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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 Λεμεσού–Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 

Δικαίου, το οποίο εγκαθιδρύθηκε με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, με βάση την Κ.Δ.Π. 

248/80, ημερ. 27.8.1980, 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 Λεμεσού-Αμαθούντας Κανονισμούς του 

1991 (Κ.Δ.Π. 99/91) και άλλους σχετικούς Κανονισμούς, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται. 

Βασική αποστολή του ΣΑΛΑ 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 Λεμεσού.   

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

Νόμου και αποτελείται από τα εκάστοτε αιρετά μέλη του Δήμου Λεμεσού, καθώς και από άλλα 

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

εμπίπτουν στα όρια της περιοχής του Δήμου Λεμεσού, ως ακολούθως:   

Πρόεδρος  

Ο εκάστοτε Δήμαρχος Λεμεσού 

Μέλη  

 Όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Λεμεσού 

 Δήμαρχος Γερμασόγιας  

 Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς  

 Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου 

 Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών  

 Εκπρόσωπος Επάρχου Λεμεσού 

 Προέδροι Κοινοτικών Συμβουλίων Πύργου, Παρεκκλησιάς, Πάνω Πολεμιδιών, Αγίου Τύχωνα, 

Παλώδιας και Μουτταγιάκας 

 Εκπρόσωπος Κοινοτικού Συμβουλίου Μονής  

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

2.1. Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα  29.274.981 

Εκ των οποίων κρατική χορηγία ύψους €3.511.246  

Δαπάνες εκτός φορολογίας 19.791.085 

Πλεόνασμα/(έλλειμμα) ή κέρδος/(ζημιά) πριν από τη φορολογία 9.483.896 

 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα ποσά/ 
(υπερβάσεις) 

Προϋπολογισμού 
δαπανών ή 

Υπερβάσεις/ 
(μη επίτευξη 

Προϋπολογισμού) 
εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) ή 

ποσοστό 
υπερβάσεων/ (μη 
επίτευξης στόχων 
Προϋπολογισμού) 

εσόδων 

 € € € % 

ΕΣΟΔΑ     

Αποχετευτικά 
Τέλη 

17.809.000 17.308.941 (500.059) (2,81) 

Τέλη Χρήσης 
Συστήματος 

6.630.000 7.596.849 966.849 14,58 

Έσοδα από 
παροχή 
Υπηρεσιών 

177.000 200.627 23.627 13,35 

Έσοδα από τόκους 
και μερίσματα 

460.000 505.600 45.600 9,91 

Πρόστιμα και 
Επιβαρύνσεις 

524.000 464.404 (59.596) (11,37) 

Κρατικές και 
άλλες χορηγίες 
(τρέχουσες) 

1.196.000 1.170.342 (25.658) (2,15) 

Διαγραφή 
Κρατικών και 
άλλων χορηγιών 

1.850.000 1.957.772 107.772 5,83 

Άλλα 60.840 70.446 9.606 15,79 

Σύνολο Εσόδων 28.706.840 29.274.981 568.141 1,98 

     

ΕΞΟΔΑ     

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ    

Γη & Κτίρια 650.000 23.205 626.795 96,43 

Οχήματα 265.000 263.577 1.423 0,54 

Έπιπλα & 
Εξοπλισμός 

383.000 106.455 276.545 72,20 
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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 
υπερβάσεων/ (μη 
επίτευξης στόχων 
Προϋπολογισμού) 

εσόδων 

Ηλεκτρονικοί 
Υπολογιστές & 
Προγράμματα 

170.000 48.352 121.649 71,56 

Αποχετευτικό 
Σύστημα σε 
Λειτουργία 

2.072.510 2.724.865 (652.356) (31,48) 

Έργα υπό 
Εκτέλεση 

14.566.500 12.935.365 1.631.135 11,20 

Σύνολο 
Κεφαλαιουχικών 
Δαπανών 

18.107.010 16.101.819 2.005.191 11,07 

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ     

Δαπάνες 
Προσωπικού 

3.287.142 2.914.064 444.612 13,53 

Λειτουργικές 
Δαπάνες 

7.428.200 6.491.412 799.935 10,77 

     

Τόκοι και Τραπ. 
Χρεώσεις 

879.444 856.856 22.588 2,57 

Αποσβέσεις 8.775.000 9.526.093 (751.093) (8,56) 

Άλλα 100.000 2.660 97.340 97,34 

Σύνολο Άλλων 
Δαπανών 

20.469.786 19.791.085 613.382 3,00 

Σύνολο Εξόδων 38.576.796 35.892.904 2.618.573 6,79 

     

ΔΑΝΕΙΑ     

Αποπληρωμές 
Δανείων 

10.461.810 10.461.810 0 0 

 

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. 

2.2. Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31.12.2019 € 

Εισπρακτέα ποσά  26.070.255 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις  9.759.305 
 

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 
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Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις, επιβεβαιώθηκαν από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του 

Συμβουλίου.  
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2.3. Δαπάνες προσωπικού 

2.3.1 Μόνιμο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 46 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   2.065.758 

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

44.908 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο χωρίς την εισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων     40.001 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων1 46.658 

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

41.751 
 

2.3.2 Έκτακτο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 4 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   125.692 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2019] 31.423 

2.3.3 Ωρομίσθιο προσωπικό 

Αριθμός προσωπικού στις 31.12.2019 18 

 € 

Δαπάνες για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές  488.839 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2019] 27.158 

 

  

 
1 Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές, πλέον ωφελήματα για το προσωπικό, εξαιρουμένων 
τυχόν ωφελημάτων για συνταξιούχους. 
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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  

10.908 751 7.025 - 18.684 

Ταμείο Ευημερίας 
Συντεχν. 

- - 1.581 - 1.581 

Ομαδική ασφάλεια 
υπαλλήλων και 
συνταξιούχων 

17.994 1.416 4.956 - 24.366 

Συνεισφορά στο 
Ταμείο 
Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης για τους 
υπαλλήλους  

61.823 4.212 14.081 - 80.116 

Συνεισφορά στο 
Ταμείο 
Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης για 
συνταξιούχους 
υπαλλήλους 

- - - 3.090 3.090 

Ταμείο Προνοίας - - 26.361 - 26.361 

Άλλα Ωφελήματα: 
  ·  Στολές 
  ·  Επίδομα θέσης,    

Επιστροφή τηλεφ. 
  ·  Επίδομα 
παραστάσεως   

 
- 
2.025 

 
19.570 

 
- 
- 
 

- 

 
7.137 
- 
 

- 

 
- 
- 
 

- 

- 
7.137 
2.025 

 
19.570 

Σύνολο 112.320 6.379 61.141 3.090 182.930 
 

Σημ.: Τα στοιχεία που αφορούν στις Δαπάνες προσωπικού παρουσιάζονται αυτούσια, όπως λήφθηκαν από το 

Συμβούλιο.  

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). 
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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     Ταμειακά Αποθέματα 

Τα ταμειακά αποθέματα του Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2019, ανέρχονταν σε €80,8 εκ. 

(31.12.2018: €87,8 εκ.), τα οποία ήταν κατατεθειμένα σε διάφορα αδειοδοτημένα πιστωτικά 

ιδρύματα στην Κύπρο. 

Οι καταθέσεις σε αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο καλύπτονται με ανώτατο ποσό 

αποζημίωσης τις €100.000, ανά καταθέτη, σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα ξεχωριστά, σύμφωνα με τις 

πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας αρ. 2014/49/ΕΕ, την οποία η Κύπρος ενσωμάτωσε στο Εθνικό 

της Δίκαιο.  

Με βάση τα πιο πάνω, ο πιστωτικός κίνδυνος που αντιμετωπίζει το Συμβούλιο, αναφορικά με τις 

καταθέσεις μετρητών στις τράπεζες, είναι αυξημένος. 

Για σκοπούς ορθολογιστικής διαχείρισης των ταμειακών του αποθεμάτων, το Συμβούλιο λαμβάνει 

συμβουλευτικές υπηρεσίες από ανεξάρτητους επαγγελματίες από το έτος 2017, με στόχο τη 

μεγιστοποίηση των αποδόσεων με τον ελάχιστο δυνατό χρηματοοικονομικό κίνδυνο. 

Στα πλαίσια της οικονομικής πολιτικής του, το Συμβούλιο αποφάσισε τη μείωση των 

αποχετευτικών τελών για τα έτη 2018 και 2019, κατά 5%, σε σχέση με το 2017. 

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, τα συσσωρευμένα ταμειακά διαθέσιμα αναμένεται να 

χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή των δανειακών συμβάσεων του Συμβουλίου, καθώς και τη 

χρηματοδότηση έργων που προγραμματίζονται για την περίοδο μέχρι το έτος 2023. 

Σύσταση: Το Συμβούλιο να συνεχίσει την εφαρμογή πολιτικής για ορθολογιστική διαχείριση των 

ταμειακών του αποθεμάτων. Παράλληλα, να αξιολογεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις 

βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες οικονομικές ανάγκες του, για σκοπούς διαμόρφωσης 

κατάλληλης οικονομικής πολιτικής, με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον του κοινού. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι το Συμβούλιο λαμβάνει συμβουλευτικές 

υπηρεσίες από ανεξάρτητους επαγγελματίες, από το έτος 2017, αναφορικά με τη διασπορά των 

τραπεζικών διαθεσίμων του Συμβουλίου και την ορθολογιστική τους διαχείριση, με σκοπό τη 

μείωση του πιστωτικού κινδύνου. Στα πλαίσια αυτά και αφού εξασφάλισε την απαιτούμενη 
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έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών για αγορά Κυβερνητικών Ομολόγων, το Συμβούλιο 

προχώρησε σταδιακά στην αγορά Κυβερνητικών Ομολόγων, ως οι εισηγήσεις των συμβούλων του, 

τα οποία μέχρι τις 31.12.2019, ανήλθαν σε €15,9 εκ. περίπου. 

Περαιτέρω, το Συμβούλιο, στα πλαίσια της οικονομικής του πολιτικής, με σχετική απόφασή του 

προχώρησε σε μείωση των αποχετευτικών τελών για τα έτη 2018 και 2019 κατά 5%, σε σχέση με 

το 2017, ενώ παράλληλα τερμάτισε και τις εκταμιεύσεις από τα εγκεκριμένα δάνεια του 

Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγραμματισμένα έργα του Συμβουλίου, καθώς επίσης 

και αυτά που βρίσκονται υπό εξέλιξη, μπορούν να χρηματοδοτηθούν με ίδια κεφάλαια, δηλαδή 

από τα συσσωρευμένα ταμειακά διαθέσιμα του Συμβουλίου. 

Το Συμβούλιο συνεχίζει μέχρι σήμερα και προτίθεται να συνεχίσει και στο μέλλον την εφαρμογή 

της εγκεκριμένης από το Συμβούλιο πολιτικής του για την ορθολογιστική διαχείριση των ταμειακών 

του διαθεσίμων, όπως αυτή καθορίζεται από τους ανεξάρτητους συμβούλους του, ενώ παράλληλα 

αξιολογεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες οικονομικές του 

ανάγκες, για σκοπούς προσαρμογής ή/και διαμόρφωσης της πλέον κατάλληλης οικονομικής 

πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχώς μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες του 

Συμβουλίου και της Κυπριακής οικονομίας γενικότερα. 

Τέλος, ανέφερε ότι το θέμα της επένδυσης κεφαλαίων του Συμβουλίου, που δεν απαιτούνται 

άμεσα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σε πιθανές εναλλακτικές επιλογές, πέραν των 

Κυβερνητικών Ομολόγων, όπως αναφέρεται στην επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, ημερ. 

9.4.2020, τέθηκε ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου σε προηγούμενη συνεδρία του, χωρίς 

ωστόσο να ληφθεί οποιασδήποτε απόφαση και το θέμα αναμένεται να τεθεί ξανά ενώπιον της 

Ολομέλειας, σε επόμενη συνεδρία της. 

4.2   Τμηματικά Έξοδα 

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ) του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έχει 

επιβάλει στο Συμβούλιο τμηματικά έξοδα ύψους 25%, επί του κόστους κατασκευής για έργα 

πολιτικής μηχανικής που έχουν κατασκευαστεί από τρίτους, εκ μέρους του ΤΔΕ. 

Ωστόσο, οι αντίστοιχες χρεώσεις τμηματικών εξόδων ύψους 25%, για έργα και υπηρεσίες που 

παρέχονται από το Συμβούλιο προς άλλα Κυβερνητικά Τμήματα, δεν γίνονται αποδεκτά από τους 

λήπτες, με αποτέλεσμα τα ποσά αυτά να μην καταβάλλονται στο Συμβούλιο. Η επιστολή του 

Συμβουλίου, προς το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ημερ. 14.5.2018, είναι σχετική.  

Σύσταση: Να εξευρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση μεταξύ των εμπλεκομένων, αναφορικά με το 

ζήτημα της αποδοχής των σχετικών χρεώσεων από το Συμβούλιο προς άλλα Κυβερνητικά 

Τμήματα, καθότι η παρούσα κατάσταση έχει αρνητικές επιπτώσεις στην κάλυψη των 

διαχειριστικών και λειτουργικών εξόδων του Συμβουλίου. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι υπάρχει γενικότερα θέμα με την 

αποδοχή της χρέωσης τμηματικών εξόδων ύψους 25%, που επιβάλλονται τόσο από το Συμβούλιο, 

όσο και από τα διάφορα Κυβερνητικά Τμήματα.   
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Το Συμβούλιο έχει επανειλημμένα υποβάλει ένσταση στο Γενικό Λογιστήριο, για το θέμα αυτό, 

διαμαρτυρόμενο για την πρακτική των δύο μέτρων και δύο σταθμών που εφαρμόζει η Κυβέρνηση, 

χωρίς ωστόσο να εξευρεθεί μέχρι σήμερα μια κοινά αποδεκτή λύση μεταξύ του ΣΑΛΑ και των 

διαφόρων Κυβερνητικών Τμημάτων. 

Όπως έχει ενημερωθεί το Συμβούλιο, το θέμα προτίθεται να επαναφέρει προς το Γενικό Λογιστήριο 

και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το οποίο επίσης δεν αποδέχεται τη χρέωση τμηματικών εξόδων 

ύψους 25%, για υπηρεσίες που παρέχονται από το Συμβούλιο, αναφορικά με τη λειτουργία της 

τριτοβάθμιας επεξεργασίας, με στόχο την επίλυση των διαφορών μεταξύ των δύο πλευρών. 

4.3 Διαδικασία ελέγχου φορολογικών καταλόγων 

Σύμφωνα με τους υφιστάμενους Κανονισμούς, οι χρεώσεις των αποχετευτικών τελών 

επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας, στην κατοχή των οποίων βρισκόταν το 

ακίνητο κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους της φορολογίας. 

Ωστόσο, το Αρχείο Ιδιοκτήτων Ακίνητης Περιουσίας, βάσει του οποίου ετοιμάζεται ο ετήσιος 

φορολογικός κατάλογος, διαβιβάζεται από το Επαρχιακό Κτηματολόγιο προς το Συμβούλιο 

ηλεκτρονικά, κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο του κάθε έτους, χωρίς τη δυνατότητα 

αναφοράς των ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας την 1η Ιανουαρίου. 

Για σκοπούς ορθής φορολόγησης και εφαρμογής του Κανονισμού, εντοπίζονται από το Συμβούλιο, 

με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, όλες οι μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας από τις 2 Ιανουαρίου 

μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του Αρχείου από το Επαρχιακό Κτηματολόγιο και στη συνέχεια, 

αφού ελεγχθούν, επαναφέρονται χειρόγραφα στο σύστημα. Η διαδικασία αυτή καθίσταται 

ιδιαίτερα χρονοβόρα και επιρρεπείς σε λάθη. 

Σύσταση: Να εξευρεθούν λύσεις, σε συνεργασία με το Επαρχιακό Κτηματολόγιο και το 

Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι ώστε το Αρχείο Ιδιοκτητών Ακίνητης Περιουσίας που διαβιβάζεται 

στο Συμβούλιο κατά τους αρχικούς μήνες κάθε έτους, να περιλαμβάνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων 

την 1η Ιανουαρίου. Η δυνατότητα αυτή θα βελτιώσει σημαντικά την αξιοποίηση των πόρων 

(γραφειακό προσωπικό) του Συμβουλίου. 

Από το έτος 2020, το Συμβούλιο έχει πληροφορηθεί ότι οι μεταβιβάσεις καταχωρούνται από το 

Κτηματολόγιο σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου η λήψη του αρχείου έγινε στις 7.1.2021, 

γεγονός το οποίο αναμένεται να επιλύσει το πρόβλημα. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου συμφώνησε με τα πιο πάνω και μας ενημέρωσε ότι από το 

έτος 2020, η διαδικασία αυτή έχει αλλάξει και πλέον όλες οι μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας 

καταχωρούνται από το Κτηματολόγιο σε πραγματικό χρόνο. Ως εκ τούτου, η λήψη του αρχείου που 

έγινε από το ΣΑΛΑ στις 7.1.2021, περιλάμβανε όλες τις μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας, 

επιλύοντας έτσι το πρόβλημα που υπήρχε για πάρα πολλά χρόνια. 
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