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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 Λευκωσίας (ΣΑΛ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο   

εγκαθιδρύθηκε με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, με βάση την Κ.Δ.Π. 39/1971, ημερ. 8.1.1971, 

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 Λευκωσίας Κανονισμούς του 1973 (Κ.Δ.Π. 144/1973) 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 λυμάτων των περιοχών της Μείζονος Λευκωσίας, που 

είναι ενταγμένες στα όρια του Συμβουλίου.   

Το ΣΑΛ διοικείται από Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 5 (2)(β) του Νόμου και 

αποτελείται από αιρετά μέλη των Δήμων της Μείζονος Λευκωσίας, οι περιοχές των οποίων είναι ενταγμένες 

στα όρια του Συμβουλίου και επιπρόσθετα από τον εκάστοτε Δήμαρχο Λευκωσίας, ο οποίος ασκεί 

καθήκοντα Προέδρου.  Τα μέλη των Δήμων που συμμετέχουν στο ΣΑΛ υποδεικνύονται από τα Δημοτικά 

Συμβούλια των οικείων Δήμων, ως ακολούθως:   

Πρόεδρος  

Ο εκάστοτε Δήμαρχος Λευκωσίας 

Μέλη  

 Έξι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Λευκωσίας 

 Πέντε δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Στροβόλου  

 Δύο δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Αγλαντζιάς 

 Δύο δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Λακατάμιας 

 Ένας δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αγίου Δομετίου  

 Ένας δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Έγκωμης  

 Ένας δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Λατσιών  

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 32.191.705 

Εκ των οποίων κρατική χορηγία ύψους €3.539.661  

Δαπάνες εκτός φορολογίας 26.066.696 

Έξοδα χρηματοδότησης 128.518 

Πλεόνασμα/(έλλειμμα) ή κέρδος/(ζημιά) πριν από τη φορολογία 5.996.491 

 

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     

Τέλη Αποχετεύσεων 19.954.323 18.815.830 (1.138.493) (5,71) 

Τέλη Χρήσης 8.270.000 8.355.051 85.051 1,03 

Άλλα έσοδα 1.402.000 1.481.163 79.163 5,65 

Αναβαλλόμενα έσοδα 3.674.835 3.539.661 (135.174) (3,68) 

Σύνολο Εσόδων 33.301.158 32.191.705 (1.109.453) (3,33) 

     

ΕΞΟΔΑ     

Κόστος Προσωπικού 3.279.000 2.834.200 444.800 13,56 

Λειτουργικές Δαπάνες     

   ·  Έξοδα Λειτ. & Συντ. 8.133.182 9.297.605 (1.164.423) (14,31) 

   ·  Έξοδα Διοίκησης 596.550 515.750 80.800 13,54 

Αποσβέσεις 13.626.259 13.419.141 207.118 1,52 

Σύνολο Εξόδων 25.634.991 26.066.696 (431.705) (1,68) 

 

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.  
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2.2. Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31.12.2019 € 

Εισπρακτέα ποσά 29.857.879 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις 8.923.200 

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.  

2.3. Δαπάνες προσωπικού 

2.3.1. Μόνιμο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 37 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   1.798.749 

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

48.615 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο χωρίς την εισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων     40.088 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων1 51.374 

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

42.847 

2.3.2. Έκτακτο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 5 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   124.852 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2019] 24.970 

2.3.3 Ωρομίσθιο προσωπικό 

Αριθμός προσωπικού στις 31.12.2019 27 

 € 

Δαπάνες για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές  814.918 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2019] 30.182 

  

                                                           
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  3.500 400 2.500 300 6.700 

Επιχορήγηση Σωματείου/ 
Ταμείου Ευημερίας  

35.454 2.838 17.682 8.063 64.037 

Ομαδική ασφάλεια 
υπαλλήλων και 
συνταξιούχων 

6.467 874 4.720 - 12.061 

Συνεισφορά στο Ταμείο 
Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης για τους 
υπαλλήλους  

46.365 3.950 14.752 - 65.067 

Συνεισφορά στο Ταμείο 
Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης για 
συνταξιούχους 
υπαλλήλους 

- - - 14.513 14.513 

Ταμείο Προνοίας - - 46.411 - 46.411 

Σύνολο 91.786 8.062 86.065 22.876 208.789 

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 €11,5 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.  

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, τα συσσωρευμένα ταμειακά διαθέσιμα αναμένεται να 

χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή των δανειακών συμβάσεων του Συμβουλίου.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να εφαρμόσει πολιτική ορθολογιστικής διαχείρισης των ταμειακών του 

αποθεμάτων, με στόχο τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων, με τον ελάχιστο δυνατό 

χρηματοοικονομικό κίνδυνο, αξιοποιώντας παράλληλα και το δικαίωμα για επένδυση 

χρημάτων σε εγκεκριμένα υπό του Υπουργού Οικονομικών χρεόγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 

29 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου του 1971.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι το Συμβούλιο συμφωνεί με την επισήμανση αυτή, 

αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν τέτοια χρηματικά διαθέσιμα σήμερα. Τα χρηματικά διαθέσιμα του 

Συμβουλίου χρησιμοποιούνται για τις δανειακές του υποχρεώσεις και θεωρείται φυσιολογικό στο 

τέλος της κάθε χρονιάς να υπάρχουν συσσωρευμένα ποσά. Σημείωσε επίσης ότι εφαρμόζονται οι 

πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας αρ. 2014/49/ΕΕ, για καταθέσεις με ανώτατο όριο των €100.000 

στα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα, αλλά οι επιλογές είναι περιορισμένες και ότι δεν υπάρχει 

η δυνατότητα επενδύσεων.  

4.2  Εκτιμήσεις Ακινήτων 

Η καθαρή λογιστική αξία των ακινήτων (Γη και Κτήρια) που βρισκόταν στην κυριότητα του 

Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2019, ήταν €30.636.601. 

Το Συμβούλιο δεν εφαρμόζει οποιαδήποτε πρακτική εκτίμησης των ακινήτων ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα.  

Σημειώνεται, παράλληλα, ότι σημαντικό μέρος των ακινήτων του Συμβουλίου βρίσκεται σε 

περιοχές εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου του Συμβουλίου, εξαιτίας της παράνομης Τουρκικής 

εισβολής και κατοχής.  
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Σύσταση: Ακολουθώντας τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση των 

Οικονομικών Καταστάσεων», οι Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να παρουσιάζουν 

ακριβοδίκαια την οικονομική θέση και επίδοση του Συμβουλίου, συμπεριλαμβάνοντας, όπου 

είναι αναγκαίο, επιπρόσθετες πληροφορίες που είναι χρήσιμες για τους χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων.  

Για τον σκοπό αυτό, το Συμβούλιο να εξετάσει τη δυνατότητα εφαρμογής πολιτικής εκτίμησης 

των ακινήτων ανά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε 5 έτη). Τα αποτελέσματα των 

εκτιμήσεων να γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων.  

Σε περίπτωση απομείωσης των αξιών των εν λόγω ακινήτων, αυτές να αναγνωρίζονται στις 

Οικονομικές Καταστάσεις του Συμβουλίου.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε πως είναι γεγονός ότι δεν έγινε ποτέ επανεκτίμηση 

των ακινήτων (Γη και Κτήρια) του Συμβουλίου. Είχε διερευνηθεί η δυνατότητα αυτή προ 

τετραετίας, αλλά δεν προχώρησε. Θα διερευνηθεί και πάλι σύντομα.  

4.3 Αποχετευτικό δίκτυο που κατασκευάζεται από ιδιοκτήτες ακινήτων 

κατά τον διαχωρισμό οικοπέδων 

Σύμφωνα με τη Σημείωση 3 των Οικονομικών Καταστάσεων, στις 31 Δεκεμβρίου 2019, δίκτυο 

συλλογής λυμάτων μήκους 102,67 χλμ. και εκτιμώμενου κόστους €13,86 εκ. (2018: €12,5 εκ.), το 

οποίο έχει κατασκευαστεί από τρίτους κατά τον διαχωρισμό οικοπέδων γης, δεν έχει αναγνωριστεί 

ολόκληρο ως πάγιο ενεργητικό του Συμβουλίου στα «Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός» της 

κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2019.  

Για το εν λόγω δίκτυο έχει αναγνωριστεί μόνο το κόστος των υλικών που έχουν παραχωρηθεί από 

το Συμβούλιο για τον σκοπό αυτό, αξίας €1,49 εκ.  

Σύσταση: Το δίκτυο συλλογής λυμάτων κόστους €13,86 εκ., να αναγνωριστεί ολόκληρο ως 

περιουσιακό στοιχείο του Συμβουλίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, στην κατηγορία «Έργα 

υπό εκτέλεση», από την οποία θα κεφαλαιοποιείται ως «Σύστημα Αποχετεύσεων» το μέρος του 

εν λόγω δικτύου που τίθεται σε λειτουργία, με βάση τα χιλιόμετρα. 

Παράλληλα, να αναγνωριστούν από το Συμβούλιο αντίστοιχα Αναβαλλόμενα Εισοδήματα 

ύψους €12,37 εκ. (€13,86 εκ. μείον €1,49 εκ.), ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μέχρι τις 31 

Δεκεμβρίου 2019. 

Τα Αναβαλλόμενα Εισοδήματα θα αποσβένονται στον λογαριασμό κερδοζημιών, ανάλογα με το 

μέρος του δικτύου που τίθεται σε λειτουργία, με ποσοστό 3% ετησίως (όπως εφαρμόζεται και 

για τα αναβαλλόμενα εισοδήματα που αφορούν σε κρατικές επιχορηγήσεις για αποχετευτικά 

έργα που εκτελούνται από το Συμβούλιο). 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι η πρακτική αυτή εφαρμόζεται από το Συμβούλιο 

διαχρονικά, μετά από τις υποδείξεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Το θέμα έχει συζητηθεί ξανά με 

τους ιδιώτες ελεγκτές και θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2021. 
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4.4  Απομείωση της αξίας των Εμπορικών Χρεωστών 

Το Συμβούλιο έχει αναγνωρίσει πρόνοια για απομείωση των εμπορικών χρεωστών ύψους 

€4.423.865, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2019, η οποία αποτελεί το 31,6%, των συνολικών απαιτήσεων 

για τέλη αποχέτευσης, τα οποία ανέρχονταν σε €14.020.164, κατά την ημερομηνία αυτή.  Στις 

συνολικές απαιτήσεις περιλαμβάνονται και οι επιβαρύνσεις, οι οποίες επιβλήθηκαν διαχρονικά 

από το Συμβούλιο για μη έγκαιρη εξόφληση των οφειλόμενων τελών από τους ιδιοκτήτες 

ακινήτων.  

Ο υπολογισμός της απομείωσης των εμπορικών χρεωστών βασίζεται στην περίοδο οφειλής των 

αποχετευτικών τελών (π.χ. 100% πρόβλεψη για οφειλόμενα αποχετευτικά τέλη μέχρι το έτος 2012).  

Η μέθοδος αυτή δεν συνάδει με τις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», το οποίο 

τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2018.  Επιπρόσθετα, η πρακτική αυτή του 

υπολογισμού της απομείωσης δεν κρίνεται κατάλληλη για τον υπολογισμό της μείωσης της αξίας 

του χρήματος σε βάθος χρόνου.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να εφαρμόσει πολιτική υπολογισμού απομείωσης των απαιτήσεων, 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 9, στη βάση της αρχής της «αναμενόμενης ζημιάς» (expected 

credit loss model). 

Η πρόνοια στα εισπρακτέα τέλη να αφορά στη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας αξίας των 

εισπρακτέων τελών αποχέτευσης στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και της παρούσας αξίας των 

αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών εισπράξεων από τα τέλη αυτά.  

Δεδομένου της ιδιαιτερότητας του συγκεκριμένου κλάδου, συνίσταται έντονα προς το 

Συμβούλιο να αποταθεί σε εμπειρογνώμονες για τη λήψη σχετικής γνωμάτευσης ως προς τον 

προσδιορισμό του συντελεστή απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι, ενώ βάσει της νομοθεσίας το ΣΑΛ δεν μπορεί να 

προβαίνει σε διαγραφές χρεωστών (ειδικά σε τέλη αποχέτευσης), επειδή κάποια στιγμή αυτά θα 

εισπραχθούν, αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Το ΣΑΛ έχει ήδη προβεί 

σε πρόβλεψη για οφειλόμενα τέλη της τάξης του 35%, στη βάση πολιτικής που εφάρμοσε το 

Συμβούλιο, βάσει του προτύπου IAS39 και παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις. Βάσει του 

ΔΠΧΑ9, αυτή η πρόβλεψη (σύμφωνα με τους προηγούμενους ελεγκτές) θα έπρεπε να ήταν σχεδόν 

διπλάσια (περίπου €8 εκ.).  

Το θέμα αυτό θα μελετηθεί στο εγγύς μέλλον, για να βρεθεί η καταλληλότερη μέθοδος εφαρμογής 

του προτύπου αυτού που να είναι σύμφωνη και με τη νομοθεσία. 

4.5  Καθυστερήσεις Αποχετευτικών Τελών 

Παρατηρείται συσσώρευση σημαντικών απαιτήσεων, αναφορικά με οφειλόμενα τέλη 

αποχετεύσεων από ιδιοκτήτες ακινήτων, τα οποία ανέρχονταν στα €14 εκ., μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2019.  
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Μέχρι το έτος 2014, το Συμβούλιο είχε προβεί σε αγωγές εναντίον χρεωστών με σημαντικά 

υπόλοιπα. Ωστόσο, δεν κατέστη εφικτή η είσπραξη μεγάλου μέρους των εκδικασθέντων 

απαιτήσεων (€800 χιλ.), κυρίως λόγω μη εντοπισμού των εναγομένων, απουσίας οποιασδήποτε 

περιουσίας υποκείμενης σε κατάσχεση, καθώς και αδυναμίας του Νόμου, σύμφωνα με τον οποίο 

δεν μπορεί να προχωρήσει οποιαδήποτε αίτηση πτώχευσης εναντίον φυσικού προσώπου αν δεν 

οφείλει τουλάχιστον €15.000.  Οι περισσότερες αποφάσεις αφορούν σε οφειλόμενα ποσά 

μικρότερα των €15.000. 

Κατά συνέπεια, το Συμβούλιο επιβαρύνεται με τα δικηγορικά έξοδα, τα οποία χρεώνονται στους 

εναγόμενους αλλά θα εισπραχθούν σε βάθος χρόνου, όταν επιτευχθεί ο εντοπισμός τους και η 

εκποίηση της περιουσίας τους. 

Από το έτος 2015, το Συμβούλιο περιορίζεται σε υπενθυμίσεις προς τους οφειλέτες για διευθέτηση 

των καθυστερήσεων, χωρίς οποιαδήποτε νομικά μέτρα εναντίον τους.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να παρακολουθεί τα υπόλοιπα των καθυστερήσεων και της προόδου 

των δικαστικών αγωγών σε τακτά χρονικά διαστήματα, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την 

ορθότητα των στοιχείων των υφιστάμενων χρεωστών, σύμφωνα με τα οποία αποστέλλονται οι 

διάφορες επιστολές υπενθύμισης και ενημέρωσης προς τους οφειλέτες.  

Η επαλήθευση των στοιχείων των φυσικών και νομικών προσώπων θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, όπου είναι εφικτό, σύμφωνα 

πάντα με τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι το Συμβούλιο είναι γνώστης  του προβλήματος 

αυτού. Ήδη έχει συνταχθεί πλάνο ενεργειών, έχουν τεθεί στόχοι για την επόμενη τριετία και έχουν 

εγκριθεί από το Συμβούλιο, μέσω του Προϋπολογισμού και στόχος είναι η επίτευξη των στόχων 

αυτών. Το αίτημα που έχει υποβληθεί από το Συμβούλιο στο Τμήμα Φορολογίας για είσπραξη των 

καθυστερημένων τελών, όπου το επιτρέπει η νομοθεσία, έχει απορριφθεί. 

4.6  Τμηματικά Έξοδα 

Σύμφωνα με τη σημείωση 5 των Οικονομικών Καταστάσεων, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, 

εκκρεμούσαν απαιτήσεις του Συμβουλίου από την Κυπριακή Δημοκρατία συνολικού ύψους 

€3.359.795 (2018: €3.359.795), οι οποίες αφορούσαν σε χρεώσεις τμηματικών εξόδων για έργα και 

υπηρεσίες που παρέχονται από το Συμβούλιο προς το Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ).  

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, υπάρχει συμφωνία με το ΤΔΕ ως προς το ποσοστό χρέωσης των 

τμηματικών εξόδων, ωστόσο οι υπολογισμοί των εν λόγω χρεώσεων του Συμβουλίου δεν έχουν 

γίνει αποδεκτοί στο σύνολό τους από το ΤΔΕ, με αποτέλεσμα να εκκρεμούν σημαντικά υπόλοιπα 

εισπρακτέα.  Το θέμα αυτό βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση με τα εμπλεκόμενα μέρη, ωστόσο δεν 

μπορεί να εξακριβωθεί με ακρίβεια το ύψος των τελικών απαιτήσεων που θα καταβληθούν προς 

το Συμβούλιο.  

Σύσταση: Η παρούσα κατάσταση έχει αρνητικές επιπτώσεις στην κάλυψη των διαχειριστικών 

και λειτουργικών εξόδων του Συμβουλίου.  Για τον λόγο αυτό, να εξευρεθεί μια κοινή αποδεκτή 
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λύση μεταξύ των εμπλεκομένων, αναφορικά με το ζήτημα της αποδοχής των σχετικών χρεώσεων 

του Συμβουλίου προς άλλα Κυβερνητικά Τμήματα. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι πρόκειται περί των εκκρεμών απαιτήσεων από 

την Κυπριακή Δημοκρατία που παρουσιάζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις του ΣΑΛ και οι 

οποίες δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν. Το Συμβούλιο έχει προβεί σε αρκετές ενέργειες στο 

παρελθόν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Εάν αυτές οι απαιτήσεις δεν καταστεί δυνατό να 

επιβεβαιωθούν, τότε το Συμβούλιο θα προχωρήσει στη διαγραφή τους, ούτως ώστε να μην 

παρουσιάζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις και να δίνουν διαφορετική εικόνα.  

4.7  Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης 

Το Συμβούλιο δεν εφαρμόζει οποιαδήποτε πολιτική ασφάλισης έναντι κινδύνου περιβαλλοντικών 

ατυχημάτων, σε σχέση με τις δραστηριότητές του, οι οποίες περιλαμβάνουν τη λειτουργία 

κεντρικών συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας οικιακών λυμάτων.  

Η έκθεση του Συμβουλίου σε ευθύνες έναντι περιβαλλοντικής ζημιάς αυξάνεται διαχρονικά, ως 

αποτέλεσμα της διεύρυνσης του σχετικού νομοθετικού πλαισίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της 

εφαρμογής αυστηρότερων απαιτήσεων στις διαδικασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να αξιολογήσει τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που προκύπτουν από 

τις δραστηριότητές του και να λάβει, όπου είναι απαραίτητο, σχετικά ασφαλιστικά μέτρα 

διαχείρισης του κινδύνου.   

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι έχει γίνει προκαταρκτική διερεύνηση με 

Ασφαλιστική Εταιρεία, για τη δυνατότητα παροχής της συγκεκριμένης κάλυψης, αλλά δεν υπάρχει 

προς το παρόν στην Κύπρο. Θα υποβάλουν όμως κάποιες εισηγήσεις, οι οποίες θα μελετηθούν από 

το Συμβούλιο. 

4.8 Έρευνα Αστυνομίας κατά το έτος 2015 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2015, η Αστυνομία είχε παραλάβει φακέλους συμβολαίων έργων και 

άλλα έγγραφα από το αρχείο του Συμβουλίου για σκοπούς διερεύνησης. Σύμφωνα με το 

Συμβούλιο, δεν του έχει γνωστοποιηθεί οποιοδήποτε πόρισμα της Αστυνομίας, αναφορικά με το 

θέμα αυτό και συνεπώς δεν είναι γνωστή η εξέλιξη ή και τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής και 

κατά πόσον θα μπορούσε να επηρεάσει τις Οικονομικές Καταστάσεις του Συμβουλίου για το έτος 

που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να αποταθεί στην Αστυνομία για σκοπούς ενημέρωσης ως προς την 

πορεία και τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών, διερευνώντας παράλληλα τις επιπτώσεις 

που τυχόν να προκύπτουν για τα επόμενα έτη.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξέφρασε τη θέση ότι, παρόλο που η εκκρεμότητα αυτή παραμένει, 

εντούτοις δεν είναι στην αρμοδιότητα του ΣΑΛ. 
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