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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

EΠΙ TΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ. 

01/2018 «ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

ΧΩΡΙΣΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ» 
 

Δημοσιεύονται τα σχόλια που λήφθηκαν κατά τη Δημόσια Διαβούλευση επί του 

Προσχεδίου Τροποποιητικής Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2018 

«Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών», 

η οποία διήρκησε από τις 23 Φεβρουαρίου 2018 μέχρι και τις 26 Μαρτίου 2018. 

Τα σχόλια έχουν ενσωματωθεί σε ενιαίο Γενικό Πίνακα.   Στον Γενικό Πίνακα, 

περιλαμβάνονται σχόλια τα οποία δεν είχαν υποβληθεί στην τυποποιημένη 

μορφή και ως εκ τούτου αυτά τυποποιήθηκαν στον καλύτερο δυνατό βαθμό.  

Στον Γενικό Πίνακα έχουν περιληφθεί αυτούσια όλα τα σχόλια που έχουν 

υποβληθεί από όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα στα πλαίσια πλήρους 

διαφάνειας. 

Η ΡΑΕΚ ευχαριστεί όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τα οποία υπέβαλαν 

σχόλια επί του εν λόγω Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης στα πλαίσια της 

Δημόσιας Διαβούλευσης. 

Περαιτέρω, αφού τα σχετικά σχόλια τύχουν της ανάλογης επεξεργασίας, η 

ΡΑΕΚ θα προχωρήσει στην λήψη σχετικής Απόφασης η οποία, στα πλαίσια 

διαφάνειας, θα δημοσιοποιηθεί. 

Παρατίθενται πιο κάτω τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα που υπέβαλαν σχόλια, 

ήτοι: 

1. Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) 

2. Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) 

Έχουν υποβληθεί 2 σχόλια όπως καταγράφονται στον Γενικό Πίνακα που 

ακολουθεί. 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

 Σχόλια, Ενστάσεις ή/και Παραστάσεις που υποβλήθηκαν κατά τη Διαβούλευση μεταξύ 23 Φεβρουαρίου 2018 μέχρι 26 Μαρτίου 2018 επί του Προσχεδίου της Τροποποιητικής 

Ρυθμιστικής Απόφασης της ΡΑΕΚ Αρ. 01/2018 «Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών»   

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

Α/Α 
Στοιχεία 

Ενδιαφερόμενου 
Κεφάλαιο/Θέμα 

Αρ. Σελ./ 
Αρ. Παρ. 

Σχόλια, Ενστάσεις ή/και Παραστάσεις 
Ενδιαφερόμενου 

Τεκμηρίωση / Αιτιολόγηση Ενδιαφερόμενου Θέση ΡΑΕΚ 

1 
Ομοσπονδία 

Εργοδοτών και 
Βιομηχάνων (ΟΕΒ) 

2η παράγραφος, άρθρο 4.2 1 

Η ΟΕΒ σε γενικές γραμμές συμφωνεί με την 
τροποποίηση, μιας και διασφαλίζουν τη διαφάνεια και 
προάγουν τον ανταγωνισμό και ειδικότερα εν όψη της 
προθεσμίας 1/7/2019 όπου θα μπει σε εφαρμογή η 
ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού, σωστό θα ήταν τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να γνωρίζουν για τους 
απολογιστικούς ΧΛ. Εισηγούμαστε αυτό να γίνει 
σταδιακά, δλδ. 31/6/2019 για το έτος 2018 και 31/5/2020 
για το 2019. 

Είναι σημαντική η εφαρμογή της ρυθμιστικής 
απόφασης 02/2014 για μεγαλύτερη διαφάνεια. 

Τα σχόλια θα ληφθούν υπόψη 
κατά την έκδοση της τελικής 
Τροποποιητικής Ρυθμιστικής 

Απόφασης. 

2 
Αρχή Ηλεκτρισμού 

Κύπρου, ΑΗΚ 
 1 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές δυνατότητες του 
υφιστάμενου λογιστικού μας συστήματος και τους 
χρόνους εργασίας για την ετοιμασία και έλεγχο τόσο των 
Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων όσο και των 
ΧΛ, σας πληροφορούμε ότι στο παρόν στάδιο δεν είναι 
εφικτό να υποβάλλονται οι ΧΛ μέχρι την 31η Μαΐου του 
έτους που ακολουθεί τη λήξη τους οικονομικού έτους 
αναφοράς.  Κατά την άποψη μας οι ΧΛ μπορούν να 
υποβάλλονται το νωρίτερο στις 31 Ιουλίου του έτους που 
ακολουθεί το έτος υπόψη αναφορά. 
Παρακαλώ όπως λάβετε σοβαρά υπόψη τα πιο πάνω 
σχόλια και διαφοροποιήσετε την ημερομηνία υποβολής 
των ΧΛ σε 31 Ιουλίου του έτους που ακολουθεί το έτος 
υπό αναφορά. 
Εν τω μεταξύ σας διαβεβαιώνουμε ότι θα αξιολογήσουμε 
την αναβάθμιση του λογιστικού μας συστήματος με 
στόχο την μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των 
εργασιών/ διαδικασιών και ελέγχων.  Επιπρόσθετα, θα 
προσπαθήσουμε να αναθεωρήσουμε τις διαδικασίες 
ετοιμασίας των Ενοποιημένων και ΧΛ, ούτως ώστε να 
καταστεί εφικτό όπως αυτοί υποβάλλονται νωρίτερα. 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΗΚ 
ετοιμάζονται, ελέγχονται από τους εξωτερικούς 
ελεγκτές της ΑΗΚ και από τον Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας, εγκρίνονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΑΗΚ και υπογράφονται από 
εξουσιοδοτημένα άτομα της ΑΗΚ, από τους 
εξωτερικούς ελεγκτές και από το Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας.  Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται περί 
τα τέλη Μαΐου του έτους που ακολουθεί το έτος υπό 
αναφορά. 
Για την ολοκλήρωση της ετοιμασίας των Χωριστών 
Λογαριασμών (ΧΛ) ακολουθούνται πρόσθετες 
χρονοβόρες διαδικασίες μετά την ολοκλήρωση των 
Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, που είναι 
αδύνατον να διεκπεραιωθούν παράλληλα ή και πριν 
την ολοκλήρωση των Ενοποιημένων Καταστάσεων, 
πχ κατανομή των μετρητών, φορολογίας στις 
Ρυθμιζόμενες και μη Ρυθμιζόμενες δραστηριότητες.  
Επιπρόσθετα μετά την ετοιμασία τους οι ΧΛ 
ελέγχονται από τους εξωτερικούς ελεγκτές πριν την 
έγκριση τους από το Διοικητικό Συμβούλιο και 
υποβολή τους στη ΡΑΕΚ. 

Τα σχόλια θα ληφθούν υπόψη 
κατά την έκδοση της τελικής 
Τροποποιητικής Ρυθμιστικής 

Απόφασης.  

       

 
 
Σημειώσεις: 
 
▪ Στη στήλη [2] αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου που έχει υποβάλει το αντίστοιχο σχόλιο, ένσταση ή/και πρόταση.   
▪ Στη στήλη [3] αναγράφεται ο αριθμός του Κεφαλαίου και το Θέμα του εγγράφου στο οποίο αναφέρεται το σχόλιο, ένσταση ή/και πρόταση.  
▪ Στη στήλη [4] αναγράφεται ο αριθμός της σελίδας/παραγράφου του εγγράφου στην οποία αναφέρεται το σχόλιο, ένσταση ή/και πρόταση. 
▪ Στη στήλη [5] παρατίθεται αναλυτική περιγραφή του σχολίου, ένστασης ή/και πρότασης.  
▪ Στη στήλη [6] παρατίθεται αναλυτική τεκμηρίωση/αιτιολόγηση του αντίστοιχου σχολίου, ένστασης ή/και πρότασης. 
▪ Στη στήλη [7] παρατίθεται η θέση της ΡΑΕΚ επί του αντίστοιχου σχολίου, ένστασης ή/και πρότασης. 

 
 


