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Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή διενεργεί 
επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) ή άλλων ελεγχόμενων 
οργανισμών ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους τομείς αυτού, ή τα 
αποτελέσματα ελέγχων ιδιωτών ελεγκτών στους οποίους η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει αναθέσει τον έλεγχο 
λογαριασμών οποιουδήποτε ελεγχόμενου υπ’ αυτής οργανισμού, δυνάμει του περί της Καταθέσεως Στοιχείων 
και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(I)/2002). Η Ελεγκτική Υπηρεσία επιλέγει 
και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά τρόπον ώστε αυτές να αποφέρουν τον μέγιστο 
αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη συμμόρφωση, του επιπέδου των 
σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του δημόσιου συμφέροντος.  

Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων έχουν 
τεθεί ενώπιόν της, από την ελεγχόμενη οντότητα.  

Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν στο 
αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα αδυναμιών 
ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής δεν αναμένεται 
ότι μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των παρατηρήσεων και 
ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι συστάσεις αυτές επηρεάζουν την 
ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται συμμετοχή της Υπηρεσίας στη λήψη 
οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, η οποία εξακολουθεί να φέρει 
αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη απόφασης, ως προς τον τρόπο χειρισμού των 
ευρημάτων ελέγχου και συστάσεων. 

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει ή θα πρέπει να εκληφθεί, ότι με αυτή διατυπώνεται κατηγορία 
εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη ποινικών ή άλλων 
αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, μόνο δε τα αρμόδια 
δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε αδικήματος. Τονίζεται, επίσης, ότι οι 
συστάσεις και τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αφορούν στους ελεγχόμενους φορείς και οποιαδήποτε 
αναφορά σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ουδόλως εξυπακούει ότι αυτά έχουν προβεί κατ’ ανάγκη σε 
οτιδήποτε μεμπτό, αφού κάτι τέτοιο εκφεύγει του πεδίου ελέγχου της παρούσας Έκθεσης.  
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1. Σύνοψη 

Στο πλαίσιο των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της ΚΔ και του άρθρου 81 του περί 
της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), η Ελεγκτική 
Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο επί των οικονομικών καταστάσεων της ΚΔ, στο πλαίσιο του οποίου 
ελέγχθηκε δείγμα συναλλαγών εισπράξεων και πληρωμών της Νομικής Υπηρεσίας (ΝΥ) για το έτος 
2021. Επίσης, διενεργήσαμε έλεγχο συμμόρφωσης για το πιο πάνω έτος, κυρίως σε σχέση με τα 
ευρήματα και συστάσεις που προέκυψαν από προηγούμενους ελέγχους της Υπηρεσίας μας. Τα 
σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου αναφέρονται συνοπτικά πιο κάτω: 

 Σε μία περίπτωση πρόσωπο με Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών μετατράπηκε στη συνέχεια, 
λόγω παρατάσεων, σε καθεστώς απασχόλησης αορίστου χρόνου. 

 Συστήσαμε τη συμμόρφωση με τις σχετικές πρόνοιες που καθορίζονται στις εγκυκλίους του 
Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου (ΓΛ). 

 Τα ποσά που εισπράττονται δεν κατατίθενται έγκαιρα στον Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό. 

 Συστήσαμε τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών 
(ΔΛΟ). 

 Σε δύο περιπτώσεις, οι πληρωμές δεν ήταν εξουσιοδοτημένες από τον Ελέγχοντα  Λειτουργό 
ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Επιπρόσθετα, στη μία περίπτωση, η πληρωμή 
δεν είχε τύχει ούτε της αναγκαίας σύστασης.   

 Συστήσαμε τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των ΔΛΟ και της  σχετικής εγκυκλίου του ΓΛ. 

 Από τον Δεκέμβριο του 2015, η ΝΥ λαμβάνει υπηρεσίες από συγκεκριμένο Νομικό Οίκο του 
εξωτερικού, για τις οποίες δεν καταβάλλεται ο οφειλόμενος Φ.Π.Α. στο Τμήμα Φορολογίας. 

 Εισηγηθήκαμε τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής εγκυκλίου του ΓΛ και λήψη των 
απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών, σύμφωνα με τους περί Φ.Π.Α. Γενικούς 
Κανονισμούς, όπως έχουν τροποποιηθεί.  

 Σε ορισμένες περιπτώσεις πληρωμών προς Νομικό Οίκο του εξωτερικού, δεν κατέστη εφικτό 
να επιβεβαιώσουμε την ορθότητα όλων των ποσών που αναφέρονται στα τιμολόγια, αφού δεν 
επισυνάπτονται σε αυτά οποιαδήποτε τεκμήρια, όπως τα ωρομίσθια για τους 
εμπειρογνώμονες, έξοδα αποστολής εγγράφων, έξοδα διακίνησης προσωπικού και έξοδα 
μετάφρασης. 

 Εισηγηθήκαμε τη συμμόρφωση με την εγκύκλιο του ΓΛ, που προνοεί ότι η δαπάνη 
συνοδεύεται με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά υποστηρικτικά έγγραφα, που να 
επιβεβαιώνουν και επαληθεύουν τη νομιμότητα και κανονικότητα της κάθε πληρωμής. 

 Τα Δελτία Πληρωμής Οδοιπορικών που συμπληρώνονται από τους Ποινικούς Ανακριτές, δεν 
περιλαμβάνουν όλα τα αναγκαία στοιχεία/πληροφορίες αναφορικά με τις διακινήσεις  τους. 
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 Εισηγηθήκαμε όπως τα Δελτία Πληρωμής Οδοιπορικών συμπληρώνονται με όλες τις 
απαραίτητες λεπτομέρειες. 

 Στις περιπτώσεις καταβολής αποζημιώσεων από την ΚΔ, δεν διενεργούνται πάντοτε οι 
νενομισμένες αποκοπές στους πληρωτέους τόκους για την έκτακτη εισφορά για την Άμυνα και 
την εισφορά στο ΓεΣΥ. 

 Εισηγηθήκαμε την πιστή εφαρμογή των προνοιών των σχετικών νομοθεσιών. 

 Δεν υπογράφτηκαν γραπτές συμφωνίες με τον Νομικό Οίκο του εξωτερικού, για τις υπηρεσίες 
που προσφέρει στη Δημοκρατία, σε σχέση με την προάσπιση του εμπορικού σήματος του 
χαλλουμιού. Επίσης, δεν παραχωρείται πάντοτε, σε όλα τα τιμολόγια, η συμφωνημένη 
έκπτωση ύψους 15%. 

 Εισηγηθήκαμε την υπογραφή των γραπτών συμφωνιών, έτσι ώστε να αποτυπώνονται 
επακριβώς οι παρεχόμενες υπηρεσίες, οι όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη συμφωνία, 
τα δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα και οι αντίστοιχες αμοιβές/χρεώσεις. 

 Τα τιμολόγια/δικαιολογητικά έγγραφα, δεν έφεραν σφραγίδα με την ημερομηνία παραλαβής 
τους από τη ΝΥ, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα εάν η 
διεκπεραίωση της πληρωμής πραγματοποιήθηκε χωρίς καθυστερήσεις. 

 Συστήσαμε τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των εγκυκλίων του ΓΛ. 

 Εντοπίσαμε περιπτώσεις καθυστερήσεων στις πληρωμές, οι οποίες, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
ήταν πέραν των πέντε μηνών. 

 Συστήσαμε τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και της σχετικής εγκυκλίου του 
ΓΛ.  

 Μεγάλος αριθμός χρησιμοποιούμενων εντύπων και βιβλίων είσπραξης δεν έχουν 
καταστραφεί τα τελευταία 12 χρόνια. 

 Συστήσαμε τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των ΔΛΟ και της σχετικής εγκυκλίου του ΓΛ. 
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2. Εισαγωγή 

Αποστολή της ΝΥ  είναι η εκπλήρωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του Γενικού Εισαγγελέα 
και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας που απορρέουν από το Σύνταγμα και τους 
Νόμους.  

Στη ΝΥ λειτουργούν οι πιο κάτω Τομείς: 

 Ποινικού Δικαίου 

 Νομοπαρασκευαστικού Ελέγχου 

 Αστικού Δικαίου 

 Διοικητικού Δικαίου 

 Δημοσιονομικού Δικαίου 

 Διεθνούς Δικαίου 

 Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 Έκδοσης Φυγόδικων και Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Σύλληψης  

 Εσόδων/Εξόδων 

 Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) 

Νομοθετικό Πλαίσιο Λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας 

Σύμφωνα με το Άρθρο 112 του Συντάγματος της Δημοκρατίας, η ΝΥ αποτελεί ανεξάρτητη 
υπηρεσία, της οποίας προΐσταται ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ανεξάρτητος 
αξιωματούχος του Κράτους δυνάμει του Συντάγματος, βοηθούμενος από τον Βοηθό Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.  

Οι εξουσίες και αρμοδιότητες που ανατίθενται στον Γενικό Εισαγγελέα από το Σύνταγμα και από 
άλλες νομοθεσίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

 Ως Νομικός Σύμβουλος της Δημοκρατίας, να επιλαμβάνεται γνωματεύσεων επί νομικών 
ερωτημάτων που άπτονται του εθνικού δικαίου, του δικαίου της ΕΕ και του Διεθνούς Δικαίου. 

 Να κινεί, διεξάγει, επιλαμβάνεται και συνεχίζει ή διακόπτει οποιαδήποτε διαδικασία ή να 
διατάζει δίωξη οποιουδήποτε προσώπου εντός της Δημοκρατίας για οποιοδήποτε αδίκημα.  

 Να εκπροσωπεί τη Δημοκρατία ενώπιον των Δικαστηρίων της Δημοκρατίας σε οποιαδήποτε 
υπόθεση, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, αστικών αγωγών, προσφυγών, υποθέσεων 
έκδοσης φυγοδίκων, εφέσεων κ.λπ. 

 Να διασφαλίζει ότι το νομοπαρασκευαστικό έργο και οι πράξεις της Κυβέρνησης συνάδουν και 
είναι σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, με το δίκαιο της ΕΕ, καθώς και με τις υποχρεώσεις 
της Δημοκρατίας που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο. 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΥ/01/2022 

 
 

4 
 

 Να ενεργεί ως Νομικός Εκπρόσωπος (Agent) της Δημοκρατίας ενώπιον οποιουδήποτε 
Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαστηρίου ή άλλου δικαιοδοτικού μηχανισμού, σε υποθέσεις στις 
οποίες η Δημοκρατία είναι διάδικος. 

Προϋπολογισμός 

Οι δαπάνες της ΝΥ χρηματοδοτούνται πλήρως από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Οι συνολικές 
προϋπολογισθείσες δαπάνες για το έτος 2021, ανήλθαν σε €38,36 εκ. και οι πραγματικές δαπάνες 
ανήλθαν σε €34,16 εκ. (ποσοστό υλοποίησης Προϋπολογισμού 89,1%). 

Στο πιο κάτω γράφημα φαίνονται οι πραγματικές δαπάνες από το 2010 μέχρι το 2021 και σύγκριση 
της ποσοσταίας αύξησης των δαπάνων της ΝΥ και της ποσοστιαίας αύξησης των συνολικών 
δαπανών της Δημοκρατίας. 
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Στο πιο κάτω γράφημα φαίνεται ο αριθμός προσωπικού μέχρι και το 2023 (πρόνοια στον 
Προϋπολογισμό του 2023). 
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3. Σκοπός του  ελέγχου και μεθοδολογία 

3.1 Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή 

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

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

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

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

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

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

3.2 Σκοπός του ελέγχου 

Σκοπός του ελέγχου ήταν η εξακρίβωση της ορθότητας και κανονικότητας δείγματος συναλλαγών 
της ΝΥ, που επιλέχθηκε για έλεγχο, βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας, στο πλαίσιο του ελέγχου 
που αποσκοπούσε στη διατύπωση ελεγκτικής γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων της ΚΔ. 
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3.3 Μεθοδολογία  

3.3.1 Πρότυπα ελέγχου 

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

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

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

Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω Προτύπων: 

 

Tο θεμελιώδες Πρότυπο INTOSAI-P1 ουσιαστικά καταγράφει αυτούσια τη Διακήρυξη, η οποία 
υιοθετήθηκε το 1977 από το Παγκόσμιο Συνέδριο του INTOSAI στη Λίμα του Περού (“The Lima 
Declaration”). Όπως στο ίδιο το Πρότυπο καταγράφεται, το έγγραφο αυτό θεωρείται η “Magna 
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Carta” στην άσκηση εξωτερικού ελέγχου των κυβερνήσεων, καθώς έθεσε τα θεμέλια του δημόσιου 
ελέγχου. Η Διακήρυξη θέτει τα βασικά σημεία ελέγχου και τις βασικές αρχές για τα Ανώτατα 
Ελεγκτικά Ιδρύματα που είναι αναγκαίες, ώστε να επιτευχθούν ανεξάρτητα και αντικειμενικά 
αποτελέσματα. Οι αρχές που εγκαθιδρύθηκαν στη Διακήρυξη της Λίμα αναγνωρίστηκαν από τις 
Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με αρ. 66/209 (ημερ. 22.12.2011) και 69/228 (ημερ. 
19.12.2014).  Το Πρότυπο INTOSAI-P1, όπως και το Πρότυπο INTOSAI-P10 (Διακήρυξη του Μεξικού), 
αποτελούν μέρος του κοινοτικού κεκτημένου. 

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

Με βάση το Πρότυπο ISSAI 200, ο οικονομικός έλεγχος στοχεύει στη συλλογή επαρκών κατάλληλων 
τεκμηρίων που να παρέχουν εύλογη διαβεβαίωση στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, 
υπό τη μορφή ελεγκτικής γνώμης ή/και άλλης έκθεσης, ότι οι οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζονται δίκαια ή/και σε συμμόρφωση με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής 
αναφοράς και το κανονιστικό πλαίσιο.    

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

3.3.2 Ελεγκτική προσέγγιση 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία 
που υποβλήθηκαν από τη ΝΥ, σε 
επισκόπηση εγγράφων, μητρώων και 
αρχείων αλληλογραφίας, καθώς και στη 
διενέργεια συναντήσεων και 
συνεντεύξεων με το προσωπικό της 
Υπηρεσίας. 

Ο έλεγχος καλύπτει το έτος 2021, εκτός 
όπου ρητά αναφέρεται διαφορετικά. 

Τα ευρήματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν 
για σχόλια και απόψεις στη ΝΥ, οι οποίες ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυτο, στην παρούσα Έκθεση. 
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Διευκρινίζουμε ότι, για σκοπούς δημοσίευσης της παρούσας Ειδικής Έκθεσης, έχουν απαλειφθεί 
όλες οι αναφορές που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα.  Κατ΄ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η 
συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται ουσιωδώς η κοινοποίηση των 
ευρημάτων και διαπιστώσεων της Υπηρεσίας μας που επιβάλλουν τα εφαρμοστέα διεθνή 
πρότυπα.  

3.4 Κριτήρια ελέγχου 

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

 Ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος 
(Ν.20(Ι)/2014) 

 Ο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου 
της Δημοκρατίας Νόμος (Ν.38(Ι)/2014) 

 Ο  περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002(117(I)/2002  

 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος του 2002 (118(I)/2002)  

 Ο περί του Ενιαίου Δημόσιου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμοι του 2006 και 2012 

 Οι περί Δικαστηρίων Νόμοι του 1960 έως του 2020 

 Ο περί της Καταπολέμησης των Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές 
Νόμος του 2012 (Ν. 123(I)/2012), 

 Κανονισμοί Κυβερνητικών Αποθηκών 

 Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες 

Επίσης, για τον υπό αναφορά έλεγχο συμμόρφωσης χρησιμοποιήθηκαν, ως κριτήρια ελέγχου, 
Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις, Διατάγματα, Γνωστοποιήσεις και Εγκύκλιοι του ΓΛ.  
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4. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 2021 

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στους πιο κάτω πίνακες των παραγράφων 4.1 και 4.2, εξήχθησαν 
από την Υπηρεσία μας, μέσω του ολοκληρωμένου Συστήματος Διοικητικής και Οικονομικής 
Πληροφόρησης του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (FIMAS), καθώς και των ηλεκτρονικών 
εντύπων που ετοιμάστηκαν για συλλογή και καταχώρηση πληροφοριών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του Γενικού Λογιστηρίου. Τα στοιχεία των υπόλοιπων πινάκων παρουσιάζονται 
αυτούσια, όπως υποβλήθηκαν από τη ΝΥ, μετά από αίτημα της Υπηρεσίας μας, με το οποίο, 
επιπρόσθετα, ζητήσαμε εύλογη διαβεβαίωση για την ορθότητά τους. 

4.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα 846.981 

Δαπάνες 34.163.250 

 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα 
ποσά/(υπερβάσεις) 
 ή Υπερβάσεις/ 

(Μη επίτευξη 
Προϋπολογισμού)/ 

εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών 

 € € € % 
Άλλα έσοδα 720.230 219.398 (500.832)  

Χορηγίες ΕΕ 1.000 627.584 626.584  

ΣΥΝΟΛΟ 721.230  846.982 125.752  

Δαπάνες προσωπικού 12.267.257 
 

9.396.182 2.871.075 23,40 

Λειτουργικές δαπάνες 5.217.226 
 

4.454.877 
 

762.349 
 

14,61 

Μεταβιβάσεις 19.715.710 
 

19.578.629 
 

137.081 
 

0,70 

Συγχρηματοδοτούμενα 
έργα και σχέδια 

1.100.010 
 

698.663 
 

401.347 
 

36,49 

Αγορά ακινήτων και 
εξοπλισμού 

58.070 34.899 
 

23.171 
 

39,90 

ΣΥΝΟΛΟ 38.358.273 34.163.250 4.195.023 10,94 

4.2 Εισπρακτέα ποσά, υποχρεώσεις και εκκρεμή ωφελήματα 

Υπόλοιπο στις 31.12.2021 € 

Εισπρακτέα ποσά 6.089.198 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις 10.894 
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4.3 Προσωπικό που υπηρετεί στη Νομική Υπηρεσία 

Μόνιμο προσωπικό (οργανικές θέσεις) 195 
Μόνιμο προσωπικό (εναλλάξιμο προσωπικό) 36 
Έκτακτο προσωπικό 54 
Ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό 18 

Σύνολο 305 

4.4 Μηχανοκίνητα οχήματα 

Αριθμός οχημάτων  21 
Συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα για το έτος  10.584 
 € 
Συνολική κατανάλωση καυσίμων 1.452 

4.5 Ενοικιαζόμενα υποστατικά ή άλλοι χώροι 

Υποστατικό ή χώρος Εμβαδόν Ετήσιο ενοίκιο 
 
 

€ 

Ημερ. 
πρώτης 

ενοικίασης 

Ημερ. 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερ. 
λήξης 

σύμβασης 

Γραφεία Μονάδας 
Καταπολέμησης 
Αδικημάτων Συγκάλυψης 
(ΜΟΚΑΣ) 

688 τ.μ. 90.090 20.5.2017 20.5.2021 19.5.2023 

Επαρχιακό Γραφείο 
Νομικής Υπηρεσία 
Λεμεσού2 

289 τ.μ. 27.000 1.8.2012  31.7.2022 

Γραφείο Ανεξάρτητης 
Αρχής Διερεύνησης 
Ισχυρισμών και 
Παραπόνων κατά της 
Αστυνομίας 

331 τ.μ. 28.200 1.10.2018  30.9.2023 

 

  

 
1 Δεν περιλαμβάνονται τα αυτοκίνητα του Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, για τα οποία δεν τηρείται Δελτίο 

Κίνησης Οχημάτων. 
2 Η Νομική Υπηρεσία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον ιδιοκτήτη του υποστατικού για ανανέωση της σύμβασης. 
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5. Ευρήματα από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 
Δημοκρατίας  και συστάσεις 

Στο πλαίσιο διενέργειας του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της ΚΔ για το έτος 2021, 
επιλέγηκε για έλεγχο, από την Υπηρεσία μας, με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία, δείγμα 
συναλλαγών εισπράξεων και πληρωμών από το FIMAS, σε σχέση με τη ΝΥ. Επιπρόσθετα, επιλέγηκε 
για έλεγχο δείγμα απολαβών υπαλλήλων και ωρομίσθιων, για συγκεκριμένο μήνα, από το Σύστημα 
Μισθολογίου του ΓΛ.  

5.1 Διασφάλιση και Κατάθεση εισπράξεων  

Σύμφωνα με σχετική ΔΛΟ, οι Λειτουργοί Είσπραξης Εσόδων πρέπει να καταχωρίζουν έγκαιρα τις 
εισπράξεις τους σε Βιβλίο Ταμείου και να τις καταθέτουν σε Τράπεζα ή στο Γραφείο Έπαρχου ή στο 
ΓΛ, ανάλογα με την περίπτωση. Στις περιπτώσεις όπου η κατάθεση, σε καθημερινή βάση, δυνατό 
να προκαλεί πρόβλημα, το θέμα πρέπει να παραπέμπεται στη Γενική Λογίστρια για περαιτέρω 
οδηγίες. 

Διαπιστώσαμε ότι τα πιο πάνω δεν τυγχάνουν εφαρμογής στη ΝΥ αφού, όπως ενδεικτικά 
αναφέραμε, χρηματικό ποσό ύψους €40.088, το οποίο αφορούσε στις εισπράξεις για τους μήνες 
Ιανουάριο μέχρι Απρίλιο του 2021, φυλασσόταν σε χρηματοκιβώτιο στη ΝΥ και κατατέθηκε, από 
τους αρμοδίους λειτουργούς είσπραξης, στον Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό με μεγάλη 
καθυστέρηση, στις 15.4.2021. 

Σύσταση: Συμμόρφωση με τις πρόνοιες των ΔΛΟ. 

Όπως μας ανέφερε ο Γενικός Εισαγγελέας, η πιο πάνω καθυστέρηση ήταν μεμονωμένη και 
οφειλόταν στις συχνές απουσίες προσωπικού, λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας covid-19 και 
επισήμανε ότι πλέον υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τις πρόνοιες της πιο πάνω Οδηγίας. 

5.2 Σύσταση και Εξουσιοδότηση για Διενέργεια Δαπάνης 

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΓΛ, απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση της πληρωμής, είναι η 
τοποθέτηση συγκεκριμένης σφραγίδας στα τιμολόγια/παραστατικά πληρωμής και ακολούθως 
κατάλληλης υπογραφής της στα ενδεικνυόμενα μέρη. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική 
εγκύκλιο, το τιμολόγιο/παραστατικό πληρωμής διαβιβάζεται στον Αρμόδιο Λειτουργό, ο οποίος θα 
πρέπει να υπογράψει στο “Μέρος Α” της σφραγίδας, βεβαιώνοντας τη σύσταση της πληρωμής. 
Ακολούθως, το τιμολόγιο/παραστατικό πληρωμής αποστέλλεται στον Ελέγχοντα Λειτουργό, ο 
οποίος θα αποφασίσει την έγκριση ή απόρριψη της πληρωμής και σε περίπτωση έγκρισής της, θα 
υπογράψει στο “Μέρος Β” της σφραγίδας.  

Επιπρόσθετα, βάσει σχετικής ΔΛΟ, οι Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο στα Κονδύλια, πρέπει να 
υπογράφουν όλα τα δελτία πληρωμής, που αφορούν σε δαπάνες από Κονδύλια που βρίσκονται 
κάτω από τον έλεγχό τους.  
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Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: 

 Σε μία περίπτωση, το “Μέρος Β” της σφραγίδας δεν ήταν υπογραμμένο από τον Ελέγχοντα  
Λειτουργό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.  

 Σε άλλη περίπτωση, δεν τοποθετήθηκε η συγκεκριμένη σφραγίδα, με αποτέλεσμα η πληρωμή 
να μην έχει τύχει της αναγκαίας σύστασης, έγκρισης και εξουσιοδότησης.   

Σύσταση: Συμμόρφωση με τις πρόνοιες των ΔΛΟ και των  σχετικών εγκυκλίων του ΓΛ.     

Ο Γενικός Εισαγγελέας μάς ανέφερε ότι πλέον υπάρχει συμμόρφωση με τη σχετική εγκύκλιο του ΓΛ. 

5.3 Έξοδα Εμπειρογνωμόνων και/ή Μαρτύρων 

α.  Μη καταβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για αγορές υπηρεσιών από το 
εξωτερικό. Σύμφωνα με εγκύκλιο επιστολή του ΓΛ, ημερ. 19.5.2016, όταν λαμβάνονται αγαθά ή 
υπηρεσίες από το εξωτερικό, των οποίων ο τόπος παροχής είναι η ΚΔ, θα πρέπει να αποδίδεται 
Φ.Π.Α. στη Δημοκρατία. Στις περιπτώσεις αυτές, η απόδοση του Φ.Π.Α. θα γίνεται με τη μέθοδο 
της αντίστροφης χρέωσης στη Δημοκρατία και θα καταβάλλεται στο Τμήμα Φορολογίας, μέσω της 
Τακτοποίησης του «Τμηματικού Λογαριασμού Καταθέσεων – Φ.Π.Α.» με τον Έφορο Φ.Π.Α., όπως 
αυτή περιγράφεται σε εγκύκλιο επιστολή του ΓΛ. 

Διαπιστώσαμε ότι, από τον Δεκέμβριο του 2015, η ΝΥ λαμβάνει υπηρεσίες από συγκεκριμένο 
Νομικό Οίκο του εξωτερικού, για τις οποίες δεν αποδίδεται ο οφειλόμενος Φ.Π.Α. με τη μέθοδο 
της αντίστροφης χρέωσης στη Δημοκρατία και συνεπώς δεν καταβάλλεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί 
στο Τμήμα Φορολογίας. Συγκεκριμένα, μέχρι τις 31.12.2021 έχουν πραγματοποιηθεί στην εν λόγω 
εταιρεία, συνολικές πληρωμές ύψους €14.220.846, για τις οποίες η Νομική Υπηρεσία θα έπρεπε 
να είχε καταβάλει στο Τμήμα Φορολογίας, Φ.Π.Α. ύψους €2.701.961.  

Σύσταση: Συμμόρφωση με τις πρόνοιες της εγκυκλίου του ΓΛ και λήψη των απαιτούμενων 
διορθωτικών ενεργειών, σύμφωνα με τους περί Φ.Π.Α. Γενικούς Κανονισμούς, όπως έχουν 
τροποποιηθεί.  

Όπως μας ανέφερε ο Γενικός Εισαγγελέας, η λάθος ερμηνεία της σχετικής εγκυκλίου για την 
απόδοση του Φ.Π.Α., έγινε μόνο για πληρωμές σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Αφού 
μελετήθηκε ξανά η εγκύκλιος και επιβεβαιώθηκε από την Υπηρεσία Φ.Π.Α ότι η απόδοση του 
Φ.Π.Α. που αναλογεί σε υπηρεσίες που λαμβάνονται από το εξωτερικό θα γίνεται για χώρες εντός 
και εκτός ΕΕ, προχώρησαν σε διόρθωση στις πληρωμές του 2022.  

β. Διαδικασίες Ελέγχου από το Λογιστήριο του Υπουργείου/Τμήματος/Ανεξάρτητης 
Υπηρεσίας. Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΓΛ, ο εκπρόσωπος της Γενικής Λογίστριας, ο οποίος 
οριστικοποιεί την πληρωμή, θα πρέπει να προβαίνει σε λογιστικό έλεγχο πριν την οριστικοποίησή 
της και να διαπιστώνει εάν η δαπάνη συνοδεύεται με όλα τα αναγκαία υποστηρικτικά έγγραφα, 
προκειμένου να ικανοποιηθεί για την ορθότητα  και νομιμότητα της πληρωμής.  
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Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: 

 Δεν κατέστη εφικτό να επιβεβαιώσουμε την ορθότητα των χρεώσεων για ωρομίσθια 
εμπειρογνωμόνων του Νομικού Οίκου του εξωτερικού που περιλαμβάνονται στην πληρωμή 
που εξετάσαμε, δηλαδή τον χρόνο για τον οποίο απασχολήθηκαν με την κάθε υπόθεση, καθώς 
επίσης τις υπηρεσίες που παρείχαν, αφού προσκομίστηκαν στοιχεία που αφορούν στην 
ανάλυση χρόνου και εργασίας μόνο για ένα, από τους συνολικά 12, εμπειρογνώμονες που 
απασχόλησε ο εν λόγω Οίκος. 

 Σε δύο τιμολόγια πληρωμής που εκδόθηκαν από τον Νομικό Οίκο του εξωτερικού, 
περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, χρεώσεις για διάφορα λειτουργικά έξοδα (π.χ. έξοδα 
αποστολής εγγράφων, διακίνησης προσωπικού, μετάφρασης), χωρίς ωστόσο να 
επισυνάπτονται δικαιολογητικά που να επιβεβαιώνουν την ορθότητα του συνολικού ποσού 
ύψους $26.501,  που καταβλήθηκε για τα εν λόγω έξοδα. 

Σύσταση: Συμμόρφωση με τις πρόνοιες της εγκυκλίου του ΓΛ, έτσι ώστε η δαπάνη να 
συνοδεύεται με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά/υποστηρικτικά έγγραφα, που να 
επιβεβαιώνουν και επαληθεύουν τη νομιμότητα και κανονικότητα της κάθε πληρωμής.  

Ο Γενικός Εισαγγελέας μάς πληροφόρησε ότι έχουν έρθει σε επικοινωνία με τους Νομικούς Οίκους 
του εξωτερικού για αποστολή υποστηρικτικών εγγράφων. Σημείωσε, παράλληλα, ότι η χρέωση 
πρόσθετων εξόδων προβλέπεται στα συμβόλαια με τους εν λόγω Οίκους. 

5.4 Οδοιπορικά Ποινικών Ανακριτών 

Διαπιστώσαμε ότι τα Δελτία Πληρωμής Οδοιπορικών που συμπληρώνονται από τους Ποινικούς 
Ανακριτές, δεν περιλαμβάνουν όλα τα αναγκαία στοιχεία/πληροφορίες αναφορικά με τις 
διακινήσεις  τους, όπως  αφετηρία, προορισμό και τόπο επιστροφής.  

Σύσταση: Για σκοπούς ορθότερου υπολογισμού και πληρέστερου ελέγχου, τα Δελτία Πληρωμής 
Οδοιπορικών να συμπληρώνονται με όλες τις λεπτομέρειες (δηλαδή διεύθυνση αφετηρίας, 
διεύθυνση προορισμού και πίσω). 

Ο Γενικός Εισαγγελέας μάς ανέφερε ότι η σύστασή μας θα υλοποιηθεί άμεσα. 

5.5 Καταβολή αποζημιώσεων  

α.  Μη αποκοπή εισφορών για Έκτακτη Εισφορά στην Άμυνα και στο Γενικό Σχέδιο Υγείας 
(ΓεΣΥ). Στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού, αποφασίστηκε η καταβολή ποσού ύψους 
€1.124.093 υπέρ του ενάγοντος, ως διαχειριστή της περιουσίας ανίκανου προσώπου (€500.000 ως 
γενικές αποζημιώσεις, €400.000 ως μελλοντικές αποζημιώσεις, πλέον τόκος). Βάσει του πιο πάνω 
διακανονισμού, προκύπτει τόκος ύψους €224.093, από τον οποίο θα έπρεπε να αποκοπεί ποσοστό 
έκτακτης εισφοράς για την Άμυνα (30%), καθώς και ποσοστό εισφοράς στο ΓεΣΥ (2,65%), όπως 
προνοείται στις σχετικές νομοθεσίες και εγκυκλίους. Τα συνολικά ποσά υπολογίστηκαν από την 
Υπηρεσία μας σε €67.228 και €5.938, αντίστοιχα.  
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Σημειώνουμε ότι, η εν λόγω πληρωμή/αποζημίωση, καταβλήθηκε στη βάση επιστολής του 
Υπουργείου Οικονομικών προς τη ΝΥ, βάσει της οποίας εγκρίθηκε καταβολή στον ενάγοντα του 
ποσού  των  €1.124.093, προς πλήρη και τελική διευθέτηση της υπόθεσης. Η Υπηρεσία μας έχει την 
άποψη πως οι νενομισμένες αποκοπές που προνοούν οι σχετικές νομοθεσίες θα έπρεπε να είχαν 
υπολογιστεί. Θεωρούμε ότι, η παρέκκλιση από τις πρόνοιες των Νόμων, αναφορικά με τις εν λόγω 
αποκοπές, δεν αιτιολογείται βάσει της πιο πάνω επιστολής του Υπουργείου Οικονομικών. 

Σύσταση: Πιστή εφαρμογή των προνοιών των σχετικών νομοθεσιών. Σε περίπτωση που η Νομική 
Υπηρεσία έχει διαφορετική άποψη, εισηγηθήκαμε όπως απευθυνθεί στον Έφορο Φορολογίας, 
για περαιτέρω διευκρινίσεις/καθοδήγηση.  

Όπως μας ανέφερε ο Γενικός Εισαγγελέας, η τακτική που ακολουθά η ΝΥ, είναι αποκοπή έκτακτης 
εισφοράς για την Άμυνα 30% επί του συνολικού ποσού των τόκων. Οι οδηγίες πληρωμής που 
δόθηκαν στο λογιστήριο για την πιο πάνω υπόθεση, ήταν καταβολή συνολικού ποσού, 
περιλαμβανομένων τόκων, προς πλήρη εξόφληση. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, όταν δεν 
διαχωρίζεται ο τόκος από το κεφάλαιο και δεν αναλύεται πώς προέκυψε το συνολικό ποσό, δεν 
αποκόπτεται, ούτε εισφορά για την  Άμυνα, ούτε ΓεΣΥ. 

β. Μη αποκοπή εισφορών για το ΓεΣΥ. Σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
Νόμο του 2002 (118(I)/2002), οι διαχειριστές περιουσίας που είναι εμπεπιστευμένοι με τη 
διεύθυνση, έλεγχο ή διαχείριση περιουσίας για λογαριασμό κάποιου προσώπου, υπόκεινται σε 
φορολογία αναφορικά με το εισόδημα που προκύπτει από τέτοια περιουσία με τον ίδιο τρόπο και 
για το ίδιο ποσό, όπως τέτοιο πρόσωπο θα φορολογείτο αν ελάμβανε προσωπικά τέτοιο εισόδημα, 
κάθε δε διαχειριστής περιουσίας, θα είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια όλων των αναγκαίων 
δυνάμει του παρόντος Νόμου για τη βεβαίωση και καταβολή του φόρου. Επιπρόσθετα, στον Νόμο 
διευκρινίζεται  ότι, τίποτε που διαλαμβάνεται στο συγκεκριμένο άρθρο, δεν θα αποκλείει την 
επιβολή φορολογίας στο όνομα του προσώπου, το οποίο αντιπροσωπεύεται από τέτοιο 
διαχειριστή περιουσίας. 

Από τον έλεγχο μίας λογιστικής εγγραφής, που αφορούσε στην καταβολή ποσού ύψους €1.500.000, 
πλέον νόμιμο τόκο ετησίως, υπέρ του ενάγοντος, ως διαχειριστή της περιουσίας ανίκανου προσώπου, 
διαπιστώσαμε ότι δεν διενεργήθηκε αποκοπή εισφοράς για το ΓεΣΥ ύψους €137, επί των νόμιμων 
τόκων ύψους €5.178.  

Σύσταση: Πιστή εφαρμογή των προνοιών των σχετικών νομοθεσιών. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός Εισαγγελέας, οι μόνες περιπτώσεις όπου δεν εφαρμοζόταν 
αποκοπή ΓεΣΥ επί των τόκων ήταν οι περιπτώσεις πληρωμής σε διαχειριστή και ότι μετά από 
γραπτή διευκρίνιση από τον Έφορο Φορολογίας, θα αποκόπτεται  εισφορά για το ΓεΣΥ και σε αυτές 
τις περιπτώσεις. 

γ.  Ενιαίο Δημόσιο Επιτόκιο Υπερημερίας και Δικαστικό Επιτόκιο. Όπως πληροφορηθήκαμε 
από το λογιστήριο της ΝΥ, στις περιπτώσεις πληρωμών, όπου στην Απόφαση του Δικαστηρίου 
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αναφέρεται η φράση «νόμιμος τόκος», τότε για τον υπολογισμό χρησιμοποιείται το Ενιαίο Δημόσιο 
Επιτόκιο Υπερημερίας, όπως αυτό καθορίζεται με ετήσιο Διάταγμα που δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν σχετικής  απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. 
Σύμφωνα με τον περί Καθορισμού του Ενιαίου Δημόσιου Επιτοκίου Υπερημερίας για το έτος 2021, 
Διάταγμα του 2020 (Κ.Δ.Π.639/2020), που εκδόθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών δυνάμει των 
περί του Ενιαίου Δημόσιου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμων του 2006 και 2012, το ύψος του εν λόγω 
επιτοκίου για το έτος 2021 καθορίστηκε στο 1,75%.  

Παρατηρήσαμε ότι, σε Απόφαση Δικαστηρίου, όπου γινόταν αναφορά καταβολής νόμιμου τόκου 
2% ετησίως, από την έκδοση της απόφασης μέχρι την εξόφλησή της, για τον υπολογισμό του τόκου 
που θα καταβαλλόταν στον ενάγοντα, λήφθηκε υπόψη το Ενιαίο Δημόσιο Επιτόκιο Υπερημερίας, 
ύψους 1,75%, όπως αυτό καθορίστηκε με το πιο πάνω Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών. 
Ζητήσαμε να μας αναφερθούν οι λόγοι της απόκλισης από τη σχετική Δικαστική Απόφαση, που 
προνοούσε επιβολή επιτοκίου ύψους 2%. 

Σημειώσαμε παράλληλα ότι, σε άλλη περίπτωση, στην Απόφαση του Δικαστηρίου γινόταν και πάλι 
αναφορά καταβολής νόμιμου τόκου 2% ετησίως από την έκδοση της απόφασης μέχρι εξόφλησης, 
προς πλήρη και τελική διευθέτηση όλων των απαιτήσεών της, ωστόσο, καταβλήθηκε στην 
ενάγουσα το δικαστικό επιτόκιο που ίσχυε για το έτος 2021, το οποίο καθορίστηκε στο 2% με 
Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών (Κ.Δ.Π.640/2020), δυνάμει των περί Δικαστηρίων Νόμων του 
1960 έως του 2020 και όχι το Ενιαίο Δημόσιο Επιτόκιο Υπερημερίας, ύψους 1,75% . 

Ζητήσαμε όπως διευκρινιστεί, κάτω από ποιες προϋποθέσεις χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό 
του τόκου, το Ενιαίο Δημόσιο Επιτόκιο Υπερημερίας και το Δικαστικό Επιτόκιο.  

Όπως μας ανέφερε ο Γενικός Εισαγγελέας με επιστολή του, ημερ. 11.11.2022, αποφασίστηκαν τα 
πιο κάτω: 

 Όταν η απόφαση αναφέρεται σε νόμιμο επιτόκιο ή επιτόκιο, δεν υπάρχει διαφορά. 

 Το επιτόκιο που αναφέρεται στις δικαστικές αποφάσεις, είναι το δικαστικό επιτόκιο, το οποίο 
καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών. 

 Στο εξής, οι τόκοι θα υπολογίζονται με τα επιτόκια που αναφέρονται στην απόφαση. 

5.6 Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών 

Από τον έλεγχο πληρωμών σε Νομικό Οίκο του εξωτερικού, έναντι παροχής νομικών υπηρεσιών 
για την προάσπιση του εμπορικού σήματος του χαλλουμιού, προέκυψαν τα ακόλουθα: 

α. Οι δύο γραπτές συμφωνίες (Engagement letters), ημερ. 23.3.2018, που προωθήθηκαν από 
τον Νομικό Οίκο, για τον προσδιορισμό της επιχειρηματικής σχέσης μεταξύ των συμβαλλομένων 
μερών, δεν έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα, ούτε από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, ούτε την ΝΥ. Αν και αντιλαμβανόμαστε ότι η ανταλλαγή αλληλογραφίας και γενικά η 
συμπεριφορά των μερών, δημιουργεί συμβατική σχέση, επισημάναμε ότι, η υπογραφή μιας 
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γραπτής συμφωνίας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την τυποποίησή της, μέσω της οποίας 
καθίστανται σαφείς οι υποχρεώσεις και δικαιώματα των μερών. 

Σύσταση: Επίτευξη της συγκατάθεσης των συμβαλλομένων μερών, στην καθορισμένη εταιρική 
σχέση, διαμέσου της υπογραφής των γραπτών συμφωνιών. Το περιεχόμενό τους να αποτυπώνει 
επακριβώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη 
συμφωνία, τα δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα, καθώς επίσης τις αντίστοιχες αμοιβές/χρεώσεις.  

Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός Εισαγγελέας, στις 17.5.2022 υπογράφτηκε νέο συμβόλαιο, το 
οποίο καλύπτει τα όσα αναφέρονται πιο πάνω. 

β. Για την περίοδο 10.9.2020 – 17.12.2020, καταβλήθηκε συνολικό ποσό €249.267, το οποίο 
αφορά στην εξόφληση τριών τιμολογίων του συγκεκριμένου Νομικού Οίκου. Τα υπό αναφορά 
τιμολόγια επιβαρύνθηκαν, μεταξύ άλλων, με τις ακόλουθες χρεώσεις, για τις οποίες, βάσει των 
στοιχείων που μας προσκομίσθηκαν για έλεγχο, δεν τεκμαίρεται η ορθότητά τους: 

 Διάφορα έξοδα/δαπάνες συνολικού ύψους GBP £92.697, που αφορούσαν κυρίως στη 
μίσθωση συμβούλων – δικηγόρων (barristers), επιπλέον των υπηρεσιών που παρείχαν οι 
δικηγόροι (solicitors) του υπό αναφορά Νομικού Οίκου. Σημειώσαμε ότι, από το πιο πάνω 
χρηματικό ποσό, οι £77.412 (ποσοστό 84%) δεν είχαν καταβληθεί/εξοφληθεί κατά τον 
ουσιώδη χρόνο από μέρους του Νομικού Οίκου. Αναφέραμε επίσης ότι, οι υπηρεσίες 
συγκεκριμένου δικηγόρου (barrister), για την περίοδο 17 - 20.10.2020,  χρεώθηκαν στο ίδιο 
τιμολόγιο, δύο φορές (ύψους £10.200 εκάστη). 

 Ζητήσαμε όπως μας υποβληθούν στοιχεία ελέγχου, κατά πόσο τηρήθηκαν οι πρόνοιες της 
παραγράφου 2.2 της γραπτής συμφωνίας, αναφορικά με την εκ των προτέρων πληροφόρηση 
από μέρους του Νομικού Οίκου, για την ανάγκη μίσθωσης συμπληρωματικών υπηρεσιών και 
κυρίως τον προσδιορισμό των αμοιβών των δικηγόρων.   

 Όπως μας ανέφερε ο Γενικός Εισαγγελέας, για την εκπροσώπηση της Δημοκρατίας ενώπιον 
του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε άλλα κράτη 
μέλη και τρίτες χώρες, ο Νομικός Οίκος προτείνει στη ΝΥ, ανάλογα με την υπόθεση, barristers 
ή δικηγόρους που είναι αδειοδοτημένοι όπως ασκούν το δικηγορικό επάγγελμα στο εν λόγω 
κράτος μέλος ή τρίτη χώρα. Η ΝΥ αξιολογεί και εγκρίνει τα πρόσωπα αυτά, τα οποία 
παρέχουν τις συμπληρωματικές υπηρεσίες που άπτονται της εκπροσώπησης της 
Δημοκρατίας στα διάφορα δικαστήρια. Ο Νομικός Οίκος καταβάλλει σε αυτούς τη πληρωμή 
τους και χρεώνει τη Νομική Υπηρεσία στη βάση των μεταξύ τους συμφωνιών, σε 
μεταγενέστερο στάδιο. Παρόλα αυτά, δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των σχετικών 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ της ΝΥ και του Νομικού Οίκου, λόγω του ότι αυτά 
καλύπτονται από το δικηγορικό απόρρητο.   

 Χρέωση δραστηριότητας (Activity Charge) συνολικού ύψους £2.400 (£1.800 και £600, σε δύο 
τιμολόγια).   
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γ.  Από τον έλεγχο δεύτερης συναλλαγής που αφορούσε σε πληρωμές στον πιο πάνω Νομικό 
Οίκο του εξωτερικού, διαπιστώσαμε ότι δεν τηρήθηκαν οι πρόνοιες της γραπτής συμφωνίας, ημερ. 
23.3.2017, για παραχώρηση έκπτωσης ύψους 15% σε κάθε τιμολόγιο. Συγκεκριμένα, η 
συγκεκριμένη συναλλαγή αποτελείτο από τέσσερα τιμολόγια, ωστόσο η έκπτωση του 15% 
παραχωρήθηκε μόνο στα τρία, αφού στο τέταρτο τιμολόγιο δεν παραχωρήθηκε η προαναφερθείσα 
έκπτωση, ύψους  £11.735.  

Σύσταση: Να προωθηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες για διεκδίκηση της δικαιούμενης 
έκπτωσης  από τον συγκεκριμένο Νομικό Οίκο.  

Ο Γενικός Εισαγγελέας μάς πληροφόρησε ότι έγιναν ενέργειες και ο Νομικός Οίκος συμφώνησε ότι, 
εκ παραδρομής δεν έγινε έκπτωση στο συγκεκριμένο τιμολόγιο και ως εκ τούτου, θα γίνει 
διόρθωση σε επόμενη πληρωμή. 

δ. Λαμβάνοντας υπόψη την έκβαση των δικαστικών διαδικασιών, καθώς και των διαδικασιών 
ανακοπής/ένστασης, κατά την προάσπιση του εμπορικού σήματος του χαλλουμιού, ζητήσαμε να 
πληροφορηθούμε εάν τα αρμόδια Δικαστήρια διέταξαν την επιστροφή εξόδων υπέρ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της παραγράφου 3 στη γραπτή συμφωνία, ημερ. 23.3.2017. 

5.7 Παραλαβή Τιμολογίου/Παραστατικού Πληρωμής 

Σύμφωνα με εγκυκλίους του ΓΛ, με θέμα τις πρόνοιες του περί της Καταπολέμησης των 
Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές Νόμου του 2012(Ν.123(I)/2012), το κάθε 
Υπουργείο/Τμήμα/Ανεξάρτητη Υπηρεσία έχει ευθύνη να προβεί στις απαραίτητες εσωτερικές 
διευθετήσεις, έτσι ώστε όλα τα τιμολόγια/παραστατικά πληρωμής που παραλαμβάνονται, να 
σφραγίζονται με την ημερομηνία παραλαβής, είτε από το Αρχείο, είτε από άλλον υπεύθυνο 
Λειτουργό. Τα τιμολόγια/παραστατικά πληρωμής δεν πρέπει να σφραγίζονται από το Λογιστήριο 
και σε περίπτωση που το τιμολόγιο/παραστατικό πληρωμής σταλθεί απευθείας στο Λογιστήριο, 
τότε αυτό θα πρέπει να προωθείται, είτε στο Αρχείο, είτε σε άλλο υπεύθυνο Λειτουργό, για τις 
δέουσες ενέργειες. 

Διαπιστώσαμε ότι τα τιμολόγια/δικαιολογητικά έγγραφα δεν έφεραν σφραγίδα με την ημερομηνία 
παραλαβής τους από τη ΝΥ, με αποτέλεσμα ο ελέγχων λειτουργός να μην μπορεί να εξάγει ασφαλή 
συμπεράσματα εάν η διεκπεραίωση της πληρωμής πραγματοποιήθηκε χωρίς καθυστερήσεις, 
βάσει της ημερομηνίας παραλαβής  του εγγράφου. 

Σύσταση: Συμμόρφωση με τις πρόνοιες των εγκυκλίων του ΓΛ. 

Ο Γενικός Εισαγγελέας μάς ανέφερε ότι πλέον εφαρμόζονται οι σχετικές εγκύκλιοι του Γενικού 
Λογιστηρίου. 
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5.8 Προθεσμίες Πληρωμής στις Εμπορικές Συναλλαγές 

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΓΛ, η προθεσμία πληρωμής δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30 ημέρες από 
την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή την ημερομηνία αποδοχής του έργου/αγαθών/ 
υπηρεσιών (όποια είναι η μεταγενέστερη). Η σφραγισθείσα/αναγραφόμενη ημερομηνία του 
τιμολογίου θα αποτελεί και το επίσημο αποδεικτικό της ημερομηνίας παραλαβής του τιμολογίου. 
Επίσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι Προϊστάμενοι των Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών/ 
Ανεξάρτητων Γραφείων, ως Ελέγχοντες Λειτουργοί, έχουν υποχρέωση να τηρούν και να 
εποπτεύουν σε συνεχή βάση, ένα αποτελεσματικό και έγκαιρο σύστημα παραλαβής, ελέγχου και 
πληρωμής όλων των παραληφθέντων τιμολογίων, με σκοπό την ικανοποίηση των συμβατικών 
υποχρεώσεων των Υπηρεσιών τους. Το ΓΛ της Δημοκρατίας, για την πληρέστερη εφαρμογή της υπό 
αναφορά νομοθεσίας, με σκοπό την αποφυγή πληρωμής αποζημιώσεων για καθυστερήσεις, έθεσε 
με την υπό αναφορά εγκύκλιο, σαφείς διαδικασίες, χρονοδιαγράμματα και ευθύνες.   

Κατά τον έλεγχο, παρατηρήσαμε τις πιο κάτω καθυστερήσεις: 

 Καθυστερήσεις στις πληρωμές σε Νομικό Οίκο του εξωτερικού, οι οποίες, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ήταν πέραν των πέντε μηνών. 

 Καθυστερήσεις πέραν των 30 ημερών στις πληρωμές αποζημιώσεων που καταβάλλει η ΚΔ, 
κατόπιν Αποφάσεων του Δικαστηρίου. Σημειώνουμε ότι για τις αποζημιώσεις αυτές δεν 
εκδίδεται τιμολόγιο αλλά, όπως μας έχει επεξηγηθεί, η ημερομηνία που λαμβάνεται υπόψιν 
για σκοπούς εφαρμογής της σχετικής εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου, είναι η ημερομηνία 
της επιστολής ή του ηλεκτρονικού μηνύματος που αποστέλλει το Δικηγορικό Γραφείο στη ΝΥ, 
με το οποίο ζητά την πληρωμή της αποζημίωσης στον πελάτη του.  

Συστάσεις: 

 Να διερευνηθεί η ανάγκη για απαίτηση τιμολογίου, σε όλες τις περιπτώσεις όπου η ΝΥ 
καταβάλλει χρηματικές αποζημιώσεις.   

 Συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και της σχετικής εγκυκλίου του ΓΛ. 

Όσο αφορά στις πληρωμές σε ξένους νομικούς οίκους, ο Γενικός Εισαγγελέας μάς πληροφόρησε 
ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται στην χρονοβόρα διαδικασία ελέγχου, τόσο από τους νομικούς 
λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας, όσο και από το λογιστήριο. Όσο αφορά στις πληρωμές σε 
αποζημιώσεις εντός Κύπρου, ο Γενικός Εισαγγελέας θεωρεί ότι η περίοδος ενός μηνός δεν είναι 
μεγάλη. 

5.9 Καταστροφή εντύπων και βιβλίων είσπραξης  

Παρατηρήσαμε ότι μεγάλος αριθμός χρησιμοποιούμενων εντύπων και βιβλίων είσπραξης δεν 
έχουν καταστραφεί τα τελευταία 12 χρόνια, παρόλο που έχει παρέλθει η ελάχιστη χρονική 
περίοδος φύλαξής τους, όπως αυτή καθορίζεται  στις  ΔΛΟ και σε εγκύκλιο του ΓΛ.  

Σύσταση: Συμμόρφωση με τις πρόνοιες των ΔΛΟ και της  σχετικής εγκυκλίου του ΓΛ .     
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Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός Εισαγγελέας, μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2023 θα 
καταστραφούν όλα τα έντυπα και βιβλία των οποίων έχει παρέλθει η ελάχιστη χρονική περίοδος 
φύλαξης. 
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6. Ευρήματα ελέγχου συμμόρφωσης και συστάσεις   

6.1 Μετατροπή δημοσίων συμβάσεων για μίσθωση υπηρεσιών, σε συμβάσεις  
εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου. 

Το πιο πάνω θέμα συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 7.3.2017.  Σημειώνουμε σχετικά, ότι αυτό είχε απασχολήσει την 
Υπηρεσία μας από το 2015, η οποία προχώρησε σε διερεύνηση και απέστειλε επιστολές στον 
Υπουργό Οικονομικών, σε σχέση με τον χειρισμό του θέματος, το οποίο ενδέχεται επίσης να 
επηρεάζει σημαντικά τα δημοσιονομικά του Κράτους.  

Συγκεκριμένα, υπήρχαν περιπτώσεις ατόμων με συμβόλαια μίσθωσης υπηρεσιών, που υπέβαλαν 
παράπονο στον Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το καθεστώς απασχόλησής 
τους.  Ο Διευθυντής, μετά από διερεύνηση των δεδομένων της κάθε περίπτωσης, στο  πλαίσιο  των 
εξουσιών που του παρέχει ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
ο τρόπος και οι συνθήκες απασχόλησής τους παραπέμπουν σε καθεστώς μισθωτού και όχι 
αυτοεργοδοτούμενου. Σε επιστολή της Υπηρεσίας μας, ημερ. 22.10.2021, συστήσαμε τήρηση των 
διαδικασιών κατά τη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων για αγορά/μίσθωση υπηρεσιών, με 
βάση την εγκύκλιο του ΓΛ με θέμα «Σύναψη Συμβάσεων για Αγορά/Μίσθωση Υπηρεσιών», ώστε 
το καθεστώς του ανάδοχου τέτοιας σύμβασης να μην παραπέμπει σε καθεστώς μισθωτού 
προσώπου. 

Παρόλο που στην απαντητική επιστολή της ΝΥ, ημερ. 3.11.2021, αναφέρεται ότι η παρούσα ηγεσία 
της ΝΥ τηρεί απαρέγκλιτα τις διαδικασίες που ορίζει το ΓΛ, το Υπουργείο Οικονομικών και η οικεία 
εγχώρια νομοθεσία και ως εκ τούτου η σχετική σύστασή μας είναι άνευ αντικειμένου, εντούτοις, 
κατά τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι ένα φυσικό πρόσωπο, με ημερομηνίες  έναρξης της σύμβασης 
απασχόλησής του (Διοριστήριο έγγραφο Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας) και σύναψης της 
πρώτης Συμφωνίας Μίσθωσης Υπηρεσιών, στις 11.11.2019 και 1.6.2020, αντίστοιχα, μετατράπηκε 
σε καθεστώς απασχόλησης αορίστου χρόνου την 1.4.2022, ημερομηνία μεταγενέστερη της πιο 
πάνω αλληλογραφίας.  

Σε εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ημερ. 14.5.2015, απευθύνονται εκ νέου αυστηρές 
συστάσεις για απαρέγκλιτη τήρηση των διαδικασιών κατά τη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων 
για αγορά/μίσθωση υπηρεσιών, ώστε το καθεστώς του ανάδοχου τέτοιας σύμβασης να μην 
παραπέμπει σε καθεστώς μισθωτού προσώπου, καλώντας τους οικείους Γενικούς Διευθυντές και 
τους Προϊσταμένους των Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, όπως φροντίσουν για την τήρηση των εν λόγω 
οδηγιών στα Τμήματα/Υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτούς. Υπογραμμίζεται επίσης ότι, σε 
περίπτωση παραβίασης των εν λόγω διαδικασιών, με αποτέλεσμα ο Διευθυντής των Υπηρεσιών 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων να καταλήξει στο πόρισμα ότι το καθεστώς του ανάδοχου τέτοιας 
σύμβασης παραπέμπει σε καθεστώς μισθωτού προσώπου, τότε θα εξετάζεται θέμα αστικής ή 
ποινικής ευθύνης και επιπρόσθετα πειθαρχικής ευθύνης των ελεγχόντων λειτουργών ή και άλλων 
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εμπλεκομένων λειτουργών που δεν τηρούν τις οδηγίες που αφορούν στη σύναψη και 
παρακολούθηση των συμβάσεων για αγορά/μίσθωση υπηρεσιών.  

Σήμερα, η ΝΥ εργοδοτεί 45 φυσικά πρόσωπα με Συμφωνίες Μίσθωσης Υπηρεσιών, οι συμβάσεις 
των οποίων πρόκειται να λήξουν κατά τα έτη 2022 και 2023. Επισημάναμε ότι οι εν λόγω συμβάσεις 
θα πρέπει να παρακολουθούνται, έτσι ώστε στη λήξη τους, οι υπηρεσίες των πιο πάνω προσώπων 
να τερματιστούν.  

Σύσταση: Συμμόρφωση με τις σχετικές πρόνοιες που καθορίζονται στις εγκυκλίους του 
Υπουργείου Οικονομικών και του ΓΛ. 

Ο Γενικός Εισαγγελέας μας προώθησε επιστολή, ημερ. 31.3.2022, με την οποία εγκρίθηκε το αίτημα 
για μετατροπή της σύμβασης του ατόμου για το οποίο γίνεται αναφορά πιο πάνω, από σύμβαση 
παροχής υπηρεσιών σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Στην επιστολή αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι 
λόγοι και το νομικό πλαίσιο για τους οποίους έγινε αποδεκτή η αίτηση, τονίζοντας παράλληλα την 
ιδιαιτερότητα της περίπτωσης.   
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7. Γενικά συμπεράσματα  

Με βάση τα επιμέρους ευρήματα του οικονομικού ελέγχου, καθώς και του ελέγχου συμμόρφωσης, 
καταλήγουμε στα πιο κάτω γενικά συμπεράσματα: 

α. Αδυναμίες ως προς τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων και Κανονισμών.  

β. Αδυναμίες στον έλεγχο των δαπανών και μη πλήρη συμμόρφωση με τις εγκυκλίους του 
Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. 
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8. Γενικές συστάσεις 

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω συμπεράσματα, τα επιμέρους ευρήματα που προέκυψαν 
αφορούσαν στην πλειοψηφία τους σε ελλείψεις στην εφαρμογή των θεσπισμένων διαδικασιών. 
Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο 
θα διασφαλίζει την τήρηση των σχετικών κανονιστικών διατάξεων και διαδικασιών, καθώς και την 
παρακολούθηση και υλοποίηση των συστάσεων της Υπηρεσίας μας, στο πλαίσιο των αρχών της 
χρηστής διοίκησης. Συναφώς αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 80(1) του περί της 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, κάθε οικονομικός φορέας 
προβαίνει στις απαραίτητες διευθετήσεις για εφαρμογή και λειτουργία συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου για τις δραστηριότητες που είναι υπό την ευθύνη του. 

 

 

 

 


