
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.12.2009 

 

1.  Γενικά.  

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

Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 έως 

2007, στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

Οι οικονομικές καταστάσεις του ∆ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (∆ΣΜ) έχουν 

ελεγχθεί σύμφωνα με το άρθρο 3(1) των πιο πάνω Νόμων, μετά από σχετική 

γνωμάτευση των Νομικών Συμβούλων του ∆ΣΜ και μετά από γνωμάτευση του 

Γενικού Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας ημερ. 17.9.2007, σύμφωνα με την οποία ο 

∆ΣΜ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με ανάμικτα καθήκοντα και εξουσίες 

δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.  

2. Ο ∆ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς (∆ΣΜ) συστάθηκε το Σεπτέμβριο του 

2004 δυνάμει του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι)/2003 

(άρθρο 57).  Η συγκρότηση του ∆ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς προέκυψε 

από την απόφαση της Κυβέρνησης για εναρμόνιση με την Οδηγία 96/92/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης ∆εκεμβρίου 1996, σχετικά 

με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.  Σύμφωνα 

με το άρθρο 67 του Νόμου, τα έσοδα του ∆ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 

προέρχονται από τις διατιμήσεις και χρεώσεις που εγκρίνονται από τη Ρυθμιστική 

Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και παραχωρούνται στον ιδιοκτήτη συστήματος 

μεταφοράς για κάλυψη των δαπανών του. 

Η θητεία του ∆ιευθυντή του ∆ΣΜ έληξε στις 28.4.2010.  Έκτοτε δεν έχει διοριστεί 

∆ιευθυντής του ∆ΣΜ, σύμφωνα με το τις πρόνοιες του άρθρου 57 του περί 

Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι)/2003.   

3. Οικονομική κατάσταση. 

Κατά το 2009 τα έσοδα και τα έξοδα του ∆ΣΜ ανήλθαν σε €4.038.536 αντίστοιχα, 

σε σύγκριση με €3.536.304 για το 2008.  Σημειώνεται ότι στο παρόν στάδιο το 

μεγαλύτερο μέρος των δαπανών του ∆ΣΜ, που αφορά κυρίως στο κόστος 

προσωπικού και κόστος χρήσης του Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας, καλύπτονται 

από την ΑΗΚ, η οποία λογιστικά χρεώνει τον ∆ΣΜ.  Ο ∆ΣΜ παρουσιάζει 

αντίστοιχο ποσό ως έσοδα από την ΑΗΚ, που στο παρόν στάδιο είναι ο μόνος 
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χρήστης του συστήματος μεταφοράς.  Για τις μεταξύ τους συναλλαγές δεν 

εκδίδονται σχετικά τιμολόγια.  

Σε απάντηση του, ο ∆ΣΜ ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι: «Εφόσον δεν έχουν εγκριθεί 

ακόμη διατιμήσεις και χρεώσεις από τη ΡΑΕΚ στη νέα τους δομή, η ΑΗΚ καλύπτει 

το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών του ∆ΣΜ χωρίς να διενεργείται 

είσπραξη/πληρωμή κεφαλαίου αλλά με έμβασμα ποσών στον Τραπεζικό 

Λογαριασμό του ∆ΣΜ (€680.000 για το 2009), παρέχοντας τον προσωπικό που 

εργάζεται στον ∆ΣΜ και τον αναγκαίο εξοπλισμό, καθώς και διενεργώντας άλλες 

δαπάνες μέρος των οποίων χρεώνεται στον ∆ΣΜ». 

4. Προϋπολογισμός. 

(α) Έγκριση.  Σύμφωνα με το άρθρο 60 των περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008, η Αρχή Ηλεκτρισμού, μετά από 

διαβουλεύσεις με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και τον 

∆ιευθυντή ∆ΣΜ, συμφωνεί, για κάθε έτος, τον Προϋπολογισμό για το ∆ΣΜ και τον 

υποβάλλει ως μέρος του Προϋπολογισμού της ΑΗΚ για έγκριση από το Υπουργικό 

Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.  Για το έτος 2009 ο 

Προϋπολογισμός του ∆ΣΜ στάληκε στην ΑΗΚ για να υποβληθεί στο Υπουργείο 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μαζί με τον Προϋπολογισμό της ΑΗΚ, στις 

26.5.2008.  Σύμφωνα με τον ∆ιευθυντή του ∆ΣΜ, η ΑΗΚ υπέβαλε τον 

Προϋπολογισμό του ∆ΣΜ μαζί με το δικό της στο Υπουργείο στις 2.7.2008.  

Έκτοτε υποβλήθηκαν στο Υπουργείο 2 αναθεωρημένοι Προϋπολογισμοί από 

μέρους της ΑΗΚ με τον δεύτερο και τελικό στις 5.12.2008.    Ο Προϋπολογισμός 

εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 18.2.2009.  Ψηφίστηκε από τη Βουλή 

των Αντιπροσώπων και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας 

στις 27.3.2009 ως μέρος του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού 

Κύπρου του 2009, Νόμου του 2009 (Ν.25(II)/2009).   

Κατά την περίοδο 1.3.2009 μέχρι 26.3.2009 έγιναν πληρωμές συνολικού ποσού 

€42.615 χωρίς να υπάρχει εγκεκριμένος Προϋπολογισμός. 

Οι δύο Προϋπολογισμοί δημοσιεύονται σε ένα Νόμο που αναφέρεται ως «ο περί 

Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Νόμος».  Το συνολικό ποσό και 

των δύο Προϋπολογισμών όπως αναφέρεται στον Νόμο, εγκρίνεται να 

χρησιμοποιηθεί από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για τη χρήση του έτους που 

αφορά, για κάλυψη των δαπανών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για την 

περίοδο αυτή.  Παρόλο που τα κεφάλαια και άρθρα που αφορούν στον ∆ΣΜ 
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παρουσιάζονται ξεχωριστά ως Προϋπολογισμός του, εντούτοις η νομική κάλυψη 

για χρήση των ποσών που εγκρίνονται φαίνεται να δίδεται μόνο στην Αρχή 

Ηλεκτρισμού. 

Σε απάντηση του ο ∆ΣΜ ανέφερε ότι η καθυστέρηση στην υποβολή του 

Προϋπολογισμού του ∆ΣΜ δεν οφείλεται στον ίδιο εφόσον είχε υποβληθεί στην 

ΑΗΚ από τις 26.5.2008.  Επίσης, σημειώνει ότι οι πληρωμές των €42.615 

αφορούν σε δαπάνες που δημιουργήθηκαν το Φεβρουάριο 2009, στα πλαίσια των 

εγκεκριμένων δωδεκατημορίων και ο ∆ΣΜ προχώρησε σε εξόφληση των 

υποχρεώσεων αυτών, γεγονός ωστόσο που δεν νομιμοποιεί την πληρωμή τους 

τον Μάρτιο του 2009, εφόσον αυτό που έχει σημασία δεν είναι πότε 

δημιουργούνται οι δαπάνες αλλά πότε διενεργείται η πληρωμή.  

(β) Ελέγχων λειτουργός κονδυλίων.  Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες 

επιστολές μου, υπάρχει ασάφεια ως προς το ποιος είναι ο ελέγχων λειτουργός για 

τα κονδύλια του Προϋπολογισμού του ∆ΣΜ, αφού στο τέλος του Προϋπολογισμού 

της ΑΗΚ ορίζονται ως ελέγχοντες λειτουργοί των κονδυλίων της, ο Γενικός 

∆ιευθυντής και ο Εκτελεστικός ∆ιευθυντής Οικονομικών της ΑΗΚ, ενώ στο τέλος 

του Προϋπολογισμού του ∆ΣΜ δεν γίνεται αναφορά σε οποιονδήποτε ελέγχοντα 

λειτουργό.  

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, με επιστολές του με ημερ. 

30.6.2009 και 9.9.2009, προς τον Γενικό Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας, ζήτησε 

γνωμάτευση κατά πόσον νομικά απαιτείται η ικανοποίηση του αιτήματος του ∆ΣΜ 

να οριστεί στον εκάστοτε ετήσιο περί Προϋπολογισμού της ΑΗΚ Νόμο, ως 

Ελέγχων Λειτουργός για τα κονδύλια που αφορούν τα έσοδα και τα κονδύλια του 

∆ΣΜ ο ∆ιευθυντής ∆ΣΜ και όπως για τη χρησιμοποίηση του περισσεύματος 

ορισμένων άρθρων για κάλυψη ελλείμματος άλλων άρθρων έχει εξουσία και ο 

∆ιευθυντής ∆ΣΜ για τα έσοδα και κονδύλια του ∆ΣΜ.   

Σε συνέχεια των πιο πάνω επιστολών, ο Γενικός Εισαγγελέας με επιστολή του 

ημερ. 22.9.2009, αναφέρει ότι ορίζοντας τον ∆ιευθυντή ∆ΣΜ στον περί 

Προϋπολογισμού της Αρχής Νόμο ως ελέγχοντα λειτουργό για τις δαπάνες του 

∆ΣΜ εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία που επιτάσσει το άρθρο 10 της Οδηγίας 

2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 

2003 σε θέματα οργάνωσης και λήψης αποφάσεων του ∆ΣΜ σε σχέση με την 

κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση της οποίας αποτελεί μέρος.  
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Σημειώνεται ότι για το έτος 2010 ο Προϋπολογισμός του ∆ΣΜ ψηφίστηκε από τη 

Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 

∆ημοκρατίας στις 31.3.2010, ως μέρος του περί Προϋπολογισμού της Αρχής 

Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2010, Νόμου του 2010 (Ν.32(ΙΙ)/2010) και στον οποίο 

καθορίζεται ως Ελέγχων Λειτουργός των κονδυλίων του ∆ΣΜ, ο ∆ιευθυντής του 

∆ΣΜ. 

(γ) Εκτέλεση Προϋπολογισμού. 

(i) ∆απάνες.  Ο Προϋπολογισμός προνοούσε συνολικές δαπάνες ύψους 

€6.300.861, ενώ οι πραγματικές δαπάνες ανήλθαν στο ποσό των €4.038.536, 

μέγιστο μέρος των οποίων δαπανήθηκε από την ΑΗΚ, εκ μέρους του ∆ΣΜ, 

(€3.168.151) ο οποίος και χρεώθηκε ανάλογα.     

(ii) Υπερβάσεις.  Σε ορισμένα άρθρα εξόδων υπήρξε υπέρβαση των 

προϋπολογισθέντων ποσών, τα οποία όμως δύναται να καλυφθούν είτε από 

εξοικονομήσεις σε άλλα άρθρα του ιδίου κεφαλαίου, είτε από το άρθρο «Μη 

προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό», αλλά σύμφωνα με το άρθρο 4 του 

περί Προϋπολογισμού Νόμου (Ν25(ΙΙ)/2009), προς τούτο χρειάζεται η σχετική 

έγκριση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.  Οι υπερβάσεις παρουσιάζονται στον 

πιο κάτω πίνακα : 

  Προϋπολογισμός  
Πραγματική 
δαπάνη  Υπέρβαση

  €  €  € 

Εισφορά για την άμυνα  2.000  2.740  740 
 

Επισημαίνεται ότι δεν έχει εξασφαλιστεί μέχρι σήμερα έγκριση, ούτε και για τις 

υπερβάσεις του 2008 συνολικού ύψους €9.204, αλλά ούτε και για τα προηγούμενα 

έτη (2007 - συνολικό ύψος €11.554, 2006 - συνολικό ύψος €1.042.196).   

Σε απάντηση του ο ∆ΣΜ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι, σε ότι αφορά στις υπερβάσεις 

στο ποσό έκτακτης εισφοράς για την άμυνα αυτές οφείλονται στο γεγονός ότι το 

2009 συμφωνήθηκε με το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων το καθεστώς 

φορολόγησης του ∆ΣΜ.  Ως αποτέλεσμα υποβλήθηκαν αναδρομικά οι 

φορολογικές δηλώσεις του ∆ΣΜ για τα έτη 2005 - 2008 και καταβλήθηκε σχετική 

έκτακτη εισφορά για την άμυνα.  Επίσης, στην ίδια απάντηση, αναφέρει ότι για τις 

υπερβάσεις του 2006, 2007 και 2008 θεωρήθηκε ότι δεν απαιτείται εκ των 

υστέρων έγκριση, άποψη με την οποία δεν συμφωνώ. 
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5. Φορολογική μεταχείριση των δραστηριοτήτων του ∆ΣΜ. 

Σύμφωνα με επιστολή της Υπηρεσίας ΦΠΑ ημερ. 16.4.2009, οι χρεώσεις που 

γίνονται τόσο από την ΑΗΚ προς τον ∆ΣΜ και αφορούν στην κάλυψη δαπανών 

που έχει διενεργήσει η ΑΗΚ για τον ∆ΣΜ, αλλά και αντιθέτως οι χρεώσεις από τον 

∆ΣΜ προς την ΑΗΚ για παραχώρηση πόρων για κάλυψη των αναγκών του, 

αποτελούν παροχές υπηρεσιών και υπόκεινται σε ΦΠΑ.  Επιπρόσθετα, οι 

χρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στη σύνδεση με το Σύστημα 

Μεταφοράς αποτελούν υπηρεσίες που υπόκεινται σε ΦΠΑ.  Σύμφωνα με την ίδια 

επιστολή, πρέπει τόσο η ΑΗΚ όσο και ο ∆ΣΜ να επιβάλλει και να καταβάλλει ΦΠΑ 

επί της αξίας των εν λόγω χρεώσεων, αφού αποτελούν δύο ξεχωριστά νομικά 

πρόσωπα για σκοπούς ΦΠΑ.   

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες επιστολές μας, δεν εκδίδονται τιμολόγια 

ούτε και χρεώθηκε ΦΠΑ για τις συναλλαγές μεταξύ του ∆ΣΜ και της ΑΗΚ.  

Σημειώνεται ότι ο ∆ΣΜ με επιστολή του προς την Υπηρεσία μας ημερ. 28.5.2009, 

ανέφερε ότι εξέδωσε στις 19.3.2009 τιμολόγια προς την ΑΗΚ για φορολογητέες 

συναλλαγές για το 2008, καθώς και προτιμολόγιο για τη χρέωση «παραχώρηση 

πόρων ΑΗΚ προς ∆ΣΜ» με ΦΠΑ ύψους €519.960, ζητώντας ταυτόχρονα την 

καταβολή εκ μέρους της ΑΗΚ του οφειλόμενου ποσού.     

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα ποσά ΦΠΑ όπως υπολογίστηκαν από την 

Υπηρεσία μας, που αφορούν σε χρεώσεις από το ∆ΣΜ στην ΑΗΚ των ετών 2008 

και 2009. 

 Χρέωση  ΦΠΑ 15% 

 €  € 
Μεταφορά Πάγιου Ενεργητικού στην ΑΗΚ 2008 (βλέπε 
σημείωση) 

  135.587 
 

    20.338 

Μεταφορά Πάγιου Ενεργητικού στην ΑΗΚ 2009     39.900        5.985 
Χρέωση στην ΑΗΚ για δαπάνες του ∆ΣΜ 2008 (εκδόθηκε 
προτιμολόγιο) 

3.466.402 
 

   519.960 

Χρέωση στην ΑΗΚ για δαπάνες του ∆ΣΜ 2009 3.560.430     534.065 

Προσφορά σύνδεσης προσωρινών ΜΕΚ - Π1/2008   277.151      41.573 

Προσφορά σύνδεσης ΜΕΚ1 - Π2/2009   394.224      59.134 
Σύνολο ΦΠΑ   1.181.055 
 

Σημείωση: Για το ποσό των €135.587 που αφορά σε μεταφορά Πάγιου Ενεργητικού στην ΑΗΚ για 

το 2008, εκδόθηκαν τιμολόγια προς την ΑΗΚ κατά το 2008 με Φ.Π.Α. ύψους €20.338.  Κατά το 

2009, ο ∆ΣΜ προχώρησε σε διαγραφή του Φ.Π.Α. με εσωτερική εγγραφή στα λογιστικά του βιβλία, 

αφού η ΑΗΚ δεν αναγνωρίζει τα πιο πάνω τιμολόγια και δεν καταβάλλει το Φ.Π.Α. που αναλογεί, 

ενώ τα τιμολόγια ισχύουν μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου.  Επισημαίνεται ότι ο ∆ΣΜ κατέβαλε το 

ποσό των €20.338 στην Υπηρεσία Φ.Π.Α. 
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Σημειώνεται ότι τα ποσά που εισπράττονται από τον ∆ΣΜ και αντιστοιχούν σε 

μελλοντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για σκοπούς σύνδεσης στο δίκτυο της ΑΗΚ, 

κατατίθενται σε ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και αποστέλλονται στην ΑΗΚ 

ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης της εργασίας.  Ενδεικτικά, μεταφέρθηκαν εντός 

του 2009 €241.416 στην ΑΗΚ, με εσωτερικές εγγραφές (υπό μορφή εμβασμάτων), 

χωρίς να έχει εκδοθεί τιμολόγιο με χρέωση ΦΠΑ προς τον ∆ΣΜ από μέρους της 

ΑΗΚ.  

Σε απάντηση του ο ∆ΣΜ ανέφερε ότι δεν προχώρησε με το θέμα τιμολόγησης της 

ΑΗΚ εφόσον, με δεδομένο ότι η ΑΗΚ δεν αποδέχεται την τακτοποίηση οφειλών 

μέσω τιμολόγησης, το θέμα θα μπορούσε να επιλυθεί μόνο μέσω δικαστηρίου, 

διαδικασία μη επιθυμητή λόγω των αρνητικών επακόλουθων για την Αγορά 

Ηλεκτρικής Ενέργειας.  Ανέφερε επίσης ότι παρέμβαση της ΡΑΕΚ για επίλυση της 

διαφοράς δεν κατέληξε θετικά.   

6.  Αποστολή απαραίτητων οικονομικών πληροφοριών από ΑΗΚ προς      

∆ΣΜ.   

Σύμφωνα με το άρθρο 3(3) των περί Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου 

(Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων, οι λογαριασμοί των Νομικών Προσώπων 

∆ημοσίου ∆ικαίου δέον όπως είναι έτοιμοι προς έλεγχο μέχρι το τέλος 

Φεβρουαρίου του έτους που ακολουθεί το υπό εξέταση έτος.  Σύμφωνα με τον 

∆ΣΜ, η καθυστέρηση στην ετοιμασία των οικονομικών του καταστάσεων οφείλεται 

στην καθυστέρηση αποστολής των σχετικών οικονομικών πληροφοριών από 

μέρους της ΑΗΚ, απαραίτητων για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων 

του.  Η καθυστέρηση στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων του ∆ΣΜ, 

επιτείνεται κάθε χρόνο, δημιουργώντας ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα στην 

διεξαγωγή του ελέγχου μέσα στα χρονικά πλαίσια που προνοεί η νομοθεσία.  

Σε απάντηση του ο ∆ΣΜ, ανέφερε ότι η σχετική πληροφόρηση για τα πιο πάνω 

στοιχεία στάληκε από την ΑΗΚ στις 10.3.2010.  Ως εκ τούτου ήταν αδύνατο οι 

οικονομικές καταστάσεις του ∆ΣΜ να ήταν έτοιμες τέλος Φεβρουαρίου 2010.   

7. Σύνδεση σταθμού παραγωγής.   

Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται για τη σύνδεση σταθμού παραγωγής 

με το δίκτυο, αν η προσφορά σύνδεσης, όπως γίνεται από τον ∆ΣΜ, γίνει 

αποδεκτή εντός τακτής προθεσμίας, τότε συνομολογείται σύμβαση σύνδεσης που 
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υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους και ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει στον 

∆ΣΜ το αντίτιμο.  

(α) Μη τήρηση της ενδεδειγμένης διαδικασίας σύνδεσης σταθμού 

παραγωγής στο Σύστημα Μεταφοράς.  Όπως αναφέρθηκε και στην Έκθεση 

μου για το 2008, προέκυψε διαφωνία μεταξύ του ∆ΣΜ και της ΑΗΚ, χωρίς να έχει 

εξευρεθεί λύση, σχετικά με θέματα που αφορούν την τιμολόγηση για σκοπούς 

σύνδεσης στο ∆ίκτυο Μεταφοράς Σταθμού Παραγωγής.  

Λόγω της διαφωνίας δεν τηρήθηκε η πιο πάνω διαδικασία και στις 23.6.2008 ο 

∆ΣΜ κατόπιν γραπτής οδηγίας της ΡΑΕΚ, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 71 του 

Νόμου, αποφασίζει για οποιαδήποτε διαφορά αναφύεται μεταξύ του ∆ΣΜ και της 

ΑΗΚ, προέβη στις δέουσες ενέργειες για την ένταξη των προσωρινών Μονάδων 

Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) του Η/Σ ∆εκέλειας, στο πρόγραμμα διαθεσιμότητας 

μονάδων.   

Επίσης, στις 2.6.2009 οι ΜΕΚ1 που βρίσκονται εγκατεστημένες στον Η/Σ 

∆εκέλειας εντάχθηκαν στη διαθεσιμότητα του συστήματος μετά από επιστολή της 

ΑΗΚ ημερ. 2.6.2009, η οποία πληροφορεί τον ∆ΣΜ ότι οι δοκιμές των μονάδων 

ΜΕΚ1 συμπληρώθηκαν με επιτυχία και παρακαλεί όπως οι μονάδες θεωρηθούν 

μέρος της συνολικής διαθέσιμης ικανότητας παραγωγής, χωρίς να προηγηθεί 

σύναψη σύμβασης σύνδεσης και η σχετική τιμολόγηση.  

Ο ∆ΣΜ, με επιστολές του ημερ. 11.11.2009 και 11.1.2010 προς την ΑΗΚ, δήλωσε 

ότι συμφωνεί με την εισήγηση της και προχώρησε στην ένταξη της Εγκατάστασης 

Συνδυασμένου Κύκλου (ΕΣΚ) 4 στις 12.11.2009 στη συνολική διαθέσιμη ικανότητα 

παραγωγής του συστήματος για σκοπούς οικονομίας, προτού εκδοθεί προσφορά 

από τον ∆ΣΜ και προτού υποβληθεί η τελική έκθεση δοκιμών και ελέγχων όπως 

προνοείται στους Κανονισμούς Μεταφοράς και ∆ιανομής.   

(β) Μη αναγνώριση του ∆ΣΜ ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου από 

μέρους της ΑΗΚ.  Σύμφωνα με πρακτικά της συνεδρίας που πραγματοποιήθηκε 

στα γραφεία της ΡΑΕΚ στις 18.5.2009, ο Γενικός ∆ιευθυντής της ΑΗΚ δήλωσε ότι 

εάν η ΑΗΚ προχωρήσει στην αποδοχή της τιμολόγησης υπό τις προϋποθέσεις και 

χρεώσεις που θέτει ο ∆ιευθυντής του ∆ΣΜ, ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την 

αναγνώριση ότι ο ∆ΣΜ αποτελεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, 

κάτι που έρχεται σε αντίθεση με σχετικές αποφάσεις της Αρχής.  Επίσης 

αντιπρόσωπος της ΑΗΚ δήλωσε πως η Αρχή θεωρεί ότι η ορθή διαδικασία που θα 

πρέπει να ακολουθείται στη διεκπεραίωση των οικονομικών συναλλαγών ΑΗΚ-
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∆ΣΜ, είναι η χρέωση μέσω των ανάλογων εσωτερικών εγγραφών και δεν 

συντρέχει κανένας λόγος για διαφοροποίηση της μέχρι σήμερα πρακτικής.  Ως εκ 

τούτου κάλεσε τον ∆ιευθυντή του ∆ΣΜ αν διαφωνεί με την ερμηνεία και την 

πρακτική που εισηγείται η ΑΗΚ να προσφύγει στο δικαστήριο.   

Σύμφωνα με τα ίδια πρακτικά, εκπρόσωποι του ∆ΣΜ επισήμαναν τον κίνδυνο να 

βρεθεί εκτεθειμένος ο ∆ΣΜ ενώπιον της Υπηρεσίας ΦΠΑ και της Ελεγκτικής 

Υπηρεσίας, γιατί αν εκδίδει μονομερώς τιμολόγια με ΦΠΑ που δεν αποδέχεται η 

ΑΗΚ, σημαίνει ότι δεν θα έχει τους οικονομικούς πόρους για να καταβάλει τα 

σημαντικά οφειλόμενα ποσά στο ΦΠΑ που προκύπτουν σύμφωνα με τη 

νομοθεσία.  Τόνισαν επίσης ότι η όλη διαδικασία εμπίπτει στα πλαίσια της 

νομοθεσίας, η οποία καλεί το ∆ΣΜ πριν τη σύνδεση νέων μονάδων παραγωγής 

στο Σύστημα Μεταφοράς να εκδώσει τους σχετικούς όρους σύνδεσης και να 

ανακτήσει το απαιτούμενο κεφαλαιουχικό κόστος. Τυχόν αποκλίσεις από αυτή τη 

διαδικασία καθιστά τη σύνδεση νέων παραγωγών εκτός των προνοιών του Νόμου.   

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ, σύμφωνα με τα πρακτικά, επισήμανε ότι το ζήτημα 

έκδοσης ή όχι τιμολογίων/επιβολής ΦΠΑ στις χρεώσεις που γίνονται μεταξύ ∆ΣΜ 

και ΑΗΚ, δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να αποτελέσει λόγο καθυστέρησης 

της ένταξης στη διαθεσιμότητα του Συστήματος Παραγωγής των νέων μονάδων 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΜΕΚ 1 και ΕΣΚ4).   

(γ) ∆ιακρίσεις μεταξύ των παραγωγών που αιτούνται σύνδεση στο 

Σύστημα Μεταφοράς.  Όπως αναφέρθηκε και στην Έκθεση μου για το 2008, ο 

∆ΣΜ ζήτησε γνωμάτευση από τον Νομικό του Σύμβουλο σχετικά με τη σύνδεση 

στο Σύστημα Μεταφοράς σταθμού παραγωγής της ΑΗΚ.  Στις 25.6.2008 ο 

Νομικός Σύμβουλος του ∆ΣΜ επισημαίνει ότι (α) η όλη κατάσταση θα παρέχει τη 

δυνατότητα σε οποιονδήποτε τρίτο να αμφισβητεί την ανεξαρτησία του ∆ΣΜ και 

κατ’ επέκταση την νομιμότητα κάθε απόφασης του, θα εμπλέκει ακόμη την ΑΗΚ σε 

ευθύνες έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις του ∆ΣΜ για θέματα τα οποία η 

ίδια ουδεμία σχέση θα έχει και (β) η ένταξη της νέας μονάδας, θα πρέπει να γίνει 

κατά τον ίδιο τρόπο σύνδεσης οποιασδήποτε άλλης μονάδας αφού ρητά στο 

άρθρο 65 του Νόμου προβλέπεται ότι ο ∆ΣΜ «δεν προβαίνει σε δυσμενείς 

διακρίσεις μεταξύ των χρηστών του συστήματος».   

Έχει παρατηρηθεί ότι για όλους τους παραγωγούς που υπέβαλαν αίτηση μέχρι 

σήμερα, πλην της ΑΗΚ, (14 διαφορετικοί παραγωγοί με 22 αιτήσεις), ακολουθείται 

η διαδικασία όπως καθορίζεται στους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανομής, πράγμα 
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που δεν συμβαίνει στην περίπτωση της ΑΗΚ (υπέβαλε 5 αιτήσεις), ενώ έχουν ήδη 

ενταχθεί στη διαθεσιμότητα του Συστήματος οι προσωρινές ΜΕΚ, οι ΜΕΚ1 και η 

ΕΣΚ4.   

Σε απάντηση του ο ∆ΣΜ, σημειώνει ότι στόχος του είναι η δίκαιη και ίση 

αντιμετώπιση όλων των συνδέσεων και προς αυτό δεν διακρίνει μεταξύ των 

Παραγωγών.  Η ΑΗΚ, όπως ανέφερε ο ∆ΣΜ, αμφισβητεί τη νομική και οικονομική 

αυθυπαρξία του ∆ΣΜ σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους αιτητές συνδέσεων.  

Επίσης αναφέρει ότι δεν γίνονται στο παρόν στάδιο ουσιαστικά βήματα για 

επίλυση της διαφοράς που προκύπτει.   

8. Νέα Οδηγία 2009/72/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 

εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η Κυπριακή ∆ημοκρατία, προκειμένου να εναρμονισθεί με την Οδηγία 96/92/ΕΟΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ της 19ης ∆εκεμβρίου 

1996, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας, προχώρησε στη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με τον περί 

Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2003 (Ν.122(Ι)/2003).  Η Οδηγία 

96/92/ΕΟΚ καταργήθηκε με την έκδοση της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ στις 15.7.2003, η 

οποία επίσης καταργείται με την νέα Οδηγία (2009/72/ΕΚ) που εκδόθηκε στις 

13.7.2009.   

(α) Απόψεις ∆ΣΜ σχετικά με τις πρόνοιες της νέας Οδηγίας.  Σε επιστολή 

του προς το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού ημερ. 2.12.2009, 

σχετικά με την Οδηγία της ΕΕ 2009/72/ΕΚ, ο ∆ΣΜ παραθέτει τα δικά του σχόλια.  

Σημειώνει ότι η νέα Οδηγία επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιλέξουν μεταξύ των πιο 

κάτω: 

(1) Πλήρης αποσύνδεση των ιδιοκτησιακών σχέσεων παραγωγής, προμήθειας 

και μεταφοράς (Κεφάλαιο IV, άρθρο 9).  Με την επιλογή αυτή απαγορεύεται σε 

επιχειρήσεις ή κράτη να ασκούν συγχρόνως έλεγχο στην παραγωγή ή την 

προμήθεια του ηλεκτρισμού και «άμεσα ή έμμεσα να ασκούν έλεγχο σε ένα 

διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς».  Ιδιοκτήτες συστήματος μεταφοράς 

έχουν δικαίωμα να λειτουργήσουν και ως διαχειριστές του δικού τους συστήματος 

μεταφοράς μόνο αν δεν είναι παράλληλα και παραγωγοί ή προμηθευτές. Η 

Κύπρος εξαιρείται ονομαστικά από την επιλογή αυτή.   
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(2) Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Συστήματος (ISO) (Άρθρο 13).  Η επιλογή αυτή 

προνοεί ένα «ανεξάρτητο διαχειριστή συστήματος» ο οποίος θα διαχειρίζεται τις 

δραστηριότητες της μεταφοράς.  Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να διατηρήσουν τα 

στοιχεία της προμήθειας και της διανομής, όμως θα πρέπει να εξασφαλίσουν 

«έναν αποτελεσματικό διαχωρισμό συμφερόντων». Οι ενέργειες που απαιτούνται 

για την επιλογή αυτή έχουν ήδη γίνει κατά τη σύσταση του ∆ΣΜ όπως είναι 

σήμερα.   

(3) Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς (ITO) (Κεφάλαιο V).  Στην επιλογή 

αυτή προνοείται ένας «ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς».  Η επιλογή αυτή 

έχει τις περισσότερες περιπλοκές και απαιτεί μεγάλες αλλαγές από την σημερινή 

κατάσταση.   

Σύμφωνα πάντα με τις απόψεις του ∆ΣΜ, για την επιλογή ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή 

Συστήματος (ISO) απαιτούνται ενέργειες ενίσχυσης της ανεξαρτησίας του ∆ΣΜ 

όπως η διασφάλιση πόρων (οικονομικών, τεχνικών, φυσικών και προσωπικού), 

ώστε ο ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Συστήματος να δύναται να εκτελέσει τις εργασίες 

και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία και να προβαίνει στις 

αναγκαίες επενδύσεις στο Σύστημα.   

(β) Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με επιστολή του ημερ. 

8.12.2009, ζήτησε από τον Γενικό Εισαγγελέα γνωμάτευση πάνω σε συγκεκριμένα 

άρθρα της νέας Οδηγίας.  Σε απάντηση του ημερ. 27.4.2010, ο Γενικός 

Εισαγγελέας καταλήγει ότι η Κύπρος εξαιρείται και από το Άρθρο 13 και από το 

Κεφάλαιο V της Οδηγίας της ΕΕ 2009/72/ΕΚ. 

(γ) Σύμφωνα με επιστολή ημερομηνίας 24.2.2010 της Μόνιμης Αντιπροσωπείας 

της Κυπριακής ∆ημοκρατίας προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την 

εναρμόνιση της Κύπρου με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ και ειδικά ως προς την 

παρέκκλιση της Κύπρου από τις πρόνοιες του Άρθρου 9 της Οδηγίας (επιλογή 1), 

η άποψη της Νομικής Υπηρεσίας της ΕΕ (δόθηκε τηλεφωνικά) είναι ότι η 

ονομαστική παρέκκλιση της Κύπρου από την υποχρέωση για ιδιοκτησιακό 

διαχωρισμό του ∆ΣΜ από την καθετοποιημένη εταιρεία, αφορά όλα τα μοντέλα 

που αναφέρονται στην εν λόγω Οδηγία.  Το Λουξεμβούργο έλαβε την ίδια 

παρέκκλιση.  Επίσης, αναφέρει ότι η παρέκκλιση της Κύπρου (Άρθρο 44) της 

Οδηγίας 2009/72/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας, αφορά τόσο το άρθρο 9 (επιλογή 1) όσο και το άρθρο 13 

(επιλογή 2) και τις διατάξεις του Κεφαλαίου V (επιλογή 3).   
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9. ∆ιαφωνία με την ΑΗΚ ως προς τη νομική υπόσταση του ∆ΣΜ.   

Στις πιο πάνω παραγράφους αναδεικνύεται συνεχώς η διαφωνία μεταξύ ∆ΣΜ και 

ΑΗΚ ως προς τις νομικές σχέσεις μεταξύ των δύο, δηλαδή κατά πόσο ο ∆ΣΜ είναι 

ξεχωριστή από την ΑΗΚ νομική οντότητα και ανάλογα με τη νομική συμβουλή 

εκάστου, διαμορφώνεται και η συμπεριφορά του.  Όπως είχα επισημάνει και στο 

παρελθόν, το θέμα αυτό θα μπορούσε να εκλείψει αν ο Νόμος, ρητά και σαφώς, 

καθόριζε τη νομική υπόσταση του ∆ΣΜ ώστε να μη χωρούν διαφορετικές νομικές 

ερμηνείες.  ∆υστυχώς, νομοσχέδιο που είχε κατατεθεί το Μάρτιο του 2007 στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων με σκοπό την άρση της ασάφειας, αποσύρθηκε τελικά  

και το θέμα/διαφορά παραμένει. 

 

 

(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 

Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ημοκρατίας 

 

 

Λευκωσία, 9 Ιουνίου 2010 

 

 

 

 

 

 

REF: SECT4/LE100609.S01 


