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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 

ΚΥΕ Κυβερνητικό Υδατικό Έργο 

ΣΤΝ Σύστημα Τιμολόγησης Νερού 

ΤΑΥ Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 

 

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. Τονίζουμε επίσης ότι οι συστάσεις και τα ευρήματα μας αφορούν τους ελεγχόμενους φορείς 
και οποιαδήποτε αναφορά σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ουδόλως εξυπακούει ότι αυτά έχουν 
προβεί κατ’ ανάγκη σε οτιδήποτε μεμπτό αφού κάτι τέτοιο εκφεύγει του πεδίου ελέγχου της παρούσας 
Έκθεσης. 
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1. Σύνοψη 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία 
μας τον Νοέμβριο του 2020 από τον Βουλευτή του Κινήματος ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ κ. Γιώργο Περδίκη, σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθεί το Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων (ΤΑΥ), για την παροχή νερού σε συγκεκριμένο σφαγείο (εφεξής η Εταιρεία) και σε 
συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις από το Κυβερνητικό Υδατικό Έργο (ΚΥΕ) Υδατοφράκτης 
(εφεξής το Φράγμα) και τον έλεγχο που διενεργεί το ΤΑΥ, όσον αφορά στην άντληση νερού από 
ιδιωτικές γεωτρήσεις για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας. 

Τα σημαντικότερα ευρήματα που προέκυψαν από τη διερεύνηση του θέματος και συστάσεις 
συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία: 

 Το 2012 και 2013, το ΤΑΥ εξέδωσε άδεια ανόρυξης γεώτρησης και άδεια υδροληψίας, 
αντίστοιχα, για τη γεώτρηση με αρ. 12.21 Β που ανήκει στην οικογένεια του ιδιοκτήτη της 
Εταιρείας και από την οποία προμηθεύεται νερό η Εταιρεία. Στη συνέχεια, ενέκρινε την 
αύξηση της μέγιστης ετήσιας επιτρεπόμενης ποσότητας άντλησης νερού, παρά το γεγονός 
ότι είχε καταδειχτεί επανειλημμένα το πρόβλημα της υπεράντλησης του υδροφορέα της 
περιοχής και της συνεχιζόμενης, σύμφωνα με τους ελέγχους του ΤΑΥ, άντλησης νερού από 
την εν λόγω γεώτρηση, καθώς και ακόμη μίας, που βρισκόταν στο ίδιο τεμάχιο, πέραν της 
μέγιστης συνολικής ετήσιας επιτρεπόμενης ποσότητας. 

 Το ΤΑΥ εξέδωσε, το 2012, άδεια υδροληψίας για τη γεώτρηση με αρ. 83.13 που είχε 
εκμισθωθεί στην Εταιρεία, παρά το γεγονός ότι δύο χρόνια προηγουμένως το ίδιο το Τμήμα  
είχε εκφράσει για το θέμα αυτό αρνητικές απόψεις προς τον Έπαρχο, λόγω του ότι η 
γεώτρηση βρίσκεται, όπως είχε αναφέρει, σε περιοχή που είχε χαρακτηριστεί ως 
«ευρισκόμενη σε κίνδυνο» ή ως «υπεραντλούμενη». 

Εισηγηθήκαμε ότι οι αποφάσεις για έγκριση ή απόρριψη αιτημάτων για ανόρυξη και 
λειτουργία γεωτρήσεων πρέπει να λαμβάνονται μετά από εξέταση της υδατικής 
κατάστασης της Κύπρου και της κατάστασης του επηρεαζόμενου υδροφορέα, αλλά και 
του ενδεχόμενου επηρεασμού της λειτουργίας γειτονικών γεωτρήσεων.  

 Σημαντική υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης ποσότητας άντλησης νερού, σε αριθμό 
γεωτρήσεων από τις οποίες προμηθευόταν νερό η Εταιρεία, κατά παράβαση των όρων 
υδροληψίας των γεωτρήσεων αυτών και της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 Το Τμήμα δεν έλαβε οποιαδήποτε μέτρα κατά της Εταιρείας για τις σημαντικές υπερβάσεις 
της μέγιστης επιτρεπόμενης ποσότητας άντλησης νερού από τις γεωτρήσεις που 
λειτουργούσε (αρ. 83.12, 83.13). Επίσης, το Τμήμα δεν έλαβε οποιαδήποτε μέτρα κατά της 
Εταιρείας για το γεγονός ότι λειτουργούσε τη γεώτρηση με αρ. 83.13, ενδεχομένως για 
χρόνια, πριν την εξασφάλιση της άδειας υδροληψίας στις 29.11.2012, ενώ περιορίστηκε 
μόνο στην αποστολή προειδοποιητικής επιστολής για το γεγονός ότι, μέχρι το 2017, η εν 
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λόγω γεώτρηση λειτουργούσε χωρίς ηλεκτρονικό υδρομετρητή για την καταγραφή της 
αντλούμενης ποσότητας. 

 Το Τμήμα δεν έλαβε οποιαδήποτε μέτρα κατά του ιδιώτη ιδιοκτήτη των γεωτρήσεων με αρ. 
118.47, από τις οποίες προμηθευόταν νερό η Εταιρεία, παρόλο που διαπίστωσε ότι, η μια 
λειτουργούσε χωρίς ηλεκτρονικό υδρομετρητή, τουλάχιστον για περίοδο τριάμισι ετών, ενώ 
η άλλη είχε ανορυχθεί και λειτουργούσε παράνομα. Επίσης, δεν έλαβε οποιαδήποτε μέτρα 
κατά του ιδιοκτήτη των γεωτρήσεων με αρ. 12.21 Β και Γ, από τις οποίες προμηθευόταν 
νερό η Εταιρεία, για τις συνεχιζόμενες αντλήσεις νερού πέραν της εγκεκριμένης συνολικής 
μέγιστης επιτρεπόμενης ποσότητας. 

Θεωρούμε ότι το ΤΑΥ επέδειξε υπερβολική ανοχή, σε σχέση με τις παράνομες 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την προμήθεια νερού της Εταιρείας από γεωτρήσεις. 
Όπως αναφέραμε και στην περίπτωση διερεύνησης παρόμοιας καταγγελίας, για την 
οποία εκδώσαμε την Ειδική Έκθεση με αρ. ΤΑΥ/01/2020, η θέση του ΤΑΥ, για ανοχή σε 
περιπτώσεις τέτοιων περιστατικών γενικότερα, καταδεικνύει ότι το ΤΑΥ δεν ασκεί 
αποτελεσματικά τον ρόλο του, ως προς τη διαφύλαξη των υδάτινων πόρων της Κύπρου. 

 Το Τμήμα, στις 26.11.2020 προώθησε ενέργειες για τη λήψη νομικών μέτρων κατά ιδιώτη 
ιδιοκτήτη γεώτρησης, από την οποία προμηθεύεται νερό η Εταιρεία και επιχείρηση, η 
οποία ανήκει στην οικογένεια του ιδιοκτήτη της Εταιρείας, ένα χρόνο μετά τον εντοπισμό 
παρανομίας. Συγκεκριμένα, ενώ το ΤΑΥ διαπίστωσε από τις 11.10.2019 ότι είχε τοποθετηθεί 
και δεύτερη παροχή νερού πριν τον υδρομετρητή και ο υδρομετρητής δεν λειτουργούσε, 
εντούτοις προώθησε ενέργειες λήψης μέτρων δύο ημέρες μετά από αίτημα της Υπηρεσίας 
μας, ημερ. 24.11.2020, για προσκόμιση στοιχείων που αφορούσαν στη λειτουργία των 
γεωτρήσεων από τις οποίες προμηθεύεται νερό η Εταιρεία. 

Εισηγηθήκαμε όπως το Τμήμα εφαρμόζει σε όλες τις περιπτώσεις παρανομιών τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα συμμόρφωσης που προνοούνται από την οικεία νομοθεσία. 

Εισηγηθήκαμε επίσης όπως το Τμήμα διασφαλίζει, αμέσως, την εγκατάσταση 
υδρομετρητή μετά την έκδοση άδειας υδροληψίας ή μόλις εντοπίσει μη αδειούχα 
γεώτρηση με αντλητικά μηχανήματα. 

 Το ΤΑΥ διενεργούσε ελέγχους σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα, με αποτέλεσμα να μην 
καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της τήρησης των όρων των αδειών σε ετήσια βάση, 
από την ημερομηνία αδειοδότησης και η εξαγωγή κατάλληλων και ορθών συμπερασμάτων 
για τη νόμιμη λειτουργία των γεωτρήσεων. 

Εισηγηθήκαμε όπως το ΤΑΥ διενεργεί συστηματικά καταγραφή των ενδείξεων 
υδρομετρητών νερού, τουλάχιστον για γεωτρήσεις με δικαίωμα άντλησης πέραν ενός 
επιπέδου σημαντικότητας που θα καθορίσει, σε τακτές χρονικές περιόδους, οι οποίες να 
καθορίζονται βάσει της ημερομηνίας που τίθεται σε ισχύ η άδεια υδροληψίας, έτσι ώστε 
να καθίσταται δυνατή η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και ο ορθός υπολογισμός 
της κατανάλωσης. 
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 Το Τμήμα δεν επέδειξε την απαιτούμενη επιμέλεια και προσοχή κατά τη διενέργεια των 
ελέγχων, ούτε κατέγραφε, σε όλες τις περιπτώσεις, τα ευρήματα που εντόπιζε. 

Υποδείξαμε την ανάγκη κατάλληλης συμπλήρωσης των εντύπων ελέγχου με όλα τα 
σχετικά στοιχεία και με τα συμπεράσματα, σε σχέση με τη συμμόρφωση ή μη με τους 
όρους της άδειας υδροληψίας και να προσυπογράφονται κατάλληλα. 

 Παραλείψεις στη διαδικασία παραχώρησης έγκρισης από το Τμήμα στις αιτήσεις της 
Εταιρείας και σε συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία για προμήθεια νερού από το Φράγμα, 
καθώς επίσης και στην αρχειοθέτηση των συναφών εγγράφων, με αποτέλεσμα να μην 
καθίσταται δυνατή η επιβεβαίωση της ορθότητας των εγκεκριμένων ποσοτήτων νερού και 
τυχόν υπερκατανάλωσης. 

Εισηγηθήκαμε όπως το Τμήμα εφαρμόσει κατάλληλο σύστημα αρχειοθέτησης των 
συναφών εγγράφων, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος της διαδικασίας που 
ακολουθεί για την παραχώρηση νερού από τα ΚΥΕ. 
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2. Εισαγωγή 

Το ΤΑΥ είναι υπεύθυνο για την προστασία και αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και την ορθολογιστική 
διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου, στη βάση της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας 
και στο πλαίσιο της εκάστοτε κυβερνητικής υδατικής πολιτικής. Οι στόχοι που καλείται να 
εκπληρώσει καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων, με βασικούς άξονες τη διασφάλιση της 
πληρέστερης δυνατής κάλυψης των αναγκών σε νερό για όλες τις χρήσεις, την προώθηση της 
αποδοτικής χρήσης των υδάτινων πόρων και τη διασφάλιση της ποιότητας και προστασίας των 
υδάτινων πόρων και του υδάτινου περιβάλλοντος. 

Στις 15.11.2010, η ενιαία διαχείριση των υδάτων ανατέθηκε στο ΤΑΥ, βάσει του περί της Ενιαίας 
Διαχείρισης Υδάτων Νόμου (Ν.79(Ι)/2010), ενώ για την παραχώρηση νερού από τα ΚΥΕ υπεύθυνο 
ήταν ανέκαθεν το ΤΑΥ. Βάσει του άρθρου 14 του υπό αναφορά Νόμου, κανένα πρόσωπο δεν 
λαμβάνει, χρησιμοποιεί ή αξιοποιεί νερά που αποτελούν ιδιοκτησία της Δημοκρατίας ή παίρνει 
μέτρα για τη λήψη, τη χρησιμοποίηση ή την αξιοποίησή τους, εκτός αν έχει προηγουμένως 
εξασφαλίσει σχετική γραπτή άδεια από τον Διευθυντή του ΤΑΥ, δυνάμει του υπό αναφορά Νόμου ή 
κατόπιν γραπτής συγκατάθεσής του. Το άρθρο 23 του Συντάγματος διαφυλάσσει το δικαίωμα της 
Δημοκρατίας επί των υπογείων υδάτων. 

Κατόπιν καταγγελίας που υποβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2020, η Υπηρεσία μας διενήργησε 
έλεγχο συμμόρφωσης, στο πλαίσιο του οποίου εξετάστηκε: 

 Η διαδικασία που ακολούθησε το ΤΑΥ για την παροχή νερού στην Εταιρεία και σε 
συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις από το Φράγμα. 

 Η δραστηριότητα των γεωτρήσεων από τις οποίες προμηθεύτηκε ή προμηθεύεται νερό η εν 
λόγω εταιρεία, από την ημερομηνία αδειοδότησής τους μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020.  
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3. Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία 

3.1 Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Γενικού Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας και των προνοιών του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014). 

Το άρθρο 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει 
εν ονόματι της Δημοκρατίας όλες τις εισπράξεις και πληρωμές και όλους τους λογαριασμούς 
χρηματικών διαθεσίμων και άλλου ενεργητικού ή άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η 
Δημοκρατία ή που δημιουργούνται για λογαριασμό της. Για τον σκοπό αυτό, ο Γενικός Ελεγκτής 
έχει δικαίωμα να επιθεωρεί και να ελέγχει όλα τα σχετικά βιβλία, αρχεία και καταστάσεις, καθώς 
και τους χώρους όπου φυλάγεται το πιο πάνω ενεργητικό. Επίσης, ο Γενικός Ελεγκτής ασκεί κάθε 
άλλη εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του 
αναθέτονται διά Νόμου. 

Τα ύδατα που αποθηκεύονται στα φράγματα ανήκουν στη Δημοκρατία και συνιστούν στοιχείο 
του ενεργητικού της, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 23(1) του Συντάγματος, διαφυλάσσεται και το 
δικαίωμα της Δημοκρατίας επί των υπόγειων υδάτων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 81 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο των 
λογαριασμών της Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του 
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο (Ν.38(Ι)/2014), ο ελέγχων λειτουργός κάθε 
Κονδυλίου οφείλει να διασφαλίσει την ορθότητα και νομιμότητα των εισπράξεων και πληρωμών 
και την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία της υλοποίησης του οικείου 
Προϋπολογισμού στη βάση των αρχών της χρήστης χρηματοοικονομικής διαχείρισης (άρθρα 7(1) 
και 8). 

Για τον σκοπό αυτό, η Ελεγκτική Υπηρεσία προχωρεί σε οικονομικούς και διαχειριστικούς 
ελέγχους, όπως και σε ελέγχους συμμόρφωσης Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών της 
Δημόσιας Υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος 
(Ν.113(Ι)/2002) παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή να ζητά στοιχεία σε οποιαδήποτε 
μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις και πληροφορίες, γραπτές 
ή προφορικές που κατά την κρίση του μπορούν να τον υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου 
του. 
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3.2 Σκοπός του ελέγχου 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο ελέγχου συμμόρφωσης, που είχε σκοπό τη διερεύνηση 
καταγγελίας που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας, από τον Βουλευτή Κινήματος Οικολόγων – 
Συνεργασία Πολιτών κ. Γιώργο Περδίκη, σχετικά με: 

 τη διαδικασία που ακολουθεί το ΤΑΥ για την παροχή νερού στην Εταιρεία και σε 
συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις από το Φράγμα και  

 τη δραστηριότητα των γεωτρήσεων από τις οποίες προμηθεύτηκε ή προμηθεύεται νερό η 
Εταιρεία, από την ημερομηνία αδειοδότησής τους μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020. 

3.3 Μεθοδολογία  

3.3.1 Πρότυπα ελέγχου 

Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο στη βάση 
διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο ίδιος αποφασίζει. 

Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό Ελεγκτή, οι 
έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) 
που εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 
Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs) που εκδίδει ο Διεθνής Οργανισμός Ανώτατων 
Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο οποίος είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-
πολιτικοποιημένος Οργανισμός, με ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και 
Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 

Τα Πρότυπα ISSAI διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά 
Ιδρύματα σε τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial audit”), τους ελέγχους 
συμμόρφωσης (“compliance audit”) και τους διαχειριστικούς ελέγχους (“performance audit”). Για 
τους ελέγχους αυτούς υπάρχει αριθμός ελεγκτικών προτύπων που είναι κοινά, και αριθμός 
ελεγκτικών προτύπων που αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία ελέγχου. 

Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των ακόλουθων 
Προτύπων: 
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Πηγή: Iστοσελίδα www.intosai.org/documents/open-access 

Το θεμελιώδες Πρότυπο INTOSAI-P1 ουσιαστικά καταγράφει αυτούσια τη Διακήρυξη, η οποία 
υιοθετήθηκε το 1977 από το Παγκόσμιο Συνέδριο του INTOSAI στη Λίμα του Περού (“The Lima 
Declaration”). Όπως στο ίδιο το Πρότυπο καταγράφεται, το έγγραφο αυτό θεωρείται η “Magna 
Carta” στην άσκηση εξωτερικού ελέγχου των κυβερνήσεων, καθώς έθεσε τα θεμέλια του 
δημόσιου ελέγχου. Η Διακήρυξη θέτει τα βασικά σημεία ελέγχου και βασικές αρχές για τα 
Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα που είναι αναγκαίες, ώστε να επιτευχθούν ανεξάρτητα και 
αντικειμενικά αποτελέσματα. Οι αρχές που εγκαθιδρύθηκαν στη Διακήρυξη της Λίμα 
αναγνωρίστηκαν από τις Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με αρ. 66/209 (ημερ. 
22.12.2011) και 69/228 (ημερ. 19.12.2014). 

Το Πρότυπο ISSAI 100 παρουσιάζει τον ορισμό του ελέγχου του δημόσιου τομέα και παρέχει τις 
βασικές έννοιες, στοιχεία και αρχές (τόσο τις γενικές αρχές που σχετίζονται με τον έλεγχο όσο και 
τις αρχές που σχετίζονται με τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ελέγχου) που ισχύουν για 
όλους τους ελέγχους του δημόσιου τομέα. 

Το Πρότυπο ISSAI 400 ορίζει τον έλεγχο συμμόρφωσης ως μια ανεξάρτητη εκτίμηση του κατά πόσο 
ένα δεδομένο θέμα είναι σύμφωνο με τις αρχές που έχουν οριστεί ως κριτήρια ελέγχου. Οι έλεγχοι 
αυτοί αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι ενέργειες του ελεγχόμενου φορέα συνάδουν 
με τις αρχές ή κανόνες που τον διέπουν. Οι αρχές και κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν στη 
συμμόρφωση με διατάξεις των σχετικών Νόμων, Κανονισμών ή συμφωνιών ή με τις γενικές αρχές 
χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων αξιωματούχων. 
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3.3.2 Ελεγκτική προσέγγιση 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από το ΤΑΥ, σε επισκόπηση εγγράφων 
και αρχείων αλληλογραφίας και στη διενέργεια συναντήσεων με αρμόδιους λειτουργούς του ΤΑΥ.  

Τα ευρήματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στον Διευθυντή του ΤΑΥ και οι 
απόψεις του ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυται, στην παρούσα Έκθεση. 

3.4 Κριτήρια ελέγχου 

Για σκοπούς του ελέγχου συμμόρφωσης χρησιμοποιήθηκαν ως αρχές και κανόνες, τα ακόλουθα: 

 Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμος (Ν.79(Ι)/2010). 

 Ο περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος (Ν.158(Ι)1999). 
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4. Ευρήματα και συστάσεις 

4.1 Παροχή νερού στην Εταιρεία και σε συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση 
από το Φράγμα  

α. Γενικά. Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, οι ενδιαφερόμενοι για παροχή νερού από τα ΚΥΕ 
υποβάλλουν κάθε χρόνο έντυπο αίτησης προς το ΤΑΥ. Το Τμήμα, μετά από εξέταση των αιτημάτων, 
εξέδιδε, μέχρι το 2016, σχετικό έντυπο έγκρισης ενώ, από το 2017 και μετά, η έγκριση που 
παραχωρείται αναγράφεται στο ίδιο το έντυπο αίτησης. Το Τμήμα καταγράφει τις ποσότητες που 
καταναλώνονται σε δελτία καταγραφής νερού και στη συνέχεια καταχωρίζει τα υπό αναφορά 
στοιχεία στις καρτέλες καταναλωτή, στο Σύστημα Τιμολόγησης Νερού (ΣΤΝ), μέσω του οποίου 
διενεργείται η τιμολόγηση και η είσπραξη των χρεώσεων καταναλωτών.  

β. Για τον έλεγχο της διαδικασίας που ακολούθησε το ΤΑΥ, σε σχέση με την παροχή νερού από το 
Φράγμα στη συγκεκριμένη Εταιρεία και στη συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση, η οποία ανήκει στην 
οικογένεια του ιδιοκτήτη της Εταιρείας, ζητήσαμε από το Τμήμα όπως μας προσκομίσει, για τα έτη 
2010 μέχρι 2020, τα αιτήματα που υποβλήθηκαν προς το Τμήμα, τις αντίστοιχες εγκρίσεις που 
παραχωρήθηκαν, τις ετήσιες ποσότητες νερού που καταναλώθηκαν από το Φράγμα, καθώς και 
στοιχεία για την τιμολόγηση των υπό αναφορά ποσοτήτων νερού και για την εξόφλησή τους. 

Από τον πιο πάνω έλεγχο διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: 

(i) Οι εγκρίσεις για παροχή νερού προς την Εταιρεία, για τα έτη 2010, 2011, 2012, 2014 και 2016 
δεν έφεραν υπογραφή εξουσιοδότησης από τον αρμόδιο Λειτουργό του ΤΑΥ. Ως εκ τούτου, δεν 
μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε την ορθότητα της εγκεκριμένης ποσότητας νερού, όπως 
παρουσιάζεται στην καρτέλα του καταναλωτή στο ΣΤΝ, βάσει της οποίας υπολογίζεται και 
τυχόν υπερκατανάλωση. Επίσης, δεν προσκομίστηκαν για έλεγχο οι σχετικές εγκρίσεις που 
παραχώρησε το Τμήμα προς την Εταιρεία για τα έτη 2013 και 2015.  

 Το Τμήμα μάς πληροφόρησε ότι δεν εντοπίστηκαν τα έντυπα των εγκρίσεων για τα έτη 2013 και 
2015, καθότι οι εγκρίσεις αποστέλλονταν στους αιτητές χωρίς να τηρείται αντίγραφο.  

(ii) Δεν προσκομίστηκε για έλεγχο η αίτηση που υπέβαλε η Εταιρεία για το έτος 2010. 

(iii) Στις περιπτώσεις υπερχείλισης του φράγματος, οι ποσότητες που καταναλώνονται χρεώνονται 
στη βάση της τιμής υπερχείλισης και οι σχετικές ποσότητες προστίθενται σε εκείνες της αρχικής 
έγκρισης, έτσι ώστε ο καταναλωτής να μην χρεωθεί με την τιμή υπερκατανάλωσης. Η ρύθμιση 
αυτή γίνεται μετά από γραπτές οδηγίες της Διεύθυνσης. Σε σχέση με την περίπτωση που 
εξετάσαμε, δεν προσκομίστηκαν οι γραπτές οδηγίες της Διεύθυνσης του ΤΑΥ, για την 
αναπροσαρμογή της αρχικής εγκεκριμένης ποσότητας κατανάλωσης νερού, από 30.000 κ.μ. 
στα 87.114 κ.μ., που παραχωρήθηκε κατά το έτος 2012 στην Εταιρεία, λόγω της υπερχείλισης 
του Φράγματος. 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΥ/01/2021 

 

 

10 
 

(iv) Το Τμήμα δεν προσκόμισε για έλεγχο τις σχετικές εγκρίσεις που παραχώρησε για τα έτη 
2010 μέχρι 2016 προς τη συνδεδεμένη, με την Εταιρεία, επιχείρηση, με αποτέλεσμα να μην 
καθίσταται δυνατή η επιβεβαίωση της ορθότητας της εγκεκριμένης ποσότητας νερού και 
του υπολογισμού της υπερκατανάλωσης. 

Το Τμήμα μάς πληροφόρησε ότι δεν υπάρχουν αντίγραφα των εγκρίσεων, καθότι αυτές 
αποστέλλονταν στους αιτητές, χωρίς να τηρείται αντίγραφο. 

Συστάσεις: 

 Το Τμήμα να εφαρμόσει κατάλληλο σύστημα αρχειοθέτησης των συναφών εγγράφων, 
αιτήσεων/εγκρίσεων, τα οποία πρέπει να τηρεί σε πρωτότυπη ή αντίγραφη μορφή, 
αναλόγως της φύσης και του σκοπού τους, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος της 
διαδικασίας που ακολουθεί για την παροχή νερού από τα ΚΥΕ, αλλά και εύκολος ο 
εντοπισμός στοιχείων που αφορούν σε συγκεκριμένο αιτητή. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει 
να επιδεικνύεται στα έγγραφα που αφορούν στη διαδικασία κατανομής του διαθέσιμου 
νερού και της παραχώρησης των εγκρίσεων σε αιτητές, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
εφαρμογή των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. 

 Το Τμήμα να διασφαλίζει ότι στο ΣΤΝ καταχωρίζονται οι ορθές εγκεκριμένες ποσότητες 
κατανάλωσης νερού, βάσει των συμφωνιών και αποφάσεων του Τμήματος, για σκοπούς 
ορθού και αποτελεσματικού ελέγχου της κατανάλωσης νερού από τους αιτητές και 
εξακρίβωσης της υπερκατανάλωσης. 

Ο Διευθυντής του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι, από τον Ιανουάριο του 2017 και μετά, φυλάσσεται 
αντίγραφο του εντύπου 101 «Αίτηση για παροχή νερού από Κυβερνητικό Υδατικό Έργο», βάσει 
του οποίου οι καταναλωτές αιτούνται κάθε χρόνο νερό. Μας πληροφόρησε επίσης ότι, στο εν 
λόγω έντυπο, αναγράφεται η έγκριση που παραχωρείται από το Τμήμα, η οποία υπογράφεται 
από τον αρμόδιο Επαρχιακό Μηχανικό. Επίσης, μας ανέφερε ότι στην περίπτωση που υπάρχει 
αλλαγή στην εγκεκριμένη ποσότητα, κατόπιν απόφασης/οδηγιών της Διεύθυνσης, γίνεται 
ανάλογη τροποποίηση στο ΣΤΝ και τυχόν υπερκατανάλωση τιμολογείται με κανονικό τέλος. 

4.2 Άντληση νερού από γεωτρήσεις 

4.2.1 Γεώτρηση με αρ. αρ. 83.12 

Η υπό αναφορά γεώτρηση αδειοδοτήθηκε στην Εταιρεία για κτηνοτροφικούς σκοπούς και για την 
κάλυψη των αναγκών της. Σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της άδειας έργου 
υδροληψίας και της άδειας υδροληψίας της υπό αναφορά γεώτρησης, οι οποίες εκδόθηκαν στις 
20.12.2012 και 25.10.2016, αντίστοιχα, η μέγιστη εγκεκριμένη ποσότητα άντλησης νερού 
ανέρχεται στα 60.000 κ.μ τον χρόνο και η συνολική άντληση από αυτήν και από τις γεωτρήσεις με 
αρ. 121.29, 118.47 και 83.13 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 90.000 κ.μ. νερού τον χρόνο. Στον πιο 
κάτω Πίνακα παραθέτουμε στοιχεία που αφορούν στους ελέγχους που διενήργησε το Τμήμα για 
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την τήρηση των όρων της άδειας υδροληψίας της υπό αναφορά γεώτρησης, όπως αυτά 
καταγράφονται στον σχετικό φάκελο του ΤΑΥ. 

Πίνακας 1 - Ενδείξεις μετρητών γεώτρησης αρ. 83.12, σύμφωνα με στοιχεία από ελέγχους του 
Τμήματος. 

Ημερομηνία 
ελέγχου/καταγραφής 

της ποσότητας άντλησης 

Χρονική περίοδος από τον 
τελευταίο έλεγχο/καταγραφή 

της ποσότητας άντλησης 
(μήνες) 

Ένδειξη 
υδρομετρητή  

(κ.μ.) 

Κατανάλωση 
(κ.μ.) 

25.10.2016 Έκδοση άδειας υδροληψίας - - 

23.8.2018 22 97.176 97.176 

17.1.2019 5 123.150 25.974 

3.9.2019 7,5 219.682 96.532 

26.11.2020                              15 313.023 93.341 

Πηγή: Καταστάσεις καταγραφής ένδειξης υδρομετρητών του ΤΑΥ 

Πίνακας 2 -  Κατά αναλογία υπολογισμός ετήσιας ποσότητας νερού που αντλήθηκε από τη 
γεώτρηση αρ. 83.12 – Μέγιστη ποσότητα 60.000 κ.μ./χρόνο. 

Περίοδος Ποσότητα άντλησης (κ.μ.) 

25.10.2016 - 24.10.2017 97.176 * 12/22 μήνες = 53.005 

25.10.2017 - 24.10.2018 (97.176 * 10/22 μήνες) + (25.974* 2/5 μήνες) = 54.561 

25.10.2018 - 24.10.2019 (25.974 * 3/5 μήνες) + 96.532 + (93.341 * 2/15 μήνες) = 124.561 

25.10.2019 - 24.10.2020 93.341 * 12/15 μήνες = 74.673 

25.10.2020 - 26.11.2020 93.341 * 1/15 μήνες = 6.223 

Βάσει των πιο πάνω, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

α. Κατά τα πρώτα τέσσερα έτη λειτουργίας της γεώτρησης (25.10.2016-24.10.2020), 
λαμβάνοντας υπόψη και την αντλούμενη ποσότητα νερού από τη γεώτρηση αρ. 83.13, 
όπως παρουσιάζεται λεπτομερώς στον Πίνακα 3 στην παράγραφο 4.2.2 της Έκθεσής μας, 
προκύπτει υπέρβαση στην ετήσια συνολική ποσότητα νερού που αντλήθηκε από τη 
γεώτρηση αυτή και τις γεωτρήσεις αρ. 83.13, 121.29 και 118.47, που βάσει των όρων 
αδειοδότησης, δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει συνολικά τα 90.000 κ.μ. ετησίως. 

β. Κατά το τρίτο και τέταρτο έτος λειτουργίας της γεώτρησης (25.10.2018-24.10.2020) 
προκύπτει υπέρβαση στην ετήσια ποσότητα άντλησης νερού από την εν λόγω γεώτρηση, 
που βάσει της άδειας έργου υδροληψίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60.000 κ.μ. ετησίως. 
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γ. Το Τμήμα διενεργούσε ελέγχους σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα, με αποτέλεσμα να 
μην καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της τήρησης των όρων αδειοδότησης σε ετήσια 
βάση και η εξαγωγή κατάλληλων και αξιόπιστων συμπερασμάτων για τη σύννομη 
λειτουργία της γεώτρησης.  

Επισημαίνουμε ότι στις σημειώσεις/παρατηρήσεις των ελέγχων αρμόδιου Λειτουργού του 
Τμήματος, σε σχέση με την αντλούμενη ποσότητα από την υπό αναφορά γεώτρηση, που 
διενεργήθηκαν στις 23.8.2018 και 26.11.2020, δεν καταγράφονται οποιαδήποτε σχόλια όσον 
αφορά στην τήρηση των όρων των αδειών, ενώ στις σημειώσεις/παρατηρήσεις του αντίστοιχου 
ελέγχου, που διενεργήθηκε στις 3.9.2019, καταγράφηκε ότι δεν σημειώθηκε υπέρβαση του 
συνολικού ορίου κατανάλωσης μαζί με τις άλλες τρεις γεωτρήσεις (83.13, 121.29, 118.47). Ως εκ 
τούτου, διαφαίνεται ότι το Τμήμα δεν επιδείκνυε την απαιτούμενη επιμέλεια και προσοχή κατά 
τη διενέργεια των ελέγχων, ούτε κατέγραφε τα ευρήματα που εντόπιζε. 

4.2.2 Γεώτρηση με αρ. αρ. 83.13 

Η υπό αναφορά γεώτρηση ανήκει σε ιδιώτη και εκμισθώθηκε στην Εταιρεία την 1.10.2009 για 
δέκα συνεχόμενα έτη. Από επισκόπηση των τμηματικών φακέλων της γεώτρησης, αναφέρουμε τα 
ακόλουθα: 

 Ο τότε ιδιοκτήτης υπέβαλε, κατά το 2010, αίτηση για ανόρυξη γεώτρησης στον Έπαρχο 
Λευκωσίας, που ήταν τότε αρμόδιος επί του θέματος. Ο Έπαρχος αποτάθηκε στο ΤΑΥ για 
απόψεις και ο Διευθυντής του ΤΑΥ, με επιστολή του, ημερ. 19.7.2010, επισήμανε ότι, το 
σημείο για το οποίο υποβλήθηκε αίτηση για ανόρυξη γεώτρησης, βρίσκεται σε περιοχή που 
έχει χαρακτηριστεί ως «ευρισκόμενη σε κίνδυνο» ή ως «υπεραντλούμενη». Ανέφερε επίσης 
ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 3 και 10 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των 
Υδάτων Νόμου (Ν.13(Ι)/2004), τα οποία υποχρεώνουν την αρμόδια Αρχή να λάβει μέτρα για 
πρόληψη της υποβάθμισης της κατάστασης όλων των συστημάτων των υπόγειων υδάτων 
και για διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ άντλησης και ανατροφοδότησης, δεν είναι σε θέση 
να συναινέσει σε περαιτέρω άντληση νερού από την εν λόγω περιοχή. Στη βάση των πιο 
πάνω, καταλήγει ότι, δεν συνιστάται η χορήγηση της αιτούμενης άδειας ανόρυξης, καθότι 
κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα πρόσθετες δεσμεύσεις για το υπόγειο νερό της 
περιοχής. 

Επισήμανε, επίσης, ότι ο εν λόγω υφιστάμενος λάκκος βρισκόταν σε λειτουργία και 
μεταφερόταν παράνομα νερό στην Εταιρεία και εισηγήθηκε τη λήψη των ανάλογων 
μέτρων.  

Με βάση τα πιο πάνω, ο Έπαρχος, με επιστολή του, ημερ. 23.8.2010, ενημέρωσε τον αιτητή 
ότι το αίτημά του για ανόρυξη γεώτρησης απορρίφθηκε, στη βάση των απόψεων του τότε 
Διευθυντή του ΤΑΥ και επισήμανε ότι, εάν δεν σταματούσε αμέσως η μεταφορά νερού, θα 
λαμβάνονταν δικαστικά μέτρα εναντίον του.  
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 Στις 20.9.2012, ο ιδιοκτήτης του υπό αναφορά τεμαχίου υπέβαλε εκ νέου αίτηση για άδεια 
υδροληψίας προς το ΤΑΥ για ανόρυξη γεώτρησης, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών, σε 
νερό, της Εταιρείας και συνδεδεμένης με αυτή επιχείρησης, προσκομίζοντας με την αίτηση, 
άδεια ανόρυξης που εκδόθηκε στις 18.7.1947 επί Αγγλοκρατίας. Το Τμήμα, στο πλαίσιο 
εξέτασης της υπό αναφορά αίτησης, διενήργησε, στις 22.10.2012, επιτόπιο έλεγχο στη 
γεώτρηση, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι υπήρχε λάκκος με αντλητικά μηχανήματα και 
μεταφερόταν νερό, με αγωγό, στην Εταιρεία. Στις 29.11.2012, το ΤΑΥ εξέδωσε άδεια 
υδροληψίας, σύμφωνα με την οποία ο αιτητής θα έπρεπε να εγκαταστήσει ηλεκτρονικό 
υδρομετρητή, καθορίζοντας ως μέγιστη εγκεκριμένη ποσότητα άντλησης νερού από την εν 
λόγω γεώτρηση τα 60.000 κ.μ. νερού τον χρόνο. Η αναιτιολόγητη αλλαγή της στάσης του 
Τμήματος, που δύο χρόνια προηγουμένως είχε εκφράσει αρνητικές απόψεις προς τον 
Έπαρχο, δημιουργεί ερωτηματικά. 

 Στις 22.2.2013, το ΤΑΥ διενήργησε έλεγχο της γεώτρησης, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι 
ο λάκκος ήταν σε λειτουργία και ότι δεν είχε ακόμη τοποθετηθεί υδρομετρητής για τον 
έλεγχο της αντλούμενης ποσότητας και στη συνέχεια δόθηκε οδηγία να ειδοποιηθεί ο 
ιδιοκτήτης της γεώτρησης για την εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υδρομετρητή. Το Τμήμα 
επανέλαβε τον έλεγχο στις 4.7.2016, δηλαδή μετά από πάροδο πέραν των τριών ετών, 
οπότε διαπίστωσε και πάλι ότι ο ιδιοκτήτης δεν είχε εγκαταστήσει ακόμη τον ηλεκτρονικό 
υδρομετρητή. Παρά το μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, το Τμήμα περιορίστηκε 
στο να ζητήσει με επιστολή του, ημερ. 8.7.2016, όπως, εντός 30 ημερών, εγκατασταθεί 
υδρομετρητής για μέτρηση του νερού που αντλείται.  

 Η Εταιρεία υπέβαλε στις 3.5.2017 αίτηση για τροποποίηση της άδειας υδροληψίας της εν 
λόγω γεώτρησης, λόγω αλλαγής του ιδιοκτήτη της και στις 9.5.2017 το ΤΑΥ εξέδωσε νέα 
άδεια υδροληψίας, στους όρους της οποίας περιλαμβανόταν και η τοποθέτηση 
ηλεκτρονικού υδρομετρητή.  

 Στις 2.4.2018, 17.1.2019 και 3.9.2019, το Τμήμα διενήργησε έλεγχο στη γεώτρηση και η 
ένδειξη του υδρομετρητή κατέδειξε ότι είχαν αντληθεί σωρευτικά 473.346, 528.960 και 
529.614 κ.μ. νερού, αντίστοιχα. Το Τμήμα επανέλαβε τον έλεγχο μετά από 14 μήνες στις 
19.11.2020 και η ένδειξη του υδρομετρητή ήταν η ίδια. Την 1.12.2020 επιβεβαίωσε τη 
λειτουργικότητα του υδρομετρητή.  

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, παραθέτουμε τον κατά αναλογία υπολογισμό της 
ποσότητας νερού που αντλήθηκε από την υπό αναφορά γεώτρηση, κατά την περίοδο 
9.5.2017 – 8.5.2020: 
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Πίνακας 3 – Κατ΄ αναλογία υπολογισμός ετήσιας ποσότητας νερού που αντλήθηκε από τη 
γεώτρηση αρ. 83.13. 

Περίοδος Ποσότητα άντλησης (κ.μ.) 

9.5.2017 - 8.5.2018 473.346 + (55.614 * 1/9.5 μήνες) = 479.200 

9.5.2018 - 8.5.2019 55.614 * (8,5/9,5  μήνες) + (654 * 3,5/7,5 μήνες) = 50.065 

9.5.2019 - 8.5.2020* 654 * 4/7,5 μήνες = 349 

9.5.2020 - 1.12.2020* 0 

*Κατά την περίοδο 3.9.2019 – 1.12.2020 η ένδειξη του υδρομετρητή δεν κατέδειξε οποιαδήποτε κατανάλωση. 

Βάσει των πιο πάνω, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

α. Κατά την περίοδο 9.5.2017-8.5.2018, φαίνεται να αντλήθηκαν από την εν λόγω γεώτρηση 
479.200 κ.μ. νερού, δηλαδή 419.200 κ.μ. νερού πέραν της εγκεκριμένης μέγιστης επιτρεπόμενης 
ποσότητας, η οποία, σύμφωνα με την άδεια υδροληψίας που εκδόθηκε στις 9.5.2017, ανερχόταν 
στα 60.000 κ.μ. 

Ο Διευθυντής του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι η ποσότητα των 473.346 κ.μ. νερού δεν θα έπρεπε 
να ληφθεί υπόψη, καθότι αυτή αφορά απλώς την ένδειξη του υδρομετρητή στις 2.4.2018 και, 
κατά την άποψή του, ο κατ’ αναλογία υπολογισμός της ετήσιας ποσότητας νερού που αντλήθηκε 
από τη γεώτρηση με αρ. 83.13 κατά την περίοδο 9.5.2017 – 8.5.2018 δεν είναι ορθός. 

Η Υπηρεσία μας συνεχίζει να διατηρεί τις απόψεις της επί του θέματος, καθότι, για τον κατ΄ 
αναλογία υπολογισμό, βασίστηκε σε στοιχεία του Τμήματος. Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με 
τους όρους της άδειας υδροληψίας της εν λόγω γεώτρησης, που εξέδωσε το Τμήμα στις 9.5.2017, 
θα έπρεπε να εγκατασταθεί ηλεκτρονικός υδρομετρητής, γεγονός που υποδηλώνει ότι μέχρι την 
ημερομηνία αυτή δεν υπήρχε υδρομετρητής στη γεώτρηση. Επίσης, σύμφωνα με 
σημειώσεις/παρατηρήσεις του αρμόδιου Τεχνικού που διενήργησε επιτόπιο έλεγχο και 
προσυπογράφηκαν από αρμόδιο Υδρολόγο, η ένδειξη του υδρομετρητή της εν λόγω γεώτρησης 
στις 2.4.2018 ήταν 473.346 κ.μ. Συνεπώς, βάσει των πιο πάνω στοιχείων, όπως αυτά 
καταγράφονται από το ΤΑΥ, διαφαίνεται ότι η ποσότητα των 479.200 κ.μ. νερού αντλήθηκε κατά 
την περίοδο 9.5.2017 – 8.5.2018. Ακόμη και εάν θεωρηθεί ότι η Εταιρεία συμμορφώθηκε με τις 
γραπτές υποδείξεις του Τμήματος, ημερ. 8.7.2016 και εγκατέστησε ηλεκτρονικό υδρομετρητή 
στην εν λόγω γεώτρηση, οπότε η άντληση που καταγράφηκε περιλαμβάνει και την περίοδο 
8.7.2016 – 9.5.2017, τα συμπεράσματά μας δεν διαφοροποιούνται ουσιωδώς, καθότι και πάλι 
καταδεικνύεται σημαντική παράβαση του όρου της άδειας έργου υδροληψίας και της άδειας 
υδροληψίας της εν λόγω γεώτρησης.    
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β. Παραβίαση του όρου της άδειας έργου υδροληψίας και της άδειας υδροληψίας της 
γεώτρησης αρ. 83.12, αφού, εάν λάβουμε υπόψη την ποσότητα νερού που αντλήθηκε από τη 
γεώτρηση αρ. 83.13 κατά τις περιόδους 9.5.2017 - 8.5.2018 και 9.5.2018 - 8.5.2019, η ετήσια 
συνολική ποσότητα άντλησης νερού από αυτήν και τις γεωτρήσεις με αρ. 83.12, 121.29 και 
118.47, υπερβαίνει σημαντικά τα 90.000 κ.μ. 

γ. Ο αρμόδιος Λειτουργός που διενήργησε τον έλεγχο της γεώτρησης στις 2.4.2018 και 
17.1.2019 δεν κατέγραψε οποιαδήποτε σχόλια, όσον αφορά στην τήρηση των όρων της άδειας 
υδροληψίας.  

δ. Το Τμήμα δεν έλαβε οποιαδήποτε μέτρα κατά του ιδιοκτήτη της γεώτρησης με αρ. 83.13, 
για την πολύ σημαντική υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης ποσότητας άντλησης νερού, ούτε 
και για το γεγονός ότι η γεώτρηση βρισκόταν σε λειτουργία, ενδεχομένως για χρόνια, πριν την 
εξασφάλιση της άδειας υδροληψίας στις 29.11.2012. 

ε. Ενώ η γεώτρηση λειτουργούσε, τουλάχιστον μέχρι και τις 4.7.2016, χωρίς υδρομετρητή 
μέτρησης της αντλούμενης ποσότητας νερού, το Τμήμα περιορίστηκε μόνο στην αποστολή στις 
8.7.2016 μιας προειδοποιητικής επιστολής, σύμφωνα με την οποία ο ιδιοκτήτης της εν λόγω 
γεώτρησης θα έπρεπε εντός 30 ημερών να εγκαταστήσει υδρομετρητή για μέτρηση του νερού 
που αντλείται, χωρίς ωστόσο στη συνέχεια να υπάρχουν οποιεσδήποτε αναφορές για την 
παρακολούθηση του θέματος. 

4.2.3 Γεώτρηση με αρ. αρ. 118.47  

Η υπό αναφορά γεώτρηση ανήκει σε ιδιώτη, ιδιοκτήτη συνδεδεμένης επιχείρησης με την 
Εταιρεία και από αυτή προμηθευόταν νερό η Εταιρεία κατά την περίοδο 2012 μέχρι 2017. Από 
επισκόπηση του φακέλου της υπό αναφορά γεώτρησης διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: 

 Στις 6.9.2012, ο ιδιοκτήτης της γεώτρησης υπέβαλε στο ΤΑΥ αίτηση για καλυπτική άδεια 
έργου υδροληψίας. Στο πλαίσιο εξέτασης της αίτησης, το ΤΑΥ διενήργησε έλεγχο, στις 
11.9.2012, κατά τον οποίο διαπίστωσε ότι στη γεώτρηση υπήρχαν εγκατεστημένα αντλητικά 
μηχανήματα χωρίς υδρομετρητή και χρησιμοποιείτο για τις ανάγκες της επιχείρησής του. Το 
ΤΑΥ στις 23.11.2012 εξέδωσε καλυπτική άδεια έργου υδροληψίας και μεταφοράς νερού στα 
τεμάχια γης της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους της οποίας, η συνολική ποσότητα που 
θα αντλείται δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 55.000 κ.μ. νερού τον χρόνο, θα επιστρέφονταν 
15.000 κ.μ. νερού για κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης του ιδιοκτήτη της γεώτρησης 
και θα τοποθετούνταν δύο ηλεκτρονικοί υδρομετρητές. Στη συνέχεια, στις 24.7.2013 το ΤΑΥ 
εξέδωσε άδεια υδροληψίας με τους ίδιους όρους.  

 Στις 4.3.2016, το Τμήμα διενήργησε έλεγχο της υπό αναφορά γεώτρησης, κατά τον οποίο 
διαπίστωσε ότι, εντός του τεμαχίου υπήρχαν δύο γεωτρήσεις, εκ των οποίων η μία δεν ήταν 
αδειοδοτημένη. Στην αδειοδοτημένη γεώτρηση υπήρχαν αντλητικά μηχανήματα, χωρίς 
υδρομετρητή και ήταν προσωρινά εκτός λειτουργίας. Στη μη αδειοδοτημένη γεώτρηση 
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υπήρχαν αντλητικά μηχανήματα και υδρομετρητής, με ένδειξη 1.445 κ.μ. νερού. Στις 
17.3.2016, το Τμήμα απέστειλε επιστολή προς τον ιδιοκτήτη για να τοποθετήσει 
υδρομετρητή στη γεώτρηση που δεν είχε.  

 Στις 30.5.2016, το Τμήμα εξέδωσε άδεια υδροληψίας για τις υπό αναφορά  δύο γεωτρήσεις, 
βάσει της οποίας ίσχυαν οι υφιστάμενοι όροι για το δικαίωμα μεταφοράς νερού στην 
Εταιρεία και για τη μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα άντλησης των 55.000 κ.μ. νερού, 
συνολικά και από τις δύο γεωτρήσεις. 

 Στη συνέχεια το Τμήμα, κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη της γεώτρησης, εξέδωσε στις 
28.6.2017 τροποποιητική άδεια υδροληψίας, βάσει της οποίας η άδεια ισχύει μόνο για τις 
ανάγκες της επιχείρησής του.  

 Ο επόμενος έλεγχος της γεώτρησης από το Τμήμα έγινε στις 2.4.2020, κατά τον οποίο η 
ένδειξη του υδρομετρητή ήταν 72.144 κ.μ. νερού και στο έντυπο καταγραφής σημειώθηκε 
ότι δεν διενεργήθηκε υπέρβαση.  

 Σε επιστολή, ημερ. 7.12.2020, το Τμήμα μάς επιβεβαίωσε ότι εκείνη την περίοδο δεν 
μεταφερόταν νερό από τις υπό αναφορά γεωτρήσεις προς την Εταιρεία.   

Βάσει των πιο πάνω παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

α. Το Τμήμα δεν διενήργησε οποιονδήποτε έλεγχο της γεώτρησης από τις 24.7.2013, 
ημερομηνία κατά την οποία εξέδωσε την άδεια υδροληψίας, μέχρι τις 4.3.2016, για να 
επιβεβαιώσει την εγκατάσταση των δύο ηλεκτρονικών υδρομετρητών και την τήρηση της 
μέγιστης ετήσιας επιτρεπόμενης ποσότητας άντλησης νερού, σύμφωνα με τους όρους της άδειας, 
παρά το γεγονός ότι σε προηγούμενο έλεγχο, που διενήργησε στις 11.9.2012, διαπίστωσε ότι στη 
γεώτρηση δεν υπήρχε εγκατεστημένος υδρομετρητής, ενώ υπήρχαν εγκατεστημένα αντλητικά 
μηχανήματα.  

Ο επόμενος έλεγχος, σε σχέση με την τήρηση της μέγιστης ετήσιας επιτρεπόμενης ποσότητας 
άντλησης νερού, διενεργήθηκε από το Τμήμα μετά από τέσσερα έτη, στις 2.4.2020, όπου 
σημειώθηκε ότι δεν δημιουργήθηκε υπέρβαση, χωρίς ωστόσο αυτό να τεκμηριώνεται, παρά το 
γεγονός ότι κατά τον προηγούμενο έλεγχο που διενήργησε στις 4.3.2016, διαπιστώθηκε ότι η 
αδειοδοτημένη γεώτρηση εξακολουθούσε να λειτουργεί χωρίς υδρομετρητή.  

Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν οποιαδήποτε στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την τήρηση των όρων 
της άδειας υδροληψίας που εκδόθηκε στις 24.7.2013 και την ποσότητα νερού που μεταφέρθηκε 
στην Εταιρεία.  

β. Το Τμήμα, όταν διαπίστωσε στις 4.3.2016 ότι η πρώτη γεώτρηση λειτουργούσε χωρίς 
υδρομετρητή, τουλάχιστον για περίοδο πέραν των τριών ετών (11.9.2012-4.3.2016) και ότι ο 
ιδιοκτήτης ανόρυξε και λειτουργούσε παράνομα δεύτερη γεώτρηση, περιορίστηκε μόνο στην 
αποστολή στις 17.3.2016 μιας επιστολής, σύμφωνα με την οποία ο ιδιοκτήτης θα έπρεπε, εντός 
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30 ημερών, να εγκαταστήσει υδρομετρητή, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν οποιεσδήποτε αναφορές 
για την παρακολούθηση του θέματος.  

Ο Διευθυντής του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι το Τμήμα ειδοποίησε τον ιδιοκτήτη της γεώτρησης 
για να υποβάλει αίτηση για τη νομιμοποίηση της παράνομης γεώτρησης που εντόπισε στις 
4.3.2016, για τον λόγο ότι την περίοδο εκείνη το Τμήμα δεχόταν αιτήσεις για νομιμοποίηση 
υφιστάμενων γεωτρήσεων. Ως εκ τούτου, όπως αναφέρει, θα ήταν άδικο για τον ιδιοκτήτη εάν 
γινόταν καταγγελία εναντίον του. 

4.2.4 Γεώτρηση με αρ. 121.29  

Η υπό αναφορά γεώτρηση αδειοδοτήθηκε σε ιδιώτη και, σύμφωνα με ελέγχους του Τμήματος, η 
Εταιρεία προμηθευόταν το 2011, χωρίς άδεια, νερό από αυτή, ενώ το 2015 η γεώτρηση είχε 
εγκαταλειφθεί και επιχωθεί. Από επισκόπηση του φακέλου της υπό αναφορά γεώτρησης 
προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 Σε επιτόπια επίσκεψη που πραγματοποίησε στις 9.11.2011, το ΤΑΥ διαπίστωσε την 
εγκατάσταση αντλητικών μηχανημάτων και μεταφορά νερού από την υπό αναφορά 
γεώτρηση προς την Εταιρεία, χωρίς άδεια υδροληψίας, κατά παράβαση της παραγράφου 1 
του άρθρου 82 του Ν.79(Ι)/2010 και των όρων της άδειας έργου υδροληψίας της 
γεώτρησης. Το Τμήμα, με σχετική επιστολή, ημερ. 17.11.2011, ζήτησε από τον ιδιοκτήτη της 
γεώτρησης όπως τερματίσει αμέσως την άντληση και μεταφορά νερού από τη γεώτρησή 
του, καθότι σε αντίθετη περίπτωση το Τμήμα θα λάμβανε δικαστικά μέτρα εναντίον του, 
χωρίς άλλη προειδοποίηση.  

 Στις 2.7.2012, ο ιδιοκτήτης υπέβαλε αίτηση για άδεια υδροληψίας και μεταφοράς νερού 
στην Εταιρεία και σε επιτόπιο έλεγχο που διενήργησε το ΤΑΥ στις 22.10.2012, στο πλαίσιο 
εξέτασης της αίτησης, διαπίστωσε ότι στη γεώτρηση δεν υπήρχαν εγκατεστημένα αντλητικά 
μηχανήματα, κάτι το οποίο, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, ήταν προσωρινό, λόγω βλάβης της 
τουρπίνας. Το Τμήμα εξέδωσε στις 23.11.2012 την άδεια υδροληψίας, βάσει της οποίας θα 
έπρεπε να εγκατασταθεί υδρομετρητής στη γεώτρηση και παρεχόταν έγκριση για μεταφορά 
νερού στην Εταιρεία, με μέγιστη ετήσια ποσότητα άντλησης τα 40.000 κ.μ. νερού.  

 Μετά την παρέλευση τριών χρόνων, στις 6.10.2015, το ΤΑΥ διενήργησε επαναληπτικό 
έλεγχο, κατά τον οποίο διαπίστωσε ότι η γεώτρηση ήταν αχρησιμοποίητη και χωρίς 
αντλητικά μηχανήματα και στη συνέχεια, στις 4.12.2020 διαπίστωσε ότι η γεώτρηση είχε 
εγκαταλειφθεί και επιχωθεί.  

Βάσει των πιο πάνω παρατηρήσαμε ότι, από τις 23.11.2012 που εκδόθηκε η άδεια υδροληψίας 
της υπό αναφορά γεώτρησης, μέχρι τις 6.10.2015 όταν διαπιστώθηκε ότι η γεώτρηση ήταν 
αχρησιμοποίητη, το Τμήμα δεν τηρούσε οποιαδήποτε στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την 
τήρηση των όρων της άδειας υδροληψίας και της ποσότητας νερού που αντλήθηκε και 
μεταφέρθηκε στην Εταιρεία.  
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4.2.5 Γεωτρήσεις με αρ. 12.21 (σημεία Α, Β και Γ).  

Οι υπό αναφορά γεωτρήσεις ανορύχθηκαν σε τεμάχιο που ανήκει στην οικογένεια του ιδιοκτήτη 
της Εταιρείας και σύμφωνα με στοιχεία του ΤΑΥ, η Εταιρεία προμηθευόταν νερό τουλάχιστον από 
το 2008, από τις γεωτρήσεις στα σημεία Β και Γ. Από επισκόπηση των τμηματικών φακέλων των 
γεωτρήσεων αναφέρουμε τα ακόλουθα: 

 Στο πλαίσιο εξέτασης αίτησης για λειτουργία των υπό αναφορά γεωτρήσεων, ο αρμόδιος 
Λειτουργός του ΤΑΥ υπέβαλε, στις 4.8.2008 και 16.11.2009, απόψεις προς τον Έπαρχο, 
σύμφωνα με τις οποίες συνιστούσε στην παραχώρηση καλυπτικής άδειας για ανόρυξη 
γεώτρησης στο σημείο Γ, με σκοπό τη μεταφορά νερού στην Εταιρεία, ενώ τα σημεία Α και 
Β θα έπρεπε να εγκαταλειφθούν και σφραγιστούν. Ανέφερε επίσης ότι, η μέγιστη ποσότητα 
άντλησης νερού δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει τα 20.000 κ.μ. τον χρόνο και να εγκατασταθεί 
υδρομετρητής, στην παρουσία λειτουργού του ΤΑΥ, ο οποίος να σφραγιστεί και να 
παραδοθεί αντικλείδι στον λειτουργό του ΤΑΥ, για να διενεργεί τον έλεγχο ανά τρίμηνο. 

Ανέφερε επίσης ότι, από το 2008 διαπιστώθηκε ότι στο υπό αναφορά τεμάχιο γινόταν 
σημαντική υπεράντληση, που επηρέασε διπλανή γεώτρηση επαγγελματιών γεωργών, με 
αποτέλεσμα το υδρόστρωμα να κινδυνεύει άμεσα να υπεραντληθεί, καθώς και ότι σε 
επιτόπια επίσκεψη, στις 7.4.2009, το ΤΑΥ διαπίστωσε ότι η γεώτρηση στο σημείο Β, που θα 
έπρεπε να είχε εγκαταλειφθεί και σφραγιστεί, ήταν σε πλήρη λειτουργία, με εγκατεστημένο 
υδρομετρητή και ένδειξη 41.398 κ.μ. νερού. Ο Έπαρχος, στις 18.12.2009, εξέδωσε 
καλυπτική άδεια ανόρυξης γεώτρησης στο σημείο Γ.  

 Στις 29.11.2012, ο Διευθυντής του ΤΑΥ, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, εξέδωσε 
καλυπτική άδεια έργου υδροληψίας για το σημείο Β και σύμφωνα με τους σχετικούς όρους, 
η συνολική ποσότητα νερού που θα αντλείται από τις γεωτρήσεις στα σημεία Β και Γ δεν θα 
έπρεπε να υπερβαίνει τα 20.000 κ.μ. τον χρόνο, ενώ επιτρεπόταν η μεταφορά νερού στην 
Εταιρεία. Αναφέρουμε ότι, στην έκθεση του επιτόπιου ελέγχου, που διενεργήθηκε στις 
25.10.2012 από το Τμήμα, στο πλαίσιο εξέτασης του υπό αναφορά αιτήματος, γίνεται 
σύσταση όπως εγκατασταθούν ηλεκτρονικοί υδρομετρητές στις δύο γεωτρήσεις για 
καλύτερο έλεγχο της αντλούμενης ποσότητας, λόγω παραπόνων από επαγγελματίες 
γεωργούς, ότι επηρεάστηκαν γειτονικές γεωτρήσεις από την υπεράντληση. Στις 8.7.2013, το 
Τμήμα εξέδωσε άδεια υδροληψίας για τα σημεία Β και Γ των υπό αναφορά γεωτρήσεων, με 
τους ίδιους όρους.  

 Στις 8.5.2014, το ΤΑΥ εξέδωσε τροποποιητική άδεια υδροληψίας, βάσει της οποίας η 
μέγιστη αντλούμενη ποσότητα νερού αυξήθηκε στα 40.000 κ.μ. τον χρόνο. Στη συνέχεια, 
στις 28.5.2014 το ΤΑΥ εξέδωσε τροποποιητική άδεια υδροληψίας, με ισχύ μέχρι τις 
31.12.2014, βάσει της οποίας η μέγιστη αντλούμενη ποσότητα νερού αυξήθηκε στα 45.000 
κ.μ. τον χρόνο, εκ των οποίων τα 5.000 κ.μ. θα χρησιμοποιούνταν για τις ανάγκες άλλης 
επιχείρησης και για τον σκοπό αυτό θα έπρεπε να τοποθετηθεί ξεχωριστός υδρομετρητής. 
Στις 20.5.2016, το ΤΑΥ ανανέωσε την άδεια υδροληψίας μέχρι τις 30.4.2017 με τους ίδιους 
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όρους. Το Τμήμα μάς πληροφόρησε ότι δεν υπάρχει αγωγός για μεταφορά νερού στην άλλη 
επιχείρηση, συνεπώς το αντλούμενο νερό χρησιμοποιείτο μόνο για τις ανάγκες της 
Εταιρείας. 

 Σύμφωνα με το έντυπο λεπτομερειών του φακέλου αλληλογραφίας των γεωτρήσεων, σε 
επιτόπιους ελέγχους, που πραγματοποίησε αρμόδιος Λειτουργός του ΤΑΥ, στις 14.9.2015 
και 26.9.2017, διαπιστώθηκε ότι, από τις υπό αναφορά γεωτρήσεις, αντλείτο σημαντική 
ποσότητα νερού. Επίσης, από επιτόπιο έλεγχο στις 15.2.2016, διαπιστώθηκε ότι οι 
υδρομετρητές είχαν αφαιρεθεί, ενώ κατά τον επόμενο έλεγχο του Τμήματος, στις 
29.6.2016, διαπιστώθηκε ότι αυτοί είχαν εγκατασταθεί και η ποσότητα άντλησης νερού 
ήταν πολύ μεγάλη. Επίσης, σε ελέγχους που διενήργησε το Τμήμα στις 4.9.2019, 19.9.2019 
και 23.10.2019, διαπίστωσε ότι οι υδρομετρητές δεν λειτουργούσαν και όπως πρόσθετα 
σημειώνεται, όσον αφορά στον έλεγχο στις 4.9.2019 για το σημείο Β, η γεώτρηση 
λειτουργούσε. Στις 30.10.2019, το ΤΑΥ απέστειλε προειδοποιητική επιστολή προς τον 
ιδιοκτήτη της γεώτρησης για να προβεί στην εγκατάσταση υδρομετρητών εντός 30 ημερών. 
Ο επόμενος έλεγχος του Τμήματος διενεργήθηκε στις 29.7.2020 και δεν υπάρχουν 
οποιαδήποτε στοιχεία για την ακριβή ημερομηνία της εγκατάστασης των νέων 
υδρομετρητών.  

 Το θέμα της υπεράντλησης του υδροφορέα της περιοχής θίγεται και στην απαντητική 
επιστολή του ΤΑΥ, ημερ. 5.8.2014, προς το Κοινοτικό Συμβούλιο στα όρια του οποίου 
βρίσκεται η γεώτρηση, με την οποία πληροφορεί τον Πρόεδρό του ότι το Τμήμα, με στόχο 
να ικανοποιήσει τις ανάγκες σε νερό της Εταιρείας, αφού διερεύνησε διάφορες πιθανές 
λύσεις, κατάληξε στη λύση παροχής νερού από το φράγμα, σε συνδυασμό με νερό από 
διάφορες γεωτρήσεις στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και η υπό αναφορά γεώτρηση. 
Αναφέρεται επίσης ότι, ένεκα της υπεράντλησης του υδροφορέα, το ΤΑΥ επισήμανε στον 
ιδιοκτήτη της γεώτρησης ότι η άντληση από αυτήν θα έπρεπε να είναι η τελευταία τους 
επιλογή.  

 Στους ακόλουθους Πίνακες παρουσιάζονται στοιχεία από τους ελέγχους που διενήργησε το 
Τμήμα για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους όρους των αδειών υδροληψίας των 
υπό αναφορά γεωτρήσεων, όπως αυτά καταγράφονται στον σχετικό φάκελο: 

  



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΥ/01/2021 

 

 

20 
 

Πίνακας 4 - Στοιχεία από τους ελέγχους του Τμήματος για την τήρηση των όρων της άδειας 
υδροληψίας της γεώτρησης αρ. 12.21 σημείο Β. 

Ημερομηνία καταγραφής 
Χρονική περίοδος 
από την τελευταία 

καταγραφή/έλεγχο (μήνες) 

Ένδειξη 
υδρομετρητή 

(κ.μ.) 

Κατανάλωση 
(κ.μ.) 

8.7.2013 έκδοση άδειας υδροληψίας - - 

14.8.2013 καταγεγραμμένη πρώτη ένδειξη 42.004 - 
16.10.2013 2 58.322 16.318 

11.12.2013 2 68.547 10.225 

28.2.2014 2,5 69.327 780 

30.6.2014 4 71.275 1.948 

4.9.2014 2 77.906 6.631 

11.3.2015 6,5 88.614 10.708 

29.6.2015 3,5 88.744 130 

14.9.2015 2,5 99.319 10.575 

15.2.2016  5,5 οι υδρομετρητές ήταν αφαιρεμένοι 
29.6.2016 

τοποθέτηση υδρομετρητών 
1-2 μήνες προηγουμένως 

4,5 8.050 8.050 

26.9.2017 15 49.138 41.088 

5.3.2018 5,5 63.287 14.149 

*4.9.2019 18 86.197 22.910 

**19.9.2019 0,5 86.197 0 

**23.10.2019 1 86.197 0 

4.12.2019 τοποθέτηση νέου μετρητή 

29.7.2020 8 7.917 7.917 

2.12.2020 4 14.617 6.700 

* Η γεώτρηση αντλούσε και ο υδρομετρητής δεν λειτουργούσε. 

** Η γεώτρηση δεν αντλούσε και ο υδρομετρητής δεν λειτουργούσε. 

  



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΥ/01/2021 

 

 

21 
 

Πίνακας 5 - Στοιχεία από τους ελέγχους του Τμήματος για την τήρηση των όρων της άδειας 
υδροληψίας της γεώτρησης αρ. 12.21 σημείο Γ. 

Ημερομηνία καταγραφής 
Χρονική περίοδος από την 

τελευταία καταγραφή/ έλεγχο 
(μήνες) 

Ένδειξη 
υδρομετρητή 

(κ.μ.) 

Κατανάλωση 
(κ.μ.) 

8.7.2013 έκδοση άδειας υδροληψίας - - 

14.8.2013 πρώτη καταγεγραμμένη ένδειξη 41.893 - 

16.10.2013 2 41.894 1 

11.12.2013 2 41.896 2 

28.2.2014 2,5 41.896 0 

30.6.2014 4 46.440 4.544 

14.9.2014 2 59.211 12.771 

11.3.2015 6,5 75.871 16.660 

23.7.2015 
αλλαγή υδρομετρητή 

4,5 81.920 6.049 

14.9.2015 2 10.899 10.899 

15.2.2016 5 οι υδρομετρητές είχαν αφαιρεθεί 
29.6.2016 

τοποθέτηση υδρομετρητών 
1-2 μήνες προηγουμένως 

4,5 12.441 12.441 

26.9.2017 15 54.303 41.862 

5.3.2018 5,5 69.903 15.600 
4.9.2019 18 112.517 42.614 

19.9.2019 0,5 112.725 208 
23.10.2019 1 117.740 5.015 
30.10.2019 στάληκε επιστολή για τοποθέτηση υδρομετρητή 
11.8.2020 9,5 11.137 11.137 

2.12.2020 3,5 19.664 8.527 

Πηγή: Καταστάσεις καταγραφής ένδειξης υδρομετρητών του ΤΑΥ 
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Πίνακας 6 - Κατά αναλογία υπολογισμός ετήσιας ποσότητας νερού που αντλήθηκε από τις      
γεωτρήσεις αρ. 12.21 σημεία Β και Γ. 

Περίοδος 
Κατανάλωση γεώτρησης 

αρ. 12.21 Β 
(κ.μ.) 

Κατανάλωση γεώτρησης 
αρ. 12.21 Γ 

(κ.μ.) 

Συνολική 
κατανάλωση 

(κ.μ.) 
14.8.2013-7.5.2014* 16.318+10.225+780+(1.948*2/4) = 

28.297 
1+2+0+(4.544*2/4) = 2.275 30.572 

8.5.2014-7.5.2015 (1.948*2/4)+6.631+10.708+ 
(130*2/3,5) = 18.387  

(4.544*2/4)+12.771+16.660+ 
(6.049*1,5/4,5) = 33.719 

52.106 

8.5.2015-19.5.2016 (130*1,5/3,5)+10.575 = 10.631  (6.049*3/4,5)+10.899+ 
(12.441*3/4,5) = 23.226 

33.857 
Ενδεχομένως 
και 
μεγαλύτερη 

20.5.2016-30.4.2017 8.050+(41.088*10/15) = 35.442 (12.441*1,5/4,5)+(41.862*10/15)= 
32.055 

67.497 

1.5.2017-30.4.2018 (41.088*5/15)+14.149+ 
(22.910*2/18) = 30.391 

(41.862*5/15)+15.600+ 
(42.614*2/18) = 34.289 

64.680 

1.5.2018-30.4.2019 22.910*12/18 = 15.273 42.614*12/18 = 28.409 43.682 
1.5.2019-30.4.2020 (22.910*4/18)+(7.917*5/8) = 

10.039 
(42.614*4/18)+208+5.015+ 
(11.137*6/9,5) = 21.727 

31.766 

1.5.2020-2.12.2020 (7.917*3/8)+6.700 = 9.669 
(7 μήνες) 

(11.137*3,5/9,5)+8.527 = 12.630 
(7 μήνες) 

22.299 

* Για την περίοδο από την 8.7.2013 (ημερομηνία έκδοσης της άδειας υδροληψίας) μέχρι τις 7.5.2014, η μέγιστη 
ετήσια επιτρεπόμενη ποσότητα άντλησης νερού ανέρχεται στα 16.667 κ.μ. (20.000 κ.μ. * 10/12 μήνες). 

Βάσει των πιο πάνω παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

α. Δεν εντοπίσαμε στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τη διερεύνηση στην οποία αναφέρει το 
ΤΑΥ στην υπό αναφορά επιστολή του, προς το Κοινοτικό Συμβούλιο, για τον εντοπισμό πιθανών 
λύσεων για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε νερό και την υπόδειξη που έγινε προς την 
Εταιρεία, ότι η άντληση από τις υπό αναφορά γεωτρήσεις πρέπει να είναι η τελευταία της 
επιλογή. 

β. Δεν εντοπίσαμε στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους λόγους για τους οποίους το Τμήμα 
διαφοροποίησε τις απόψεις του και παρά το γεγονός ότι, από τον επιτόπιο έλεγχο που 
διενεργήθηκε στις 25.10.2012, καταδείχτηκε ξανά το πρόβλημα της υπεράντλησης του 
υδροφορέα της περιοχής, τελικά εξέδωσε, στις 29.11.2012 και 8.7.2013, άδεια ανόρυξης 
γεώτρησης και άδεια υδροληψίας, αντίστοιχα, από το σημείο Β του τεμαχίου. 

γ. Δεν εντοπίσαμε στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους λόγους για τους οποίους το Τμήμα 
ενέκρινε, για τη χρονική περίοδο 28.5.2014-31.12.2014, την αύξηση της μέγιστης ετήσιας 
επιτρεπόμενης ποσότητας άντλησης νερού, από 20.000 κ.μ. σε 40.000 κ.μ. και για την ανανέωση 
του υπό αναφορά όρου για τη χρονική περίοδο 20.5.2016-30.4.2017, δεδομένου του 
προβλήματος υπεράντλησης του υδροφορέα της περιοχής και της συνεχιζόμενης, σύμφωνα με 
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τους ελέγχους του Τμήματος, άντλησης νερού από τις εν λόγω γεωτρήσεις πέραν της μέγιστης 
συνολικής ετήσιας επιτρεπόμενης ποσότητας. 

δ. Η άδεια των γεωτρήσεων στα σημεία Β και Γ έληξε στις 31.12.2014 και ανανεώθηκε, με 
καθυστέρηση, στις 20.5.2016 με ισχύ μέχρι τις 30.4.2017. Συνεπώς για τις περιόδους 1.1.2015-
19.5.2016 και από 1.5.2017 μέχρι σήμερα, δεν υπήρχαν εγκεκριμένες ποσότητες άντλησης, 
παρόλο ότι οι γεωτρήσεις χρησιμοποιούνταν. 

ε. Κατά την περίοδο 14.8.2013-7.5.2014 φαίνεται να αντλήθηκαν από τις εν λόγω γεωτρήσεις 
συνολικά 30.572 κ.μ. νερού, δηλαδή 10.572 κ.μ. νερού πέραν της εγκεκριμένης μέγιστης 
επιτρεπόμενης ποσότητας, η οποία, σύμφωνα με την άδεια υδροληψίας που εκδόθηκε στις 
8.7.2013, ανερχόταν στα 20.000 κ.μ. 

στ. Κατά την περίοδο 8.5.2014-7.5.2015 φαίνεται να αντλήθηκαν από τις εν λόγω γεωτρήσεις 
συνολικά 52.106 κ.μ. νερού, δηλαδή 12.106 κ.μ. νερού πέραν της εγκεκριμένης μέγιστης 
επιτρεπόμενης ποσότητας, η οποία, σύμφωνα με την άδεια υδροληψίας που τροποποιήθηκε στις 
28.5.2014, ανερχόταν στα 40.000 κ.μ. 

ζ. Κατά την περίοδο 8.5.2015-19.5.2016 φαίνεται να αντλήθηκαν από τις εν λόγω γεωτρήσεις 
συνολικά 33.857 κ.μ. νερού. Δεδομένου όμως ότι, σύμφωνα με τους ελέγχους του Τμήματος, 
κατά την περίοδο 15.2.2016-29.6.2016 φαίνεται να μην υπήρχαν σε λειτουργία οι υδρομετρητές 
των γεωτρήσεων, η πραγματική συνολική άντληση ενδεχομένως να είναι μεγαλύτερη.  

η. Κατά την περίοδο 20.5.2016-30.4.2017 φαίνεται να αντλήθηκαν από τις εν λόγω γεωτρήσεις 
συνολικά 67.497 κ.μ. νερού, δηλαδή 27.497 κ.μ. νερού πέραν της εγκεκριμένης μέγιστης 
επιτρεπόμενης ποσότητας, η οποία, σύμφωνα με την άδεια υδροληψίας που ανανεώθηκε στις 
20.5.2016, ανερχόταν στα 40.000 κ.μ. 

θ. Κατά τις περιόδους 1.5.2017-30.4.2018 και 1.5.2018-30.4.2019 φαίνεται να αντλήθηκαν 
από τις εν λόγω γεωτρήσεις συνολικά 64.679 κ.μ. και 43.682 κ.μ. νερού, αντίστοιχα. Εάν 
θεωρήσουμε ότι ίσχυαν οι όροι της άδειας υδροληψίας που ανανεώθηκε για την περίοδο 
20.5.2016-31.12.2017, τότε αντλήθηκαν 24.679 κ.μ. και 3.682 κ.μ. νερού πέραν της εγκεκριμένης 
μέγιστης επιτρεπόμενης ποσότητας, αντίστοιχα. 

ι. Κατά τις περιόδους 1.5.2019-30.4.2020 και 1.5.2020-2.12.2020 φαίνεται να αντλήθηκαν 
από τις εν λόγω γεωτρήσεις συνολικά 31.766 κ.μ. και 22.299 κ.μ. νερού, αντίστοιχα. Δεδομένου 
όμως ότι, σύμφωνα με τους ελέγχους του ΤΑΥ, κατά την περίοδο 4.9.2019-30.10.2019, οι 
υδρομετρητές ήταν χαλασμένοι και δεν υπάρχουν στοιχεία για την ακριβή ημερομηνία 
εγκατάστασης νέων υδρομετρητών, αφού ο επόμενος έλεγχος του Τμήματος διενεργήθηκε στις 
11.8.2020, κατά πάσα λογική πιθανότητα η πραγματική συνολική άντληση ήταν πολύ 
μεγαλύτερη. 
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κ. Το ΤΑΥ δεν έλαβε οποιαδήποτε μέτρα κατά του ιδιοκτήτη των γεωτρήσεων για τις 
συνεχιζόμενες αντλήσεις νερού, πέραν της εγκεκριμένης συνολικής μέγιστης επιτρεπόμενης 
ποσότητας. 

Αναφορικά με την παραχώρηση άδειας ανόρυξης και άντλησης σε υπεραντλούμενο υδροφορέα, 
ο Διευθυντής του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι το πρόβλημα της υπεράντλησης ισχύει σε 16 από 
τους 19 υδροφορείς της ελεύθερης Κύπρου και συνεπώς, η πλειονότητα των γεωτρήσεων 
βρίσκεται μέσα σε υπεραντλούμενους υδροφορείς. Ως εκ τούτου, με βάση την πολιτική που 
ακολουθεί το ΤΑΥ, παραχωρούνται άδειες σε υπεραντλούμενους υδροφορείς, σύμφωνα με 
συγκεκριμένα κριτήρια π.χ. παραχωρούνται άδειες στους επαγγελματίες, το επάγγελμα των 
οποίων αποτελεί για αυτούς βιοπορισμό. Επομένως, όπως μας ανέφερε, δεν είναι εύκολο να 
καταργηθεί η άντληση νερού για επαναφορά της καλής κατάστασης των υδροφορέων, γιατί αυτό 
θα δημιουργούσε έντονο κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα. Μας πληροφόρησε επίσης ότι η πιο 
πάνω πολιτική εφαρμόστηκε και στην περίπτωση της Εταιρείας, της οποίας η λειτουργία είναι 
μοναδική του τύπου της στην Κύπρο και που αδειοδοτήθηκε στην περιοχή εκείνη και συνεπώς 
ήταν επόμενο ότι, με την πάροδο του χρόνου, οι ανάγκες της θα αυξάνονταν. Μας πληροφόρησε 
περεταίρω ότι το ΤΑΥ, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα της Εταιρείας, τις εύλογες ανάγκες της και 
τη δύσκολη υδατική κατάσταση, αποφάσισε να της παραχωρήσει και ποσότητες νερού από το 
Φράγμα, με καθορισμένο επιτρεπόμενο όριο άντλησης, ώστε αυτή να γνωρίζει ότι υπάρχει 
περιορισμός και δεν μπορεί ανεξέλεγκτα να καταναλώνει νερό. 

Η Υπηρεσία μας διευκρινίζει ότι, σε καμία περίπτωση δεν εξέφρασε την άποψη για κατάργηση 
της άντλησης νερού για την επαναφορά της καλής κατάστασης του υδροφορέα, αλλά θεωρεί 
δεδομένο ότι οι αποφάσεις για έγκριση ή απόρριψη αιτημάτων για ανόρυξη και λειτουργία 
γεωτρήσεων, πρέπει να λαμβάνονται μετά από εξέταση της κατάστασης του επηρεαζόμενου 
υδροφορέα, αλλά και του ενδεχόμενου επηρεασμού της λειτουργίας γειτονικών γεωτρήσεων.  

Ο Διευθυντής του ΤΑΥ συμφώνησε με τις διαπιστώσεις μας, που αφορούν στις υπεραντλήσεις 
από την Εταιρεία και ότι θα έπρεπε να ληφθούν μέτρα εναντίον της, αλλά και των υπόλοιπων 
χρηστών της περιοχής, βάσει των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας. 

4.2.6 Γεώτρηση με αρ.  148.205 

Από επισκόπηση του τμηματικού φακέλου της υπό αναφορά γεώτρησης, που αδειοδοτήθηκε σε 
ιδιώτη και από την οποία προμηθεύονται νερό, τόσο η Εταιρεία, όσο και επιχείρηση, η οποία 
ανήκει στην οικογένεια του ιδιοκτήτη της Εταιρείας, αναφέρουμε τα ακόλουθα: 

 Στις 15.5.2018, το ΤΑΥ εξέδωσε σε ιδιώτη άδεια υδροληψίας για την υπό αναφορά 
γεώτρηση, για κάλυψη των αναγκών επιχείρησης, σύμφωνα με την οποία η συνολική 
ποσότητα που θα αντλείται από αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25.000 κ.μ. νερού τον 
χρόνο. Στις 10.12.2018, το ΤΑΥ εξέδωσε τροποποιητική άδεια υδροληψίας για μεταφορά 
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νερού στην Εταιρεία και σε επιχείρηση που ανήκει στην οικογένεια του ιδιοκτήτη της 
Εταιρείας, με μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα άντλησης νερού τα 60.000 κ.μ.  

 Από έλεγχο που διενήργησε το ΤΑΥ στις 11.10.2019, διαπίστωσε ότι υπήρχαν δύο παροχές 
πριν τον υδρομετρητή (ένδειξη 41.250 κ.μ.) και στις 30.10.2019 απέστειλε προειδοποιητική 
επιστολή προς τον ιδιοκτήτη της γεώτρησης για την αφαίρεσή τους. Σε επαναληπτικό 
έλεγχο που διενήργησε το ΤΑΥ 11 μήνες μετά, στις 9.9.2020 και στη συνέχεια στις 
12.10.2020 (ένδειξη υδρομετρητή 104.833 κ.μ.) διαπίστωσε ότι οι παροχές 
εξακολουθούσαν να υπάρχουν και ότι ο υδρομετρητής δεν λειτουργούσε. Λόγω των πιο 
πάνω, δεν κρίθηκε σκόπιμος ο υπολογισμός της ποσότητας νερού που αντλήθηκε πέραν 
του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου.  

 Στις 26.11.2020, το ΤΑΥ απέστειλε επιστολή στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για να 
προωθήσει ενέργειες για έκδοση κατηγορητηρίου εναντίον του ιδιοκτήτη της γεώτρησης 
για α) άντληση νερού χωρίς να καταμετράται ορθά η αντλούμενη ποσότητα, λόγω 
εγκατεστημένων παροχών πριν τον υδρομετρητή και μη τήρηση του όρου της άδειας 
υδροληψίας, που αφορά στην επιτρεπόμενη ποσότητα άντλησης και για β) άντληση νερού 
χωρίς να καταμετράται η αντλούμενη ποσότητα, καθώς ο υδρομετρητής είναι εκτός 
λειτουργίας. Κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι, η προώθηση των υπό αναφορά 
ενεργειών από το ΤΑΥ, ακολούθησε την ηλεκτρονική αλληλογραφία, ημερ. 24.11.2020, της 
Υπηρεσίας μας, με την οποία ζητούσαμε την προσκόμιση στοιχείων που αφορούσαν, 
μεταξύ άλλων και στη λειτουργία των γεωτρήσεων από τις οποίες προμηθεύεται νερό η 
Εταιρεία.  

Ζητήσαμε να πληροφορηθούμε τους λόγους για τους οποίους το Τμήμα έλαβε μέτρα μόνο 
στην περίπτωση της γεώτρησης με αρ. 148.205, παρά το γεγονός ότι και στις άλλες 
περιπτώσεις γεωτρήσεων διενεργήθηκαν παρανομίες, οι οποίες, εν γνώσει του, 
συντελούνταν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης, ζητήσαμε να πληροφορηθούμε τους 
λόγους για τους οποίους το Τμήμα προώθησε την υπόθεση της γεώτρησης με αρ. 148.205 
στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ένα χρόνο μετά τον εντοπισμό της παρανομίας, 
χωρίς να είχε εντοπίσει στο μεσοδιάστημα οποιαδήποτε στοιχεία που να διαφοροποιούσαν 
τη φύση και τη σοβαρότητα της παρανομίας. Επισημάναμε ότι, το εδάφιο (δ) του άρθρου 
111 του περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου διαλαμβάνει ότι, κανένα πρόσωπο δεν 
επιτρέπεται να λάβει νερό από οποιαδήποτε γεώτρηση, πέραν της ποσότητας που 
αναγράφεται στην άδεια υδροληψίας αυτής. Επίσης, το άρθρο 112 προνοεί ότι, σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης, μεταξύ άλλων και με το υπό αναφορά άρθρο, το πρόσωπο 
είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν 
υπερβαίνει τους 12 μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €12.000 ή και στις 
δύο αυτές ποινές, καθώς και ότι το Δικαστήριο δύναται, σε περίπτωση καταδίκης, επιπλέον 
των πιο πάνω ποινών, να διατάξει την πλήρωση, το κλείσιμο ή την καταστροφή της 
γεώτρησης, σε σχέση με την οποία διαπράχθηκε το αδίκημα. 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΥ/01/2021 

 

 

26 
 

Ο Διευθυντής του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι το Τμήμα προχώρησε στην καταγγελία του ιδιοκτήτη 
της γεώτρησης με αρ. 148.205, μετά από επανειλημμένες προφορικές προειδοποιήσεις προς τον 
εν λόγω ιδιοκτήτη, για τη λειτουργία της γεώτρησης χωρίς υδρομετρητή ή με υδρομετρητή που 
βρισκόταν χωρίς λειτουργία και για την εγκατάσταση εξαγωγής νερού πριν τον υδρομετρητή, 
αλλά αυτός δεν είχε συμμορφωθεί χωρίς καμία δικαιολογία. Το Τμήμα επέδειξε μεγάλη ανοχή με 
τον εν λόγω ιδιοκτήτη, όπως επιδεικνύει με όλους και βρισκόταν σε αναμονή για τη συμμόρφωσή 
του, πέραν του ενός έτους, η οποία δεν έγινε και τελικά καταγγέλθηκε. 

Μας πληροφόρησε επίσης ότι, σε αντίθεση με τον εν λόγω ιδιοκτήτη της γεώτρησης με αρ. 
148.205, η Εταιρεία επιδείκνυε προσπάθεια να ανταποκρίνεται σχετικά σύντομα στις 
παρατηρήσεις του Τμήματος, όσον αφορά στην εγκατάσταση υδρομετρητών, καθώς επίσης και 
ότι η Εταιρεία δεν φάνηκε να χρησιμοποιεί παράνομους τρόπους προμήθειας νερού για να 
παρουσιάζονται εικονικές ενδείξεις στους υδρομετρητές, όπως στην περίπτωση του ιδιοκτήτη της 
υπό αναφορά γεώτρησης. 

Η Υπηρεσία μας δεν συμφωνεί με τις απόψεις του ΤΑΥ, αφού σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος 
για την περίοδο 2009 μέχρι 2012, η Εταιρεία αντλούσε και μετέφερε παράνομα νερό από τη 
γεώτρηση με αρ. 83.13 (την οποία είχε εκμισθώσει το 2009) στις εγκαταστάσεις της, ενώ, μέχρι 
και το 2017, η εν λόγω γεώτρηση λειτουργούσε χωρίς υδρομετρητή για την καταγραφή της 
αντλούμενης ποσότητας. Επίσης, από το 2016 και μετά, η ετήσια συνολική ποσότητα άντλησης 
νερού από την υπό αναφορά γεώτρηση και τις γεωτρήσεις με αρ. 83.12 (που ανήκει στην 
Εταιρεία), 118.47 και 121.29  υπερέβαινε το επιτρεπόμενο όριο. Βάσει των πιο πάνω, φαίνεται 
ότι οι παρανομίες της Εταιρείας ήταν εξίσου σοβαρές, όπως αυτές του ιδιοκτήτη της γεώτρησης 
με αρ. 148.205 και δεδομένου ότι αυτές συντελούνταν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το ΤΑΥ 
θα έπρεπε να προωθήσει νομικά μέτρα και εναντίον της, για σκοπούς ίσης μεταχείρισης των 
αιτητών.  

4.2.7 Γεώτρηση με αρ. 83.71 

Από επισκόπηση του τμηματικού φακέλου αλληλογραφίας της υπό αναφορά γεώτρησης, 
παρατηρήσαμε ότι αυτή αδειοδοτήθηκε στις 31.3.2014 στην Εταιρεία, με όρο όπως η συνολική 
ποσότητα νερού να μην υπερβαίνει τα μηδέν κυβικά μέτρα, καθώς και ότι, σύμφωνα με έλεγχο 
που διενήργησε το Τμήμα στις 3.9.2019, αυτή ήταν αχρησιμοποίητη. 

Ζητήσαμε να πληροφορηθούμε τους λόγους για τους οποίους το Τμήμα εκδίδει άδεια 
υδροληψίας σε γεώτρηση, βάσει της οποίας, επί της ουσίας, δεν επιτρέπεται η άντληση νερού. 

Ο Διευθυντής του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι αυτό συμβαίνει στην περίπτωση όπου υποβάλλεται 
αίτηση για άδεια υδροληψίας, η οποία δεν μπορεί να εγκριθεί. Στην περίπτωση όπου το Τμήμα 
απαντούσε αρνητικά στην αίτηση για άδεια υδροληψίας, τότε η γεώτρηση θα έπρεπε να κλείσει, 
κάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητο, γιατί αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον από 
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τον ιδιοκτήτη για άλλο σκοπό και στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε απλώς να τροποποιηθεί η 
άδεια υδροληψίας. 

Συστάσεις:  

(i) Το ΤΑΥ να διενεργεί συστηματικά καταγραφή των ενδείξεων υδρομετρητών νερού και 
κατ’ επέκταση ελέγχους για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους όρους της άδειας 
υδροληψίας, σε ομοιόμορφες χρονικές περιόδους, οι οποίες να καθορίζονται βάσει της 
ημερομηνίας που τίθεται σε ισχύ η άδεια υδροληψίας, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η 
εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και ο ορθός υπολογισμός της κατανάλωσης. Τα 
έντυπα ελέγχου πρέπει να είναι κατάλληλα συμπληρωμένα με όλα τα στοιχεία του 
ελέγχου π.χ ημερομηνία ελέγχου, ένδειξη υδρομετρητή, ποσότητα κατανάλωσης, με τα 
συμπεράσματα για τη συμμόρφωση με τους όρους της άδειας υδροληψίας και να 
φέρουν υπογραφή ελέγχου από τον αρμόδιο Λειτουργό. 

Ο Διευθυντής του Τμήματος μάς πληροφόρησε ότι το Τμήμα θα επιδείξει ιδιαίτερη 
προσοχή για τη διενέργεια συστηματικής καταγραφής των ενδείξεων υδρομετρητών για την 
εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους όρους της άδειας υδροληψίας. Μας πληροφόρησε 
επίσης ότι θα επιδειχθεί η απαιτούμενη επιμέλεια για τα ευρήματα που εντοπίζονται κατά 
τη διάρκεια των ελέγχων και για την καταγραφή ορθών σχολίων από τους αρμόδιους 
Λειτουργούς που διενεργούν τις καταγραφές μετρήσεων. 

(ii) Το Τμήμα να διασφαλίζει, αμέσως, την εγκατάσταση υδρομετρητή μετά την έκδοση 
άδειας υδροληψίας ή στην περίπτωση όπου εντοπίσει μη αδειούχα γεώτρηση με 
αντλητικά μηχανήματα. Εισηγηθήκαμε επίσης όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο λειτουργός 
του ΤΑΥ να παρίσταται κατά την εγκατάσταση του υδρομετρητή, ιδιαίτερα σε 
περιπτώσεις γεωτρήσεων με σημαντικά όρια άντλησης, για να διασφαλίζεται η 
τοποθέτησή του στο κατάλληλο σημείο και η σφράγισή του. 

(iii) Το Τμήμα να εφαρμόζει σε όλες τις περιπτώσεις παρανομιών τα ενδεικνυόμενα μέτρα 
συμμόρφωσης που προνοούνται από την οικεία νομοθεσία π.χ. αποστολή 
προειδοποιητικής επιστολής και επανάληψη ελέγχου για επιβεβαίωση της 
συμμόρφωσης, μόλωσης της γεώτρησης με έξοδα του παρανομούντα και λήψη νομικών 
μέτρων. 

Ο Διευθυντής του ΤΑΥ μάς πληροφόρησε ότι το ΤΑΥ θα επιδείξει αυστηρότητα στις 
παραβιάσεις των όρων των αδειών και στις παραβάσεις των προνοιών του σχετικού Νόμου. 
Μας πληροφόρησε επίσης ότι, στις περιπτώσεις όπου δημιουργείται σημαντική υπέρβαση 
του ορίου επιτρεπόμενης ποσότητας αντλούμενου νερού, το Τμήμα θα λαμβάνει νομικά 
μέτρα χωρίς προειδοποίηση. 
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5. Γενικά συμπεράσματα 

Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε: 

α. Το 2012 και 2013, το ΤΑΥ εξέδωσε άδεια ανόρυξης γεώτρησης και άδεια υδροληψίας, 
αντίστοιχα, για τη γεώτρηση με αρ. 12.21 Β που ανήκει στην οικογένεια του ιδιοκτήτη της 
Εταιρείας και από την οποία προμηθεύεται νερό η Εταιρεία και στη συνέχεια ενέκρινε την 
αύξηση της μέγιστης ετήσιας επιτρεπόμενης ποσότητας άντλησης νερού, παρά το γεγονός ότι 
είχε καταδειχτεί επανειλημμένα το πρόβλημα της υπεράντλησης του υδροφορέα της περιοχής 
και της συνεχιζόμενης, σύμφωνα με τους ελέγχους του ΤΑΥ, άντλησης νερού από την εν λόγω 
γεώτρηση και ακόμη μίας, που βρισκόταν στο ίδιο τεμάχιο, πέραν της μέγιστης συνολικής 
ετήσιας επιτρεπόμενης ποσότητας. Επίσης, το Τμήμα εξέδωσε το 2012 άδεια υδροληψίας για τη 
γεώτρηση με αρ. 83.13, που είχε εκμισθωθεί στην Εταιρεία, παρά το γεγονός ότι δύο χρόνια 
προηγουμένως είχε εκφράσει για το θέμα αυτό αρνητικές απόψεις προς τον Έπαρχο, λόγω του 
ότι η γεώτρηση βρίσκεται σε περιοχή που είχε χαρακτηριστεί ως «ευρισκόμενη σε κίνδυνο» ή ως 
«υπεραντλούμενη».  

β. Σημαντική υπέρβαση της μέγιστης ετήσιας επιτρεπόμενης ποσότητας άντλησης νερού των 
γεωτρήσεων που προμηθευόταν νερό η Εταιρεία, κατά παράβαση των όρων υδροληψίας των υπό 
αναφορά γεωτρήσεων και της εν ισχύι νομοθεσίας.  

γ. Μη λήψη των μέτρων που προνοούνται από τη νομοθεσία κατά της Εταιρείας και των 
άλλων ιδιοκτητών των γεωτρήσεων από τις οποίες προμηθεύεται ή προμηθευόταν νερό στο 
παρελθόν η Εταιρεία, παρά τη σοβαρότητα και τη μεγάλη χρονική διάρκεια που διενεργούνταν οι 
παρανομίες π.χ. υπέρβαση ετήσιου μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου άντλησης νερού, λειτουργία 
γεώτρησης χωρίς άδεια ή και χωρίς εγκατάσταση υδρομετρητή για την καταγραφή της 
αντλούμενης ποσότητας.   

δ. Το Τμήμα προώθησε ενέργειες για τη λήψη νομικών μέτρων εναντίον ιδιοκτήτη γεώτρησης 
από την οποία προμηθεύονται νερό οι εταιρείες Α και Β, ένα χρόνο μετά τον εντοπισμό 
παρανομίας, σύμφωνα με την οποία είχε τοποθετηθεί και δεύτερη παροχή νερού πριν τον 
υδρομετρητή και ο υδρομετρητής δεν λειτουργούσε και μετά την αποστολή αιτήματος από την 
Υπηρεσία μας, για προσκόμιση στοιχείων που αφορούσαν στη λειτουργία των γεωτρήσεων από 
τις οποίες προμηθεύεται νερό η Εταιρεία.  

ε. Διενέργεια ελέγχων από το ΤΑΥ σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα, με αποτέλεσμα να μην 
καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της τήρησης των όρων των αδειών σε ετήσια βάση, από 
την ημερομηνία αδειοδότησης και η εξαγωγή κατάλληλων και ορθών συμπερασμάτων για τη 
νόμιμη λειτουργία των γεωτρήσεων.  

στ. Το Τμήμα δεν επιδείκνυε την απαιτούμενη επιμέλεια και προσοχή κατά τη διενέργεια των 
ελέγχων, ούτε κατέγραφε σε όλες τις περιπτώσεις τα ευρήματα που εντόπιζε.  
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ζ. Παραλείψεις στη διαδικασία παραχώρησης έγκρισης από το Τμήμα στις αιτήσεις των 
εταιρειών Α και Β για προμήθεια νερού από το Φράγμα κατά τα έτη 2010 μέχρι 2015 και 2010 
μέχρι 2016, αντίστοιχα, καθώς επίσης και στην αρχειοθέτηση των συναφών εγγράφων, με 
αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η επιβεβαίωση της ορθότητας των εγκεκριμένων 
ποσοτήτων νερού και τυχόν υπερκατανάλωσης. 
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6. Γενικές συστάσεις 

Το Τμήμα να εξετάσει τις υφιστάμενες διαδικασίες και να προωθήσει διορθωτικές ενέργειες για 
βελτίωση του συστήματος χορήγησης αδειών άντλησης νερού από γεωτρήσεις και 
παρακολούθησης των όρων αδειοδότησής τους. Η απόφαση για έγκριση ή απόρριψη αιτημάτων 
για ανόρυξη και λειτουργία γεωτρήσεων, να λαμβάνεται μετά από εξέταση της κατάστασης του 
επηρεαζόμενου υδροφορέα και του ενδεχόμενου επηρεασμού της λειτουργία γειτονικών 
γεωτρήσεων. Επίσης, να λαμβάνει έγκαιρα, σε όλες τις περιπτώσεις παρανομιών, τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα συμμόρφωσης που προνοούνται από την οικεία νομοθεσία. 

  


