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Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή 

διενεργεί επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων ελεγχόμενων 

οργανισμών ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους τομείς αυτού. Η 

Ελεγκτική Υπηρεσία επιλέγει και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά τρόπον ώστε αυτές 

να αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη 

συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του δημόσιου 

συμφέροντος.  

Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων 

έχουν τεθεί ενώπιόν της από την ελεγχόμενη οντότητα.  

Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν 

στο αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα 

αδυναμιών ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής 

δεν αναμένεται ότι μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό 

πλαίσιο. 

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των παρατηρήσεων 

και ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι συστάσεις αυτές 

επηρεάζουν την ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται συμμετοχή της 

Υπηρεσίας στη λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, η 

οποία εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη απόφασης, ως προς 

τον τρόπο χειρισμού των ευρημάτων ελέγχου και συστάσεων. 

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει, ή θα πρέπει να εκληφθεί, ότι με αυτή διατυπώνουμε 

κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη 

ποινικών ή άλλων αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, 

μόνο δε τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε αδικήματος. 
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1. Εισαγωγή 

Η συγκρότηση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ήταν το αποτέλεσμα της 

απόφασης της Κυβέρνησης για εναρμόνιση με την Οδηγία 96/92/EC του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για 

την εσωτερική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και τη ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην 

Κύπρο. 

Ο Οργανισμός, σύμφωνα με το άρθρο 57(1) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 

του 2021 (Ν.130(Ι)/2021), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 7.10.2021 και αντικατέστησε τους περί της 

Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018 (Ν.122(Ι)/2003) αποτελεί νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου και, σύμφωνα με το άρθρο 70 του εν λόγω Νόμου έχει, μεταξύ άλλων, 

τις ακόλουθες αποκλειστικές αρμοδιότητες: 

 Τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ικανότητας του συστήματος να ανταποκρίνεται στην 

εύλογη ζήτηση για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την 

ανάπτυξη υπό οικονομικά αποδεκτές συνθήκες, ασφαλών, αξιόπιστων και αποτελεσματικών 

συστημάτων μεταφοράς, 

 τη σύναψη πρωτοκόλλων με τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής προωθώντας την 

εξασφάλιση της λειτουργίας συντονισμένων συστημάτων μεταφοράς και διανομής, 

 τη λειτουργία ενός συστήματος κατανομής του φορτίου και χρήσης του συστήματος μεταφοράς, 

με αντικειμενικά, χωρίς διακρίσεις, οικονομικά και τεχνικά κριτήρια, διασφαλίζοντας την 

προμήθεια της ενέργειας που χρησιμοποιεί για να καλύπτει τις απώλειες ενέργειας και τη 

διατήρηση εφεδρικού δυναμικού στο σύστημά του, 

 την πρόταση όρων και τη σύναψη πρωτοκόλλων ή συμβάσεων για τη σύνδεση με το σύστημα 

μεταφοράς και για τη χρήση του με τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν ή επιζητούν να 

χρησιμοποιήσουν το σύστημα μεταφοράς, 

 τη συμβολή στην ασφάλεια του εφοδιασμού μέσω επαρκούς δυναμικότητας μεταφοράς και 

αξιοπιστίας του συστήματος. 

Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 71 του Ν.130(Ι)/2021, ο ΔΣΜΚ  ορίζεται ως ο Λειτουργός της Αγοράς 

Ηλεκτρισμού, ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου έχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες: 

 τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού, 

 τη διευθέτηση των χρηματικών συναλλαγών στο πλαίσιο της Προημερήσιας Αγοράς 

Ηλεκτρισμού, της Ενδοημερήσιας Αγοράς Ηλεκτρισμού, της Αγοράς Εξισορρόπησης και της 

Αγοράς Επικουρικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής. 

Το προσωπικό του ΔΣΜΚ προέρχεται από το προσωπικό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και 

υπάγεται στον Διευθυντή του ΔΣΜΚ, ο οποίος διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.   
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2. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 

2.1. Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα 7.257.062 

Εκ των οποίων κρατική χορηγία - 

Δαπάνες εκτός φορολογίας 5.022.399 

Κέρδος πριν από τη φορολογία 2.234.663 

Σημείωση: Τα πιο πάνω στοιχεία έχουν ληφθεί από τις ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις του 

Οργανισμού. 

Κατηγορία 
προϋπολογισμού 

Τελικός 
προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα 
ποσά/ 

(υπερβάσεις) 
προϋπολογισμού 

δαπανών 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) 

 € € € % 

1. Αποδοχές 
Προσωπικού 

105.000 96.824 8.176 7,8 

2. Δαπάνες Λειτουργίας 7.149.000 4.906.057 2.242.943 31,4 

3. Άλλες Δαπάνες 298.686 298.686 - - 

Σημείωση: Τα πιο πάνω στοιχεία έχουν ληφθεί από τον Οργανισμό χωρίς να έχουν ελεγχθεί από την 

Υπηρεσία μας. 

2.2. Δαπάνες προσωπικού 

2.2.1. Μόνιμο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 1 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   96.824 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο (βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 
31.12.2019) 

96.824 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο χωρίς την εισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων     96.824 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων1 96.824 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων 
χωρίς την εισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων  

96.824 

Σημείωση: Το μόνο άτομο που εργοδοτείται από τον ΔΣΜΚ είναι ο Διευθυντής. Στις 31.12.2019  

απασχολούνταν στον ΔΣΜΚ 52 άτομα τα οποία προέρχονταν από το υφιστάμενο προσωπικό της ΑΗΚ. 

 

 
1 Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές, πλέον ωφελήματα για το προσωπικό, εξαιρουμένων 
τυχόν ωφελημάτων για συνταξιούχους. 
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2.2.2. Έκτακτο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 - 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   - 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο (βάσει του αριθμού υπαλλήλων 
στις 31.12.2019) 

- 

2.2.3. Ωρομίσθιο προσωπικό 

Αριθμός προσωπικού στις 31.12.2019 - 

Δαπάνες για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές  - 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο (βάσει του αριθμού υπαλλήλων 
στις 31.12.2019) 

- 

2.2.4. Ωφελήματα προσωπικού  

Βοηθήματα και χορηγίες προς το προσωπικό και συνταξιούχους  - 

Εορταστικές εκδηλώσεις  - 

Επιχορήγηση Σωματείου / Ταμείου Ευημερίας  - 

Ομαδική ασφάλεια υπαλλήλων και συνταξιούχων  - 

Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για τους 
υπαλλήλους  

- 

Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για 
συνταξιούχους υπαλλήλους 

- 

Ταμείο Προνοίας - 

Σημείωση: Τα στοιχεία που αναφέρονται στους πίνακες των παραγράφων 2.2.1 – 2.2.4 παρουσιάζονται 

αυτούσια όπως έχουν ληφθεί από τον Οργανισμό χωρίς να έχουν τύχει ελέγχου από την Υπηρεσία μας.  

3. Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Αντίγραφο των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31.12.2019, 

συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Ελεγκτή που ετοιμάστηκε από ιδιώτες ελεγκτές ως ανάδοχοι 

σύμβασης για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, επισυνάπτεται (Παράρτημα). 

4. Επιστολή προς τη Διοίκηση  

Η Επιστολή προς τη Διοίκηση ετοιμάστηκε από ιδιώτες ελεγκτές ως ανάδοχοι σύμβασης για τον 

έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. Σε αυτήν δεν αναφέρονται οποιαδήποτε σημαντικά 

θέματα. 
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