
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.12.2007 

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 Νόµου 122(1)/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 2007 τα έσοδα και τα έξοδα του ∆ΣΜ ανήλθαν σε £2.097.854 αντίστοιχα, σε 

σύγκριση µε £1.989.642 για το 2006.  Σηµειώνεται ότι στο παρόν στάδιο δεν 

διενεργείται είσπραξη/πληρωµή κεφαλαίου για διευθέτηση εσόδων και δαπανών που 

προκύπτουν µεταξύ ∆ΣΜ και ΑΗΚ, αντίστοιχα, ούτε και εκδίδονται σχετικά τιµολόγια.  

Σηµειώνεται ωστόσο ότι κατά το 2007 εµβάστηκε στο ∆ΣΜ από ΑΗΚ ποσό ύψους 

£500.000 σε πέντε ισόποσες δόσεις. 

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. Η ΑΗΚ παρέχει αποσπασµένο προσωπικό στο 
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∆ΣΜ και διενεργεί άλλες δαπάνες µέρος των οποίων χρεώνεται στο ∆ΣΜ. ∆εν γίνεται 

έκδοση τιµολογίων από το ∆ΣΜ προς την ΑΗΚ γιατί παρά τις επιστολές που απέστειλε 

ο ∆ΣΜ στην ΑΗΚ και επιδίωξη συνάντησης για διευθέτηση του θέµατος και καθορισµό 

σχετικής διαδικασίας η ΑΗΚ δεν παρουσιάζεται έτοιµη να καταλήξει σε αποφάσεις επί 

του θέµατος.» 

4. Προϋπολογισµός. 

(α) Έγκριση  Σύµφωνα µε το άρθρο 60 των περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού 

Νόµων του 2003 έως 2006, 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 2007 ο Προϋπολογισµός του ∆ΣΜ εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο 

στις 28.2.2007.  Ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δηµοσιεύτηκε στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 30.3.2007 µε τον περί Προϋπολογισµού της 

Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου Nόµο αρ. 25(ΙΙ)/2007.   

Για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2007 ψηφίστηκαν σχετικά 

δωδεκατηµόρια.  Κατά την περίοδο 1.3.2007 µέχρι 29.3.2007 διενεργήθηκαν δαπάνες 

ύψους £246 χωρίς να υπάρχει εγκεκριµένος Προϋπολογισµός. 

Ο ∆ιευθυντής του ∆ΣΜ µου ανέφερε ότι παγοποίησε όλες τις δαπάνες που αφορούσαν 

στην περίοδο µετά την 1.3.2007 αλλά το ποσό των £246 είχε εγκριθεί και δαπανηθεί 

πριν την 1.3.2007 και καταχωρίστηκε στο λογιστικό σύστηµα µετά την ηµεροµηνία αυτή.  

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 αναφέρεται στο Νόµο ότι 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. 

(β) Ελέγχων λειτουργός κονδυλίων.  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 κονδυλίων της, ο 

Γενικός ∆ιευθυντής και ο Εκτελεστικός ∆ιευθυντής Οικονοµικών ενώ στο τέλος του 

Προϋπολογισµού του ∆ΣΜ δεν γίνεται αναφορά σε οποιοδήποτε ελέγχοντα λειτουργό.   
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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 κατόπιν 

υπόδειξης του Υπουργείου Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού 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 £2.813.725 

ενώ οι πραγµατικές δαπάνες ανήλθαν στο ποσό των £2.098.209, µέγιστο µέρος των 
οποίων δαπανήθηκε από την ΑΗΚ, εκ µέρους του ∆ΣΜ (£1.664.225), ο οποίος και 

χρεώθηκε ανάλογα.  Η ΑΗΚ µετά την ολοκλήρωση του υπό επισκόπηση έτους 

απέστειλε στο Γραφείο του ∆ΣΜ αναλυτική κατάσταση µε τα έξοδα του ∆ΣΜ όπως 
παρουσιάζονται στο λογιστικό της σύστηµα.  Από εξέταση της κατάστασης το Γραφείο 

του ∆ΣΜ διαπίστωσε χρεώσεις συνολικού ύψους £236.002 επιπλέον των όσων 

συµφωνήθηκαν κατά την ετοιµασία του Προϋπολογισµού, οι οποίες δεν έγιναν 
αποδεκτές για το 2007 και δεν λήφθηκαν υπόψη κατά την ετοιµασία των λογαριασµών.  

Στις 19.2.2008 ενηµερώθηκε σχετικά η ΑΗΚ. 

Σε απάντηση του ο ∆ιευθυντής µου ανέφερε ότι ο Προϋπολογισµός του ∆ΣΜ ετοιµάζεται 
κατόπιν κοινών διαβουλεύσεων µεταξύ ΑΗΚ και ∆ΣΜ και κατά την ετοιµασία του 

Προϋπολογισµού για το έτος 2007 ουδέποτε τέθηκε θέµα για τα πρόσθετα έξοδα ύψους 

£236.002. Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, ο ∆ΣΜ δεν έχει αποδεχθεί τα έξοδα αυτά ώστε να 
περιληφθούν στους δικούς του λογαριασµούς.  

(ii) Υπερβάσεις.  Σε ορισµένα άρθρα εξόδων υπήρξε κατ’ αρχήν υπέρβαση των 

προϋπολογισθέντων ποσών τα οποία όµως καλύπτονται 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 

(Ν25(ΙΙ)/2007) φαίνεται να χρειάζεται η σχετική έγκριση της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου.  
Οι υπερβάσεις παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα : 

Κονδύλι  Προϋπολογισµός  
Πραγµατική 

δαπάνη  Υπέρβαση 
  £  £  £ 
2-260 Ασφάλειες 5.000 10.088 5.088 
Έξοδα χρηµατοδότησης  0 755 755 
Έκτακτη εισφορά για την 
άµυνα 

 
0 

 
919 

 
919 
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Η υπέρβαση στο κονδύλι 2-260 (Ασφάλειες) οφείλεται στο γεγονός ότι στον 

Προϋπολογισµό δεν έγινε πρόνοια για την ασφάλιση για αστική ευθύνη. 

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 γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν παρέµβαση στην αναγκαία 

ανεξαρτησία στις αποφάσεις του ∆ΣΜ. Ανέφερε επίσης ότι, ασκώντας τις εξουσίες που 

του παρέχονται από το Νόµο έδωσε έγκριση για χρησιµοποίηση του άρθρου 5.602 

«Απρόβλεπτες ∆απάνες» για κάλυψη δαπάνης για ασφάλιση αστικής ευθύνης.  

Επισηµαίνεται ότι δεν έχει εξασφαλιστεί µέχρι σήµερα έγκριση ούτε και για τις 

υπερβάσεις του 2006 συνολικού ύψους £609.970.  Όπως µε πληροφόρησε ο 

∆ιευθυντής για την υπέρβαση αυτή θεωρήθηκε ότι δεν απαιτείται εκ των υστέρων 

έγκριση, άποψη µε την οποία δεν συµφωνώ. 

5. Έκδοση Κανονισµών που να διέπουν την διαδικασία προκήρυξης, 
αξιολόγησης και ανάθεσης συµβάσεων. 

Η Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων µε επιστολές της µε ηµερ. 24.1.2007 και 

5.9.2007 προέτρεπε το ∆ΣΜ «όπως προβεί στις δέουσες ενέργειες για έκδοση των 

Κανονισµών που είναι απαραίτητοι για την εφαρµογή της Νοµοθεσίας σύµφωνα µε τις 

πρόνοιες του άρθρου 73 του Νόµου» (11(Ι)/2006), αφού προηγήθηκε ο ορισµός του 

∆ΣΜ από την Αρµόδια Αρχή ως αναθέτων φορέας στους τοµείς της παραγωγής, της 

µεταφοράς ή της διανοµής ηλεκτρισµού (Κ.∆.Π. 37/2007). 

Μέχρι την ηµεροµηνία ελέγχου δεν είχαν εκδοθεί οι σχετικοί Κανονισµοί.  

Ο ∆ιευθυντής ανέφερε ότι το Σεπτέµβριο του 2007 ανατέθηκε η ετοιµασία τόσο των 

Κανονισµών όσο και της Οδηγίας για αγορές και προκηρύξεις συµβάσεων στο Νοµικό 

Σύµβουλο του ∆ΣΜ. 

6. Φορολογική µεταχείριση των δραστηριοτήτων του ∆ΣΜ. 

Το 2006, σε συνάντηση του ∆ΣΜ µε την Υπηρεσία ΦΠΑ, 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 επιβάλλει ΦΠΑ.  Κατά το 

υπό επισκόπηση έτος ούτε τιµολόγια εκδόθηκαν ούτε ΦΠΑ χρεώθηκε για τις 

συναλλαγές µεταξύ του ∆ΣΜ και της ΑΗΚ. 
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Σε απάντηση του ο ∆ιευθυντής ανέφερε ότι έχει ζητηθεί συνάντηση µε την ΑΗΚ µε 

σκοπό τη διευθέτηση του θέµατος, η οποία µέχρι σήµερα δεν πραγµατοποιήθηκε.  

Πρόσθεσε επίσης ότι δεν κρίνει ορθό να προχωρήσει µονοµερώς σε έκδοση τιµολογίων 

προς την ΑΗΚ γιατί προκύπτει θέµα καταβολής ΦΠΑ εκροών. 

7. Προσφορά Σύνδεσης και Σύµβαση Σύνδεσης στο Σύστηµα Μεταφοράς για 
Αιολικά Πάρκα.   

Στο Άρθρο Τ2.4.5.2 των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανοµής του ∆ΣΜ, µεταξύ άλλων, 

αναφέρεται ότι «για την αποδοχή της Προσφοράς Σύνδεσης, υπογράφεται η Σύµβαση 

Σύνδεσης και από τις δύο πλευρές». Στις µέχρι τώρα εκδοθείσες Προσφορές Σύµβασης, 

δεν υπάρχει όρος που να καθορίζει το χρονικό περιθώριο µέσα στο οποίο πρέπει να 

υπογράφεται η Σύµβαση Σύνδεσης, µετά την αποδοχή της Προσφοράς. Αυτό έχει ως 

συνέπεια την καθυστέρηση στην υπογραφή της Σύµβασης Σύνδεσης και κατ’ επέκταση 

καθυστέρηση στη καταβολή από µέρους του Παραγωγού της απαιτούµενης 

κεφαλαιουχικής συνεισφοράς έναντι της δαπάνης της σύνδεσης.  

Όπως µου ανέφερε ο ∆ιευθυντής, στις µέχρι τώρα εκδοθείσες Προσφορές Σύνδεσης 

έγινε προσπάθεια να µη προστεθούν δυσκολίες στους πρώτους αιτητές για υλοποίηση 

αιολικών πάρκων αναφορικά µε το θέµα της εξασφάλισης χρηµατοδότησης των έργων 

από διεθνείς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς. Για το σκοπό αυτό δόθηκε λογικό χρονικό 

διάστηµα µέχρι την υπογραφή της Σύµβασης Σύνδεσης.  

Ανέφερε επίσης ότι η διαδικασία του τρόπου και χρόνου πληρωµής του ποσού από τον 

αιτητή έχει αναθεωρηθεί και προνοεί καταβολή προκαταβολής (αντί καταβολής του 

ολικού ποσού µε βάση την παλαιά διαδικασία) µε την υπογραφή της Σύµβασης 

Σύνδεσης.  

  

 

(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 

 

 

Λευκωσία, 9 Ιουνίου 2008 


