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 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.12.2008 

 
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. 

3. Οικονοµική κατάσταση. 

Κατά το 2008 τόσο τα έσοδα όσο και τα έξοδα του ∆ΣΜ ανήλθαν σε €3.536.304, 

σε σύγκριση µε €3.585.686 για το 2007.  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 το ∆ΣΜ.  Ο ∆ΣΜ παρουσιάζει αντίστοιχο 

ποσό ως έσοδα από την ΑΗΚ, που στο παρόν στάδιο είναι ο µόνος χρήστης του 

συστήµατος µεταφοράς.  Για τη µεταφορά προς την ΑΗΚ στοιχείων πάγιου 
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ενεργητικού που αγοράστηκαν από το ∆ΣΜ, ύψους €135.587, ο ∆ΣΜ εξέδωσε 

σχετικά τιµολόγια τα οποία και δεν έγιναν αποδεκτά από την ΑΗΚ.   

Για τις υπόλοιπες χρεώσεις ο ∆ΣΜ προχώρησε στις 19.3.2009, στην έκδοση 

προτιµολογίου προς την ΑΗΚ συνολικού ύψους €3.466.402. 

Σε απάντηση του, ο ∆ιευθυντής του ∆ΣΜ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι: «Εφόσον 

δεν έχουν εγκριθεί ακόµη διατιµήσεις και χρεώσεις από τη ΡΑΕΚ, η ΑΗΚ καλύπτει 

το µεγαλύτερο µέρος των δαπανών του ∆ΣΜ χωρίς να διενεργείται 

είσπραξη/πληρωµή κεφαλαίου αλλά µε έµβασµα ποσών (€510.000 για το 2008)». 

Ο ∆ιευθυντής ανέφερε επίσης ότι η ΑΗΚ παρέχει αποσπασµένο προσωπικό στο 

∆ΣΜ και διενεργεί άλλες δαπάνες µέρος των οποίων χρεώνεται στο ∆ΣΜ, αλλά η 

ΑΗΚ δεν αποδέχεται τιµολόγια από το ∆ΣΜ και ούτε εκδίδει τιµολόγια για τα δικά 

της έξοδα.  

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 το ∆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 2008 ο 

Προϋπολογισµός του ∆ΣΜ εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 

5.12.2007.  Ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δηµοσιεύτηκε στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 31.12.2007 ως µέρος του περί 

Προϋπολογισµού της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου του 2008, Νόµου του 2007 

(Ν.76(II)/2007).   

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.  Εξέφρασα την άποψη ότι, µε τον τρόπο αυτό, παρόλο που τα 

κεφάλαια και άρθρα που αφορούν στον ∆ΣΜ παρουσιάζονται ξεχωριστά ως 

Προϋπολογισµός του, εντούτοις η νοµική κάλυψη για χρήση των ποσών που 
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εγκρίνονται φαίνεται να δίδεται µόνο στην Αρχή Ηλεκτρισµού. 

(β) Ελέγχων λειτουργός κονδυλίων.  Όπως ανέφερα και στην προηγούµενη 

µου Έκθεση, 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 κονδυλιών της, ο Γενικός ∆ιευθυντής 

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

Προϋπολογισµού του ∆ΣΜ δεν γίνεται αναφορά σε οποιοδήποτε ελέγχοντα 

λειτουργό. 

 Η άποψη του ∆ιευθυντή του ∆ΣΜ είναι ότι σύµφωνα µε τη γνωµάτευση του 

Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας ηµερ. 17.9.2007, ο πλέον αρµόδιος ελέγχων 

λειτουργός του Προϋπολογισµού είναι ο ∆ιευθυντής του ∆ΣΜ.  Ανέφερε επίσης ότι 

περιέλαβε πρόνοια στον Προϋπολογισµό του, µε κατάλογο των λειτουργών 

υπευθύνων για την είσπραξη εσόδων και την άσκηση ελέγχου πάνω στα κονδύλια, 

η οποία όµως αφαιρέθηκε από τον Προϋπολογισµό που προωθήθηκε στην Βουλή 

των Αντιπροσώπων για έγκριση.  

(γ) Εκτέλεση Προϋπολογισµού. 

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

€5.187.420 ενώ οι πραγµατικές δαπάνες ανήλθαν στο ποσό των €3.536.304, 

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

(€2.921.656) ο οποίος και χρεώθηκε ανάλογα.  Η ΑΗΚ µετά την ολοκλήρωση του 

υπό επισκόπηση έτους απέστειλε στο ∆ΣΜ αναλυτική κατάσταση µε τα έξοδα του 

όπως παρουσιάζονται στο λογιστικό της σύστηµα.   

(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 (Ν76(ΙΙ)/2007) προς τούτο χρειάζεται η σχετική έγκριση της 

Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου.  Οι υπερβάσεις παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα : 
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 Προϋπολογισµός
Πραγµατική 

δαπάνη  Υπέρβαση 
 € €  € 
Έξοδα Ταξιδιών και Παραστάσεων 73.982 80.468  6.486 
Έξοδα χρηµατοδότησης  0 761  761 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα 0 1.957  1.957 

 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του περί Προϋπολογισµού της ΑΗΚ του 2008 Νόµου, 

οποιοδήποτε περίσσευµα που προκύπτει από οποιοδήποτε άρθρο στον Πρώτο 

Πίνακα, είτε από εξοικονόµηση δαπανών πάνω στο εν λόγω άρθρο είτε γιατί το 

ποσό που ψηφίστηκε για το εν λόγω άρθρο υπερβαίνει το ποσό που απαιτήθηκε 

και δαπανήθηκε µε βάση τον Νόµο, δύναται, µε την έγκριση της Αρχής, να διατεθεί 

και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείµµατος οποιουδήποτε ποσού που 

δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ιδίου Κεφαλαίου του Πρώτου 

Πίνακα.  Επειδή υπήρξε έλλειµµα ύψους €6.486 στο άρθρο για Έξοδα Ταξιδιών 

και Παραστάσεων και περίσσευµα €24.767 στο άρθρο για Έξοδα Επιµόρφωσης 

Προσωπικού, ο ∆ιευθυντής του ∆ΣΜ ενέκρινε την  µεταφορά µέρους του 

περισσεύµατος για κάλυψη του ελλείµµατος χωρίς όµως να ζητηθεί και 

εξασφαλισθεί η έγκριση της ΑΗΚ, όπως προβλέπεται στο πιο πάνω άρθρο του 

Νόµου. 

Επισηµαίνεται ότι δεν έχει εξασφαλιστεί µέχρι σήµερα έγκριση ούτε για τις 

υπερβάσεις του 2007  συνολικού ύψους €11.554 (£6.762) ούτε και για τις 

υπερβάσεις του 2006 συνολικού ύψους €1.042.196 (£609.970).   

Σε απάντηση του ο ∆ιευθυντής ανέφερε ότι, σύµφωνα µε τη θέση του Νοµικού 

Συµβούλου του ∆ΣΜ, δεν απαιτείται έγκριση της Αρχής Ηλεκτρισµού για κάλυψη 

εξόδων του ∆ΣΜ από άλλο άρθρο.  Σε ότι αφορά στις υπερβάσεις στα έξοδα 

χρηµατοδότησης και έκτακτης εισφοράς για την άµυνα, όπως µου ανέφερε ο 

∆ιευθυντής, αυτές οφείλονται στο γεγονός ότι από παράλειψη δεν 

συµπεριλήφθηκαν στον Προϋπολογισµό.   

Όπως µε πληροφόρησε ο ∆ιευθυντής για τις υπερβάσεις του 2006 και 2007 

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. 

Το 2006, σε συνάντηση του ∆ΣΜ µε την Υπηρεσία ΦΠΑ, σύµφωνα µε τα σχετικά 

πρακτικά του ∆ΣΜ, µεταξύ άλλων, εντοπίστηκε το γεγονός ότι θα έπρεπε στις 

χρεώσεις που αποστέλλει η ΑΗΚ στο ∆ΣΜ για κάλυψη των δαπανών του να 

επιβάλλεται ΦΠΑ και παράλληλα στα τέλη που χρεώνει ο ∆ΣΜ στην ΑΗΚ (που 

είναι ο µόνος παραγωγός µέχρι στιγµής) επίσης να επιβάλλεται ΦΠΑ.   

Τα πιο πάνω επιβεβαιώθηκαν σε επιστολή της Υπηρεσίας ΦΠΑ ηµερ. 16.4.2009 

προς το ∆ΣΜ.  Κατά το υπό επισκόπηση έτος εκδόθηκαν τιµολόγια µόνο όσον 

αφορά σε στοιχεία πάγιου ενεργητικού (ύψους €135.587). Για τις υπόλοιπες 

χρεώσεις προς ΑΗΚ ύψους €3.466.402, εκδόθηκε σχετικό προτιµολόγιο. 

Εισηγήθηκα όπως διευθετηθεί συνάντηση και µε το Τµήµα Εσωτερικών 

Προσόδων ώστε να διευκρινιστεί η µεταχείριση των συναλλαγών του ∆ΣΜ ως 

προς την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήµατος. 

Σε απάντησή του, ο ∆ιευθυντής του ∆ΣΜ ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι η ΑΗΚ 

αγνόησε τα φορολογικά τιµολόγια του  που αφορούν στην αγορά στοιχείων πάγιου  

ενεργητικού, και στις 19.3.2009 ο ∆ΣΜ προχώρησε σε έκδοση προτιµολογίου 

προς την ΑΗΚ για τη χρέωση της «Παραχώρησης Πόρων ΑΗΚ προς ∆ΣΜ» µε 

ΦΠΑ ύψους €519.960, ζητώντας ταυτόχρονα την καταβολή εκ µέρους της ΑΗΚ 

του οφειλοµένου ποσού.  Ο ∆ιευθυντής ανέφερε επίσης ότι η ΑΗΚ θεωρεί το ∆ΣΜ 

ως «Μονάδα της ΑΗΚ» και ως εκ τούτου δεν αποδέχεται την έκδοση 

οποιουδήποτε τιµολογίου αλλά οι συναλλαγές µεταξύ ΑΗΚ και ∆ΣΜ θα γίνονται µε 

εσωτερικές συναλλαγές. 

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 το 

∆ιευθυντή ∆ΣΜ, ένεκα καθυστέρησης στην αποστολή των σχετικών οικονοµικών 

πληροφοριών από µέρους της ΑΗΚ, απαραίτητων για την ετοιµασία των 

οικονοµικών καταστάσεων του ∆ΣΜ για το υπό εξέταση έτος (στάληκαν στις 
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11.3.2009), δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη ετοιµασία τους και υποβολή για έλεγχο 

µέσα στα χρονικά πλαίσια που καθορίζει η νοµοθεσία. 

7. Σύνδεση σταθµού παραγωγής.   

Στις 15.4.2008 η ΑΗΚ ως παραγωγός υπέβαλε στο ∆ΣΜ, αίτηση σύνδεσης στο 

δίκτυο µεταφοράς για σταθµό παραγωγής επί προσωρινής βάσης (Μηχανές 

Εσωτερικής Καύσης – ΜΕΚ), µε µέγιστη παραγωγή 50ΜW.  Ο ∆ΣΜ αφού εξέτασε 

την αίτηση, µε επιστολή του ηµερ 6.6.2008 απέστειλε στην ΑΗΚ την προσφορά και 

όρους σύνδεσης στο σύστηµα µεταφοράς.  Για την αποδοχή της προσφοράς 

έπρεπε να υπογραφεί από την ΑΗΚ η δήλωση αποδοχής της και να επιστραφεί 

στο ∆ΣΜ το αργότερο µέχρι τις 10.6.2008, προκειµένου να εκδοθεί  η σύµβαση 

σύνδεσης για υπογραφή από τους συµβαλλόµενους.  Η ΑΗΚ µε επιστολή της 

ηµερ. 19.6.2008 και αφού είχε παρέλθει η περίοδος ισχύος της προσφοράς, 

αποδέχτηκε τους τεχνικούς όρους της σύνδεσης αλλά δεν συµφώνησε στον 

διακανονισµό της δαπάνης σύνδεσης µε τιµολογήσεις, οι οποίες θα περιλάµβαναν 

και ΦΠΑ.  Στις 23.7.2008, η ΑΗΚ µε επιστολή της προς την ΡΑΕΚ, µεταξύ άλλων, 

αναφέρει ότι η υιοθέτηση της προτεινόµενης από το ∆ιευθυντή του ∆ΣΜ 

αλληλοτιµολόγησης µε την ανάλογη επιβολή ΦΠΑ, ισοδυναµεί µε αποδοχή από 

µέρους της ΑΗΚ, ύπαρξης ξεχωριστής νοµικής οντότητας του ∆ΣΜ.  Σύµφωνα µε 

την ίδια επιστολή, το όλο θέµα απασχόλησε σοβαρά τόσο τη διεύθυνση όσο και το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής το οποίο υιοθέτησε πλήρως τη γνωµάτευση του 

Νοµικού Συµβούλου της, ότι «ο ∆ΣΜ δεν εµπίπτει στον όρο Νοµικό Πρόσωπο 

∆ηµοσίου ∆ικαίου» και η Αρχή θεωρεί ότι ο ∆ΣΜ δεν αποτελεί ξεχωριστή νοµική 

οντότητα.  Ως εκ των πιο πάνω η θέση της Αρχής παραµένει ότι οι οικονοµικές 

συναλλαγές ΑΗΚ-∆ΣΜ «τακτοποιούνται µε τις ανάλογες εσωτερικές εγγραφές» και 

«δεν συντρέχει κανένας λόγος για διαφοροποίηση της µέχρι σήµερα πρακτικής». 

Σύµφωνα µε τη διαδικασία που ακολουθείται για τη σύνδεση σταθµού παραγωγής, 

όταν  η προσφορά σύνδεσης γίνει αποδεκτή, συνοµολογείται σύµβαση σύνδεσης 

και καταβάλλονται στο ∆ΣΜ οι σχετικές χρεώσεις και τραπεζικές εγγυήσεις 

σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, ώστε να εξασφαλιστούν οι απαιτούµενες 

κυβερνητικές εγκρίσεις ή/και άδειες.  Οι εργασίες κατασκευής του έργου ανάπτυξης 

και των έργων σύνδεσης αρχίζουν αµέσως µετά την εξασφάλιση των απαραίτητων 

αδειών και εγκρίσεων.  Λόγω της διαφωνίας που προέκυψε µε την ΑΗΚ, δεν 

τηρήθηκε η πιο πάνω διαδικασία και στις 23.6.2008 ο ∆ΣΜ κατόπιν γραπτής 
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οδηγίας της ΡΑΕΚ, η οποία σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Νόµου, αποφασίζει για 

οποιαδήποτε διαφορά αναφύεται µεταξύ του ∆ΣΜ και ΑΗΚ, προέβη στις δέουσες 

ενέργειες για τη σύνδεση των µονάδων ΜΕΚ στο δίκτυο.  Ο ∆ΣΜ απέστειλε 

επιστολή στις 15.7.2008 µε την οποία ζητά παρέµβαση της ΡΑΕΚ για επίλυση της 

διαφοράς του µε την ΑΗΚ, επισηµαίνοντας επίσης ότι το ίδιο πρόβληµα 

αντιµετωπίζεται και µε την σύνδεση της Μονάδας Αρ. 4 συνδυασµένου κύκλου στο 

Βασιλικό. 

Σχετικά µε το θέµα, ο ∆ΣΜ ζήτησε γνωµάτευση από τον Νοµικό του Σύµβουλο ο 

οποίος στις 25.6.2008 επισήµανε 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 και 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». 

Μετά από σχετική αλληλογραφία µεταξύ ∆ΣΜ, ΑΗΚ και ΡΑΕΚ και σε συνεδρίες τις 

οποίες συγκάλεσε η ΡΑΕΚ τον Αύγουστο του 2008 και Μάιο 2009, δεν σηµειώθηκε 

οποιαδήποτε εξέλιξη ώστε να εξευρεθεί λύση στη διαφωνία που προέκυψε. 

 

 

(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 

 

 

Λευκωσία, 12 Ιουνίου 2009 
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