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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΔΣ Διοικητικό Συμβούλιο 
ΣΥΛ Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας 

 

 

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 Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας είναι Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, ο οποίος 

ιδρύθηκε το 1951 με βάση τον περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμο (Κεφ. 

350) και λειτουργεί σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών του, όπως εγκρίνονται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Το ΔΣ του ΣΥΛ αποτελείται από τρία πρόσωπα που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μέχρι 

τρία πρόσωπα τα οποία υποδεικνύονται από το Συμβούλιο του κάθε Δήμου που υδρεύεται από το 

ΣΥΛ και μέχρι τρία πρόσωπα, όπως ήθελε καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, σε περίπτωση 

περιοχής βελτίωσης ή χωριού. Τα τρία μέλη, που διορίζονται συνήθως από το Υπουργικό 

Συμβούλιο, είναι ο Έπαρχος Λευκωσίας, ο οποίος και προεδρεύει του Δ.Σ., ο Γενικός Λογιστής της 

Δημοκρατίας και ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ή αντιπρόσωπός τους. 

Η αποστολή του ΣΥΛ είναι η προμήθεια πόσιμου νερού σε διάφορους Δήμους και Κοινότητες στην 

Επαρχία Λευκωσίας, η παροχή στους καταναλωτές πόσιμου νερού σε ικανοποιητικές ποσότητες 

και η μείωση του ατιμολόγητου νερού, ούτως ώστε να εξοικονομούνται σημαντικές ποσότητες του 

πολύτιμου αγαθού. Η επιβολή τελών και δικαιωμάτων νερού στους καταναλωτές διασφαλίζει τη 

χρηματοδότηση των αναπτυξιακών έργων του ΣΥΛ. 
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2. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 

Η σύνοψη περιλαμβάνει πίνακες με συνοπτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία για την ελεγχόμενη 

οντότητα, τα οποία η Υπηρεσία μας εξασφαλίζει από την ελεγχόμενη οντότητα και λαμβάνει 

εύλογη διαβεβαίωση για την ορθότητά τους, ως ακολούθως: 

2.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Τα πιο κάτω στοιχεία λήφθηκαν είτε από τον Οργανισμό, είτε από τις ελεγμένες οικονομικές 

καταστάσεις του ΣΥΛ που έχουν ελεγχθεί από ιδιώτες ελεγκτές για το έτος 2019: 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα 29.041.271 

Εκ των οποίων κρατική χορηγία - 

Δαπάνες εκτός φορολογίας 27.637.703 

Πλεόνασμα πριν από τη φορολογία 1.403.568 

Σημ: Τα πιο πάνω στοιχεία λήφθηκαν από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού. 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα ποσά/ 
(υπερβάσεις) 

Προϋπολογισμού δαπανών ή 
Υπερβάσεις/(μη επίτευξη 

Προϋπολογισμού) εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) 

 € € € % 
Έσοδα από πώληση 
νερού 

(26.063.040) (26.499.699) 436.659 (2%) 

Κόστος πωλήσεων  16.970.000 17.250.632 (280.632) (2%) 
Άλλα έσοδα  (2.610.000) (2.541.572) (68.428) 3% 
Αποδοχές προσωπικού 4.188.513 4.105.568 82.945 2% 
Ωφελήματα 
αφυπηρέτησης 

900.000 822.128 77.872 9% 

Λειτουργικά έξοδα 640.000 649.389 (9.389) (1%) 
Γενικά έξοδα 336.000 339.466 (3.466) (1%) 
Επιδιόρθωση και 
συντήρηση πάγιου 
ενεργητικού 

3.506.500 3.853.531 (347.031) (10%) 

Πρόνοια για 
αποσβέσεις 

630.437 616.989 13.448 2% 

Εταιρικός φόρος και 
έκτακτη εισφορά 

446 208 238 53% 

 

Σημ: Τα πιο πάνω στοιχεία λήφθηκαν από τον Οργανισμό. Τα «πραγματικά αποτελέσματα» περιλαμβάνονται στις 

ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις. 
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2.2 Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31.12.2019 € 

Εισπρακτέα ποσά 6.701.650 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις 40.879.002 

Σημ: Τα πιο πάνω στοιχεία λήφθηκαν από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού. 

2.3 Δαπάνες προσωπικού 

2.3.1 Μόνιμο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 102 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   4.948.462 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2019] 48.514 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο χωρίς την εισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων     40.454 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων1 52.456 

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

44.396 

2.3.2 Έκτακτο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 9 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   92.041 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2019] 10.227 

2.3.3 Ωρομίσθιο προσωπικό 

Αριθμός προσωπικού στις 31.12.2019 34 

 € 

Δαπάνες για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές  699.742 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2019] 20.581 

 

  

                                                           
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  

141.370 - 20.244 - 161.613 

Ομαδική ασφάλεια 
υπαλλήλων και συνταξιούχων 

34.728 131 6.668 - 41.527 

Συνεισφορά στο Ταμείο 
Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης για τους 
υπαλλήλους  

225.925 7.531 76.982 - 310.437 

Συνεισφορά στο Ταμείο 
Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης για 
συνταξιούχους υπαλλήλους 

- - - 141.412 141.412 

Ταμείο Προνοίας - - 27.473  27.473 

Σύνολο 402.022 7.662 131.367 141.412 682.462 
 

Σημ: Τα στοιχεία που αφορούν στις δαπάνες προσωπικού λήφθηκαν από τον Οργανισμό. Το συνολικό κόστος 

των δαπανών για μισθούς, επιδόματα, εργοδοτικές εισφορές και ωφελήματα ισούνται με το σύνολο 

των αποδοχών προσωπικού και ωφελημάτων αφυπηρέτησης που αναφέρονται στο πίνακα «1.1. 

Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού», αφού συνυπολογιστεί ότι 

συνολικό ποσό ύψους €1.495.010, αφορά σε μισθούς κατανεμηθέντες σε άλλες κατηγορίες. 
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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 «Yiallourides & Partners Ltd 

Chartered Accountants», ιδιώτες ελεγκτές ως ανάδοχους σύμβασης για τον έλεγχο οικονομικών 

καταστάσεων), επισυνάπτεται (Παράρτημα 1). 

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 αναφέρονται σε αυτήν είναι τα 

θέματα που αναφέρονται στην Έκθεση Ελεγκτή. 
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