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Αριθμός 2468 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2018, Ν.183(Ι)/2004, Ν.103(Ι)/2006, 
Ν.199(Ι)/2007, Ν.219(Ι)/2012, Ν.148(Ι)/2018  

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν τα άρθρα 6, 7, 7Α, 8, 16, 
22, 28 και 29 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 έως 2018 εκδίδει το ακόλουθο προσχέδιο 
Ρυθμιστικής Απόφασης αναφορικά με το Λογιστικό Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων φυσικού αερίου 
και καλεί τους Αιτητές Αδειών ή άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, να υποβάλουν σχόλια, ενστάσεις ή/και παραστάσεις 
εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος προσχέδιου της Ρυθμιστικής Απόφασης. 

Η παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση θα αναφέρεται ως «Λογιστικός Διαχωρισμός των δραστηριοτήτων επιχειρήσεων 
φυσικού αερίου».  

Τα Μέλη της  ΡΑΕΚ λαμβάνοντας υπόψη τους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους 2004 έως 2018, 
και ειδικότερα τις πρόνοιες: 

• του Άρθρου 6(1)(β), (δ) και (λ), όπου στόχος και καθήκον και εξουσία της ΡΑΕΚ είναι να προστατεύει τα 
συμφέροντα των καταναλωτών, να διασφαλίζει ότι οι κάτοχοι αδειών είναι ικανοί να χρηματοδοτούν την 
επιχείρηση για την οποία εξασφαλίζεται άδεια, και να διασφαλίζει ότι οι πελάτες επωφελούνται μέσω της 
αποδοτικής λειτουργίας των εθνικών αγορών, 

• του Άρθρου 7(1)(ιθ), όπου η ΡΑΕΚ έχει καθήκον να διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν διασταυρούμενες 
επιδοτήσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων μεταφοράς, διανομής, προμήθειας, εγκατάστασης ΥΦΑ και 
εγκατάστασης αποθήκευσης,  

• του Άρθρου 7(1)(ιβ), όπου προνοείται ότι η ΡΑΕΚ λαμβάνει κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα για τον 
έλεγχο και τη διαφάνεια, ώστε να αποφεύγεται τυχόν κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, ιδιαίτερα σε βάρος των 
καταναλωτών, 

• του Άρθρου 7(1)(η), όπου η ΡΑΕΚ έχει καθήκον να ρυθμίζει τις διατιμήσεις, τις χρεώσεις και άλλους όρους και 
προϋποθέσεις που επιβάλλονται από τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου για οποιαδήποτε προσφερόμενη 
υπηρεσία, 

• των Άρθρων 16(4) και 22(6), όπου οι διατιμήσεις, οι όροι και προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών εκ 
μέρους αφενός των διαχειριστών συστήματος διανομής και αφετέρου των διαχειριστών συστήματος 
μεταφοράς, εγκατάστασης αποθήκευσης και εγκατάστασης ΥΦΑ, καταρτίζονται με αμερόληπτο τρόπο, ο 
οποίος αντικατοπτρίζει το κόστος, και εγκρίνονται από την PAEK πριν από τη δημοσίευση τους και θέση τους 
σε ισχύ, 

• του Άρθρου 8, όπου απαγορεύεται από οποιοδήποτε πρόσωπο η διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της 
κατασκευής ή/και εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου ή/και εγκατάστασης αποθήκευσης ή/και 
δικτύων αγωγών, αγωγών και συναφών εξοπλισμών, η εκτέλεση οποιωνδήποτε από τις αρμοδιότητες του 
ιδιοκτήτη εγκατάστασης φυσικού αερίου, ή/και εγκατάστασης αποθήκευσης, ή/και δικτύων αγωγών, αγωγών 
και συναφών εξοπλισμών, η εκτέλεση οποιωνδήποτε από τις αρμοδιότητες της διαχείρισης συστήματος, της 
προμήθειας φυσικού αερίου σε επιλέγοντες και μη επιλέγοντες πελάτες καθώς και σε πελάτες χονδρικής, η 
εκτέλεση οποιωνδήποτε από τις αρμοδιότητες του διαχειριστή του δικτύου αποθήκευσης/ μεταφοράς/ διανομής 
φυσικού αερίου, η εκτέλεση οποιωνδήποτε από τις αρμοδιότητες του ιδιοκτήτη του δικτύου 
εισαγωγής/αποθήκευσης/ μεταφοράς/διανομής φυσικού αερίου, εκτός αν στο πρόσωπο έχει προηγουμένως 
χορηγηθεί άδεια, 

• του Άρθρου 28(1), όπου η ΡΑΕΚ έχει δικαίωμα πρόσβασης στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων φυσικού 
αερίου, 

• του Άρθρο 29(2) και (9), όπου αφενός προνοείται ότι οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου υποβάλλουν προς έλεγχο 
και δημοσιεύουν τους ετήσιους λογαριασμούς τους και αφετέρου ότι ο έλεγχος αυτός αφορά ιδίως την τήρηση 
της υποχρέωσης για αποφυγή διακρίσεων και διασταυρωμένων επιδοτήσεων, 

• του Άρθρου 29(4)(α), όπου οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου στο εσωτερικό τους λογιστικό σύστημα τηρούν 
χωριστούς λογαριασμούς για τις δραστηριότητες μεταφοράς, διανομής, προμήθειας, εγκατάστασης ΥΦΑ και 
εγκατάστασης αποθήκευσης, ως θα είχαν υποχρέωση να πράξουν αν οι εν λόγω δραστηριότητες διεξάγονταν 
από διαφορετικές επιχειρήσεις και για το σκοπό αποφυγής διακρίσεων, διασταυρούμενων επιδοτήσεων και 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Επιπλέον, νοείται ότι επιχειρήσεις φυσικού αερίου τηρούν λογαριασμούς οι 
οποίοι μπορούν να είναι ενοποιημένοι, για άλλες δραστηριότητες σχετικά με το φυσικό αέριο, οι οποίες δεν 
έχουν σχέση με τη μεταφορά, τη διανομή, την προμήθεια, την εγκατάσταση ΥΦΑ και την εγκατάσταση 
αποθήκευσης. Νοείται περαιτέρω ότι, όπου ενδείκνυται, οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου τηρούν ενοποιημένους 
λογαριασμούς για άλλες δραστηριότητες, οι οποίες δεν σχετίζονται με το φυσικό αέριο, 
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• του Άρθρου 29(4)(β), (5), (6) και (7), όπου στους λογαριασμούς που τηρούνται, δυνάμει του Άρθρου 29(4) (α) 
του Νόμου, αφενός καθορίζονται τα έσοδα που προέρχονται από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του δικτύου 
μεταφοράς ή διανομής και αφετέρου περιλαμβάνεται ισολογισμός και λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως 
για κάθε δραστηριότητα. Οι επιχειρήσεις διευκρινίζουν, στα εσωτερικά τους λογιστικά, τους κανόνες κατανομής 
του ενεργητικού και παθητικού, των δαπανών και εσόδων, καθώς και τους κανόνες απόσβεσης, με την 
επιφύλαξη των εφαρμοζόμενων δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας περί λογιστικής, τους οποίους εφαρμόζουν 
για την κατάρτιση των χωριστών λογαριασμών. Τυχόν τροποποιήσεις των κανόνων εγκρίνονται από την ΡΑΕΚ 
και αναφέρονται στις σημειώσεις και αιτιολογούνται δεόντως, 

• του Άρθρου 29(8), όπου προνοείται ότι οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου αναφέρουν σε παράρτημα των ετήσιων 
λογαριασμών τους τις σημαντικές πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί με συνδεδεμένες επιχειρήσεις, 

και επίσης λαμβάνοντας υπόψη: 

• τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ.01/2019 με τίτλο «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων 
Φυσικού Αερίου» (Κ.Π.Δ. 203/2019), 

και εκτιμώντας: 

• ότι στην παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση, ο όρος «Υπόχρεοι Οργανισμοί», θα σημαίνει κάθε ολοκληρωμένη 
επιχείρηση φυσικού αερίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου 
Νόμων 2004-2018. Σύμφωνα με τον Νόμο, ολοκληρωμένη επιχείρηση φυσικού αερίου σημαίνει την επιχείρηση 
που είναι κάθετα ή οριζόντια ολοκληρωμένη, 

• το γεγονός ότι, οι χωριστοί λογαριασμοί κατά δραστηριότητα των Υπόχρεων Οργανισμών αποτελούν τη βάση 
υπολογισμού των διατιμήσεων φυσικού αερίου με τις οποίες χρεώνονται οι πελάτες τους επομένως αποτελεί 
αναγκαία προϋπόθεση η δημιουργία, διατήρηση και εφαρμογή χωριστών λογαριασμών (Separated Regulatory 
Accounts - SRAs) από τους εν λόγω Υπόχρεους Οργανισμούς, 

• τη διαπίστωση ότι είναι αναγκαία η έκδοση οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών από τη ΡΑΕΚ προς τους 
Υπόχρεους Οργανισμούς για την ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών (ΧΛ) για τις διάφορες δραστηριότητες 
τους, 

• τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. [ ]/2020 αναφορικά με τις Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την ετοιμασία 
Χωριστών Λογαριασμών των επιχειρήσεων φυσικού αερίου η οποία θα εκδοθεί ταυτόχρονα με την παρούσα 
Ρυθμιστική Απόφαση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 

1. Την έκδοση των ακόλουθων οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με το Λογιστικό Διαχωρισμό των 
Δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων φυσικού αερίου (Παράρτημα), 

2. Ότι η παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση τίθεται σε εφαρμογή από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

1. Ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών (Separated Regulatory Accounts, SRAs) 

1.1 Η ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει η Νομοθεσία, εκδίδει, ταυτόχρονα με την παρούσα, Ρυθμιστική 
Απόφαση σχετικά με Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες (ΡΛΟ) για την ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών με την οποία 
καθορίζονται επακριβώς οι απαιτήσεις της ΡΑΕΚ για τη συλλογή και την κατανομή των οικονομικών στοιχείων από τους 
Υπόχρεους Οργανισμούς, καθώς και τη μέθοδο υποβολής των εν λόγω δεδομένων ούτως ώστε να μπορεί η ΡΑΕΚ να 
ασκεί αποτελεσματικά τις δικές της υποχρεώσεις εποπτείας, ελέγχου και ρύθμισης, με βάση τις πρόνοιες των περί 
Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 έως 2018. 

1.2 Οι Υπόχρεοι Οργανισμοί καλούνται να ετοιμάζουν και υποβάλλουν στη ΡΑΕΚ ετησίως, ελεγμένους λογαριασμούς 
για κάθε μία από τις εκάστοτε βασικές ρυθμιζόμενες δραστηριότητες τους: 

 Μεταφοράς 

o Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΙΣΜΦΑ) 

o Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΔΣΜΦΑ) 

 Διανομής 

o Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής Φυσικού Αερίου (ΙΣΔΦΑ)  

o Διαχειριστή Συστήματος Διανομής Φυσικού Αερίου (ΔΣΔΦΑ) 

 Εγκατάστασης ΥΦΑ 

o Ιδιοκτήτη εγκατάστασης ΥΦΑ (ΙΥΦΑ)  

o Διαχειριστή εγκατάστασης ΥΦΑ (ΔΥΦΑ) 

 Εγκατάστασης Αποθήκευσης 

o Ιδιοκτήτη εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου (ΙΑΦΑ)  

o Διαχειριστή εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου (ΔΑΦΑ) 

 Προμήθειας, 

συμμορφούμενοι με τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. [ ]/2020 αναφορικά με Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την ετοιμασία 
Χωριστών Λογαριασμών των επιχειρήσεων φυσικού αερίου. 

1.3 Οι κάτοχοι άδειας φυσικού αερίου καλούνται όπως αναπτύξουν/προσαρμόσουν το εσωτερικό λογιστικό και 
κοστολογικό τους σύστημα με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση με τις ΡΛΟ, έτσι ώστε οι ΧΛ να μπορούν να ετοιμάζονται 
και εξάγονται απευθείας από το κοστολογικό σύστημά τους, δηλαδή χωρίς ουσιαστικά να γίνεται οποιαδήποτε 
επεξεργασία εκτός συστήματος. 

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου καλούνται όπως αναπτύξουν/προσαρμόσουν το λογιστικό τους σύστημα ώστε 
να είναι σε θέση και να μπορεί να: 

 Καταγράφει εσωτερικές χρεώσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων, 

 Κατανέμει τα μετρητά και δάνεια στις επί μέρους δραστηριότητες. 

2. Ετοιμασία Προϋπολογιζόμενων Χωριστών Λογαριασμών 

2.1 Σύμφωνα με τις Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες (ΡΛΟ) οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου, ως Υπόχρεοι Οργανισμοί, 
οφείλουν να ετοιμάζουν και να υποβάλλουν στη ΡΑΕΚ ετησίως Προϋπολογιζόμενους Χωριστούς Λογαριασμούς. Οι ΡΛΟ 
περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο των Προϋπολογιζόμενων ΧΛ που πρέπει να 
υποβάλλονται. Οι Προϋπολογιζόμενοι ΧΛ θα είναι σε μια περισσότερο συνοπτική/ περιεκτική μορφή σε σύγκριση με τους 
ΧΛ, και δεν θα περιλαμβάνουν λεπτομερείς σημειώσεις στους λογαριασμούς όπως θα απαιτείται για τους ΧΛ. 

2.2 Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου οφείλουν να εξασφαλίσουν ενισχυμένη λειτουργικότητα στο λογιστικό τους σύστημα, 
ούτως ώστε να υποβοηθηθεί η αυτόματη ετοιμασία και εξαγωγή απευθείας από το σύστημα του ενοποιημένου ετήσιου 
Προϋπολογισμού που θα υποβάλλεται ετησίως στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με όσο το δυνατό λιγότερη επεξεργασία 
εκτός συστήματος. Η ενισχυμένη λειτουργικότητα επιτρέπει και την εξαγωγή των Προϋπολογιζόμενων Χωριστών 
Λογαριασμών στην ίδια μορφή με τον Ενοποιημένο Προϋπολογισμό που θα υποβάλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
για έγκριση. 

2.3 Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου οφείλουν να διασφαλίσουν την παρακολούθηση τόσο του Ενοποιημένου 
Προϋπολογισμού όσο και των Προϋπολογιζόμενων Χωριστών Λογαριασμών σε πραγματικό χρόνο και σε επίπεδο 
δραστηριότητας. 

Με στόχο την εφαρμογή των πιο πάνω μέτρων, οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου καλούνται όπως εφαρμόζουν τις πιο κάτω 
κατευθυντήριες οδηγίες: 

1. Κατανομή Μετρητών και Δανείων στις Δραστηριότητες 

 Τα μετρητά και τα δάνεια κατανέμονται στις σχετικές δραστηριότητες με βάση την αρχή πρόκλησης κόστους 
(δηλαδή, το κάθε δάνειο κατανέμεται στη δραστηριότητα στην οποία αφορά) χωρίς κατ’ ανάγκη να πρέπει να είναι 
διαχωρισμένη η λειτουργία του ταμείου (treasury function) μεταξύ των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων. Μόνο τα δάνεια τα 
οποία λαμβάνονται σε επίπεδο διοίκησης (corporate loans) τα οποία είναι πράγματι για διοικητικούς σκοπούς και όχι για 
αναπτυξιακά έργα (π.χ. για βελτίωση της ρευστότητας του οργανισμού) επιμερίζονται  στις διάφορες δραστηριότητες και 
ο επιμερισμός αυτός να γίνεται κατά τρόπο λογικό, δίκαιο και διαφανή. Οι κλείδες επιμερισμού υποβάλλονται ετησίως στη 
ΡΑΕΚ για έγκριση. 
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 Η κατανομή και ο επιμερισμός είναι προαπαιτούμενα για τον υπολογισμό των επιμέρους στοιχείων κόστους κάθε 
ρυθμιζόμενης δραστηριότητας, και συνεπώς αποτελούν προϋπόθεση για την έγκριση των τιμών προμήθειας των τελικών 
καταναλωτών από τη ΡΑΕΚ. 

2. Κατανομή και Επιμερισμός των εξόδων Διοίκησης/ Κοινών Υπηρεσιών 

 Τα κοινά έξοδα (έξοδα διοίκησης και κοινών υπηρεσιών) επιμερίζονται στις διάφορες δραστηριότητες.  

 Οι κλείδες επιμερισμού κοινών εξόδων καθορίζονται με βάση συγκεκριμένες παραμέτρους και μεθοδολογία σε 
εύλογη, διαφανή και λογική βάση. Οι κλείδες επιμερισμού αναθεωρούνται ετησίως, για να διασφαλίζεται ότι 
παραμένουν αντιπροσωπευτικές, δίκαιες και διαφανείς. Δεν χρησιμοποιούνται σταθερά ποσοστά ως κλείδες 
επιμερισμού ιδίως όταν αυτά δεν καθορίζονται με βάση συγκεκριμένες παραμέτρους/μεθοδολογία. Οι κλείδες 
επιμερισμού υποβάλλονται στη ΡΑΕΚ για έγκριση. 

 Τα έξοδα «Προώθησης/Διαφήμισης» και «Δημοσίων Σχέσεων», επιμερίζονται στην Προμήθεια κατά τρόπο λογικό, 
δίκαιο και διαφανή και λαμβάνοντας υπόψη το λιανικό χαρακτήρα της Προμήθειας. 

3. Κέντρα Κόστους λογισμικού επιχειρήσεων φυσικού αερίου 

 Για σκοπούς απλοποίησης της διαδικασίας κατανομής των εξόδων, οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου διασφαλίζουν ότι 
ο αριθμός των κέντρων κόστους τους είναι κατά το δυνατό ο μικρότερος. 

 Κάποια από τα Κέντρα Κόστους των επιχειρήσεων φυσικού αερίου καταλογίζονται σε συγκεκριμένη δραστηριότητα 
και τα υπόλοιπα επιμερίζονται με τρόπο λογικό, δίκαιο και διαφανή στις διάφορες δραστηριότητες. 

4. Έξοδα προσωπικού 

 Τα έξοδα μισθοδοσίας κατανέμονται στις διάφορες δραστηριότητες με βάση την αρχή πρόκλησης κόστους (δηλαδή 
να κατανέμονται στις δραστηριότητες στις οποίες το προσωπικό έχει εργαστεί). 

 Μέχρις ότου καταστεί δυνατό οι δραστηριότητες να καταστούν απολύτως λειτουργικά αυτόνομες, να επιδιώκεται 
όπως πόροι και υπηρεσίες που παρέχονται σε μια δραστηριότητα από ένα τμήμα παροχής κοινών, υποστηρικτικών 
υπηρεσιών (π.χ. υπηρεσίες πληροφορικής, υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, λογιστικές υπηρεσίες κ.λ.π.) ή από 
μια δραστηριότητα σε μια άλλη (π.χ. εργασίες συντήρησης από την δραστηριότητα της μεταφοράς στη 
δραστηριότητα της διανομής ή εγκατάστασης ΥΦΑ και αντιστρόφως) να περιοριστούν και να υπόκεινται σε όρους και 
κανόνες, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ευκολότερη κατανομή του κόστους κατά τη διαδικασία έγκρισης 
διατιμήσεων. 

 Η διαδικασία καταγραφής και υποβολής των ωρών εργασίας (χρονοχρέωση) του προσωπικού, διαδραματίζει 
ουσιαστικό ρόλο στον αληθή, εύλογο και διαφανή διαχωρισμό των εξόδων μισθοδοσίας των επιχειρήσεων φυσικού 
αερίου στις επί μέρους δραστηριότητες. Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου λαμβάνουν μέτρα για εφαρμογή της 
βέλτιστης της διαδικασίας καταγραφής, υποβολής αλλά και ελέγχου των ωρών εργασίας του προσωπικού τους για 
να επιτευχθεί αντικειμενικά ο διαχωρισμός των εξόδων μισθοδοσίας τους. Προς τούτο: 

 Εφαρμόζονται κωδικοί πρόσβασης και ασφαλιστικές δικλείδες στο σύστημα χρονοχρέωσης για όλα τα μέλη του 
προσωπικού, για σκοπούς ελέγχου της ταυτοποίησης του χρήστη του συστήματος. 

 Διασφαλίζεται ότι ο υπάλληλος θα μπορεί να χρεώνει ώρες μόνο σε έργα στα οποία ο προϊστάμενος του τον έχει 
συμπεριλάβει στην ομάδα έργου. 

 Εφαρμόζεται επαρκής εποπτεία και εξέταση/έγκριση της διαδικασίας χρονοχρέωσης. Η εξέταση/έγκριση να 
πραγματοποιείται σε πολλά επίπεδα, δηλαδή ο κάθε διευθυντής εξετάζει/εγκρίνει τις χρονοχρεώσεις της ομάδας 
του και στη συνέχεια, ο επικεφαλής του Τμήματος εξετάζει/ εγκρίνει την υποβολή των χρονοχρεώσεων όλων των 
ομάδων του Τμήματός του. 
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