
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TOY ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
KYΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ στις 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. 

 

1. Γενικά. 

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

Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 ως 2007, 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

Η Υπηρεσία μας ανέθεσε τον έλεγχο των  οικονομικών καταστάσεων του ∆ιαχειριστή 

Συστήματος Μεταφοράς (∆ΣΜΚ) για το έτος 2014 σε ιδιωτικό ελεγκτικό οίκο, 

σύμφωνα με το άρθρο 8 των περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον 

Γενικό Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας Νόμων του 2002 μέχρι 2014 και  διενήργησε 

επιπρόσθετο έλεγχο, από τον οποίο προέκυψαν τα ακόλουθα θέματα. 

2. Οικονομική κατάσταση. 

Σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του ∆ΣΜΚ για το έτος 2014, 

προέκυψε πλεόνασμα ύψους €926.079 (2013:€0).  

Κατά το 2014 τα έσοδα του ∆ΣΜΚ ανήλθαν σε €4,4 εκ. και τα έξοδά του σε €3,3 εκ., 

ενώ το 2013 τα αντίστοιχα ποσά ανήλθαν σε €3,2 εκ. τόσο για τα έσοδα όσο και για τα 

έξοδα. Σημειώνεται ότι, το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών του ∆ΣΜΚ, το οποίο αφορά 

στο κόστος προσωπικού, στο κόστος χρήσης του Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας και στο 

ενοίκιο χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, συνολικού ύψους €2,6 εκ. 

για το 2014 (€2,6 εκ. για το 2013), καλύπτεται από την Αρχή Ηλεκτρικού Κύπρου 

(ΑΗΚ), η οποία λογιστικά χρεώνει τον ∆ΣΜΚ. Τα έσοδα του ∆ΣΜΚ αφορούν κυρίως 

στο τέλος ∆ΣΜΚ, το οποίο για το 2014 ανήλθε σε €4,3 εκ. (€3,1 εκ. το 2013). 

Σημειώνεται ότι το εν λόγω τέλος (για το 2014 €σεντ 0,11/kwh επί της τιμολογούμενης 

ενέργειας) επιβάλλεται στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει των περί 

Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων και των σχετικών αποφάσεων της 

Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).  

3. Προϋπολογισμός. 

(α) 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 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 2014, υποβλήθηκε στην ΡΑΕΚ 
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με κοινοποίηση στην ΑΗΚ, στις 5.7.2013. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ σε συνεδρίες 

του με ημερ. 6.8.2013 και 15.10.2013 αποφάσισε να μην εγκρίνει την υποβολή του στο 

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΕΕΒΤ) για προώθηση και, 

να ζητήσει από τον ∆ΣΜΚ να αναθεωρήσει τον Προϋπολογισμό του με ουσιαστικές 

περικοπές δαπανών. Η ΡΑΕΚ, στις 14.11.2013, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 

60(2) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003-2012, υπέβαλε στο 

Υπουργικό Συμβούλιο τροποποιημένο Προϋπολογισμό του ∆ΣΜΚ για το 2014. Ο 

Προϋπολογισμός εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 20.2.2014, υποβλήθηκε 

στις 24.2.2014 στη Βουλή των Αντιπροσώπων και ψηφίστηκε σε Νόμο στις 3.4.2014. Ο 

Νόμος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας στις 8.4.2014,  

(Ν.21(ΙΙ)/2014). 

Κατά την περίοδο 1.3.2014 μέχρι 7.4.2014, σύμφωνα με στοιχεία του ∆ΣΜΚ, 

έγιναν πληρωμές συνολικού ποσού €12.159 χωρίς να υπάρχει εγκεκριμένος 

Προϋπολογισμός. 

Ο ∆ιευθυντής του ∆ΣΜΚ μάς ανέφερε ότι οι πληρωμές ύψους €12.159 αφορούν 

αποκλειστικά σε πληρωμές για ουσιώδεις υπηρεσίες κοινής ωφελείας όπως 

ηλεκτρισμό, νερό και τηλέφωνο που δεν μπορούσαν να μην καταβληθούν, καθώς 

επίσης σε πληρωμές για οφειλές στο Κράτος, όπως Φόρο Εισοδήματος και 

Κοινωνικές Ασφαλίσεις. 

(β) Υπερβάσεις σε Κονδύλια του Προϋπολογισμού.  Σύμφωνα με στοιχεία 

του ∆ΣΜΚ, υπήρξε κατ’ αρχήν υπέρβαση των προϋπολογισθέντων ποσών, 

συνολικού ύψους €150.610. Ποσό ύψους €5.066 καλύπτεται από εξοικονομήσεις 

σε άλλα άρθρα του ιδίου Κεφαλαίου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του περί 

Προϋπολογισμού του ∆ΣΜΚ του 2014 Νόμου του 2014 (Ν.21(ΙΙ)/2014). Σύμφωνα 

με πρόνοιες του ιδίου άρθρου έχει ληφθεί στις 18.5.2015 σχετική έγκριση από τον 

∆ιευθυντή ∆ΣΜΚ. Επίσης, μέσα σε τρεις μήνες από την έγκριση του ∆ιευθυντή 

∆ΣΜΚ, θα πρέπει να κατατεθεί από τον Υπουργό ΕΕΒΤ ενώπιον της Βουλής των 

Αντιπροσώπων έκθεση που να δεικνύει τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε 

τέτοια έγκριση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή χορηγήθηκε.  

Το υπόλοιπο ποσό ύψους €145.544 αφορά στο Κονδύλι «Εταιρικός Φόρος», για 

το οποίο δεν υπήρχε πρόνοια στον Προϋπολογισμό του 2014 και, ως εκ τούτου 

απαιτείται η ετοιμασία Τροποποιητικού Προϋπολογισμού για το έτος 2014 και, 

προώθησή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση. Μέχρι την ημερομηνία 
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ελέγχου (Μάιος 2015), εκκρεμούσε η ετοιμασία σχετικού προσχεδίου 

Τροποποιητικού Προϋπολογισμού. 

(γ) Προϋπολογισμός για το έτος 2015.  Μέχρι την ετοιμασία της παρούσας επιστολής, 

εκκρεμούσε η έγκριση/ψήφιση του Προϋπολογισμού του ∆ΣΜΚ για το έτος 2015. 

4. Προσωπικό. Στις 31.12.2014, ο ∆ΣΜΚ εργοδοτούσε ένα μόνο άτομο, τον 

∆ιευθυντή του, ενώ απασχολούντο επίσης 34 άτομα, τα οποία προέρχονται από το 

προσωπικό της ΑΗΚ, σύμφωνα με το άρθρο 60 των περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003-2012.  Οι δαπάνες αποδοχών ανήλθαν σε €2.460.284 

το 2014, σε σύγκριση με €2.445.918 το 2013. 

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) των περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 

του 2003-2012, 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. 

Σε συνεδρία στις 4.8.2014, στην οποία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της ΡΑΕΚ, του 

Υπουργείου ΕΕΒΤ και του ∆ΣΜΚ, συζητήθηκε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του 

έργου της Αγοράς Ηλεκτρισμού και τέθηκε ως καταληκτική ημερομηνία ο Απρίλιος 

2016, η οποία στη συνέχεια μετατοπίστηκε στον Ιούνιο 2016, κατόπιν εισήγησης της 

ΡΑΕΚ προς το Υπουργείο ΕΕΒΤ. 
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Σημειώνεται ωστόσο ότι, όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή του ∆ιευθυντή του 

∆ΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ στις 9.4.2015, λόγω των καθυστερήσεων που 

παρατηρούνται στις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί για τον καθορισμό της πιο 

πάνω ημερομηνίας, επιβάλλεται η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος. 

Συγκεκριμένα, στην εν λόγω επιστολή επισημαίνονται καθυστερήσεις που 

αφορούν στα ακόλουθα: 

 Στην ολοκλήρωση/έγκριση του Σχεδιασμού νέου Μοντέλλου Αγοράς 

(εγκρίθηκε τελικά στις 15.5.2015), 

 στην τροποποίηση των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 

2003-2012, έτσι ώστε ο ∆ΣΜΚ να ανεξαρτητοποιηθεί από την ΑΗΚ και να 

μπορεί να προσλαμβάνει το δικό του προσωπικό (όπως αναφέρεται στην 

παράγραφο 4 πιο πάνω, σύμφωνα με το άρθρο 60 των εν λόγω Νόμων, το 

προσωπικό του ∆ΣΜΚ προέρχεται από το προσωπικό της ΑΗΚ), 

 στην έγκριση/ψήφιση του Προϋπολογισμού του ∆ΣΜΚ για το 2015, 

 στη στελέχωση του ∆ΣΜΚ με το αναγκαίο προσωπικό, 

 στην έκδοση των νέων Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού και 

 στην προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση 

εξειδικευμένου λογισμικού, ως επακόλουθο των πιο πάνω καθυστερήσεων. 

Ως αποτέλεσμα, λόγω των καθυστερήσεων που αναφέρονται πιο πάνω, παρόλο 

που η αγορά έχει ανοίξει από 1.1.2014 για όλους τους καταναλωτές, ο ∆ΣΜΚ δεν 

φαίνεται να είναι έτοιμος για να λειτουργήσει κανονικά με τις νέες συνθήκες. 

6. Πρωτόκολλο μεταξύ ∆ΣΜΚ και ∆ιαχειριστή Συστήματος ∆ιανομής (∆Σ∆)- 

Αναθεώρηση Πρωτοκόλλου συστήματος Μεταφοράς. 

(α) Πρωτόκολλο μεταξύ ∆ΣΜΚ – ∆Σ∆. Εξακολουθεί να εκκρεμεί η ετοιμασία και 

υποβολή στη ΡΑΕΚ, σχετικού Πρωτοκόλλου μεταξύ του ∆ΣΜΚ και του ∆Σ∆, το 

οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53(α) και 62(1) των περί Ρύθμισης 

της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003-2012, προάγει τη βελτίωση της 

λειτουργίας συντονισμένου συστήματος μεταφοράς και διανομής.  Σημειώνεται ότι, 

σύμφωνα με επιστολή της ΡΑΕΚ στις 11.6.2013 προς τον ∆ιευθυντή ∆ΣΜΚ και τον 

∆ιευθυντή ∆Σ∆, το εν λόγω Πρωτόκολλο θα έπρεπε να είχε υποβληθεί στη ΡΑΕΚ 

μέχρι τις 31.7.2013. 
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(β) Αναθεώρηση Πρωτοκόλλου Συστήματος Μεταφοράς.  Εξακολουθεί να 

εκκρεμεί η αναθεώρηση αρκετών προνοιών του Πρωτοκόλλου Συστήματος 

Μεταφοράς, το οποίο υπογράφηκε τον Ιούλιο 2006 μεταξύ του ∆ΣΜΚ και του 

Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ). 

Ο ∆ιευθυντής του ∆ΣΜΚ σε απάντησή του τον Ιούνιο 2015 μάς ανέφερε ότι, λόγω 

των αλλαγών που επίκεινται σύντομα στη νομοθεσία, οι οποίες θα επηρεάσουν σε 

μεγάλο βαθμό τη σχέση του ∆ΣΜΚ με τον ∆Σ∆ και τον ΙΣΜ, η αναθεώρηση των 

πιο πάνω Πρωτοκόλλων θα προχωρήσει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 

 

 

(∆ρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης) 

Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ημοκρατίας 
 
 

Λευκωσία, 15 Ιουνίου 2015 
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