθηκε να επιθεωρήσει τα 

υποστατικά, χωρίς την εγκατάσταση των κουζινών στα υποστατικά. Τώρα όμως που ο κάθε 

χρήστης υποστατικού διαμορφώνει τον χώρο που του έχει παραχωρηθεί, έχει υποχρέωση, για 

οτιδήποτε αλλαγές/προσθήκες θα προβεί, να εξασφαλίσει τροποποιητική καλυπτική άδεια και 

Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης για το υποστατικό. Αυτή η διαδικασία γίνεται μέσω της ΑΛΚ. 

5.22 Καταγγελία για προνομιακή μεταχείριση της εταιρείας ΑΔ 

Στις 13.4.2018, λήφθηκε καταγγελία στην Υπηρεσία μας για προνομιακή μεταχείριση της 

εταιρείας ΑΔ από τη Διεύθυνση της Αρχής, η οποία διαβιβάσθηκε στην Αρχή για απόψεις. Η Αρχή, 

σε απαντητική επιστολή, ημερομηνίας 15.5.2018, παραθέτει τις απαντήσεις των δύο Διευθυντών 

λιμανιών Λεμεσού και Λάρνακας. 

Τα θέματα που καταγγέλθηκαν, οι σχετικές απαντήσεις της Αρχής και τα αποτελέσματα του 

ελέγχου της Υπηρεσίας μας παρατίθενται πιο κάτω: 

α. Στην καταγγελία αναφέρεται ότι «ανεγέρθηκε υποστατικό/αποθήκη στο χώρο του λιμανιού 

της Λάρνακας χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες άδειες». Η Αρχή απάντησε, σε ότι 

αφορά στο θέμα του υποστατικού, ότι απέστειλε πολλές επιστολές στην εταιρεία για να 

αποξηλώσει το εν λόγω υποστατικό, για το οποίο δεν είχε εξασφαλιστεί πολεοδομική άδεια. Οι 

εργασίες αποξήλωσης αναμενόταν να ολοκληρωθούν σύντομα.  

Η Υπηρεσία μας ζήτησε ενημέρωση κατά πόσο η εταιρεία έχει ολοκληρώσει τις εργασίες 

αποξήλωσης. 

β. Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, «με τους κανονισμούς της Αρχής Λιμένων, εταιρείες οι 

οποίες χρησιμοποιούν μηχανολογικό εξοπλισμό όπως γερανούς, φορτηγά, ανυψωτήρες είναι 

υποχρεωμένες να πληρώνουν δικαιώματα στην Αρχή Λιμένων Κύπρου τα οποία κυμαίνονται από 

10 – 15% και σύμφωνα με το τιμολόγιο που εκδίδει η εταιρεία προς τον πελάτη της. 

Επιπρόσθετα, πάνω στο τιμολόγιο πρέπει να αναγράφεται η σφραγίδα της Αρχής Λιμένων. Η 

εταιρεία ΑΔ, ως αδειούχος της Αρχής Λιμένων Κύπρου, προσφέρει υπηρεσίες σε διάφορες 

εταιρείες της Κύπρου και του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένου και της ΑΟ, στην οποία είναι οι 

μεγαλομέτοχοι. Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο η Αρχή Λιμένων παίρνει τα δικαιώματα 

δια τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία ΑΔ τη στιγμή που άλλες εταιρείες του ιδίου κλάδου 

καταβάλλουν ανελλιπώς τα δικαιώματα αυτά».  

Όσον αφορά στο ερώτημα κατά πόσο η Αρχή εισπράττει τα δικαιώματά της για τις υπηρεσίες που 

προσφέρει, ο Διευθυντής λιμανιού Λάρνακας διαβεβαιώνει ότι αυτό γίνεται για όλους τους 

αδειούχους, περιλαμβανομένης βεβαίως και της εταιρείας ΑΔ. Από τον προκαταρκτικό έλεγχο της 

Υπηρεσίας μας, διαφάνηκε ότι το 2014 η Αρχή παραχώρησε άδεια στην εταιρεία ΑΔ για χρήση 

μηχανικού εξοπλισμού (αυτοκίνητα, περονοφόρα οχήματα και φορτηγά), για φορτοεκφόρτωση 

πλοίων, καθώς και για παροχή υπηρεσιών για εξυπηρέτηση αναγκών ή/και φορτίων των 

διαφόρων αδειούχων στα λιμάνια Λάρνακας και Πάφου, η οποία έληξε στις 31.12.2017. Στις 
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2.7.2018, η Αρχή παραχώρησε άδεια χρήσης μηχανικού εξοπλισμού στα λιμάνια Λάρνακας, 

Βασιλικού και Πάφου, με αναδρομική ισχύ από 1.1.2018 μέχρι 31.12.2018. Επίσης, στις 29.6.2018 

η Αρχή παραχώρησε άδεια χρήσης γερανών στα λιμάνια Λάρνακας, Βασιλικού και Πάφου, με 

αναδρομική ισχύ από 1.1.2018 μέχρι 31.12.2018. Παρατηρήσαμε σημαντική καθυστέρηση, πέραν 

των έξι μηνών, στην ανανέωση των αδειών για χρήση μηχανικού εξοπλισμού και γερανών στα 

λιμάνια Λάρνακας και Πάφου.  

Επίσης, από προκαταρκτική διερεύνηση της κίνησης λογαριασμού της εταιρείας για τα έτη 2017 

και 2018, παρατηρήσαμε ότι δεν υπάρχουν τιμολογήσεις από την Αρχή για δικαιώματα χρήσης 

μηχανικού εξοπλισμού και γερανών στα λιμάνια Λάρνακας και Πάφου, τα οποία, με βάση τα 

σχετικά διατάγματα, κυμαίνονται από 10% μέχρι 15% του τιμολογίου που εκδίδει η εταιρεία προς 

τον πελάτη της. Σημειώνουμε, επίσης, ότι στις 6.3.2018, η εταιρεία υπέβαλε αίτημα προς την 

Αρχή για χρήση πρόσθετων γερανών και μηχανικού εξοπλισμού στα λιμάνια Λάρνακας και 

Πάφου.  

Συναφώς αναφέρουμε ότι, δεν υπάρχει καταγεγραμμένη διαδικασία που να διασφαλίζει ότι η 

Αρχή εισπράττει όλα τα δικαιώματα για χρήση μηχανικού εξοπλισμού.   

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως, η Αρχή αναπτύξει διαδικασία τιμολόγησης των 

δικαιωμάτων χρήσης μηχανικού εξοπλισμού και σύστημα εσωτερικού ελέγχου που να 

διασφαλίζουν τα συμφέροντα της Αρχής και να αποκλείονται περιπτώσεις διαφυγόντων 

εσόδων. Επίσης, σε περιπτώσεις που συνομολογούνται ειδικές συμφωνίες, θα πρέπει να 

εφαρμόζονται οι βασικές αρχές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, όπως είναι η αρχή της 

χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και αυτές να καταχωρίζονται σε 

μητρώο συμβολαίων. 

γ. Σύμφωνα με την καταγγελία, «υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες η εταιρεία ΑΔ 

εργοδότησε τρίτη εταιρεία να εργαστεί για λογαριασμό της η οποία δεν είχε τις απαιτούμενες 

άδειες από την Αρχή Λιμένων, η διεύθυνση της οποίας έκανε εξαίρεση και επέτρεψε στη μη 

αδειούχα εταιρεία να εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασίες». 

Ο Διευθυντής λιμανιού Λάρνακας διαβεβαιώνει ότι ουδέποτε επέτρεψε σε μη αδειούχα εταιρεία 

την εκτέλεση εργασιών στον λιμενικό χώρο.  

δ. Στην καταγγελία αναφέρεται ότι «η εταιρεία ΑΔ μισθώνει χώρο εντός του λιμανιού 

Λεμεσού πολύ περισσότερο από το χώρο που της είχε υποδειχθεί βάσει συμφωνίας για το οποίο 

δεν καταβάλλει επιπλέον ενοίκιο, σε πλήρη επίγνωση των λειτουργών της Αρχής Λιμένων 

Κύπρου». 

Σε απαντητική επιστολή της, η Αρχή αναφέρει ότι έχει παραχωρήσει τέσσερεις άδειες χρήσης 

χώρων στην εταιρεία ΑΔ στην περιοχή που η Αρχή παραμένει διαχειριστής στο λιμάνι Λεμεσού. 

Οι άδειες χρήσης αφορούν στη χρήση χερσαίων χώρων εκτάσεως 12.200 τ.μ. (6.400 τ.μ., 2.800 

τ.μ., 2.000 τ.μ., 1.000 τ.μ.) και ο χώρος για τον οποίο γίνεται αναφορά είναι παρακείμενος του 

χώρου των 6.400 τ.μ. και έχει έκταση 4.500 τ.μ. 
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Κατά τη διάρκεια της ασφαλτόστρωσης και περίφραξης του χώρου των 6.400 τ.μ., η εταιρεία 

χρησιμοποίησε τον παρακείμενο χώρο και τοποθετούσε διάφορα άχρηστα αντικείμενα/μπάζα. Η 

Αρχή προέβη σε γραπτή παρατήρηση προς την εταιρεία για την παρανομία που διέπραττε και 

παραχώρησε, στο πλαίσιο καλής θέλησης, εύλογη χρονική περίοδο για αποκατάσταση του εν 

λόγω χώρου. Ο χώρος δεν είχε ολοκληρωτικά καθαριστεί έγκαιρα και ως εκ τούτου η Αρχή 

επέβαλε και δικαίωμα χρήσης του εν λόγω χώρου εμβαδού 4.500 τ.μ., το οποίο καθορίστηκε σε 

€8.580,81 (€24/τ.μ./έτος x 4500 τ.μ. x 29/365 = €8.580,81) πλέον ΦΠΑ, για την περίοδο από 

21.2.2018 μέχρι 21.3.2018. Η Αρχή ενημέρωσε την εταιρεία ότι το πρόστιμο και το δικαίωμα 

χρήσης θα συνέχιζαν να επιβάλλονται, μέχρις ότου παραδώσουν τον εν λόγω χώρο κενό και 

ελεύθερο κατοχής. 

ε. Σύμφωνα με την καταγγελία, «Η εταιρεία ΑΔ έχει κερδίσει την προσφορά για συντήρηση 

των λιμανιών υπό τη διαχείριση της Αρχής Λιμένων Κύπρου με σημαντικό ποσό αλλά με 

υποβαθμισμένη παρουσία στις υποχρεώσεις αυτές». 

Όσον αφορά στις συντηρήσεις των λιμανιών, η Αρχή στην απαντητική επιστολή της αναφέρει, 

μεταξύ άλλων, ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο επιτυχών προσφοροδότης είναι εταιρεία άλλη 

από την εταιρεία ΑΔ και το Τμήμα Πολιτικής Μηχανικής & Αρχιτεκτονικής της Αρχής, δεν 

αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη διεκπεραίωση των εργασιών συντήρησης.  

Από διερεύνηση του θέματος με τις χρονιαίες συντηρήσεις των λιμανιών παρατηρήσαμε τα 

ακόλουθα:  

α.  Η Αρχή κάθε χρόνο προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την εκτέλεση έργων συντήρησης 

και επειγόντων και μικρών έργων στα λιμάνια. Τα τελευταία χρόνια (διαγωνισμοί αρ. 

11/2014, 6/2016, 16/2017) επιτυχών προσφοροδότης είναι η εταιρεία ΑΜ (Διευθυντές/ 

Μέτοχοι: Ε.Φ. και Ι.Φ.), η οποία έχει τους ίδιους Διευθυντές/Μέτοχους με την εταιρεία ΑΔ. 

β. Όπως παρουσιάζεται στο Τεύχος Προσφοράς, ο τρόπος αξιολόγησης των προσφορών 

πραγματοποιείται στη βάση της ποσοστιαίας αύξησης ή μείωσης που θα προσφέρει ο 

προσφοροδότης και της ποσοστιαίας βαρύτητας που έχει κάθε είδος εργασίας. 

Συγκεκριμένα, η ποσοστιαία αύξηση ή μείωση πολλαπλασιάζεται με την ποσοστιαία 

βαρύτητα κάθε είδους εργασίας, προστίθεται και βγαίνει το συνολικό άθροισμα 

μονάδων.  Η πιο οικονομικά συμφέρουσα προσφορά είναι αυτή που επιτυγχάνει το 

μικρότερο άθροισμα μονάδων. Ο συγκεκριμένος τρόπος αξιολόγησης δεν αποτελεί συνήθη 

πρακτική αξιολόγησης προσφορών τεχνικών έργων και μπορεί, ενδεχομένως, να θεωρηθεί 

πολύπλοκη διαδικασία, ιδιαίτερα για Εργολήπτες Ε′ τάξης, καθώς απαιτεί ελαφρώς πιο 

εξειδικευμένες υπολογιστικές γνώσεις. Ωστόσο, αυτός ο τρόπος αξιολόγησης είχε 

εφαρμοστεί σε όλες τις εκάστοτε προκηρύξεις του υπό αναφορά διαγωνισμού. 

γ. Αξίζει να σημειωθεί ότι, καθώς δεν παρέχονται ενδεικτικές ποσότητες των εργασιών που 

πρόκειται να πραγματοποιηθούν, ο προσφοροδότης στον οποίο κατακυρωνόταν ο 

διαγωνισμός όλα τα προηγούμενα έτη (το 2014 και το 2016 ο ένας εκ των τριών 

προσφερόμενων συνδυασμών έργων κατακυρωνόταν σε άλλο προσφοροδότη), αποκτά 

συγκριτικό πλεονέκτημα στις ποσοστιαίες αυξήσεις/μειώσεις, τις οποίες θα δηλώσει στην 
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προσφορά του, λόγω της προηγούμενης πολυετούς εμπειρίας του στην εκτέλεση των έργων 

αυτών. Δηλαδή, εάν γνωρίζει ότι κάποια συγκεκριμένα είδη εργασιών, τα οποία θα κληθεί 

να εκτελέσει, απαιτούν πολλά ή λίγα υλικά, εξοπλισμό, εργατοώρες κ.λπ., θα προσαρμόσει 

τις τιμές του (πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη και τις οικονομίες κλίμακας) και κατ’ επέκταση 

τις ποσοστιαίες αυξήσεις/μειώσεις, με τέτοιο τρόπο, ώστε να συγκεντρώσει μικρότερο 

άθροισμα μονάδων, αποκτώντας  πλεονέκτημα έναντι των άλλων προσφοροδοτών. 

Η Αρχή, στην απαντητική επιστολή της, ημερομηνίας 22.12.2021, μας ανέφερε τα εξής: 

Αναφορικά με το σημείο (α), το υποστατικό έχει αποξηλωθεί και το θέμα έληξε. 

Όσον αφορά στο σημείο (β), η ΑΛΚ χρεώνει για τα φορτία που αφορούν στο ZOHR PROJECT της 

εταιρείας SP, την οποία αντιπροσωπεύει η ναυτιλιακή εταιρεία AO, με επιβεβαιωμένες τιμές από 

τις 28.12.2017. Οι χρεώσεις της USC (στοιβαδορική εταιρεία) για το κόστος λιμενεργατών θα 

απευθύνεται κατευθείαν στον λιμενικό πράκτορα AO. Η ΑΛΚ θα εισέπραττε €5,50/τόνο φορτίου 

για την εκφόρτωση και μεταφορά, επιπλέον των δικαιωμάτων επίβλεψης παραλαβής-

παράδοσης. Επειδή η Αρχή δεν διέθετε ούτε διαθέτει εξοπλισμό εκφόρτωσης-φόρτωσης 

σωλήνων στον αποθηκευτικό χώρο, εκχώρησε αυτό το δικαίωμα στην εταιρεία ΑΔ, με τον όρο να 

μην εισπράττει δικαιώματα 15% για τη χρήση εξοπλισμού (RICH TACKER).  

Οι χρεώσεις της Αρχής για το φορτίο σωλήνων ανέρχεται σε €10,50/τόνο και από αυτό το ποσό τα 

€9,40/τόνο έπρεπε να καταβάλλονται στην USC, βάσει συμφωνίας της Αρχής με την USC. Ως εκ 

τούτου, στην Αρχή θα έμενε μόνο το €1,10/τόνο συν τα δικαιώματα 15% για τη χρήση μηχανικού 

εξοπλισμού (€0,45/τόνο = €3,00/τόνο * 15%). Με τη συμφωνία που έγινε, η Αρχή εισέπραττε 

€5,50/τόνο συν τα δικαιώματα επίβλεψης-παραλαβής-παράδοσης αντί €1,10+€0,45=€1,55/τόνο.  

Δεν υπήρξε χρήση γερανών της εταιρείας ΑΔ στο λιμάνι Πάφου και για αυτό δεν υπήρξε ανάγκη 

τιμολόγησης από την ΑΛΚ. 

Για το σημείο (γ), η θέση της Αρχής παραμένει ως έχει. 

Όσον αφορά στο σημείο (δ), όντως η εταιρεία χρησιμοποιούσε πρόσθετο χώρο, ο οποίος και 

χρεωνόταν στην εταιρεία ως πραγματική χρήση, μέχρις ότου τον εγκατέλειψε και περιορίστηκε 

σε χρήση μόνο του αδειούχου χώρου της. 

Αναφορικά με το σημείο (ε), η Αρχή αναφέρει ότι η διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού είναι σε 

συμμόρφωση με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου 143/2016.   

5.23 Αγώνες πλαγιολίσθησης αυτοκινήτου 

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, η οποία υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας αναφορικά με 

την ισχυριζόμενη παράνομη παραχώρηση των εγκαταστάσεων στο λιμάνι Λεμεσού, για τη 

διεξαγωγή του αγώνα πλαγιολίσθησης αυτοκινήτων του Παγκύπριου πρωταθλήματος στις 10 και 

11 Μαρτίου 2018 στο κρηπίδωμα του λιμανιού Λεμεσού, ζητήθηκαν οι απόψεις της Αρχής, 

σχετικά με ερωτήματα που εγέρθηκαν στην εν λόγω καταγγελία και συγκεκριμένα (1) κατά πόσο 

η Αρχή έδωσε την έγκρισή της για τη διεξαγωγή του αγώνα και (2) κατά πόσο η αλλαγή χρήσης 

του χώρου του λιμανιού είναι νόμιμη. 
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Η Αρχή, στην απαντητική επιστολή της, ημερομηνίας 27.3.2018, μας ανέφερε ότι ο νέος 

Διαχειριστής του Λιμανιού, η εταιρεία DP World Limassol Ltd, ο οποίος ανέλαβε τη διαχείριση του 

τερματικού γενικού εμπορίου από τις 29.1.2017, αποτάθηκε στην Αρχή για παραχώρηση άδειας 

στη διοργανώτρια εταιρεία των αγώνων. H Αρχή, στο πλαίσιο της τήρησης των διαδικασιών που 

εφαρμόζει σε ανάλογες περιπτώσεις, παρέπεμψε το θέμα στο ΥΜΕΕ, ως το καθ’ ύλην αρμόδιο 

Υπουργείο. Το ΥΜΕΕ, απαντώντας στην Αρχή, ανέφερε ότι «δεν συναινεί με τη διεξαγωγή των εν 

λόγω αγώνων, καθότι δεν έχουν καμία σχέση με λιμενικές δραστηριότητες». Ακολούθως, η Αρχή 

ενημέρωσε τον Διαχειριστή ότι θα έπρεπε να επικοινωνήσει απευθείας με το ΥΜΕΕ για 

περαιτέρω οδηγίες. 

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τον όρο 13.1 της συμφωνίας παραχώρησης για τη διαχείριση 

του τερματικού γενικού εμπορίου, ο αναθέτων φορέας χορηγεί στον διαχειριστή, από την 

επίσημη ημερομηνία ανάληψης των εργασιών του λιμανιού, το δικαίωμα να κατέχει και να 

χρησιμοποιεί την περιοχή του λιμανιού, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος χρήσης του 

εναέριου και θαλάσσιου χώρου, στον βαθμό που του είναι αναγκαίο αποκλειστικά για την 

εκτέλεση των λιμενικών του δραστηριοτήτων και την τήρηση των υποχρεώσεών του, όπως και 

την άσκηση των δικαιωμάτων του, σύμφωνα με τη συμφωνία παραχώρησης. 

13.1 Subject to Clauses 13.2 and 13.3, the Grantor grants to the ΜTO with effect from the 

Takeover Date the right to enter upon, use and occupy the ΜPT Port Area, including the right to 

use the air space within the ΜΤT Port Area and the Marine Services Area, to the extent necessary 

for, and for the sole purpose of, the ΜTO carrying out the Port Activities and complying with its 

obligations and exercising its rights pursuant to this Agreement (the ″ ΜPT Port Area Rights″). 

Επιπλέον, ο όρος 13.3 της Σύμβασης Παραχώρησης προνοεί ότι, ο Διαχειριστής μπορεί να 

επιτρέπει σε τρίτα μέρη είτε να εισέρχονται και να καταλαμβάνουν περιοχή του λιμανιού, σε 

σχέση με την εκτέλεση των λιμενικών τους δραστηριοτήτων, είτε να πραγματοποιούν εμπορική 

επιχείρηση σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η περιοχή αυτή 

χρησιμοποιείται για τις λιμενικές τους δραστηριότητες, ότι κάθε ρύθμιση πρέπει να γίνεται στη 

βάση ελεύθερης διαπραγμάτευσης υπό κανονικούς εμπορικούς όρους, σύμφωνα με τους όρους 

της σύμβασης και ότι ο διαχειριστής δεν θα δικαιούται να χορηγεί δικαιώματα σε τρίτα μέρη σε 

ολόκληρη την περιοχή του λιμανιού. 

13.3 The ΜTO may permit third parties either to enter upon and occupy the ΜPT Port Area in 

relation to the carrying out of any of the Port Activities or to carry out a commercial enterprise in 

accordance with this Agreement, provided that the third parties use the area directly related to the 

Port Activities, any arrangements shall be on an arm’s length commercial basis and subject to the 

terms of this Agreement and provided further that the ΜTO shall not be entitled to grant rights to 

third parties over the entirety of the ΜPT Port Area. 

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, ο Διαχειριστής προέβηκε σε παραχώρηση άδειας στη διοργανώτρια 

εταιρεία για τη διεξαγωγή των αγώνων, κατά παράβαση των όρων 13.1 και 13.3 της συμφωνίας 

παραχώρησης, αφού η διεξαγωγή των αγώνων πλαγιολίσθησης δεν συνιστά σε λιμενικές 

δραστηριότητες. 
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Το γεγονός της διεξαγωγής των αγώνων πλαγιολίσθησης στις καθορισμένες ημερομηνίες δηλώνει 

ότι, αφενός το ΥΜΕΕ, ως το καθ’ ύλην αρμόδιο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο από 

πλευράς της Δημοκρατίας της εφαρμογής των όρων της σύμβασης παραχώρησης, δεν προέβηκε 

σε οποιεσδήποτε ενέργειες για την ορθή εφαρμογή τους και αφετέρου η Αρχή δεν άσκησε 

επαρκή έλεγχο στις δραστηριότητες εντός του λιμανιού, όπως καθορίζεται στον Νόμο.  

Σύσταση: Η Αρχή, σε συνεννόηση με το ΥΜΕΕ, να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προς 

αποφυγή παρόμοιων περιστατικών. 

Η Αρχή, στην απαντητική επιστολή της, ημερομηνίας 22.12.2021, ανέφερε ότι η εποπτεία από την 

Αρχή για τον τρόπο χρήσης των χώρων από τους Διαχειριστές γίνεται από το Τμήμα Ρύθμισης 

Λιμενικών Θεμάτων.  Η Αρχή, μετά από αυτό το συμβάν, πρόβηκε σε καταγγελίες στο ΥΜΕΕ, στο 

πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου, που απέτρεψαν τη διεξαγωγή εκ νέου αγώνων πλαγιολίσθησης 

αλλά και καταγγελίες που αφορούσαν στη χρήση της αίθουσας επιβατών για άλλους σκοπούς, 

εκτός της καθορισμένης από την Πολεοδομική Αρχή χρήσης της, π.χ. γάμο, έκθεση προϊόντων, 

κ.λπ. 

5.24 Καταβολή αποζημίωσης στους αδειούχους λιμενικούς αχθοφόρους 
Λεμεσού και Λάρνακας 

Όπως αναφέρθηκε και στην επιστολή μας για το έτος 2015, στο πλαίσιο της διαδικασίας 

ανάθεσης των εμπορικών δραστηριοτήτων των λιμανιών Λεμεσού και Λάρνακας σε στρατηγικούς 

επενδυτές, προωθήθηκε η κατάργηση του θεσμού του αδειούχου αχθοφόρου, έτσι ώστε να 

δημιουργηθεί ευελιξία στη διεκπεραίωση βασικών λειτουργιών και ειδικότερα στη διακίνηση 

φορτίων στα λιμάνια με οικονομικότερους όρους. Με την κατάργηση του θεσμού του αδειούχου 

αχθοφόρου, τέθηκε θέμα αποζημίωσής τους, όπως και ρύθμισης της διεξαγωγής των 

αχθοφορικών εργασιών στο μεταβατικό στάδιο από την ημέρα κατάργησης του θεσμού των 

αδειούχων αχθοφόρων, μέχρι και την ανάληψη των εργασιών/δραστηριοτήτων των λιμανιών από 

τους στρατηγικούς επενδυτές στα λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας. Ο Υπουργός Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων, μαζί με τη διαπραγματευτική ομάδα του Υπουργείου και με τη συμβολή 

των χρηματοοικονομικών συμβούλων της ανάθεσης των εμπορικών δραστηριοτήτων του 

λιμανιού Λεμεσού (Rothschild), κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία με τους Συνδέσμους 

Αδειούχων Αχθοφόρων Λεμεσού και Λάρνακας. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο στις 3.6.2015 αποφάσισε: 

α. Να εγκρίνει το ύψος των αποζημιώσεων για τους Συνδέσμους Αδειούχων Λιμενικών 

Αχθοφόρων Λεμεσού και Λάρνακας και τους βασικούς όρους των σχετικών συμφωνιών. 

β.  Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων:  

(i)  Να δώσει οδηγίες στην Αρχή, εάν χρειαστεί, να υποβάλει σχετικό αίτημα στο πλαίσιο 

του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού για το 2015 και του Προϋπολογισμού του 

2016, για καταβολή των αποζημιώσεων. 

(ii)  Να εισηγηθεί στην Αρχή την υλοποίηση της πιο πάνω συμφωνίας και να υπογράψει 

τις σχετικές νομικές συμβάσεις, μετά που θα διαπραγματευτεί τους επιμέρους όρους 
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της, ως μέρος της γενικής κυβερνητικής πολιτικής, η οποία επηρεάζει το δημόσιο 

συμφέρον. 

Όσον αφορά στις αποζημιώσεις του Συνδέσμου Αδειούχων Λιμενικών Αχθοφόρων Λάρνακας, 

ακολούθησαν οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 22.7.2015 και 14.12.2015, 

οι οποίες κατέληγαν στα ακόλουθα: 

α.  Να εγκρίνει το ύψος των αποζημιώσεων για τον Σύνδεσμο Αδειούχων Λιμενικών 

Αχθοφόρων Λάρνακας και τους βασικούς όρους της νέας σχετικής συμφωνίας.  

β.  Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων να εισηγηθεί στην 

Αρχή Λιμένων Κύπρου την υλοποίηση της πιο πάνω συμφωνίας και την υπογραφή των σχετικών 

νομικών συμβάσεων, ως μέρος της γενικής κυβερνητικής πολιτικής, η οποία επηρεάζει το 

δημόσιο συμφέρον.  

5.24.1 Συμφωνία με τους αδειούχους αχθοφόρους Λεμεσού 

Στις 7.8.2015, υπογράφηκε συμφωνία με τους 28 αδειούχους αχθοφόρους Λεμεσού (εν ενεργεία 

αδειούχοι αχθοφόροι και αφυπηρετήσαντες), με την οποία αποδέχθηκαν την παραίτηση τους 

από όλα τα δικαιώματα των αδειών που κατείχαν και την κατάργηση των αδειών τους ως 

αδειούχων αχθοφόρων, έναντι αποζημίωσης €27 εκ. Η συμφωνία διαλάμβανε την άμεση 

καταβολή του ποσού των €20 εκ. (μειωμένου κατά τα ποσά που όφειλαν στο Τμήμα Φορολογίας) 

και την καταβολή του ποσού των €7 εκ. εντός 15 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της 

συμφωνίας ή μόλις τα λειτουργικά κέρδη από την αχθοφορική υπηρεσία, η οποία κατά τη 

μεταβατική περίοδο μέχρι την ανάληψη των αχθοφορικών υπηρεσιών από στρατηγικό επενδυτή 

θα παρεχόταν από ιδιωτική εταιρεία που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό, έφθαναν τα €7 εκ.  

Η Αρχή, τον Αύγουστο του 2015, κατέβαλε στον Σύνδεσμο Αδειούχων Λιμενικών Αχθοφόρων 

Λεμεσού ποσό ύψους €17,5 εκ. και ποσό ύψους €2,5 εκ. στον Έφορο Φορολογίας, για οφειλές 

των αδειούχων αχθοφόρων, ενώ κατά τους μήνες Απρίλιο και Νοέμβριο του 2016 πληρώθηκαν, 

ως αποζημίωση, ποσά ύψους €2,7 εκ. και €3,9 εκ., αντίστοιχα. Επιπλέον, συνολικό ποσό ύψους 

€330.819 (€260.624 τον Απρίλιο και €70.195 τον Νοέμβριο) καταβλήθηκε στον Έφορο 

Φορολογίας, για οφειλές των αδειούχων αχθοφόρων. 

Πέραν τούτου, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την απόφασή του, ημερομηνίας 3.6.2015, ενέκρινε 

την καταβολή ποσού €1 εκ. στους εξήντα δύο υπαλλήλους του Συνδέσμου Αδειούχων Λιμενικών 

Αχθοφόρων Λεμεσού για τον τερματισμό των εργασιών τους, ενώ σε μεταγενέστερη απόφαση 

στις 16.9.2015, ενέκρινε αύξηση του ποσού σε €1,5 εκ. Το σχετικό Μνημόνιο Συμφωνίας, που 

υπογράφτηκε την 1.9.2015, αναφέρεται στην παραχώρηση κατά χάρη αποζημιώσεων ύψους €1,5 

εκ., με τον τερματισμό της παροχής αχθοφορικών υπηρεσιών προς την Αρχή. Σε μεταγενέστερη 

απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 25.11.2016, αποφασίστηκε όπως η 

πληρωμή ποσού ύψους €1,5 εκ., ως χαριστικές αποζημιώσεις προς τους υπαλλήλους του 

Συνδέσμου Αδειούχων Λιμενικών Αχθοφόρων Λεμεσού, γίνει από το κράτος, αντί από την Αρχή. 

Αποφασίστηκε, επίσης, όπως η κατανομή του εν λόγω ποσού γίνει από το ΥMEE, σε συνεννόηση 

με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Για τον σκοπό αυτό, εγκρίθηκε η μεταφορά του €1,5 εκ., 
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που περιλαμβανόταν στον Προϋπολογισμό της Αρχής για το έτος 2016, στο Πάγιο Ταμείο του 

κράτους. Η μεταφορά του εν λόγω ποσού έγινε στις 26.1.2017. 

5.24.2 Συμφωνία με τους αδειούχους αχθοφόρους Λάρνακας  

Στις 16.12.2015, υπογράφηκε συμφωνία με τους 22 αδειούχους αχθοφόρους Λάρνακας (εν 

ενεργεία αδειούχοι αχθοφόροι και αφυπηρετήσαντες), με την οποία αποδέκτηκαν την παραίτηση 

τους από όλα τα δικαιώματα των αδειών που κατείχαν και την κατάργηση των αδειών τους ως 

αδειούχων αχθοφόρων, έναντι  αποζημίωσης €3,6 εκ.  Η συμφωνία διαλάμβανε την άμεση 

καταβολή του ποσού των €3,21 εκ. (μειωμένου κατά τα ποσά που όφειλαν στο Τμήμα 

Φορολογίας) και την καταβολή του ποσού των  €0,39 εκ. σε 13 αδειούχους αχθοφόρους, οι 

οποίοι θα παρείχαν αχθοφορικές και άλλες υπηρεσίες στο λιμάνι Λάρνακας κατά τη μεταβατική 

περίοδο (16.12.2015 - 15.1.2017).  

Η Αρχή κατέβαλε στις 16.12.2015 ποσό €3,21 εκ. στο δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τους 

αδειούχους αχθοφόρους, ενώ συνολικό ποσό ύψους  €0,39 εκ. καταβλήθηκε κατά τους μήνες 

Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώβριο του 2016  και Ιανουάριο του 2017. 

Σύμφωνα με τον όρο 3.2 (α) της συμφωνίας, η Αρχή, επιπρόσθετα από το ποσό της αποζημίωσης 

ως πιο πάνω, θα κατέβαλλε στους 13 υφιστάμενους αδειούχους αχθοφόρους συνολικό ποσό 

ύψους €67.600, για τη μίσθωση αχθοφορικών και άλλων υπηρεσιών, οι οποίοι θα προσέφεραν 

τις υπηρεσίες τους οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας, χωρίς να τους δίνεται υπερωριακή 

αποζημίωση.  

Συναφώς αναφέρουμε ότι, οι όροι και οι προϋποθέσεις της μίσθωσης υπηρεσιών, όπως και ο τρόπος 

καταβολής του μηνιαίου μισθώματος, θα αποτελούσαν αντικείμενο ξεχωριστής γραπτής συμφωνίας 

μεταξύ της Αρχής και ενός εκάστου των 13 αδειούχων αχθοφόρων (όρος 3.2 (δ)). 

Επιπλέον, στον όρο 3.2 (ε) της συμφωνίας προνοείτο ότι, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, 

οι 13 αδειούχοι αχθοφόροι θα συνέχιζαν να εργοδοτούν τον μηχανικό τους, με μηνιαία αμοιβή 

ύψους €1.420, για όσο χρονικό διάστημα το εν λόγω πρόσωπο θα απασχολείτο στο λιμάνι της 

Λάρνακας. 

Πέραν των πιο πάνω μισθώσεων, διαπιστώσαμε ότι η Αρχή ανέθεσε σε δύο εκ των αχθοφόρων (α) 

την παροχή αχθοφορικών υπηρεσιών για την περίοδο 1.2.2016-15.1.2017 και (β) την παροχή 

υπηρεσιών συντονιστή εργασιών των ατόμων που παρείχαν αχθοφορικές υπηρεσίες για την περίοδο 

16.12.2015-15.1.2017, με την καταβολή του ποσού των €800 μηνιαίως.  

Μέσα στο πλαίσιο των συμφωνιών μίσθωσης υπηρεσιών, που συνήψε η Αρχή για την παροχή 

υπηρεσιών (α) λειτουργού αχθοφορικών εργασιών (β) χρέωσης αχθοφορικών (γ) συντονιστή 

εργασιών και (δ) μηχανικού αχθοφορικών μηχανημάτων, κατά τα έτη 2016 και 2017, καταβλήθηκαν 

συνολικά ποσά ύψους €87.710 και €134.850, αντίστοιχα, όπως  παρατίθενται στον πιο κάτω πίνακα. 
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H Αρχή, στις 13.7.2017, σύναψε συμφωνία μίσθωσης λιμενικών και/ή αχθοφορικών και/ή 

μηχανικών και/ή μηχανολογικών και/ή άλλων σχετικών υπηρεσιών με τη νεοσυσταθείσα 

Κυπριακή εταιρεία ΑΖ, με Διευθυντές 2 εκ των 13 αδειούχων αχθοφόρων. 

Αρ. 

ατόμων 

Περιγραφή παρεχόμενων 

υπηρεσιών 
Περίοδος 

Μηνιαία 

αμοιβή 

Συνολική 

Δαπάνη 

   € € 

13 Αχθοφορικές υπηρεσίες(1) 16.7.2017 - 15.7.2018 1.522,62 237.529 

5 Λιμενικές υπηρεσίες 16.7.2017 - 15.7.2018 1.168,65 70.119 

1 Υπηρεσίες μηχανικού αχθοφορικών 

μηχανημάτων 

1.11.2017 - 31.9.2018 1.420,00 17.040 

Σημείωση: (1) Ο Συντονιστής αχθοφορικών υπηρεσιών αμείβεται επιπρόσθετο ποσό €400/μήνα. 
 

Αρ. 

ατόμων 
Περιγραφή Περίοδος 

Μηνιαία 
αμοιβή 

Συνολική δαπάνη 

€ 2017 (€) 2016 (€) 

13 Συμφωνία μίσθωσης 

υπηρεσιών λειτουργού 

αχθοφορικών εργασιών 

16.12.2015-15.12.2016 400 - 62.400 

  16.12.2016-15.1.2017 400 5.200 - 

  16.1.2017-15.7.2017 1500 114.650 - 

1 Μηχανική υποστήριξη 

στις αχθοφορικές 

εργασίες 

16.12.2015-8.1.2016 2400 - 690 

1 Συμφωνία μίσθωσης 

υπηρεσιών μηχανικού  

αχθοφορικών 

μηχανημάτων 

1.2.2016-31.1.2017 1.420 1.420 15.620 

  1.2.2017-31.7.2017 1.420 8.520 - 

  1.8.2017-31.10.2017 1.420 4.260 - 

1 Συμφωνία μίσθωσης 

υπηρεσιών για παροχή 

υπηρεσιών χρέωσης 

αχθοφορικών 

1.2.2016-15.1.2017 400 400 4.200 

1 Συμφωνία μίσθωσης 

υπηρεσιών για παροχή 

υπηρεσιών συντονιστή 

εργασιών 

16.12.2015-15.1.2017 400 400 4.800 

Σύνολο    134.850 87.710 
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Σημειώνουμε ότι, η Αρχή, για την περίοδο από 1.1.2017 μέχρι 31.8.2018, κατέβαλε €1,3 εκ. 

περίπου για τη μίσθωση λιμενικών και/ή αχθοφορικών και/ή μηχανικών και/ή μηχανολογικών 

και άλλων σχετικών υπηρεσιών στο λιμάνι Λάρνακας. 

Η Υπηρεσία μας κρίνει ότι η μίσθωση αχθοφορικών και άλλων σχετικών υπηρεσιών από την Αρχή 

με απευθείας ανάθεση, αρχικά στους 13 αδειούχους αχθοφόρους και μετέπειτα σε εταιρεία που 

φαίνεται να συστάθηκε αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, από αδειούχους αχθοφόρους, 

παραβιάζει τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του υγιούς ανταγωνισμού.   

Παρατηρήσαμε επίσης ότι, λειτουργός της Αρχής, ο οποίος φαίνεται να έχει συμμετοχή στις 

διαπραγματεύσεις για αναθεώρηση της συμφωνίας με την εταιρεία ΑΖ (το ηλεκτρονικό μήνυμα 

ημερομηνίας 11.7.2018 του λειτουργού της Αρχής προς τη Γενική Διευθύντρια Αρχής είναι 

σχετικό) και εκτελεί καθήκοντα επιβλέποντα λειτουργού στο λιμάνι Λάρνακας, έχει συγγενή 

πρώτου βαθμού, ο οποίος είναι ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας ΑΖ (το ηλεκτρονικό μήνυμα 

ημερομηνίας 16.10.2017 του νομικού συμβούλου προς τον Διευθυντή του λιμανιού Λάρνακας 

είναι σχετικό) και ως εκ τούτου φαίνεται να προκύπτει προς εξέταση θέμα ενδεχόμενης ύπαρξης 

κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, το οποίο αναμένουμε ότι θα διερευνηθεί από την Αρχή 

και θα ενημερωθούμε σχετικά. 

Σύσταση: Οι υπάλληλοι της Αρχής να εξαιρούνται από οποιεσδήποτε διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων, προς διασφάλιση της αμεροληψίας, όπως προνοείται και στον περί των Γενικών 

Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμο (Ν.158(I)/1999). Επιπρόσθετα, θεωρούμε σημαντικό 

όπως η Αρχή ετοιμάσει εγκύκλιο/οδηγία, στην οποία να καθορίζεται διαδικασία με την οποία 

στελέχη θα αποτείνονται για να διευκρινίζουν κατά πόσο τίθεται θέμα σύγκρουσης 

συμφερόντων για περιπτώσεις που τους αφορούν, ώστε να είναι ξεκάθαρο πότε και σε ποιες 

διεργασίες μπορούν να συμμετέχουν ή να απέχουν. 

5.24.3 Απόφαση Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού αρ. 54/2012 

Στην απόφαση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) με αρ. 54/2012, αναφέρεται 

ότι στοιχειοθετούνται παραβάσεις των άρθρων 3(1)(β) και 3(1)(δ) του Νόμου Ν.13(Ι)/2008, για 

σύμπραξη περιοριστική του ανταγωνισμού από τον Σύνδεσμο Αδειούχων Λιμενικών Αχθοφόρων 

(ΣΑΛΑ) Λεμεσού , των άρθρων 6(1)(β) και 6(1)(γ) του Νόμου για καταχρηστική εκμετάλλευση της 

δεσπόζουσας θέσης του και επέβαλε διοικητικό πρόστιμο στον ΣΑΛΑ ύψους €214.063. Η 

προθεσμία καταβολής του προστίμου έληξε στις 18.1.2013, χωρίς καμία ανταπόκριση από 

μέρους του ΣΑΛΑ, ο οποίος  καταχώρισε προσφυγή υπ’ αριθμό 259/2013 εναντίον της απόφασης 

της ΕΠΑ, η οποία απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο στις 7.12.2015. Η Πρόεδρος της ΕΠΑ, 

με επιστολή της, ημερομηνίας 17.12.2015, προς τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και 

Έργων, ζήτησε όπως το ποσό των €214.063 αποδοθεί προς την Κυπριακή Δημοκρατία, κατά την 

εξαγορά των αδειών τους, «εισήγηση η οποία δεν έγινε αποδεκτή, για να μην τεθεί σε κίνδυνο η 

ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης των εμπορικών δραστηριοτήτων του λιμανιού σε 

στρατηγικό επενδυτή».   
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5.24.4 Νομικό καθεστώς αναφορικά με τον Σύνδεσμο Αδειούχων Λιμενικών 
Αχθοφόρων (ΣΑΛΑ) Λεμεσού και πώς αυτό επηρεάζει τις δοθείσες 
αποζημιώσεις 

Το θέμα της νομικής υπόστασης του ΣΑΛΑ Λεμεσού εγέρθηκε σε γνωμάτευση που λήφθηκε από 

τον νομικό σύμβουλο της Αρχής στις 11.9.2014, για το θέμα των αδειούχων αχθοφόρων στο 

λιμάνι Λεμεσού, ο οποίος ανέφερε ότι «Οι Α.Α. στο λιμάνι της Λεμεσού είναι οργανωμένοι σε 

Σύνδεσμο ο οποίος φέρει την ονομασία ΣΑΛΑ (Σύνδεσμος Αδειούχων Αχθοφόρων Λεμεσού). Ο 

ΣΑΛΑ δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο, αφού δεν είναι εγγεγραμμένος με κάποια νομοθεσία ως 

Συντεχνία, ως Σωματείο ή ως Εταιρεία. Είναι ένα αυθύπαρκτο (sui generis) σώμα, χωρίς νομική 

υπόσταση και σ’ αυτόν συμμετέχουν όλοι οι Αδειούχοι Αχθοφόροι του λιμανιού, οι οποίοι και 

εργάζονται ως αυτοεργοδοτούμενοι». Σημειώνουμε πως, παρόλο ότι ο νομικός σύμβουλος 

αναφέρθηκε στο ΣΑΛΑ Λεμεσού, τα νομικά σημεία που ήγειρε αναμένεται ότι ισχύουν και για τον 

Σύνδεσμο Αδειούχων Λιμενικών Αχθοφόρων Λάρνακας. Αναφέρεται, επίσης ότι η Αρχή ουδέποτε 

παραχώρησε γραπτή άδεια χρήσης και διαχείρισης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, αλλά 

ούτε απαγόρευσε τη χρήση του και ως εκ τούτου έμμεσα συγκατατέθηκε στην παραμονή και 

διεξαγωγή εργασιών και δραστηριοτήτων στον συγκεκριμένο χώρο. Όσον αφορά στον 

τερματισμό της άδειας χρήσης, ο νομικός σύμβουλος της Αρχής αναφέρει ότι ο νόμιμος 

τερματισμός της άδειας, με τον τρόπο που περιγράφει, δεν παρέχει αφ’ εαυτού δικαίωμα σε 

αποζημιώσεις. 

Σημειώνουμε, επίσης, ότι ο νομικός σύμβουλος της Αρχής ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η Αρχή θα 

μπορούσε να αναθέσει σε άλλους ή να ασκήσει η ίδια τις εργασίες και δραστηριότητες 

διαχείρισης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, χωρίς τερματισμό των αδειών.  

Παρόλα αυτά, το ΥΜΕΕ προχώρησε εντός του 2015 σε διαβουλεύσεις με σύμβουλο επιχειρήσεων 

και εκπροσώπους του ΣΑΛΑ, για σκοπούς συμφωνίας της αποζημίωσης που θα παραχωρείτο, με 

στόχο τον τερματισμό των αδειών που είχαν δοθεί στους αδειούχους αχθοφόρους, οι οποίες 

κατέληξαν εν τέλει στις συμφωνίες που περιγράφονται στις παραγράφους 5.24.1 και 5.24.2 πιο 

πάνω.  

Το θέμα επαναφέρθηκε στο προσκήνιο με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κύπρου στις 

11.4.2019, η οποία αφορούσε σε αγωγή ιδιωτικής εταιρείας κατά του ΣΑΛΑ, στην οποία 

αναφέρεται ότι « Αποτελεί κοινό έδαφος ότι ο εν λόγω Σύνδεσμος δεν είναι εγγεγραμμένο σώμα, 

ούτε το όνομα του είναι καταχωρημένο είτε στα μητρώα του Εφόρου Εταιρειών, ως εταιρεία, 

συνεταιρισμός, κοινοπραξία ή εμπορική επωνυμία, ούτε στο μητρώο του Εφόρου Σωματείων». 

Στην εν λόγω απόφαση γίνεται αναφορά στη σταθερή θέση της νομολογίας, ότι μη συγκροτημένα 

σώματα («unincorporated») δεν μπορούν να εναγάγουν ή να εναχθούν. 

Ενόψει των πιο πάνω, οι αδειούχοι αχθοφόροι ή ο ΣΑΛΑ δεν είχαν δικαίωμα αποζημίωσης από 

την Αρχή και κατ’ επέκταση δικαίωμα καταβολής αποζημίωσης από το κράτος.  

Η Αρχή στην απαντητική επιστολή της, ημερομηνίας 22.12.2021, ανέφερε ότι: 

Για το σημείο 5.24.1, η ΑΛΚ συμφωνεί με τα στοιχεία που παρουσιάζονται. 
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Αναφορικά με το σημείο 5.24.2, η υπηρεσία αυτή είναι εξειδικευμένη και οι μόνοι που κατείχαν 

αυτή τη γνώση ήταν τα συγκεκριμένα άτομα, με τα οποία η ΑΛΚ ήρθε σε διαπραγμάτευση μαζί 

τους, για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του Λιμανιού Λάρνακας, διαφορετικά, 

υπήρχε κίνδυνος παράλυσης των σχετικών υπηρεσιών. 

Όσον αφορά στο σημείο 5.24.3, η ΑΛΚ έχει τη σχετική νομοθεσία που οφείλει να εφαρμόζει και 

το συγκεκριμένο θέμα δεν αφορά στην ΑΛΚ. 

Σχετικά με το σημείο 5.24.4, η Αρχή αναφέρει ότι όντως ο ΣΑΛΑ δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο με 

νομική υπόσταση. Το κάθε μέλος του ΣΑΛΑ όμως, δηλαδή οι Αδειούχοι Αχθοφόροι, απασχολούνταν 

βάσει τον περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση Απασχόλησης) Νόμο και η φύση και είδος εργασίας και 

απασχόλησής τους καθοριζόταν από τον εν λόγω Νόμο. Η αποζημίωση που υποβλήθηκε για τον 

σκοπό της ακύρωσης της άδειας δεν ήταν προς τον ΣΑΛΑ, αλλά σε κάθε αδειούχο προσωπικά. Ο 

λόγος που καταβλήθηκε αποζημίωση προς τους Αδειούχους Αχθοφόρους ήταν ότι για τον 

τερματισμό των αδειών τους, υπήρχαν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναφέρονταν στους όρους 

της άδειας, οι οποίοι δεν πληρούνταν. 

5.25 Νομικοί σύμβουλοι 

5.25.1 Νομικές υπηρεσίες – Δαπάνες 

H ετήσια αμοιβή (retainer fee) των νομικών συμβούλων για το 2016 και 2017 ήταν €20.500 πλέον 

Φ.Π.Α. Οι δαπάνες για νομικές συμβουλές, πέραν αυτών που καλύπτονται από την ετήσια 

αμοιβή, σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, ανήλθαν το 2017 σε €64.494 και το 2016 σε €309.511 

(€178.188 το 2015). Η αύξηση που προέκυψε κατά το έτος 2016 ύψους €131.323 ή 66,09%, σε 

σύγκριση με το 2015, οφείλεται κυρίως στην παροχή νομικών υπηρεσιών συνολικού ύψους 

€259.200, οι οποίες προέκυψαν μέσα στο πλαίσιο του έργου για την αποκρατικοποίηση του 

εμπορικού τμήματος του λιμανιού Λεμεσού και αφορούσαν στην ετοιμασία των εγγράφων για 

(α) τη σύμβαση μίσθωσης του λιμανιού Λεμεσού, μεταξύ της Αρχής και της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και (β) το περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (πληρωτέα Δικαιώματα στα λιμάνια 

Λεμεσού και Λάρνακας) Διάταγμα του 2016. 

Σημειώνουμε επίσης ότι, από το Κονδύλι στον Προϋπολογισμό του 2017 (717.10), Δικαστικά και 

Δικηγορικά Έξοδα, υπάρχει σημείωση ότι «ουδεμία δαπάνη διενεργείται χωρίς προηγουμένως να 

ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να 

εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεση της». Παρατηρήσαμε ότι η Αρχή, από την 1.1.2017 μέχρι 

3.7.2017, που η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού αποδέσμευσε το 

σχετικό Κονδύλι, πραγματοποίησε δαπάνες συνολικού ποσού €8.608 (ποσοστό 13,45%), χωρίς τη 

σχετική έγκρισή της. 

Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε επίσης τα ακόλουθα: 

α. Στις 7.6.2016, ο Πρόεδρος του τότε ΔΣ υπέγραψε Επιστολή Δέσμευσης (Engagement 

Letter) με τον νομικό σύμβουλο της Αρχής, η οποία καθορίζει, μεταξύ άλλων, την 

αμοιβή και τις χρεώσεις για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, ως ακολούθως: 
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(i) Ετήσια αμοιβή.  Για τον χειρισμό θεμάτων τρέχουσας φύσεως, που αναφύονται 

επί καθημερινής βάσης, για τα οποία θα ζητείται η συμβουλή του νομικού 

συμβούλου, η πληρωμή θα γίνεται στη βάση συμφωνημένης ετήσιας αμοιβής 

(retainer fee), η οποία καθορίστηκε στο ποσό των €20.500 πλέον Φ.Π.Α. 

(ii) Δικαστηριακές υποθέσεις. Η χρέωση/αμοιβή του νομικού συμβούλου, για 

χειρισμό των υποθέσεων της Αρχής δικαστηριακής φύσης, θα γίνεται στη βάση 

των εκάστοτε ισχυόντων Δικαστικών Κανονισμών του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

(iii) Πρόσθετες υπηρεσίες. Για όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες, οι οποίες θα 

απαιτούνται από την Αρχή και δεν περιλαμβάνονται πιο πάνω, όπως για 

παράδειγμα η ετοιμασία και έλεγχος συμφωνιών της Αρχής με την Κυβέρνηση, η 

χρέωση/αμοιβή του νομικού συμβούλου θα γίνεται με βάση τους ισχύοντες 

Κανονισμούς του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και ειδικότερα τους περί 

Ελαχίστων Ορίων Αμοιβής των Ασκούντων τη Δικηγορία (Εξωδικαστηριακές 

Υποθέσεις) Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 118/2008). 

Τονίζουμε ότι, στην εν λόγω επιστολή δέσμευσης δεν γίνεται αναφορά στη χρονική 

περίοδο κατά την οποία θα γίνεται η παροχή των υπηρεσιών. 

Παρόλο που το θέμα της παροχής νομικών υπηρεσιών προς την Αρχή είχε 

απασχολήσει το τότε  ΔΣ, σε συνεδρία του στις 2.6.2015 και λήφθηκε απόφαση όπως 

σε πρώτη φάση η Αρχή προχωρήσει με προκήρυξη προσφορών για παροχή νομικών 

υπηρεσιών, σε σχέση με την εκπροσώπηση της Αρχής ενώπιον των δικαστηρίων στις 

διάφορες υποθέσεις, εντούτοις η Αρχή δεν προχώρησε με προκήρυξη προσφορών, 

επικαλούμενη ότι δεν θα ήταν προς όφελος της Αρχής να προχωρήσει σε 

αντικατάσταση του υφιστάμενου νομικού συμβούλου τη συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο, όπου η Αρχή αναλάμβανε εποπτικό ρόλο στο πλαίσιο της εμπορικοποίησης 

του λιμανιού Λεμεσού, αφού ο νομικός της σύμβουλος διαθέτει τόσο την εμπειρία 

όσο και την τεχνογνωσία σε εξειδικευμένα θέματα, που αφορούν στο ιδιαίτερο 

νομικό καθεστώς της Αρχής. 

β. Τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον νομικό σύμβουλο της Αρχής, για την παροχή 

υπηρεσιών και η χρέωση/αμοιβή του που γίνεται με βάση τους ισχύοντες 

Κανονισμούς του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και τους περί Ελαχίστων Ορίων 

Αμοιβής των Ασκούντων τη Δικηγορία (Εξωδικαστηριακές Υποθέσεις) Κανονισμούς 

(Κ.Δ.Π. 118/2008), δεν περιλαμβάνουν αναλυτικά τον αριθμό των ανθρωποωρών και 

το κόστος χρέωσης ανά ανθρωποώρα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβεβαιωθεί 

η ορθότητα του τιμολογίου. 

5.25.2 Επιλογή νομικών συμβούλων 

Η Υπηρεσία μας, στην επιστολή της, ημερομηνίας 4.5.2017, αναφορικά με τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων της Αρχής για το έτος 2015, επισήμανε ότι, στις περιπτώσεις όπου οι 

νομικές υπηρεσίες παρέχονται για πολλά χρόνια από τον ίδιο νομικό οίκο, θα πρέπει να 
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εφαρμοστούν οι διατάξεις της εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου αρ. ΓΛ/ΑΑΔΣ 74, που εκδόθηκε 

στις 27 Απριλίου 2016, σύμφωνα με την οποία «ακόμη και για συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών του τομέα δημοσίων συμβάσεων (2014/23/ΕΕ, 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 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 δυνατόν ευρύτερα σε κάθε είδους δημόσια 

σύμβαση». 

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι είναι λογικό για το Διοικητικό Συμβούλιο ενός νομικού προσώπου 

δημοσίου δικαίου (νπδδ) να διατηρεί τον ίδιο νομικό οίκο επί σειρά ετών, για την παροχή 

νομικών συμβουλών σε θέματα που σχετίζονται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας (θέματα 

διοικητικού δικαίου), δηλαδή νομικών συμβουλών είτε υπό τη μορφή γνωματεύσεων προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο είτε για την εκπροσώπηση του νπδδ σε περιπτώσεις προσφυγών ενώπιον 

του Ανωτάτου Δικαστηρίου ή του Διοικητικού Δικαστηρίου. Η Υπηρεσία μας δεν θεωρεί όμως ότι 

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.  

Σύσταση: 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 δυνατόν, 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 Διοικητικό Συμβούλιο 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 Διοικητικού Συμβουλίου. Η 

Αρχή να αναθέτει την εκπροσώπησή του, 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 
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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 Αρχή στην απαντητική επιστολή της, ημερομηνίας 22.12.2021, ανέφερε ότι ο νομικός 

σύμβουλος παρέχει υπηρεσίες προς την ΑΛΚ από τον καιρό ίδρυσής της και κατέχει 

εξειδικευμένες γνώσεις για τις λειτουργίες και τα νομικά θέματα του οργανισμού. Επιπλέον, 

καθώς μας παρείχε νομική συμβουλή για το θέμα της εμπορικοποίησης του Λιμανιού Λεμεσού 

και μέχρι σήμερα είναι ακόμη σε εξέλιξη η εμπορικοποίηση του Λιμανιού Λάρνακας, η αλλαγή 

του νομικού σύμβουλου θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στην ομαλή και άμεση υλοποίηση της 

εμπορικοποίησης του Λιμανιού Λάρνακας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΔΣ έχει ορίσει σχετική Επιτροπή για να μελετήσει τους όρους 

διαγωνισμού για προκήρυξη διαγωνισμού για υπηρεσίες δικαστηριακών υποθέσεων στις 

Επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, μόνο. 

5.26 Καταγγελία εναντίον πρώην μέλους του ΔΣ της Αρχής 

Κατόπιν διερεύνησης σχετικής καταγγελίας, που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας, εναντίον του κ. 

Ψ.Ψ., πρώην μέλους του ΔΣ της Αρχής, αναφορικά με το ενδεχόμενο ασυμβίβαστου λόγω της 

συμμετοχής του σε ιδιωτική εταιρεία, η οποία, από το 2011, αδειοδοτήθηκε από την Αρχή για 

εκτέλεση εργασιών τροφοδοσίας πλοίων στα λιμάνια Λεμεσού, Λάρνακας και Βασιλικού, 

διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: 

α. Το πρώην μέλος του ΔΣ διορίστηκε αρχικά στο ΔΣ της Αρχής στις 9.5.2012, του οποίου η 

θητεία έληξε στις 3.7.2012, σε αντικατάσταση μέλους το οποίο παραιτήθηκε και στη συνέχεια 

επαναδιορίστηκε σε δύο επόμενα ΔΣ της Αρχής από τις 31.12.2013 μέχρι τις 30.6.2016 και από τις 

18.7.2016 μέχρι 17.1.2019.  

β. Όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των καθορισμένων νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου που απαριθμούνται στον πιο κάτω Νόμο και περιλαμβάνει την Αρχή, κατά την 

ανάληψη των καθηκόντων τους οφείλουν να προβαίνουν σε δήλωση προς το Υπουργικό 

Συμβούλιο του συμφέροντός τους σε επιχειρήσεις συναφείς με τις δραστηριότητες του νομικού 

προσώπου δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3(Β) του περί Ορισμένων 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου 

(Ν.149(Ι)/1988). 

Συγκεκριμένα, στο εδάφιο (1) του άρθρου 3(Β) του υπό αναφορά Νόμου προβλέπονται τα 

ακόλουθα:  

«Δε διορίζεται ούτε διατηρεί τη θέση του ως Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος ή ως μέλος Διοικητικού 

Συμβουλίου, οποιουδήποτε ορισμένου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου πρόσωπο που, είτε 
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το ίδιο είτε ο/η σύζυγος του ή πρώτου βαθμού συγγενής του ασχολείται επαγγελματικά ή κατέχει 

μετοχές, σε ποσοστό πέραν του 1% του μετοχικού κεφαλαίου, ή έχει οποιοδήποτε άλλο άμεσο, 

έμμεσο ή συγκρουόμενο συμφέρον σε επιχειρήσεις συναφείς με τις δραστηριότητες του 

ορισμένου αυτού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου». 

Επίσης, το εδάφιο (2) του άρθρου 3(Β) του υπό αναφορά Νόμου προβλέπει ότι «Για σκοπούς 

διασφάλισης της τήρησης των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε ορισμένου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, τόσο 

κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, όσο και μια φορά το χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας 

τους, προβαίνουν σε δήλωση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, του συμφέροντος τους σε 

επιχειρήσεις συναφείς με τις δραστηριότητες του ορισμένου αυτού νομικού προσώπου δημοσίου 

δικαίου.» 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, στις 14.7.2016, αφού διαπίστωσε, με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν 

ενώπιόν του, ότι πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στον Νόμο Ν.149(Ι)/1988, 

αποφάσισε, μετά από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, να διορίσει 

τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, για περίοδο 

από τις 18.7.2016 μέχρι 17.1.2019. Με την απόφαση αυτή, το άτομο για το οποίο έγινε η 

καταγγελία διορίστηκε ως μέλος.  

Στη βάση στοιχείων που ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας από το ΥΜΕΕ, 

διαπιστώσαμε ότι το καταγγελόμενο πρώην μέλος του ΔΣ, κατά την ανάληψη των καθηκόντων 

του στις 12.9.2016 υπέγραψε, στη βάση του άρθρου 3(Β) του Νόμου Ν.149(Ι)/1988 υπεύθυνη 

δήλωση ότι, ούτε εκείνος, ούτε η σύζυγός του ή οποιοσδήποτε πρώτου βαθμού συγγενής του 

ασχολείται επαγγελματικά ή κατέχει μετοχές σε ποσοστό 1% του μετοχικού κεφαλαίου ή έχει 

οποιοδήποτε άλλο άμεσο, έμμεσο ή συγκρουόμενο συμφέρον σε επιχείρηση συναφή με τις 

δραστηριότητες της Αρχής. 

γ. Κατά την εξέταση της καταγγελίας, εντοπίσαμε ότι, σύμφωνα με τα πιστοποιητικά του 

Εφόρου Εταιρειών (ημερομηνίας 24.9.2014), που υπέβαλε τον Μάρτιο του 2017 η εταιρεία ΑΗ, 

για παραχώρηση άδειας για εκτέλεση εργασιών τροφοδοσίας πλοίων στα λιμάνια Λεμεσού, 

Λάρνακας και Βασιλικού, το εν λόγω πρώην μέλος είναι Διευθυντής και μέτοχος της εν λόγω 

εταιρείας, με συμμετοχή 90% στο μετοχικό κεφάλαιο.  

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά ζητήθηκαν τον Μάρτιο του 2017 και υποβλήθηκαν από την εν λόγω 

εταιρεία στην Αρχή. Διαπιστώσαμε ότι, η εταιρεία ΑΗ εγγράφηκε στις 23.5.1987 ως ιδιωτική 

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Σύμφωνα με τα πιστοποιητικά του Εφόρου Εταιρειών, 

ημερομηνίας 24.9.2014, ο κ. Ψ.Ψ. είναι Διευθυντής και μέτοχος της εν λόγω εταιρείας, με 

συμμετοχή 90% στο μετοχικό κεφάλαιο.  

Επισημαίνουμε ότι η Αρχή, με βάση το άρθρο 10 του περί της Αρχής Λιμένων Νόμου, έχει, μεταξύ 

άλλων, καθήκον «να παρέχη υπηρεσίας εντός των ορίων οιουδήποτε λιμένος ή προ λιμένος καθ’ 

όσον αφορά εις  

(i)  την αγκυροβολίαν, πλεύρισιν, ρυμούλκησιν, πρυμνοδέτησιν, κίνησιν, καθέλκυσιν ή 

τον δεξαμενισμόν σκαφών 
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(ii)  τη διαλογή, στάθμισιν, μέτρησιν τον εφοδιασμόν, την αποθήκευσιν ή έτερον συναφή 

ή αναγκαίον χειρισμόν αγαθών 

(iii)  την πλοήγησιν σκαφών και 

(iv)  την τροφοδότησιν σκαφών και καυσίμων». 

Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες της εταιρείας ΑΗ του κ. Ψ.Ψ. είναι συναφείς με τις 

δραστηριότητες της Αρχής, αφού είναι καθήκον της Αρχής να παρέχει υπηρεσίες τροφοδοσίας 

στα λιμάνια. 

Η Αρχή, από το 2011 παραχωρεί άδεια πάνω σε ετήσια βάση στην εταιρεία ΑΗ, που το εν λόγω 

πρώην μέλος είναι Διευθυντής και μέτοχος, για τροφοδοσία πλοίων στα λιμάνια Λεμεσού, 

Λάρνακας και Βασιλικού.  

Σημειώνουμε ότι η απαίτηση για υποβολή των εν λόγω πιστοποιητικών από τους αδειούχους 

τροφοδοσίας αποφασίστηκε από την Αρχή στη συνεδρία της, ημερομηνίας 3.11.2016. Πριν την εν 

λόγω ημερομηνία, η Αρχή δεν ζητούσε την υποβολή των εν λόγω πιστοποιητικών, παρόλο που 

είναι αδιανόητο η Αρχή να προβαίνει σε σύναψη οποιωνδήποτε συμφωνιών με εταιρείες, χωρίς 

να ζητήσει να γνωρίζει ποιοι είναι οι μέτοχοι και διευθυντές των εταιρειών. 

Σημειώνουμε, επίσης, ότι ο κ. Ψ.Ψ. δεν συμμετείχε στο μέρος των συνεδριών όπου συζητείτο το 

θέμα των αδειοδοτήσεων για τροφοδοσία πλοίων στα λιμάνια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

μειώνεται η σημασία παραβίασης του Νόμου Ν.149(Ι)/1988. 

Υπενθυμίζουμε ότι, με βάση το εδάφιο 3 του άρθρου 3(Β) του Νόμου Ν.149(Ι)/1988, 

«Οποιοσδήποτε προβαίνει σε ψευδή δήλωση κατά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), είναι 

ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται με φυλάκιση που να μην υπερβαίνει 

τα δύο (2) έτη ή με χρηματική ποινή που να μην υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες λίρες 

(ΛΚ20.000,00) ή και με τις δύο αυτές ποινές».    

Η Αρχή, στην απαντητική επιστολή της, ημερομηνίας 22.12.2021, ανέφερε ότι το θέμα αυτό δεν 

εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΑΛΚ, καθώς δεν είναι η ΑΛΚ που ορίζει τα μέλη του ΔΣ και 

λαμβάνει τις υπεύθυνες δηλώσεις. 

5.27 Μητρώο Αγωγών 

Παρατηρήσαμε ότι το μητρώο αγωγών, το οποίο τηρείται από την Αρχή, δεν είναι ενημερωμένο 

με τις εξελίξεις που αφορούν στην κάθε αγωγή, ούτε και με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου. 

Σύσταση: Να γίνει ενημέρωση του μητρώου, το συντομότερο δυνατόν. 

Η Αρχή στην απαντητική επιστολή της, ημερομηνίας 22.12.2021, ανέφερε ότι το μητρώο αγωγών 

έχει επικαιροποιηθεί. 
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5.28 Ετοιμασία πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ της Αρχής 

Με την  επιστολή της Υπηρεσίας μας, ημερομηνίας 12.7.2018, ζητήσαμε από τον Πρόεδρο του ΔΣ 

της Αρχής όπως επικυρωθούν και υποβληθούν τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ της Αρχής 

για το έτος 2017, ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από την Υπηρεσίας μας. 

Κατόπιν, Λειτουργοί της Υπηρεσίας μας, στις 11.9.2018 είχαν μεταβεί στα κεντρικά γραφεία της 

Αρχής, όπου σε συνάντηση που είχαν με τον Πρόεδρο του ΔΣ της Αρχής, τη Γενική Διευθύντρια 

της Αρχής και Λειτουργό του ΥΜΕΕ, διευκρίνισαν ότι τα υπογεγραμμένα και επικυρωμένα 

πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ για το έτος 2017 της Αρχής ουδέποτε υποβλήθηκαν στην 

Υπηρεσία μας και ζήτησαν όπως υποβληθούν.  

Στην απαντητική επιστολή του Προέδρου του ΔΣ της Αρχής, ημερομηνίας 25.9.2018, μας 

πληροφόρησε ότι τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ της Αρχής, για το έτος 2017, έχουν 

επικυρωθεί και υποβληθεί στην Υπηρεσία μας. 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στα υποβληθέντα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ της 

Αρχής για τα έτη 2016 και 2017, διαπιστώσαμε τα ακόλουθα (η επιστολή της Υπηρεσίας μας 

ημερομηνίας 29.10.2018 είναι σχετική): 

α. Τήρηση και θεώρηση πρακτικών. Σύμφωνα με το άρθρο 7(4) του περί της Αρχής Λιμένων 

Κύπρου Νόμου (Ν.38(Ι)/1973) «Τηρούνται πρακτικά των εργασιών εκάστης συνεδριάσεως του 

Συμβουλίου εν τοις οποίοις καταχωρούνται εν περιλήψει τα της συνεδριάσεως. Τα πρακτικά όταν 

επικυρωθώσιν υπογράφονται υπό του προεδρεύοντος της συνεδριάσεως». Τα πρακτικά του ΔΣ 

της Αρχής για τα έτη 2016 και 2017, ωστόσο, δεν ήταν καταγραμμένα σε βιβλίο πρακτικών, αλλά 

σε λυτά φύλλα, τα οποία δεν φέρουν συνεχή αρίθμηση και ένδειξη θεώρησης όλων των σελίδων 

από τον Προεδρεύοντα εκάστης συνεδρίας. Τα πρακτικά όταν επικυρωθούν υπογράφονται μόνο 

στην τελευταία σελίδα από τον Προεδρεύοντα της συνεδρίας, χωρίς να μονογράφονται όλες οι 

σελίδες των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής απάντησε ότι το θέμα έχει ρυθμιστεί, ώστε 

τα επικυρωμένα και υπογραμμένα πρακτικά να συνδέονται με θερμοκόλληση, μαζί με τα 

Παραρτήματα αυτών, καθώς και να καταγράφονται σε βιβλίο πρακτικών. 

β. Προσκόμιση πρακτικών με καθυστέρηση. Τα πρακτικά για τις συνεδριάσεις με αύξοντα 

αριθμό 972, 977, 988, 989, 991, 997, 998, 1020, 1021, 1023, 1025, 1026, 1027, 1029, 1030, 1033, 

1034, 1035, 1036, τα οποία αφορούν σε συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν από τα τέλη του 

2015 μέχρι τα τέλη του 2017, υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας με μεγάλη καθυστέρηση στις 

9.11.2020. Να σημειώσουμε ότι η λειτουργός του Αρχείου της Αρχής, η οποία φυλάσσει τον 

φάκελο των πρακτικών, βεβαίωσε την Υπηρεσία μας, προφορικά, ενώπιον της Λειτουργού του 

ΥΜΕΕ, ότι ουδέποτε παρέλαβε τα πρακτικά αυτά για αρχειοθέτηση.   

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής αναφέρει στην απάντησή του ότι το επίσημο αρχείο πρακτικών 

τηρείται πλέον από τη Γραμματεία του Συμβουλίου και όχι το Αρχείο της Αρχής.  

γ. Επικύρωση πρακτικών.  

(i) Υπήρξε πολύ σημαντική καθυστέρηση στην επικύρωση των πρακτικών, σε αντίθεση 

με τον Εσωτερικό Διαδικαστικό Κανονισμό 37, αναφορικά με τη λειτουργία του 
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Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, ο οποίος προβλέπει ότι τα πρακτικά 

επικυρώνονται από το Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρία και υπογράφονται από τον 

Προεδρεύοντα της συνεδρίας κατά την οποία επικυρώνονται. Ενδεικτικά 

παρατίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

Αρ. συνεδρίας 
Ημερομηνία 

συνεδρίας 

Ημερομηνία 

επικύρωσης 
Πρόεδρος ΔΣ της Αρχής 

967 5.11.2015 2.3.2016 Αλέκος Μιχαηλίδης 

974 20.1.2016 23.3.2016 Αλέκος Μιχαηλίδης 

1001 10.11.2016 17.1.2017 Ελευθέριος Χατζηζαχαρίας 

1003 6.12.2016 28.3.2017 Ελευθέριος Χατζηζαχαρίας 

1006 17.1.2017 28.3.2017 Ελευθέριος Χατζηζαχαρίας 

1012 28.2.2017 9.5.2017 Ελευθέριος Χατζηζαχαρίας 

1028 5.9.2017 24.10.2017 Πέτρος Κρασσάς 

 

(ii)  Σημαντικός αριθμός πρακτικών, παρόλο που φαίνεται να έχουν επικυρωθεί, δεν είναι 

υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο ή Προεδρεύοντα της συνεδρίας κατά την οποία 

επικυρώθηκαν. Τα πρακτικά αυτά αφορούν στις συνεδρίες με αριθμούς 1006, 1007, 

1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016.    

Στην απάντησή του, ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής αναφέρει ότι είναι γεγονός ότι κατά 

τα έτη 2015 – 2017 πραγματοποιούνταν αλλεπάλληλες και πολύωρες συνεδρίες του 

ΔΣ, λόγω της αποκρατικοποίησης των εμπορικών δραστηριοτήτων του λιμανιού 

Λεμεσού, διαδικασία η οποία είχε αυξήσει υπέρμετρα τις εργασίες τόσο του 

Συμβουλίου όσο και των αρμόδιων υπηρεσιακών, η οποία με την υποστελέχωση σε 

θέσεις διοικητικής υποστήριξης είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην 

επικύρωση των πρακτικών.   

δ.  Παρουσία στενοδακτυλογράφου στις συνεδρίες του ΔΣ. Σύμφωνα με τους Εσωτερικούς 

Διαδικαστικούς Κανονισμούς για τη λειτουργία του ΔΣ της Αρχής «Ο Γραμματέας θα παρίσταται 

σε όλες τις συνεδρίες για τον σκοπό της τήρησης των πρακτικών βοηθούμενος, εφόσον 

χρειάζεται, από στενοδακτυλογράφο». Όπως αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχαμε με τον 

Πρόεδρο του ΔΣ και με Λειτουργούς της Αρχής, η Γραμματέας βοηθείται από 

στενοδακτυλογράφο όταν χρειαστεί. Επιπλέον, η Γραμματέας του ΔΣ μας επιβεβαίωσε ότι 

στενοδακτυλογράφος ήταν παρών σε συνεδρίες του ΔΣ. Παρόλα αυτά, από τη μελέτη των 

πρακτικών παρατηρήσαμε ότι ουδέποτε έγινε αναφορά στα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ 

ότι παρίσταται συγκεκριμένο άτομο ως στενοδακτυλογράφος, το οποίο, όπως διαπιστώσαμε, 

εργοδοτείται όχι από την Αρχή, αλλά από το Ταμείο Συντάξεων των υπαλλήλων της Αρχής υπό το 

καθεστώς μίσθωσης υπηρεσιών.  Έχουμε την άποψη ότι τα πρακτικά θα πρέπει να καταγράφουν 

όλους όσους παρίστανται. Τίθεται επίσης το ερώτημα κατά πόσον ορθά η Αρχή χρησιμοποιεί 

υπηρεσίες (για αυτό ή άλλο σκοπό) υπαλλήλων του Ταμείου Συντάξεων.   
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ε. Μη τήρηση άρτιων πρακτικών.  

(i) Σύμφωνα με το άρθρο 24 του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου 

(Ν.158(Ι)/1999) προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η υποχρέωση τήρησης άρτιων πρακτικών των 

συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων, στην οποία να διατυπώνονται με σαφήνεια οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται. Η τήρηση άρτιων πρακτικών είναι υποχρέωση κάθε οργάνου που 

ασκεί διοικητική λειτουργία. Δεν μπορούν να θεωρηθούν άρτια πρακτικά συνεδριάσεων, όπου 

γίνεται η αναφορά «(θα κυκλοφορήσουν)», όπως αναφέρεται στα πρακτικά για τη συνεδρία 1024 

για τα θέματα 6 και 7.2 που αφορούν σε θέματα του προσωπικού της Αρχής.  

Επιπρόσθετα, δεν επισυνάπτονται στα πρακτικά τα σχετικά σημειώματα που υποβάλλονται στο 

ΔΣ από τη Διευθύντρια ή τους Λειτουργούς της Αρχής, στη βάση των οποίων καλείται το ΔΣ της 

Αρχής να λάβει αποφάσεις. 

Στην απάντηση του Προέδρου του ΔΣ της Αρχής αναφέρεται ότι το θέμα της επισύναψης στα 

πρακτικά των σχετικών σημειωμάτων έχει ρυθμιστεί.  

(ii) Το ΔΣ, στη συνεδρία, ημερομηνίας 29.1.2014, αποφάσισε ότι μέσα στο πλαίσιο της 

πολιτικής του για γρήγορη και αποδοτική διεκπεραίωση των εργασιών της Αρχής, η υλοποίηση 

των αποφάσεων του ΔΣ από τη Διεύθυνση θα μπορεί να γίνεται μετά τη λήξη της συνεδρίας στην 

οποία λήφθηκαν οι αποφάσεις και πριν την επικύρωση των σχετικών πρακτικών. Στο πλαίσιο του 

ελέγχου της υλοποίησης των αποφάσεων του ΔΣ της Αρχής, διαπιστώσαμε ότι απόσπασμα 

πρακτικών της συνεδρίας αρ. 1022, ημερομηνίας 20.6.2017, το οποίο υποβλήθηκε στην Υπηρεσία 

μας από την Αρχή με τηλεομοιότυπο στις 8.3.2018, με τίτλο «8.6 Αίτημα εταιρείας Lavar για 

χρήση χώρου και υπηρεσιών στο λιμάνι Λάρνακας για εξυπηρέτηση του Έργου Leviathan Field 

Development – Επιστολή ημερομηνίας 19.7.2017» περιλαμβάνει με λεπτομέρεια και σαφήνεια 

όλους τους όρους άδειας χρήσης χώρου και υπηρεσιών, όπως καταγράφηκαν και στη σχετική 

υπογεγραμμένη άδεια, μεταξύ Αρχής και της εν λόγω εταιρείας. Όμως, το πρακτικό της συνεδρίας 

αρ. 1022, ημερομηνίας 20.6.2017, που δόθηκε στον επιτόπιο έλεγχο στις 11.9.2018, το οποίο δεν 

είχε επικυρωθεί μέχρι την ημέρα αυτή, περιλαμβάνει το πιο πάνω θέμα στο μέρος 7.9 (και όχι 

8.6), όπου το περιεχόμενο διαφοροποιείται ουσιωδώς ως προς το αρχικό απόσπασμα πρακτικών. 

Το απόσπασμα πρακτικών με αρίθμηση 8.6 περιλαμβάνει κείμενο σχεδόν τριών σελίδων, ενώ το 

πρακτικό με αρίθμηση 7.9 περιλαμβάνει κείμενο μισής σελίδας. Στο πρακτικό με αρίθμηση 7.9 

περιλαμβάνονται αόριστες και ασαφείς αναφορές όπως  «(α) 50% του ενοικίου του 

ασφαλτοστρωμένου χώρου και να αφαιρεθεί από το δικαίωμα», χωρίς να αναγράφεται ποιο 

είναι το ύψος του ενοικίου και πώς υπολογίζεται το δικαίωμα, στοιχεία στα οποία γίνεται εκτενής 

αναφορά στο απόσπασμα πρακτικών με αριθμό 8.6. Στην απάντησή του, ο Πρόεδρος του ΔΣ της 

Αρχής επισυνάπτει το αντίγραφο του επικυρωμένου και υπογραμμένου πρακτικού της συνεδρίας 

αρ. 1022, αναφορικά με το θέμα 8.6, σημειώνοντας ότι αυτό ήταν το πρακτικό το οποίο 

επικυρώθηκε και υπογράφτηκε και το οποίο υπάρχει κατατεθειμένο στη Γραμματεία του ΔΣ.   

στ. Τα πρακτικά του ΔΣ της Αρχής, από 19.9.2016 και εντεύθεν, δεν αποστέλλονται στον 

Υπουργό του ΥΜΕΕ, όπως θα έπρεπε σύμφωνα με Εσωτερικό Διαδικαστικό Κανονισμό Στ(40) της 

Αρχής, αναφορικά με την εν γένει λειτουργία του ΔΣ. 
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής, στην απάντησή του σημειώνει το γεγονός ότι, λόγω της πρόωρης 

αφυπηρέτησης της λειτουργού του Αρχείου, η οποία χειριζόταν το θέμα της αποστολής των 

πρακτικών του ΔΣ προς τον Υπουργό, υπήρξε κάποιο χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα πρακτικά 

δεν αποστέλλονταν σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αναφέρει επίσης ότι το θέμα αυτό τυγχάνει 

ρύθμισης και διευθέτησης.   

Όσον αφορά στην τήρηση πρακτικών, η Αρχή στην απαντητική επιστολή της, ημερομηνίας 

22.12.2021, ανέφερε ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας για υλοποίηση. 

Γενικότερα, όσον αφορά στην τήρηση και ύπαρξη άρτιων πρακτικών, σημειώνουμε ότι στο επίσημο 

Αρχείο της ΑΛΚ που τηρείται από τη Γραμματεία του ΔΣ, όλες οι αναφερόμενες συνεδρίες που 

αναφέρονται στην Έκθεση υπάρχουν και είναι δεόντως επικυρωμένες και υπογραμμένες. Επίσης, δεν 

υπάρχει οποιοδήποτε επικυρωμένο πρακτικό, στο οποίο να αναφέρεται ημιτελής απόφαση ή 

αναφορά ότι «θα κυκλοφορήσουν αργότερα». 

Αναφέρει, επίσης, ότι η ΑΛΚ βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης απόφασης που λήφθηκε για 

χρήση ηλεκτρονικού συστήματος, μέσω του οποίου θα διεξάγεται η αλληλογραφία του ΔΣ, δηλαδή, 

αποφάσεις, ημερήσια διάταξη και πρακτικά. 

5.29 Μεταστέγαση των κεντρικών γραφείων της Αρχής Λιμένων Κύπρου  

Στις 17.12.2013, η Αρχή απέστειλε στον Σύνδεσμο Κτηματομεσιτών Κύπρου Πρόσκληση Δήλωσης 

Ενδιαφέροντος (ΠΔΕ) μαζί με σχετικά έγγραφα, για ενοικίαση κτηρίου για στέγαση των κεντρικών 

γραφείων της Αρχής (Αρ. Διαγωνισμού ΤΥ 70/2013). Σύμφωνα με τα εν λόγω έγγραφα, οι 

ενδιαφερόμενοι θα έπρεπε να καταθέσουν τη Δήλωση Ενδιαφέροντος σε δύο ξεχωριστούς κλειστούς 

φακέλους. Ο πρώτος φάκελος (τεχνικός φάκελος) περιλάμβανε τα βασικά ποιοτικά και 

κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του κτηρίου και ο δεύτερος την οικονομική προσφορά (οικονομικός 

φάκελος). Ως ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων καθορίστηκε η 17.1.2014. 

Στην εν λόγω ΠΔΕ περιλήφθηκαν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες απαιτήσεις: 

 Το κτήριο θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μέχρι ένα χλμ. από την είσοδο της Λευκωσίας. 

 Να έχει γραφειακούς/αποθηκευτικούς χώρους της τάξης των 1000 τ.μ. περίπου και χώρους 

στάθμευσης για 55 οχήματα.  

 Το κτήριο να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες κατά Νόμο άδειες. 

Στις 24.1.2014, η Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ), αφού αξιολόγησε τους τεχνικούς φακέλους όλων των 

υποβληθέντων Δηλώσεων, υπέβαλε στον Γενικό Διευθυντή της Αρχής την έκθεσή της με την ανάλυση 

των στοιχείων των Δηλώσεων, επισυνάπτοντας σχετικό Πίνακα Αξιολόγησης. Σύμφωνα με την πιο 

πάνω έκθεση, υποβλήθηκαν 11 συνολικά Δηλώσεις Ενδιαφέροντος, εκ των οποίων μόνο οι 2 

πληρούσαν τις απαιτήσεις τoυ εν λόγω διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, με βάση τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης, η ΕΑ εισηγήθηκε στην έκθεσή της το άνοιγμα του οικονομικού φακέλου για τα κτήρια 

CYFIELD TOWER και CITY HOME 69 (και τα δύο της εταιρείας CYFIELD), που βρίσκονται επί της 

Λεωφόρου Λεμεσού και πληρούσαν τις απαιτήσεις του διαγωνισμού. Επίσης, εισηγήθηκε όπως τα 

δύο αυτά κτήρια επιθεωρηθούν από εκπροσώπους της Αρχής, για να διαπιστωθεί η καταλληλόλητά 
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τους, ώστε να υποβληθούν εισηγήσεις για τροποποιήσεις που δυνατόν να χρειαστεί να γίνουν, οι 

οποίες θα υλοποιηθούν από τον ιδιοκτήτη με δικά του έξοδα και πριν την υπογραφή του συμβολαίου 

ενοικίασης. 

Τέλος, σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με την έκθεση της ΕΑ, οι 6 από τις 11 Δηλώσεις δεν πληρούσαν 

τον όρο ότι το κτήριο θα έπρεπε να βρίσκεται σε απόσταση μέχρι ενός χλμ. από την είσοδο της 

Λευκωσίας. 

Στις 19.2.2014, το ΔΣ της Αρχής αποφάσισε όπως: 

α.  Ακυρώσει τον διαγωνισμό, ενόψει της περιορισμένης συμμετοχής ενδιαφερομένων, προφανώς 

γιατί δεν είχε δημοσιευτεί στον ημερήσιο τύπο. 

β.  Επαναπροκηρύξει στον ημερήσιο τύπο τον διαγωνισμό, αφού διαφοροποιηθούν οι όροι, ούτως 

ώστε να είναι δεκτή η υποβολή προσφορών και για κτήρια που βρίσκονται σε ακτίνα τριών χλμ. από 

την είσοδο της Λευκωσίας.   

Ακολούθως, η Αρχή στις 25.2.2014 δημοσίευσε στον ημερήσιο τύπο νέα ΠΔΕ για ενοικίαση κτηρίου 

για στέγαση των κεντρικών γραφείων της (Αρ. Διαγωνισμού ΤΥ 16/2014). Ως προθεσμία υποβολής 

των Δηλώσεων καθορίστηκε η 7.3.2014. Στην εν λόγω ΠΔΕ περιλήφθηκαν, μεταξύ άλλων, οι 

ακόλουθες απαιτήσεις:  

 Το κτήριο να είναι άμεσα διαθέσιμο για χρήση. 

 Να βρίσκεται σε απόσταση περίπου 3 χλμ. από την είσοδο της Λευκωσίας. 

 Να βρίσκεται σε περίοπτη περιοχή και ιδιαίτερα να διευκολύνει τη διακίνηση από και προς 

τα λιμάνια. 

 Να διαθέτει εύκολη πρόσβαση στο κυρίως οδικό δίκτυο. 

 Να διαθέτει γραφειακούς/αποθηκευτικούς χώρους εμβαδού περίπου 1000 τ.μ. 

 Να διαθέτει 55 χώρους στάθμευσης. 

 Να διαθέτει όλες τις κατά Νόμο άδειες. 

Υποβλήθηκαν συνολικά 8 Δηλώσεις Ενδιαφέροντος από τις ακόλουθες εταιρείες: 

(1) Σοφοκλής Κυπριανού Λτδ 

(2) Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ 

(3) G.A.P. Vassilopoulos Offices Ltd 

(4) Patroclos Group of Companies (Επιλογή 1) 

(5) Patroclos Group of Companies (Επιλογή 2) 

(6) CyField Development Public (Επιλογή 1) 

(7) CyField Development Public (Επιλογή 2) 

(8) Brilliant Star 
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Σημειώνουμε ότι, είχε υποβληθεί εκπρόθεσμα και μια Δήλωση Ενδιαφέροντος από την εταιρεία 

G & P Lazarou & Associates Real Estate Agencies Ltd, εκ μέρους της AMER Holdings Ltd, για το 

κτήριο AMER που βρίσκεται στη λεωφόρο Λεμεσού, η οποία ωστόσο δεν έγινε αποδεκτή.   

Η ΕΑ, αφού αξιολόγησε τον τεχνικό φάκελο όλων των υποβληθεισών Δηλώσεων, με έκθεσή της, 

ημερομηνίας 17.3.2014, προς την Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια, κατέληξε σε εισήγηση για 

άνοιγμα μόνο της οικονομικής προσφοράς των κτηρίων CYFIELD TOWER και CITY HOME 69 της 

εταιρείας CyField, που βρίσκονται επί της Λεωφόρου Λεμεσού, για τον λόγο ότι ήταν τα μόνα 

κτήρια που πληρούσαν τις απαιτήσεις του διαγωνισμού. 

Τονίζουμε ότι, τα δύο συγκεκριμένα κτήρια είναι τα ίδια που αναφέρονται και πιο πάνω και 

πληρούσαν, σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης, τις απαιτήσεις και του προηγούμενου 

διαγωνισμού (Αρ. Διαγωνισμού ΤΥ 70/2013). 

Στις 3.4.2014, το ΔΣ αποφάσισε όπως η Αρχή προχωρήσει σε άνοιγμα των οικονομικών φακέλων 

των προσφορών για τα δύο πιο πάνω κτήρια που πληρούσαν τις απαιτήσεις του διαγωνισμού. 

Το θέμα της μεταστέγασης των κεντρικών γραφείων της Αρχής εγέρθηκε σε συνεδρία του ΔΣ της 

Αρχής που έγινε στις 19.6.2014, αφού λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι το ενοικιαστήριο 

συμβόλαιο του κτηρίου στο οποίο στεγαζόταν η Αρχή, έληγε στις 30.6.2014. Στην εν λόγω 

συνεδρία, η τότε Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Αρχής ενημέρωσε το ΔΣ για τη 

διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη μεταστέγαση των κεντρικών γραφείων της Αρχής, η οποία 

κατέληξε στην επιλογή των δύο πιο πάνω κτηρίων, τα οποία πληρούσαν τις απαιτήσεις του 

διαγωνισμού. Η Αν. Γενική Διευθύντρια ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι, με βάση τους όρους του 

διαγωνισμού, τα δύο κτήρια επιθεωρήθηκαν για να διαπιστωθεί η καταλληλόλητά τους και να 

υποβληθούν τυχόν εισηγήσεις για τροποποιήσεις, οι οποίες θα έπρεπε να υλοποιηθούν από τον 

ιδιοκτήτη με δικά του έξοδα και πριν την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων. Ως αποτέλεσμα 

των επιτόπιων ελέγχων και των συζητήσεων που ακολούθησαν με τους ιδιοκτήτες, τελικά 

διαφάνηκε ότι δεν ήταν εφικτό να εξευρεθεί μια λύση, η οποία να ικανοποιούσε τις ανάγκες της 

Αρχής σε γραφειακούς χώρους. Επιπρόσθετα, η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ενημέρωσε το 

ΔΣ ότι είχε εγερθεί από τον ιδιοκτήτη των δύο κτηρίων και θέμα διαθεσιμότητας των γραφειακών 

χώρων, καθότι, όπως ανέφερε ο ιδιοκτήτης, δεν γνώριζε πότε θα έφευγε ο προηγούμενος 

ενοικιαστής του οποίου είχε λήξει το συμβόλαιο ενοικίασης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, το ΔΣ αποφάσισε να ακυρώσει τον διαγωνισμό Αρ. ΤΥ 

16/2014.  

Στην ίδια συνεδρία, το ΔΣ, έχοντας υπόψη την άμεση ανάγκη για μετακίνηση των κεντρικών 

γραφείων από τις υφιστάμενες κτηριακές εγκαταστάσεις, καθώς και το γεγονός ότι οι δύο 

διαδικασίες που ακολουθήθηκαν δεν απέφεραν οποιοδήποτε αποτέλεσμα, αποφάσισε να 

εξουσιοδοτήσει τη Διεύθυνση να προχωρήσει σε διαπραγμάτευση με την εταιρεία AMER 

Holdings Ltd, τον ιδιοκτήτη του κτηρίου AMER, ο οποίος ήταν ένας εκ των προσφοροδοτών και 

στους δύο πιο πάνω διαγωνισμούς, αλλά οι Δηλώσεις Ενδιαφέροντος που υπέβαλε είχαν 

απορριφθεί, αφενός γιατί στον διαγωνισμό Αρ. ΤΥ 70/2013 η οικονομική προσφορά είχε 
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περιληφθεί στον τεχνικό φάκελο και αφετέρου γιατί η Δήλωση Ενδιαφέροντος στον διαγωνισμό 

Αρ. ΤΥ16/2014 υποβλήθηκε εκπρόθεσμα.  

Καταληκτικά, το ΔΣ κρίνοντας ότι το θέμα της στέγασης ήταν επείγον, καθώς και ότι η οικονομική 

προσφορά της εταιρείας AMER Holdings Ltd, στον πρώτο διαγωνισμό για το κτήριο AMER, ήταν 

για τιμή που δεν διέφερε από αυτή της εταιρείας CyField για το κτηρίο CYFIELD TOWER, ενώ ήταν 

πολύ πιο καινούργιο και λειτουργικά διαρρυθμισμένο κατά τρόπο που ικανοποιούσε απόλυτα τις 

ανάγκες της Αρχής και, αφού έλαβε υπόψη ότι το συμβόλαιο για το υφιστάμενο κτήριο έληγε στις 

30.6.2014, αποφάσισε να προχωρήσει σε ενοικίαση των ορόφων 3, 4 και 5 του κτηρίου AMER και 

εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο της Αρχής να χειριστεί το θέμα μέχρι τέλους.  

Στις 18.7.2014, υπογράφηκε συμβόλαιο ενοικίασης μεταξύ του Προέδρου του ΔΣ της  Αρχής και 

του εκπροσώπου του ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με το ενοικιαστήριο έγγραφο, η περίοδος μίσθωσης 

ήταν για 5 έτη, αρχίζοντας από 1.8.2014 μέχρι 31.7.2019, με δικαίωμα ανανέωσης με τους ίδιους 

όρους για ακόμα 5 χρόνια. Το μίσθωμα συμφωνήθηκε όπως προκαταβάλλεται την 1η ημέρα της 

κάθε εξαμηνίας ως ακολούθως: 

 1.8.2014 €90.000 

 1.2.2015 €90.000 

 1.8.2015 €90.000 

 1.2.2016 €90.000 

 1.8.2016 €90.000 

Για την περίοδο από 1.8.2016 μέχρι 31.7.2019, το μίσθωμα συμφωνήθηκε να αυξάνεται 

σύμφωνα με την αύξηση του πληθωρισμού του αμέσως προηγούμενου έτους, όπως αυτός 

προκύπτει με βάση το δείκτη τιμών καταναλωτή που καταρτίζει η Στατιστική Υπηρεσία της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Συμφωνήθηκε, επίσης, ότι σε περίπτωση που ο δείκτης είναι αρνητικός 

να μην λαμβάνεται υπόψη.  

Σημειώνουμε ότι, το ενοίκιο παρέμεινε αμετάβλητο κατά το 2017, καθότι η μεταβολή στον ρυθμό 

πληθωρισμού του αμέσως προηγούμενου έτους ήταν αρνητική (-1,51% για το έτος 2016). 

Στις 27.6.2019, το ΔΣ αποφάσισε να ασκήσει το σχετικό δικαίωμα που παρέχεται στο συμβόλαιο 

ενοικίασης και αυτό να ανανεωθεί για ακόμα πέντε χρόνια, δηλαδή από 1.8.2019 μέχρι 

31.7.2024. Η Αρχή, στις 30.8.2019 με επιστολή της στην εταιρεία AMER Holdings Ltd, την 

ενημέρωσε σχετικά με τη διάρκεια της μίσθωσης και ότι η αύξηση του ενοικίου θα είναι 

σύμφωνα με την πρόνοια που αναφέρεται στο συμβόλαιο ενοικίασης που ίσχυε από 1.8.2016-

31.7.2017 (όπως πιο πάνω). 

Από τη διερεύνηση του πιο πάνω θέματος, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

α.  Η Αρχή προκήρυξε δύο διαγωνισμούς για εξεύρεση κατάλληλου κτηρίου για στέγαση των 

κεντρικών γραφείων της, οι οποίοι ωστόσο ακυρωθήκαν, ο μεν πρώτος διαγωνισμός, γιατί 

κρίθηκε περιορισμένη η συμμετοχή (11 συνολικά Δηλώσεις Ενδιαφέροντος, εκ των οποίων μόνο 

οι 2 πληρούσαν τις απαιτήσεις της Αρχής), ο δε δεύτερος διαγωνισμός γιατί μετά από τους 
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επιτόπιους ελέγχους και τις συζητήσεις που ακολούθησαν με τον ιδιοκτήτη των κτηρίων που 

πληρούσαν τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, διαφάνηκε ότι δεν ήταν εφικτό να εξευρεθεί μια 

λύση, η οποία να ικανοποιούσε τις στεγαστικές ανάγκες της Αρχής σε γραφειακούς χώρους, ενώ 

στη συνέχεια προέκυψε και θέμα διαθεσιμότητας των εν λόγω χώρων.  Σημειώνουμε ότι, και 

στους δύο διαγωνισμούς τα κτήρια που πληρούσαν τις απαιτήσεις των διαγωνισμών ήταν τα ίδια 

(CYFIELD TOWER και CITY HOME 69).  Τελικά, η Αρχή ακολούθησε τη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης με τον ιδιοκτήτη του κτηρίου (AMER), του οποίου η προσφορά είχε 

απορριφθεί και στους δύο διαγωνισμούς για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω.  

Σημειώνουμε ότι, στο πλαίσιο του ελέγχου δεν κατέστη δυνατόν να εντοπισθούν οι Δηλώσεις 

Ενδιαφέροντος των εταιρειών CyField και G & P Lazarou & Associates Real Estates Agencies Ltd, 

που υποβλήθηκαν για τα κτήρια CYFIELD TOWER, CITY HOME 69 και AMER, εκτός από την 

οικονομική προσφορά της Δήλωσης Ενδιαφέροντος της εταιρείας CyField για το κτήριο CYFIELD 

TOWER (Αρ. Διαγωνισμού TY 16/2014).  

β. Ο πρώτος διαγωνισμός (Αρ. Διαγωνισμού ΤΥ 70/2013) προκηρύχθηκε μέσω του Συνδέσμου 

Κτηματομεσιτών Κύπρου, χωρίς τη δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο και ακυρώθηκε λόγω 

περιορισμένης συμμετοχής, αφού είχε τεθεί περιοριστική απαίτηση όσον αφορά στην τοποθεσία 

του ζητούμενου προς ενοικίαση κτηρίου, που προέβλεπε ότι το κτήριο θα έπρεπε να βρίσκεται σε 

απόσταση μέχρι 1 χλμ. από την είσοδο της Λευκωσίας. Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης, 

παρά το γεγονός ότι υποβλήθηκαν 11 Δηλώσεις Ενδιαφέροντος, οι 6 απορρίφθηκαν αφού δεν 

πληρούσαν την πιο πάνω βασική απαίτηση του διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η Αρχή 

επαναπροκήρυξε στον ημερήσιο τύπο τον διαγωνισμό, για εξεύρεση κτηρίου για τη στέγαση των 

κεντρικών γραφείων της, αφού  διαφοροποίησε τη συγκεκριμένη απαίτηση, ούτως ώστε να είναι 

δεκτή η υποβολή προσφορών και για κτήρια που βρίσκονται σε ακτίνα 3 χλμ. από την είσοδο της 

Λευκωσίας (Αρ. Διαγωνισμού ΤΥ 16/2014), προσθέτοντας ωστόσο νέες απαιτήσεις, όπως 

καταγράφονται πιο πάνω, οι οποίες ήταν ακόμα πιο περιοριστικές, σε σχέση με την τοποθεσία 

του ζητούμενου προς ενοικίαση κτηρίου. Οι γεωγραφικοί αυτοί περιορισμοί, που τέθηκαν ως  

απαιτήσεις συμμετοχής και στους δύο διαγωνισμούς, δεν συνέτειναν, κατά την άποψη της 

Υπηρεσίας μας, στο επιθυμητό αποτέλεσμα, που ήταν η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού με τη 

συμμετοχή ικανοποιητικού αριθμού συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός των 

συμμετεχόντων στο πλαίσιο του δεύτερου διαγωνισμού περιορίστηκε σε 8 αντί 11 που 

συμμετείχαν στον πρώτο διαγωνισμό, ενώ οι 5 Δηλώσεις Ενδιαφέροντος απορρίφθηκαν, αφού 

δεν πληρούσαν τις βασικές απαιτήσεις του διαγωνισμού, σε σχέση με την τοποθεσία των 

προτεινόμενων κτηρίων. 

γ. Η επιλογή του συγκεκριμένου κτηρίου (AMER), για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της 

Αρχής έγινε εκτός νόμιμης διαδικασίας κατά παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης, 

διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων και χωρίς 

ουσιαστικά να διασφαλιστεί η λογικότητα της δαπάνης που η Αρχή θα καταβάλει για την 

ενοικίαση του κτηρίου.  

δ. Σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από την Αρχή, το εμβαδόν του κτηρίου (AMER), το 

οποίο ενοικιάστηκε είναι 1.530 τ.μ., δηλαδή είναι κατά 530 τ.μ. μεγαλύτερο από το απαιτούμενο 
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εμβαδόν (1000 τ.μ.) που καθορίστηκε και στις δύο εν λόγω ΠΔΕ (Αρ. Διαγωνισμού ΤΥ 70/2013 και 

ΤΥ 16/2014). Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ενοίκιο που συμφωνήθηκε ανέρχεται σε €180.000 τον 

χρόνο, το μηνιαίο ενοίκιο ανέρχεται σε €9,80/τ.μ. (€180.000/12 μήνες/1.530 τ.μ.), το οποίο 

έχουμε την άποψη είναι ψηλό, δεδομένης και της ηλικίας του κτηρίου (περίπου 20 χρόνων).  

Περαιτέρω, παρατηρήσαμε ότι η Αρχή δαπανεί σημαντικό επιπρόσθετο ποσό, λόγω της 

υπέρβασης στο απαιτούμενο εμβαδόν. Σύμφωνα με το συμβόλαιο ενοικίασης, η περίοδος 

ενοικίασης ανέρχεται σε 5 χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα 5 χρόνια. Με βάση τα εν 

λόγω δεδομένα, προκύπτει επιπρόσθετη συνολική δαπάνη ύψους €623.280 (10 χρόνια χ 12 μήνες 

χ 530 τ.μ χ €9.80/τ.μ.)   

Σύσταση: Η Αναθέτουσα Αρχή δεν πρέπει να θέτει στους όρους/απαιτήσεις των διαγωνισμών 

περιορισμούς και προϋποθέσεις, οι οποίοι αντίκεινται στο επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι η 

ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού και η ευρεία συμμετοχή για το συμφέρον της Αρχής, χωρίς 

ωστόσο να παραγνωρίζει την ποιότητα των υπηρεσιών/έργων/προϊόντων που λαμβάνει στην 

κάθε περίπτωση.  

Η Αρχή στην απαντητική επιστολή της, ημερομηνίας 22.12.2021, ανέφερε ότι οι περιορισμοί 

αναφορικά με τη γεωγραφική περιοχή κρίνονται ως αναγκαίοι, λόγω των σημαντικών αριθμών 

δρομολογίων που διενεργεί το προσωπικό των Κεντρικών Γραφείων στα εργοτάξια της ΑΛΚ στις 

άλλες πόλεις. Η τοποθεσία επιλέχθηκε τόσο για τη μείωση του χρόνου του προσωπικού για να 

φτάσει στα εργοτάξια, όσο και για τη μείωση του κόστους (χαμένες εργατοώρες, κόστος 

μετακίνησης κ.ά.). 

Όσον αφορά στον χώρο, τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα έχουν αξιοποιηθεί πλήρως από την ΑΛΚ, 

τόσο ως εργασιακός χώρος για το προσωπικό, όσο και ως αποθηκευτικός χώρος. 

Τέλος, αναφορικά με το σχόλιο ότι το ενοίκιο θεωρείται ψηλό για την ηλικία του κτηρίου, 

υπάρχουν αρκετοί μεταβλητοί παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή, όπως η τοποθεσία, 

πρόσφατη αναβάθμιση/ανακαίνιση των χώρων κ.ά. Επιπλέον, βάσει και των στατιστικών της 

RICS, υπήρξε αύξηση στις τιμές ενοικίων γραφείων μόνο για το πρώτο τρίμηνο του 2017 της τάξης 

του 3,1%. 

5.30 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

Όπως αναφέρθηκε και σε επιστολές μας προηγούμενων ετών, κατά το 2006, μετά από επίσκεψη 

ελέγχου από την Υπηρεσία ΦΠΑ, έγινε βεβαίωση φόρου ύψους €814.500, για την περίοδο από 

1.2.2002 μέχρι 30.11.2004. Η Αρχή υπέβαλε ένσταση για τη βεβαίωση φόρου, η οποία 

απορρίφθηκε. Στη συνέχεια, στις 12.9.2006, η Αρχή καταχώρισε προσφυγή στο Ανώτατο 

Δικαστήριο εναντίον της απόφασης, την οποία απέσυρε τον Δεκέμβριο του 2009. Έκτοτε, η Αρχή, 

σε συνεννόηση με τους φορολογικούς της συμβούλους, βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με το Τμήμα 

Φορολογίας για να συμφωνηθεί ο τρόπος επιμερισμού του φόρου εισροών και όπως μας έχει 

αναφερθεί, η πρόθεσή της είναι να ζητήσει από το Τμήμα Φορολογίας τη διενέργεια ελέγχου, 

ούτως ώστε να επέλθει τελική κατάληξη επί του θέματος. 
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Στις 31.12.2017, η Αρχή παρουσίαζε στα βιβλία της χρεωστικό υπόλοιπο €290.963, ενώ στους 

λογαριασμούς  του Τμήματος Φορολογίας το αντίστοιχο υπόλοιπο είναι μηδέν.  

Η Αρχή, στην απαντητική επιστολή της προς την Υπηρεσία μας, για τον έλεγχο του 2015, 

ημερομηνίας 10.7.2017, αναφέρει ότι «το όλο ζήτημα τυγχάνει χειρισμού από τους φορολογικούς 

συμβούλους της Αρχής KPMG, και γίνονται διαβουλεύσεις με τον Έφορο Φορολογίας για τελικό 

διακανονισμό τόσο αναφορικά με την εταιρική φορολόγηση της Αρχής όσο και για το επίμαχο 

θέμα του ΦΠΑ». 

Σύσταση: Η παρέλευση 10 χρόνων, για τακτοποίηση της οικονομικής εκκρεμότητας, θεωρείται 

πολύ μεγάλη και ως εκ τούτου η Αρχή, σε συνεργασία με τους φορολογικούς της συμβούλους, 

θα πρέπει να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες που γίνονται με τον Έφορο Φορολογίας, ούτως 

ώστε να επιτευχθεί τελικός διακανονισμός. 

Η Αρχή στην απαντητική επιστολή της, ημερομηνίας 22.12.2021, μας ανέφερε ότι συμφωνεί με 

την παράθεση των γεγονότων και τη σύσταση της Υπηρεσίας μας. Για τον σκοπό αυτό, η ΑΛΚ έχει 

έρθει σε επικοινωνία με το Τμήμα Φορολογίας για την ολοκλήρωση διακανονισμού μεταξύ των 

δύο μερών. 

5.31 Νέα Αίθουσα Επιβατών στο Λιμάνι Λεμεσού: Τελικός Λογαριασμός - 
Παραπομπή σε Διαιτησία - Έκθεση Αξιολόγησης Απόδοσης Αναδόχου 

Το Έργο της ανέγερσης της Νέας Αίθουσας Επιβατών στο Λιμάνι Λεμεσού, αφορούσε σε 

κατασκευαστικές εργασίες για την ανέγερση κτηρίου, αποτελούμενου από επτά κελύφη, με 

αίθουσες αφίξεων και αναχωρήσεων, χώρο παραλαβής αποσκευών, χώρους υποδοχής, γραφεία 

αστυνομίας, τελωνείου, ναυτικών πρακτόρων και πρώτων βοηθειών, καταστήματα 

αδασμολόγητων, εστιατόριο καθώς και άλλες υπηρεσίες. 

Η σύμβαση της ΑΛΚ με τον Ανάδοχο υπογράφηκε στις 31.1.2011 για ποσό ύψους €14,18 εκ., με 

επιπρόσθετο ποσό απροβλέπτων ύψους €250.000. Ως συμβατικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης 

του Έργου καθορίστηκαν η 18.7.2011 και 17.7.2013, αντίστοιχα. Στον Ανάδοχο παραχωρήθηκε 

παράταση χρόνου μέχρι τις 30.1.2016, μετά από φιλικό διακανονισμό, ενώ η προσωρινή 

παραλαβή του Έργου έγινε στις 22.9.2016, με αδικαιολόγητη καθυστέρηση εκ μέρους του 

Αναδόχου διάρκειας 235 ημερολογιακών ημερών. Η Περίοδος Ευθύνης Ελαττωμάτων έληξε στις 

20.6.2018. 

Τον Αύγουστο του 2019, η ΑΛΚ απέστειλε επιστολή στην Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και 

Απαιτήσεων, πληροφορώντας την ότι ο Ανάδοχος την είχε ειδοποιήσει γραπτώς για την 

παραπομπή των διαφορών, οι οποίες είχαν προκύψει και δεν είχε επιτευχθεί η επίλυσή τους 

μέσω του φιλικού διακανονισμού, σε Διαιτησία σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Διαιτησίας 

Νόμου (Κεφ. 4). Επίσης, η ΑΛΚ ενημέρωσε την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων ότι ο 

Ανάδοχος υπέβαλε υπερβολικές, παράλογες και ατεκμηρίωτες απαιτήσεις, οι οποίες είχαν ως 

αποτέλεσμα, τόσο η ΑΛΚ όσο και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι για μελέτη των εν λόγω 

απαιτήσεων, να υποστούν σημαντικό διοικητικό κόστος. 
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Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΑΛΚ, το ποσό του προσωρινού τελικού λογαριασμού ανερχόταν 

στα €13,87 εκ., συμπεριλαμβανομένου ποσού €1,06 εκ. για οδηγίες και τροποποιήσεις και ποσού 

αποζημίωσης ύψους €300.000 που είχε καταβληθεί στον Ανάδοχο, με έγκριση της Κεντρική 

Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων, κατόπιν του πιο πάνω φιλικού διακανονισμού. Ο Ανάδοχος 

υπέβαλε στη συνέχεια τον τελικό λογαριασμό, συνολικού ύψους €46,44 εκ., δηλαδή πέραν του 

τριπλάσιου του ποσού της σύμβασης, απαιτώντας, μεταξύ άλλων, ποσό ύψους €5,37 εκ. για 

επιπλέον εργασίες, οι οποίες προέκυψαν κατόπιν οδηγιών και τροποποιήσεων, ποσά συνολικού 

ύψους €20,46 εκ., τα οποία θεωρούσε ως οφειλόμενα κυρίως για τόκους, παράταση χρόνου, 

απώλεια κέρδους κ.ά. και ποσά συνολικού ύψους €6,52 εκ., τα οποία θεωρούσε ότι θα 

καταστούν οφειλόμενα σε αυτόν για πρόσθετο κόστος και διάφορες άλλες ζημιές που 

ισχυρίστηκε ότι υπέστη. 

Η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων, στην απόφασή της ζήτησε από την ΑΛΚ να 

αξιολογήσει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά του Αναδόχου και να υποβάλει έκθεση αξιολόγησης 

της απόδοσής του.  

Τον Σεπτέμβριο του 2019, η Υπηρεσία μας απέστειλε επιστολή στην ΑΛΚ αναφέροντας ότι το 

συγκεκριμένο κτήριο, κατά το στάδιο της διαδικασίας για την προσωρινή παραλαβή του, 

αντιμετώπιζε τεράστιο αριθμό τεχνικών προβλημάτων, τα οποία είχαν χαρακτηρισθεί ως μη 

ουσιώδη, κάποια εκ των οποίων εξακολουθούσαν να υφίστανται κατά την εν λόγω διαδικασία. 

Με δεδομένη την τότε εν εξελίξει διαιτησία για 35 θέματα απαιτήσεων του Αναδόχου, 

εκφράσαμε την άποψη ότι η ΑΛΚ θα έπρεπε να είχε ήδη προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για 

υπεράσπιση των συμφερόντων της Δημοκρατίας έναντι οποιονδήποτε κακοτεχνιών και 

υπερβολικών/αδικαιολόγητων οικονομικών απαιτήσεων του Αναδόχου σε ένα έργο μείζονος 

σημασίας όπως το συγκεκριμένο. Συνυπολογίζοντας και τη νέα διαφορά που προέκυψε, και μη 

παραβλέποντας το γεγονός ότι το κτήριο είχε παραληφθεί στην πιο πάνω κατάσταση, η Υπηρεσία 

μας εισηγήθηκε στην ΑΛΚ όπως προχωρήσει σε ανταπαίτηση εναντίον του Αναδόχου, λόγω των 

υπό αναφορά σοβαρών προβλημάτων οικονομικής και τεχνικής φύσεως που είχαν προκύψει. 

Η ΑΛΚ μάς ενημέρωσε ότι για τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις των 235 ημερών, επιβλήθηκε η 

προβλεπόμενη από τη σύμβαση ρήτρα ύψους €3.000 ανά ημέρα, με το συνολικό ποσό 

αποζημιώσεων να ανέρχεται στα €705.000. Επιπρόσθετα, με την έκδοση του Πιστοποιητικού 

Ευθύνης Ελαττωμάτων από τον Μηχανικό, έγιναν αποκοπές συνολικού ύψους €49.293 για τα 

ελαττώματα του Έργου. Όπως μας αναφέρθηκε, μέρος των ελαττωμάτων είχαν ήδη αποκατασταθεί 

από την ίδια την ΑΛΚ, ενώ για τα προβλήματα της Αίθουσας (κυρίως διαρροών), τα οποία 

προϋπήρχαν της τελικής παραλαβής αλλά δεν συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο ελαττωμάτων, είχε 

ζητηθεί από τον Μηχανικό να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τον Ανάδοχο για την 

αποκατάστασή τους. Τέλος, η ΑΛΚ μας ενημέρωσε ότι έδωσε οδηγίες στον Νομικό της Σύμβουλο να 

καταθέσει ανταπαίτηση στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαιτησίας για απαιτήσεις που είχε ο Διαχειριστής 

της Νέας Αίθουσας Επιβατών και αφορούσαν στα θέματα αναστολής αξιοποίησης του εστιατορίου 

λόγω διαρροών και επιδιόρθωσης ελαττωμάτων και κακοτεχνιών, για θέματα στα οποία δεν 

ανταποκρίθηκε ο Ανάδοχος και προϋπήρχαν της τελικής παραλαβής, καθώς και για το μεγάλο 
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διοικητικό κόστος το οποίο προκάλεσε η μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του Έργου και η 

υποβολή εκ μέρους του Αναδόχου αδικαιολόγητα παράλογων και ατεκμηρίωτων απαιτήσεων. 

Στη συνέχεια, η ΑΛΚ, τον Δεκέμβριο του 2019, υπέβαλε στην Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και 

Απαιτήσεων, σχετική Έκθεση Αξιολόγησης Απόδοσης του Αναδόχου, στην οποία κρίθηκε η 

απόδοση του Αναδόχου ως μη ικανοποιητική, αφού: 

α. Η προσωρινή παραλαβή έγινε με μεγάλο κατάλογο παρατηρήσεων και η τελική παραλαβή 

με αποκοπές για ελαττώματα, ενώ το Έργο παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα διαρροών και 

υγρασιών, καθώς επίσης προβλήματα με το σύστημα βαφής των μεταλλικών κατασκευών. Παρά 

τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις που στάλθηκαν στον Ανάδοχο, δεν υπήρξε η δέουσα 

ανταπόκριση και στο Έργο εξακολουθούν να παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα, κυρίως με 

διαρροές, που παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της αίθουσας επιβατών. 

β. Ο Ανάδοχος υστέρησε στην οργάνωση, τον προγραμματισμό και την αριθμητική επάρκεια 

του προσωπικού. Ουδέποτε υπέβαλε αναθεωρημένο πρόγραμμα εργασιών, που να συνάδει με 

τον χρόνο αποπεράτωσης, παρά μόνο με τις αιτήσεις του για παρατάσεις υπέβαλλε, σύμφωνα με 

τον ίδιο, «δικαιωματικά προγράμματα» για τα οποία δεν δόθηκε η συναίνεση του Μηχανικού. 

γ. Ο Ανάδοχος απέτυχε να διερευνήσει επαρκώς και να επιδιορθώσει τα ελαττώματα του 

Έργου. Ο Εργοδότης ανέλαβε ο ίδιος την επιδιόρθωση μέρους των ελαττωμάτων. Ο Φάκελος 

Ασφάλειας και Υγείας δεν υποβλήθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες της σύμβασης. Τα αρχιτεκτονικά 

σχέδια ήταν ελλιπή, τα στατικά σχέδια δεν υποβλήθηκαν και οι υποβολές των εγκεκριμένων 

υλικών ήταν σε απαράδεκτη μορφή και περιεχόμενο. 

Καταληκτικά αναφέρουμε ότι η Υπηρεσία μας, καθότι έκτοτε δεν έτυχε ενημέρωσης για 

οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πολύ σοβαρά ζητήματα, ζήτησε τον Μάιο του 2022 από την ΑΛΚ 

όπως την πληροφορήσει για το αποτέλεσμα της τότε εν εξελίξει διαιτησίας και της ανταπαίτησης, 

κατά πόσο αποκαταστάθηκαν από τον Ανάδοχο τα προβλήματα της Αίθουσας, τα οποία 

προϋπήρχαν της τελικής παραλαβής, κατά πόσο η Νέα Αίθουσα Επιβατών εξακολουθεί να 

παρουσιάζει κακοτεχνίες/ελαττώματα/προβλήματα και για τις ενέργειες/αποφάσεις της σε σχέση 

με την Έκθεση Αξιολόγησης Απόδοσης του Αναδόχου.  

Η ΑΛΚ, σε απαντητικό της ηλεκτρονικό μήνυμα στις 25.5.2022, μας ενημέρωσε ότι η διαιτησία 

εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως επίσης ότι η ίδια κρατά ενήμερο τον νομικό της 

σύμβουλο για όλα τα έξοδα που επωμίζεται και αφορούν σε εκκρεμότητες για τις οποίες ο 

Ανάδοχος δεν ανταποκρίθηκε πριν την τελική παραλαβή του Έργου. Ο εν λόγω νομικός 

σύμβουλος ζήτησε, από τους διαιτητές, παράταση του χρόνου υποβολής της υπεράσπισης και 

ανταπαίτησης για τρεις μήνες (μετά τις 15.4.2022). 

Επιπρόσθετα, η ΑΛΚ μάς ανέφερε ότι η ίδια, ως ο Ιδιοκτήτης του Έργου, σε συνεργασία με τον 

σύμβουλο του Διαχειριστή, ανέλαβε την αποκατάσταση/διόρθωση αρκετών κακοτεχνιών/ 

ελαττωμάτων και προβλημάτων που παρουσίαζε το Έργο και τα οποία προϋπήρχαν της τελικής 

παραλαβής, καθώς ο Ανάδοχος δεν ανταποκρινόταν ούτε και σε αυτά για τα οποία είχε δώσει 

γραπτές εγγυήσεις. Η ΑΛΚ, καταλήγοντας, μας ανέφερε ότι συνεχίζουν να παρουσιάζονται 

κάποιες διαρροές από την οροφή του κελύφους, όπου στεγάζεται το εστιατόριο, όταν υπάρχει 
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έντονη βροχόπτωση, για τις οποίες καταβάλλεται προσπάθεια να εντοπιστούν και να 

διορθωθούν. Ως  αποτέλεσμα, το εστιατόριο δεν  έχει ακόμα τεθεί  σε λειτουργία. 

Η Υπηρεσία μας αναμένει περαιτέρω πληροφόρηση από την ΑΛΚ σχετικά με το κόστος το οποίο 

έχει επωμιστεί η Δημοκρατία για τις επιδιορθώσεις των ελαττωμάτων/κακοτεχνιών, στις οποίες η 

ίδια η ΑΛΚ έχει προβεί, καθώς επίσης και για τους λόγους για τους οποίους η Έκθεση 

Αξιολόγησης της Απόδοσης του Αναδόχου, πέραν της υποβολής της στην ΚΕΑΑ, δεν έχει, ως θα 

έπρεπε,  προωθηθεί στην αρμόδια Επιτροπή Αποκλεισμού Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων. 

Σύσταση:Με δεδομένη την αξιολόγηση της απόδοσης του Αναδόχου ως μη ικανοποιητική, 

γίνεται εισήγηση όπως υποβληθεί η σχετική Έκθεση Αξιολόγησης Απόδοσης του Αναδόχου 

στην Επιτροπή Αποκλεισμού του Υπουργείου Οικονομικών για να εξετάσει, ως αρμόδιο όργανο 

το ενδεχόμενο αποκλεισμού του εν λόγω Αναδόχου από μελλοντικές διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 37 της ΚΔΠ 138/2016. 

5.32 Διαγωνισμός αρ. 9/2021 - Παραχώρηση άδειας χρήσης/εκμετάλλευσης 
χερσαίων χώρων στο Λιμάνι Λεμεσού 

Η ΑΛΚ, στις 31.3.2021 προκήρυξε πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση άδειας 

χρήσης/εκμετάλλευσης δύο χερσαίων χώρων στο λιμάνι Λεμεσού, για περίοδο 13 χρόνων, με 

δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα 12 χρόνια. Κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών που είχαν 

υποβληθεί, η ΑΛΚ προχώρησε στην κατακύρωση του διαγωνισμού και στην υπογραφή των δύο 

συμβάσεων, με ισχύ από 1.7.2021, με τον πρώτο οικονομικό φορέα για τον χώρο αρ. 1, έκτασης 

7.200 τ.μ., για ετήσιο δικαίωμα ύψους €39.600 (€5,50/τ.μ.) πλέον ΦΠΑ και με τον δεύτερο 

οικονομικό φορέα για τον χώρο αρ. 2, έκτασης 14.972 τ.μ., για ετήσιο δικαίωμα ύψους 

€106.301,20 (€7,10/τ.μ.) πλέον ΦΠΑ. 

Τον Αύγουστο του 2021, μετά από καταγγελίες στον ημερήσιο τύπο, οι οποίες αφορούσαν 

αφενός στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά την αξιολόγηση και την κατακύρωση του 

διαγωνισμού και αφετέρου τις εκτιμώμενες αγοραίες αξίες των χερσαίων χώρων αρ. 1 και αρ. 2, 

η Υπηρεσία μας ζήτησε από την ΑΛΚ όπως μας υποβάλει, μεταξύ άλλων, την Έκθεση Αξιολόγησης, 

καθώς και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης και κατακύρωσης 

του εν λόγω διαγωνισμού. 

Από τα στοιχεία που μας υποβλήθηκαν από την ΑΛΚ, τον Ιανουάριο του 2022, παρατηρήσαμε τα 

ακόλουθα: 

α. Μας αποστάλθηκε μεμονωμένο απόσπασμα των πρακτικών της συνεδρίας, ημερ. 1.6.2021, 

του ΔΣ, με την απόφασή του για κατακύρωση του διαγωνισμού στους δύο εν λόγω οικονομικούς 

φορείς. Στην απόφαση αυτή καταγράφεται ότι αυτή λήφθηκε, αφότου συνεκτιμήθηκαν διάφοροι 

παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του θέματος ότι η συνεχιζόμενη μη αξιοποίηση των χώρων, 

οδηγεί σε απώλεια εσόδων για το Κράτος. 
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Για το θέμα αυτό παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

(i) Σύμφωνα με την ΑΛΚ, με βάση τις εκτιμήσεις αγοραίου ενοικίου που είχε πραγματοποιήσει 

η ίδια για υπολογισμό ετήσιου δικαιώματος άδειας, για χρήση χώρων στο Λιμάνι Λεμεσού από 

τρίτους και συγκεκριμένα την εκτίμηση του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας το 2017 

και την εκτίμηση ιδιώτη το 2020, ο χώρος αρ. 1 είχε εκτιμηθεί ετησίως σε €153.144 (€21,27/τ.μ.) 

πλέον ΦΠΑ και σε €103.680 (€14,40/τ.μ.) πλέον ΦΠΑ, αντίστοιχα και ο χώρος αρ. 2 είχε εκτιμηθεί 

ετησίως σε €269.000 πλέον ΦΠΑ και σε €282.000 πλέον ΦΠΑ, αντίστοιχα. Όπως αναφέρεται στην 

Έκθεση Αξιολόγησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΚ είχε υιοθετήσει, σε πρόσφατες ανάλογες 

περιπτώσεις, τη λογική παραχώρησης χερσαίων χώρων με δικαίωμα παραχώρησης, τον μέσο όρο 

των πιο πάνω εκτιμήσεων. Με τη λογική αυτή, ο χώρος αρ. 1 εκτιμήθηκε ετησίως σε €128.376 

(€17,83/τ.μ.) πλέον ΦΠΑ και ο χώρος αρ. 2 εκτιμήθηκε ετησίως σε €275.500 πλέον ΦΠΑ.  

(ii) Όπως καταγράφεται και στην Έκθεση Αξιολόγησης, τόσο η προσφορά του οικονομικού 

φορέα 1 για τον χώρο αρ. 1 ύψους €39.600 (€5,50/τ.μ.) πλέον ΦΠΑ, όσο και η προσφορά του 

οικονομικού φορέα 2 για τον χώρο αρ. 2 ύψους €106.301,20 (€7,10/τ.μ.) πλέον ΦΠΑ, διέφεραν 

σημαντικά από τις δύο προαναφερθείσες εκτιμήσεις, ύψους €128.376 (€17,83/τ.μ.) πλέον ΦΠΑ 

και €275.500 πλέον ΦΠΑ, αντίστοιχα. 

(iii) Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού, η ανάθεση της 

σύμβασης γίνεται στον προσφέροντα του οποίου η προσφορά για συγκεκριμένο χερσαίο χώρο 

έχει αναδειχθεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ως η έχουσα το ψηλότερο ετήσιο δικαίωμα 

χρήσης. Επιπρόσθετα, σημειώνουμε ότι η Αρχή δεν έχει υποχρέωση να αναθέσει τη σύμβαση 

στον προσφέροντα με το υψηλότερο ετήσιο δικαίωμα χρήσης για συγκεκριμένο χώρο, εάν αυτό 

θεωρηθεί από την Αρχή ως χαμηλότερο από της τρέχουσα αξία του χερσαίου χώρου, με βάση τις 

εκτιμήσεις της Αρχής.». 

(iv) Η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν κατέληξε σε οποιαδήποτε εισήγηση, εκτός από την εξέταση 

της ανάλυσής της και τη λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής, αναφέροντας 

ότι και οι δύο υψηλότερες προσφορές που κατατέθηκαν για τους χώρους αρ. 1 και αρ. 2, 

πληρούσαν μεν τους όρους του διαγωνισμού, αλλά αμφότερες ήταν σοβαρότατα κατώτερες του 

μέσου όρου των προαναφερθεισών εκτιμήσεων.  

(v) Ο οικονομικός φορέας 2, στο πλαίσιο του πρώτου διαγωνισμού, ο οποίος διεξήχθηκε για 

την παραχώρηση άδειας χρήσης/εκμετάλλευσης χερσαίων χώρων στο λιμάνι Λεμεσού και ο 

οποίος είχε προκηρυχθεί στις 4.12.2019, υπέβαλε προσφορά για τον ίδιο χώρο αρ. 2 ύψους 

€160.200 (€10,70/τ.μ.) πλέον ΦΠΑ, η οποία δεν έγινε τότε αποδεκτή από την ΑΛΚ, με την 

αιτιολογία της σοβαρής απόκλισης της τιμής της προσφοράς από το τότε εκτιμώμενο ετήσιο 

δικαίωμα του χώρου, το οποίο ανερχόταν στα €276.532 (€18,47/τ.μ.) πλέον ΦΠΑ. Η απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου να μην προχωρήσει σε κατακύρωση του διαγωνισμού, κρίθηκε τότε ως 

ορθή υπό τις περιστάσεις, από την Υπηρεσία μας. 

(vi) Η ΑΛΚ αναφέρει ότι η χρονική διάρκεια παραχώρησης της άδειας χρήσης/εκμετάλλευσης 

των χερσαίων χώρων που αφορούσε ο εν λόγω διαγωνισμός, καθορίστηκε σε 13 χρόνια με 

δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη 12 χρόνια, καθώς κρίθηκε από την ίδια ότι χρειάζεται 
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ικανοποιητικός χρόνος, ώστε οι οικονομικοί φορείς/αδειούχοι να μπορούν να αποσβέσουν τις 

αναπτύξεις στις οποίες προβαίνουν στους εν λόγω χώρους. 

Ίδια διάρκεια συμβάσεων προνοούσε και ο πρώτος διαγωνισμός, ο οποίος είχε προκηρυχθεί και 

ενώ η ΑΛΚ είχε διαπιστώσει ότι οι τιμές τις οποίες η αγορά ήταν διατεθειμένη να προσφέρει ήταν 

πολύ χαμηλότερες της εκτιμώμενης αξίας, δεν αναθεώρησε τη χρονική διάρκεια παραχώρησης 

των αδειών χρήσης/εκμετάλλευσης. Τελικά, οι εν λόγω χώροι, όχι μόνο παραχωρήθηκαν με 

ετήσιο δικαίωμα άδειας κατώτερο από τις εκτιμώμενες αξίες σε ποσοστό 60% (χώρος αρ. 2) και 

70% (χώρος αρ. 1), αλλά πλέον είναι και δεσμευμένα για χρονικό διάστημα, το οποίο ανέρχεται 

σε έως και 25 χρόνια, πρακτική η οποία ουδόλως διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον. 

Σύσταση: Η ΑΛΚ, σε μελλοντικές περιπτώσεις προκήρυξης διαγωνισμού για την παραχώρηση 

χερσαίων χώρων με άδεια χρήσης/εκμετάλλευσης, να διασφαλίζει με επάρκεια το δημόσιο 

συμφέρον, απορρίπτοντας προσφορές των οποίων τα ποσά παρουσιάζουν απόκλιση από τις 

εκτιμώμενες αγοραίες αξίες του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, πέραν ενός 

εύλογου αποδεκτού ορίου. Η ίδια η ΑΛΚ να καθορίζει, εκ των προτέρων, στο πλαίσιο της 

διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης, το κατώτατο αυτό αποδεκτό όριο για το ετήσιο 

δικαίωμα χρήσης. Επίσης, η χρονική διάρκεια παραχώρησης των αδειών αυτών θα πρέπει να 

καθορίζεται συναρτήσει του εν λόγω κατώτατου αποδεκτού ορίου και αυτό να καθορίζεται 

σαφώς στα έγγραφα του διαγωνισμού. 

β. Στην Έκθεση Αξιολόγησης καταγράφεται ότι, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του 

οικονομικού φορέα 2 έληγε στις 28.10.2021, αντί στις 7.11.2021, ως ο σχετικός όρος του 

διαγωνισμού.  

Σύμφωνα με τις εμπεδωμένες αρχές της νομολογίας, από προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις, 

οι όροι που αφορούν στην υποβολή ορθής ή/και έγκυρης εγγύησης συμμετοχής θεωρούνται 

ουσιώδεις και οποιαδήποτε προσφορά δεν πληροί και δεν ανταποκρίνεται σε ουσιώδη όρο του 

διαγωνισμού, είναι άκυρη και, κατ' επέκταση, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης  

Ως εκ τούτου, η προσφορά του οικονομικού φορέα 2 έπρεπε να απορριφθεί από το στάδιο του 

ελέγχου των προϋποθέσεων συμμετοχής, λόγω υποβολής μη έγκυρης τραπεζικής εγγύησης 

συμμετοχής, χωρίς να γίνει περαιτέρω αξιολόγησή της. Ωστόσο, η ΑΛΚ, ως ο Αναθέτων Φορέας, 

κατά παράβαση των όρων του διαγωνισμού, προχώρησε όχι μόνο στην οικονομική αξιολόγηση 

της προσφοράς του οικονομικού φορέα 2 αλλά και στην ανάθεση της σύμβασης σε αυτόν. 

Σύσταση: Υποβληθείσες προσφορές που παραβιάζουν ουσιώδεις όρους του διαγωνισμού, 
όπως τους όρους που διέπουν την Εγγύηση Συμμετοχής, να απορρίπτονται στο στάδιο ελέγχου 
των προϋποθέσεων συμμετοχής, χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση. 

5.33 Συστήματα Ασφαλείας/Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης του Λιμένα Λεμεσού  

Τον Φεβρουάριο του 2022,  η Υπηρεσία μας ζήτησε, με επιστολή της, ενημέρωση από τον Γενικό 

Διευθυντή του ΥΜΕΕ και από τον Διευθυντή της ΑΛΚ, σχετικά με τα συστήματα ασφαλείας που 

είναι εγκατεστημένα στο Λιμάνι Λεμεσού από ιδιώτες Διαχειριστές.  
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Συγκεκριμένα, για το Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης (ΣΕΠ) ζητήθηκε ενημέρωση αναφορικά με 

τους λόγους για τους οποίους δεν κατέστη τελικά δυνατή η λειτουργία του μέχρι σήμερα, για 

τυχόν καθυστερήσεις που προέκυψαν, με ανάλογες απαιτήσεις/αιτήματα από τους 

Συμβασιούχους Διαχειριστές, για ρήτρες που ενδεχομένως να τους έχουν επιβληθεί και κατά 

πόσον έχει επιτευχθεί η ενσωμάτωση (integration) του εν λόγω Συστήματος με τα υπόλοιπα 

Συστήματα Ασφαλείας του Λιμένα.  

Τον Μάρτιο του 2022, με επιστολή του ο Γενικός Διευθυντής του ΥΜΕΕ, μας πληροφόρησε ότι η  

ενσωμάτωση, τόσο του ΣΕΠ του Τερματικού Εμπορευματοκιβωτίων (CTO), όσο και του ΣΕΠ του 

Τερματικού Γενικού Εμπορίου (ΜΤΟ), με το ΣΕΠ της ΑΛΚ, δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί,  

για τους λόγους που εξηγούνται στις επόμενες παραγράφους.  

5.33.1 ΣΕΠ  Τερματικού Εμπορευματοκιβωτίων (CTO) 

Το ΣΕΠ έχει εγκατασταθεί τον Αύγουστο του 2021 και έκτοτε βρίσκεται σε λειτουργία. Σε σχετικό 

ηλεκτρονικό μήνυμα του ιδιώτη Διαχειριστή προς το ΥΜΕΕ, ημερ. 9.3.2022, αναφέρεται ότι από τον 

Αύγουστο του 2021 μέχρι σήμερα το ΣΕΠ ενημερώνεται χειροκίνητα και όχι σε καθημερινή βάση, 

αφού η ενσωμάτωση του με το ΣΕΠ της ΑΛΚ δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί.  Συγκεκριμένα 

αναφέρει ότι παρόλο που η μορφή του πρωτοκόλλου αποστολής δεδομένων από το ΣΕΠ της ΑΛΚ, στο 

ΣΕΠ του Διαχειριστή, ήταν συμφωνημένη πριν την ανάληψη εργασιών από τον Διαχειριστή, εντούτοις 

διαφάνηκε στην πορεία ότι η αυτόματη εισαγωγή δεδομένων από το ένα Σύστημα στο άλλο ήταν 

πρακτικά αδύνατη. Όπως αναφέρει ο Διαχειριστής, από σχετικές διερευνήσεις που έγιναν 

διαπιστώθηκε ότι η αυτόματη αποστολή δεδομένων, τόσο μεταξύ των ΣΕΠ διαφορετικών 

κατασκευαστών, όσο και από τον ίδιο κατασκευαστή, δεν ήταν εφικτή και έτσι προχώρησε σε 

εγκατάσταση ΣΕΠ διαφορετικού κατασκευαστή. Στη συνέχεια, όπως αναφέρει, με σκοπό την 

αυτοματοποίηση της εισαγωγής δεδομένων και κατόπιν συναντήσεων με την ΑΛΚ, διαπιστώθηκε ότι 

η μόνη βιώσιμη λύση ήταν η επέκταση του ΣΕΠ της ΑΛΚ, δηλαδή η απευθείας σύνδεση των πυλών 

εισόδου της Διαχειρίστριας Εταιρείας με το ΣΕΠ της ΑΛΚ. Τον Φεβρουάριο του 2022, ο ιδιώτης 

Διαχειριστής, μετά από επιτόπου συναντήσεις με τον Προμηθευτή του ΣΕΠ της ΑΛΚ, ανέθεσε την 

εγκατάσταση του εξοπλισμού/λογισμικού στον εν λόγω Προμηθευτή, με τη συναίνεση της ΑΛΚ και 

αναμενόταν ότι τον Απρίλιο του 2022 θα γινόταν η παραλαβή και η εγκατάστασή του, έτσι ώστε να 

μπορέσει ο Διαχειριστής να συνδεθεί απευθείας με το ΣΕΠ της ΑΛΚ και κατ’ επέκταση να 

αυτοματοποιηθεί η εισαγωγή δεδομένων. Μέχρι τα μέσα Μάϊου του 2022 δεν είχε ολοκληρωθεί η 

πιο πάνω εργασία. 

5.33.2 ΣΕΠ Τερματικού Γενικού Εμπορίου (MTO) 

Η ολοκλήρωση της σύνδεσης του ΣΕΠ του Τερματικού Γενικού Εμπορίου, με το ΣΕΠ της ΑΛΚ, όπως 

αναφέρεται στην επιστολή του Γενικό Διευθυντή του ΥΜΕΕ προς την Υπηρεσία μας, ημερ. 18.3.2022, 

βρίσκεται σε εξέλιξη, αφού και στο Τερματικό αυτό  προέκυψαν προβλήματα συμβατότητας των δύο 

ΣΕΠ. Συνεπώς, ο Διαχειριστής θα προβεί στην αντικατάσταση του υφιστάμενου 

εξοπλισμού/λογισμικού, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό να πληρούνται οι προδιαγραφές που τίθενται 

από τον Προμηθευτή του ΣΕΠ της ΑΛΚ.   
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Όπως αναφέρεται στην πιο πάνω επιστολή, το θέμα της ενσωμάτωσης των ΣΕΠ των δύο πιο πάνω 

Τερματικών με αυτό της ΑΛΚ,  δεν αποτελεί απαίτηση της Σύμβασης Παραχώρησης, γι΄ αυτό και δεν 

το παρακολουθεί η Ομάδα Αξιοποίησης Λιμένων. Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται στην εν λόγω 

επιστολή, τα Συστήματα Ασφάλειας, όπως και το ΣΕΠ, ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις του 

Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης του Διαχειριστή και έχει τύχει της έγκρισης από την 

Αρμόδια Αρχή, δηλαδή το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, καθώς επίσης και από την Αρχή Ασφάλειας 

Λιμένα, δηλαδή την ΑΛΚ. Τέλος, όπως αναφέρεται στην επιστολή, οι Διαχειριστές συμμορφώνονται 

πλήρως με τα σχετικά άρθρα της Σύμβασης Παραχώρησης, που αφορούν στον κώδικα ISPS και ότι η 

Δήλωση Συμμόρφωσης Λιμενικής Εγκατάστασης, που εκδόθηκε από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, τον 

Οκτώβριο του 2018, εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τον Οκτώβριο του 2023. 

Στη συνέχεια, τον Απρίλιο του 2022, ο Διευθυντής Ρύθμισης Λιμενικών Θεμάτων της ΑΛΚ, σε 

απάντηση της επιστολής μας, μας ενημέρωσε ότι, ενώ είχε εισηγηθεί στους Διαχειριστές όπως γίνουν 

οι απαραίτητες διαδικασίες για τη σύνδεση των δύο ΣΕΠ, δηλαδή της ΑΛΚ και των Διαχειριστών, οι  

Διαχειριστές ζήτησαν όπως τους αποσταλεί συνοπτικό ηλεκτρονικό αρχείο σε συγκεκριμένη μορφή 

από το ΣΕΠ της ΑΛΚ, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ενημέρωση του δικού τους συστήματος.  Όπως 

αναφέρεται στην εν λόγω επιστολή, παρόλες τις προσπάθειες που έγιναν, οι Διαχειριστές δεν 

προχώρησαν στην εγκατάσταση λογισμικού, το οποίο να έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με αυτό 

της ΑΛΚ. Επίσης, μας πληροφόρησε ότι τον Νοέμβριο του 2021,  έγινε συνάντηση μεταξύ της Γενικής 

Διεύθυνσης της ΑΛΚ, των  Διαχειριστών και του Προμηθευτή του ΣΕΠ της ΑΛΚ, όπου οι δύο 

Διαχειριστές ανέφεραν ότι διακόπτουν τις προσπάθειες σύνδεσης των Συστημάτων τους με αυτό   της 

ΑΛΚ, και ότι θα προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να αντικατασταθεί ο 

εξοπλισμός/λογισμικό του ΣΕΠ των δύο Διαχειριστών με εκείνο του Προμηθευτή της ΑΛΚ και έτσι να 

επιτευχθεί η σύνδεση  των Συστημάτων τους με το Σύστημα της ΑΛΚ. Κατόπιν αυτού, οι δύο 

Διαχειρίστριες Εταιρείες προχώρησαν στην παραγγελία του απαραίτητου εξοπλισμού/λογισμικού 

από τον ίδιο Προμηθευτή της ΑΛΚ. Μέχρι τα μέσα Μαίου του 2022 δεν είχε ολοκληρωθεί η πιο πάνω 

εργασία. 

Ενόψει των πιο πάνω,  φαίνεται  ότι η ΑΛΚ, με τις ενέργειές της, έχει κατευθύνει τους Διαχειριστές 

όπως εξασφαλίσουν το λογισμικό/εξοπλισμό από τον ίδιο προμηθευτή με τον οποίο έχει συμβληθεί 

η ίδια, γεγονός που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης ως προς τα κίνητρα και τις ενδεχόμενες ευθύνες 

που ενδεχομένως να προκύπτουν. Συνεπώς, σημειώνουμε ότι  το πιο πάνω θέμα εξακολουθεί να 

διερευνάται από την Υπηρεσία μας μέχρι σήμερα, αφού έχουν ζητηθεί επιπρόσθετα 

στοιχεία/έγγραφα, τόσο από την ΑΛΚ, όσο και από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, για σκοπούς 

περαιτέρω μελέτης και ολοκλήρωσης της έρευνάς μας. Τυχόν πρόσθετα ευρήματα θα 

ενσωματωθούν σε μελλοντική έκθεση της Υπηρεσίας μας για την ΑΛΚ. 

Σύσταση: Οι αποφάσεις που λαμβάνονται και οι χειρισμοί που γίνονται από Αναθέτουσες Αρχές 

σε δημόσιες συμβάσεις που υπογράφουν με τους Ανάδοχους των εν λόγω συμβάσεων, να 

διασφαλίζουν, σε κάθε περίπτωση, το δημόσιο συμφέρον. Ως εκ τούτου, να συνάδουν με τις αρχές  

της καλής πρακτικής διεξαγωγής/διαχείρισης των δημοσίων συμβάσεων, διασφαλίζοντας, αφενός, 

την τήρηση των αρχών της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας, της μη διάκρισης και της ίσης 
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μεταχείρισης των οικονομικών φορέων και αφετέρου εφαρμόζοντας πιστά τις πρόνοιες της 

ισχύουσας νομοθεσίας και τους όρους των συμβάσεων. 

Τον Ιούνιο του 2022, ο Γενικός Διευθυντής της ΑΛΚ μάς ενημέρωσε με επιστολή του, ότι η Αρχή δεν 

κατεύθυνε τους Διαχειριστές του Λιμένα Λεμεσού, στο να προμηθευτούν τον Εξοπλισμό/Λογισμικό 

του ΣΕΠ από τον ίδιο Προμηθευτή με την ΑΛΚ, αφού οι ίδιοι είχαν αποφασίσει την εγκατάσταση ΣΕΠ 

από διαφορετικούς προμηθευτές από αυτόν της Αρχής. Στη συνέχεια, όπως μας πληροφόρησε, λόγω 

των προβλημάτων που προέκυψαν, οι Διαχειριστές ζήτησαν όπως αντικατασταθεί ο εν λόγω 

εξοπλισμός/λογισμικό του ΣΕΠ, με εκείνο του Προμηθευτή της ΑΛΚ, έτσι ώστε να επιτευχθεί η 

σύνδεση των Συστημάτων τους με το Σύστημα της ΑΛΚ. Τέλος, μας ανέφερε ότι η δαπάνη, τόσο για 

την αντικατάσταση και εξασφάλιση του εξοπλισμού/λογισμικού των ΣΕΠ στα δύο Τερματικά, όσο και 

για τη διασύνδεσή τους με το ΣΕΠ της ΑΛΚ, θα καταβληθεί από τους δύο Διαχειριστές.  

Λαμβάνοντας υπόψη και τις πιο πάνω απόψεις της ΑΛΚ, η Υπηρεσία μας διατηρεί τις θέσεις/ 

παρατηρήσεις της. 

6. Γενικά συμπεράσματα  

Με βάση τα επιμέρους ευρήματα του ελέγχου συμμόρφωσης, καταλήγουμε στα πιο κάτω γενικά 

συμπεράσματα: 

α. Διαπιστώσαμε αδυναμίες, ως προς τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων 

και Κανονισμών, που διέπουν την υλοποίηση/παρακολούθηση του Προϋπολογισμού, 

καθώς και τη ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με το προσωπικό. 

β. Εντοπίσαμε σοβαρές αδυναμίες στα συστήματα εσωτερικού έλεγχου της Αρχής, που 

αφορούν στη μη ορθή εφαρμογή των όρων των συμβάσεων μίσθωσης υπηρεσιών, στη μη 

διασφάλιση της πληρότητας και έγκαιρης καταχώρισης της αλληλογραφίας, των πρακτικών 

και άλλων εγγράφων σε φακέλους, λανθασμένη ή/και καταβολή μη πραγματοποιηθείσας 

υπερωριακής αποζημίωσης, μη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για είσπραξη οφειλών, 

σημαντική καθυστέρηση στην τιμολόγηση δικαιωμάτων χρήσης λιμενικών χώρων κ.ά. 

γ. Διαπιστώσαμε μη συμμόρφωση με την περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία, κατά 

παράβαση των γενικών αρχών διοικητικού δικαίου, όπως είναι οι αρχές της χρηστής 

διοίκησης, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. 

δ. Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι, ενδεχομένως να μην έχουν γίνει οι δέουσες ενέργειες από την 

ΑΛΚ, για σκοπούς κατάλληλης και ορθής διαχείρισης του έργου της Νέας Αίθουσας 

Επιβατών στο Λιμάνι Λεμεσού και εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της για τα πολλά 

προβλήματα, που ακόμα και σήμερα, παρουσιάζονται στο πιο πάνω ολοκληρωμένο Έργο. 

Πέραν του γεγονότος ότι η Δημοκρατία επωμίζεται επιπρόσθετα έξοδα λόγω της 

αποκατάστασης των κακοτεχνιών/ελαττωμάτων του κτηρίου, την ευθύνη της επιδιόρθωσης 

των οποίων είχε συμβατικά ο Ανάδοχος, υφίσταται  περαιτέρω απώλεια εσόδων, από το 

Μεταβλητό Τέλος Παραχώρησης και τον ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών, λόγω του ότι το 

εστιατόριο δεν έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία. 
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ε. Οι Αναθέτουσες Αρχές θα πρέπει να εφαρμόζουν ορθά τους όρους του ετήσιου 

δικαιώματος χρήσης/εκμετάλλευσης των χερσαίων χώρων τους. 

στ. Οι όροι που αφορούν στην υποβολή ορθής ή/και έγκυρης εγγύησης συμμετοχής, 

θεωρούνται ουσιώδεις, με αποτέλεσμα προσφορές που δεν πληρούν τους εν λόγω όρους 

υποχρεωτικά θα πρέπει να απορρίπτονται. 

ζ. Παρατηρήσαμε σημαντική καθυστέρηση και αδυναμίες στην εφαρμογή/ολοκλήρωση του 

Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης για το Τερματικό Εμπορευματοκιβωτίων και το Τερματικό 

Γενικού Εμπορίου στον λιμένα Λεμεσού και, ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει 

σε περαιτέρω διερεύνηση του θέματος και θα επανέλθει, μόλις ολοκληρωθεί η σχετική 

έρευνά της. 
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7. Γενικές συστάσεις 

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω συμπεράσματα, τα επιμέρους ευρήματα/αποκλίσεις που 

προέκυψαν αφορούσαν, αφενός σε μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων και 

Κανονισμών και αφετέρου σε αδυναμίες στις διαδικασίες και στα συστήματα εσωτερικού 

ελέγχου. Για τον σκοπό αυτό, το ΔΣ και οι λειτουργοί της Αρχής θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι 

αποφάσεις και οι ενέργειές τους συνάδουν με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης, 

θα πρέπει να θεσπιστεί ένα αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο θα διασφαλίζει την 

τήρηση των σχετικών κανονιστικών διατάξεων και διαδικασιών, στο πλαίσιο των αρχών της 

χρηστής διοίκησης.  

Επίσης, να εφαρμόζονται αυστηρά οι πρόνοιες της περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας. 

Συγκεκριμένα: 

α. Στις περιπτώσεις που κατά την εκτέλεση μιας δημόσιας σύμβασης, ο Ανάδοχος παραβιάζει 

ουσιωδώς τους όρους ή/και αποτυγχάνει να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 

η Αναθέτουσα Αρχή να λαμβάνει όλα τα μέτρα, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σύμβασης, 

για να εξασφαλίζεται η ορθή διαχείριση της σύμβασης και να εφαρμόζει επίσης πιστά τον 

Κανονισμό 37 της ΚΔΠ 138/2016, ενημερώνοντας γραπτώς την αρμόδια Επιτροπή 

Αποκλεισμού, για τις δέουσες ενέργειές της σε σχέση με το ενδεχόμενο αποκλεισμού του εν 

λόγω Αναδόχου από μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

β. Σε περιπτώσεις πλειοδοτικών διαγωνισμών για την παραχώρηση χερσαίων χώρων με άδεια 

χρήσης/εκμετάλλευσης, οι Αναθέτουσες Αρχές, στο πλαίσιο της διαφάνειας και της ίσης 

μεταχείρισης, να καθορίζουν εκ των προτέρων ένα κατώτατο αποδεκτό όριο ως ετήσιο 

δικαίωμα χρήσης, στη βάση της εκτιμώμενης αγοραίας αξίας του Τμήματος Κτηματολογίου 

και Χωρομετρίας, κάτω από το οποίο οι προσφορές να μην γίνονται αποδεκτές. 

γ. Οι Αναθέτουσες Αρχές να προβαίνουν στις απαραίτητες συστάσεις στις Επιτροπές 

Αξιολόγησης, τις οποίες συστήνουν για την αξιολόγηση διαγωνισμών, προκειμένου να 

καταστεί σαφές ότι οι όροι οι οποίοι διέπουν τις Εγγυήσεις Συμμετοχής είναι ουσιώδεις και 

οποιαδήποτε παράβασή τους οδηγεί στην αυτόματη απόρριψη τέτοιας προσφοράς, χωρίς 

περαιτέρω αξιολόγηση. 


