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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   

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο 

εγκαθιδρύθηκε με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, με βάση την Κ.Δ.Π. 174/85, ημερ. 

31.5.1985, δυνάμει του άρθρου 3 του περί  Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου του 1971 (Ν. 

1/1971). Η λειτουργία του διέπεται από τον πιο πάνω Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, 

καθώς και από τους περί Αποχετεύσεων Λάρνακας Κανονισμούς του 1991 (Κ.Δ.Π. 350/91) και 

άλλους σχετικούς Κανονισμούς, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται. 

Βασική αποστολή του ΣΑΛ είναι η εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση κεντρικών 

αποχετευτικών συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας οικιακών και βιομηχανικών υγρών 

αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων αποχέτευσης 

όμβριων υδάτων, της περιοχής της Μείζονος Λάρνακας.   

Το ΣΑΛ διοικείται από Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 5(1)(α) του Νόμου 

και αποτελείται από τα εκάστοτε αιρετά μέλη του Δήμου Λάρνακας, καθώς και από άλλα πρόσωπα 

που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως εκπρόσωποι των περιοχών που δεν εμπίπτουν 

στα όρια της περιοχής του Δήμου Λάρνακας, ως ακολούθως: 

Πρόεδρος  

Ο εκάστοτε Δήμαρχος Λάρνακας 

Μέλη  

 Όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Λάρνακας 

 Εκπρόσωπος Δήμου Αραδίππου 

 Εκπρόσωπος Δήμου Λιβαδιών  

 Εκπρόσωπος Δήμου Μενεού- Δρομολαξιάς 

 Εκπρόσωπος Κοινοτικού Συμβουλίου Ορόκλινης 

 Εκπρόσωπος Κοινοτικού Συμβουλίου Πύλας 

 Εκπρόσωπος Κοινοτικού Συμβουλίου Κιτίου  

 Εκπρόσωπος Κοινοτικού Συμβουλίου Περβολιών  

Την εκτελεστική διεύθυνση του ΣΑΛ έχει ο Γενικός Διευθυντής.  
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2. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 

2.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα 14.647.014 

Εκ των οποίων κρατική χορηγία ύψους €3.800.526  

Δαπάνες εκτός φορολογίας 12.810.101 

Πλεόνασμα πριν από τη φορολογία 1.836.913 

 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα ποσά/ 
(υπερβάσεις) 

Προϋπολογισμού 
δαπανών ή 

Υπερβάσεις/ 
(μη επίτευξη 

Προϋπολογισμού) 
εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) ή 

Ποσοστό 
Υπερκάλυψης/ 
(μη επίτευξης 

στόχων) 
Προϋπολογισμού 

εσόδων 

 € € € % 

ΕΣΟΔΑ     

Αποχετευτικά Τέλη 8.280.000 8.356.777 76.777 0,93 

Τέλη Χρήσης Συστ. 1.350.000 1.575.390 225.390 16,70 

Τέλη σύνδεσης & Οικιακές 
συνδέσεις 

10.000 168.736 158.736 1587,36 

Πρόστιμα & Επιβαρύνσ. 150.000 151.452 1.452 0,97 

Κρατικές Χορηγίες (Τρ.) 1.000.000 1.209.099 209.099 20,91 

Διαγραφή Κρ. Χορηγιών 2.591.427 2.591.427 0 0,00 

Άλλα Έσοδα 5.000 11.545 6.545 130,90 

ΟΛΙΚΟ 13.386.427 14.064.426 677.999 5,06 

Έσοδα Χρηματοδότησης 600.000 283.636 (316.364) (52,73) 

Ζημιά απομείωσης – 
αντιστροφή χρεώσεων 

0 298.952 298.952 ∞ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 13.986.427 14.647.014 660.587 4,72 

     

ΕΞΟΔΑ     

Έξοδα Λειτουργίας και 
Συντήρησης Συστήματος  

2.875.203 2.191.803 683.400 23,77 

Λειτουργικά Έξοδα 
Γραφείου 

100.800 97.663 3.137 3,11 

Αγορά Αναλωσίμων 
Γραφείου 

42.000 38.574 3.426 8,16 

Συντηρήσεις και 
Επιδιορθώσεις 

50.377 48.422 1.955 3,88 

Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες/Έρευνες 

116.037 103.124 12.913 11,13 

Αντιμισθία Δημάρχου & 
Μελών Δ. Συμβουλίου 

70.000 65.769 4.231 6,04 
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Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα ποσά/ 
(υπερβάσεις) 

Προϋπολογισμού 
δαπανών ή 

Υπερβάσεις/ 
(μη επίτευξη 

Προϋπολογισμού) 
εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) ή 

Ποσοστό 
Υπερκάλυψης/ 
(μη επίτευξης 

στόχων) 
Προϋπολογισμού 

εσόδων 

Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 28.570 48.211 (19.641) (68,75) 

Κόστος Προσωπικού 2.075.446 1.788.490 286.956 13,83 

ΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ 5.358.433 4.382.056 976.377 18,22 

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ     

Τόκοι και Τραπεζικές 
Χρεώσεις 

1.300.000 984.844 315.156 24,24 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Μη 
συμπεριλαμβανομένων 
Αποσβέσεων ύψους 
€7.443.201) 

6.658.433 5.366.900 1.291.533 19,40 

 

Σημ.: Οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2019 ετοιμάστηκαν στη βάση των Δεδουλευμένων Εσόδων/Εξόδων, ενώ 

ο Προϋπολογισμός ετοιμάστηκε στη βάση των Πραγματικών Εισπράξεων/Πληρωμών. 

 Στο κόστος προσωπικού δεν περιλαμβάνεται ποσό ύψους €519.566, το οποίο μεταφέρθηκε στο πάγιο ενεργητικό 

και αφορά σε μισθούς των υπαλλήλων του Συμβουλίου για σχεδιασμό και επίβλεψη έργων του ΣΑΛ. 

2.2 Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31.12.2019 € 

Εισπρακτέα ποσά  11.891.795 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις 149.565.757 
 

Σημ.:Τα στοιχεία που αφορούν στον Τελικό Προϋπολογισμό παρουσιάζονται αυτούσια, όπως λήφθηκαν από το 

Συμβούλιο. Τα στοιχεία που αφορούν στα Αποτελέσματα έτους, στα Πραγματικά αποτελέσματα και στα 

Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις, επιβεβαιώθηκαν από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου.  
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2.3 Δαπάνες προσωπικού 

Μόνιμο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 23 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   1.210.567 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2019] 52.633 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο χωρίς την εισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων     46.490 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων* 52.824 

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

46.680 
 

 

* Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές, πλέον ωφελήματα για το προσωπικό, εξαιρουμένων 

τυχόν ωφελημάτων για συνταξιούχους 

Έκτακτο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 14 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   337.113 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2019] 24.081 

Ωρομίσθιο προσωπικό 

Αριθμός προσωπικού στις 31.12.2019 19 

 € 

Δαπάνες για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές  682.531 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2019] 35.923 

2.3.4  Ωφελήματα προσωπικού  

 Μόνιμο 
προσωπικό 

Έκτακτο 
προσωπικό 

Ωρομίσθιο 
προσωπικό 

Συνταξιούχοι Σύνολο 

 € € € € € 

Βοηθήματα και χορηγίες προς το 
προσωπικό και συνταξιούχους  

     

Εορταστικές εκδηλώσεις       

Επιχορήγηση Σωματείου/Ταμείου 
Ευημερίας  

     

Ομαδική ασφάλεια υπαλλήλων 
και συνταξιούχων 

4.379 2.666 3.617 - 10.662 

Συνεισφορά στο Ταμείο 
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 
για τους υπαλλήλους  

     

Συνεισφορά στο Ταμείο 
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 
για συνταξιούχους υπαλλήλους 

     

Ταμείο Προνοίας - 2.864 36.040 - 38.904 

Σύνολο 4.379 5.530 39.657  49.566 

Σημ.: Τα στοιχεία που αφορούν στις Δαπάνες προσωπικού παρουσιάζονται αυτούσια, όπως λήφθηκαν από το Συμβούλιο. 
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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 τους ιδιώτες ελεγκτές, ως 

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

4. Επιστολή προς τη Διοίκηση 

Η Επιστολή προς τη Διοίκηση ετοιμάστηκε από τους ιδιώτες ελεγκτές, ως αναδόχους σύμβασης, 

για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.  Τα κύρια θέματα που καταγράφονται σε αυτήν και 

οι συστάσεις των ιδιωτών ελεγκτών προς το Συμβούλιο, καθώς και οι απόψεις/θέσεις του 

Συμβουλίου επί των θεμάτων αυτών, αναφέρονται πιο κάτω:  

4.1 Υπόλοιπα με Κυπριακή Δημοκρατία 

Σύμφωνα με τη σημείωση 14 των οικονομικών καταστάσεων, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019, 

εκκρεμούσαν απαιτήσεις του Συμβουλίου από την Κυπριακή Δημοκρατία ύψους €7.778.046. 

Μέρος των απαιτήσεων (€2.631.258), αφορούν σε συνεισφορές της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 

κόστος κατασκευής του δικτύου και τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης της Τριτοβάθμιας 

Επεξεργασίας Λυμάτων. 

Κατά το έτος 2020, είχαν καταβληθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία χρηματοδοτήσεις ύψους 

€1.078.186, για τον σκοπό αυτό. Ωστόσο, το υπόλοιπο των απαιτήσεων ύψους €1.533.072, ήταν 

υπό διαπραγμάτευση και ως εκ τούτου δεν έγινε κατορθωτό να εξακριβωθεί με ακρίβεια το ύψος 

των τελικών απαιτήσεων που θα καταβληθούν προς το ΣΑΛ. 

Σύσταση: Να διευθετηθεί η έγκριση της χρηματοδότησης του κόστους λειτουργίας και 

συντήρησης της Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Λυμάτων από την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ 

παράλληλα να συμφωνηθεί το ύψος των απαιτήσεων τις οποίες διεκδικεί το Συμβούλιο, καθώς 

η παρούσα κατάσταση εγκυμονεί αρνητικές επιπτώσεις ως προς τη χρηματοοικονομική 

σταθερότητα του Συμβουλίου. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι το Συμβούλιο συμφωνεί με τη σύσταση του ιδιώτη 

ελεγκτή και ότι μέσω σειράς επιστολών και σύγκλισης υπηρεσιακών συναντήσεων με 

εκπροσώπους του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), προσπαθεί ενεργά να καταλήξει σε τελικό 

διακανονισμό των οφειλών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρόλα αυτά, ο ρυθμός των διαδικασιών, 

όπως και η τελική έγκριση και συμφωνία, δεν εμπίπτει στον έλεγχο του Συμβουλίου. 

Μας πληροφόρησε επίσης ότι τον Ιανουάριο του 2021, το Συμβούλιο ενημερώθηκε από το ΤΑΥ ότι 

έχει εργοδοτήσει ανεξάρτητο σύμβουλο μηχανικό, για υπολογισμό του κόστους τριτοβάθμιας 

επεξεργασίας λυμάτων και ανακυκλωμένου νερού και ότι η εν λόγω σύμβαση αναμενόταν να 

ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαΐου του 2021, οπότε και αναμενόταν να υπάρξει κατάληξη στο θέμα 

των οφειλών. 
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Τον Απρίλιο του 2021, το Συμβούλιο ενημερώθηκε από το ΤΑΥ ότι η ολοκλήρωση της εργασίας θα 

καθυστερήσει, χωρίς να δοθούν περαιτέρω πληροφορίες για το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα. 

4.2 Υπόλοιπα με Δήμο Λάρνακας 

Εντοπίστηκε διαφορά ύψους €111.808, κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης των υπολοίπων με τον 

Δήμο Λάρνακας. Η διαφορά αυτή παρουσιαζόταν ως υποχρέωση του Συμβουλίου στα λογιστικά 

αρχεία του Δήμου Λάρνακας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν οποιεσδήποτε 

αντίστοιχες αναφορές στα λογιστικά αρχεία του Συμβουλίου κατά την ημερομηνία αυτή. 

Οι απαιτήσεις του Δήμου Λάρνακας δεν είχαν τεκμηριωθεί και βρίσκονταν υπό διερεύνηση από το 

Συμβούλιο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, το Συμβούλιο ήρθε σε επαφή με τον Δήμο Λάρνακας, 

ούτως ώστε να συμφιλιώσει το υπόλοιπο με τον Δήμο Λάρνακας το συντομότερο.  

Οι οικονομικές καταστάσεις του έτους 2019, δεν περιλαμβάνουν οποιαδήποτε πρόνοια ή αναφορά 

ως προς τη διαφορά αυτή. Οι ιδιώτες ελεγκτές δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν την εξέλιξη και τα 

αποτελέσματα της διερεύνησης αυτής και κατά πόσο θα μπορούσε να επηρεάσει τις οικονομικές 

καταστάσεις του Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019. 

Σύσταση: Το Συμβούλιο να επιβεβαιώσει το υπόλοιπο με τον Δήμο Λάρνακας το συντομότερο. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι το Συμβούλιο ήρθε ήδη σε επαφή με τον Δήμο 

Λάρνακας, με σκοπό τη συμφιλίωση του υπολοίπου το συντομότερο. Συγκεκριμένα, έγινε 

υπηρεσιακή σύσκεψη μεταξύ Συμβουλίου και Δήμου Λάρνακας και υποβολή στοιχείων από το 

Συμβούλιο.   

Πέραν τούτου, το Συμβούλιο απέστειλε επιστολή στον Δήμαρχο Λάρνακας, ζητώντας τη συμβολή 

του προς επίσπευση της διαδικασίας εξακρίβωσης της διαφοράς από τις υπηρεσίες του Δήμου.  
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