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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 Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Πάφου 

(ΣΕΧΔΑΟΑ ΠΑΦΟΥ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο εγκαθιδρύθηκε με 

Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, αρ. 12.23, ημερ. 5.12.2005, με βάση το άρθρο 3 του περί 

των Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Νόμου 

του 2005 (Ν.85(I)/2005).  Η λειτουργία του διέπεται από τον πιο πάνω Νόμο, όπως αυτός 

τροποποιείται.  

Το ΣΕΧΔΑΟΑ ΠΑΦΟΥ λειτουργεί ως φορέας εκμετάλλευσης χώρων διάθεσης ή αξιοποίησης 

αποβλήτων στην Επαρχία Πάφου.   

Το ΣΕΧΔΑΟΑ ΠΑΦΟΥ διοικείται από Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 4(1) 

του Νόμου και αποτελείται από εννέα μέλη τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, 

ως ακολούθως:   

α.  Ένας λειτουργός του Υπουργείου Εσωτερικών.  

β.  Τέσσερις Δήμαρχοι ή και Δημοτικοί Σύμβουλοι και τέσσερις Κοινοτάρχες ή και Κοινοτικοί 

Σύμβουλοι, οι οποίοι προέρχονται αντίστοιχα από Δήμους και Κοινοτικά Συμβούλια της 

περιοχής για την οποία εγκαθιδρύθηκε το Συμβούλιο.  

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου 

Τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγουν μεταξύ των Δημάρχων ή Δημοτικών Συμβούλων και των 

Κοινοταρχών ή Κοινοτικών Συμβούλων, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου. Σε 

περίπτωση που Πρόεδρος εκλέγεται εκπρόσωπος Δήμων, τότε Αντιπρόεδρος εκλέγεται 

εκπρόσωπος Κοινοτήτων και αντίστροφα.         
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2. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 

2.1. Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα 1.448.419 

Εκ των οποίων κρατική χορηγία 0 

Δαπάνες εκτός φορολογίας  
(Περιλαμβάνει έξοδα χρηματοδότησης €438) 

1.367.493 

Πλεόνασμα πριν από τη φορολογία 80.926 

 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμο

ύ 

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) 
Προϋπολογισμο

ύ εσόδων 

 € € € % 

ΕΣΟΔΑ     

Τέλη Απόρριψης 
Σκυβάλων 

1.326.000 1.395.380 69.380 5,23 

Έξοδα Υγρών 
Αποβλήτων 

40.000 36.099 (3.901) (9,75) 

Πωλήσεις 
Χαρτιού & 
Σιδήρου 

20.000 10.410 (9.590) (47,95) 

Διοικητικά 
Δικαιώματα 

2.000 6.530 4.530 226,50 

Σύνολο Εσόδων 1.388.000 1.448.419 60.419 4,35 

     

ΕΞΟΔΑ     

Κόστος 
Προσωπικού 

449.000 452.094 (3.094) (0,69) 

Διοικητικά Έξοδα 78.000 62.281 15.719 20,15 

Έξοδα 
Διαχείρισης ΧΥΤΑ 

590.000 748.180 (158.180) (26,81) 

Έξοδα 
Διαχείρισης 
Πρασίνου 

93.000 104.938 (11.938) (12,84) 

Σύνολο Εξόδων 1.210.000 1.367.493 (157.493) (13,02) 

 

Σημ.:  Οι πρόχειρες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2019, από τις οποίες εξήχθησαν τα αποτελέσματα έτους, 

καθώς και ο Προϋπολογισμός για το 2019, ετοιμάστηκαν στη βάση των Δεδουλευμένων Εσόδων/Εξόδων.  
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2.2. Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31.12.2019 € 

Εισπρακτέα ποσά 982.640 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις 1.590.848 

2.3. Δαπάνες προσωπικού 

2.3.1 Μόνιμο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 2 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   59.182 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2019] 29.591 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων1 31.720 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο, περιλαμβανομένων των ωφελημάτων 
χωρίς την εισφορά στο Ταμείο Προνοίας 

 
29.676 

2.3.2 Έκτακτο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 0 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές  - 

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

2.3.3 Ωρομίσθιο προσωπικό (έκτακτο) 

Αριθμός προσωπικού στις 31.12.2019 20 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, εργοδοτικές εισφορές  και άλλα ωφελήματα 388.655 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2019] 19.433 

  

 
1 Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές, πλέον ωφελήματα για το προσωπικό. 
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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  

- - - - - 

Ομαδική ασφάλεια 
υπαλλήλων και 
συνταξιούχων 

- - - - - 

Συνεισφορά στο Ταμείο 
Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης για τους 
υπαλλήλους  

170 - 1.265 - 1.435 

Συνεισφορά στο Ταμείο 
Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης για 
συνταξιούχους 
υπαλλήλους 

- - - - - 

Ταμείο Προνοίας 4.087 - - - 4.087 

Σύνολο 4.257 - 1.265 - 5.522 

 

Σημ.:  Όλα τα πιο πάνω στοιχεία παρουσιάζονται αυτούσια όπως λήφθηκαν από το Συμβούλιο, καθώς μέχρι την 

ημερομηνία ετοιμασίας της Έκθεσης είχαν ετοιμαστεί πρόχειρες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2019. 

Επομένως τα στοιχεία αυτά δεν έχουν τύχει ελέγχου από την Υπηρεσία μας ή τους ιδιώτες ελεγκτές. 

3. Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Δεν υπάρχουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31.12.2019, καθότι 

δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, από τους ιδιώτες ελεγκτές, στους οποίους ανατέθηκε τον Ιούνιο 

του 2021. 


