
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.12.2011 

 

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 

∆ιαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς (∆ΣΜ) είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 

με ανάμικτα καθήκοντα και εξουσίες, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.  

2. Οικονομική κατάσταση. 

Κατά το 2011 τα έσοδα του ∆ΣΜ ανήλθαν σε €3,71εκ. και τα έξοδα σε €3,64εκ. ενώ το 

2010 τα αντίστοιχα ποσά ανήλθαν σε €3,79εκ. Σημειώνεται ότι, 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 χρήστης του συστήματος μεταφοράς.  

3. 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 για έγκριση από το Υπουργικό 

Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Για το έτος 2011, ο Προϋπολογισμός του 

∆ΣΜ στάληκε στην ΑΗΚ αρχικά στις 10.6.2010 για να υποβληθεί στο Υπουργείο 

Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΒ&Τ) μαζί με τον Προϋπολογισμό της ΑΗΚ. 

Μετά από διαβουλεύσεις με το ΥΕΒ&Τ ο αναθεωρημένος Προϋπολογισμός του ∆ΣΜ 

στάληκε στην ΑΗΚ στις 26.10.2010. Στη συνέχεια υποβλήθηκε στο Υπουργείο 

αναθεωρημένος Προϋπολογισμός από μέρους της ΑΗΚ στις 24.11.2010. Ο 

Προϋπολογισμός εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 20.1.2011.  Ψηφίστηκε 
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από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 24.3.2011 και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας στις 31.3.2011 ως μέρος του περί Προϋπολογισμού της 

Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2011, Νόμου του 2011 (Ν.34(II)/2011). 

Κατά την περίοδο 1.3.2011 μέχρι 30.3.2011 έγινε εκταμίευση συνολικού ποσού 

€112.690 (€105.235 ΦΠΑ περιόδου 1.11.2010-31.1.2011) χωρίς να υπάρχει 

εγκεκριμένος Προϋπολογισμός, ενέργεια που δεν επιτρέπεται νομικά.     

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

Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Νόμος».  Το συνολικό ποσό και των δύο 

Προϋπολογισμών όπως αναφέρεται στο 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 τα άρθρα που αφορούν στον ∆ΣΜ παρουσιάζονται ξεχωριστά 

ως Προϋπολογισμός του, εντούτοις η νομική κάλυψη για χρήση των ποσών που 

εγκρίνονται φαίνεται να δίδεται μόνο στην Αρχή Ηλεκτρισμού. 

Σε απάντησή του ο ∆ιευθυντής του ∆ΣΜ ανέφερε ότι το μεγαλύτερο μέρος των 

πληρωμών των €112.690 αφορούν οφειλές που δεν μπορούσαν να μη 

καταβληθούν (ΦΠΑ, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Φόρο Εισοδήματος και υπηρεσίες 

κοινής ωφελείας).  

Ο ∆ιευθυντής σημείωσε επίσης ότι στα πλαίσια ετοιμασίας του νέου νομοσχεδίου «περί 

Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού» εισηγήθηκε στο αρμόδιο Υπουργείο και στη ΡΑΕΚ 

οι Προϋπολογισμοί του ∆ΣΜ και της ΑΗΚ να υποβάλλονται ξεχωριστά. 

(β) Αδαπάνητα ποσά Προϋπολογισμού. Κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού 

εντοπίστηκε αριθμός Κονδυλίων για τα οποία η πραγματική δαπάνη ήταν πολύ 

μικρότερη από την προϋπολογιζόμενη, γεγονός που υποδηλώνει ότι κατά την 

ετοιμασία του Προϋπολογισμού δεν λήφθηκαν υπόψη οι πραγματικές ανάγκες του 

∆ΣΜ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρονται πιο κάτω:  

 

 

ΚΕΦ.  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΑΡΘΡΟΥ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2011  

∆ΑΠΑΝΗ 
2011  

Α∆ΑΠΑΝΗΤΟ 
ΠΟΣΟ/ΠΟΣΟΣΤΟ 

    €  €  €  % 
530  Αναβαθμίσεις συστημάτων ΔΣΜ  873.000  64.542  808.458  93 
263  Αμοιβές Τρίτων   437.500  121.442  316.058  72 
273  Χρεώσεις ΑΗΚ για Χρήση Πάγιων  290.000  92.565  197.435  68 
260  Ασφάλειες  72.500  13.657  58.843  81 
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Όπως μας πληροφόρησε ο ∆ιευθυντής ∆ΣΜ, τα αδαπάνητα ποσά προέκυψαν 

γιατί προγραμματιζόμενα έργα και μελέτες αναβλήθηκαν λόγω, μεταξύ άλλων, της 

ανάγκης διαχείρισης της ενεργειακής κρίσης που προέκυψε μετά την καταστροφή 

του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού στο Βασιλικό. 

4. Αιτήσεις σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς. 

Το 2011 υποβλήθηκαν προς το ∆ΣΜ 11 αιτήσεις σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς 

(10 από παραγωγούς και 1 από καταναλωτή), ενώ υπογράφηκαν 2 νέες συμβάσεις.  

Μέχρι την 31.12.2011 εκκρεμούσαν στο ∆ΣΜ για εξέταση, 11 αιτήσεις σύνδεσης (10 

παραγωγών και ενός καταναλωτή). 

Σε απάντησή του ο ∆ιευθυντής  ∆ΣΜ ανέφερε ότι εκκρεμούσαν επιπρόσθετα 4 

αιτήσεις που αφορούσαν τις προσωρινές κινητές μονάδες παραγωγής για να 

καλύψουν την έκτακτη ενεργειακή κρίση και πρόσθεσε ότι για όλες τις περιπτώσεις 

εκκρεμούσε η υποβολή αναγκαίων στοιχείων από τους αιτητές.  

5.  Μη τιμολογημένα ποσά. 

Σε πέντε περιπτώσεις υπογράφτηκαν συμβάσεις με 5 παραγωγούς ηλεκτρικής 

ενέργειας που προνοούσαν την καταβολή του «Μεριδίου Παραγωγού» προς τον 

∆ΣΜ έναντι της κεφαλαιουχικής δαπάνης σε 4 δόσεις (η 1η δόση – ως προκαταβολή 

με την υπογραφή της σύμβασης, η 2η δόση εντός 3 μηνών από την υπογραφή της 

σύνδεσης, η 3η δόση εντός 6 μηνών και η τέταρτη εντός 12 μηνών από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης) καθώς επίσης και την υποβολή τραπεζικής 

εγγυητικής επιστολής σύνδεσης και διαθεσιμότητας έναντι του κόστους των έργων 

του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς και έναντι της διαθεσιμότητας του Έργου. 

Παρατηρήθηκε ότι ο ∆ΣΜ δεν προχώρησε στη τιμολόγηση των πιο πάνω ποσών 

όπως προνοούσαν οι συμβάσεις  και κατ’ επέκταση δεν μπορούν να επιβληθούν ούτε 

τόκοι στα ποσά αυτά.  

To συνολικό ποσό που δεν τιμολογήθηκε στις 31.12.2011 για καταβολή τελών 

κεφαλαιουχικής δαπάνης σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς, ανήρχετο συνολικά 

σε €3,58 εκ. πλέον ΦΠΑ και αφορούσε 5 εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας. Σημειώνεται ότι, και για τις 4 εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

εκκρεμούσε μέχρι τις 31.12.2011 και η σχετική κατάθεση τραπεζικής εγγυητικής. 

Παρόλο που το πιο πάνω ποσό οφείλεται ουσιαστικά προς την ΑΗΚ εντούτοις, ο 
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∆ΣΜ ο οποίος είναι υπεύθυνος για την είσπραξη του, θα έπρεπε να είχε λάβει όλα 

τα αναγκαία μέτρα για εφαρμογή των όρων της σύμβασης.  

Πιο κάτω αναφέρονται συνοπτικά οι 5 περιπτώσεις. 

(i) Σ06/2010 - Aιολικό πάρκο 10,8ΜW.  Η σύμβαση υπογράφτηκε στις 

23.12.2010 μεταξύ του ∆ΣΜ και συγκεκριμένης εταιρείας και αφορούσε τη 

σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς του πιο πάνω αιολικού πάρκου στην περιοχή 

Ψευδά – Αγία Άννα στην Επαρχία Λάρνακας. Προνοείτο η καταβολή προς τον 

∆ΣΜ συνολικού ποσού €819.411 πλέον ΦΠΑ σε 4 δόσεις και η υποβολή της 

σχετικής τραπεζικής εγγυητικής. Με βάση κατάσταση οφειλών ημερ. 23.4.2012 

που δόθηκε στην Υπηρεσία μας, η πιο πάνω εταιρεία θα έπρεπε να είχε 

τιμολογηθεί με ποσό ύψους €242.814 πλέον ΦΠΑ. Με βάση στοιχεία που 

τέθηκαν υπόψη της Υπηρεσίας μας, φαίνεται ότι η ΑΗΚ μετά από υπόδειξη του 

∆ΣΜ, προχώρησε στην έναρξη υλοποίησης του έργου αυτού.    

(ii)  Σ05/2010 - Aιολικό πάρκο 10ΜW. Η σύμβαση υπογράφτηκε στις 23.12.2010 

μεταξύ του ∆ΣΜ και συγκεκριμένης εταιρείας και αφορούσε τη σύνδεση στο 

Σύστημα Μεταφοράς του πιο πάνω αιολικού πάρκου στην περιοχή Σανίδα της 

Επαρχίας Λεμεσού. Προνοείτο η καταβολή προς τον ∆ΣΜ συνολικού ποσού 

€483.140 πλέον ΦΠΑ σε 4 δόσεις, και η υποβολή της σχετικής τραπεζικής 

εγγυητικής. Με βάση κατάσταση οφειλών ημερ. 23.4.2012 που δόθηκε στην 

Υπηρεσία μας, η πιο πάνω εταιρεία θα έπρεπε να είχε τιμολογηθεί με ποσό 

ύψους €402.454 πλέον ΦΠΑ. Εκκρεμούσε επίσης, κατάθεση της τραπεζικής 

εγγυητικής επιστολής ύψους €715.473. Επισημαίνεται ότι, με βάση στοιχεία που 

εξασφάλισε η Υπηρεσία μας, ο ∆ΣΜ μέχρι και την ημερομηνία του ελέγχου δεν 

έχει δώσει εντολή εκτέλεσης του έργου στην ΑΗΚ. 

(iii)  Σ07/2010 - Aιολικό πάρκο 42ΜW.  Η πιο πάνω σύμβαση υπογράφτηκε στις 

23.12.2010 μεταξύ του ∆ΣΜ και συγκεκριμένης εταιρείας και αφορούσε τη 

σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς του  πιο πάνω αιολικού πάρκου στην 

περιοχή Κλαυδιά – Αλεθρικό της Επαρχίας Λάρνακας. Προνοείτο η καταβολή 

προς τον ∆ΣΜ συνολικού ποσού €1.609.053 πλέον ΦΠΑ σε 4 δόσεις, και η 

υποβολή τραπεζικής εγγυητικής επιστολής.  Με βάση κατάσταση οφειλών 

ημερ. 23.4.2012 η πιο πάνω εταιρεία θα έπρεπε να είχε τιμολογηθεί με ποσό 

ύψους €1.370.235 πλέον ΦΠΑ. Εκκρεμούσε επίσης, κατάθεση της 

τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ύψους €2.435.973.  Επισημαίνεται ότι, με 
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βάση στοιχεία που εξασφάλισε η Υπηρεσία μας, ο ∆ΣΜ μέχρι και την 

ημερομηνία του ελέγχου δεν έχει δώσει εντολή εκτέλεσης του έργου στην 

ΑΗΚ. 

(iv) Σ03/2010 – Ηλιοθερμικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της 

συγκεκριμένης εταιρείας «Α» & Σ04/2010 – Ηλιοθερμικός Σταθμός 

Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συγκεκριμένης εταιρείας «Β» στο 

Μονάγρι της Επαρχίας Λεμεσού. Στις 29.11.2010 υπογράφτηκε μεταξύ του 

∆ΣΜ και της εταιρείας «Α» η σύμβαση Σ03/2010 ενώ στις 3.12.2010 

υπογράφτηκε μεταξύ του ∆ΣΜ και της εταιρείας  «Β» η σύμβαση Σ04/2010. Και 

οι δύο συμβάσεις αφορούσαν σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς των 

ηλιοθερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Μονάγρι της 

Επαρχίας Λεμεσού. Σχετικά με τα πιο πάνω αναφέρονται τα εξής: 

Και οι δύο συμβάσεις προνοούσαν την καταβολή του «Μεριδίου Παραγωγού» 

προς τον ∆ΣΜ έναντι της κεφαλαιουχικής δαπάνης σε 4 δόσεις. Η σύμβαση με 

την εταιρεία  «Α» προνοούσε την  καταβολή προς τον ∆ΣΜ συνολικού ποσού 

€1.145.542 πλέον ΦΠΑ, και την υποβολή σχετικής τραπεζικής εγγυητικής 

επιστολής ενώ η σύμβαση με την εταιρεία «Β»  προνοούσε την καταβολή προς 

τον ∆ΣΜ συνολικού ποσού €660.658 πλέον ΦΠΑ, και την υποβολή της σχετικής 

τραπεζικής εγγυητικής επιστολής. Και στις δύο περιπτώσεις καταβλήθηκαν 

μόνο τα ποσά της προκαταβολής τα οποία ανέρχονταν συνολικά σε €241.325 

πλέον ΦΠΑ. Μέχρι τις 23.4.2012 έπρεπε να είχε τιμολογηθεί το ποσό των 

€978.099 πλέον ΦΠΑ για την εταιρεία «Α»  και το ποσό των €586.777 πλέον 

ΦΠΑ για την εταιρεία «Β»  Επίσης εκκρεμούσε η κατάθεση της τραπεζικής 

εγγυητικής επιστολής σύνδεσης και διαθεσιμότητας ύψους €1.738.841 για την 

εταιρεία «Α»   και €550.820 για την εταιρεία «Β».    

Στις 8.2.2011 μετά από αίτημα των πιο πάνω εταιρειών, δόθηκε παράταση 3 

μηνών στην καταβολή της δεύτερης δόσης καθώς επίσης και της υποβολής 

τραπεζικής εγγύησης. Στις 26.5.2011 ο ιδιοκτήτης των πιο πάνω εταιρειών 

ζήτησε όπως ανασταλεί η καταβολή των οφειλόμενων ποσών και χορηγηθεί 

παράταση μέχρι τις 31.10.2011, ένεκα του γεγονότος ότι οι πιο πάνω εταιρείες 

με σχετική αίτηση τους προς την ΡΑΕΚ ζήτησαν την μεταβίβαση των αδειών 

κατασκευής και λειτουργίας του ηλιοθερμικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας της εταιρείας «Α» προς την εταιρεία «Β» για διευκόλυνση των 
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διαδικασιών χρηματοδότησης των δύο ηλιοθερμικών σταθμών ως ενιαίο έργο, 

από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλους οργανισμούς που 

έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για χρηματοδότηση του έργου. Στις 30.5.2011 με 

επιστολή του ∆ιευθυντή ∆ΣΜ προς τον ιδιοκτήτη των δύο εταιρειών, 

αναφέρθηκε ότι ο ∆ΣΜ αποφάσισε να αποδεκτεί το αίτημα του υπό την 

προϋπόθεση ότι μέχρι τις 30.9.2011 θα προσκομιστεί Άδεια Κατασκευής και 

Άδεια Παραγωγής και Λειτουργίας από την ΡΑΕΚ επ‘ ονόματι της 

ενοποιημένης εταιρείας και αίτηση σύνδεσης και συμπληρωμένο 

ερωτηματολόγιο με βάση εγκριμένη ισχύ που θα αναφέρεται στις πιο πάνω 

άδειες της ΡΑΕΚ. Πρόσθεσε ακόμη ότι δεν θα γίνει αποδεκτό κανένα άλλο 

αίτημα για παράταση των πιο πάνω ημερομηνιών. 

Μέχρι και την ημερομηνία του ελέγχου (Απρίλιος 2012) δεν είχαν υποβληθεί 

τα πιο πάνω και ο ∆ΣΜ δεν είχε λάβει κανένα μέτρο εναντίον των πιο πάνω 

εταιρειών προς είσπραξη των ποσών αυτών.  Επισημαίνεται ότι, με βάση 

στοιχεία που εξασφάλισε η Υπηρεσία μας, ο ∆ΣΜ μέχρι και την ημερομηνία 

του ελέγχου δεν έχει δώσει εντολή εκτέλεσης του έργου στην ΑΗΚ. 

Σε επιστολή ημερ. 6.12.2010 η οποία στάληκε προς τον ∆ΣΜ αλλά και προς τον 

Πρόεδρο της ΡΑΕΚ από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 

εγείρονται ερωτήματα κατά πόσο εξετάστηκε εκ μέρους της ΡΑΕΚ και του ∆ΣΜ η 

ωριμότητα της προτεινόμενης τεχνολογίας (ηλιοθερμικό σύστημα) και κατά πόσο 

θεωρείται αξιόπιστη για σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να 

δημιουργήσει οποιαδήποτε προβλήματα. Η πιο πάνω επιστολή μέχρι και την 

ημερομηνία του ελέγχου (Απρίλιος 2012) δεν έχει απαντηθεί από τον ∆ΣΜ. 

Ο ∆ιευθυντής ∆ΣΜ ανέφερε ότι ο ∆ΣΜ έχει παραχωρήσει χρονικές παρατάσεις στις πιο 

πάνω πέντε περιπτώσεις  για την καταβολή των οφειλόμενων ποσών και επίσης στους 

τέσσερεις ενέκρινε ανάλογη χρονική παράταση για την υποβολή της εγγυητικής 

επιστολής, στα πλαίσια προώθησης των έργων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας.  Πρόσθεσε ακόμη ότι όσον αφορά τις συμβάσεις Σ03/2010 και 

Σ04/2010, δεν προχώρησε στον τερματισμό τους αφού σύμφωνα με τα αρμόδια 

Υπουργεία τα συγκεκριμένα έργα επιλέγηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια 

του χρηματοδοτικού Προγράμματος NER 300.  
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6.  Εγκατάσταση συστήματος Ασφάλειας και Πυρασφάλειας. 

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο παρατηρήθηκε ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις που 

ενοικιάζονται από το ∆ΣΜ δεν έχουν εγκατεστημένο σύστημα ασφάλειας και 

πυρασφάλειας. Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες σε 

συνεργασία με τον ιδιοκτήτη του κτιρίου για εγκατάσταση των εν λόγω συστημάτων. 

7. Αδυναμίες Εσωτερικού ελέγχου.  

(α) Μηχανογραφικό Λογιστικό Σύστημα του ∆ΣΜ. ∆ιαπιστώθηκαν κάποιες 

αδυναμίες στο μηχανογραφικό σύστημα του ∆ΣΜ οι οποίες υποβλήθηκαν  για 

ενημέρωση του και λήψη διορθωτικών μέτρων με τους προμηθευτές του συστήματος.  

(i) Έκδοση τιμολογίων. Στις καταστάσεις λογαριασμού δεν καταχωρίζεται ο 

αριθμός του τιμολογίου αλλά ο αριθμός της αρχικής και τελικής καταχώρισης 

του. Επιπρόσθετα, ο αριθμός τελικής καταχώρισης δεν δίδεται από το 

σύστημα αλλά δια χειρός από τους Λογιστικούς Λειτουργούς, πρακτική που 

πιθανόν να οδηγήσει σε λάθη. 

(ii) Έκδοση αποδείξεων είσπραξης. Στις καταστάσεις λογαριασμού δεν 

καταχωρίζεται ο αριθμός της απόδειξης είσπραξης. Επίσης, δεν είναι γνωστό εάν 

έχουν εκδοθεί και άλλες αποδείξεις είσπραξης από το σύστημα οι οποίες έχουν 

ακυρωθεί μεταγενέστερα. Τέλος, δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί το σύνολο των 

αποδείξεων είσπραξης που έχουν εκδοθεί κατά τη διάρκεια του έτους. Θα έπρεπε 

να υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης από το σύστημα αναλυτικής κατάστασης με 

όλες τις αποδείξεις είσπραξης που εκδοθήκαν κατά τη διάρκεια του έτους. 

(β)  Μητρώα περιουσιακών στοιχείων. Για σκοπούς παρακολούθησης των 

περιουσιακών στοιχείων, εισηγηθήκαμε όπως δημιουργηθούν κατάλληλα μητρώα 

τα οποία να περιλαμβάνουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται 

στα γραφεία του ∆ΣΜ.  

Όπως ανέφερε ο ∆ιευθυντής ∆ΣΜ, έχει προγραμματιστεί αναβάθμιση του 

συστήματος εντός του 2012 με την οποία οι αδυναμίες αναμένεται να επιλυθούν.  

8. Εκκρεμή θέματα. 

(α) Πρωτόκολλο Συστήματος Μεταφοράς.  Σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης 

της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2008 ετοιμάστηκε, εγκρίθηκε από 

την ΡΑΕΚ και υπογράφτηκε τον Ιούλιο 2006 μεταξύ του ∆ΣΜ και του Ιδιοκτήτη 
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Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ), δηλαδή της ΑΗΚ, Πρωτόκολλο, προκειμένου ο 

∆ΣΜ να καταστεί ικανός να ασκήσει τις αρμοδιότητες του. Στην προηγούμενη μας 

Έκθεση αναφέραμε ότι, στο άρθρο 68 (γ) του βασικού Νόμου γίνεται ρητή 

αναφορά ότι το Πρωτόκολλο Συστήματος Μεταφοράς πρέπει να περιλαμβάνει 

μεταξύ άλλων και πρόνοιες σχετικά με την κατασκευή, σύνδεση και χρήση του 

συστήματος μεταφοράς από τρίτους.  Ωστόσο, στο Πρωτόκολλο που έχει 

υπογραφεί δεν υπάρχουν τέτοιες πρόνοιες. 

Στην απαντητική επιστολή του ∆ΣΜ αρ. Πρωτ. ∆6/602.8/111002 ημερ. 6.6.2012 

αναφέρεται ότι οι εν λόγω πρόνοιες δεν ήταν δυνατό να συμπεριληφθούν διότι το 2006 

που ετοιμάστηκε και υπογράφτηκε το Πρωτόκολλο δεν υπήρχαν οι χρεώσεις Χρήσης 

∆ικτύου. Αναφέρεται  επίσης, ότι μια από τις άμεσες προτεραιότητες του ∆ΣΜ θα ήταν 

και η αναθεώρηση αρκετών διατάξεων του Πρωτοκόλλου σε συνεργασία και 

συνεννόηση με την ΑΗΚ έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τα νέα δεδομένα και 

καταστάσεις. Μέχρι σήμερα, δεν φαίνεται να έχουν γίνει ενέργειες προς την πιο πάνω 

κατεύθυνση. 

Ο ∆ιευθυντής του ∆ΣΜ ανέφερε ότι είναι στις άμεσες προτεραιότητες του ∆ΣΜ η 

αναθεώρηση αρκετών διατάξεων του Πρωτοκόλλου, σε συνεργασία και συνεννόηση 

με την ΑΗΚ. 

(β) 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.   

Το θέμα αναφέρθηκε και σε προηγούμενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας και 

εξακολουθεί να υφίσταται αφού δεν εκδίδονται τιμολόγια ούτε και χρεώνεται ΦΠΑ 

για τις συναλλαγές μεταξύ του ∆ΣΜ και της ΑΗΚ. Όπως έχει αναφερθεί και από 

τον ∆ΣΜ στο παρελθόν, παρέμβαση της ΡΑΕΚ για επίλυση της διαφοράς δεν 

κατέληξε θετικά. 
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Όπως αναφέρθηκε και στην Έκθεσή μας για το 2009,  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-∆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.  Το θέμα 

μέχρι σήμερα εκκρεμεί. 

Όπως ανέφερε ο ∆ιευθυντής ∆ΣΜ, το θέμα αναμένεται να επιλυθεί με την 

τροποποίηση του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου (Ν122(Ι)/2003). 

(γ) ∆ιαφωνία με την ΑΗΚ ως προς τη νομική υπόσταση του ∆ΣΜ. Στις πιο 

πάνω παραγράφους αναδεικνύεται 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 είχαμε 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.   

Σημειώνεται ότι στην απόφαση αρ. 71.245 του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 

2.12.2010, αναφέρεται ότι αποφασίστηκε η παραμονή του ∆ΣΜ στο καθεστώς που 

προβλέπεται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 

2008, δηλαδή του νομικού και διοικητικού διαχωρισμού του από την Αρχή 

Ηλεκτρισμού Κύπρου. 
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Ο ∆ιευθυντής ∆ΣΜ ανέφερε ότι το νομικό καθεστώς του ∆ΣΜ αναμένεται να 

διευκρινιστεί στα πλαίσια της τροποποίησης του  περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Ηλεκτρισμού Νόμου (Ν122(Ι)/2003). 

 

 

 

(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 

Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ημοκρατίας 
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