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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 Πάφου (ΣΑΠΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο 

εγκαθιδρύθηκε με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, με βάση την Κ.Δ.Π. 255/93, ημερ. 28.4.1993, 

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 Πάφου Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 108/99) και άλλους σχετικούς Κανονισμούς, όπως 

αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται. 

Βασική αποστολή του ΣΑΠΑ είναι η εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση κεντρικών αποχετευτικών 

συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας οικιακών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων, καθώς και η 

κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων αποχέτευσης όμβριων υδάτων, της περιοχής της 

Μείζονος Πάφου.   

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

αποτελείται από τα εκάστοτε αιρετά μέλη του Δήμου Πάφου, καθώς και από άλλα πρόσωπα που διορίζονται 

από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως εκπρόσωποι των περιοχών που δεν εμπίπτουν στα όρια της περιοχής του 

Δήμου Πάφου, ως ακολούθως:   

Πρόεδρος  

Ο εκάστοτε Δήμαρχος Πάφου 

Μέλη  

 Όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Πάφου 

 Εκπρόσωπος Δήμου Γεροσκήπου  

 Εκπρόσωπος Δήμου Πέγειας 

 Εκπρόσωπος Κοινοτικού Συμβουλίου Αχέλειας  

 Εκπρόσωπος Κοινοτικού Συμβουλίου Κονιών  

 Εκπρόσωπος Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας 

 Εκπρόσωπος Κοινοτικού Συμβουλίου Έμπας 

 Εκπρόσωπος Κοινοτικού Συμβουλίου Λέμπας 

 Εκπρόσωπος Κοινοτικού Συμβουλίου Κισσόνεργας 

 Εκπρόσωπος Κοινοτικού Συμβουλίου Τάλας 

 Εκπρόσωπος της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου  

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

2.1. Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα  15.593.023 

Εκ των οποίων κρατική χορηγία €4.256.079  

Δαπάνες εκτός φορολογίας 11.376.580 

Πλεόνασμα πριν από τη φορολογία 4.216.443 

 

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     

Αποχετευτικά Τέλη 8.365.171 8.184.370 (180.801) (2,16) 

Τέλη Χρήσης Συστήματος 2.450.539 2.521.040 70.501 2,88 

Έσοδα από παροχή 
υπηρεσιών 

31.600 127.270 95.670 302,75 

Έσοδα από τόκους  126.529 45.212 (81.317) (64,27) 

Πρόστιμα και 
Επιβαρύνσεις 

322.033 189.911 (132.122) (41,03) 

Διαγραφή Κρατικών 
Χορηγιών  

3.278.147 3.332.724 54.577 1,66 

Κρατικές χορηγίες 
(τρέχουσες) 

976.351 923.355 (52.996) (5,43) 

Άλλα 18.000 36.931 18.931 105,17 

Κέρδος Απομείωσης 
Χρεωστών  

- 235.318 235.318 ∞ 

Ζημιά Απομείωσης 
Χρηματοοικονομικών 
Μέσων  

- 
(3.108) 

 
(3.108) ∞ 

Σύνολο Εσόδων 15.568.370 15.593.023 (24.653) (0,16) 

ΕΞΟΔΑ     

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ    

Δαπάνες Προσωπικού 1.381.870 1.295.687 86.183 6,23 

Λειτουργικές Δαπάνες 4.014.690 2.980.620 1.034.070 25,75 

Τόκοι και Τραπεζικές 
Χρεώσεις 

609.206 674.475 (65.269) (10,71) 

Αποσβέσεις 6.407.223 6.425.798 (18.575) (0,28) 

Ολικό Λειτουργικών 
Δαπανών 

12.412.989 11.376.580 1.036.409 8,34 
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Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα ποσά/ 
(υπερβάσεις) 

Προϋπολογισμού 
δαπανών ή 

Υπερβάσεις/ 
(μη επίτευξη 

Προϋπολογισμού) 
εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων ποσών/ 

(υπερβάσεων) ή 
Ποσοστό 

Υπερκάλυψης/ 
(μη επίτευξης  

στόχων) 
Προϋπολογισμού 

εσόδων 

 € € € % 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ     

Πληρωμές για 
Αναπτυξιακά Έργα 

1.050.000 461.829 588.171 56,01 

Μηχανήματα, Έπιπλα και 
Εξοπλισμός 

110.000 12.528 97.472 88,61 

Αγορά Κτηρίων  3.500.000 3.200.000 300.000 8,57 

Αποπληρωμές Δανείων 
(χωρίς τόκους) 

6.741.058 6.741.058 - - 

Ολικό Κεφαλαιουχικών 
Δαπανών 

11.401.058 10.415.415 985.643 8,64 

     

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 23.814.047 21.791.995 2.022.052 8,49 

 

Σημ.:  Οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2019 ετοιμάστηκαν στη βάση των Δεδουλευμένων Εσόδων/Εξόδων, 

ενώ ο Προϋπολογισμός ετοιμάστηκε στη βάση των Πραγματικών Εισπράξεων/Πληρωμών. 

2.2. Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31.12.2019 € 

Εισπρακτέα ποσά  30.987.436 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις  70.700.026 

 
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.  
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2.3. Δαπάνες προσωπικού 

2.3.1 Μόνιμο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 26 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   1.027.587 

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

39.523 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο χωρίς την εισφορά στο Σχέδιο 
Συντάξεων     

35.683 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των 
ωφελημάτων1 

40.075 

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

36.235 

2.3.2 Έκτακτο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 1 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   24.567 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2019] 24.567 

2.3.3 Ωρομίσθιο προσωπικό 

Αριθμός προσωπικού στις 31.12.2019 9 

 € 

Δαπάνες για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές  258.323 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2019] 28.703 

 

  

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

 Μόνιμο 
προσωπικό 

Έκτακτο 
προσωπικό 

Ωρομίσθιο 
προσωπικό 

Συνταξιούχοι Σύνολο 

 € € € € € 

Βοηθήματα και χορηγίες 
προς το προσωπικό και 
συνταξιούχους  

- - - - - 

Εορταστικές εκδηλώσεις  - - - - - 

Επιχορήγηση 
Σωματείου/ Ταμείου 
Ευημερίας  

14.353 - 2.688 - 17.041 

Ομαδική ασφάλεια 
υπαλλήλων και 
συνταξιούχων 

1.861 - - - 1.864 

Συνεισφορά στο Ταμείο 
Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης για τους 
υπαλλήλους  

31.348 - 10.057 - 41.405 

Συνεισφορά στο Ταμείο 
Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης για 
συνταξιούχους 
υπαλλήλους 

- - - - - 

Ταμείο Προνοίας - - 9.000 - 9.000 

Σύνολο 47.562 - 21.745 - 69.307 

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). 

 

 

 

 

  



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΑΠΑ/01/2021 

 
 

6 
 

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 €15,3 εκ. (31 

Δεκεμβρίου 2018: €18,9 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 Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι το Συμβούλιο είναι σε διαδικασία 

πρόσληψης ειδικών Συμβούλων, με σκοπό να εφαρμοστεί μια πολιτική ορθολογιστικής 

διαχείρισης των ταμειακών αποθεμάτων.   

4.2 Εκτιμήσεις Ακινήτων 

Η καθαρή λογιστική αξία των ακινήτων (Τριτοβάθμια επεξεργασία, Βιολογική Μονάδα, 

Αντλιοστάσια) που βρίσκονταν στην κυριότητα του Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2019, ήταν 

€12.958.619   (31 Δεκεμβρίου 2018: €14.981.506). 

Το Συμβούλιο δεν εφαρμόζει οποιαδήποτε πρακτική εκτίμησης των ακινήτων ή και αξιολόγησης 

της βιωσιμότητας των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Σύσταση: Ακολουθώντας τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Πρότυπου 1 «Παρουσίαση των 

Οικονομικών Καταστάσεων», οι Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να παρουσιάζουν 

ακριβοδίκαια την οικονομική θέση και επίδοση του Συμβουλίου, συμπεριλαμβάνοντας, όπου 
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είναι αναγκαίο, επιπρόσθετες πληροφορίες που είναι χρήσιμες για τις οικονομικές αποφάσεις 

των χρηστών. 

Για τον σκοπό αυτό, το Συμβούλιο να εφαρμόσει πολιτική εκτίμησης των ακινήτων ή και 

αξιολόγησης της βιωσιμότητας των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα (π.χ. κάθε 5 έτη). Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων ή και των Μελετών (Feasibility 

Studies) να γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Σε περίπτωση απομείωσης των αξιών ή και της παραγωγικότητας των μονάδων επεξεργασίας 

λυμάτων, εξ αιτίας τεχνολογικής ανεπάρκειας, φθοράς ή φυσικής ζημιάς, η λογιστική αξία των 

εν λόγω ακινήτων να μειωθεί ανάλογα, στον βαθμό των ανακτήσιμων αξιών. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι το Συμβούλιο θα μελετήσει το θέμα για 

αγορά υπηρεσιών από ιδιώτη εκτιμητή ή άλλο εμπειρογνώμονα, για διενέργεια εκτίμησης ή άλλων 

μελετών (feasibility studies), για να διαπιστωθεί η λογιστική αξία των εν λόγω ακινήτων και να 

γίνουν οι σχετικές πρόνοιες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1.   

4.3 Καθυστερήσεις Αποχετευτικών Τελών 

Παρατηρείται συσσώρευση σημαντικών απαιτήσεων, αναφορικά με οφειλόμενα τέλη αποχετεύσεων 

από ιδιοκτήτες ακινήτων, τα οποία ανέρχονταν σε €6.131.416 την 31 Δεκεμβρίου 2019 (31 Δεκεμβρίου 

2018: €5.543.407). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 52% των απαιτήσεων αυτών αφορά σε καθυστερήσεις 

πέραν των δύο (2) ετών. 

Μέχρι το έτος 2015, το Συμβούλιο είχε προβεί σε αγωγές εναντίον χρεωστών με σημαντικά υπόλοιπα. 

Ωστόσο, δεν κατέστη εφικτή η είσπραξη μεγάλου μέρους των εκδικασθέντων απαιτήσεων (€812 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 εκτίμηση 

της περιουσίας τους. 

Από το έτος 2016, 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 την πρόοδο των 

δικαστικών αγωγών, όπως επίσης και τις ενέργειες που ακολουθούν μετά τις εκδικάσεις των 

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. 
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Παράλληλα, το Συμβούλιο να λαμβάνει νομικά μέτρα ανάκτησης σημαντικών απαιτήσεων που 

αφορούν σε διαχρονικές καθυστερήσεις. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι στόχος του Συμβουλίου είναι η 

εφαρμογή των εισηγήσεων των ιδιωτών ελεγκτών, λαμβάνοντας όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, 

περιλαμβανομένων και των νομικών μέτρων, με στόχο τη μέγιστη δυνατή είσπραξη παλαιών 

οφειλών, έχοντας πάντα υπόψη και τις ιδιάζουσες συνθήκες της πανδημίας. Το Συμβούλιο 

προτίθεται να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές του, στο συγκεκριμένο θέμα, αξιοποιώντας και την 

επικείμενη πρόσληψη Διοικητικού Λειτουργού. 

4.4 Καθυστερήσεις Τελών Χρήσης 

Παρατηρείται συσσώρευση σημαντικών καθυστερήσεων για Τέλη Χρήσης, από τον Δήμο 

Γεροσκήπου (€600.000), το Κοινοτικό Συμβούλιο Κονιών (€204.056) και το Κοινοτικό Συμβούλιο 

Κισσόνεργας (€256.280), στις 31 Δεκεμβρίου 2019. 

Οι πιο πάνω χρεώσεις Τελών Χρήσης προς τον Δήμο Γεροσκήπου (για τα έτη 2016 και 2017) και 

προς τις Κοινότητες Κονιών και Κισσόνεργας (για τα έτη 2016 μέχρι 2018), βασίζονται σε σχετικές 

προβλέψεις κατανάλωσης νερού, οι οποίες στηρίζονται στις εκτιμήσεις του Συμβουλίου. 

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι πρόνοιες αυτές αναμένεται να τιμολογηθούν στο μέλλον, εφόσον οι 

συγκεκριμένες Τοπικές Αρχές δεν αποδέχονται να χρεώνουν και να εισπράττουν το τέλος χρήσης 

εκ μέρους του Συμβουλίου. Για τον λόγο αυτό δεν επιβάλλεται οποιαδήποτε επιβάρυνση στις 

σχετικές καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα να παρατηρείται άνιση μεταχείριση εις βάρος των Δήμων 

και των Κοινοτήτων, που συμμορφώνονται με τις πρόνοιες των περί Αποχετευτικών Συστημάτων 

Νόμων και Κανονισμών. 

Το Συμβούλιο δεν έχει αναγνωρίσει οποιαδήποτε ειδική πρόνοια για απομείωση των απαιτήσεων 

αυτών (€1.060.336), στις 31 Δεκεμβρίου 2019. 

Σύσταση: Να εξευρεθεί άμεσα μια κοινά αποδεκτή λύση μεταξύ των εμπλεκομένων, όσον 

αφορά στο ζήτημα των τελών χρήσης, έτσι ώστε να γίνει εφικτή η τιμολόγηση και η είσπραξη 

των εν λόγω απαιτήσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων και Κανονισμών. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι έχει προωθηθεί τροποποίηση της 

σχετικής νομοθεσίας, ώστε να υποχρεούνται οι Τοπικές Αρχές (Υδατοπρομήθειας) να εισπράττουν 

στους Λογαριασμούς Υδατοπρομήθειας και να αποδίδουν στα Συμβούλια Αποχετεύσεων το 

νενομισμένο Τέλος Χρήσης.  

Όσον αφορά στο τέλος χρήσης για τις περιοχές Γεροσκήπου και Κισσόνεργας, το Συμβούλιο έχει 

προχωρήσει στην υπογραφή σχετικών συμφωνιών με τον Δήμο Γεροσκήπου και την Κοινότητα 

Κισσόνεργας.   

Όσον αφορά στις παλαιότερες οφειλές, ο Δήμος  Γεροσκήπου ανέλαβε και προέβηκε στην 

τιμολόγηση του τέλους χρήσης της περιόδου 2016-2017, με ξεχωριστό χρεωστικό τιμολόγιο, το 

οποίο είναι εισπρακτέο εντός του 2021, ενώ η Κοινότητα Κισσόνεργας έχει προσκομίσει τα 
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απαραίτητα στοιχεία στο Συμβούλιο και το Συμβούλιο προχώρησε και φορολόγησε τις παλαιές 

οφειλές για τα έτη 2016-2018, εντός του 2021. 

Συνεχίζονται οι προσπάθειες για σύναψη συμφωνίας με την Κοινότητα Κονιών, η οποία δυστυχώς 

εξακολουθεί να αρνείται τη σύναψη συμφωνίας για τα τέλη χρήσης, έτσι το Συμβούλιο 

αναγκάστηκε να προχωρήσει στην επιβολή συγκριτικά αυξημένων αποχετευτικών τελών, σε σχέση 

με τις υπόλοιπες περιοχές.  

4.5 Απαιτήσεις από Κυπριακή Δημοκρατία 

Σύμφωνα με τη σημείωση 6 των Οικονομικών Καταστάσεων, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019, 

εκκρεμούσαν απαιτήσεις του Συμβουλίου, από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), ύψους 

€21.759.117 (31 Δεκεμβρίου 2018: €21.649.971). 

Μέρος των απαιτήσεων (€19.429.314), αφορούν σε κατασκευαστικά έργα λυμάτων και ομβρίων 

της Φάσης Α και Β, ενώ το υπόλοιπο ποσό (€2.329.803), αφορά στο 30% των εξόδων λειτουργίας 

και συντήρησης της Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Λυμάτων, πλέον 25% διοικητικά έξοδα. 

Με βάση τις εκτιμήσεις του ΤΑΥ, οι οποίες διαβιβάστηκαν επίσημα προς το Συμβούλιο τον Μάρτιο 

του 2018, οι οφειλόμενες Κυβερνητικές Συνεισφορές του ΤΑΥ, προς το Συμβούλιο, για τα 

κατασκευαστικά έργα λυμάτων και ομβρίων της Φάσης Α και Β, ανέρχονται σε €11.821.873, μη 

συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών εξόδων, ύψους 10%. 

Παράλληλα, δεν έχει γίνει πλήρως αποδεκτή από το ΤΑΥ η χρέωση των διοικητικών εξόδων ύψους 

25%, επί των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης της Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Λυμάτων. 

Από τα πιο πάνω προκύπτει διαφορά ύψους €7.607.441, η οποία αφορά σε κατασκευαστικά έργα 

λυμάτων και ομβρίων, ενώ παραμένουν σε εκκρεμότητα υπόλοιπα απαιτήσεων ύψους €1.703.847, 

μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019, τα οποία αφορούν σε έξοδα λειτουργίας και συντήρησης της 

Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Λυμάτων (συμπεριλαμβανομένων και των διοικητικών εξόδων). 

Σύμφωνα με τη διεύθυνση του Συμβουλίου, οι διαφορές και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων από το 

ΤΑΥ βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση και ως εκ τούτου δεν μπορεί να εξακριβωθεί με ακρίβεια το 

ύψος των τελικών απαιτήσεων που θα καταβληθούν προς το Συμβούλιο. 

Δεν έχει αναγνωριστεί οποιαδήποτε επιπρόσθετη πρόνοια για επισφαλείς απαιτήσεις, ως προς το 

θέμα αυτό, στις οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2019. 

Σύσταση: Η διαμορφωθείσα κατάσταση εγκυμονεί αρνητικές επιπτώσεις, ως προς την 

χρηματοοικονομική σταθερότητα του Συμβουλίου. Για τον λόγο αυτό, να εξευρεθεί μια κοινά 

αποδεκτή λύση μεταξύ των εμπλεκομένων, αναφορικά με το ζήτημα της αποδοχής και της 

κάλυψης αυτού του είδους των δαπανών του Συμβουλίου. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι για τη διαφορά που προκύπτει από 

τις οφειλές του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων προς το Συμβούλιο, για τα κατασκευαστικά έργα, 
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έχει γίνει μελέτη από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και αναμένεται η τελική συμφωνία που θα 

εγκριθεί από Διυπουργική Επιτροπή.  

4.6 Εσωτερικός Έλεγχος 

Το Συμβούλιο δεν έχει εφαρμόσει οποιονδήποτε ολοκληρωμένο μηχανισμό εσωτερικού ελέγχου, 

για σκοπούς παρακολούθησης και αναφοράς, προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διοίκηση, 

ζητημάτων που άπτονται της εφαρμογής των απαραίτητων διαδικασιών και δικλίδων ασφαλείας. 

Σύσταση: Η εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου είτε με πρόσληψη ατόμου με ανάλογη 

εμπειρία και γνώσεις είτε με μίσθωση υπηρεσιών, κρίνεται απαραίτητη. 

Ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διεύθυνση και να 

διερευνά διεξοδικά την εφαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών και παράλληλα να εισηγείται 

την υιοθέτηση κατάλληλων δικλίδων ασφαλείας, για αποφυγή λαθών και τυχόν παρατυπιών. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε το θέμα θα εξεταστεί υπό το φάσμα της 

επικείμενης μετεξέλιξης των Συμβουλίων Αποχετεύσεων σε Επαρχιακά Συμβούλια, βάσει της υπό 

προώθηση νομοθεσίας. 

4.7 Τέλη Χρήσης  

α.  Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε συμφωνίες εκχώρησης εξουσιών, αναφορικά με την είσπραξη 

των τελών χρήσης από το Συμβούλιο, προς τον Δήμο Πάφου και τον Δήμο Γεροσκήπου. 

Σύσταση: Η σύναψη συμβολαίων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών επιβάλλεται για σκοπούς 

διασφάλισης των συμφερόντων του Συμβουλίου. 

Στα συμβόλαια να καθορίζονται οι όροι συνεργασίας, καθώς και οι υποχρεώσεις και τα 

δικαιώματα που απορρέουν από την εφαρμογή της διαδικασίας είσπραξης των τελών χρήσης. 

β.  Οι καταστάσεις που υποβάλλονται στο Συμβούλιο από τους Δήμους Πάφου και Γεροσκήπου, 

αναφορικά με τις εισπράξεις των τελών χρήσης, δεν παρουσιάζουν το σύνολο των ποσοτήτων 

(κυβικά μέτρα) νερού που καταναλώνεται από τους χρήστες του δικτύου, με αποτέλεσμα να μην 

μπορεί να επιβεβαιωθεί το ύψος των τελών. Το Συμβούλιο αποδέχεται τα ποσά που υποβάλλονται, 

χωρίς οποιονδήποτε άλλο έλεγχο για επιβεβαίωση της ορθότητάς τους. 

Σύσταση: Το Συμβούλιο να εφαρμόσει ικανοποιητικούς μηχανισμούς ελέγχου των σχετικών 

χρεώσεων από τους Δήμους, ανάλογα με τα κυβικά μέτρα νερού που καταναλώνονται, έτσι ώστε 

να διασφαλίζεται ότι τα τέλη χρήσης που αναγνωρίζονται στα λογιστικά αρχεία του Συμβουλίου 

είναι ορθά. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι έχει ήδη υπογραφεί συμφωνία με τον 

Δήμο Γεροσκήπου που διαλαμβάνει τα πιο πάνω.  Στόχος είναι η σύναψη παρόμοιας συμφωνίας 

και με τον Δήμο Πάφου.  
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