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Πίνακας συντομογραφιών. 

Τμήμα Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής της Αστυνομίας 

ΟΥΛΕΕ Ουλαμός Εκτέλεσης Ενταλμάτων της Αστυνομίας 

ΔΑΣΑ Διεύθυνση Ασφαλείας Αεροδρομίων 

ΥΑΜ Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 

ΥΚΑ Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Έντυπο Δ24 Ένταλμα φυλάκισης για την είσπραξη χρηματικής ποινής 

Έντυπο Δ23 Ένταλμα για κατάσχεση κινητής περιουσίας 

Αστ.201 Βιβλίο παραλαβής/επιστροφής ενταλμάτων 

FIMAS 
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής 
Πληροφόρησης του Γενικού Λογιστηρίου 

ΤΑΠΜ Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης 

ΤΕΕΕΠ Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 

ΑΔΕ Αστυνομική Διεύθυνση Επαρχίας 
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Σύνοψη.   

Η διαχρονική συσσώρευση μεγάλου αριθμού ανεκτέλεστων ενταλμάτων έχει 
απασχολήσει την Υπηρεσία μας επανειλημμένα, λόγω του ότι αφενός, σημαντικά 
ανείσπρακτα ποσά αφορούν σε οφειλές προς το ευρύτερο δημόσιο και αφετέρου η 
μη εκτέλεσή τους συνεπάγεται τη μη απόδοση της Δικαιοσύνης, αφού αυτά αφορούν 
σε ποινές που επιβλήθηκαν από το Δικαστήριο. Βασικός στόχος του ελέγχου αυτού 
είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της διαδικασίας 
εκτέλεσης των ενταλμάτων που εκδίδονται από τα Δικαστήρια και η υποβολή 
εισηγήσεων/συστάσεων, οι οποίες θα αποσκοπούν στη βελτίωση της κατάστασης, με 
τον πιο οικονομικό τρόπο.  

Ο έλεγχος μας αποτελείται από τέσσερις Ενότητες. Στην πρώτη Ενότητα, 
αξιολογήσαμε τις διαδικασίες έκδοσης και παρακολούθησης των ενταλμάτων από τα 
Δικαστήρια. Λόγω της απουσίας μηχανογράφησης στα Δικαστήρια, οι διαδικασίες 
που εφαρμόζονται είναι απαρχαιωμένες, χρονοβόρες και επιρρεπής σε λάθη. Κατά 
τον έλεγχο, διαπιστώθηκαν σοβαρές αδυναμίες και παρατηρήσεις. Επιγραμματικά 
αναφέρονται ορισμένες σοβαρές αδυναμίες: 

 Αρκετές υποθέσεις καταχωρίζονται με ελλιπή στοιχεία του κατηγορούμενου, με 
αποτέλεσμα να προκύπτουν δυσκολίες στον μετέπειτα εντοπισμό του. 

 Μη ικανοποιητική εφαρμογή μέτρων από τα Δικαστήρια για είσπραξη του 
επιδικασμένου ποσού πριν την έκδοση του εντάλματος. 

 Μη ικανοποιητικοί μηχανισμοί ελέγχου από τα Δικαστήρια κατά την έκδοση των 
ενταλμάτων. 

 Η ενδεδειγμένη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής των ενταλμάτων από την 
Αστυνομία και τα Δικαστήρια δεν ακολουθείται πιστά, με αποτέλεσμα να 
καθίσταται αναξιόπιστη και να μην μπορούν να αποδοθούν ευθύνες σε 
περίπτωση απώλειας ενός εντάλματος. 

Στη δεύτερη Ενότητα, προχωρήσαμε στην αξιολόγηση των μηχανισμών εκτέλεσης 
των ενταλμάτων από την Αστυνομία, και καταθέσαμε τις δικές της 
συστάσεις/εισηγήσεις για αύξηση του ρυθμού εκτέλεσης ενταλμάτων με το μικρότερο 
δυνατόν κόστος. Τα κυριότερα ευρήματα αφορούν: 

 Αποδοτικότητα της εργασίας των Ουλαμών Εκτέλεσης Ενταλμάτων της 
Αστυνομίας. 

 Εντοπίστηκαν μεγάλες διαφορές μεταξύ των μηχανογραφικών συστημάτων της 
Αστυνομίας και των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναφορικά με τις επιδικασμένες 
οφειλές. 

 Μη ικανοποιητικός έλεγχος στα σημεία εσόδου/εξόδου της Δημοκρατίας, στα 
Γραφεία Εξυπηρέτησης του Πολίτη της Αστυνομίας και της Τροχαίας. 

 Μη ικανοποιητική εκμετάλλευση της δυνατότητας αποκοπής των οφειλόμενων 
ποσών από τους Δημόσιους Υπαλλήλους μέσω του Γενικού Λογιστηρίου. 

Στην Τρίτη ενότητα, αξιολογήσαμε την διαδικασία παροχής αναστολών εκτέλεσης 
ενταλμάτων από την Νομική Υπηρεσία και προέκυψε ότι σε αρκετές περιπτώσεις, η 
Νομική Υπηρεσία δεν είχε όλα ή/και τα ορθά δεδομένα ενώπιων της με αποτέλεσμα 
να λαμβάνει αποφάσεις με λάθος ή/και παραπλανητικά στοιχεία. 
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Τέλος, στην τέταρτη Ενότητα αξιολογήσαμε τις πληροφορίες που παρέχονται στους 
χρήστες μέσω του μηχανογραφικού συστήματος της Αστυνομίας, όπου 
εντοπίστηκαν αδυναμίες σχετικές με την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα 
των αποθηκευμένων δεδομένων, οι οποίες δυσχέραιναν τη συλλογή στατιστικών 
στοιχείων και εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Θεωρούμε ότι οι συστάσεις μας θα πρέπει να μελετηθούν και υλοποιηθούν, καθώς 
έχουν σαν στόχο να καταστίσουν την όλη διαδικασία εκτέλεσης των ενταλμάτων πιο 
αποδοτική, αποτελεσματική και οικονομική. Η υλοποίηση των συστάσεων  μας 
πιθανόν να χρειαστεί συνεργασία και ομαδική εργασία μεταξύ των διάφορων 
τμημάτων.  
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Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η συσσώρευση μεγάλου αριθμού ανεκτέλεστων ενταλμάτων προστίμου έχει 
απασχολήσει την Υπηρεσία μας διαχρονικά, τόσο λόγω του ότι, όπως φαίνεται στο 
Γραφικό 1, σημαντικά ανείσπρακτα ποσά αφορούν σε οφειλές προς το ευρύτερο 
δημόσιο, όσο και το ότι η μη εκτέλεσή τους συνεπάγεται τη μη απόδοση της 
Δικαιοσύνης, αφού αυτά αφορούν σε ποινές που επιβλήθηκαν από το Δικαστήριο.  

 
 

 

 

 

Η μη ικανοποιητική εκτέλεση των ενταλμάτων αυτών, προάγει μια κουλτούρα 
ατιμωρησίας, με αποτέλεσμα να δρα ως αντικίνητρο στην ανταπόκριση των πολιτών, 
τόσο στις εκκλήσεις για καταβολή του επιδικασθέντος ποσού, ώστε να αποφευχθεί η 
έκδοση του εντάλματος, όσο και στην εξόφληση του εντάλματος, όταν αυτό εκδοθεί. 
Ενδεικτικό είναι ότι, περίπου το 80% των ενταλμάτων που εκδόθηκαν το 2016, ήταν 
εναντίον ατόμων που βαρύνονταν ήδη με άλλα ανεκτέλεστα εντάλματα. 

Κατά καιρούς προωθήθηκαν μέτρα από την Αστυνομία για απάμβλυνση του 
προβλήματος, χωρίς ωστόσο, κατά την άποψη μας, να σημειωθεί σημαντική βελτίωση. 
Αντίθετα, παρά την μείωση στον αριθμό ενταλμάτων που εκδίδονται από τα Επαρχιακά 
Δικαστήρια, παρουσιάζεται διαχρονικά αύξηση, τόσο στον αριθμό εκκρεμούντων 
ενταλμάτων, όσο και των οφειλόμενων ποσών (Γραφικό 2).  

Γραφικό 2: Ανεκτέλεστα εντάλματα σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας (αριστ.). Ρυθμός 
έκδοσης ενταλμάτων από Επαρχιακά Δικαστήρια (δεξιά). 
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Γραφικό 1: Κατανομή ανείσπρακτων οφειλών από εντάλματα 
προστίμου. 
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Δεδομένης της σημασίας της όσο το δυνατό πιο γρήγορης εκτέλεσης των υπό 
αναφορά ενταλμάτων, με την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών, τόσο για απόδοση 
της δικαιοσύνης όσο και για την είσπραξη των οφειλών προς το Κράτος, θα πρέπει 
να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες προς επίτευξη του στόχου αυτού. 

Β.  ΣΚΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. 

(α) Σκοπός ελέγχου. Βασικός στόχος του ελέγχου είναι η αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της διαδικασίας εκτέλεσης των ενταλμάτων 
που εκδίδονται από τα Δικαστήρια και η υποβολή εισηγήσεων/συστάσεων, οι οποίες 
θα αποσκοπούν στη βελτίωση της κατάστασης, με τον πιο οικονομικό τρόπο.  

(β) Μεθοδολογία ελέγχου.  Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί Δημοσιονομικής 
Ευθύνης και 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 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 ISSAIs 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 διαχειριστικού ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις 
των πιο κάτω Προτύπων: 

 ISSAI 100  - Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου για τον Δημόσιο Τομέα 

 ISSAI 300 – Θεμελιώδεις Αρχές Διαχειριστικού Ελέγχου  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ISSAI 300, οι διαχειριστικοί έλεγχοι των 
Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων περιλαμβάνουν την εξέταση προγραμμάτων, 
πράξεων, συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά 
πόσον οι πόροι που διατίθενται χρησιμοποιούνται κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό 
και αποτελεσματικό. Η αρχή της οικονομίας εξετάζει την ελαχιστοποίηση του 
κόστους των πόρων, η αρχή της αποδοτικότητας εξετάζει την επίτευξη του 
μεγαλύτερου δυνατού αποτελέσματος από τους διαθέσιμους πόρους και η αρχή της 
αποτελεσματικότητας εξετάζει την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου.   

Οι έλεγχοι αυτοί, που εξετάζουν και την τήρηση των αρχών της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και στο πλαίσιό 
τους αξιολογούνται διάφορες πτυχές της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εισροών (τα οικονομικά, ανθρώπινα, υλικά, οργανωτικά ή κανονιστικά μέσα που είναι 
αναγκαία για την υλοποίηση), των υλοποιήσεων (τα παραδοτέα), των 
αποτελεσμάτων (οι επιδράσεις στους άμεσους παραλήπτες ή αποδέκτες) και του 
αντίκτυπου (μακροπρόθεσμες αλλαγές στην κοινωνία).   
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Κατά τον προγραμματισμό του ελέγχου, λήφθηκαν υπόψη προηγούμενα ευρήματα 
της Υπηρεσίας μας για το θέμα, όπως καταγράφονται διαχρονικά σε εκθέσεις μας και 
επιστολές, καθώς και οι απαντήσεις τα Αστυνομίας και των Δικαστηρίων επί των 
θεμάτων αυτών. Επίσης, ετοιμάστηκαν ερωτήματα ελέγχου και οι αναμενόμενες 
βέλτιστες πρακτικές στα υπό αναφορά ερωτήματα. 

Για την παρούσα μελέτη, πληροφορίες εξήχθηκαν μέσω της ανάλυσης των 
δεδομένων, που αντλήθηκαν από τις Βάσεις Δεδομένων των μηχανογραφικών 
συστημάτων της Αστυνομίας και των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με χρήση 
υποστηρικτικών εργαλείων ελέγχου (CAATs – Computer-assisted audit tools).  

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν επί τόπου επισκέψεις και συλλέχθηκαν πληροφορίες 
μέσω της επισκόπησης σχετικών εγγράφων, μελετών και αλληλογραφίας και 
προσωπικών συνεντεύξεων των αρμόδιων λειτουργών των Τμημάτων/εμπλεκόμενων 
φορέων που παρουσιάζονται στο Παράρτημα A. 

Τέλος, ετοιμάστηκε από την Υπηρεσία μας ερωτηματολόγιο, το οποίο αποστάληκε 
στους ΟΥΛΕΕ και Αστυνομικούς Σταθμούς που έχουν την ευθύνη εκτέλεσης 
ενταλμάτων (Παράρτημα Β), με σκοπό την λήψη πληροφοριών σχετικά με τον 
τρόπο/μέθοδο εκτέλεσης των ενταλμάτων.  

Η λήψη των απαραίτητων για την παρούσα έρευνα στοιχείων έγινε στη βάση των 
προνοιών του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή 
της Δημοκρατίας Νόμου, ο οποίος 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.  

Τα συμπεράσματα της μελέτης διαβιβάστηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο και στο 
Αρχηγείο Αστυνομίας, οι απόψεις και τα σχόλια των οποίων περιλήφθηκαν στην 
παρούσα έκθεση. Επιπρόσθετα, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
και Δημόσιας Τάξεως μας πληροφόρησε ότι η θέση του Υπουργείου είναι όπως 
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια από πλευράς Αστυνομίας, ώστε να υπάρξει 
πλήρης συμμόρφωση προς τις παρατηρήσεις μας. 

(γ) Υπόβαθρο. 

Τι είναι το ένταλμα προστίμου.  Το ένταλμα προστίμου αποτελεί γραπτή εντολή 
του Δικαστηρίου προς την Αστυνομία, η οποία εκδίδεται σε περίπτωση παράλειψης 
πληρωμής της ποινής που επέβαλε με προηγούμενη απόφασή του το Δικαστήριο, 
που, στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ζητά από την Αστυνομία να φυλακίσει 
τον οφειλέτη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (Έντυπο Δ24) ή, σε περίπτωση 
νομικού προσώπου, την κατάσχεση ή/και εκποίηση περιουσίας του (Έντυπο Δ23), 
εκτός αν πληρωθεί το οφειλόμενο ποσό. 

Μέγεθος και αντίκτυπος των ενταλμάτων προστίμου στη Δημόσια Υπηρεσία.  
Τα πιο κάτω στοιχεία είναι ενδεικτικά ως προς την σημαντικότητα της βέλτιστης 
απόδοσης των μηχανισμών παρακολούθησης και εκτέλεσης των ενταλμάτων: 

 Περίπλοκη διαδικασία, στην οποία εμπλέκονται τα Επαρχιακά Δικαστήρια, η 
Αστυνομία, η Νομική Υπηρεσία, το Τμήμα Κεντρικών Φυλακών, οι Υπηρεσίες 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Φόρος Εισοδήματος και το Γενικό Λογιστήριο.  

 Τα ανεκτέλεστα εντάλματα ανέρχονταν στις 23.3.2017, σύμφωνα με το 
μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας, σε 266.537 και αφορούσαν ποσό 
ύψους €266.048.232. 
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 Σύμφωνα με το μηχανογραφικό σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 
12.5.2017, οι ανείσπρακτες επιδικασμένες οφειλές προς τις Κοινωνικές 
Ασφαλίσεις ανέρχονταν σε €169.384.155, που αντιστοιχούν σε 57.696 
εντάλματα. 

 Τα καθυστερημένα έσοδα των Επαρχιακών Δικαστηρίων στις 31.12.2016 
ανέρχονταν σε €48.715.369, που αντιστοιχούν σε περισσότερα από 143.000 
εντάλματα προστίμου. 

 Εκδίδονται περίπου 60.000 εντάλματα τον χρόνο.  

 Ο αριθμός των Υπαλλήλων των Δικαστηρίων και των μελών της Αστυνομίας 
που ασχολούνται αποκλειστικά με τα εντάλματα προστίμου ανέρχεται στους 68 
(περισσότερες από 115.000 ανθρωποώρες τον χρόνο), ενώ για τουλάχιστον 
άλλα 228 άτομα, τα εντάλματα αποτελούν μέρος της καθημερινής τους 
εργασίας. 

(δ) Αδυναμίες/δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου.  Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, αντιμετωπίσαμε τις πιο κάτω δυσκολίες, 
που ενδεχομένως να επηρέασαν την ακρίβεια των συμπερασμάτων και τη χρονική 
διάρκεια του ελέγχου. 
 Τα δεδομένα που εξήχθηκαν από τη βάση δεδομένων του μηχανογραφικού 

συστήματος ενταλμάτων της Αστυνομίας, παρουσιάζουν αδυναμίες ως προς 
την ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητά τους, οι οποίες δυσχέραιναν τη συλλογή 
στατιστικής πληροφόρησης και εξαγωγής ασφαλών συμπερασμάτων. Στην 
Ενότητα 4, γίνεται εκτενής αναφορά στις εν λόγω αδυναμίες. 

 Υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις στην παραλαβή ορισμένων δεδομένων και 
πληροφοριών. Συγκεκριμένα: 

Τμήμα Στοιχεία Ζητήθηκαν Παρελήφθησαν 

Τμήμα Πληροφορικής Καταστάσεις από Γραφεία Εξυπηρέτησης 
του Πολίτη, Τροχαία, ΥΑΜ 

6.4.2017 31.5.2017 

Τμήμα Πληροφορικής Συμπληρωματικά στοιχεία για τα πιο 
πάνω 

8.6.2017 18.6.2017 

ΥΚΑ Κατάλογο οφειλετών που εντάχθηκαν 
στο Σχέδιο αποπληρωμής, συμφώνα με 
τον Νόμο Ν.76(Ι)/2016 

5.5.2017 24.5.2017 

ΟΥΛΕΕ και Αστυνομικοί 
Σταθμοί 

Ερωτηματολόγια 5.4.2017 25.4.2017 -
30.5.2017 

 Η απουσία μηχανογράφησης στα Δικαστήρια. Σχετική αναφορά γίνεται στην 
Ενότητα 1.7. 

 Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας, λόγω της απουσίας καταγεγραμμένων 
διαδικασιών και της εμπλοκής διαφόρων κυβερνητικών Τμημάτων και 
Υπηρεσιών. Ενδεικτικά της πολυπλοκότητας, είναι τα διαγράμματα ροής που 
ετοιμάστηκαν από την Υπηρεσία μας και παρουσιάζονται στο Παράρτημα Γ. 

(ε) Ομάδα Ελέγχου.  Την ομάδα ελέγχου αποτέλεσαν οι: 

Άκης Κίκας – Ανώτερος Πρώτος Ελεγκτής 
Άννα Ηρακλέους – Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου 
Αντρέας Φελλάς – Λειτουργός Ελέγχου 
Χρύσω Γεωργαράκη – Λειτουργός Ελέγχου 
  



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ENT/01/2017 

 

8 

 

Γ. ΕΥΡΗΜΑΤΑ.   

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Αξιολόγηση διαδικασίας έκδοσης και παρακολούθησης 
ενταλμάτων. 

Λόγω της απουσίας μηχανογραφικού συστήματος για έκδοση και παρακολούθηση 
των ενταλμάτων στα Δικαστήρια, οι διαδικασίες που εφαρμόζονται είναι 
απηρχαιωμένες, χρονοβόρες και επιρρεπής σε λάθη. Η διαδικασία που περιγράφεται 
στην Ενότητα 1.1 αφορά στις λειτουργίες και στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου 
που εγκαθιδρύθηκαν κατά καιρούς, ενώ οι Ενότητες 1.2 – 1.6 αφορούν προβλήματα, 
λάθη και παραλείψεις που εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο. Στην Ενότητα 1.7, γίνεται 
αναφορά στα προσδοκώμενα οφέλη από τη μηχανογράφηση των Δικαστηρίων και σε 
σημαντικούς παράγοντες που πρέπει, κατά την άποψη μας, να ληφθούν υπόψη. 

1.1  Περιγραφή υφιστάμενης διαδικασίας.  

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την έκδοση και παρακολούθηση των 
ενταλμάτων δεν είναι καταγραμμένες. Η καταγραφή της διαδικασίας έγινε βάση των 
εμπειριών της Υπηρεσίας μας από προηγούμενους ελέγχους από προφορικές 
συνεντεύξεις των αρμόδιων λειτουργών και την επισκόπηση διαφόρων εγγράφων. 
Για ευκολότερη κατανόηση της διαδικασίας, έχουν απαληφθεί συγκεκριμένες 
επιμέρους διαδικασίες, για τις οποίες γίνεται αναφορά στις Ενότητες 1.2 - 1.6. 
Επίσης, στα Παραρτήματα Γ και Δ παρουσιάζονται διαγράμματα ροής (flowcharts) με 
όλες τις λεπτομέρειες, καθώς και οι εγγενής κίνδυνοι που προβλέφθηκαν κατά το 
στάδιο του προγραμματισμού του ελέγχου. 

Η διαδικασία εκτέλεσης ενός εντάλματος ξεκινά από την μη εξόφληση χρηματικής 
ποινής, είτε άμεσα είτε εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, που 
καθορίστηκε από το Δικαστήριο. Όταν εκδοθεί το ένταλμα, καταχωρίζεται στο 
Μητρώο Ενταλμάτων (Έντυπο Δ38) που τηρείται σε κάθε Επαρχιακό Δικαστήριο. Αν 
ο οφειλέτης διαμένει ή μετακομίσει σε άλλη επαρχία, τότε το ένταλμα αποστέλλεται 
στο Επαρχιακό Δικαστήριο της διαμονής του, στο οποίο γίνεται εκ νέου καταχώρισή 
του στο Μητρώο Ενταλμάτων του Δικαστηρίου αυτού. 

Ακολούθως παραλαμβάνεται από την Αστυνομία και καταχωρίζεται στο 
Μηχανογραφικό Σύστημα Ενταλμάτων. Ο οφειλέτης ενημερώνεται με επιστολή για το 
οφειλόμενο ποσό και ότι αν αυτό δεν εξοφληθεί εντός 30 ημερών, θα προωθηθεί 
διαδικασία αναζήτησής του, με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού. 

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης αρνηθεί να πληρώσει το ένταλμα, η Αστυνομία 
οφείλει να τον συλλάβει και να τον παραδώσει στις Κεντρικές Φυλακές. Από τις 
Κεντρικές Φυλακές αποφυλακίζεται όταν διανύσει το χρονικό διάστημα που 
αναφέρεται στο ένταλμα ή εφόσον εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό. Αν ο οφειλέτης 
δεν έχει τη δυνατότητα πληρωμής ολόκληρου του ποσού, μπορεί να ζητήσει 
αναστολή της ποινής από τον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος συνήθως παραχωρεί 
διευκολύνσεις της πληρωμής σε δόσεις για 6 μήνες. Ο οφειλέτης μπορεί να αιτηθεί 
αναστολή εκτέλεσης του εντάλματος είτε κατά τη διάρκεια κράτησής του ή και 
προηγουμένως.  

Όταν η Αστυνομία εισπράξει είτε ολόκληρο είτε μέρος του οφειλόμενου ποσού, αυτό 
κατατίθεται στην τράπεζα και το ένταλμα επιστρέφεται στο Δικαστήριο, μαζί με τη 
σχετική απόδειξη είσπραξης. Ακολούθως, ενημερώνεται σχετικά το Μητρώο 
Ενταλμάτων και το εισπραχθέν ποσό καταμερίζεται στους δικαιούχους. Αν δεν 
εισπράχθηκε ολόκληρο το ποσό του εντάλματος, τότε αυτό επιστρέφεται στην 
Αστυνομία για είσπραξη του υπόλοιπου ποσού. 
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Αν το ένταλμα εισπραχθεί από τρίτους (π.χ. Κοινωνικές Ασφαλίσεις, δικηγόρο κα), 
αυτοί οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως την Αστυνομία, η οποία με την σειρά της 
επιστρέφει το ένταλμα στο Δικαστήριο, μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία είσπραξης. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα εντάλματα επιστρέφονται ανεκτέλεστα στο Δικαστήριο 
για διάφορους λόγους. Αν η επιστροφή έγινε λόγω ελλιπών στοιχείων του οφειλέτη, 
τότε καταβάλλεται εκ νέου  προσπάθεια για συμπλήρωση των στοιχείων αυτών και 
επαναπροώθησή τους στην Αστυνομία για εκτέλεση. Σε διαφορετική περίπτωση, τα 
εντάλματα αρχειοθετούνται και, αν κριθεί ότι έχουν εξαντληθεί όλες οι προσπάθειες 
εκτέλεσής τους, διαγράφονται, μετά από έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. 

Οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν αναφέρονται πιο κάτω μαζί με τις εισηγήσεις μας για 
βελτίωση της κατάστασης. Η μηχανογράφηση των Δικαστηρίων αναμένεται ότι θα 
επιφέρει σημαντική βελτίωση και εξάλειψη αρκετών κινδύνων που αφορούν στις 
διαδικασίες που ακολουθούνται. Πέραν αυτού όμως, θεωρούμε ότι οι συστάσεις μας 
θα πρέπει να  μελετηθούν και  υλοποιηθούν ανεξάρτητα από την μηχανογράφηση 
των Δικαστηρίων, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, καθώς έχουν σαν 
στόχο να καταστίσουν την όλη διαδικασία εκτέλεσης των ενταλμάτων πιο αποδοτική, 
αποτελεσματική και οικονομική.  

1.2  Καταχώριση υποθέσεων με ελλιπή στοιχεία.  

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου (Κεφ. 155), κάθε 
κατηγορητήριο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα και περιγραφή του 
κατηγορουμένου, όπως αυτά είναι γνωστά στον κατήγορο, τα οποία να είναι επαρκή 
προς διαπίστωση της ταυτότητας του κατηγορουμένου. Η πιο πάνω πρόνοια της 
νομοθεσίας δεν φαίνεται να είναι επαρκής, αφού σε πολλές περιπτώσεις, εντάλματα 
επιστρέφονται από την Αστυνομία στα Δικαστήρια ως ανεκτέλεστα λόγω μη επαρκών 
στοιχείων (π.χ. μη καταχώριση του αριθμού ταυτότητας του κατηγορούμενου). 

Από το σύνολο των εκκρεμών ενταλμάτων στις 23.3.2017, παρατηρήθηκε ότι 22.819 
εντάλματα (8,6% του συνόλου) συνολικού ύψους €23.549.284 είναι καταχωρισμένα 
στο σύστημα με ελλιπή στοιχεία, δηλαδή χωρίς να καταγράφονται τα στοιχεία του 
οφειλέτη (αρ. ταυτότητας, αρ. αλλοδαπού, αρ. εταιρείας, κοκ). Επίσης, άλλα 13.574 
εντάλματα συνολικού ύψους €20.943.313, είναι καταχωρισμένα με την ένδειξη 
“Κλειστό – μη εκτελεσθέν”, συνήθως λόγω ελλιπών στοιχείων.  

 

Σύσταση: Να εξεταστεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, το 
ενδεχόμενο τροποποίησης του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου (Κεφ. 155), έτσι 
ώστε να απαιτείται η καταγραφή του αρ. ταυτότητας και άλλων απαραίτητων 
στοιχείων πριν από την καταχώριση του κατηγορητηρίου στο Δικαστήριο.  

Επίσης, για τα υφιστάμενα εντάλματα, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες 
για την ανεύρεση και καταγραφή όσο το δυνατόν περισσότερων στοιχείων. 

Αναμενόμενο όφελος: Αύξηση της πιθανότητας εκτέλεσης των ενταλμάτων και 
εξοικονόμηση σημαντικών διοικητικών εξόδων που προκύπτουν από την 
επιστροφή των ενταλμάτων από την Αστυνομία ως ανεκτέλεστα, διερεύνησή 
τους από τα Δικαστήρια και προσπάθεια εντοπισμού νέων στοιχείων και 
επιστροφή τους στην Αστυνομία για εκτέλεση. 
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1.3  Είσπραξη του επιδικασμένου ποσού πριν την έκδοση εντάλματος. 

1.3.1 Πρόστιμα μέχρι €250. 

Σύμφωνα με το άρθρο 118(1) του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου (Κεφ. 155), αν η 
συνολική χρηματική ποινή που διατάχθηκε να καταβληθεί δεν υπερβαίνει τα €250, 
αυτή είναι πληρωτέα αμέσως εκτός αν το Δικαστήριο αυτεπάγγελτα ή ύστερα από 
αίτηση του προσώπου εναντίον του οποίου εκδόθηκε το διάταγμα, για ειδικούς 
λόγους που θα αναφέρονται στο διάταγμα, διατάξει διαφορετικά. 

Από δειγματοληπτικούς ελέγχους που διενεργηθήκαν από την Υπηρεσία μας κατά τα 
τελευταία χρόνια, εντοπίστηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες, παρόλο που η ποινή 
ήταν κάτω των €250 και οι κατηγορούμενοι ήταν παρόντες, η ποινή δεν εισπράχθηκε 
αμέσως αλλά εκδόθηκε ένταλμα. 

1.3.2 Αποστολή γραπτής ειδοποίησης. 

Με στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας έκδοσης και εκτέλεσης ενταλμάτων, η 
Υπηρεσία μας εισηγήθηκε παλαιότερα στον Αρχιπρωτοκολλητή του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, ώστε τα Πρωτοκολλητεία 
των Επαρχιακών Δικαστηρίων, πριν από την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων, να 
αποστέλλουν αμέσως γραπτή ειδοποίηση στους καταδικασθέντες για καταβολή του 
οφειλόμενου ποσού μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία, επισημαίνοντας ταυτόχρονα 
ότι, σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής, θα εκδίδεται αμέσως το σχετικό ένταλμα, 
τα έξοδα έκδοσης και εκτέλεσης του οποίου θα βαρύνουν αποκλειστικά τον 
καταδικασθέντα.  

Παρόλο που η σχετική νομοθεσία δεν τροποποιήθηκε, η εισήγηση της Υπηρεσίας 
μας εφαρμόστηκε από τα Επαρχιακά Δικαστήρια με πολύ θετικά αποτελέσματα, 
αφού παρατηρήθηκε σημαντική μείωση του αριθμού των ενταλμάτων που εκδίδονταν 
και άμεση είσπραξη της χρηματικής ποινής. Παρόλα αυτά, η τακτική αυτή 
τερματίστηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας τον Ιούλιο 2014 και από το 
Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου από τις αρχές του 2014. Επισημαίνεται επίσης 
ότι, η αποστολή γραπτών ειδοποιήσεων περιορίζεται στα εντάλματα που αφορούν σε 
τροχαίες και άλλες ποινικές υποθέσεις της Αστυνομίας. 

 

 

Σύσταση: Ενόψει των θετικών αποτελεσμάτων του πιο πάνω μέτρου, 
εισηγούμαστε όπως αποστέλλονται γραπτές ειδοποιήσεις σε όλες τις 
περιπτώσεις, πριν την έκδοση του εντάλματος. 

Αναμενόμενο όφελος: Μείωση τόσο του αριθμού των ενταλμάτων που 
εκδίδονται,  όσο και του αριθμού των ανεκτέλεστων ενταλμάτων και άμεση 
είσπραξη των οφειλόμενων ποσών. 

Σύσταση: Να δοθούν αυστηρές οδηγίες ούτως ώστε στις περιπτώσεις ποινών 
κάτω των €250 και όπου οι κατηγορούμενοι είναι παρόντες, να εισπράττονται 
άμεσα, σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας. 

Αναμενόμενο όφελος: Μείωση των ενταλμάτων που εκδίδονται για ποσά κάτω 
των €250, το διοικητικό κόστος εκτέλεσής των οποίων, είναι δυσανάλογο σε 
σχέση με το ύψος του προστίμου. 
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Η Αρχιπρωτοκολλητής μάς ανέφερε ότι, εφόσον η Αστυνομία αποστέλλει ειδοποίηση 
μόλις παραλάβει το ένταλμα και πριν ξεκινήσει τις διαδικασίες εκτέλεσής του, η 
αποστολή δεύτερης ειδοποίησης προς τον καταδικασθέντα πριν την έκδοση του 
εντάλματος από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, θα σημαίνει επιβάρυνση του 
εντάλματος με πρόσθετο χρόνο καθυστέρησης στην είσπραξή του.  

Η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά αποτελέσματα του πιο πάνω μέτρου 
που εφαρμόζεται με επιτυχία στα υπόλοιπα Επαρχιακά Δικαστήρια, επιμένει στην 
αποτελεσματικότητα του εν λόγω μέτρου, το οποίο μειώνει, εκτός των άλλων, το 
διοικητικό κόστος των Δικαστηρίων για έκδοση και παρακολούθηση του εντάλματος. 

1.3.3 Αποπληρωμή με δόσεις. 

Λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν τα τελευταία χρόνια, οι 
Δικαστικές αποφάσεις δίνουν το δικαίωμα στους κατηγορούμενους για αποπληρωμή 
των προστίμων τους σε αριθμό ισόποσων δόσεων. Όπως προκύπτει, η πρακτική 
αυτή επέφερε στα Δικαστήρια σημαντική αύξηση του διοικητικού κόστους, σε σχέση 
με την παρακολούθηση των υποθέσεων αυτών,  χωρίς ωστόσο να φαίνεται ότι 
προκύπτει ιδιαίτερο όφελος, αφού οι περισσότεροι οφειλέτες δεν συμμορφώνονται με 
την υποχρέωσή τους για καταβολή της δόσης τους, με αποτέλεσμα να καθίσταται 
ούτως ή άλλως αναγκαία η έκδοση εντάλματος για είσπραξη του ποσού.  

Βάσει της πρακτικής που ακολουθείται σήμερα, οι φάκελοι των υποθέσεων όπου, με 
βάση απόφαση Δικαστηρίου, ο οφειλέτης θα εξοφλήσει με δόσεις, φυλάσσονται 
ξεχωριστά και αν ο οφειλέτης προσέλθει για καταβολή της δόσης του, τότε 
αναζητείται ο φάκελος, στον οποίο αρχειοθετείται η απόδειξη είσπραξης. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, οι φάκελοι ελέγχονται κάθε δυο-τρεις μήνες και για τις 
περιπτώσεις όπου δεν έχει καταβληθεί η δόση, προωθείται η διαδικασία έκδοσης 
εντάλματος. Η πιο πάνω διαδικασία για την παρακολούθηση της έγκαιρης καταβολής 
των δόσεων είναι, κατά την άποψη μας χρονοβόρα και μη αποτελεσματική.  

 

 

 

 

 

 

 

Η Αρχιπρωτοκολλητής μάς ανέφερε ότι η εισήγηση για δημιουργία μητρώου θα 
προσθέσει περαιτέρω κόστος και θα ωφελήσει μόνο στην εξαγωγή στατιστικών 
στοιχείων. Επίσης, μας ανέφερε ότι καταβάλλεται προσπάθεια επανεξέτασης του 
θέματος από τα Δικαστήρια, είτε με την κατάργηση του μέτρου, είτε με την 
αντικατάστασή του με αναστολή είσπραξης για κάποιους μήνες, αντί για μηνιαίες 
δόσεις, οπότε και το διοικητικό κόστος θα είναι ελάχιστο. 

Η Υπηρεσία μας αν και συμφωνεί με την προσπάθεια επανεξέτασης του θέματος, 
θεωρεί ότι, μέχρι την αλλαγή της υφιστάμενης διαδικασίας, το όφελος από την 
υλοποίηση της σύστασής μας θα είναι μεγαλύτερο από το πρόσθετο διοικητικό 

Σύσταση: Για καλύτερη παρακολούθηση των υποθέσεων που αφορούν σε 
αποπληρωμή με δόσεις, εισηγούμαστε όπως ετοιμαστεί σχετικό μητρώο, στο οποίο 
να καταγράφονται όλες οι εν λόγω υποθέσεις και το οποίο θα ενημερώνεται με κάθε 
αποπληρωμή δόσης.   

Αναμενόμενο όφελος: Με τον τρόπο αυτό θα συγκεντρωθούν όλες οι υποθέσεις 
που αφορούν σε εξόφληση με δόσεις, με αποτέλεσμα να είναι εφικτός ο έγκαιρος 
εντοπισμός των περιπτώσεων καθυστέρησης καταβολής δόσεων και άμεση 
δρομολόγηση της έκδοσης του εντάλματος.  Επίσης θα μπορούν να εξαχθούν 
στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα της πρακτικής αυτής. 
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κόστος, ενώ θα βοηθήσει στη συλλογή χρήσιμων στοιχείων, που θα μπορούν να 
ληφθούν υπόψη κατά την επανεξέταση. 

1.4  Έκδοση ενταλμάτων. 

(α) Τα εντάλματα ετοιμάζονται από λειτουργούς των Δικαστηρίων και ακολούθως 
προσκομίζονται στους Επαρχιακούς Δικαστές για υπογραφή. Όπως μας 
αναφέρθηκε, στους Δικαστές προσκομίζονται μόνο τα εντάλματα, χωρίς τους 
φακέλους των υποθέσεων και τις αποφάσεις τους. Από δειγματοληπτικό έλεγχο που 
διενεργήθηκε σε φακέλους ποινικών υποθέσεων, με σκοπό να διαπιστωθεί κατά 
πόσο τα σχετικά εντάλματα που αφορούσαν σε χρηματικές ποινές εκδόθηκαν ορθά, 
εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου εκδοθήκαν εντάλματα με λανθασμένα ποσά. 
Επίσης, εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου, παρόλο ότι οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα 
με την απόφαση του Δικαστηρίου απαλλάχθηκαν λόγω μη επίδοσης, εκδόθηκαν 
εντάλματα εναντίον τους.  
 

 

 

 

Η Αρχιπρωτοκολλητής μάς ανέφερε ότι η υλοποίηση της σύστασης μας εναπόκειται 
στον κάθε Δικαστή. 

(β) Επιπρόσθετα, από δειγματοληπτικό έλεγχο εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου 
επιβλήθηκαν χρηματικές ποινές αλλά εκ παραδρομής δεν εκδόθηκαν εντάλματα. 

 

 

 

 

 

Η Αρχιπρωτοκολλητής μάς ανέφερε ότι η υλοποίηση της πιο πάνω σύστασης μας θα 
αυξήσει δραματικά το διοικητικό κόστος. 

(γ)  Όπως αναφέρεται εκτενέστερα σε επιστολές της Υπηρεσίας μας,  οι Δικαστές 
του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού σταμάτησαν να υπογράφουν διατάγματα για 
έκδοση ενταλμάτων τύπου Δ24 μετά από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 
ημερ. 18.11.2011, για ακύρωση εντάλματος τύπου Δ24 "Ένταλμα φυλάκισης για την 
είσπραξη χρηματικής ποινής", που αφορούσε σε διατροφή, για τον λόγο ότι το 
ένταλμα εκδόθηκε χωρίς να δοθεί στον οφειλέτη η δυνατότητα να ακουστεί ενώπιον 
του Δικαστηρίου.   

Παρόλο που με την τροποποίηση του περί Ποινικού Δικονομίας Νόμου (21(Ι)/2012), 
το θέμα των ενταλμάτων διατροφής έχει ρυθμιστεί από τους πλείστους Δικαστές, 
εξακολουθεί να εκκρεμεί η υπογραφή διαταγμάτων για την έκδοση ενταλμάτων τύπου 
Δ24 σε 285 ποινικές υποθέσεις, από ένα Δικαστή, με αποτέλεσμα να εκκρεμεί η 
έκδοση των αντίστοιχων ενταλμάτων, με συνεπακόλουθο οι δικαιούχοι να μην 

Σύσταση: Κατά την υπογραφή των ενταλμάτων να προσκομίζονται μαζί με τα 
εντάλματα και οι αποφάσεις των Δικαστών, έτσι ώστε να είναι εφικτή η 
επαλήθευση των στοιχείων που αναγράφονται στο ένταλμα. 

Αναμενόμενο όφελος: Αποφυγή λαθών και ορθότερη απονομή δικαιοσύνης. 

Σύσταση: Περιοδικός έλεγχος των Μητρώων Ποινικών Υποθέσεων για 

επιβεβαίωση ότι, για όλες τις υποθέσεις στις οποίες επιδικάστηκε χρηματική 

ποινή, εισπράχθηκε το ποσό ή εκδόθηκε ένταλμα προστίμου. 

Αναμενόμενο όφελος: Ορθότερη απονομή δικαιοσύνης και είσπραξη όλων των 

χρηματικών ποινών που επιβάλλονται από το Δικαστήριο. 
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μπορούν να εισπράξουν τα χρήματά τους, που ανερχόταν στο συνολικό ποσό ύψους 
€145.145.  

Το πιο πάνω θέμα εκκρεμεί από το 2011, χωρίς να προωθηθούν οι απαιτούμενες 
ενέργειες για επίλυση του. 

 

 

 

 

Η Αρχιπρωτοκολλητής μάς ανέφερε ότι το θέμα εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο και 
στην Εισαγγελία από το 2011, και πιθανό να μπορεί να επιλυθεί με ενεργό εμπλοκή 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

1.5 Παράδοση και παραλαβή των ενταλμάτων προς/από την Αστυνομία. 
Με την έκδοση των ενταλμάτων από τα Δικαστήρια, αυτά στέλλονται στους 
Αστυνομικούς Σταθμούς και ΟΥΛΕΕ, ανάλογα με τη διεύθυνση διαμονής του 
οφειλέτη. Από επιτόπια επίσκεψη στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, 
διαπιστώθηκε ότι εκκρεμεί για παραλαβή, μεγάλος όγκος ενταλμάτων του 
Αστυνομικού Σταθμού Αραδίππου, ορισμένα από τα οποία εκδόθηκαν πέραν των 6 
μηνών προηγουμένως. 

 

 

 

Η Αστυνομία και η Αρχιπρωτοκολλητής μας ανάφεραν ότι ο Αστυνομικός Σταθμός 
Αραδίππου ειδοποιήθηκε και παρέλαβε τον μεγάλο αριθμό ενταλμάτων που 
εκκρεμούσαν για παραλαβή. 

1.5.1 Πιστοποίηση παράδοσης/ παραλαβής. 

Σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία, κατά την παράδοση των ενταλμάτων στην 
Αστυνομία για εκτέλεση, τα εντάλματα πρέπει να καταγράφονται στο έντυπο Αστ.201, 
το οποίο προσυπογράφεται από λειτουργό του Δικαστηρίου και παράλληλα, οι 
Αστυνομικοί υπογράφουν στο Μητρώο Ενταλμάτων κατά την παραλαβή τους. 
Αντίστροφα, όταν τα εντάλματα επιστρέφονται από την Αστυνομία στο Δικαστήριο, 
είτε εκτελεσμένα είτε ανεκτέλεστα, τότε λειτουργός του Δικαστηρίου πρέπει να 
υπογράφει στα έντυπα Αστ. 201 για να πιστοποιείται η παράδοσή τους και να 
καταχωρίζεται ο αριθμός της απόδειξης είσπραξης (σε περίπτωση εκτέλεσης) ή ο 
λόγος επιστροφής (σε περίπτωση μη εκτέλεσης) στο Μητρώο Ενταλμάτων. 

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η πιο πάνω διαδικασία δεν ακολουθείται πιστά από 
την Αστυνομία και το Δικαστήριο, με αποτέλεσμα να καθίσταται αναξιόπιστη και να 
μην μπορούν να αποδοθούν ευθύνες σε περίπτωση απώλειας ενός εντάλματος.   

 

 

Σύσταση: Εισηγούμαστε όπως το Ανώτατο Δικαστήριο προωθήσει ενέργειες για 
εξεύρεση νόμιμων τρόπων επίλυσης της υπογραφής των 285 διαταγμάτων, ώστε 
να καταστεί δυνατή η έκδοση των ενταλμάτων.  

Αναμενόμενο όφελος: Θα δρομολογηθεί η έκδοση και κατ’ επέκταση η εκτέλεση 
όλων των ενταλμάτων. 

Σύσταση: Τα εντάλματα πρέπει να παραλαμβάνονται από την Αστυνομία το 
συντομότερο δυνατό. 

Αναμενόμενο όφελος: Άμεση προώθηση εκτέλεσής τους. 
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Συγκεκριμένα: 

 Στα Επαρχιακά Δικαστήρια Λεμεσού και Λάρνακας, όταν ένα ένταλμα εξοφλείται 
με δόσεις, αυτό παραλαμβάνεται από το Δικαστήριο και την Αστυνομία αρκετές 
φορές μέχρι την εξόφλησή του, ωστόσο ο Αστυνομικός υπογράφει το Μητρώο 
Ενταλμάτων μόνο την πρώτη φορά. Κατά την αποπληρωμή των δόσεων, στο 
Μητρώο Ενταλμάτων καταγράφεται ο αρ. της απόδειξης είσπραξης αλλά δεν 
τεκμηριώνεται η επιστροφή του στην Αστυνομία για εκτέλεση των επόμενων 
δόσεων. 

 Η Αστυνομία δεν καταχωρίζει τα εντάλματα που περιλαμβάνονται στα έντυπα 
Αστ. 201 αυθημερόν, αλλά μετά την πάροδο ημερών, αφού αυτά σαρωθούν και 
καταχωριστούν στο μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας, με αποτέλεσμα να 
μην μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι όλα τα εντάλματα που παραλήφθηκαν 
χρεώθηκαν.  

 Κατά την παραλαβή των εισπράξεων από τους ΟΥΛΕΕ, οι λειτουργοί των 
Δικαστηρίων δεν υπογράφουν τα Αστ. 201, συνεπώς τα εντάλματα 
εξακολουθούν να εμφανίζονται χρεωμένα στους ΟΥΛΕΕ. Η τακτική αυτή έχει 
καταστήσει την τήρηση των Αστ. 201 εντελώς αχρείαστη, αφού σε αυτά γίνεται 
απλά καταγραφή των ενταλμάτων που παρελήφθησαν από την Αστυνομία, 
χωρίς να φαίνεται ποια από αυτά επιστράφηκαν στο Δικαστήριο ή εκκρεμούν για 
εκτέλεση. 

Σημειώνεται ότι η χρήση των Αστ. 201 προβλέπεται από την Αστυνομική Διάταξη 5/9. 
Για τον τερματισμό της ενδεδειγμένης χρήσης τους, για οποιοδήποτε λόγο, θα πρέπει 
να ενημερωθεί ιεραρχικά η Διεύθυνση της Αστυνομίας, έτσι ώστε να μελετηθούν 
εναλλακτικές πρακτικές που να καλύπτουν την παραλαβή και επιστροφή των 
ενταλμάτων από/προς τα Δικαστήρια. Επίσης, θα αναμέναμε να γίνονται εσωτερικοί 
έλεγχοι από την Αστυνομία, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι ακολουθούνται όλες οι 
προβλεπόμενες διαδικασίες. 

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, σε προσπάθειες της Υπηρεσίας μας για εντοπισμό 
ενταλμάτων κατά τον έλεγχο, αυτό γινόταν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία των 
αρμόδιων Τμημάτων (Επαρχιακά Δικαστήρια, Αστυνομία ή/και Κεντρικές Φυλακές). 
Σε μια μάλιστα περίπτωση, δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί το πρωτότυπο 
ένταλμα, παρόλο που αυτό συνεχίζει να εξοφλείται σε δόσεις. 

Σε συνάρτηση των πιο πάνω, διαπιστώθηκε ότι δεν διενεργείται οποιοσδήποτε 
έλεγχος για επιβεβαίωση/συμφιλίωση των ενταλμάτων που παραλαμβάνονται από το 
Δικαστήριο, ως προς την καταχώρισή τους στο σύστημα, γεγονός που ελλοχεύει τον 
κίνδυνο λανθασμένης καταχώρισης ή ακόμα και απώλειάς τους, χωρίς αυτό να 
εντοπιστεί. 
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Η Αστυνομία μάς ανέφερε ότι κρίνει ως ικανοποιητική την διαδικασία που 
ακολουθείται σήμερα από τους ΟΥΛΕΕ για την παραλαβή και σάρωση των 
Ενταλμάτων. Επίσης, σημειώνει ότι σε περίπτωση που τοποθετηθούν ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές και σαρωτές σε όλα τα Επαρχιακά Δικαστήρια, αυτό θα επιφέρει 
αυξημένο κόστος στην Αστυνομία. 

Η Υπηρεσία μας, για τους λόγους που αναλύονται πιο πάνω, εξακολουθεί να 
πιστεύει ότι η διαδικασία, όπως εφαρμόζεται σήμερα, πάσχει και δεν παρέχει 
ασφαλιστικές δικλείδες ως προς τον εντοπισμό όλων των ενταλμάτων. Θεωρούμε ότι, 
ακόμα και αν η Αστυνομία δεν κρίνει αναγκαία την αλλαγή της υφιστάμενης 
διαδικασίας, πρέπει να ληφθούν μέτρα ούτως ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη και 
πιστή εφαρμογή της σχετικής Αστυνομικής Διάταξης. 

1.5.2 Εντάλματα που εξοφλούνται με δόσεις. 

Κάθε φορά που εισπράττεται μία δόση, το  ένταλμα αποστέλλεται από την Αστυνομία 
στο Δικαστήριο όπου γίνεται η λογιστική ταξινόμηση του εισπραχθέντος ποσού και η 
ενημέρωση του Μητρώου Ενταλμάτων και ακολούθως επιστρέφεται στην Αστυνομία 
για εκτέλεση των υπόλοιπων δόσεων. Κατά τη διάρκεια παραμονής των ενταλμάτων 
στο Δικαστήριο, το ένταλμα παρουσιάζεται στο μηχανογραφικό σύστημα της 

Σύσταση: Εισηγούμαστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο να τοποθετηθεί στον 
χώρο των Δικαστηρίων σαρωτής και ηλεκτρονικός υπολογιστής που θα 
παρέχει πρόσβαση στο μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας, στο οποίο 
θα έχουν πρόσβαση οι Αστυνομικοί του ΟΥΛΕΕ και των Αστυνομικών 
Σταθμών, έτσι ώστε τα εντάλματα που παραλαμβάνονται, να σαρώνονται 
και να καταχωρίζονται αμέσως στο μηχανογραφικό σύστημα. Πριν την 
αποχώρηση από τον χώρο των Δικαστηρίων, να τυπώνεται κατάσταση με 
τα εντάλματα που καταχωρίστηκαν και να υπογράφεται από λειτουργό των 
Δικαστηρίων. Επίσης, όταν επιστρέφονται μη-εκτελεσμένα εντάλματα, θα 
πρέπει να εκτυπώνεται κατάλογος με τα εντάλματα αυτά από το σύστημα 
της Αστυνομίας και να υπογράφεται από λειτουργό των Δικαστηρίων. Οι πιο 
πάνω καταστάσεις καθώς και τα αντίγραφα των ΓΛ.98 που αφορούν 
επιστροφές εκτελεσμένων ενταλμάτων, θα πρέπει να φυλάσσονται από τους 
ΟΥΛΕΕ. 

Τα πιο πάνω απαιτούν την εκπαίδευση των Αστυνομικών έτσι ώστε να 
καταχωρίζουν οι ίδιοι στο σύστημα τα σαρωμένα εντάλματα χωρίς τη 
μεσολάβηση του Τμήματος Πληροφορικής και ενδεχομένως την 
τροποποίηση της λειτουργίας του συστήματος “Καταχώριση εντάλματος” 
ώστε να είναι σε θέση ο χρήστης να ανεβάζει (upload) το σαρωμένο 
έγγραφο κατά την καταχώριση. 

Τέλος, εισηγούμαστε όπως δοθούν οδηγίες έτσι ώστε να διενεργείται 
έλεγχος από δεύτερο άτομο κατά την καταχώριση των ενταλμάτων στο 
μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας. 

Αναμενόμενο όφελος: Μείωση του κινδύνου απώλειας ή λανθασμένης 
καταχώρισης του εντάλματος στο σύστημα. 
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Αστυνομίας ως “κλειστό-εκτελεσθέν” και με την επιστροφή του στην Αστυνομία 
επανεργοποιείται.  

Όπως προκύπτει από το μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας, για πολλά τέτοια 
εντάλματα δεν εισπράχθηκε ολόκληρο το ποσό, αλλά αυτά δεν επιστράφηκαν στην 
Αστυνομία για εκτέλεση του υπολοίπου. Η Αστυνομία δεν διενεργεί οποιοδήποτε 
έλεγχο ως προς αυτά τα εντάλματα, αφού θεωρεί ότι αρκετά από αυτά πιθανόν να 
έχουν εισπραχθεί από άλλη Υπηρεσία ή από τον ίδιο τον δικαιούχο. Από 
δειγματοληπτικό έλεγχο, εντοπίστηκαν περιπτώσεις ενταλμάτων τα οποία 
θεωρηθήκαν, εκ παραδρομής όπως μας αναφέρθηκε, ως πλήρως εισπραχθέντα και 
αρχειοθετήθηκαν.  

Η Αστυνομία μας ανέφερε ότι, εφόσον γίνει η προσθήκη κατάστασης εντάλματος 
«κλειστό-δόση», αρκετά εντάλματα ενδέχεται να παραμείνουν επ΄ αόριστο «κλειστά-
δόση», χωρίς αυτό να αντιπροσωπεύει την πραγματική εικόνα του εντάλματος καθώς 
υπάρχουν εντάλματα με δόσεις που δεν επιστρέφονται από το Δικαστήριο. Ως 
παραδείγματα αναφέρθηκαν οι περιπτώσεις όπου ο οφειλέτης αλλάζει διαμονή σε 
άλλη  επαρχία ή το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό εισπραχθεί από άλλη Υπηρεσία.  

Είναι ακριβώς για τους πιο πάνω λόγους που η σύσταση της Υπηρεσίας μας δεν 
περιορίζεται στην προσθήκη κατάστασης «κλειστό-δόση» στο μηχανογραφικό 
σύστημα αλλά, όπως αναφέρουμε πιο πάνω, στην εξαγωγή κατάστασης, σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, με τα εντάλματα που φέρουν τον πιο πάνω χαρακτηρισμό, η 
οποία θα αποστέλλετε στα Δικαστήρια για διερεύνηση. Έτσι θα μπορούν να 
εντοπίζονται οι περιπτώσεις ενταλμάτων που θα έπρεπε να επιστρέψουν από τα 
Δικαστήριο στην Αστυνομία για εκτέλεση του υπόλοιπου ποσού και θα 
δικαιολογούνται οι υπόλοιπες. 

1.5.3 Εντάλματα άλλης επαρχίας. 

Εάν ο οφειλέτης ενός εντάλματος διαμένει σε διαφορετική επαρχία από αυτή από την 
οποία εκδόθηκε το ένταλμα, τότε το ένταλμα αποστέλλεται από το Επαρχιακό 
Δικαστήριο το οποίο εξέδωσε το ένταλμα, στο Επαρχιακό Δικαστήριο της επαρχίας 
διαμονής του οφειλέτη, όπου γίνεται εκ νέου καταχώριση του εντάλματος στο 
Μητρώο Ενταλμάτων του Δικαστηρίου αυτού, δίδεται νέος αύξοντας αριθμός και 
παραδίδεται στην Αστυνομία για εκτέλεση. Λόγω της πιο πάνω τακτικής, δεν μπορεί 

Σύσταση: Εισηγούμαστε όπως τροποποιηθεί το μηχανογραφικό σύστημα της 
Αστυνομίας έτσι ώστε, στις περιπτώσεις είσπραξης αλλά μη πλήρους 
εξόφλησης ενός εντάλματος, το ένταλμα να χαρακτηρίζεται στο σύστημα με 
ένα ιδιαίτερο χαρακτηρισμό (π.χ. «κλειστό-δόση»). Αυτό θα παρέχει την 
ευχέρεια εκτύπωσης κατάστασης από το σύστημα της Αστυνομίας, με τα 
εντάλματα τα οποία δεν ξοφλήθηκαν πλήρως και δεν επιστράφηκαν στην 
Αστυνομία από τα Δικαστήρια για εκτέλεση της επόμενης δόσης. Η Αστυνομία 
θα μπορεί να αποστέλνει την κατάσταση αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα 
(πχ κάθε εξάμηνο) στα Δικαστήρια, για ενέργεια. Στις περιπτώσεις είσπραξης 
από τρίτους, θα πρέπει να ενημερώνεται ανάλογα το σύστημα, έτσι ώστε το 
σύστημα να παρέχει ορθή και αξιόπιστη πληροφόρηση.  

Αναμενόμενο όφελος: Μείωση του κινδύνου απώλειας του εντάλματος και 
παροχή ορθής πληροφόρησης από το μηχανογραφικό σύστημα. 
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να επιβεβαιωθεί ότι η Αστυνομία καταχώρισε στο μηχανογραφικό σύστημα όλα τα 
εντάλματα που εκδόθηκαν από τα Δικαστήρια. Ενδεικτικά, στο Γραφικό 3 
παρουσιάζονται τα εντάλματα που εκδόθηκαν εντός του 2016 ανά επαρχιακό 
Δικαστήριο και τα εντάλματα που καταχωρίστηκαν στο μηχανογραφικό σύστημα της 
Αστυνομίας. Από δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος της 
διαφοράς που παρατηρείται, οφείλεται σε εντάλματα άλλης επαρχίας.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Όταν το ένταλμα επιστραφεί από την Αστυνομία, είτε εκτελεσμένο είτε ανεκτέλεστο, 

ενημερώνεται το Μητρώο Ενταλμάτων και ακολούθως το ένταλμα αποστέλλεται στο 

πρωτόδικο Επαρχιακό Δικαστήριο μαζί με την είσπραξη, ώστε να γίνει λογιστική 

ταξινόμηση του ποσού και η ενημέρωση του οικείου Μητρώου Ενταλμάτων. Η πιο 

πάνω διαδικασία καθίσταται ιδιαίτερα χρονοβόρα στις περιπτώσεις ενταλμάτων που 

εξοφλούνται με δόσεις, αφού αυτά τα εντάλματα θα πρέπει να διακινούνται και 

μεταξύ των Επαρχιακών Δικαστηρίων, πέραν της Αστυνομίας. Ενδεικτικά αναφέρεται 

ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, από την παράδοση του εντάλματος από την Αστυνομία 

στο Δικαστήριο για είσπραξη μια δόσης, μέχρι την επιστροφή του στην Αστυνομία για 

είσπραξη της επόμενης, μπορεί να παρέλθει χρόνος άνω των δύο μηνών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύσταση: Εισηγούμαστε όπως, με την μηχανογράφηση των Δικαστηρίων, 
μελετηθούν τρόποι έτσι ώστε η λογιστική ταξινόμηση των εισπράξεων να 
γίνεται από το Επαρχιακό Δικαστήριο διαμονής του οφειλέτη και η επιστροφή 
του εντάλματος στο αρχικό Επαρχιακό Δικαστήριο να γίνεται με την εξόφληση 
του, για σκοπούς αρχειοθέτησης. 

Επίσης, εισηγούμαστε όπως μελετηθεί το ενδεχόμενο μη επανακαταχώρισης 
του εντάλματος στο Μητρώο Ενταλμάτων του Δικαστηρίου διαμονής του 
οφειλέτη. Για αποφυγή της ενέργειας αυτής, θα μπορούσε να δίδεται ενιαίος 
παγκύπριος αύξοντας αριθμός στα εντάλματα. 

Αναμενόμενο όφελος: Μείωση του κινδύνου απώλειας του εντάλματος και 
σημαντική μείωση του χρόνου επιστροφής του στην Αστυνομία για είσπραξη της 
επόμενης δόσης. 

Γραφικό 3: Σύγκριση του αριθμού των ενταλμάτων που εκδοθήκαν από τα Επαρχιακά Δικαστήρια με αυτά που 
καταχωρίστηκαν στο μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας το 2016 
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1.5.4 Εκτέλεση ενταλμάτων από άλλο ΟΥΛΕΕ/Αστυνομικό Σταθμό. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, διενεργείται είσπραξη ενταλμάτων από Αστυνομικούς 
Σταθμούς ή Τμήματα που δεν έχουν στην κατοχή τους το πρωτότυπο ένταλμα.  Στις 
περιπτώσεις αυτές, οι Σταθμοί που εισπράττουν, ενημερώνουν τηλεφωνικά και 
αποστέλλουν με τηλεομοιότυπο την απόδειξη είσπραξης στον Σταθμό που αφορά 
στο ένταλμα.  Στη συνέχεια αποστέλλουν την πρωτότυπη απόδειξη είσπραξης μαζί 
με αντίγραφο του εντάλματος στο Δικαστήριο.  Ο Σταθμός που έχει στην κατοχή του 
το πρωτότυπο ένταλμα, το αποστέλλει μαζί με το αντίγραφο της απόδειξης 
είσπραξης στο Δικαστήριο, το οποίο,  με την παραλαβή της πρωτότυπης απόδειξης 
είσπραξης, διενεργεί τη λογιστική ταξινόμηση του ποσού, ενώ αναμένεται η 
παραλαβή του πρωτότυπου εντάλματος για την αντιστοίχησή του με την απόδειξη 
είσπραξης, ενημέρωση του Μητρώου Ενταλμάτων και, αν αφορά είσπραξη δόσης, 
επιστροφή του στην Αστυνομία. 

Από τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένα Επαρχιακά Δικαστήρια, αρκετές 
πρωτότυπες αποδείξεις είσπραξης δεν έχουν αντιστοιχηθεί με τα πρωτότυπα 
εντάλματα ή και το αντίστροφο. Στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, εντοπίστηκαν 
μάλιστα περιπτώσεις πρωτότυπων αποδείξεων  είσπραξης πέραν του ενός έτους, 
που δεν είχαν αντιστοιχηθεί  με τα πρωτότυπα εντάλματα. Από περαιτέρω 
διερεύνηση, διαπιστώθηκε ότι ένταλμα βρισκόταν στην Αστυνομία για εκτέλεση, αφού 
δεν υπήρξε ενημέρωση ότι αυτό εισπράχτηκε από άλλο Σταθμό, ενώ δεύτερο δεν 
κατέστη δυνατό να εντοπιστεί, παρόλο που για το εν λόγω ένταλμα εισπράχθηκαν και 
μεταγενέστερες δόσεις.  

Σε σύσκεψη που έγινε στο Τμήμα Πληροφορικής της Αστυνομίας στις 17.11.2017, 
στην παρουσία εκπροσώπων των Δικαστηρίων, της Νομικής Υπηρεσίας και της 
Υπηρεσίας μας, συμφωνήθηκε όπως για τα εντάλματα της ίδιας Επαρχίας, θα 
συντονίζονται οι Αστυνομικοί Σταθμοί/ΟΥΛΕΕ, έτσι ώστε να υποβάλλουν στα 
Επαρχιακά Δικαστήρια πρωτότυπες αποδείξεις είσπραξης μαζί με τα πρωτότυπα 
εντάλματα. Για τα εντάλματα άλλης επαρχίας, θα τροποποιηθεί το μηχανογραφικό 
σύστημα της Αστυνομίας έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερος έλεγχος. 

1.5.5 Μη αποστολή πρωτότυπου εντάλματος στο Δικαστήριο. 

Στην Επαρχία Λευκωσίας, εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου, ο υπεύθυνος 
Αστυνομικός Σταθμός ή ΟΥΛΕΕ που κατέχει το πρωτότυπο ένταλμα, με την 
είσπραξη μιας δόσης, αποστέλλει στο Δικαστήριο αντίγραφο του εντάλματος με την 
πρωτότυπη απόδειξη είσπραξης. Αυτό δημιουργεί δυσκολίες στο λογιστήριο των 
Δικαστηρίων κατά την λογιστική ταξινόμηση της είσπραξης, αφού δεν είναι γνωστό το 
συνολικό ποσό των προηγούμενων δόσεων που εισπράχθηκαν. Οι αποδείξεις με τα 
αντίγραφα των ενταλμάτων παραμένουν στο λογιστήριο του Επαρχιακού 

Σύσταση: Όλα τα εντάλματα, μαζί με τις αποδείξεις είσπραξης, να 
παραδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, από το Λογιστήριο των 
Δικαστηρίων στον Τομέα Ενταλμάτων έτσι ώστε να ενημερώνεται το Μητρώο. 
Ακολούθως, να αποστέλλονται στο αρμόδιο ΟΥΛΕΕ/Αστυνομικό Σταθμό και εκεί 
να γίνεται η αντιστοίχιση τους με το πρωτότυπο ένταλμα/απόδειξη. 

Αναμενόμενο όφελος: Ορθή ενημέρωση του Μητρώου Ενταλμάτων και 
επιστροφή στην Αστυνομία των ενταλμάτων που εξοφλούνται με δόσεις. 
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Δικαστηρίου Λευκωσίας, μέχρι να αντιστοιχισθούν με τα πρωτότυπα και κατ΄ 
επέκταση, το Μητρώο Ενταλμάτων δεν είναι πλήρως ενημερωμένο. 

 

1.6 Εκτέλεση ενταλμάτων με φυλάκιση. 

Στο έντυπο Δ24 αναφέρεται ότι ο οφειλέτης μεταφέρεται στις φυλακές και 
παραδίδεται στον υπεύθυνο αξιωματικό μαζί με το ένταλμα για να φυλακιστεί, εκτός 
εάν πληρωθεί η επιβληθείσα  χρηματική ποινή. 

Στο Κεφ. 155 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, δεν γίνεται αναφορά για μείωση ή 
απάλειψη της χρηματικής ποινής σε περίπτωση έκτισης  μερικής  ή ολόκληρης  της 
περιόδου φυλάκισης,  αντίστοιχα. Ως αποτέλεσμα, στις περιπτώσεις όπου ο 
οφειλέτης εκτίει μέρος ή/και ολόκληρη την ποινή που αναγράφεται στο ένταλμα, 
αυτός εξακολουθεί να παρουσιάζεται ως να οφείλει ολόκληρη την αρχική χρηματική 
ποινή που του επιβλήθηκε. 

Στις 30.5.2017 η Υπηρεσία μας ζήτησε την άποψή του Γενικού Εισαγγελέα 
αναφορικά με το αν, σε περίπτωση έκτισης μέρους ή ολόκληρης της ποινής 
φυλάκισης, η χρηματική ποινή θα πρέπει να μειώνεται/απαλείφεται, αντίστοιχα.  

Σε απαντητική επιστολή με ημερ. 1.11.2017, η Νομική Υπηρεσία μας ενημέρωσε ότι 
η επιβαλλόμενη χρηματική ποινή εμπίπτει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του 
Δικαστηρίου και οποιαδήποτε μείωση ή/και απάλειψη της, είναι ανεπίτρεπτη, καθότι 
θα θεωρηθεί ως επέμβαση στο έργο της Δικαστικής Εξουσίας. Διευκρινίστηκε επίσης 
ότι ο καθορισμός περιόδου φυλάκισης στο ένταλμα, περιλαμβάνεται ούτως ώστε να 
γνωρίζει το επηρεαζόμενο πρόσωπο ότι σε περίπτωση ανυπακοής του με το 
Διάταγμα του Δικαστηρίου, θα φυλακιστεί για την καθοριζόμενη περίοδο. 

1.7 Μηχανογράφηση Δικαστηρίων. 

Μέχρι σήμερα, η λειτουργία της Δικαστικής Υπηρεσίας βασίζεται σε χειρόγραφες 
διαδικασίες. Η απουσία μηχανογράφησης των Δικαστηρίων αποτελεί τροχοπέδη για 
την ομαλή λειτουργία τους και την έγκαιρη απονομή δικαιοσύνης, ενώ παράλληλα 
συνεπάγεται αυξημένο διοικητικό κόστος (σπατάλη χρόνου, πόρων και 
ανθρωποπροσπάθειας) για τη διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών, χωρίς 
προστιθέμενη αξία. 

Εντός του 2017, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό 
(ΤΥΠ2017/008/Α/Α) για την «Αγορά υπηρεσιών Πληροφοριακού Συστήματος 
διοίκησης Δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω στρατηγικού επενδυτή 
(Σύστημα η-Δικαιοσύνη)». Ο στόχος του έργου, του οποίου αυτή η Σύμβαση θα είναι 
ένα μέρος, είναι ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών των Δικαστηρίων με την αγορά 
δικαιώματος χρήσης ενός διαδικτυακού συστήματος το οποίο θα παρέχει 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τόσο προς τα Δικαστήρια για την εσωτερική τους λειτουργία, 
όσο και προς το κοινό που θα χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

Σύσταση: Μέχρι την τροποποίηση της υφιστάμενης διαδικασίας, θα πρέπει να 
αποστέλλονται πάντοτε στο Δικαστήριο τα πρωτότυπα εντάλματα μαζί με τις 
επισυναπτόμενες αποδείξεις είσπραξης. 

Αναμενόμενο όφελος: Μείωση του κινδύνου λανθασμένες πληρωμής του 
εισπραχθέντος ποσού 
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Η χρήση ψηφιακών λύσεων σε όλα τα στάδια των διαδικασιών αναμένεται να 
οδηγήσει σε σημαντική επιτάχυνση της ταχύτητας απονομής της δικαιοσύνης, στην 
ενίσχυση της κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής, παρέχοντας διαφάνεια και 
ευκολότερη πρόσβαση στο δικαστικό σύστημα, στη λογοδοσία και τον έλεγχο της 
αποδοτικότητας, στην ευκολότερη συλλογή στατιστικών δεδομένων και διοικητικής 
πληροφόρησης, σε βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς 
και σε αύξηση των δημοσίων εσόδων.  

Συγκεκριμένα, για τη διαχείριση των ενταλμάτων προστίμου, αναμένουμε ότι η 
μηχανογράφηση θα συντείνει σημαντικά στην αποτελεσματικότητα και αύξηση της 
παραγωγικότητας καθώς και στην μείωση ή/και εξάλειψη κινδύνων που αφορούν στις 
διαδικασίες, όπως αυτοί αναλύθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους. Στον πιο 
κάτω πίνακα, συγκεντρώνουμε/παραθέτουμε ορισμένες από τις δυνατότητες της 
μηχανογράφησης οι οποίες θα μπορούσαν, κατά την άποψη μας, να ληφθούν υπόψη 
κατά το στάδιο της αναλυτικής καταγραφής των απαιτήσεων της σύμβασης. 

 

Δυνατότητες μέσω μηχανογράφησης  

 

Αναμενόμενο όφελος 

Τήρηση ορθής, έγκυρης, μηχανογραφημένης 
και ενημερωμένης Βάσης Δεδομένων με τα 
στοιχεία φυσικών και νομικών προσώπων. 
Ενδεχομένως για την τήρηση της εν λόγω 
βάσης δεδομένων να χρειαστεί διασύνδεση 
με τα συστήματα άλλων υπηρεσιών, όπως 
ΤΑΠΜ, ΤΕΕΠ, Αστυνομίας. 

Μείωση του κινδύνου έκδοσης ενταλμάτων με 
ελλιπή στοιχεία. (Ενότητα 1.2) 

Ηλεκτρονική/αυτοματοποιημένη έκδοση του 
εντάλματος. Όλα τα στοιχεία της υπόθεσης 
θα είναι καταχωρισμένα στο σύστημα σε 
ηλεκτρονική μορφή, έτσι θα υπάρχει η 
δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης του 
εντάλματος με όλα τα σχετικά στοιχεία. 

Μείωση του κινδύνου έκδοσης εντάλματος με 
λανθασμένα στοιχεία. (Ενότητα 1.4) 

Μετά την έκδοση της απόφασης και πριν την 
έκδοση εντάλματος, το Δικαστήριο θα είναι σε 
θέση να ενημερώνει τον οφειλέτη και να τον 
καλεί να εξοφλήσει την επιδικασμένη οφειλή 
του πριν την έκδοση εντάλματος, μέσω sms 
ή/και email. 

Αύξηση της ανταπόκρισης των οφειλετών και 
εξόφληση των ποινών πριν την έκδοση 
εντάλματος. Μείωση του διοικητικού κόστους 
αποστολής ειδοποιήσεων και του αριθμού των 
ενταλμάτων που εκδίδονται. (Ενότητα 1.3.2) 

Έκδοση ηλεκτρονικών αποδείξεων και 
ηλεκτρονική καταχώριση των πληρωμών. 
Ενδεχομένως να χρειαστεί διασύνδεση με το 
σύστημα πληρωμών του Γενικού Λογιστηρίου 
FIMAS. 

Διευκόλυνση στη διαχείριση των πληρωμών, 
κατάργηση χειρόγραφων αποδείξεων.  

Δυνατότητα ηλεκτρονικής αποπληρωμής των 

ποινών με δόσεις, πριν και μετά την έκδοση 
του εντάλματος. 

Γρηγορότερη και ευκολότερη παρακολούθηση 

και διαχείριση των πληρωμών των ποινών με 
δόσεις. (Ενότητα 1.3.2) 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ENT/01/2017 

 

21 

 

Η «παράδοση-παραλαβή» των ενταλμάτων 
μεταξύ Δικαστηρίων-Αστυνομίας θα μπορεί 
να διενεργείται πλέον ηλεκτρονικά, ενώ θα 
δίνεται η δυνατότητα εντοπισμού της πορείας 
και κατάστασης (keep track) του εντάλματος 
ανά πάσα στιγμή. Διασύνδεση με σύστημα 
ενταλμάτων Αστυνομίας. 

Εξάλειψη του κινδύνου να χαθούν εντάλματα 
κατά την παράδοση-παραλαβή των 
ενταλμάτων μεταξύ Αστυνομίας και 
Δικαστηρίων. Διευκόλυνση του εντοπισμού 
της κατάστασης και θέσης του εντάλματος. 
(Ενότητα 1.5) 

Μέσω κατάλληλου ανασχεδιασμού της 
διαδικασίας εξόφλησης ενταλμάτων με 
αλλαγή επαρχίας, τα εντάλματα προστίμου 
θα αντιμετωπίζονται πλέον ως εντάλματα 
παγκύπριας εμβέλειας (ενδεχομένως με ένα 
παγκύπριο αριθμό). Επίσης, ορισμένες 
λειτουργίες των Δικαστηρίων, όπως η 
λογιστική ταξινόμηση των εισπράξεων, θα 
είναι δυνατό να υλοποιηθούν ηλεκτρονικά, 
χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική 
παρουσία του εντάλματος στο αντίστοιχο 
πρωτόδικο Δικαστήριο. 

Μείωση του κινδύνου απώλειας ενταλμάτων 
κατά την αλλαγή Επαρχίας του εντάλματος και 
ταυτόχρονα μειώνεται το διοικητικό κόστος 
διαχείρισης των εν λόγω ενταλμάτων. 
(Ενότητα 1.5.3) 

Όταν ο οφειλέτης αλλάξει διεύθυνση 
διαμονής, εντός επαρχίας, η ενημέρωση για 
την αλλαγή Σταθμού ευθύνης του 
εντάλματος, δηλαδή η χρέωση ενός 
εντάλματος από ένα Αστυνομικό Σταθμό σε 
άλλο εντός της ίδιας επαρχίας, θα μπορεί να 
γίνεται ηλεκτρονικά, με αυτοματοποιημένη 
ενημέρωση των συστημάτων της Αστυνομίας 
και Δικαστηρίων. 

Μείωση του χρόνου που αναλώνεται από τους 
δικαστικούς λειτουργούς για την ανακατανομή 
και αποστολή των ενταλμάτων στους 
Σταθμούς/ΟΥΛΕΕ ευθύνης των ενταλμάτων 
των οποίων οι οφειλέτες έχουν αλλάξει 
διεύθυνση εντός επαρχίας. 

Οι ενέργειες των χρηστών του συστήματος 
θα καταγράφονται με όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες υπό μορφή audit trails. 

Λογοδοσία  - καλύτερος έλεγχος 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Αξιολόγηση μηχανισμών εκτέλεσης ενταλμάτων. 

Τα κατεξοχήν αρμόδια όργανα για την εκτέλεση των ενταλμάτων είναι οι ανά επαρχία 
Ουλαμοί Εκτέλεσης Ενταλμάτων (ΟΥΛΕΕ) και οι Αστυνομικοί Σταθμοί Υπαίθρου. Ο 
γενικός συντονισμός τους γίνεται από το Τμήμα Πληροφορικής της Αστυνομίας, το 
οποίο είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος 
ενταλμάτων καθώς επίσης για την επιμόρφωση των αρμόδιων Αστυνομικών. Επίσης, 
υποβοηθητικά ως προς την εκτέλεση των ενταλμάτων, λειτουργούν και άλλα τμήματα 
της Αστυνομίας, όπως η Τροχαία, η Διεύθυνση Ασφάλειας Αεροδρομίων κ.α. 

Ενεργό ρόλο στην εκτέλεση των ενταλμάτων έχουν επίσης οι δικαιούχοι των 
χρηματικών ποινών, όπως οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Τμήμα 
Φορολογίας, καθώς και η Νομική Υπηρεσία. 

Όπως αναφέρουμε στην εισαγωγή της έκθεσής μας, κατά καιρούς προωθήθηκαν 
μέτρα από την Αστυνομία για απάμβλυνση του προβλήματος, χωρίς ωστόσο, κατά 
την άποψη μας, να σημειωθεί σημαντική βελτίωση. Στις επόμενες παραγράφους, η 
Υπηρεσία μας προχωρεί σε αξιολόγηση των υφιστάμενων μηχανισμών εκτέλεσης 
ενταλμάτων και καταθέτει τις δικές της συστάσεις/εισηγήσεις για αύξηση του ρυθμού 
εκτέλεσης ενταλμάτων με το μικρότερο δυνατό κόστος. 

2.1 Ουλαμοί Εκτέλεσης Ενταλμάτων (ΟΥΛΕΕ).  

Από επιτόπιους έλεγχους που διενεργήθηκαν στους ΟΥΛΕΕ, καθώς και από τις 
απαντήσεις τους στα ερωτηματολόγια που ετοιμάστηκαν, διαπιστώθηκε ότι δεν 
υπάρχει ενιαία πολιτική αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των ΟΥΛΕΕ, αλλά αυτό 
επαφίεται κατά κύριο λόγο στον εκάστοτε υπεύθυνο αξιωματικό. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι οι ΟΥΛΕΕ Λάρνακας και Αμμοχώστου χρεώνουν τα εντάλματα στους 
Αστυνομικούς ανά γεωγραφική περιοχή, ενώ οι υπόλοιποι ΟΥΛΕΕ εργάζονται με 
καταστάσεις που εξάγονται από το σύστημα με συγκεκριμένα κριτήρια.  

Κοινό σημείο αναφοράς είναι το γεγονός ότι μόνο πολύ περιορισμένος αριθμός 
μελών των Ουλαμών εκτελούν εντάλματα εκτός γραφείου. Ακόμα και στις 
περιπτώσεις αυτές, εκτελούν κυρίως εντάλματα διατροφής, για τα οποία έχει εκδοθεί 
απόφαση για εξόφλησή τους με δόσεις, ενεργούν δηλαδή ως εισπράκτορες. Ως 
αποτέλεσμα, η είσπραξη μεγάλου αριθμού ενταλμάτων ενδεχομένως να μην 
αποπειράθηκε ποτέ.  

Από δειγματοληπτικούς ελέγχους που έγιναν στα ανεκτέλεστα εντάλματα, όπως 
καταγράφονται στο μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας, παρατηρήθηκαν οι πιο 
κάτω περιπτώσεις οι οποίες εκκρεμούσαν στις 23.3.2017 και αφορούν άτομα τα 
οποία είναι εύκολο να εντοπιστούν και οι οποίες καταδεικνύουν, κατά την άποψη μας, 
ότι η Αστυνομία δεν προβαίνει σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για εκτέλεσή τους: 

 85 Αστυφύλακες εξακολουθούν να οφείλουν συνολικά €197.541 τα οποία 
αφορούν 290 ανεκτέλεστα εντάλματα. Από αυτά, στις 23.3.2017 τα δέκα ήταν στο 
Γενικό Λογιστήριο για διενέργεια αποκοπής από τον μισθό τους, ενώ 144 
εντάλματα συνολικής αξίας €105.171 ήταν ενεργά. 

 15 Δεσμοφύλακες οφείλουν συνολικά €11.082 τα οποία αφορούν σε 40 
ανεκτέλεστα εντάλματα. Σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν διενεργείται 
αποκοπή από τον μισθό. 

 1.311 εντάλματα συνολικής αξίας €1.527.280 εκκρεμούν εναντίον 317 
δικηγόρων, εκ των οποίων τα 1.000 εντάλματα ύψους €1.154.964 είναι ενεργά 
ενώ τα υπόλοιπα με αναστολή, αναμονή ή αφορούν Δημόσιους Υπαλλήλους και 
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στάλθηκαν στο Γενικό Λογιστήριο για αποκοπή από τον μισθό τους. Αναφέρεται 
ότι, από το συνολικό οφειλόμενο ποσό, το μεγαλύτερο μέρος (€1.174.878) αφορά 
σε μόνο 40 δικηγόρους. 

 46 εντάλματα συνολικής αξίας €10.992 εκκρεμούν εναντίον επτά πρώην διεθνών 
ποδοσφαιριστών. Από αυτά, τα 33 εντάλματα εκκρεμούν εναντίον ενός πρώην 
ποδοσφαιριστή και κατά κύριο λόγο αφορούν τροχαίες παραβάσεις. 

Η Αστυνομία μας ανέφερε ότι το Τμήμα Πληροφορικής βρίσκεται πάντα στην διάθεση 
των ΟΥΛΕΕ και παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και τεχνική υποστήριξη. 

Από τις εκτελέσεις ενταλμάτων που διενεργήθηκαν εντός του 2016 από τους ΟΥΛΕΕ, 
σύμφωνα με το μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας, σε συνδυασμό με τον αριθμό 
των Αστυνομικών που τους στελεχώνουν, προκύπτει ανομοιομορφία στον μέσο όρο 
εκτελέσεων και εισπράξεων ανά ΟΥΛΕΕ (βλ. Πίνακας 1). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, οι 
Αστυνομικοί που υπηρετούν στον Κεντρικό Σταθμό Πάφου φαίνεται να εκτέλεσαν, κατά 
μέσο όρο, πολύ περισσότερα εντάλματα από αυτά που εκτέλεσαν οι Αστυνομικοί που 
υπηρετούν στους ΟΥΛΕΕ των άλλων επαρχιών. Σημειώνεται ωστόσο ότι, στον πιο 
κάτω υπολογισμό δεν λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι οι ΟΥΛΕΕ με περισσότερα 
εντάλματα προς εκτέλεση είναι αναμενόμενο να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για τη 
διαχείρισή τους. 

Πίνακας 1 

 Δύναμη 
ΟΥΛΕΕ1 

Αρ. 
Εκτελέσεων2 

Εισπραχθέν 
ποσό (€) 

Μέσος όρος 
εκτελέσεων 
ανά άτομο 

Μέσος όρος 
εισπράξεων 

ανά άτομο (€) 

ΟΥΛΕΕ Λευκωσίας 19 17.462 3.031.722,48 919 159.564 

ΟΥΛΕΕ Λεμεσού3  19 21.246 2.796.652,57 1.118 147.192 

ΟΥΛΕΕ Λάρνακας 8 8.473 1.196.308,18 1.059 149.539 

ΟΥΛΕΕ Αμμοχώστου 5 5.113 1.000.196,49 1.023 200.039 

Κεντ. σταθμός Πάφου 5 8.614 1.539.748,65 1.723 307.950 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ανεκτέλεστα εντάλματα στις 23.3.2017, όπως 
παρουσιάζονται στο μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας, παρατηρείται επίσης 
σημαντική ανομοιομορφία ως προς τα εντάλματα που αναλογούν, κατά μέσο όρο, 
στο κάθε μέλος του ΟΥΛΕΕ για εκτέλεση (βλ. Πίνακας 2). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 

                                                           
1
 Για τους σκοπούς του ελέγχου, η δύναμη του κάθε ΟΥΛΕΕ περιορίστηκε στον αριθμό των ατόμων που 

ασχολούνται με την εκτέλεση ενταλμάτων προστίμου 
2
 Εκτέλεση εντάλματος μπορεί να αφορά είσπραξη ή φυλάκιση. Ένα ένταλμα ενδέχεται να έχει περισσότερες 

από μία εκτελέσεις  
3
 Στις εκτελέσεις και εισπράξεις του ΟΥΛΕΕ Λεμεσού περιλήφθησαν και αυτές των Αστυνομικών Σταθμών 

Πολεμιδιών και Γερμασόγιας, τα εντάλματα των οποίων στάλθηκαν στον ΟΥΛΕΕ για εκτέλεση  

Σύσταση: Σε τακτά χρονικά διαστήματα, το Τμήμα Πληροφορικής της 
Αστυνομίας, θα πρέπει να συγκρίνει τον κατάλογο με τα ανεκτέλεστα εντάλματα 
με όποιες άλλες βάσεις δεδομένων έχει ή θα μπορούσε να έχει στην διάθεση 
του, έτσι ώστε να υποβοηθά το έργο των ΟΥΛΕΕ.  

Αναμενόμενο όφελος: Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος μέσω της αύξησης 
της παραγωγικότητας της Αστυνομίας. 
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στους Αστυνομικούς που υπηρετούν στον ΟΥΛΕΕ Λάρνακας αναλογεί το ένα τρίτο 
του αριθμού των ενταλμάτων που αναλογεί στους  Αστυνομικούς του Κεντρικού 
Σταθμού Πάφου. 

Πίνακας 2 

 Αρ. 
ανεκτέλεστων 
ενταλμάτων 

Συνολικό ποσό 
προς είσπραξη  

 
€ 

Μέσος όρος 
ενταλμάτων που 
αντιστοιχούν σε 

κάθε 
αστυνομικό 

Μέσος όρος 
ποσού προς 

είσπραξη που 
αντιστοιχεί σε 

κάθε αστυνομικό 

ΟΥΛΕΕ Λευκωσίας 103.659 96.995.428 5.456 5.105.023 
ΟΥΛΕΕ Λεμεσού 61.838 55.481.837 3.255 2.920.097 
ΟΥΛΕΕ Λάρνακας 17.312 18.278.040 2.164 2.284.755 
ΟΥΛΕΕ Αμμοχώστου 14.435 18.691.011 2.887 3.738.202 
Κεντ. σταθμός Πάφου 30.402 33.399.190 6.080 6.679.838 

Με τα δεδομένα που είχαμε ενώπιον μας, οι πιο πάνω έλεγχοι δεν μπορούσαν να 
εφαρμοστούν και στους Αστυνομικούς Σταθμούς, αφού δεν υπάρχει διακριτός 
διαχωρισμός στον χρόνο που αναλώνει  ο κάθε Αστυνομικός για εκτέλεση  
ενταλμάτων. 

Η Αστυνομία μάς ανέφερε ότι το Τμήμα Πληροφορικής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την αξιολόγηση της απόδοσης του κάθε ΟΥΛ.Ε.Ε. Για τον σκοπό αυτό, για 
τον μήνα Οκτώβριο του 2017 έθεσε ως στόχο την αύξηση στην εκτέλεση των 
ενταλμάτων και την είσπραξη χρημάτων κατά 10% σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2016. Τα αποτελέσματα αναμένονταν περί τα μέσα Νοεμβρίου. Για τον 
μήνα Δεκέμβριο θα πραγματοποιηθεί νέα δράση, με την αποστολή καταλόγου ο 
οποίος θα επιλεγεί τυχαία από το σύστημα με συγκεκριμένα εντάλματα τα οποία οι 
ΟΥΛΕΕ θα κληθούν να εκτελέσουν εντός τον χρονικών πλαισίων που θα 
καθοριστούν. 

2.2 Ημερολόγια ενεργείας. 

Όπως σημειώθηκε επανειλημμένα σε επιστολές της Υπηρεσίας μας προς την 
Αστυνομία, δεν μπορεί να τεκμηριωθεί κατά πόσο καταβάλλονται όλες οι 
απαραίτητες προσπάθειες για εκτέλεση των ενταλμάτων τα οποία παραμένουν 
ανεκτέλεστα στην Αστυνομία, εφόσον δεν καταγράφονται πουθενά οι ενέργειες των 
Αστυνομικών για είσπραξη των οφειλόμενων ποσών. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από 
τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια που απέστειλαν στην Υπηρεσία μας οι ΟΥΛΕΕ 
και οι Αστυνομικοί Σταθμοί, καθώς ελάχιστοι είναι αυτοί που μας απάντησαν 

Σύσταση: Το Τμήμα Πληροφορικής, ως το συντονιστικό όργανο των ΟΥΛΕΕ 
για την είσπραξη των ενταλμάτων, θα πρέπει να αξιολογεί την απόδοση του 
κάθε ΟΥΛΕΕ μέσω ειδικών κριτηρίων. 

Επίσης, θα ήταν χρήσιμο να καθοριστούν συγκεκριμένοι ετήσιοι στόχοι ανά 
ΟΥΛΕΕ και ανά Αστυνομικό Σταθμό και να μελετηθεί η πιθανότητα 
επιβράβευσης των ΟΥΛΕΕ και Αστυνομιών Σταθμών που τους επιτυγχάνουν. 

Αναμενόμενο όφελος: Αύξηση της παραγωγικότητας της Αστυνομίας. 
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καταφατικά στο ερώτημα κατά πόσο καταγράφονται οι προσπάθειες εντοπισμού των 
οφειλετών. Συνήθως, για τις μόνες περιπτώσεις που ενημερώνεται, υποχρεωτικά και 
αυτόματα, το ηλεκτρονικό ημερολόγιο ενέργειας, είναι όταν το ένταλμα εκτελεστεί ή 
θα επιστραφεί στο Δικαστήριο ως ανεκτέλεστο.  Όπως διαπιστώσαμε, οι καταστάσεις 
που εκτυπώνονται από το  ηλεκτρονικό ημερολόγιο ενέργειας, περιλαμβάνουν  
πολλές ασαφείς, αχρείαστες ή/και λανθασμένες πληροφορίες, που το καθιστούν μη 
λειτουργικό.  

Το Τμήμα Πληροφορικής, με επιστολή του ημερ. 25.1.2017 προς όλους τους ΟΥΛΕΕ 
και Αστυνομικούς Σταθμούς, επέσυρε την προσοχή τους στην ορθή ενημέρωση του 
ηλεκτρονικού ημερολογίου ενέργειας έτσι ώστε οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες 
στο σύστημα σε περίπτωση που διενεργείται έλεγχος από την Υπηρεσία μας. 
Παρόλα αυτά, η συνεχιζόμενη απροθυμία των ΟΥΛΕΕ και Αστυνομικών Σταθμών 
στη χρήση της πιο πάνω αναφοράς, επιβεβαιώνει τη δυσλειτουργικότητα του. 

 

Η Αστυνομία μάς ανέφερε ότι η εισήγηση μας θα μελετηθεί από το Τμήμα 
Πληροφορικής σε συνεργασία με τους ΟΥΛΕΕ και θα γίνουν οι απαραίτητες 
ενέργειες. 

2.3 Εντάλματα άνω των €300. 
Από το σύνολο των εκκρεμών ενταλμάτων, τα 134.936 εντάλματα (51%) αφορούν 
εντάλματα άνω των €300 και ανέρχονται σε €242.435.693 (91%). Τα υπόλοιπα από 
τα εκκρεμή εντάλματα (49%), αφορούν σε ποσά μικρότερα ή ίσα των €300 και 
αντιπροσωπεύουν μόλις το 9% της συνολικής αξίας των ανεκτέλεστων ενταλμάτων. 
Μετά από προηγούμενες συστάσεις της Υπηρεσίας μας, η Αστυνομία προέβηκε σε 
ορισμένες εκστρατείες για είσπραξη ενταλμάτων άνω των €300.  

 

 

Σύσταση: Εισηγούμαστε τον επανασχεδιασμό του ηλεκτρονικού ημερολογίου, 
έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστο και να παρέχει σωστή πληροφόρηση. Το 
ημερολόγιο θα πρέπει να έχει την μορφή του εντύπου Αστ. 45, όπου θα 
καταγράφονται όλες οι ενέργειες, υπό μορφή καταλόγου, που έγιναν ανά 
ημερολογιακή σειρά. Μέχρι να γίνει αυτό, να δοθούν αυστηρές οδηγίες για 
ενημέρωση του υφιστάμενου ηλεκτρονικού ημερολογίου ή την καταγραφή των 
ενεργειών στο χειρόγραφο ημερολόγιο. 

Επίσης, εισηγούμαστε όπως το ημερολόγιο ενεργείας τηρείται ανά οφειλέτη 
και όχι ανά ένταλμα, αφού οι οποιεσδήποτε προσπάθειες γίνονται για 
εντοπισμό του οφειλέτη, αφορούν όλα τα εντάλματα που εκκρεμούν εναντίον 
του.  

Αναμενόμενο όφελος: Η ενημέρωση ημερολογίων ενεργείας θα καθιστά εφικτή 
την τεκμηρίωση των ενεργειών και του χρόνου που απαιτείται για την εκτέλεση 
του κάθε εντάλματος, γεγονός που θα υποβοηθήσει στον καλύτερο 
προγραμματισμό της όλης εργασίας,  καθώς και στην εξαγωγή χρήσιμων 
συμπερασμάτων. 
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Η Αστυνομία μάς ανέφερε ότι Τμήμα Πληροφορικής έχει επικεντρώσει τις 
προσπάθειες του στην είσπραξη των ενταλμάτων άνω τον 300 ευρώ και για τον 
σκοπό αυτό έχουν διενεργηθεί διάφορες εκστρατείες. 

2.4 Εντάλματα που εκδόθηκαν κατά την περίοδο 1980 – 1999. 
Στις 23.3.2017 εκκρεμούσαν 4.561 ανεκτέλεστα εντάλματα που εκδόθηκαν κατά τα 
έτη 1980 - 1999, συνολικής αξίας €4.739.434. Σε σχέση με τα εντάλματα αυτά, είχαν 
δοθεί οδηγίες όπως καταγραφούν οι ενέργειες που έχουν γίνει για εκτέλεσή τους και 
για όσα είναι ανεπίδεκτα είσπραξης, να προωθηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για 
διαγραφή τους.  

Μετά τις συνεχείς αναφορές της Υπηρεσίας μας για τα συγκεκριμένα εντάλματα, η 
Αστυνομία αποφάσισε όπως, την περίοδο 20.3.2017 – 5.6.2017 διενεργηθεί 
εκστρατεία με στόχο την είσπραξή τους. 

Η Αστυνομία μάς ενημέρωσε ότι κατά την διάρκεια της πιο πάνω εκστρατείας 
εξοφλήθηκαν 75 εντάλματα και άλλα 137 πληρώνονται με δόσεις. Αναφέρει επίσης 
ότι η είσπραξη των εν λόγω ενταλμάτων είναι αρκετά δύσκολη, αφού υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου οι οφειλέτες πλήρωσαν απευθείας τους δικαιούχους χωρίς η 
Αστυνομία να έχει ενημερωθεί, κάποιοι οφειλέτες έχουν μετακινηθεί σε άλλη επαρχία 
ή διεύθυνση και είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους, ορισμένοι αντιμετωπίζουν 
προβλήματα υγείας ή είναι ηλικιωμένοι ή  είναι άνεργοι. 

 

Αναμενόμενο όφελος: Μείωση του συνολικού ποσού που εκκρεμεί με τους 
λιγότερους δυνατόν πόρους. 

Σύσταση:.  Τονίσαμε και πάλι την σημασία για εξεύρεση λύσης σε σχέση με τα 
εν λόγω εντάλματα, αφού με την πάροδο του χρόνου η διευθέτησή τους 
δυσχεραίνεται.  

Αναμενόμενο όφελος: Μείωση του κινδύνου να καταστούν αυτά τα ποσά μη 
εισπράξιμα. 

Σύσταση: Λόγω του αυξημένου διοικητικού κόστους που επιφέρει η εκτέλεση 
ενός και μόνο εντάλματος και των περιορισμένων ανθρώπινων πόρων που 
διατίθενται για τον σκοπό αυτό, εισηγούμαστε όπως, σε πρώτο στάδιο και 
μέχρι τη σημαντική μείωση των ανεκτέλεστων ενταλμάτων, οι προσπάθειες της 
Αστυνομίας επικεντρωθούν μόνιμα και όχι στα πλαίσια σποραδικών 
εκστρατειών, στα εντάλματα που αφορούν σε ποσά μεγαλύτερα των €300.  

Για την είσπραξη των ενταλμάτων κάτω των €300, τα οποία στην μεγαλύτερη 
τους πλειοψηφία αφορούν τροχαίες παραβάσεις φυσικών προσώπων, θα 
μπορούσαν να παρθούν μέτρα για καλύτερη λειτουργία των άλλων 
μηχανισμών εκτέλεσης ενταλμάτων, για τους οποίους γίνεται αναφορά στις 
επόμενες παραγράφους. 
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2.5 Μεταβιβάσεις ακίνητης ιδιοκτησίας.  

Με τις υφιστάμενες διαδικασίες, οφειλέτες ενταλμάτων μπορούν να προχωρούν σε 
αγοραπωλησίες ακινήτων χωρίς οποιοδήποτε νομικό κώλυμα. Το γεγονός μπορεί να 
τυγχάνει εκμετάλλευσης από ορισμένους οφειλέτες, οι οποίοι μεταβιβάζουν την 
περιουσία τους σε τρίτα πρόσωπα πριν την κήρυξη πτώχευσης των ιδίων ή των 
εταιρειών τους.  

Η Αστυνομία μάς ανέφερε ότι, όταν το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 
συνδεθεί με την Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών, θα μπορεί να γνωρίζει κατά 
πόσο υπάρχουν εκκρεμή εντάλματα κατά ατόμων που αιτούνται μεταβίβαση. 
Σημειώνει επίσης ότι το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας θα πρέπει να 
εξασφαλίσει την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας κατά πόσο μπορεί να εμποδίσει την 
μεταβίβαση περιουσίας, σε περίπτωση που εκκρεμούν εντάλματα. 

2.6 Εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων. 
Όπως αναφέρεται στην Ενότητα 2.9.4, η Αστυνομία έχει εγκαταστήσει μηχανισμούς 
ελέγχου στα σημεία εισόδου και εξόδου της Δημοκρατίας, έτσι ώστε να διευκολυνθεί 
ο εντοπισμός των οφειλετών και η είσπραξη των ενταλμάτων. Το μέτρο έχει ως 
στόχο φυσικά πρόσωπα που προτίθενται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, χωρίς να 
έχουν ληφθεί οποιαδήποτε μέτρα όσον αφορά στη δυνατότητα είσπραξης οφειλών 
φυσικών και νομικών προσώπων, που εισάγουν ή/και εξάγουν προϊόντα από τα 
σημεία αυτά. 

 

 

Σύσταση: Για αποφυγή του πιο πάνω φαινομένου αλλά και ως μέτρο πίεσης 
για εξόφληση των ανεκτέλεστων ενταλμάτων, εισηγούμαστε όπως 
τροποποιηθεί η νομοθεσία έτσι ώστε να απαιτείται η αποπληρωμή τυχόν 
εκκρεμούντων ενταλμάτων πριν τη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας.   

Για την υλοποίηση της πιο πάνω εισήγησης, θα μπορούσε να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο διασύνδεσης του αρχείου της Αστυνομίας με εκείνο του 
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έτσι ώστε η εξόφληση των 
ενταλμάτων να αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης. 
Η εισήγηση αυτή θα πρέπει να εξεταστεί νοουμένου ότι θα ληφθεί βεβαίωση 
από τη Νομική Υπηρεσία ότι δεν προκύπτουν νομικά κωλύματα. 

Εναλλακτικά, θα μπορούσε να απαιτείται από τον αιτητή η προσκόμιση 
βεβαίωσης από την Αστυνομία που να αναφέρει ότι δεν εκκρεμούν 
εντάλματα εναντίων του. Για την όσο το δυνατόν λιγότερη επιφόρτιση της 
Αστυνομίας, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τον σκοπό αυτό, με ορισμένες 
τροποποιήσεις, η ιστοσελίδα της JCC, η οποία ήδη παρέχει αυτήν την 
πληροφορία. 

Αναμενόμενο όφελος: Αύξηση του αριθμού των ενταλμάτων που εκτελούνται 
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Η Αστυνομία μάς ανέφερε ότι όταν το Τμήμα Τελωνείων συνδεθεί με την Κυβερνητική 
Αποθήκη Πληροφοριών, θα μπορεί να γνωρίζει κατά πόσο υπάρχουν εκκρεμή 
εντάλματα κατά εισαγωγέων. Σημειώνει επίσης ότι το Τμήμα Τελωνείων θα πρέπει να 
αποταθεί στην Νομική Υπηρεσία για εξασφάλιση γνωμάτευσης, κατά πόσο μπορεί να 
κατάσχει ή κρατήσει προϊόντα μέχρι την εξόφληση των ενταλμάτων, σε περίπτωση 
που εκκρεμούν. 

2.7 Συμψηφισμοί FIMAS. 
Σύμφωνα με το άρθρο 13 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης 
και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο του 2014 (38(Ι)/2014), ο 
Γενικός Λογιστής δύναται, κατά την διενέργεια οποιασδήποτε πληρωμής προς 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αποκόπτει οφειλόμενα ποσά προς οποιοδήποτε 
οικονομικό φορέα ή προς άλλο ειδικό ταμείο. Γι’ αυτό τον σκοπό, το Γενικό 
Λογιστήριο εφαρμόζει εξειδικευμένο λογισμικό σύστημα για συμψηφισμό μέσω του 
οποίου εξασφαλίζει άμεση ενημέρωση για ενδεχόμενες οφειλές πολιτών προς το 
κράτος όταν αυτοί αιτούνται πληρωμές για την παροχή υπηρεσιών ή αγαθών σε 
κάποιο κυβερνητικό Τμήμα. Παρόλο που στην παρούσα φάση το σύστημα δεν είναι 
διασυνδεμένο με το σύστημα της Αστυνομίας, εντούτοις γίνονται συμψηφισμοί με 
εντάλματα που αφορούν Κοινωνικές Ασφαλίσεις, ΦΠΑ και Φόρο Εισοδήματος μέσω 
των συστημάτων των οικείων Τμημάτων.  

 
Η Αστυνομία μάς ανέφερε ότι η σύστασή μας θα μελετηθεί από το Τμήμα 
Πληροφορικής. 

Σύσταση: Εισηγούμαστε όπως, σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων, 
μελετηθεί το ενδεχόμενο διεξαγωγής ελέγχου για εκκρεμή εντάλματα εναντίον 
φυσικών ή νομικών προσώπων που εισάγουν/εξάγουν προϊόντα.  

Δεδομένων των δυσκολιών που προκύπτουν σχετικά με τις κατασχέσεις 
κινητής περιουσίας νομικών προσώπων, σε περίπτωση που κάποιο νομικό 
πρόσωπο-οφειλέτης εισάγει προϊόντα, θα μπορούσε να μελετηθεί η δυνατότητα 
κατάσχεσης ή κράτησης των προϊόντων μέχρι  την εξόφληση των ενταλμάτων, 
νοουμένου ότι αυτό είναι νομικά επιτρεπτό. 

Αναμενόμενο όφελος: Αύξηση στον ρυθμό εκτέλεσης ενταλμάτων, ιδιαίτερα για 
νομικά πρόσωπα. 

Σύσταση: Να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες και ενέργειες έτσι ώστε να 
υπάρχει πλήρης διασύνδεση των συστημάτων για να καταστεί εφικτός ο 
συμψηφισμός όλων των ενταλμάτων που αφορούν στο Πάγιο Ταμείο, 
νοουμένου ότι αυτό είναι νομικά επιτρεπτό. 

Αναμενόμενο όφελος: Αύξηση του αριθμού ενταλμάτων που εκτελούνται. 
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Για το ίδιο θέμα, η Αρχιπρωτοκολλητής, μέσω του Διοικητικού Πρωτοκολλητή του 
Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, μας ανέφερε ότι η επέκταση του συμψηφισμού 
ακόμα και πριν τα εντάλματα παραληφθούν από την Αστυνομία, θα επιφέρει 
σημαντική μείωση των ενταλμάτων και σημαντικές εισπράξεις. 

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί με την πιο πάνω επισήμανση και θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη από το Ανώτατο Δικαστήριο κατά τους σχεδιασμούς της μηχανογράφησης 
των Δικαστηρίων, αφού αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση του πιο πάνω. 

2.8  Εντάλματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  
Όπως φαίνεται στο Γραφικό 4, παρόλο που ο αριθμός των ενταλμάτων Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, σύμφωνα με το μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας, αποτελεί το 
17% του συνόλου, εντούτοις η αξία τους αποτελεί το 52% του συνολικού ποσού. 
Μεγάλο μέρος των ενταλμάτων αυτών αφορούν νομικά πρόσωπα, και βάσει της 
σχετικής Δικαστικής Απόφασης, είναι εκτελεστέα με κατάσχεση κινητής περιουσίας.  

 

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
στις 24.5.2017, 853 νομικά και 1.525 φυσικά πρόσωπα με 6.234 συνολικά εντάλματα 
να εκκρεμούν εναντίον τους, είχαν ενταχθεί στο πλαίσιο του περί Ρύθμισης 
Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμου του 2016 (Ν.76(Ι)/2016). Σύμφωνα με 
τις πρόνοιες του Νόμου, οι εργοδότες και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι μπορούν να 
εξοφλήσουν το αργότερο σε 54 ισόποσες μηνιαίες δόσεις τις καθυστερημένες οφειλές 
τους, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Για αυτές τις περιπτώσεις, η Αστυνομία 
δεν ενημερώνεται για την αποπληρωμή των δόσεων ούτε προβαίνει σε 
οποιεσδήποτε ενέργειες για εκτέλεσή τους, εκτός και αν ενημερωθεί από τις 

17%

83%

Αρ. ενταλμάτων

Εντάλματα Κοινωνικών …

52%

48%

Αξία ενταλμάτων

Άλλα εντάλματα
Γραφικό 4: Κατανομή αριθμού και αξίας ενταλμάτων που αφορούν σε οφειλές προς τις Κοινωνικές 
Ασφαλίσεις. 

Σύσταση: Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα από την Αστυνομία στην 
εκτέλεση ενταλμάτων Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Αναμενόμενο όφελος: Με λιγότερες εκτελέσεις προκύπτει μεγάλη μείωση στην 
αξία των ανεκτέλεστων ενταλμάτων. 
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Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι παραβιάστηκε η συμφωνία, οπότε τα 
εντάλματα επανεργοποιούνται. 

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων τηρούν δικό τους μηχανογραφικό σύστημα, 
μέσω του οποίου παρακολουθούν τις ανείσπρακτες επιδικασμένες οφειλές προς 
αυτές και λαμβάνουν τα δικά τους μέτρα προς είσπραξή τους. Σύμφωνα με την 
υφιστάμενη διαδικασία, στις περιπτώσεις όπου οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις 
εισπράττουν απευθείας ένα ποσό, τότε ενημερώνουν γραπτώς την Αστυνομία, η 
οποία με τη σειρά της ενημερώνει το Δικαστήριο. Για τις εισπράξεις που 
διενεργούνται από την Αστυνομία, οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις ενημερώνονται από το 
Δικαστήριο.  

Σύμφωνα με το μηχανογραφικό σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 
11.5.2017 εκκρεμούσαν 57.696 εντάλματα συνολικού ύψους €169.384.155. Στις 
23.3.2017, στο μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας, παρουσιάζονται ως 
ανεκτέλεστα 45.709 εντάλματα συνολικού ύψους €61.651.508 που αφορούν σε 
Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Όπως προκύπτει, εμφανίζεται μια πολύ μεγάλη διαφορά που 
υπερβαίνει τα €100.000.000 μεταξύ των στοιχείων που εμφανίζουν τα δύο 
συστήματα.  

Για διερεύνηση των διαφορών μεταξύ των δύο συστημάτων, επιλέξαμε τα έξι 
μεγαλύτερα νομικά πρόσωπα και τα 6 μεγαλύτερα φυσικά, τα οποία έχουν 
επιδικασμένες οφειλές προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αυτά τα 12 
πρόσωπα, σύμφωνα με τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, έχουν επιδικασμένες οφειλές 
συνολικού ύψους €12.630.068, τα οποία αντιστοιχούν σε 169 εντάλματα και έχουν 
διαπιστωθεί τα ακόλουθα: 

 Πέραν του μισού ποσού (€6.687.085) οφείλεται από το Συμβούλιο Κεντρικού 
Σφαγείου, σε σχέση με 35 ανεκτέλεστα εντάλματα. Στο μηχανογραφικό σύστημα 
της Αστυνομίας, τα εντάλματα του Κεντρικού Σφαγείου παρουσιάζονται ορθά ως 
“Κλειστά – μη εκτελεσμένα”,  αφού το σφαγείο τελεί υπό εκκαθάριση και οι 
οφειλές αυτές δεν αναμένεται να εξοφληθούν. Ωστόσο, το γεγονός ότι μόνο 3 
εντάλματα, συνολικού ύψους €244.461, είχαν καταχωριστεί στο σύστημα της 
Αστυνομίας, δημιουργεί ανησυχίες. Από δειγματοληπτικό έλεγχο, προκύπτει ότι, 
αν και τα υπόλοιπα εντάλματα παραλήφθηκαν από την Αστυνομία, εντούτοις δεν 
καταχωρίστηκαν ποτέ στο σύστημα της. 

 Για άλλες τέσσερις εταιρείες οι οποίες τελούν υπό εκκαθάριση ή/και διαχείριση, 
εκκρεμούσαν συνολικά 19 εντάλματα που αντιστοιχούν σε €4.002.702. Στο 
μηχανογραφικό της Αστυνομίας, 15 εντάλματα παρουσιάζονται ως “Κλειστά – μη 
εκτελεσμένα” (€2.460.513), ενώ άλλα 5 παρουσιάζονται ως ενεργά (€1.832.466) 
και 3 ως σε αναστολή (€376.322), δηλαδή τα συνολικά εντάλματα που εκδόθηκαν 
εναντίον αυτών των  4 εταιρειών ανέρχονται σε 23 (€4.669.301). 

 Σύμφωνα με το μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας, ένα πρόσωπο, το 
οποίο τυγχάνει να είναι ιατρός του Δημοσίου και για τον οποίο έγινε αναφορά σε 
παλαιότερες επιστολές της Υπηρεσίας μας προς την Αστυνομία, οφείλει 49 
εντάλματα συνολικού ύψους €118.848. Στις 23.3.2017, στο μηχανογραφικό 
σύστημα της Αστυνομίας παρουσιάζεται η πιο κάτω εικόνα: 

o 29 εντάλματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνολικού ύψους €74.040 
παρουσιάζονται ως “Κλειστά – μη εκτελεσμένα” λόγω αλλαγής διεύθυνσης. 
Σημειώνεται ότι, παρόλο που ο ΟΥΛΕΕ Λάρνακας επέστρεψε τα 29 
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εντάλματα στο Δικαστήριο στις 6.3.2017, εντούτοις αυτά παρέμειναν κλειστά 
μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου (21.6.2017).  

o Ένα ένταλμα παρουσιάζεται ως κλειστό-εκτελεσθέν δια φυλάκισης από το 
2013. Από την στιγμή που αυτό το ένταλμα δεν εισπράχθηκε, θα έπρεπε να 
επανεργοποιηθεί με την αποφυλάκιση του οφειλέτη. 

o Δεν εμφανίζονται οποιαδήποτε ενεργά εντάλματα, ούτε διενεργούνται 
αποκοπές, κατά την δεδομένη χρονική στιγμή, από τον μισθό του μέσω του 
Γενικού Λογιστηρίου. Το ότι όλα τα εντάλματα εμφανίζονται στο σύστημα της 
Αστυνομίας ως κλειστά, συνεπάγεται ότι δεν καταβάλλονται οποιεσδήποτε 
ενέργειες ως προς την είσπραξή τους. Σημειώνεται ότι, παρόλο που 
ορισμένα εντάλματα εισπράχθηκαν από το Γενικό Λογιστήριο, εντούτοις 
λόγω του μεγάλου ποσού που οφείλει, των αδυναμιών που αναφέρονται 
στην Ενότητα 2.9.2 καθώς και ότι το υπό αναφορά πρόσωπο αναμένεται να 
συνταξιοδοτηθεί εντός του 2017, δεν είναι εφικτό να εισπραχθεί όλο το 
οφειλόμενο ποσό με αποκοπές από τον μισθό ή/και την σύνταξή του. 

o Άλλα 19 εντάλματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συνολικού ύψους €42.979, δεν 
είναι καταχωρισμένα στο μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας. Τα υπό 
αναφορά εντάλματα εκδόθηκαν το 2003 και προγενέστερα. Από 
δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με το Μητρώο Ενταλμάτων του 
Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας τα εντάλματα επιστράφηκαν από την 
Αστυνομία στο Δικαστήριο λόγω παλαιότερης πτώχευσης του οφειλέτη, 
προφανώς χωρίς να καταχωριστούν ποτέ στο μηχανογραφικό σύστημα της 
Αστυνομίας. 

o Στο μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας είναι καταχωρισμένα άλλα 21 
εντάλματα για το υπό αναφορά πρόσωπο, τα οποία δεν αφορούν Κοινωνικές 
Ασφαλίσεις, τα οποία παρουσιάζονται επίσης ως “Κλειστά – μη εκτελεσμένα”. 
Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το γεγονός να υπάρχουν και άλλα 
εντάλματα, πέραν των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα οποία δεν έχουν 
καταχωριστεί καθόλου στο σύστημα της Αστυνομίας και είναι πολύ δύσκολο 
να εντοπιστούν.   

 Στα εντάλματα των υπόλοιπων φυσικών προσώπων προκύπτουν μικρότερες 
διαφορές μεταξύ των δύο συστημάτων.  

 Πέραν των πιο πάνω, σημαντικά ποσά προς τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις 
οφείλονται από αθλητικά σωματεία, για τα οποία γίνεται αναφορά στην Ενότητα 
2.10.3.  
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Η Αστυνομία μάς ανέφερε ότι στις 7.6.2017 πραγματοποιήθηκε  συνάντηση μεταξύ 
μελών του Τμήματος Πληροφορικής και της Υπηρεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
όπου συζητήθηκε η συνεργασία τους και σε πρώτο στάδιο συμφωνήθηκε όπως 
σταλούν ηλεκτρονικά αρχεία στην Αστυνομία, στα οποία να αναγράφονται τα 
Αθλητικά Σωματεία για τα οποία υπάρχει διακανονισμός/ συμφωνία δόσεων με το 
Υπουργείο Οικονομικών, τα άτομα που έχουν προβεί σε διακανονισμό, καθώς και τα 
άτομα που έχουν πληρώσει κατ΄ ευθείαν τις οφειλές τους στις Κοινωνικές 
Ασφαλίσεις. 

Παρά τα θετικά βήματα που αναφέρονται πιο πάνω, εντούτοις σημειώνουμε ότι δεν 
διασφαλίζεται ότι όλα τα ανείσπρακτα εντάλματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι 
καταχωρισμένα στο σύστημα της Αστυνομίας και γι’ αυτό αναμένουμε να 
προωθηθούν επιπρόσθετες ενέργειες. 

Ως πρόσθετο μέτρο είσπραξης οφειλών προς το κράτος, το Υπουργικό Συμβούλιο με 
την Απόφαση του αρ. 79.229 ημερ. 29.7.2015, αποφάσισε να εγκρίνει την προώθηση 
τροποποιητικών νομοσχεδίων από έκαστο Υπουργείο για τροποποίηση των 
νομοσχεδίων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, με εισαγωγή σχετικών 
ρυθμιστικών διατάξεων που να επιτρέπουν την κατάσχεση και εκποίηση κινητής 
περιουσίας πριν και μετά την έναρξη ποινικής διαδικασίας ενώπιον Δικαστηρίου και 
την αποδοχή και εγγραφή εμπράγματου βάρους επί της ακίνητης περιουσίας του 
οφειλέτη. Διαπιστώθηκε ότι δεν προωθήθηκαν οποιεσδήποτε ουσιαστικές ενέργειες 
για υλοποίηση της πιο πάνω Απόφασης από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Σύσταση: Να γίνει συμφιλίωση των δύο συστημάτων έτσι ώστε να 
εντοπιστούν ανεκτέλεστα εντάλματα τα οποία δεν είναι καταχωρισμένα στο 
σύστημα της Αστυνομίας. 

Γενικότερα, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των δύο 
Υπηρεσιών και σε τακτά χρονικά διαστήματα (ίσως ετήσια), θα πρέπει να 
συμφιλιώνονται τα δύο συστήματα και να διερευνούνται οι διαφορές τους. Για 
τον σκοπό αυτό, θα μπορούσε να χρησιμοποιείται και η Κεντρική Αποθήκη 
Πληροφοριών (ΚΑΠ). 

Για να επιτυγχάνεται η συμφιλίωση μεταξύ των δύο συστημάτων, η Αστυνομία 
θα πρέπει να καταχωρίζει όλα τα εντάλματα στο σύστημα της, ακόμα και αυτά 
που δεν μπορούν να εισπραχθούν (π.χ. εντάλματα εταιρείας η οποία 
διαλύθηκε) και μετά να τα επιστρέφει στο Δικαστήριο. 

Αναμενόμενο όφελος: Επιβεβαίωση ότι όλα τα ανείσπρακτα εντάλματα 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι καταχωρισμένα στο σύστημα της Αστυνομίας. 

Σύσταση: Να προωθηθούν ενέργειες για υλοποίηση της υπό αναφοράς 
απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου 

Ενδεχόμενο όφελος: Αύξηση του ποσοστού εκτελέσεων ενταλμάτων εναντίων 
νομικών προσώπων. 
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2.9 ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. 

Σύμφωνα με το μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας, στις 23.3.2017 εκκρεμούσαν 
241.008 εντάλματα εναντίον φυσικών προσώπων4. Όπως αναφέρεται στο έντυπο Δ.24, 
τα εντάλματα εναντίον φυσικών προσώπων εκτελούνται με φυλάκιση, εκτός και αν ο 
οφειλέτης πληρώσει το ποσό του εντάλματος το συντομότερο δυνατόν.  

Από τα εντάλματα εναντίον φυσικών προσώπων, ποσοστό 16% αφορά ιδιωτικές 
ποινικές υποθέσεις, αστικά χρέη και διατροφές, όπου οι δικαιούχοι είναι ιδιώτες. Σε 
αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις, οι δικαιούχοι προσεγγίζουν απευθείας τους 
οφειλέτες και εισπράττουν το επιδικασμένο ποσό. Αν δεν ενημερώσουν την 
Αστυνομία για την είσπραξη, τότε το ένταλμα θα συνεχίσει να εκκρεμεί με κίνδυνο να 
διενεργηθεί λανθασμένα σύλληψη του οφειλέτη. 

Η Αστυνομία μάς ανέφερε ότι, σε περίπτωση αμφισβήτησης του οφειλέτη σχετικά με 
το οφειλόμενο ποσό, η Αστυνομία προβαίνει πάντοτε σε έρευνα για εξακρίβωση του 
ισχυρισμού πριν προχωρήσει στη σύλληψη του. 

2.9.1 Εντάλματα που αφορούν σε τροχαίες παραβάσεις.  

Τα εντάλματα που αφορούν σε τροχαίες παραβάσεις που εκκρεμούσαν στις 
23.3.2017, ανέρχονταν σε 88.846 (33,2% του συνόλου), με αξία €21.756.355 (8,18% 
του συνολικού ποσού). Από τα πιο πάνω, τα €11.676.729 (54%) αφορούν σε 66.316 
εντάλματα (75%) τα οποία είναι κάτω των €300.  

Σε προηγούμενες επιστολές μας, εισηγηθήκαμε όπως εξεταστεί κατά πόσο είναι 
νομικά εφικτό και πρακτικό όπως, η εξόφληση ενταλμάτων που αφορούν σε τροχαίες 
παραβάσεις, να αποτελεί προϋπόθεση για ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του 
οχήματος, διαφορετικά  να αναστέλλεται η ισχύς της άδειας οδήγησης. Σε επιστολή 
της Αστυνομίας προς τον Διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, σημειώνεται 
ότι ο Γενικός Εισαγγελέας αναφέρει ότι η εισήγηση δεν μπορεί να εφαρμοστεί. 
Εναλλακτικά, έγινε εισήγηση όπως, όταν ο πολίτης προβαίνει σε ανανέωση της 
άδειας κυκλοφορίας, να ενημερώνεται στην περίπτωση που εναντίον του εκκρεμούν 
Εντάλματα Προστίμου και να παροτρύνεται να τα εξοφλήσει, χωρίς αυτό να 
αποτρέπει την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας.  

                                                           
4
 Ο αριθμός ενδέχεται να μην είναι ακριβής, λόγω λανθασμένων καταχωρήσεων στη βάση δεδομένων της 

Αστυνομίας (βλέπε Ενότητα 4) 

Σύσταση: Εισηγούμαστε να μελετηθούν εναλλακτικοί τρόποι εκτέλεσης των 
ενταλμάτων αυτών, που να μην προϋποθέτει ψηλό διοικητικό κόστος. 

Αναμενόμενο όφελος: Άμεση εκτέλεση μεγάλου όγκου εκκρεμούντων τροχαίων 

ενταλμάτων.  

Σύσταση: Για αποφυγή τέτοιων λαθών, που ανεξάρτητα από τον υπαίτιο, 
προκαλούν ζημιά στην εικόνα της Δημοκρατίας, εισηγούμαστε όπως πριν την 
φυλάκιση κάποιου οφειλέτη, να προηγείται επιβεβαίωση του οφειλόμενου 
ποσού με τον δικαιούχο.   

Αναμενόμενο όφελος: Αποφυγή λανθασμένων φυλακίσεων με όλες τις 
αρνητικές, για την Δημοκρατία, συνέπειες. 
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Η Αστυνομία μας ανέφερε ότι όταν το Τμήμα Οδικών Μεταφορών συνδεθεί με την 
Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών, θα μπορεί να γνωρίζει κατά πόσο υπάρχουν 
εκκρεμή εντάλματα και να παροτρύνει τον πολίτη να τα εξοφλήσει. 

2.9.2 Αποκοπές από μισθούς και συντάξεις, μέσω του Γενικού Λογιστηρίου. 
Κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας μας, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας σε 
συνεννόηση με το Τμήμα Πληροφορικής της Αστυνομίας, προβαίνει από το 2013, σε 
αντιπαραβολή των οφειλετών με τον κατάλογο των Δημοσίων Υπαλλήλων και 
Αξιωματούχων του Κράτους, του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, καθώς και των 
συνταξιούχων που λαμβάνουν μισθό/σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας. 
Αφού εντοπιστούν οι οφειλέτες που λαμβάνουν μισθό ή σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο 
της Δημοκρατίας, το Τμήμα Πληροφορικής αποφασίζει για ποια άτομα θα ζητήσει τη 
διενέργεια αποκοπής από τον μισθό/σύνταξή τους για εξόφληση των εκκρεμούντων σε 
βάρος τους ενταλμάτων. Στη βάση γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα, διενεργούνται 
αποκοπές μόνο στις περιπτώσεις όπου τα οφειλόμενα ποσά αφορούν σε οφειλές προς τη 
Δημοκρατία (Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Τροχαίες παραβάσεις, Φόρο εισοδήματος, Φ.Π.Α., 
διάφορα ποινικά αδικήματα και ποινές του Στρατιωτικού Δικαστηρίου). Επίσης, για 
οφειλέτες κατά των οποίων εκκρεμούν πέραν του ενός  εντάλματος, ο διακανονισμός με το 
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας γίνεται μόνο για ένα ένταλμα κάθε φορά. Από το 2013 
μέχρι σήμερα, η πιο πάνω διαδικασία εφαρμόστηκε οκτώ φορές. 

Από αντιπαραβολή των ανεκτέλεστων ενταλμάτων5, όπως εμφανίζονται στο 
μηχανογραφημένο σύστημα στις 23.3.2017, με τον κατάλογο των Δημοσίων 
Υπαλλήλων και Αξιωματούχων του Κράτους, του ωρομίσθιου κυβερνητικού 
προσωπικού καθώς και των συνταξιούχων που λαμβάνουν μισθό/σύνταξη από το 
Γενικό Λογιστήριο6, προκύπτει ότι ο αριθμός των ατόμων για τους οποίους έγινε 
σχετική διευθέτηση από το Γενικό Λογιστήριο για σταδιακή εξόφλησή των οφειλών 
τους, είναι πολύ χαμηλός σε σχέση με το σύνολο των περιπτώσεων (Γραφικό 5). 
Συγκεκριμένα, 620 άτομα είναι οφειλέτες συνολικά 1.208 ενταλμάτων7, συνολικού 
ύψους €675.564, χωρίς να διενεργούνται μηνιαίες αποκοπές από τον μισθό/σύνταξη 
τους κατά την πιο πάνω ημερομηνία. 

                                                           
5
 Για τους σκοπούς αυτού του ελέγχου, χρησιμοποιήθηκαν μόνο τα εντάλματα που αφορούν έσοδα του 

Δημοσίου, αφού το Γενικό Λογιστήριο προβαίνει σε αποκοπές μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις 
6
 Σύμφωνα με στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου το 2015 

7
 Δεν περιλαμβάνονται τα εντάλματα με αναμονή ή αναστολή εκτέλεσης  
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Γραφικό 5: Αριθμός οφειλετών από τους οποίους γίνονται/δεν γίνονται αποκοπές 
από τον μισθό/σύνταξη τους από το Γενικό Λογιστήριο έναντι ενταλμάτων προστίμου. 

Επίσης, όπως διαπιστώθηκε, στις περιπτώσεις όπου εναντίον του οφειλέτη 
εκκρεμούν πέραν του ενός εντάλματος, με την εξόφληση ενός εντάλματος, το Γενικό 
Λογιστήριο της Δημοκρατίας ενημερώνει σχετικά την Αστυνομία, ωστόσο η 
Αστυνομία δεν προχωρεί άμεσα στην αποστολή του επόμενου εντάλματος για 
εξόφληση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, για ορισμένους μήνες να μην διενεργείται 
οποιαδήποτε αποκοπή από τον μισθό του οφειλέτη. Αυτό είναι πιο έντονο στις 
περιπτώσεις οφειλετών που εκκρεμούν εναντίον τους αρκετά εντάλματα με μικρά 
ποσά, τα οποία μπορεί να εξοφλούνται με μια μόνο μηνιαία αποκοπή. 

Σημειώνεται ότι μελετάται η τροποποίηση της υφιστάμενης διαδικασίας, ώστε να 
διενεργείται αυτόματα η αντιπαραβολή μεταξύ των δύο συστημάτων. Λόγω όμως του 
γεγονότος ότι το σύστημα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας επιτρέπει την 
αποκοπή για ένα ένταλμα κάθε φορά, θα χρειάζεται και πάλι η επέμβαση την 
Αστυνομίας για να ενημερώνει το σύστημά της με τα εντάλματα για τα οποία γίνεται 
αποκοπή ή εξοφληθήκαν. 

Η Αστυνομία μάς ανέφερε ότι αποστέλλει σχετικό αρχείο κάθε μήνα στο Γενικό 
Λογιστήριο, για διενέργεια αποκοπής από το μισθό των οφειλετών. 

2.9.3 Γραφεία εξυπηρέτησης του πολίτη της Αστυνομίας. 

Πριν την έκδοση οποιουδήποτε πιστοποιητικού (π.χ. πιστοποιητικό λευκού ποινικού 
μητρώου) ή άδειας (π.χ. άδεια κατοχής όπλου) από τα  Γραφεία εξυπηρέτησης του 
πολίτη στην Αστυνομία, ελέγχεται κατά πόσο εκκρεμούν εντάλματα προστίμου 
εναντίον του αιτητή. Σύμφωνα με κατάλογο που λάβαμε από το Τμήμα 
Πληροφορικής, ατόμων για τα οποία εκδόθηκε κάποιο πιστοποιητικό/άδεια από τα 
Γραφεία της Αστυνομίας κατά την περίοδο 2.1.2017 – 25.3.2017 και σύγκρισή του με 
το σύστημα ενταλμάτων, διαπιστώσαμε ότι σημαντικός αριθμός ατόμων έλαβαν το 
πιστοποιητικό/άδεια που αιτήθηκαν, παρόλο που εκκρεμούσαν εναντίον τους 
εντάλματα τα οποία παρέμειναν ανείσπρακτα. Συγκεκριμένα: 

Σύσταση: Θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες τακτοποίησης 
των εν λόγω ενταλμάτων μέσω του Γενικού Λογιστηρίου. Μετά την 
παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο τα άτομα θα 
έχουν την ευχέρεια να εξοφλήσουν τα εντάλματα που εκκρεμούν εναντίον 
τους, όλες οι περιπτώσεις θα πρέπει να αποστέλλονται στο Γενικό Λογιστήριο 
για επιβολή αποκοπών από τον μισθό/σύνταξή τους. Επίσης, στις 
περιπτώσεις οφειλετών κατά των οποίων εκκρεμούν πέραν του ενός 
εντάλματος, το Τμήμα Πληροφορικής μόλις ενημερώνεται για την εξόφληση 
κάποιου εντάλματος, θα πρέπει να αποστέλλει αμέσως το επόμενο ένταλμα.  

Εισηγούμαστε επίσης όπως, για τις περιπτώσεις οφειλετών που θα 
συνταξιοδοτηθούν σύντομα, να διερευνηθεί το ενδεχόμενο κατά πόσο είναι 
νομικά επιτρεπτός ο συμψηφισμός της οφειλής τους με το φιλοδώρημα που 
θα λάβουν κατά την αφυπηρέτησή τους. 

Αναμενόμενο όφελος: Αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη εκτέλεση 
μεγάλου όγκου εκκρεμών ενταλμάτων κατά ατόμων που λαμβάνουν μισθό ή 
σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο. 
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 Άνω των 600 ατόμων, αιτήθηκαν και απόκτησαν πιστοποιητικό/άδεια την πιο 
πάνω περίοδο, παρόλο που εκκρεμούσαν περισσότερα από 2.000 ενεργά 
εντάλματα εναντίον τους 

 Περίπου 90 άτομα εξασφάλισαν άδεια από το Γραφείο Αρχείου Πυροβόλων 
Όπλων, παρόλο που εκκρεμούσαν εναντίον τους συνολικά περίπου 280 
εντάλματα. 

 

 

 

 

 

 

 

Η Αστυνομία μάς ανέφερε ότι θα δοθούν οδηγίες προς τα τμήματα της Αστυνομίας, 
ώστε όταν εκκρεμούν εντάλματα εναντίον του προσώπου που αιτείται την έκδοση 
πιστοποιητικού, να ζητείται η εξόφλησή του και σε περίπτωση που αδυνατεί να το 
πράξει, να παραπέμπεται στον Γενικό Εισαγγελέα για αίτηση αναστολής εκτέλεσης 
του εντάλματος. 

2.9.4 Έλεγχοι στα σημεία εισόδου και εξόδου της Δημοκρατίας. 

Η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ), προβαίνει σε έλεγχο των 
επιβατών κατά την αναχώρησή τους από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου για να 
διαπιστωθεί κατά πόσο εκκρεμούν εντάλματα εναντίον τους. Εάν διαπιστωθεί ότι 
εκκρεμούν εντάλματα εναντίον κάποιου επιβάτη, αυτός οδηγείται στην Διεύθυνση 
Ασφάλειας Αεροδρομίων (ΔΑΣΑ) όπου ζητείται εξόφληση των ενταλμάτων. Όπως 
μας αναφέρθηκε, παρόμοιος έλεγχος γίνεται επίσης περιστασιακά στα οδοφράγματα 
καθώς και στις αναχωρήσεις επιβατών με κρουαζιερόπλοια από το λιμάνι Λεμεσού. 

Διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν δοθεί γραπτές και σαφείς οδηγίες σε σχέση με τις 
εξουσίες που έχουν οι Αστυνομικοί σε περίπτωση που ένας οφειλέτης αρνείται ή δεν 
μπορεί να πληρώσει το οφειλόμενο ποσό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, Αστυνομικοί 
μας ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν κατά πόσο θα ήταν νομικά κατοχυρωμένοι αν 
εμπόδιζαν κάποιον οφειλέτη από το να ταξιδέψει σε περίπτωση που αρνείται να 
εξοφλήσει τις οφειλές του. 

Σύσταση: Να δοθούν αυστηρές οδηγίες ούτως ώστε να μην επιτρέπεται στους 
κατά τόπους εισπράκτορες να προχωρούν στην έκδοση πιστοποιητικών/αδειών 
προς όφελος ατόμων εναντίον των οποίων εκκρεμούν εντάλματα.  

Στις περιπτώσεις που κάποιος αδυνατεί να πληρώσει αλλά χρειάζεται το εν 
λόγω πιστοποιητικό, να παραπέμπεται για αίτηση αναστολής στον Γενικό 
Εισαγγελέα. 

Αναμενόμενο όφελος: Αποτελεσματικότερη εκτέλεση ενταλμάτων με το 
μικρότερο δυνατό διοικητικό κόστος για την Αστυνομία 
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Σύμφωνα με στοιχεία της ΔΑΣΑ, τα εντάλματα που εκτελέστηκαν στα αεροδρόμια 
Λάρνακας και Πάφου κατά τα τελευταία έτη, ήταν ως εξής:  

Σε αντιπαραβολή της κατάστασης με τους επιβάτες οι οποίοι υποβλήθηκαν σε έλεγχο 
κατά την αναχώρησή τους από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου τους τρεις 
πρώτους μήνες του 2017, με τον κατάλογο των ενεργών ενταλμάτων, προκύπτουν τα 
πιο κάτω στοιχεία: 

Αεροδρόμιο Επιβάτες 
που 

ελέγχθηκαν 

Επιβάτες με ενεργά 
εντάλματα 

Αρ. ενεργών 
ενταλμάτων 

Εντάλματα που 
εισπράχθηκαν 

Λάρνακας 43.824 200 655 33 (5%) 

Πάφου 11.478 1.029 3.198 20 (0,6%) 

Σημειώνεται ότι ο πιο πάνω έλεγχος περιορίστηκε στους επιβάτες που υποβλήθηκαν 
σε έλεγχο από την ΥΑΜ στα αεροδρόμια. 

Από τα πιο πάνω, προκύπτει ότι η πρακτική ελέγχου στα αεροδρόμια έχει 
εξασθενήσει σημαντικά. Παρά το γεγονός ότι η Υπηρεσία μας σε επιστολές της τα 
τελευταία χρόνια, αναφέρει την καθοδική πορεία των εκτελέσεων στα αεροδρόμια, 
εντούτοις η Αστυνομία δεν φαίνεται να έλαβε οποιαδήποτε διορθωτικά μέτρα αλλά 
θεωρεί ότι “η πρακτική ελέγχου στα Αεροδρόμια συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο”. 
Διαπιστώθηκε επίσης ότι, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου η κίνηση στα 
αεροδρόμια είναι κατά πολύ αυξημένη σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες και θα 
αναμέναμε περισσότερες εκτελέσεις, ο ρυθμός εκτέλεσης περίπου ο ίδιος. 

 

 

 

 

 

Σύσταση: Να δοθούν γραπτές και σαφής οδηγίες προς ΥΑΜ και ΔΑΣΑ, στις 
οποίες θα γίνεται αναφορά στις ευθύνες και εξουσίες των επί καθήκοντι 
Αστυνομικών.  

Εντατικοποίηση των προσπαθειών εκτέλεσης ενταλμάτων προστίμου στα 
αεροδρόμια.  

Αναμενόμενο όφελος: Αποτελεσματικότερη εκτέλεση ενταλμάτων με μικρό 
διοικητικό κόστος για την Αστυνομία 

2013 2014 2015 2016

Λάρνακα 734 292 140 76

Πάφος 199 379 306 127
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Γραφικό 6: Αριθμός εκτελέσεων ενταλμάτων στους Αερολιμένες Λ/κας και Πάφου κατά τα έτη 2013-2016 
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Η Αστυνομία μάς ανέφερε ότι ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν από το 2014. 
Σημειώνει επίσης ότι η πρακτική ελέγχου στα Αεροδρόμια συνεχίζεται και οι οφειλέτες 
καλούνται να πληρώσουν όλες ή μέρος των οφειλών τους. Επίσης, μας 
πληροφόρησε ότι ελέγχεται η διεύθυνση διαμονής και σε περίπτωση που αυτή 
διαφέρει από εκείνη που είναι καταχωρισμένη στο μηχανογραφικό σύστημα, γίνεται η 
ανάλογη ενημέρωση. 

2.9.5 Τροχονομικοί έλεγχοι Αστυνομίας. 
Ένας άλλος μηχανισμός για ανεύρεση των οφειλετών και εκτέλεση των ενταλμάτων, 
που μας ανέφερε η Αστυνομία ότι εφαρμόζει, είναι οι τροχονομικοί έλεγχοι που 
διεξάγονται από την Τροχαία. Όπως μας αναφέρθηκε, κατά την διάρκεια 
οποιουδήποτε ελέγχου, στο σύστημα της Τροχαίας παρουσιάζεται ένδειξη κατά πόσο 
εκκρεμούν εντάλματα εναντίον του ελεγχόμενου. Σε αυτή την περίπτωση, αν ο 
οφειλέτης δεν έχει στην κατοχή του αναστολή εκτέλεσης από τη Νομική Υπηρεσία, 
τότε οδηγείται στον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό για να γίνουν οι ανάλογες 
ενέργειες, σε συνεργασία με τον ΟΥΛΕΕ. Ο Αστυνομικός της Τροχαίας καταγράφει 
στο σύστημα της Τροχαίας ότι ο οφειλέτης οδηγήθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό. 
Για επιβεβαίωση της πιο πάνω διαδικασίας, λάβαμε από το Τμήμα Πληροφορικής, 
κατάσταση των διενεργηθέντων τροχονομικών ελέγχων της περιόδου 1 – 3/2017, 
από την αντιπαραβολή της οποίας με το σύστημα ενταλμάτων της Αστυνομίας, 
διαπιστώσαμε ότι για περίπου 3.500 άτομα που ελέγχθηκαν, εκκρεμούσαν 
περισσότερα από 4.000 ενεργά εντάλματα, τα οποία παρέμειναν ανείσπρακτα. 
Επίσης, από τα στοιχεία που είχαμε ενώπιον μας, προκύπτει ότι μόλις 140 οφειλέτες 
εξόφλησαν τουλάχιστον ένα μέρος των ενταλμάτων τους σε διάστημα μέχρι τριών 
ημερών από την ημέρα ελέγχου τους από την Τροχαία. 
Επιπρόσθετα, για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, ζητήσαμε από το 
Τμήμα Πληροφορικής, τις καταχωρήσεις στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο συμβάντων 
όλων των περιπτώσεων που αφορούν στα εντάλματα προστίμου για την πιο πάνω 
περίοδο. Από τα στοιχεία που μας εδόθησαν, προκύπτει ότι μόνο για 70 περιπτώσεις 
έγινε σχετική καταχώριση, με την επιφύλαξη όμως του Τμήματος Πληροφορικής, ότι 
δεν μπορεί να εξαχθεί με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχουν και άλλες καταχωρίσεις που 
να αφορούν εντάλματα προστίμου στα ηλεκτρονικά ημερολόγια. Ανεξάρτητα αυτού, 
φαίνεται ότι η αποτελεσματικότητα των ελέγχων που διενεργούνται από την Τροχαία, 
ως προς τον εντοπισμό των οφειλετών και εκτέλεση των ενταλμάτων, δεν είναι η 
αναμενόμενη. 

 

Σύσταση: Να δοθούν οδηγίες για εντατικοποίηση των προσπαθειών εκτέλεσης 
ενταλμάτων προστίμου από την Τροχαία. Στις οδηγίες θα πρέπει να γίνεται 
αναφορά τόσο στις ευθύνες όσο και στις εξουσίες των επί καθήκοντι 
αστυνομικών. 

Επίσης, εισηγούμαστε όπως τροποποιηθεί το μηχανογραφικό σύστημα έτσι 
ώστε, στην Τροχαία να παρουσιάζονται μόνο τα εντάλματα που δεν έχουν 
αναστολή εκτέλεσης, καθώς και εκείνα των οποίων παραβιάστηκε η αναστολή. 

Αναμενόμενο όφελος: Ευκολότερος εντοπισμός οφειλετών μέσω άλλων 
ελέγχων που ούτως ή άλλως διεξάγονται από την Αστυνομία που θα οδηγήσει 
στην αποτελεσματικότερη εκτέλεση ενταλμάτων με χαμηλό κόστος. 
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Η Αστυνομία μάς ανέφερε ότι, αν ο πολίτης έχει εντάλματα που εκκρεμούν εναντίον 
του, τα μέλη της Τροχαίας προβαίνουν σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες που 
προβλέπονται από τον Νόμο. 

2.10 ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
Σύμφωνα με το μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας, στις 23.3.2017 
εκκρεμούσαν 25.529 εντάλματα εναντίον νομικών προσώπων8, που στη μεγάλη 
πλειονότητά τους σχετίζονται με επιδικασθείσες οφειλές προς το Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. Παρόλο που στην απόφαση του Δικαστηρίου, όπως αναφέρεται στο 
έντυπο Δ.23, γίνεται αναφορά σε κατάσχεση κινητής περιουσίας, εντούτοις τα υπό 
αναφορά εντάλματα εκτελούνται μόνο στις περιπτώσεις όπου η εταιρεία 
ανταποκρίνεται, κατόπιν τηλεφωνήματος της Αστυνομίας και εκπρόσωπός της 
προσέρχεται για να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό. Επισημαίνουμε το γεγονός ότι, 
παρά την ρητή αναφορά του Δικαστηρίου για κατάσχεση και την αδυναμία της 
Αστυνομίας να το πράξει, δεν φαίνεται να έγιναν οποιεσδήποτε ενέργειες ή 
προσπάθειες για την εκπαίδευση των Αστυνομικών ή την δημιουργία Τμήματος 
Κατασχέσεων/Εκποιήσεων Περιουσίας. Θεωρούμε πως, το γεγονός ότι η Αστυνομία 
δεν προβαίνει σε κατασχέσεις συνεπάγεται ουσιαστικά τη μη ύπαρξη  τρόπου/ μέσου 
πίεσης προς τις εταιρείες για να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, γεγονός που δρα 
αποθαρρυντικά προς τις ίδιες τις εταιρείες να τακτοποιήσουν τα εντάλματα που 
εκκρεμούν εναντίον τους. 

 

 

 

 

 

Η Αστυνομία μάς ανέφερε ότι η δημιουργία Τμήματος Κατασχέσεων δεν μπορεί να 
υλοποιηθεί, λόγω πολλών προβλημάτων που προκύπτουν με την διαδικασία 
κατάσχεσης όπως ασφαλής χώρος φύλαξης των κατασχεθέντων (μεγάλα 
αντικείμενα). 

2.10.1 Επιστροφή ανεκτέλεστων ενταλμάτων στο Δικαστήριο. 

Από δειγματοληπτικό έλεγχο ενταλμάτων εναντίον νομικών προσώπων που 
επιστράφηκαν ως ανεκτέλεστα στο Δικαστήριο, διαπιστώθηκαν τα πιο κάτω:  

 Αρκετά από τα εντάλματα δεν έχουν εντοπιστεί στο Μηχανογραφικό Σύστημα της 
Αστυνομίας. Από αυτό, συμπεραίνεται ότι τα εντάλματα επιστράφηκαν στο 
Δικαστήριο χωρίς να γίνει οποιαδήποτε προσπάθεια για εκτέλεσή τους. 

 Πολλά εντάλματα επιστράφηκαν με το αιτιολογικό ότι ο οφειλέτης «Αρνείται να 
πληρώσει». Θεωρούμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιστρέφονται 
ανεκτέλεστα εντάλματα  στο Δικαστήριο επειδή ο ιδιοκτήτης/διευθυντής της 
εταιρείας αρνείται να τα εξοφλήσει, αλλά η Αστυνομία θα πρέπει να εντείνει την 

                                                           
8
 Ο αριθμός ενδέχεται να μην είναι ακριβής, λόγω λανθασμένων καταχωρήσεων στη βάση δεδομένων της 

Αστυνομίας (βλέπε Ενότητα 4) 

Σύσταση: Να γίνουν ενέργειες για δημιουργία Τμήματος Κατασχέσεων, έτσι 
ώστε η Αστυνομία να είναι σε θέση να εκτελέσει τις αποφάσεις των Δικαστηρίων 
που αφορούν  σε νομικά πρόσωπα 

Αναμενόμενο όφελος: Θεωρούμε ότι, η ύπαρξη ενός τέτοιου Τμήματος και η 
γνωστοποίηση δημιουργίας του, θα λειτουργήσει ενθαρρυντικά ως προς την 
αποτελεσματικότητα των εκτελέσεων και θα επιφέρει αύξηση στο ποσοστό 
εκτέλεσης ενταλμάτων εναντίον νομικών προσώπων. 
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πίεση για εξόφλησή τους. Επίσης, θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για 
εφαρμογή άλλων μέτρων για είσπραξη ενταλμάτων εναντίον νομικών 
προσώπων, πέραν της τηλεφωνικής επικοινωνίας.  

 Ορισμένα εντάλματα επιστράφηκαν στο Δικαστήριο λόγω ελλιπών στοιχείων. Τα 
ελλιπή στοιχεία, αφορούν συνήθως τη διεύθυνση ή αρ. εγγραφής της εταιρείας. 
Εντούτοις, από απλό έλεγχο στην ιστοσελίδα του Εφόρου Εταιρειών, η Υπηρεσία 
μας μπόρεσε να εντοπίσει τις διευθύνσεις των εγγεγραμμένων γραφείων της 
εταιρείας ή τον αρ. εγγραφής τους. 

 Ορισμένα εντάλματα επιστράφηκαν με το αιτιολογικό ότι η εταιρεία είναι υπό 
διάλυση. Και πάλι, από απλό έλεγχο στην ιστοσελίδα του Εφόρου Εταιρειών, 
διαπιστώσαμε ότι ορισμένες από αυτές τις εταιρείες εξακολουθούν να είναι 
εγγεγραμμένες. 

 Παρατηρήθηκε ότι, διενεργούνται αρκετές επιστροφές ανεκτέλεστων ενταλμάτων 
την ίδια ημερομηνία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, επιστράφηκαν στο Επαρχιακό 
Δικαστήριο Πάφου, στις 14.8.2014 τουλάχιστον 17 εντάλματα εναντίον 11 
εταιρειών με την αιτιολογία “Αρνείται να πληρώσει”. Το πιο πάνω δημιουργεί 
αμφιβολίες ως προς την  καταβολή προσπάθειας εκτέλεσης των ενταλμάτων. 

Η Αστυνομία μάς ανέφερε ότι τα εντάλματα που επιστρέφονται ως ανεκτέλεστα 
συνοδεύονται από Ημερολόγιο Ενεργείας, στο οποίο εξηγούνται οι λόγοι μη 
εκτέλεσης και συνοδεύονται από  δικαιολογητικά. Επίσης, μας ανέφερε ότι δεν 
μπορεί να προσθέσει ή διορθώσει σε ένταλμα προστίμου, οποιαδήποτε στοιχεία που 
αφορούν ονοματεπώνυμο ή αριθμό Δελτίου  Ταυτότητας. Σε περίπτωση εντάλματος 
με ελλιπή στοιχεία, αυτό δεν μπορεί να εκτελεστεί, για τον λόγο ότι δεν μπορεί να 
ταυτοποιηθεί. 

 

Σύσταση: Θεωρούμε ότι η Αστυνομία θα πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για εκτέλεση των ενταλμάτων.  

Τα επιστρεφόμενα ως ανεκτέλεστα θα πρέπει να είναι δικαιολογημένα και 
πέραν πάσης αμφιβολίας μη εκτελέσιμα. Για τις περιπτώσεις 
διάλυσης/εκκαθάρισης εταιρειών θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετική 
εκτύπωση του Μητρώου Εφόρου Εταιρειών. 

Όσον αφορά στα εντάλματα με ελλιπή στοιχεία, εισηγούμαστε όπως, για 
μείωση του διοικητικού κόστους, τα Δικαστήρια βεβαιώνονται ότι τα 
εντάλματα που αποστέλλονται στην Αστυνομία περιέχουν όσο το δυνατόν 
περισσότερα στοιχεία. Από την πλευρά της Αστυνομίας, πριν την επιστροφή 
ενταλμάτων λόγω ελλιπών στοιχείων, θα πρέπει να καταβάλλεται 
προσπάθεια για εντοπισμό τους. 

Αναμενόμενο όφελος: Μείωση διοικητικού κόστους και του κινδύνου 
λανθασμένης κατάταξης ενός εντάλματος ως μη εκτελεσμένου ενώ θα 
μπορούσαν να γίνουν ενέργειες για είσπραξη του. 
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2.10.2 Εντάλματα κατά Εταιρειών  που τελούν υπό εκκαθάριση.  

Έχουν εντοπιστεί πληθώρα ενταλμάτων κατά εταιρειών οι οποίες τελούν υπό 
εκκαθάριση. Όπως αναφέρεται πιο πάνω, τα εν λόγω εντάλματα, ως επί το πλείστον, 
χαρακτηρίζονται ως μη εκτελεσθέντα και επιστρέφονται στα Δικαστήρια, με συνέπεια 
να μην αποδίδεται δικαιοσύνη και να προκύπτει απώλεια σημαντικών ποσών στα 
Ταμεία της Δημοκρατίας. 

Η Αστυνομία μάς ανέφερε ότι το Τμήμα Πληροφορικής θα προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες. 

Σημειώνεται ότι, στις 6.3.2017, η Αστυνομία, με επιστολή της προς τον Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ζήτησε τις απόψεις του ως προς το ποια Υπηρεσία έχει 
αρμοδιότητα να ενημερώσει την εκδίδουσα αρχή αναφορικά με τις εταιρείες που 
βρίσκονται υπό εκκαθάριση ή διαχείριση, καθώς και για τον τρόπο χειρισμού των 
ενταλμάτων που περιλαμβάνουν και επιβολή προστίμου προς την εταιρεία. 

2.10.3 Εντάλματα κατά αθλητικών σωματείων.  

Σύμφωνα με το μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας, στις 23.3.2017 
εκκρεμούσαν 71 εντάλματα συνολικού ύψους €2.192.324 κατά αθλητικών σωματείων 
της Α και Β Κατηγορίας ποδοσφαίρου και των συνδεδεμένων εταιρειών τους, ενώ 
άλλα 32 εντάλματα ύψους €773.136 ήταν χαρακτηρισμένα ως “Κλειστά – μη 
εκτελεσμένα” για λόγος όπως “Αρνήθηκε να πληρώσει”.  

Το μεγαλύτερο μέρος αφορά εντάλματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σε αντιπαραβολή 
των μηχανογραφικών συστημάτων της Αστυνομίας και των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
προκύπτουν τα πιο κάτω: 

 Αρ. ενταλμάτων Συνολική αξία (€) 

Σύμφωνα με το σύστημα της Αστυνομίας:   

Ανοικτά εντάλματα 55 2.181.977 

Κλειστά – Μη εκτελεσμένα9 28 759.134 

 83 2.941.111 

Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

91 3.319.480 

Διαφορά 8 378.369 

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο 
συστημάτων. Σχετική είναι η σύσταση μας στην Ενότητα 2.8. 

                                                           
9
 Δεν περιλαμβάνονται τα εντάλματα που εξοφλήθηκαν απευθείας στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις 

Σύσταση: Σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα πρέπει να αντιπαραβάλλεται ο 
κατάλογος με τους οφειλέτες ενταλμάτων προστίμου με σχετική κατάσταση του  
Εφόρου Εταιρειών με τις εταιρείες οι οποίες τέθηκαν υπό εκκαθάριση.  

Αναμενόμενο όφελος: Είσπραξη οφειλομένων από τις εταιρείες που είναι υπό 
εκκαθάριση πριν το κλείσιμο τους, για απόδοση της δικαιοσύνης και αποφυγή 
του κινδύνου απώλειας εσόδων. 
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Για την οριστική διευθέτηση των οφειλών των σωματείων, το Υπουργικό Συμβούλιο 
με την Απόφαση του αρ. 77.013 ημερ. 4.6.2014, ενέκρινε νέο Σχέδιο Αποπληρωμής 
των οφειλών προς το Κράτος. Για τις οφειλές των σωματείων της περιόδου 1.1.1999 
– 30.6.2007, στο σχέδιο γίνεται απλά αναφορά στην Απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου αρ. 65.946 ημερ. 29.8.2007, η οποία προνοούσε τον σταδιακό 
συμψηφισμό των οφειλών μέχρι τις 30.6.2007 με κρατικές χορηγίες, νοουμένου ότι, 
τα σωματεία θα ήταν συνεπή με τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους από 1.7.2007, κάτι 
που προφανώς δεν επιτεύχθηκε. Για τις μεταγενέστερες οφειλές μέχρι 31.12.2013, το 
σχέδιο προβλέπει όπως τα σωματεία τις αποπληρώσουν σε 60 μηνιαίες δόσεις. Το 
πιο πάνω σχέδιο έχει μεν σαν αποτέλεσμα την μείωση των οφειλομένων της 
περιόδου 1.7.2007 – 31.12.2013, αλλά οι προηγούμενες οφειλές (μέχρι 30.6.2007), 
οι οποίες υπερβαίνουν το €1 εκ., παραμένουν αμετάβλητες. Με επιστολή μας προς 
τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών με ημερ. 30.5.2017, ζητήσαμε να 
μας αναφερθούν οι λόγοι για τους οποίους οι οφειλές των σωματείων για την περίοδο 
μέχρι 30.6.2007 δεν συμπεριλήφθησαν στο πιο πάνω Σχέδιο Αποπληρωμής των 
Οφειλών των Ποδοσφαιρικών Σωματείων και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει το 
Υπουργείο Οικονομικών για την είσπραξή τους.  
  



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ENT/01/2017 

 

43 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Αναστολή εκτέλεσης ενταλμάτων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 53(4) του Συντάγματος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί 
να μειώνει, αναστέλλει ή μετατρέπει οποιαδήποτε ποινή επιβληθείσα από 
οποιοδήποτε Δικαστήριο της Δημοκρατίας, με την σύμφωνο γνώμη του Γενικού 
Εισαγγελέα. Αναφορικά με τα εντάλματα προστίμου, οι οφειλέτες που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες ως προς την εξόφληση τους, έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση 
για αναστολή στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.  

Η αίτηση, αφού εξεταστεί από αρμόδιους λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας, 
εγκρίνεται ή απορρίπτεται από τον Πρόεδρο, στη βάση εισήγησης του Γενικού 
Εισαγγελέα. Για σκοπούς διευκόλυνσης των λειτουργών χρησιμοποιείται 
μηχανογραφικό σύστημα στο οποίο καταγράφονται οι αναστολές που 
παραχωρούνται σε κάθε οφειλέτη. Η συνήθης τακτική είναι ότι, στις περιπτώσεις που 
εγκρίνεται η αίτηση αναστολής, αυτό γίνεται για περίοδο έξι μηνών με τον όρο ότι ο 
οφειλέτης θα καταβάλλει μηνιαία καθορισμένη δόση έναντι της οφειλής του. 

Όπως φαίνεται στο Γραφικό 7, σύμφωνα με το μηχανογραφικό σύστημα της 
Αστυνομίας, το 9% των οφειλετών που είχαν ενεργά εντάλματα στις 23.3.2017 είχαν 
τουλάχιστον ένα ένταλμα με αναστολή εκτέλεσης. Από αυτά, το σημαντικότερο 
ποσοστό αφορά φυσικά πρόσωπα. Οι αναστολές ενταλμάτων νομικών προσώπων, 
αφορούν συνήθως εταιρείες που εντάχθηκαν στα πλαίσια του περί Ρύθμισης 
Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμο του 2016 (Ν.76(Ι)/2016). Σημειώνεται 
ότι, τα 6.998 φυσικά πρόσωπα, αντιστοιχούν σε 39.412 εντάλματα με αναστολή, 
συνολικής αξίας €32.038.704 

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν οι πιο κάτω αδυναμίες στην υφιστάμενη διαδικασία:  

 Υπάρχουν περιπτώσεις που οι οφειλέτες δεν δηλώνουν τα πραγματικά ποσά 
ή/και τον συνολικό αριθμό των ανεκτέλεστων ενταλμάτων που εκκρεμούν 
εναντίον τους, με αποτέλεσμα οι εγκριθείσες αναστολές να μην καλύπτουν όλο το 
ποσό της οφειλής τους.   

 Παρόλο που στην αίτηση για αναστολή αναφέρεται ότι ο οφειλέτης πρέπει να 
επισυνάψει αντίγραφα αποδείξεων για εντάλματα που έχει πρόσφατα εξοφλήσει, 
εντούτοις αυτό δεν απαιτείται στην πράξη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

91%
8%

1%9%

Οφειλέτες με/χωρίς αναστολή

Χωρίς αναστολή (79.967) Φυσικά πρόσωπα (6.998)

Νομικά πρόσωπα (685)

Γραφικό 7:Οφειλέτες ενταλμάτων προστίμου που έχουν αναστολή εκτέλεσης των ενταλμάτων τους 
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εγκρίνονται αναστολές σε οφειλέτες που δεν ήταν συνεπείς ως προς την 
καταβολή των δόσεων για αναστολές που τους είχαν δοθεί στο παρελθόν.  

 Στο μηχανογραφικό σύστημα της Νομικής Υπηρεσίας, το οποίο χρησιμοποιείται 
για την παρακολούθηση του ιστορικού των οφειλετών όσον αφορά τις αναστολές, 
δεν αναφέρεται κατά πόσο ο οφειλέτης ήταν συνεπής ως προς τις υποχρεώσεις 
του με τους όρους των προηγούμενων αναστολών, με αποτέλεσμα να μην 
εξάγονται ορθά συμπεράσματα και πληροφορίες. 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μηνιαία δόση καθορίζεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, 
(π.χ. €20), με αποτέλεσμα το διοικητικό κόστος εκτέλεσης της κάθε δόσης να 
είναι μεγαλύτερο από το όφελος. 

 Παρόλο που με την αίτηση, ο οφειλέτης συγκατατίθεται στο να διεξαχθεί έρευνα 
για επιβεβαίωση των στοιχείων που αναφέρει με διάφορες κυβερνητικές 
Υπηρεσίες και Τμήματα, εντούτοις, όπως μας αναφέρθηκε λόγω φόρτου 
εργασίας, δεν διεξάγεται οποιαδήποτε τέτοια διερεύνηση. Συνήθως,  διενεργείται 
επικοινωνία μόνο με τον Κλάδο Επιδικασμένων Υποθέσεων των Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για επιβεβαίωση του ποσού των ενταλμάτων που αναφέρονται στη 
αίτηση.  

Σχετικός με τα όσα αναφέρονται πιο πάνω, είναι ο Πίνακας 3, που αφορά οφειλέτες 
εναντίον το οποίων εκκρεμούν σημαντικά ποσά και εξασφάλισαν αναστολή από τη 
Νομική Υπηρεσία. 

Πίνακας 3 

Οφειλέτης Ποσό 
ενεργών 

ενταλμάτων 

Ποσό 
ενταλμάτων 
με αναστολή 

Συνολικό 
οφειλόμενο 

ποσό 

Αξία ακίνητης 
ιδιοκτησίας10 

Μηνιαία 
Δόση 

Έτη για  εξόφληση 
των ενταλμάτων 

με αναστολή 

1 274.156,64 9.308,08 283.464,72 1.468.333,33 50 16 

2 - 148.747,15 148.747,15 - 100 124 

3 1.994,30 57.552,21 59.546,51 362.419,35 300 16 

4 7.575,80 100.028,02 107.603,82 491.400,00 200 42 

5 - 166.437,65 166.437,65 371.200,00 400 35 

6 - 80.545,67 80.545,67 - 400 17 

7 8.874,00 98.252,67 107.126,67 - 200 41 

8 - 54.816,99 54.816,99 45.350,00 200 23 

9 - 44.298,33 44.298,33 1.618.200,00 80 46 

Αναφέρεται επίσης ότι ο οφειλέτης αρ. 1, είχε εξασφαλίσει άλλες δύο εξαμηνιαίες 
αναστολές στο παρελθόν, κατά την διάρκεια των οποίων δεν είχε καταβάλει ούτε μία 
δόση. 

                                                           
10

 Σύμφωνα με εκτίμηση του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας την 1.1.2013 
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Συστάσεις προς Νομική Υπηρεσία:  

 Καθορισμός κατώτατου ποσού δόσης σε €100. Στις περιπτώσεις που η 
Νομική Υπηρεσία κρίνει ότι ο οφειλέτης αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά 
προβλήματα και αδυνατεί να καταβάλει μηνιαία το πιο πάνω ποσό, θα 
μπορούσε να παραχωρείται αναστολή εκτέλεσης εντάλματος για έξι μήνες με 
την προϋπόθεση ότι στο τέλος του εξαμήνου ο οφειλέτης θα καταβάλει €100, 
καταβολή €100 ανά διμηνία, τριμηνία κλπ. 

 Από τους οφειλέτες οι οποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά, να 
απαιτείται η προσκόμιση των αποδείξεων πληρωμής σχετικά με την 
τελευταία αναστολή που έλαβε. 

 Κατά την εξέταση της αίτησης, να υπάρχει επικοινωνία με την Αστυνομία. Για 
την διευκόλυνση ως προς αυτό, υποβάλλουμε τις συστάσεις προς την 
Αστυνομία που αναφέρονται πιο κάτω. 

 Θεωρούμε ορθότερο, όταν δίδεται αναστολή εκτέλεσης ενταλμάτων σε ένα 
οφειλέτη, η αναστολή να ισχύει για όλα τα εντάλματα που εκκρεμούν εναντίον 
του αφού δεν είναι λογικό ο οφειλέτης, ενώ έχει εξασφαλίσει αναστολή 
εκτέλεσης ορισμένων ενταλμάτων σε βάρος του, να φυλακιστεί για άλλα. 

Αναμενόμενο όφελος: Μείωση του διοικητικού κόστους εκτέλεσης των ενταλμάτων 

που εξοφλούνται με μικρές δόσεις και λήψη αποφάσεων από την Νομική Υπηρεσία, 

βασιζόμενες σε πληρέστερη πληροφόρηση. 

Σύσταση προς Αστυνομία: Να τοποθετηθεί στην Νομική Υπηρεσία ένα μέλος 
της Αστυνομίας με πρόσβαση στο μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας, ο 
οποίος θα έχει τα πιο κάτω καθήκοντα: 
 Να δρα ως μεσάζοντας μεταξύ της Νομικής Υπηρεσίας και των 

ΟΥΛΕΕ/Αστυνομικών Σταθμών, μέσω πληροφοριών που θα αντλεί από το 
μηχανογραφικό σύστημα και από τηλεφωνική επικοινωνία με τους κατά 
τόπους ΟΥΛΕΕ και Αστυνομικούς Σταθμούς. Το μέλος της Αστυνομίας θα 
μπορεί να ενημερώνει τους λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας κατά πόσο ο 
οφειλέτης γενικά συνεργάζεται με την Αστυνομία και να προβαίνει σε 
εισηγήσεις ως προς την έγκριση/απόρριψη της αίτησης και το ύψος των 
μηνιαίων δόσεων.  

 Να καταχωρίζει απευθείας τις αναστολές που εγκρίνονται στο μηχανογραφικό 
σύστημα της Αστυνομίας. Στο σύστημα θα υπάρχει αναφορά (reference) του 
πρωτότυπου εγγράφου, έτσι ώστε να μπορεί να εντοπιστεί αν χρειαστεί. 

 Να επιβεβαιώνει ότι το σύστημα της Αστυνομίας είναι ενημερωμένο με τα 
προσωπικά στοιχεία του οφειλέτη (διεύθυνση και αρ. τηλεφώνου). 

Αναμενόμενο όφελος: Υποβοήθηση του έργου της Νομικής Υπηρεσίας κατά την 

εξέταση των υποθέσεων. Άμεση και έγκυρη καταχώρηση των αναστολών για 

αποφυγή πιθανής ταλαιπωρίας οφειλετών οι οποίοι έχουν αναστολή εκτέλεσης 

ενταλμάτων αλλά ακόμη δεν καταχωρίστηκαν στο σύστημα της Αστυνομίας. 

Ενημέρωση του συστήματος της Αστυνομίας με τα τελευταία στοιχεία του οφειλέτη. 
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Η Αστυνομία μάς ανέφερε ότι θα εξεταστεί από την Αστυνομία και τη Νομική 
Υπηρεσία κατά πόσο κρίνεται απαραίτητη η υιοθέτηση της πιο πάνω σύστασης. 

Αναφέρεται επίσης ότι, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι εισπράττονται εντάλματα με 
δόσεις χωρίς την έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα. Παρόλο ότι η τακτική αυτή σκοπό 
έχει να βοηθήσει τα άτομα με οικονομικές δυσκολίες να εξοφλήσουν σταδιακά τα 
εντάλματα που εκκρεμούν εναντίον τους, εξετάζοντας το θέμα από πλευράς 
νομιμότητας, η πιο πάνω εξουσία ανήκει αποκλειστικά στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας με την σύμφωνο γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα. 

 

  

Σύσταση: Τα άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ως προς την 
άμεση εξόφληση των ενταλμάτων που εκκρεμούν εναντίον τους, θα πρέπει να 
παραπέμπονται στη Νομική Υπηρεσία, όπου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 
παροχή αναστολής με διευκολύνσεις πληρωμής. 

Αναμενόμενο όφελος: Νομιμότητα ως προς τη λήψη αυτών των αποφάσεων. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – Μηχανογραφημένο σύστημα εντλμάτων προστίμου Αστυνομίας  

Τη σημαντικότερη πηγή πληροφόρησης κατά τον παρόντα διαχειριστικό έλεγχο, 
αποτέλεσε το μηχανογραφημένο σύστημα ενταλμάτων της Αστυνομίας και 
συγκεκριμένα το στιγμιότυπο της βάσης δεδομένων στις 23.3.2017 που εξάχθηκε 
από το Τμήμα Πληροφορικής της Αστυνομίας. 

Κατά την ανάλυση των εν λόγω δεδομένων, εντοπίστηκαν αδυναμίες που αφορούν 
στην ακρίβεια, στην πληρότητα και στην ορθότητα των αποθηκευμένων δεδομένων 
οι οποίες δυσχεραίνουν τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και εξαγωγή 
συμπερασμάτων. Πιο κάτω, παραθέτουμε/συγκεντρώνουμε τις παρατηρήσεις μας 
αναφορικά με το μηχανογραφημένο σύστημα, κάποιες από τις οποίες αναφέρονται 
και σε προηγούμενες ενότητες αυτής της έκθεσης, καθώς και τις δικές μας 
εισηγήσεις. 

4.1. Ακεραιότητα δεδομένων(Data Integrity). 

Τύπος Εντάλματος (J23/J24).  

Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου εντάλματα που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα 
είναι χαρακτηρισμένα ως J24 (για νομικά πρόσωπα) αντί J23 (για φυσικά πρόσωπα) 
και αντίστροφα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διαχωριστούν με ευκολία και 
ακρίβεια τα εντάλματα και κατ’ επέκταση τα οφειλόμενα ποσά που αφορούν σε 
νομικά και φυσικά πρόσωπα. Η εν λόγω αδυναμία εντοπίστηκε σε προηγούμενο 
έλεγχο της Υπηρεσίας μας και η εφαρμογή διορθώθηκε από το Τμήμα Πληροφορικής 
με την προσθήκη κατάλληλου μηχανισμού ελέγχου κατά την είσοδο των δεδομένων 
από το χρήστη. Σημειώνεται ότι, ενώ έγιναν διορθώσεις εγγραφών στη βάση 
δεδομένων, εντούτοις εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές λανθασμένες 
καταχωρίσεις. 

Εταιρικά στοιχεία.  

Όπως επισημάνθηκε σε προηγούμενη επιστολή μας προς το Αρχηγείο Αστυνομίας, 
παρατηρούνται αρκετές περιπτώσεις όπου τα στοιχεία εταιρειών, που είναι 
καταχωρισμένα στο σύστημα, δεν φέρουν την ορθή ονομασία της εταιρείας ή/και το 
σωστό αριθμό εγγραφής, ενώ συχνά η ονομασία της εταιρείας βρίσκεται 
καταχωρισμένη στα πεδία ονομασίας φυσικών προσώπων. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξαχθούν ακριβή στοιχεία για τα οφειλόμενα ποσά 
μιας εταιρείας, αφού η ίδια εταιρεία μπορεί να είναι καταχωρισμένη στο σύστημα με 
περισσότερο από ένα ονόματα. Όπως έχουμε ενημερωθεί, γίνονται ήδη ενέργειες για 
εξορθολογισμό των εν λόγω στοιχείων αντλώντας τα στοιχεία των εταιρειών από το 
μηχανογραφημένο σύστημα του ΤΕΕΕΠ.  

Τύπος οντότητας (Individual Type).  

Το πεδίο «Individual Type» καθορίζει τον τύπο του οφειλέτη του εντάλματος και 
δέχεται 3 πιθανές τιμές, “A” για αλλοδαπούς οφειλέτες, “C” για Κύπριους οφειλέτες 
και “F” για εταιρείες. Παρατηρήθηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις, ο εν λόγω 
χαρακτηρισμός είναι λανθασμένα καταχωρισμένος και ως εκ τούτου κατά τον έλεγχο 
δεν κατέστη δυνατό να εξαχθεί ακριβής στατιστική πληροφόρηση αναφορικά με τα 
εντάλματα και τις οφειλές Κυπρίων/αλλοδαπών/εταιρειών. 

Διπλότυπες εγγραφές (duplicates).  

Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου το ίδιο ένταλμα είναι καταχωρισμένο στο 
σύστημα δύο φορές. Παρά το γεγονός ότι το Αρχηγείο Αστυνομίας, σε απάντησή του 
σε παλαιότερη επιστολή μας αναφορικά με την εν λόγω παρατήρηση, δεν 
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αποδέχθηκε το εύρημα, εντούτοις το Τμήμα Πληροφορικής έδωσε οδηγίες στις ΑΔΕ 
όπως οι ΟΥΛΕΕ προβούν σε διορθώσεις 66 περιπτώσεων διπλότυπων εγγραφών, 
γεγονός που καταδεικνύει την ορθότητα της επισήμανσής μας. 

Πέρα από τη διόρθωση όλων των διπλότυπων εγγραφών, που θα πρέπει να 
προωθηθεί αμέσως, θεωρούμε πρωτίστης σημασίας τη διερεύνηση των πιο πάνω 
περιπτώσεων και των σεναρίων με τα οποία το σύστημα επιτρέπει τις καταχωρίσεις 
αυτές και την εξεύρεση και προσθήκη των κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου στο 
σύστημα ώστε να μην επιτρέπεται στο χρήστη η προσθήκη διπλότυπων εγγραφών.  
 

 

 

 

 

 

Η Αστυνομία μάς ανέφερε ότι το Τμήμα Πληροφορικής θα επιληφθεί του θέματος. 

4.2. Εντάλματα άλλης επαρχίας. 

 Στις περιπτώσεις όπου κάποιος οφειλέτης αλλάξει διεύθυνση διαμονής, το ένταλμα 
καταχωρίζεται στο σύστημα της Αστυνομίας ως «μη-εκτελεσθέν» και επιστρέφεται 
από την Αστυνομία στο πρωτόδικο Δικαστήριο. Το πρωτόδικο Δικαστήριο 
αποστέλλει το ένταλμα στο επαρχιακό Δικαστήριο διαμονής του οφειλέτη όπου 
καταχωρίζεται εκ νέου στα μητρώα του Δικαστηρίου αυτού, λαμβάνοντας νέο αριθμό. 
Στη συνέχεια παραλαμβάνεται από τον υπεύθυνο ΟΥΛΕΕ/Σταθμό, ο οποίος 
καταχωρίζει εκ νέου το ένταλμα, με το νέο αριθμό που δόθηκε από το επαρχιακό 
Δικαστήριο, χωρίς όμως να γίνεται οποιαδήποτε διασύνδεση ή αναφορά στη μέχρι 
τότε πορεία του εντάλματος. Αν και η εν λόγω αδυναμία δεν φαίνεται να δημιουργεί 
προβλήματα στους χρήστες του συστήματος, αφού η προηγούμενη πορεία του 
εντάλματος δεν επηρεάζει τις δικές τους ενέργειες, εντούτοις δε μπορεί με ευκολία και 
ακρίβεια να διασφαλιστεί η πληρότητα των ενταλμάτων και να εξαχθούν ορθά 
συμπεράσματα αναφορικά με το κατά πόσο όλα τα εντάλματα που έχουν κλείσει ως 
ανεκτέλεστα λόγω αλλαγής επαρχίας έχουν όντως επανακαταχωριστεί στο 
μηχανογραφημένο σύστημα στην νέα επαρχία.  

Η Αστυνομία θεωρεί ότι η εν λόγω διαδικασία δεν επηρεάζει την εκτέλεση του 
εντάλματος και η πορεία του μπορεί να φανεί στο σύστημα με την καταχώρηση του 

Σύσταση: Εισηγούμαστε όπως διερευνηθούν ενδελεχώς οι πιο πάνω 
περιπτώσεις και γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις των δεδομένων στη Βάση 
Δεδομένων ενώ παράλληλα όπως προστεθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι 
εισόδου(input controls) κατά την καταχώριση δεδομένων, όπου χρειάζεται. 

Αναμενόμενο όφελος: Διασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδομένων (data 
integrity) και διευκολύνεται η εξαγωγή στατιστικής πληροφόρησης και 
συμπερασμάτων. 

Σύσταση: Εισηγούμαστε όπως εξεταστούν τρόποι με τους οποίους θα 
αποτυπώνεται στην εφαρμογή ολόκληρη η πορεία του εντάλματος ανεξάρτητα 
με το αν έχει ανατεθεί σε άλλη επαρχία ή από τις ενέργειες που προηγήθηκαν 
στο σύστημα (κλείσιμο, ενεργοποίηση, επανακαταχώριση κ.λπ). 

Αναμενόμενο όφελος: Διευκολύνετε η εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με 
την πληρότητα και τη μη απώλεια ενταλμάτων κατά την αποστολή των 
ενταλμάτων σε άλλη επαρχία. 
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αριθμού υπόθεσης, νοουμένου ότι ο αριθμός της υπόθεσης είναι πάντοτε ο ίδιος σε 
όλες τις επαρχίες. 

4.3. «Μη-εκτέλεση» ενταλμάτων.  

Οι χρήστες τις εφαρμογής χαρακτηρίζουν ένα ένταλμα ως «μη-εκτελεσθέν» όταν το 
ένταλμα επιστραφεί στο Δικαστήριο χωρίς να εκτελεστεί από την Αστυνομία. Κατά τη 
μη εκτέλεση ενός εντάλματος, το σύστημα υποχρεώνει το χρήστη να επιλέξει το λόγο 
μη εκτέλεσης προσφέροντας τις κάτωθι επιλογές: 

ΠΤΩΧΕΥΣΗ 

ΘΑΝΑΤΟΣ 

ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ 

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ / ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΕΛΛΕΙΠΗ / ΛΑΘΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ 

Από τον έλεγχο δεν κατέστη δυνατό να εξαχθούν στατιστικά δεδομένα ως προς τους 
λόγους μη εκτέλεσης ενταλμάτων λόγω του ότι οι χρήστες στις πλείστες περιπτώσεις 
επιλέγουν ως λόγο μη εκτέλεσης το «ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ» συμπληρώνοντας συνήθως 
περιγραφικά σε πεδίο κειμένου την πραγματική αιτιολόγηση. Επίσης θεωρούμε ότι ο 
λόγος «ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ» δεν θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται στο κατάλογο 
αιτιολογιών, αφού στόχος της Αστυνομίας είναι η ανεύρεση των οφειλετών. 

Η Αστυνομία μας ανέφερε ότι οι λόγοι μη εκτέλεσης που υπάρχουν στο σύστημα 
είναι επαρκής και δεν χρειάζεται να προστεθούν άλλοι. Το όλο θέμα τυγχάνει 
αξιολόγησης από καιρό εις καιρό από το Τμήμα Πληροφορικής σε συνεργασία με 
τους ΟΥΛΕΕ και αν προκύψει ανάγκη θα προστεθούν νέοι λόγοι. 

4.4. Εκτέλεση ενταλμάτων με δόσεις.  

Όπως αναφέρεται εκτενέστερα στην Παρ. 1.5.2 πιο πάνω, παρατηρήθηκε ότι τα 
εντάλματα τα οποία εκτελούνται με δόσεις, μετά την είσπραξη κάποιας δόσης 
επιστρέφονται στα Δικαστήρια και χαρακτηρίζονται στο σύστημα της Αστυνομίας ως 
κλειστά-εκτελεσθέντα, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα εντάλματα τα οποία έχουν 
εξοφληθεί πλήρως. Ειδοποιός διαφορά μεταξύ των δύο αυτών ειδών ενταλμάτων 
είναι ότι τα πλήρως εξοφληθέντα επιστρέφουν οριστικά στα Δικαστήρια, ενώ τα 
μερικώς εξοφλημένα ή εκτελεσμένα με δόσεις εντάλματα επιστρέφουν στα 
Δικαστήρια προσωρινά και αναμένεται ότι θα επιστραφούν στην Αστυνομία για 

Σύσταση: Εισηγούμαστε όπως, αφού μελετηθούν οι λόγοι που μπορεί να 
καταστήσουν ένα ένταλμα ως μη εκτελεσθέν, διαγραφούν οι επιλογές «ΑΛΛΟΙ 
ΛΟΓΟΙ» και «ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ» από τη λίστα επιλογών και προστεθούν, αν 
χρειάζεται, συγκεκριμένοι άλλοι λόγοι. 

Αναμενόμενο όφελος: Διευκόλυνση στην εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και 
συμπερασμάτων ως προς τους λόγους που καθιστούν ένα ένταλμα αδύνατο να 
εκτελεστεί από την Αστυνομία. 
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είσπραξη του υπόλοιπου ποσού. Με την υφιστάμενη διαδικασία, δεν διασφαλίζεται η 
επιστροφή των ενταλμάτων που εκτελούνται με δόσεις στην Αστυνομία, αφού όταν το 
ένταλμα χαρακτηριστεί ως “κλειστό-εκτελεσθέν”, οι χρήστες του συστήματος θεωρούν 
ότι δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη γι αυτό και δεν διεξάγουν περαιτέρω ελέγχους 
για τον εντοπισμό του. Επίσης, δεν μπορούν να εξαχθούν ακριβή συμπεράσματα για 
τον συνολικό αριθμό των ενταλμάτων που εκτελούνται με δόσεις στην Αστυνομία. 

Η Αστυνομία μας ανέφερε ότι το θέμα θα μελετηθεί από το Τμήμα Πληροφορικής. 

4.5. Αναστολές Ενταλμάτων. 

Τα στοιχεία των αναστολών των ενταλμάτων που παραχωρούνται μέσω της Νομικής 
Υπηρεσίας στους οφειλέτες, καταγράφονται στο μηχανογραφικό σύστημα της 
Αστυνομίας περιγραφικά σε πεδίο κειμένου και όχι αναλυτικά σε ξεχωριστά πεδία, με 
αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξαχθούν στατιστικά δεδομένα αναφορικά με το 
ύψος του ποσού της δόσης και να μην μπορεί να γίνει αυτοματοποιημένα η 
παρακολούθηση του κατά πόσο ο οφειλέτης τηρεί τους όρους της αναστολής του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Αστυνομία μας ανέφερε ότι το θέμα θα μελετηθεί από το Τμήμα Πληροφορικής. 

 

 

 

 

Σύσταση: Εισηγούμαστε όπως, τροποποιηθεί κατάλληλα η εφαρμογή ώστε να 
καταγράφονται σε διακριτά πεδία το ύψος του ποσού της δόσης, και όποια άλλα 
πεδία κρίνεται απαραίτητο, για να γίνει εφικτή η αυτοματοποιημένη 
παρακολούθηση της τήρησης των όρων αναστολής του οφειλέτη και η 
ενημέρωση των χρηστών του συστήματος για τους οφειλέτες οι οποίοι δεν 
τηρούν τους όρους αναστολής. 

Αναμενόμενο όφελος: Άμεση εκτέλεση ενταλμάτων για τα οποία δεν τηρούνται 
οι όροι αναστολής, συμβολή στη λήψη ορθότερων αποφάσεων για έκδοση 
αναστολής και διευκόλυνση στην εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και 
συμπερασμάτων. 

Σύσταση: Εισηγούμαστε όπως, τροποποιηθεί ανάλογα το μηχανογραφικό 
σύστημα των ενταλμάτων ώστε τα εντάλματα που εκτελούνται με δόσεις, 
φέρουν διαφορετικό χαρακτηρισμό από αυτά που εξοφλούνται πλήρως, για τη 
χρονική περίοδο που βρίσκονται στα δικαστήρια. 

Αναμενόμενο όφελος: Μείωση του κινδύνου απώλειας του εντάλματος πριν τη 
πλήρη εξόφλησή του και διευκόλυνση στην εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και 
συμπερασμάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A – Εμπλεκόμενα τμήματα και φορείς 
  

Τμήμα/Υπηρεσία/Οργανισμός Θέμα 
Επαρχιακά Δικαστήρια Έκδοση και παρακολούθηση των ενταλμάτων προστίμου 

Τμήμα Πληροφορικής Αστυνομίας Γενικός συντονισμός των ΟΥΛΕΕ και διαχειριστής του 
μηχανογραφικού συστήματος της Αστυνομίας 

ΟΥΛΕΕ και Αστυνομικοί Σταθμοί Εκτέλεση (με φυλάκιση ή με είσπραξη) των ενταλμάτων 
προστίμων 

ΔΑΣΑ και ΥΑΜ Έλεγχος στα σημεία εξόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας για 
τυχόν ανεκτέλεστα εντάλματα και είσπραξη τους 

Τμήμα Τροχαίας Αστυνομίας Έλεγχος κατά την συνήθη εργασία του Τμήματος για τυχόν 
ανεκτέλεστα εντάλματα  

Κεντρικές Φυλακές Εκτέλεση ενταλμάτων δια φυλάκισης  

Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Παρακολούθηση των ενταλμάτων που αφορούν Κοινωνικές 
Ασφαλίσεις και σχεδίων αποπληρωμής  

Νομική Υπηρεσία Παραχώρηση αναστολών εκτέλεσης ενταλμάτων  

Γενικό Λογιστήριο Αποκοπή οφειλών από τους μισθούς και συντάξεις των 
Δημοσίων Υπαλλήλων και συμψηφισμούς οφειλών με τις 
πληρωμές από το FIMAS 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΟΥΛΕΕ και Αστυνομικοί Σταθμοί που έχουν την 

ευθύνη εκτέλεσης ενταλμάτων  
 

ΟΥΛ.Ε.Ε. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΗΡΟΥ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ  

ΟΥΛ.Ε.Ε. ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΡΟΥ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΔΗΜΟΥ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΝΙΑΣ  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΟΝΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΧΝΑΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΡΩΝ  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ  

ΟΥΛ.Ε.Ε. ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΘΗΕΝΟΥ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΤΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΦΙΝΟΥ  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΥΚΑΡΩΝ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΥΓΙΟΥ 

ΟΥΛ.Ε.Ε. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΚΛΙΩΝ  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π. ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΡΟΥΜΠΙΟΥ  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΥΡΥΧΟΥ 
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑΣ  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΜΠΟΥ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΔΟΥΛΑ  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Διαδικασίες Αστυνομίας και Δικαστηρίων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – Εγγενής κίνδυνοι διαδικασιών Αστυνομίας και 

Δικαστηρίων 

Οι πιο κάτω κίνδυνοι που είναι τοποθετημένοι στα διαγράμματα ροής (Παράρτημα Γ), 

προβλέφθηκαν κατά το στάδιο του προγραμματισμού και αξιολογήθηκαν κατά την 

διάρκεια του ελέγχου 

α/α Εγγενής κίνδυνοι 

Κ1 Καταχώριση ελλιπών στοιχείων του κατηγορουμένου κατά τη καταχώριση της υπόθεσης. 

Κ2 Παράλειψη ή/και λανθασμένη καταχώριση της απόφασης του Δικαστηρίου στο Μητρώο Υποθέσεων. 

Κ3 
Στης περιπτώσεις που το πρόστιμο είναι λιγότερο από €250 και ο κατηγορούμενος παρόν, παράλειψη 
άμεσης είσπραξης του προστίμου που επιβλήθηκε από το Δικαστήριο 

Κ4 
Παράλειψη ή/και λανθασμένη ενημέρωση του Μητρώου Υποθέσεων με τους αρ. αποδείξεων 
είσπραξης ή αρ. εντάλματος. 

Κ5 
Παράλειψη αποστολής προειδοποιητικής επιστολής προς οφειλέτη για εξόφληση του προστίμου 
εντός 20 ημερών ώστε να αποφευχθεί η έκδοση εντάλματος. 

Κ6 Μη προώθηση της υπόθεσης για έκδοση του Εντάλματος Προστίμου. 

Κ7 Λανθασμένη καταχώριση στο Μητρώο Ενταλμάτων. 

Κ8 Παράλειψη ή εσφαλμένη έκδοση εντάλματος. 

Κ9 
Παράλειψη αποστολής ή/και αποτυχία παραλαβής του εντάλματος σε/από Δικαστήριο άλλης 
επαρχίας. 

Κ10 Αποτυχία επιστροφής του εντάλματος στο Δικαστήριο από τις Φυλακές. 

Κ11 Απώλεια του εντάλματος κατά την παράδοση-παραλαβή από το Δικαστήριο στην Αστυνομία. 

Κ12 
Παράλειψη καταχώρισης όλων των ενταλμάτων στο μηχανογραφημένο σύστημα ενταλμάτων της 
αστυνομίας. 

Κ13 
Καθυστέρηση στην καταχώριση των ενταλμάτων στο μηχανογραφημένο σύστημα ενταλμάτων της 
αστυνομίας. 
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Κ14 Λανθασμένη καταχώριση στοιχείων του εντάλματος στο μηχανογραφημένο σύστημα της αστυνομίας. 

Κ15 
Παράλειψη αποστολής ενημερωτικής επιστολής προς οφειλέτη για εξόφληση του εντάλματος εντός 
προκαθορισμένης διορίας. 

Κ16 Οικειοποίηση εισπράξεων από τον εισπράκτορα/ταμία. 

Κ17 Καθυστέρηση κατάθεσης των χρημάτων στην Τράπεζα. 

Κ18 Απώλεια διπλοτύπου εισπράξεων ΓΛ60 ή μη επιστροφή του στο Δικαστήριο. 

Κ19 Αποτυχία εντοπισμού οφειλέτη ή μη αναζήτηση του. 

Κ20 Μη ικανοποιητική εκτέλεση των καθηκόντων  από τους Αστυνομικούς. 

Κ21 Επιστροφή του εντάλματος στο Δικαστήριο ως ανεκτέλεστο ενώ θα μπορούσε να εκτελεστεί. 

Κ22 
Μη επιστροφή του εντάλματος στο Δικαστήριο, ενώ στο μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας έχει 
καταχωριστεί ως “εκτελεσθέν με φυλάκιση” ή “κλειστό μη-εκτελεσθέν”. 

Κ23 
Απώλεια του εντάλματος κατά την παράδοση-παραλαβή του εντάλματος από την Αστυνομία στο 
Δικαστήριο. 

Κ24 
Στις περιπτώσεις ενταλμάτων που εξοφλούνται με δόσεις, μη επιστροφή του εντάλματος στην 
Αστυνομία, ενώ δεν έχει ακόμα εκτελεστεί εξ ολοκλήρου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – Ερωτήματα ελέγχου. 

Δικαστήρια. 

1. Οι διαδικασίες, όπως αποτυπώθηκαν στο διάγραμμα ροής (Παράρτημα Γ), 

ακολουθούνται πιστά από όλα τα Επαρχιακά Δικαστήρια; 

Τι αναμένεται: Όλα τα δικαστήρια ακολουθούν ομοιόμορφα τις ίδιες διαδικασίες 

2. Πριν την έκδοση των ενταλμάτων, το Δικαστήριο αποστέλλει γραπτή 

ειδοποίηση στους οφειλέτες για καταβολή του οφειλόμενου ποσού εντός 

συγκεκριμένης προθεσμίας; 

Τι αναμένεται: Όλα τα δικαστήρια αποστέλλουν γραπτή ειδοποίηση σε όλες τις 

περιπτώσεις, για καταβολή του οφειλόμενου ποσού. 

3. Στις περιπτώσεις που οι Δικαστές δίνουν το δικαίωμα στους 

κατηγορούμενους για αποπληρωμή των προστίμων τους σε δόσεις, τα 

Δικαστήρια παρακολουθούν ικανοποιητικά την αποπληρωμή έτσι ώστε σε 

περίπτωση ανυπακοής, να εκδίδεται αμέσως ένταλμα; 

Τι αναμένεται: Υπάρχει ικανοποιητική παρακολούθηση των περιπτώσεων 

εξόφλησης με δόσεις και στις περιπτώσεις όπου δεν εξοφλούν κανονικά τις 

δόσεις τους, εκδίδεται ένταλμα. 

4. Εκδίδονται ποινικά εντάλματα και αποστέλλονται στην Αστυνομία για 

εκτέλεση σε όλες τις υποθέσεις στις οποίες επιβλήθηκε πρόστιμο και ο 

οφειλέτης δεν το πλήρωσε εντός ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος. 

Τι αναμένεται: Εκδίδονται εντάλματα για όλες τις υποθέσεις. Για επιβεβαίωση, 

στα Μητρώα Ποινικών Υποθέσεων αναγράφεται ο αρ. απόδειξης είσπραξης (στις 

περιπτώσεις όπου εισπράχθηκε η επιβληθείσα ποινή πριν την έκδοση του 

εντάλματος) ή ο αρ. εντάλματος που εκδόθηκε. Όσες υποθέσεις δεν αναγράφουν 

αρ. απόδειξης ή αρ. εντάλματος, αφορούν υποθέσεις στις οποίες είτε 

απαλλάχθηκε ο κατηγορούμενος (η απόφαση καταγράφετε στο Μητρώο), είτε δεν 

έχει ακόμη ολοκληρωθεί η εκδίκαση της υπόθεσης.  

Για επιβεβαίωση ότι τα εντάλματα στάλθηκαν στην Αστυνομία για εκτέλεση, ο 

Αστυνομικός που παραλαμβάνει τα εντάλματα υπογράφει στο Μητρώο 

Ενταλμάτων. 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ENT/01/2017 

 

60 

 

5. Τι ενέργειες γίνονται αναφορικά με τα εντάλματα που επιστρέφονται από 

την Αστυνομία ως μη εκτελεσθέντα λόγω: 

(α)  Ανεπαρκών στοιχείων. 

Τι αναμένεται: Γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να προκύψουν 

για εντοπισμό των οφειλετών. Παράλληλα, γίνονται ενέργειες για τροποποίηση 

της σχετικής νομοθεσίας, έτσι ώστε να απαιτείται η καταγραφή των αναγκαίων 

στοιχείων του οφειλέτη κατά την καταχώρηση της υπόθεσης. 

(β)  Θανάτου οφειλέτη. 

Τι αναμένεται: Αφού γίνουν όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες ως προς πιθανή 

κληρονομιά, το υπόλοιπο ποσό προωθείται για διαγραφή. 

(γ)  Πτώχευση εταιρείας.  

Τι αναμένεται: Αφού γίνουν όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες προς τον 

διαχειριστή/εκκαθαριστή της εταιρείας, το υπόλοιπο ποσό προωθείται για 

διαγραφή. 

6. Τι ενέργειες γίνονται αναφορικά με τα εντάλματα που εκτελούνται με 

φυλάκιση; 

Τι αναμένεται:  Στο Μητρώο ενταλμάτων/υποθέσεων αναγράφεται ο αρ. Φ.8. 

Στις περιπτώσεις που δεν εκτελέστηκε ολόκληρη η ποινή φυλάκισης, μειώνεται 

κατ’ αναλογία το οφειλόμενο ποσό και το υπόλοιπο αποστέλλεται στην 

Αστυνομία για εκτέλεση. 

Αστυνομία 

1. Οι διαδικασίες, όπως αποτυπώθηκαν στο διάγραμμα ροής, ακολουθούνται 

πιστά από όλους τους ΟΥΛΕΕ; 

Τι αναμένεται: Όλοι οι ΟΥΛΕΕ ακολουθούν ομοιόμορφα τις ίδιες διαδικασίες 

2. Επιβεβαιώνεται η ορθή καταχώρηση των ενταλμάτων στο σύστημα, μετά 

την παραλαβή τους από το Δικαστήριο; 

Τι αναμένεται: Η ορθή καταχώρηση των ενταλμάτων επιβεβαιώνεται από 2ο 

άτομο. 
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3. Με ποιο τρόπο γίνεται ο διαχωρισμός των ενταλμάτων; 

Τι αναμένεται: Τα εντάλματα διαχωρίζονται με σαφή τρόπο (π.χ. ανά 

γεωγραφική περιοχή, ανά αστυνομικό ή ανάλογα με το ύψος του εντάλματος ή 

ανά ημερομηνία παραλαβής του εντάλματος), έτσι ώστε να είναι εφικτή η 

αξιολόγηση της απόδοσης των αστυνομικών. 

4. Η Αστυνομία κάνει όλες τις δυνατές ενέργειες για είσπραξη των 

ανεκτέλεστων ενταλμάτων; 

Τι αναμένεται: Η Αστυνομία κάνει ότι είναι δυνατόν για είσπραξη των 

ενταλμάτων. Για τεκμηρίωση του πιο πάνω, οι Αστυνομικοί που υπηρετούν στους 

ΟΥΛΕΕ συμπληρώνουν ημερολόγια ενεργείας με όλες τις ενέργειες/προσπάθειες 

που έγιναν για εκτέλεση των ενταλμάτων.  

Όσοι οφειλέτες μεταβαίνουν σε εισπράκτορες της Αστυνομίας για έκδοση 

πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου, άδεια κατοχής όπλου κλπ, εξοφλούν 

πρώτα τις υποχρεώσεις τους. 

Επίσης, έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες προς την Τροχαία και ΔΑΣΑ για εντοπισμό 

των οφειλετών που πέφτουν στην αντίληψη τους. Όσοι οφειλέτες σταματούν για 

έλεγχο από την Τροχαία/ΔΑΣΑ, πληρώνουν τις οφειλές τους. 

5. Για τα εντάλματα που εισπράττονται με δόσεις, η Αστυνομία παρακολουθεί 

την ορθή είσπραξη των δόσεων; Επίσης, όταν ένα ένταλμα σταλεί στο 

Δικαστήριο για καταχώρηση μιας δόσης, η Αστυνομία βεβαιώνεται ότι 

επιστρέφει εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος; 

Τι αναμένεται: Κάθε ορισμένο χρονικό διάστημα, τυπώνεται κατάσταση με τις 

καθυστερημένες οφειλές για άμεση αναζήτηση των καθυστερημένων οφειλετών. 

Παράλληλα, κάθε μήνα διερευνούνται εντάλματα τα οποία στάλθηκαν στο 

Δικαστήριο για εξόφληση δόσης και δεν επέστρεψαν και γίνεται σχετική 

διερεύνηση με το Δικαστήριο. 

6. Τα ανεκτέλεστα εντάλματα που αφορούν Δημοσίους Υπαλλήλους, 

αποστέλλονται στο Γενικό Λογιστήριο για αποκοπή από τους μισθούς, 

μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα? 

Τι αναμένεται: Γίνεται αποκοπή από τους μισθούς όλων των Δημοσίων 

Υπαλλήλων/συνταξιούχων/ωρομίσθιου, οι οποίοι δεν εξόφλησαν τις οφειλές τους 
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εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Γίνεται έλεγχος/ επιβεβαίωση 

κάθε 2 μήνες.   

7. Για τα εντάλματα που αποστέλλονται για εκτέλεση σε Αστυνομικούς 

Σταθμούς, ακολουθείτε η ίδια περίπου διαδικασία με τους ΟΥΛΕΕ; 

Τι αναμένεται: Ακολουθούνται κατ’ αναλογία οι ίδιες διαδικασίες με τους 

ΟΥΛΕΕ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί της Υπαίθρου έχουν ψηλότερο ποσοστό 

εκτέλεσης ενταλμάτων αφού εντοπίζουν πιο εύκολα τους παραβάτες.  

8. Έγιναν οποιεσδήποτε ενέργειες για την νομοθετική ρύθμιση των 

κατασχέσεων; 

Τι αναμένεται: Βρίσκεται σε εξέλιξη η ετοιμασία τροποποιητικού νομοσχεδίου, 

σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 29.7.2015. 

9. Γίνεται συμψηφισμός στα ποσά που πληρώνονται από το κράτος σε 

εταιρείες που οφείλουν εντάλματα; 

Τι αναμένεται: Πριν την διενέργεια πληρωμών από τα λογιστήρια της 

κυβέρνησης, ελέγχεται κατά πόσα οι εταιρείες οφείλουν εντάλματα και ανάλογα 

γίνεται συμψηφισμός. 

10. Τι γίνεται με τις περιπτώσεις εταιρειών που είναι υπό εκκαθάριση και 

έχουν εκκρεμή εντάλματα; 

Τι αναμένεται:  Γίνεται έγκαιρος εντοπισμός των εταιρειών και γίνονται οι 

ανάλογες ενέργειες προς τον εκκαθαριστή τους. 

11. Εισήγηση της Υπηρεσίας μας ήταν να απαιτείται η αποπληρωμή των 

ανεκτέλεστων ενταλμάτων τροχαίας, πριν την δυνατότητα ανανέωσης της 

άδειας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα, το πιο πάνω δεν 

είναι νομικά επιτρεπτό. Εφόσον η Αστυνομία θεωρεί ότι το πιο πάνω μέτρο 

θα βοηθήσει στην απάμβλυνση του προβλήματος, έγιναν οποιεσδήποτε 

προσπάθειες για νομοθετική ρύθμιση του προβλήματος; 

Τι αναμένεται: Εφόσον η Αστυνομία συμφωνεί με την σύσταση, γίνονται 

ενέργειες με τροποποίηση/νέο νομοσχέδιο έτσι ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση 

της εισήγησης. 
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Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) 

1. Τι αποτελεσματικότητα έχει ο νέος νόμος Ν72(Ι)/2016; Γίνεται ορθή 

παρακολούθηση των συμφωνιών που συνάφθηκαν; 

Τι αναμένεται: Το ΤΚΑ παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση των όρων των 

συμφωνιών. Όταν μια εταιρεία δεν υλοποιεί τους όρους της συμφωνίας, το ΤΚΑ 

ενημερώνει την Αστυνομία για επανεργοποίηση του εντάλματος. Επίσης, 

ενημερώνουν τακτικά την Αστυνομία με τις εισπράξεις για ενημέρωση τόσο του 

μηχανογραφικού συστήματος της Αστυνομίας, όσο και των Δικαστηρίων.  

2. Οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τα αθλητικά σωματεία, 

περιλαμβάνουν και τις οφειλές των σωματείων που αφορούν ανεκτέλεστα 

εντάλματα; Παρακολουθούνται αποτελεσματικά και λαμβάνονται μέτρα εκεί 

που δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους όρους των συμφωνιών; 

Τι αναμένεται: Στον υπολογισμό του ποσού που αποπληρώνουν τα σωματεία, 

περιλαμβάνονται και οι οφειλές των σωματείων για ανεκτέλεστα εντάλματα. Οι 

συμφωνίες παρακολουθούνται και τα σωματεία αποπληρώνουν κανονικά τις 

οφειλές τους. Δεν υπάρχουν νέα εντάλματα εναντίον των σωματείων μετά την 

εφαρμογή των συμφωνιών. Σε περιπτώσεις παραβίασης των όρων της 

συμφωνίας, ενημερώνεται η Αστυνομία και η ΚΟΠ (αφού προβλέπονται ποινές 

αφαίρεσης βαθμών). 

Νομική Υπηρεσία 

Τι στοιχεία έχει ενώπιον του ο Γενικός Εισαγγελέας κατά την έγκριση 

αναστολής και καθορισμό του ποσού/δόσης που θα αποπληρώνεται; 

Τι αναμένεται:  Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων αναστολών και καθορισμό 

του ποσού δόσης, αξιολογούνται/ελέγχονται τα πιο κάτω: 

 οι δυνατότητες αποπληρωμής του οφειλέτη (λαμβάνει στοιχεία από 

Κοινωνικές Ασφαλίσεις). 

 το συνολικό ποσό ενταλμάτων που οφείλει (σε συνεργασία με την 

Αστυνομία).   

 κατά πόσο ήταν συνεπής στις προηγούμενες αναστολές που του δόθηκαν.  

 


