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Αξηζκόο  344 

    
ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΤΠΡΟΤ 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΝΟΜΟ, 
 (ΝΟΜΟ 183(Ι) ΣΟΤ 2004, 103(Ι) ΣΟΤ 2006, 199(Ι) ΣΟΤ 2007, 219(Ι) ΣΟΤ 2012 ΚΑΙ 148(Ι) ΣΟΤ 2018) 

ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΡ. 04/2020 

ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΓΙΑΥΧΡΙΜΟ ΣΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ  
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ 

 

Η Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο Κχπξνπ (ΡΑΔΚ), αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξέρνπλ ηα άξζξα 6, 7, 7Α, 8, 16, 22, 
28 θαη 29 ησλ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ Νφκσλ ηνπ 2004 έσο 2018 εθδίδεη ηελ παξνχζα Ρπζκηζηηθή 
Απφθαζε αλαθνξηθά κε ην Λνγηζηηθφ Γηαρσξηζκφ ησλ Γξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ. 

Η παξνχζα Ρπζκηζηηθή Απφθαζε ζα αλαθέξεηαη σο «Λνγηζηηθφο Γηαρσξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ επηρεηξήζεσλ 
θπζηθνχ αεξίνπ». 

Η ΡΑΔΚ ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ Νφκνπο 2004 έσο 2018, θαη εηδηθφηεξα ηηο 
πξφλνηεο: 

• ηνπ Άξζξνπ 6(1)(β), (δ) θαη (ι), φπνπ ζηφρνο θαη θαζήθνλ θαη εμνπζία ηεο ΡΑΔΚ είλαη λα πξνζηαηεχεη ηα 
ζπκθέξνληα ησλ θαηαλαισηψλ, λα δηαζθαιίδεη φηη νη θάηνρνη αδεηψλ είλαη ηθαλνί λα ρξεκαηνδνηνχλ ηελ 
επηρείξεζε γηα ηελ νπνία εμαζθαιίδεηαη άδεηα, θαη λα δηαζθαιίδεη φηη νη πειάηεο επσθεινχληαη κέζσ ηεο 
απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ εζληθψλ αγνξψλ, 

• ηνπ Άξζξνπ 7(1)(ηζ), φπνπ ε ΡΑΔΚ έρεη θαζήθνλ λα δηαζθαιίδεη φηη δελ ππάξρνπλ δηαζηαπξνχκελεο 
επηδνηήζεηο κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ κεηαθνξάο, δηαλνκήο, πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο ΤΦΑ θαη 
εγθαηάζηαζεο απνζήθεπζεο, 

• ηνπ Άξζξνπ 7(1)(ηβ), φπνπ πξνλνείηαη φηη ε ΡΑΔΚ ιακβάλεη θαηάιιεια θαη απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηνλ 
έιεγρν θαη ηε δηαθάλεηα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ηπρφλ θαηάρξεζε δεζπφδνπζαο ζέζεο, ηδηαίηεξα ζε βάξνο ησλ 
θαηαλαισηψλ, 



 
 

• ηνπ Άξζξνπ 7(1)(ε), φπνπ ε ΡΑΔΚ έρεη θαζήθνλ λα ξπζκίδεη ηηο δηαηηκήζεηο, ηηο ρξεψζεηο θαη άιινπο φξνπο θαη 
πξνυπνζέζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ γηα νπνηαδήπνηε πξνζθεξφκελε 
ππεξεζία, 

• ησλ Άξζξσλ 16(4) θαη 22(6), φπνπ νη δηαηηκήζεηο, νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εθ 
κέξνπο αθελφο ησλ δηαρεηξηζηψλ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο θαη αθεηέξνπ ησλ δηαρεηξηζηψλ ζπζηήκαηνο 
κεηαθνξάο, εγθαηάζηαζεο απνζήθεπζεο θαη εγθαηάζηαζεο ΤΦΑ, θαηαξηίδνληαη κε ακεξφιεπην ηξφπν, ν 
νπνίνο αληηθαηνπηξίδεη ην θφζηνο, θαη εγθξίλνληαη απφ ηελ PAEK πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπο θαη ζέζε ηνπο 
ζε ηζρχ, 

• ηνπ Άξζξνπ 8, φπνπ απαγνξεχεηαη απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν ε δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 
θαηαζθεπήο ή/θαη εθκεηάιιεπζεο εγθαηαζηάζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ ή/θαη εγθαηάζηαζεο απνζήθεπζεο ή/θαη 
δηθηχσλ αγσγψλ, αγσγψλ θαη ζπλαθψλ εμνπιηζκψλ, ε εθηέιεζε νπνησλδήπνηε απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 
ηδηνθηήηε εγθαηάζηαζεο θπζηθνχ αεξίνπ, ή/θαη εγθαηάζηαζεο απνζήθεπζεο, ή/θαη δηθηχσλ αγσγψλ, αγσγψλ 
θαη ζπλαθψλ εμνπιηζκψλ, ε εθηέιεζε νπνησλδήπνηε απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο δηαρείξηζεο ζπζηήκαηνο, ηεο 
πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ ζε επηιέγνληεο θαη κε επηιέγνληεο πειάηεο θαζψο θαη ζε πειάηεο ρνλδξηθήο, ε 
εθηέιεζε νπνησλδήπνηε απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηχνπ απνζήθεπζεο/ κεηαθνξάο/ δηαλνκήο 
θπζηθνχ αεξίνπ, ε εθηέιεζε νπνησλδήπνηε απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ δηθηχνπ 
εηζαγσγήο/απνζήθεπζεο/ κεηαθνξάο/δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ, εθηφο αλ ζην πξφζσπν έρεη πξνεγνπκέλσο 
ρνξεγεζεί άδεηα, 

• ηνπ Άξζξνπ 28(1), φπνπ ε ΡΑΔΚ έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ επηρεηξήζεσλ θπζηθνχ 
αεξίνπ, 

• ηνπ Άξζξν 29(2) θαη (9), φπνπ αθελφο πξνλνείηαη φηη νη επηρεηξήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ ππνβάιινπλ πξνο έιεγρν 
θαη δεκνζηεχνπλ ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο θαη αθεηέξνπ φηη ν έιεγρνο απηφο αθνξά ηδίσο ηελ ηήξεζε 
ηεο ππνρξέσζεο γηα απνθπγή δηαθξίζεσλ θαη δηαζηαπξσκέλσλ επηδνηήζεσλ, 

• ηνπ Άξζξνπ 29(4)(α), φπνπ νη επηρεηξήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπο ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηεξνχλ 
ρσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο κεηαθνξάο, δηαλνκήο, πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο ΤΦΑ θαη 
εγθαηάζηαζεο απνζήθεπζεο, σο ζα είραλ ππνρξέσζε λα πξάμνπλ αλ νη ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο δηεμάγνληαλ 
απφ δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο θαη γηα ην ζθνπφ απνθπγήο δηαθξίζεσλ, δηαζηαπξνχκελσλ επηδνηήζεσλ θαη 
ζηξεβιψζεσλ ηνπ αληαγσληζκνχ. Δπηπιένλ, λνείηαη φηη επηρεηξήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ ηεξνχλ ινγαξηαζκνχο νη 
νπνίνη κπνξνχλ λα είλαη ελνπνηεκέλνη, γηα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ην θπζηθφ αέξην, νη νπνίεο δελ 
έρνπλ ζρέζε κε ηε κεηαθνξά, ηε δηαλνκή, ηελ πξνκήζεηα, ηελ εγθαηάζηαζε ΤΦΑ θαη ηελ εγθαηάζηαζε 
απνζήθεπζεο. Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, φπνπ ελδείθλπηαη, νη επηρεηξήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ ηεξνχλ ελνπνηεκέλνπο 
ινγαξηαζκνχο γηα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο δελ ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθφ αέξην, 

• ηνπ Άξζξνπ 29(4)(β), (5), (6) θαη (7), φπνπ ζηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη, δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 29(4) (α) 
ηνπ Νφκνπ, αθελφο θαζνξίδνληαη ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπ δηθηχνπ 
κεηαθνξάο ή δηαλνκήο θαη αθεηέξνπ πεξηιακβάλεηαη ηζνινγηζκφο θαη ινγαξηαζκφο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο 
γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα. Οη επηρεηξήζεηο δηεπθξηλίδνπλ, ζηα εζσηεξηθά ηνπο ινγηζηηθά, ηνπο θαλφλεο θαηαλνκήο 
ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ησλ δαπαλψλ θαη εζφδσλ, θαζψο θαη ηνπο θαλφλεο απφζβεζεο, κε ηελ 
επηθχιαμε ησλ εθαξκνδφκελσλ δπλάκεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί ινγηζηηθήο, ηνπο νπνίνπο εθαξκφδνπλ 
γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ρσξηζηψλ ινγαξηαζκψλ.Σπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαλφλσλ εγθξίλνληαη απφ ηελ ΡΑΔΚ 
θαη αλαθέξνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο θαη αηηηνινγνχληαη δεφλησο, 

• ηνπ Άξζξνπ 29(8), φπνπ πξνλνείηαη φηη νη επηρεηξήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ αλαθέξνπλ ζε παξάξηεκα ησλ εηήζησλ 
ινγαξηαζκψλ ηνπο ηηο ζεκαληηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, 

θαη επίζεο ιακβάλνληαο ππφςε: 

• ηε Ρπζκηζηηθή Απφθαζε Αξ.01/2019 κε ηίηιν «Γήισζε Ρπζκηζηηθήο Πξαθηηθήο θαη Μεζνδνινγία Γηαηηκήζεσλ 
Φπζηθνχ Αεξίνπ» (Κ.Π.Γ. 203/2019), 

• Σν Πξνζρέδην Ρπζκηζηηθήο Απφθαζεο πνπ εθδφζεθε απφ ηε ΡΑΔΚ ζρεηηθά κε ην ππφ αλαθνξά ζέκα, ην νπνίν 
δεκνζηεχζεθε ζηηο 22 Μαΐνπ 2020 ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
ΡΑΔΚ θαη ζε κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο νπφηε θαη ηέζεθε ζε δηαβνχιεπζε θαη θιήζεθαλ ηα ελδηαθεξφκελα 
πξφζσπα λα ππνβάινπλ ζρφιηα, ελζηάζεηο ή/θαη παξαζηάζεηο εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 
δεκνζίεπζεο (έσο ηηο 22 Ινπλίνπ 2020), 

• Σα ζρφιηα, ελζηάζεηο ή/θαη παξαζηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ελδηαθεξφκελνπο επί ηνπ Πξνζρεδίνπ 
Ρπζκηζηηθήο Απφθαζεο, φπνπ ε ΡΑΔΚ ζηα πιαίζηα πιήξνπο δηαθάλεηαο κε ζρεηηθή ηεο Αλαθνίλσζε, 
εκεξνκελίαο 24 Μαΐνπ 2020, αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθφ Πίλαθα ζηνλ νπνίν θαηαγξάθεθαλ ηα 
ζπγθεληξσηηθά ζρφιηα, ελζηάζεηο ή/θαη παξαζηάζεηο πνπ ιήθζεθαλ, 

• Σελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαβνχιεπζεο, φπνπ ε ΡΑΔΚ ζηα πιαίζηα πιήξνπο δηαθάλεηαο, κε 
ζρεηηθή ηεο Αλαθνίλσζε, εκεξνκελίαο 31 Ινπιίνπ 2019, αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθφ Πίλαθα ζηνλ 
νπνίν θαηαγξάθεθαλ νη ζέζεηο ηεο ΡΑΔΚ επί φισλ ησλ ππφ αλαθνξά ζπγθεληξσηηθψλ ζρνιίσλ, ελζηάζεσλ 
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ή/θαη παξαζηάζεσλ πνπ ιήθζεθαλ θαηά ηε δηαβνχιεπζε,  
 

θαη εθηηκψληαο: 

• φηη ζηελ παξνχζα Ρπζκηζηηθή Απφθαζε, ν φξνο «Τπφρξενη Οξγαληζκνί», ζα ζεκαίλεη θάζε νινθιεξσκέλε 
επηρείξεζε θπζηθνχ αεξίνπ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ησλ Πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ 
Νφκσλ 2004-2018. χκθσλα κε ηνλ Νφκν, νινθιεξσκέλε επηρείξεζε θπζηθνχ αεξίνπ ζεκαίλεη ηελ επηρείξεζε 
πνπ είλαη θάζεηα ή νξηδφληηα νινθιεξσκέλε, 

• ην γεγνλφο φηη, νη ρσξηζηνί ινγαξηαζκνί θαηά δξαζηεξηφηεηα ησλ Τπφρξεσλ Οξγαληζκψλ απνηεινχλ ηε βάζε 
ππνινγηζκνχ ησλ δηαηηκήζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ κε ηηο νπνίεο ρξεψλνληαη νη πειάηεο ηνπο επνκέλσο απνηειεί 
αλαγθαία πξνυπφζεζε ε δεκηνπξγία, δηαηήξεζε θαη εθαξκνγή ρσξηζηψλ ινγαξηαζκψλ (Separated Regulatory 
Accounts - SRAs) απφ ηνπο ελ ιφγσ Τπφρξενπο Οξγαληζκνχο, 

• ηε δηαπίζησζε φηη είλαη αλαγθαία ε έθδνζε νδεγηψλ θαη θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ απφ ηε ΡΑΔΚ πξνο ηνπο 
Τπφρξενπο Οξγαληζκνχο γηα ηελ εηνηκαζία Υσξηζηψλ Λνγαξηαζκψλ (ΥΛ) γηα ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο 
ηνπο, 

• ηε Ρπζκηζηηθή Απφθαζε Αξ.05/2020 αλαθνξηθά κε ηηο Ρπζκηζηηθέο Λνγηζηηθέο Οδεγίεο γηα ηελ εηνηκαζία 
Υσξηζηψλ Λνγαξηαζκψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ ε νπνία ζα εθδνζεί ηαπηφρξνλα κε ηελ παξνχζα 
Ρπζκηζηηθή Απφθαζε, 

 

ΑΠΟΦΑΙΔ 
 

1. Σελ έθδνζε ησλ αθφινπζσλ νδεγηψλ θαη θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ αλαθνξηθά κε ην Λνγηζηηθφ Γηαρσξηζκφ ησλ 
Γξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ (Παξάξηεκα), 
 

2. Όηη ε παξνχζα Ρπζκηζηηθή Απφθαζε ηίζεηαη ζε εθαξκνγή απφ ηελ εκέξα δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 
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Παράρτημα 
 

Λνγηζηηθόο Γηαρωξηζκόο ηωλ Γξαζηεξηνηήηωλ Δπηρεηξήζεωλ Φπζηθνύ Αεξίνπ 

1. Δηνηκαζία Υωξηζηώλ Λνγαξηαζκώλ (Separated Regulatory Accounts, SRAs) 

1.1 Η ΡΑΔΚ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξέρεη ε Ννκνζεζία, εθδίδεη, ηαπηφρξνλα κε ηελ παξνχζα, Ρπζκηζηηθή 
Απφθαζε ζρεηηθά κε Ρπζκηζηηθέο Λνγηζηηθέο Οδεγίεο (ΡΛΟ) γηα ηελ εηνηκαζία Υσξηζηψλ Λνγαξηαζκψλ κε ηελ νπνία 
θαζνξίδνληαη επαθξηβψο νη απαηηήζεηο ηεο ΡΑΔΚ γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ θαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο 
Τπφρξενπο Οξγαληζκνχο, θαζψο θαη ηε κέζνδν ππνβνιήο ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ νχησο ψζηε λα κπνξεί ε ΡΑΔΚ λα 
αζθεί απνηειεζκαηηθά ηηο δηθέο ηεο ππνρξεψζεηο επνπηείαο, ειέγρνπ θαη ξχζκηζεο, κε βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ πεξί 
Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ Νφκσλ ηνπ 2004 έσο 2018. 

1.2 Οη Τπφρξενη Οξγαληζκνί θαινχληαη λα εηνηκάδνπλ θαη ππνβάιινπλ ζηε ΡΑΔΚ εηεζίσο, ειεγκέλνπο 
ινγαξηαζκνχο γηα θάζε κία απφ ηηο εθάζηνηε βαζηθέο ξπζκηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο: 
 

 Μεηαθνξάο (Ιδηνθηήηε θαη Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ) 

 Γηαλνκήο (Ιδηνθηήηε θαη Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Γηαλνκήο Φπζηθνχ Αεξίνπ) 

 Δγθαηάζηαζεο ΤΦΑ 
o Ιδηνθηήηε εγθαηάζηαζεο ΤΦΑ (ΙΤΦΑ)  
o Γηαρεηξηζηή εγθαηάζηαζεο ΤΦΑ (ΓΤΦΑ) 

 Δγθαηάζηαζεο Απνζήθεπζεο 
o Ιδηνθηήηε εγθαηάζηαζεο Απνζήθεπζεο Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΙΑΦΑ)  
o Γηαρεηξηζηή εγθαηάζηαζεο Απνζήθεπζεο Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΓΑΦΑ) 

 Πξνκήζεηαο, 
 

ζπκκνξθνχκελνη κε ηε Ρπζκηζηηθή Απφθαζε Αξ. 05/2020 αλαθνξηθά κε Ρπζκηζηηθέο Λνγηζηηθέο Οδεγίεο γηα ηελ 
εηνηκαζία Υσξηζηψλ Λνγαξηαζκψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ. 

1.3 Οη θάηνρνη άδεηαο θπζηθνχ αεξίνπ θαινχληαη φπσο αλαπηχμνπλ/πξνζαξκφζνπλ ην εζσηεξηθφ ινγηζηηθφ θαη 
θνζηνινγηθφ ηνπο ζχζηεκα κε ζθνπφ ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηηο ΡΛΟ, έηζη ψζηε νη ΥΛ λα κπνξνχλ λα εηνηκάδνληαη 
θαη εμάγνληαη απεπζείαο απφ ην θνζηνινγηθφ ζχζηεκά ηνπο, δειαδή ρσξίο νπζηαζηηθά λα γίλεηαη νπνηαδήπνηε 
επεμεξγαζία εθηφο ζπζηήκαηνο. 

Δηδηθφηεξα, νη επηρεηξήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ θαινχληαη φπσο αλαπηχμνπλ/πξνζαξκφζνπλ ην ινγηζηηθφ ηνπο ζχζηεκα 
ψζηε λα είλαη ζε ζέζε θαη λα κπνξεί λα: 

 Καηαγξάθεη εζσηεξηθέο ρξεψζεηο κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

 Καηαλέκεη ηα κεηξεηά θαη δάλεηα ζηηο επί κέξνπο δξαζηεξηφηεηεο. 

2. Δηνηκαζία Πξνϋπνινγηδόκελωλ Υωξηζηώλ Λνγαξηαζκώλ 

2.1 χκθσλα κε ηηο Ρπζκηζηηθέο Λνγηζηηθέο Οδεγίεο (ΡΛΟ) νη επηρεηξήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ, σο Τπφρξενη 
Οξγαληζκνί, νθείινπλ λα εηνηκάδνπλ θαη λα ππνβάιινπλ ζηε ΡΑΔΚ εηεζίσο Πξνυπνινγηδφκελνπο Υσξηζηνχο 
Λνγαξηαζκνχο. Οη ΡΛΟ πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ησλ Πξνυπνινγηδφκελσλ 
ΥΛ πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη. Οη Πξνυπνινγηδφκελνη ΥΛ ζα είλαη ζε κηα πεξηζζφηεξν ζπλνπηηθή/ πεξηεθηηθή κνξθή 
ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ΥΛ, θαη δελ ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξείο ζεκεηψζεηο ζηνπο ινγαξηαζκνχο φπσο ζα απαηηείηαη 
γηα ηνπο ΥΛ. 

2.2 Οη επηρεηξήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ νθείινπλ λα εμαζθαιίζνπλ εληζρπκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα ζην ινγηζηηθφ ηνπο 
ζχζηεκα, νχησο ψζηε λα ππνβνεζεζεί ε απηφκαηε εηνηκαζία θαη εμαγσγή απεπζείαο απφ ην ζχζηεκα ηνπ 
ελνπνηεκέλνπ εηήζηνπ Πξνυπνινγηζκνχ πνπ ζα ππνβάιιεηαη εηεζίσο ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ, κε φζν ην 
δπλαηφ ιηγφηεξε επεμεξγαζία εθηφο ζπζηήκαηνο. Η εληζρπκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα επηηξέπεη θαη ηελ εμαγσγή ησλ 
Πξνυπνινγηδφκελσλ Υσξηζηψλ Λνγαξηαζκψλ ζηελ ίδηα κνξθή κε ηνλ Δλνπνηεκέλν Πξνυπνινγηζκφ πνπ ζα 
ππνβάιιεηαη ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ γηα έγθξηζε. 

2.3 Οη επηρεηξήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ νθείινπλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ηφζν ηνπ Δλνπνηεκέλνπ 
Πξνυπνινγηζκνχ φζν θαη ησλ Πξνυπνινγηδφκελσλ Υσξηζηψλ Λνγαξηαζκψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ζε επίπεδν 
δξαζηεξηφηεηαο. 

Με ζηόρν ηελ εθαξκνγή ηωλ πην πάλω κέηξωλ, νη επηρεηξήζεηο θπζηθνύ αεξίνπ θαινύληαη όπωο εθαξκόδνπλ 
ηηο πην θάηω θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο: 

1. Καηαλνκή Μεηξεηώλ θαη Γαλείωλ ζηηο Γξαζηεξηόηεηεο 

 Σα κεηξεηά θαη ηα δάλεηα θαηαλέκνληαη ζηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε βάζε ηελ αξρή πξφθιεζεο θφζηνπο 
(δειαδή, ην θάζε δάλεην θαηαλέκεηαη ζηε δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία αθνξά) ρσξίο θαη’ αλάγθε λα πξέπεη λα είλαη 
δηαρσξηζκέλε ε ιεηηνπξγία ηνπ ηακείνπ (treasury function) κεηαμχ ησλ ξπζκηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ. Μφλν ηα δάλεηα 
ηα νπνία ιακβάλνληαη ζε επίπεδν δηνίθεζεο (corporate loans) ηα νπνία είλαη πξάγκαηη γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο θαη φρη 
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γηα αλαπηπμηαθά έξγα (π.ρ. γηα βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ) επηκεξίδνληαη  ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο 
θαη ν επηκεξηζκφο απηφο λα γίλεηαη θαηά ηξφπν ινγηθφ, δίθαην θαη δηαθαλή. Οη θιείδεο επηκεξηζκνχ ππνβάιινληαη 
εηεζίσο ζηε ΡΑΔΚ γηα έγθξηζε. 

Η θαηαλνκή θαη ν επηκεξηζκφο είλαη πξναπαηηνχκελα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ θφζηνπο θάζε 
ξπζκηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, θαη ζπλεπψο απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ ηηκψλ πξνκήζεηαο ησλ 
ηειηθψλ θαηαλαισηψλ απφ ηε ΡΑΔΚ. 

2. Καηαλνκή θαη Δπηκεξηζκόο ηωλ εμόδωλ Γηνίθεζεο/ Κνηλώλ Τπεξεζηώλ 

 Σα θνηλά έμνδα (έμνδα δηνίθεζεο θαη θνηλψλ ππεξεζηψλ) επηκεξίδνληαη ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Οη θιείδεο επηκεξηζκνχ θνηλψλ εμφδσλ θαζνξίδνληαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο θαη κεζνδνινγία ζε 
εχινγε, δηαθαλή θαη ινγηθή βάζε. Οη θιείδεο επηκεξηζκνχ αλαζεσξνχληαη εηεζίσο, γηα λα δηαζθαιίδεηαη φηη 
παξακέλνπλ αληηπξνζσπεπηηθέο, δίθαηεο θαη δηαθαλείο. Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηαζεξά πνζνζηά σο θιείδεο 
επηκεξηζκνχ ηδίσο φηαλ απηά δελ θαζνξίδνληαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο/κεζνδνινγία. Οη θιείδεο 
επηκεξηζκνχ ππνβάιινληαη ζηε ΡΑΔΚ γηα έγθξηζε. 

 Σα έμνδα «Πξνψζεζεο/Γηαθήκηζεο» θαη «Γεκνζίσλ ρέζεσλ», επηκεξίδνληαη ζηελ Πξνκήζεηα θαηά ηξφπν ινγηθφ, 
δίθαην θαη δηαθαλή θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην ιηαληθφ ραξαθηήξα ηεο Πξνκήζεηαο. 

3. Κέληξα Κόζηνπο ινγηζκηθνύ επηρεηξήζεωλ θπζηθνύ αεξίνπ 

 Γηα ζθνπνχο απινπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαηαλνκήο ησλ εμφδσλ, νη επηρεηξήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ δηαζθαιίδνπλ 
φηη ν αξηζκφο ησλ θέληξσλ θφζηνπο ηνπο είλαη θαηά ην δπλαηφ ν κηθξφηεξνο. 

 Κάπνηα απφ ηα Κέληξα Κφζηνπο ησλ επηρεηξήζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ θαηαινγίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα 
θαη ηα ππφινηπα επηκεξίδνληαη κε ηξφπν ινγηθφ, δίθαην θαη δηαθαλή ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. 

4. Έμνδα πξνζωπηθνύ 

 Σα έμνδα κηζζνδνζίαο θαηαλέκνληαη ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο κε βάζε ηελ αξρή πξφθιεζεο θφζηνπο (δειαδή 
λα θαηαλέκνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ην πξνζσπηθφ έρεη εξγαζηεί). 

 Μέρξηο φηνπ θαηαζηεί δπλαηφ νη δξαζηεξηφηεηεο λα θαηαζηνχλ απνιχησο ιεηηνπξγηθά απηφλνκεο, λα επηδηψθεηαη 
φπσο πφξνη θαη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε κηα δξαζηεξηφηεηα απφ έλα ηκήκα παξνρήο θνηλψλ, 
ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ (π.ρ. ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο, ππεξεζίεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ινγηζηηθέο 
ππεξεζίεο θ.ι.π.) ή απφ κηα δξαζηεξηφηεηα ζε κηα άιιε (π.ρ. εξγαζίεο ζπληήξεζεο απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο 
κεηαθνξάο ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο δηαλνκήο ή εγθαηάζηαζεο ΤΦΑ θαη αληηζηξφθσο) λα πεξηνξηζηνχλ θαη λα 
ππφθεηληαη ζε φξνπο θαη θαλφλεο, νχησο ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε επθνιφηεξε θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο θαηά ηε 
δηαδηθαζία έγθξηζεο δηαηηκήζεσλ. 

 Η δηαδηθαζία θαηαγξαθήο θαη ππνβνιήο ησλ σξψλ εξγαζίαο (ρξνλνρξέσζε) ηνπ πξνζσπηθνχ, δηαδξακαηίδεη 
νπζηαζηηθφ ξφιν ζηνλ αιεζή, εχινγν θαη δηαθαλή δηαρσξηζκφ ησλ εμφδσλ κηζζνδνζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θπζηθνχ 
αεξίνπ ζηηο επί κέξνπο δξαζηεξηφηεηεο. Οη επηρεηξήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ ιακβάλνπλ κέηξα γηα εθαξκνγή ηεο 
βέιηηζηεο ηεο δηαδηθαζίαο θαηαγξαθήο, ππνβνιήο αιιά θαη ειέγρνπ ησλ σξψλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο γηα 
λα επηηεπρζεί αληηθεηκεληθά ν δηαρσξηζκφο ησλ εμφδσλ κηζζνδνζίαο ηνπο. Πξνο ηνχην: 

 Δθαξκφδνληαη θσδηθνί πξφζβαζεο θαη αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο ζην ζχζηεκα ρξνλνρξέσζεο γηα φια ηα κέιε 
ηνπ πξνζσπηθνχ, γηα ζθνπνχο ειέγρνπ ηεο ηαπηνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Γηαζθαιίδεηαη φηη ν ππάιιεινο ζα κπνξεί λα ρξεψλεη ψξεο κφλν ζε έξγα ζηα νπνία ν πξντζηάκελνο ηνπ ηνλ 
έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηελ νκάδα έξγνπ. 

 Δθαξκφδεηαη επαξθήο επνπηεία θαη εμέηαζε/έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ρξνλνρξέσζεο. Η εμέηαζε/έγθξηζε λα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζε πνιιά επίπεδα, δειαδή ν θάζε δηεπζπληήο εμεηάδεη/εγθξίλεη ηηο ρξνλνρξεψζεηο ηεο 
νκάδαο ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα, ν επηθεθαιήο ηνπ Σκήκαηνο εμεηάδεη/ εγθξίλεη ηελ ππνβνιή ησλ ρξνλνρξεψζεσλ 
φισλ ησλ νκάδσλ ηνπ Σκήκαηφο ηνπ. 

 Έσο ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2022 ηα έμνδα κηζζνδνζίαο θαηαλέκνληαη ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε 

θιείδεο επηκεξηζκνχ νη νπνίεο εγθξίλνληαη απφ ηε ΡΑΔΚ ελψ απφ ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2023 εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία 

θαηαγξαθήο θαη ππνβνιήο ησλ σξψλ εξγαζίαο (ρξνλνρξέσζε) ηνπ πξνζσπηθνχ σο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ. 

Λεπθσζία, 7 Απγνχζηνπ 2020 
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