
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.12.2013 

 

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 περί Νομικών Προσώπων 

∆ημοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 έως 2007.  

2. Υποβολή οικονομικών καταστάσεων. 

Ο ∆ΣΜΚ υπέβαλε, στις 12.6.2013, τις οικονομικές καταστάσεις για το 2013, οι 

οποίες σύμφωνα με τη νομοθεσία θα έπρεπε να υποβληθούν όχι αργότερα από τις 

30 Απριλίου 2014. 

3.  Εκκρεμότητες χειρισμού ΦΠΑ και ελλειμμάτων/πλεονασμάτων ∆ΣΜΚ. 

Σύμφωνα και με σχετική αναφορά στη σημείωση 18 των οικονομικών 

καταστάσεων υπάρχει σοβαρή αβεβαιότητα ως προς την ορθή μεταχείριση του 

ΦΠΑ, η οποία από τα στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα δεν κατέστη δυνατό να 

εξακριβωθεί, λόγω του ότι αναμένεται γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα ως 

προς τη φορολογική μεταχείριση των εσόδων. Επιπλέον,  η εν λόγω αβεβαιότητα 

καθιστά αβέβαιο και το ποσό τυχόν ελλειμμάτων/πλεονασμάτων του ∆ΣΜΚ, θέμα 

για το οποίο επίσης πρέπει να εξασφαλιστεί σχετική νομική γνωμάτευση και η 

σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕΚ.  

Λόγω της σοβαρότητας των πιο πάνω θεμάτων δεν είχαμε επαρκή και κατάλληλα 

ελεγκτικά τεκμήρια που να παρέχουν βάση για γνώμη ελέγχου, συνεπώς δεν 

κατέστη  δυνατό να εκφράσουμε γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων για το 

2013. 

4. Προϋπολογισμός - Έγκριση. 

Μετά την ψήφιση του «περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικού) 

Νόμου του 2012», Ν.211(Ι)/2012, ο Προϋπολογισμός του ∆ΣΜΚ υποβάλλεται από την 
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ΑΗΚ, μετά από διαβουλεύσεις με τη ΡΑΕΚ και τον ∆ΣΜΚ, για έγκριση από το Υπουργικό 

Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως ξεχωριστό νομοσχέδιο. Ο 

Προϋπολογισμός του ∆ΣΜΚ για το έτος 2013, στάληκε στην ΑΗΚ, αρχικά στις 15.5.2012, 

μετά από τροποποιήσεις, ώστε να συνάδει και με τις πρόνοιες του Τροποποιητικού 

Νόμου, Ν.211(Ι)/2012, και στο Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού στις 

9.8.2012 και ξανά στο Υπουργείο στις 7.3.2013 με τροποποιήσεις σύμφωνα με τις 

συστάσεις του Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 1.3.2013. Ο Προϋπολογισμός εγκρίθηκε 

από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 20.3.2013, υποβλήθηκε στις 28.3.2013 στην Βουλή 

των Αντιπροσώπων και ψηφίστηκε σε Νόμο στις 26.4.2013. Ο Νόμος δημοσιεύτηκε 

στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας στις 30.4.2013, (Ν.27(ΙΙ)/2013). 

Κατά την περίοδο 1.3.2013 μέχρι 30.4.2013 έγιναν πληρωμές συνολικού ποσού   

€5.695 χωρίς να υπάρχει εγκεκριμένος Προϋπολογισμός.   

Σε απάντησή του ο ∆ιευθυντής του ∆ΣΜΚ ανέφερε ότι το ποσό των πληρωμών 

των €5.695 αφορά αποκλειστικά πληρωμές για ουσιώδεις υπηρεσίες κοινής 

ωφελείας όπως ηλεκτρισμό, νερό και τηλέφωνο. 

5. Λειτουργία Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/54/ΕΚ τα κράτη μέλη όφειλαν να προβούν 

σε άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας το αργότερο από 1.7.2004 για όλους 

τους μη οικιακούς καταναλωτές και από 1.7.2007 για όλους τους καταναλωτές. Ως 

αποτέλεσμα, με σχετικό διάταγμα, Κ∆Π 340/2004, του Υπουργού Εμπορίου 

Βιομηχανίας και Τουρισμού, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που αφορούσε σε 

βιομηχανικούς καταναλωτές άνοιξε στον ανταγωνισμό από 1.5.2004.  Ωστόσο, 

μετά από αίτηση της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το 

άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για τους μη οικιακούς καταναλωτές από 

1.1.2009 και για όλους τους καταναλωτές από 1.1.2014 και εκδόθηκαν τα σχετικά 

διατάγματα (Κ∆Π 490/2008 και Κ∆Π 482/2013). 

Σύμφωνα με το άρθρο 62(ζ) του περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 

(Ν.122(Ι)/2003), όπως τροποποιήθηκε, ο ∆ΣΜΚ είναι αρμόδιος για τη λειτουργία 

και διαχείριση της εμπορίας του Ηλεκτρισμού, σύμφωνα με τους Κανόνες Αγοράς 

Ηλεκτρισμού, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ στις 30.1.2009, μετά την έγκρισή τους από 

την ΡΑΕΚ και τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 
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Το 2011 ο ∆ΣΜΚ ετοίμασε μελέτη για τη λειτουργία της αγοράς την οποία και 

υπέβαλε προς τη ΡΑΕΚ στις 21.12.2011 με σκοπό τη λήψη των αναγκαίων 

αποφάσεων, παραθέτοντας όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, με σχετικό 

χρονοδιάγραμμα, όπως ανάγκη για αναθεώρηση των Κανόνων Αγοράς, αγορά 

λογισμικού, τροποποίηση της οργανωτικής δομής του ∆ΣΜΚ για τη λειτουργία της 

αγοράς, κ.λπ.). Στην έκθεση αναφέρεται ότι ο συνολικός χρόνος που αναμένεται 

ότι θα απαιτηθεί για την πλήρη λειτουργία της αγοράς είναι 4 χρόνια από την 

ετοιμασία της μελέτης, δηλαδή τέλος του 2015. 

Στις 13.8.2012 η ΡΑΕΚ αποφάσισε την έκδοση διαγωνισμού για ανάθεση 

υπηρεσιών ειδικού συμβούλου για την αξιολόγηση και αναδιάρθρωση της 

λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού και ενέργειας  στην Κύπρο, ο οποίος 

κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία «Α»  και η σύμβαση υπογράφτηκε στις 7.5.2013. 

Τον Φεβρουάριο του 2014 υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ τελικό προσχέδιο της μελέτης 

των Συμβούλων. 

Μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου (Μάρτιος 2014) φαίνεται ότι δεν έχει ληφθεί 

οποιαδήποτε απόφαση για εφαρμογή πιθανού νέου μοντέλου αγοράς ή/και 

πιθανών μεταβατικών διατάξεων. 

Ως αποτέλεσμα, παρόλο που η αγορά έχει ανοίξει για όλους τους καταναλωτές 

από 1.1.2014, ο ∆ΣΜΚ δεν φαίνεται να είναι έτοιμος για να λειτουργήσει κανονικά 

με τις νέες συνθήκες, αφού εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες 

που αφορούν στο μοντέλο αγοράς, την υιοθέτηση νέων Κανόνων Αγοράς, 

προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευμένου 

λογισμικού, εκπαίδευση προσωπικού κ.λπ.  

Σημειώνεται ότι με βάση στοιχεία του ∆ΣΜΚ, έχει ήδη υποβληθεί 1 αίτηση 

σύνδεσης προς τον ∆ΣΜΚ από ένα συμβατικό παραγωγό (εταιρεία «Β» ) και του 

έχουν εκδοθεί ήδη προκαταρκτικοί όροι σύνδεσης τους οποίους αποδέχθηκε στις 

18.11.2013. Με την υποβολή των αναγκαίων στοιχείων (αδειών/μελετών) προς τον 

∆ΣΜΚ, αναμένεται να υπογραφεί η τελική συμφωνία σύνδεσης.   

 Η Υπηρεσία μας ζήτησε να ενημερωθεί για τις ενέργειες στις οποίες ο ∆ΣΜΚ 

προτίθεται να προβεί σε περίπτωση που είτε ο εν λόγω παραγωγός ανταποκριθεί 

άμεσα και είναι έτοιμος να συνδεθεί με το δίκτυο είτε αν εκδηλωθεί στους 
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επόμενους μήνες ενεργό ενδιαφέρον και από τυχόν άλλους ανεξάρτητους 

παραγωγούς. 

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, αναφέρεται ότι, τον Μάιο 2013 ο ∆ΣΜΚ προχώρησε 

στην ενοικίαση επιπλέον ορόφου στην πολυκατοικία όπου στεγάζεται, με σκοπό τη 

δημιουργία, στελέχωση και λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Αγοράς (με βάση και τη 

μελέτη του 2011), με πρόσθετο κόστος (€105.600 ετησίως για τους 3 ορόφους, 

ενώ το υφιστάμενο ενοίκιο ανερχόταν σε €99.700 ετησίως, για τους 2 ορόφους) 

χωρίς ουσιαστική αξιοποίησή του μέχρι σήμερα. 

Όπως ανέφερε ο ∆ιευθυντής, ο ∆ΣΜΚ έγκαιρα επισήμανε την ανάγκη των  

απαιτούμενων ενεργειών για τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας και προς τούτο 

κατέθεσε εμπεριστατωμένη έκθεση προς τη ΡΑΕΚ στις 21.12.2011. Πρόσθεσε 

επίσης ότι, παρά την καθυστέρηση στη λήψη των τελικών αποφάσεων ο ∆ΣΜΚ 

προετοιμάζεται ώστε να προχωρήσει με την υλοποίηση των απαραίτητων 

ενεργειών το συντομότερο δυνατό και μόλις κοινοποιηθούν σ΄αυτόν οι τελικές 

θέσεις της ΡΑΕΚ.  

Όσον αφορά την περίπτωση που ο παραγωγός, εταιρεία «Β» ανταποκριθεί άμεσα 

στην πρόθεση του να συμμετέχει στην αγορά ηλεκτρισμού, ο ∆ιευθυντής του 

∆ΣΜΚ ανέφερε ότι θα χρειαστεί τουλάχιστο 1 ½ - 2 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν 

οι διάφορες διαδικασίες σύνδεσης του με το δίκτυο ενώ σε περίπτωση που άλλος 

ανεξάρτητος παραγωγός εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στην αγορά θα 

απαιτηθεί ακόμη περισσότερος χρόνος. 

Ο ∆ιευθυντής του ∆ΣΜΚ μάς πληροφόρησε επίσης ότι θα επισπεύσει τις ενέργειες 

του για τη  λειτουργία της αγοράς, τονίζοντας ότι αυτό εξαρτάται και από άλλους 

φορείς (ΡΑΕΚ, ΥΕΕΒΤ, Υπουργικό Συμβούλιο, Βουλή Αντιπροσώπων).  

Όσον αφορά την ενοικίαση επιπλέον ορόφου, ο ∆ιευθυντής του ∆ΣΜΚ ανέφερε ότι 

αυτή κατέστη αναγκαία για κάλυψη, μεταξύ άλλων, της αναμενόμενης αύξησης του 

προσωπικού με πέραν των 21 ατόμων, βάσει της έκθεσης που κατέθεσε ο ∆ΣΜΚ 

προς την ΡΑΕΚ στις 21.12.2011. Πρόσθεσε επίσης ότι, στο συμβόλαιο  

περιλήφθηκε ειδική παράγραφος που προνοεί ότι ο ενοικιαστής έχει δικαίωμα 

πρόωρου τερματισμού της ενοικίασης. 
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 ή της ενοικίασης του τρίτου ορόφου οποτεδήποτε, αφού δώσει προς τον ιδιοκτήτη 

γραπτή προειδοποίηση τεσσάρων μηνών. 

 

6. ∆εκαετές πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2013-2022. 

Με βάση το άρθρο 63 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2003 

(Ν.122(Ι)/2003) όπως τροποποιήθηκε, ο ∆ΣΜΚ ετοιμάζει πρόγραμμα ανάπτυξης 

του συστήματος μεταφοράς που αποσκοπεί στη διασφάλιση της παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας και καλύπτει χρονική περίοδο 10 ετών. Το σχέδιο 

προγράμματος ανάπτυξης υποβάλλεται από τον ∆ΣΜΚ στη ΡΑΕΚ για έγκριση.  Η 

ισχύς του προγράμματος αυτού αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισής του από τη 

ΡΑΕΚ. Το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς 2013-2022 

έχει αποσταλεί από τον ∆ΣΜΚ στη ΡΑΕΚ με σχετική επιστολή ημερ. 25.4.2013, 

ενώ μέχρι την ημερομηνία ελέγχου (Μάρτιος 2014), σύμφωνα με στοιχεία του 

∆ΣΜΚ, εκκρεμεί η έγκρισή του. 

Η Υπηρεσία μας ζήτησε να ενημερωθεί κατά πόσο υπάρχουν τυχόν επιπτώσεις 

στην ασφάλεια και αξιοπιστία του συστήματος λόγω της μη έγκρισης του εν λόγω 

προγράμματος. 

Ο ∆ιευθυντής του ∆ΣΜΚ μάς πληροφόρησε ότι η μη έγκριση του πιο πάνω 

προγράμματος από την ΡΑΕΚ δεν εμπερικλείει κανένα κίνδυνο στην ασφάλεια και 

αξιοπιστία του Συστήματος Μεταφοράς και ότι το Σύστημα λειτουργεί με πλήρη 

ασφάλεια και αξιοπιστία.  

7. Πρωτόκολλο μεταξύ ∆ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου 

(∆ΣΜΚ) και ∆ιαχειριστή Συστήματος ∆ιανομής (∆Σ∆) – Αναθεώρηση 

Πρωτοκόλλου συστήματος Μεταφοράς. 

(α) Πρωτόκολλο μεταξύ ∆ΣΜΚ – ∆Σ∆.   Σύμφωνα με τα άρθρα 53(α) και 62(1) 

του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, Ν.122(Ι)/2003, όπως 

τροποποιήθηκε, ο ∆ιαχειριστής Συστήματος ∆ιανομής και ο ∆ιαχειριστής 

Συστήματος Μεταφοράς καθιερώνουν πρωτόκολλα στα πλαίσια άσκησης των 

αρμοδιοτήτων τους. 

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ σε επιστολή του ημερ. 11.6.2013 προς τον ∆ιευθυντή 

∆ΣΜΚ και τον ∆ιευθυντή ∆Σ∆ σημείωσε την ανάγκη για ετοιμασία σχετικού 
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Πρωτοκόλλου και υποβολή του στη ΡΑΕΚ μέχρι την 31.7.2013, χωρίς ωστόσο 

αυτό να υλοποιηθεί. 

Ο ∆ιευθυντής του ∆ΣΜΚ μάς πληροφόρησε ότι αφού ολοκληρωθούν οι ανάλογες 

διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο ∆ιαχειριστών, το τελικό προσχέδιο του 

Πρωτοκόλλου Μεταφοράς – ∆ιανομής θα υποβληθεί στη ΡΑΕΚ για έγκριση. 

(β) Αναθεώρηση Πρωτοκόλλου Συστήματος Μεταφοράς.  Σύμφωνα με τους 

περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους ετοιμάστηκε, εγκρίθηκε από την 

ΡΑΕΚ και υπογράφτηκε 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.. Ωστόσο, στο 

Πρωτόκολλο που έχει υπογραφεί υπάρχουν αρκετές πρόνοιες οι οποίες φαίνεται 

να χρήζουν αναθεώρησης.  

Σχετικά, αναφέρεται ότι ο ∆ιευθυντής του ∆ΣΜΚ με επιστολή του ημερ. 20.9.2013, 

προς την ΑΗΚ και τον ∆Σ∆ ζήτησε όπως του κοινοποιηθούν τα ονόματα των 

Λειτουργών που θα συμμετέχουν στην ομάδα εργασίας για τη σύνταξη του 

Πρωτοκόλλου μεταξύ ∆ΣΜΚ και ∆Σ∆ και την αναθεώρηση του υφιστάμενου 

Πρωτόκολλου μεταξύ ∆ΣΜΚ και ΙΣΜ. 

Ο ∆ιευθυντής του ∆ΣΜΚ ανέφερε ότι η ΑΗΚ δεν ανταποκρίθηκε στην επιστολή του 

∆ΣΜΚ ημερ. 20.9.2013 και πρόσθεσε ότι θα προχωρήσει με εισηγήσεις προς την 

Αρχή για συγκεκριμένα θέματα που κρίνει ο ίδιος ότι χρειάζονται αναθεώρηση. 

 

 

 

(∆ρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης) 

Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ημοκρατίας 
 
 
 
Λευκωσία, 13 Ιουνίου 2014 
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