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ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.12.2012 

 

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 Κύπρου 

(∆ΣΜΚ) έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με το άρθρο 3(1) των πιο πάνω Νόμων και του 

περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικού) Νόμου του 2012 

σύμφωνα με τον οποίο ο ∆ΣΜΚ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. 

2. Οικονομική κατάσταση. 

Κατά το 2012 τα έσοδα του ∆ΣΜΚ ανήλθαν σε €3,61 εκ. και τα έξοδα σε €3,44 εκ. 

ενώ το 2011 τα αντίστοιχα ποσά ανήλθαν σε €3,71 εκ. και €3,64 εκ. Σημειώνεται ότι, 

το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών του ∆ΣΜΚ που αφορά κυρίως στο κόστος 

προσωπικού και κόστος χρήσης του Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας, συνολικού ύψους  

€2,87 εκ. για το 2012 (€3,06 εκ. για το 2011), καλύπτονται από την ΑΗΚ η οποία 

λογιστικά χρεώνει τον ∆ΣΜΚ. Τα έσοδα του ∆ΣΜΚ αφορούν κυρίως στο τέλος ∆ΣΜΚ το 

οποίο επιβάλλεται στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας (για το 2012 €σεντ 0,08/kwh 

επί της τιμολογούμενης ενέργειας), βάσει των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 

Νόμων και των σχετικών αποφάσεων της ΡΑΕΚ. Το τέλος ∆ΣΜΚ για το 2012 ανήλθε σε 

€3,5 εκ. περίπου (€3,7 εκ. περίπου το 2011). 

3. Προϋπολογισμός - 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 ∆ΣΜΚ συμφωνεί, για κάθε έτος, τον 

Προϋπολογισμό για τον ∆ΣΜΚ και τον υποβάλλει για έγκριση από το Υπουργικό 

Συμβούλιο (Υ.Σ) και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Για το έτος 2012, ο Προϋπολογισμός 

του ∆ΣΜΚ στάληκε στην ΑΗΚ αρχικά στις 14.4.2011 για να υποβληθεί στο Υπουργείο 

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

ΑΗΚ υπέβαλε τους δυο Προϋπολογισμούς στο ΥΕΒ&Τ στις 9.6.2011. Μετά το τραγικό 

συμβάν στο Μαρί, η ΑΗΚ με επιστολή της ημερ. 24.8.2011 ζήτησε από το Υπουργείο να 
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μην προχωρήσει στην κατάθεση των Προϋπολογισμών ενώπιον της Βουλής εφόσον 

αυτοί χρήζουν εκτεταμένης αναθεώρησης. Οι αναθεωρημένοι Προϋπολογισμοί 

υποβλήθηκαν στο Υπουργείο από μέρους της ΑΗΚ στις 27.10.2011 ενώ υποβλήθηκαν 

ξανά στο ΥΕΒ&Τ στις 24.2.2012 έτσι ώστε να συνάδουν με την εγκύκλιο του Υπουργείου 

Οικονομικών αρ. Φακ. Υ.Ο.10.04.001 ημερ.18.1.2012 αναφορικά με τα μέτρα 

δημοσιονομικής εξυγίανσης που ψήφισε η Βουλή τον ∆εκέμβριο 2011.  

Ο Προϋπολογισμός εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 28.2.2012.  Ψηφίστηκε 

από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 22.3.2012 και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας στις 4.4.2012 ως μέρος του περί Προϋπολογισμού της 

Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2012, Νόμου του 2012 (Ν.25(IΙ)/2012).  

Κατά την περίοδο 1.3.2012 μέχρι 3.4.2012 έγιναν πληρωμές ύψους €8.711, οι 

οποίες δεν ήταν νομοθετικά καλυμμένες. 

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 ∆ΣΜΚ παρουσιάζονται 

ξεχωριστά ως Προϋπολογισμός του, εντούτοις η νομική κάλυψη για χρήση των 

ποσών που εγκρίνονται φαίνεται να δίδεται μόνο στην Αρχή Ηλεκτρισμού.  

Σημειώνεται ότι μετά την ψήφιση του περί Ρύθμισης  της Αγοράς Ηλεκτρισμού 

(Τροποιητικού) Νόμου του 2012 (Ν. 211(Ι)/2012) ο Προϋπολογισμός του ∆ΣΜΚ 

υποβάλλεται από την ΑΗΚ, μετά από διαβουλεύσεις με την ΡΑΕΚ και τον ∆ΣΜΚ, για 

έγκριση από το Υ.Σ και τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως ξεχωριστό νομοσχέδιο από 

τον Προϋπολογισμό της ΑΗΚ. Με βάση τον εν λόγω Νόμο, ο Προϋπολογισμός του 

∆ΣΜΚ για το 2013 υποβλήθηκε στις 28.3.2013 στη Βουλή των Αντιπροσώπων ως 

ξεχωριστό νομοσχέδιο και ψηφίστηκε σε Νόμο στις 25.4.2013. 

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

πληρωμών των €8.711 αφορούν σε κοινωνικές ασφαλίσεις, φόρο εισοδήματος και 

υπηρεσίες κοινής ωφελείας.  
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4. Αιτήσεις/Συμβάσεις σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς. 

Το 2012 υποβλήθηκαν προς το ∆ΣΜΚ,  4 αιτήσεις σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς 

από ιδιωτικές εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εκ των οποίων οι 2 

ακυρώθηκαν, ενώ κατά τη διάρκεια του έτους υπογράφηκαν 9 νέες συμβάσεις. Μέχρι 

την 31.12.2012 εκκρεμούσαν 7 αιτήσεις παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.   

Σχετικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία του ∆ΣΜΚ, οι συμβάσεις σύνδεσης που 

υπογράφηκαν μεταξύ του ∆ΣΜΚ και Παραγωγών/Καταναλωτών οι οποίες βρίσκονται 

σε ισχύ (από το 2005) ανέρχονται συνολικά σε 23 και αφορούν 19 παραγωγούς και 4 

καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Από τις 19 συμβάσεις παραγωγών, 9 αφορούν σε 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (7 Αιολικά πάρκα 

και 2 Ηλιοθερμικά πάρκα) ενώ 10 αφορούν συμβατικές πηγές ενέργειας. Οι 4 

συμβάσεις καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας αφορούν έργα τα οποία απαιτούν 

μεγάλη ισχύ ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα το Εργοστάσιο Αφαλάτωσης στη 

Λεμεσό, τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου Λάρνακας, το Εργοστάσιο 

Τσιμεντοποιείας Βασιλικού και τη Μονάδα Αφαλάτωσης Βασιλικού.  

5. Πλεονάζουσα άεργος ισχύς. 

Για την κανονική λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών των καταναλωτών 

απαιτείται όπως αυτές απορροφήσουν από το ηλεκτρικό σύστημα, πέραν της 

ενεργού ισχύος και μια ποσότητα αέργου ισχύος. Όταν η συνολική άεργος ισχύς 

που ζητείται από τις ηλεκτρικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα 

είναι μικρότερη από την άεργο ισχύ που παράγει από μόνο του το συνδεδεμένο 

δίκτυο (υπόγεια ηλεκτρικά καλώδια υψηλής τάσης, εναέριες γραμμές κ.λ.π) τότε 

δημιουργείται πλεονάζουσα άεργος ισχύς η οποία προκαλεί προβλήματα στη 

λειτουργία του συστήματος.   

Μετά τα γεγονότα της 11ης Ιουλίου 2011 που είχαν ως αποτέλεσμα την 

καταστροφή του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού και λόγω της συνεχούς 

αύξησης υπόγειων καλωδίων στο σύστημα μεταφοράς που είναι πηγή μεγάλης 

παραγωγής αέργου ισχύος, το πρόβλημα της πλεονάζουσας αέργου ισχύος που 

παρατηρείται σε περιόδους χαμηλής, αλλά και μέσης ζήτησης επιδεινώθηκε με 

αποτέλεσμα, όπως αναφέρεται και σε σχετική μελέτη (Ιανουαρίου 2012) του 

∆ΣΜΚ, να τίθεται σε κίνδυνο η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος, 

με κίνδυνο πλήρους κατάρρευσης.  Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, λόγω και των 
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γεγονότων στο Μαρί, η κατάσταση έχει φθάσει σε κρίσιμο σημείο και απαιτείται η 

λήψη των αναγκαίων μέτρων, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.  

Ενδεικτικό του προβλήματος που δυνατόν να δημιουργήσει η πλεονάζουσα 

άεργος ισχύς είναι το συμβάν που σημειώθηκε στις 4.4.2012 και το οποίο είχε ως 

αποτέλεσμα τη σχεδόν παγκύπρια διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.  

O ∆ΣΜΚ με επιστολή του ημερ. 30.7.2012 προς την ΡΑΕΚ αναφέρει ότι το πιο 

σοβαρό λειτουργικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα το σύστημα ηλεκτρικής 

ενέργειας της Κύπρου είναι η πλεονάζουσα άεργος ισχύς και η μη δυνατότητα 

απορρόφησης ή αντιστάθμισής της και επισημαίνει ότι το πρόβλημα δεν έχει 

αντιμετωπιστεί κάτι που έπρεπε να είχε γίνει πριν δύο χρόνια.  Σύμφωνα με τον 

∆ΣΜΚ το 2015 η πλεονάζουσα άεργος ισχύς του συστήματος θα είναι πέραν των 

300 ΜVAr ενώ η απορρόφησή της από τις συμβατικές μονάδες δεν θα υπερβαίνει 

το ασφαλές όριο των 120 ΜVAr περίπου. Ο ∆ΣΜΚ εισηγήθηκε συγκεκριμένα 

μέτρα, για αντιμετώπιση του προβλήματος τα οποία, όπως αναφέρει στην εν λόγω 

επιστολή, η ΑΗΚ θα πρέπει να υλοποιήσει άμεσα. Συγκεκριμένα εισηγήθηκε την 

προκήρυξη διαγωνισμών από την Αρχή για (α) μετατροπή 2 αεριοστρόβιλων στον 

ΗΣ Μονής για απορρόφηση 50MVAr, (β) αγορά ενός επαγωγέα (iron core) 

δυναμικότητας 50MVAr που να συνδέεται απευθείας στους ζυγούς 132ΚV του ΥΣ 

Αθαλάσσα και (γ) αγορά στατικών αντισταθμιστών αέργου ισχύος (SVC’s) 80-90 

MVAr για εγκατάσταση στον ΥΣ Τσέρι. 

Η ΡΑΕΚ με απόφασή της ημερ. 6.8.2012 ενέκρινε την εισήγηση του ∆ΣΜΚ και 

ζήτησε από την ΑΗΚ με σχετική επιστολή της ημερ. 13.8.2012 όπως υλοποιήσει 

την εν λόγω απόφαση. 

Όπως προκύπτει από σχετική αλληλογραφία, η ΑΗΚ έχει προβεί στην προκήρυξη 

σχετικών διαγωνισμών για την αγορά δύο μονάδων επαγωγέων 132kV 

δυναμικότητας 2Χ75MVAr και 22kV δυναμικότητας 64MVAr αντίστοιχα, για το 

συνολικό ποσό των €3 εκ. περίπου. Ωστόσο, η ΑΗΚ φαίνεται ότι δεν έχει προβεί 

στη λήψη μέτρων για υλοποίηση όλων των εισηγήσεων του ∆ΣΜΚ λόγω του 

ψηλού κόστους που συνεπάγονται. 

Σημειώνεται ότι, ο ∆ΣΜΚ σε επιστολή του ημερ. 11.9.2012 προς την Αρχή 

αναφέρει ότι οι επαγωγείς αυτοί δεν μπορούν να υποκαταστήσουν καθ΄οιονδήποτε 

τρόπο τους στατικούς αντισταθμιστές αέργου ισχύος (SVC’s) οι οποίοι ειδικά για 
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το απομονωμένο σύστημα της Κύπρου είναι αναγκαίοι επειδή παρέχουν τη 

δυνατότητα άμεσης αντίδρασης και συνεχόμενης αυτόματης διόρθωσης των 

επιπέδων της αέργου ισχύος με γρήγορους χρόνους ανταπόκρισης σε αντίθεση με 

τους επαγωγείς οι οποίοι δεν προσφέρουν τέτοιες δυνατότητες. Επιπρόσθετα από 

την ασφάλεια και σταθερότητα που θα προσφέρουν τα SVC’s, θα καλύψουν και 

την αναμενόμενη αύξηση στην πλεονάζουσα άεργο ισχύ η οποία θα φτάσει τα 

επίπεδα των 300MVAr το 2014-2015.  

H Υπηρεσία μας ζήτησε να ενημερωθεί κατά πόσο με βάση τα μέτρα που 

λαμβάνει η ΑΗΚ επιλύεται το πρόβλημα της πλεονάζουσας αέργου ισχύος τόσο 

βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα και δεν αναμένονται επιπτώσεις στην 

ασφάλεια του συστήματος. 

(β) Σύμφωνα με στοιχεία του ∆ΣΜΚ, ως αποτέλεσμα της απώλειας της 

ατμοηλεκτρικής μονάδας αρ. 4 στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό ∆εκέλειας που είχε 

συμβεί στις 9.12.2012 σημειώθηκε σοβαρή διαταραχή στη διαχείριση της αέργου 

ισχύος του Συστήματος. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε κάθετη μείωση της 

απορρόφησης αέργου ισχύος από τους αεροστρόβιλους 1 και 2 του σταθμού Μονής.  

Με επιστολή του ∆ΣΜΚ ημερ. 17.12.2012 προς την ΑΗΚ ζητήθηκε η πλήρης 

διερεύνηση του συμβάντος ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα επανάληψής του η 

οποία κάτω από συνθήκες οριακής λειτουργίας θα μπορούσε να προκαλέσει 

ακόμη και ολική κατάρρευση του συστήματος. 

Σύμφωνα με επιστολή της ΑΗΚ ημερ. 15.1.2013 προν τον ∆ΣΜΚ η μείωση της 

απορρόφησης της αέργου ισχύος στον σταθμό Μονής, οφειλόταν σε 

λανθασμένους χειρισμούς από τον επί καθήκοντι Τεχνικό Επόπτη Σταθμού και 

όπως αναφέρεται στην εν λόγω επιστολή έχουν δοθεί οδηγίες για εκπαίδευση του 

προσωπικού για καλύτερο χειρισμό παρόμοιων έκτακτων καταστάσεων, ενώ 

γίνεται εισήγηση όπως η εκπαίδευση συμπληρωθεί με παρουσιάσεις από 

Λειτουργούς του ∆ΣΜΚ προς το προσωπικό της Αρχής εάν και εφόσον θεωρείται 

αναγκαίο. 

H Υπηρεσία μας ζήτησε να ενημερωθεί για οποιεσδήποτε αναγκαίες ενέργειες 

όσον αφορά στη βέλτιστη διαχείριση αέργου ισχύος του Συστήματος. 

Ο ∆ιευθυντής του ∆ΣΜΚ ανέφερε ότι σε συνεργασία με την ΑΗΚ και μέχρι να 

υλοποιηθούν τα τελικά διορθωτικά μέτρα έχει προχωρήσει στη λήψη προσωρινών 



 -6-

μέτρων, κάτι που έχει συμβάλει στη βελτίωση του επιπέδου της ασφαλούς 

λειτουργίας του Συστήματος. Επιπρόσθετα σημείωσε ότι, για μια πιο μόνιμη λύση, 

επαγωγείς μέσης τάσης, προβλέπεται να ενταχθούν στον σύστημα εντός του 

Ιουνίου 2013, ενώ οι επαγωγείς ψηλής τάσης αναμένεται να εγκατασταθούν την 

άνοιξη 2014. Ο ∆ιευθυντής ανέφερε επίσης ότι θα αναμένει τα πρακτικά 

αποτελέσματα μετά τη λειτουργία των επαγωγέων μέσης και ψηλής τάσης και στη 

συνέχεια αφού τα αξιολογήσει θα προωθήσει τα αναγκαία βελτιωτικά μέτρα με 

γνώμονα πάντοτε την ασφαλή λειτουργία του Ηλεκτρικού Συστήματος. 

6. Εκκρεμή θέματα. 

(α)  Πρωτόκολλο συστήματος αναφοράς.  Σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της 

Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους ετοιμάστηκε, εγκρίθηκε από την ΡΑΕΚ και υπογράφηκε 

τον Ιούλιο 2006 μεταξύ του ∆ΣΜΚ και του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ), 

δηλαδή της ΑΗΚ, Πρωτόκολλο, προκειμένου ο ∆ΣΜΚ να καταστεί ικανός να ασκήσει 

τις αρμοδιότητες του. Σε προηγούμενες επιστολές μας αναφέραμε ότι, στο άρθρο 68 (γ) 

του βασικού Νόμου (Ν.122(Ι)/2003) 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. 

Ο ∆ιευθυντής του ∆ΣΜΚ μας πληροφόρησε ότι θα ζητήσει τη συνεργασία της ΑΗΚ 

για αναθεώρηση του Πρωτοκόλλου εντός του 2013. 

(β) Φορολογική μεταχείριση των δραστηριοτήτων του ∆ΣΜΚ. Σύμφωνα με 

επιστολή της Υπηρεσίας ΦΠΑ ημερ. 16.4.2009, οι χρεώσεις που γίνονται τόσο από 

την ΑΗΚ προς τον ∆ΣΜΚ και αφορούν στην κάλυψη δαπανών που έχει διενεργήσει η 

ΑΗΚ για τον ∆ΣΜΚ, αλλά και αντιθέτως οι χρεώσεις από τον ∆ΣΜΚ 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 

∆ΣΜΚ 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 
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για τις συναλλαγές μεταξύ του ∆ΣΜΚ και της ΑΗΚ εκεί όπου απαιτείται. Όπως έχει 

αναφερθεί από τον ∆ΣΜΚ στο παρελθόν, παρέμβαση της ΡΑΕΚ για επίλυση της 

διαφοράς δεν κατέληξε θετικά. 

Σε απάντησή του, ο ∆ιευθυντής του ο ∆ΣΜΚ ανέφερε ότι το θέμα αναμένεται να 

επιλυθεί εντός του 2013 καθώς στον Περί Ρύθμισης της Αγορά Ηλεκτρισμού 

(Τροποποιητικός) Νόμο (Ν.211(Ι)/2012) ο ∆ΣΜΚ καθορίζεται ως νομικό πρόσωπο 

δημοσίου δικαίου και πρόσθεσε ότι έχει ζητήσει τη συνεργασία της ΑΗΚ  ώστε να 

διευθετηθεί το θέμα. 

(γ)  Εγκατάσταση συστήματος ασφάλειας.  Οι κτιριακές εγκαταστάσεις που 

ενοικιάζονται από το ∆ΣΜΚ εξακολουθούν να μην έχουν εγκατεστημένο σύστημα 

ασφάλειας (πρόσβασης εισόδου).   

Ο ∆ιευθυντής ανέφερε ότι θα προχωρήσει σε εγκατάσταση συστήματος ασφάλειας, 

νοουμένου ότι θα υπάρχει διαθέσιμο κονδύλι στον Προϋπολογισμό του. 

 

 

 

(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 

Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ημοκρατίας 
 

 

Λευκωσία, 14 Ιουνίου 2013 
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