
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TOY ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

KYΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ στις 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015. 

 

1. Γενικά. 

Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3(5) των περί Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 ως 2007, 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

Η Υπηρεσία μας ανέθεσε τον έλεγχο των  οικονομικών καταστάσεων του Διαχειριστή 

Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜΚ) για το έτος 2014 σε ιδιωτικό ελεγκτικό οίκο, 

σύμφωνα με το άρθρο 8 των περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον 

Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμων του 2002 μέχρι 2014 και  διενήργησε 

επιπρόσθετο έλεγχο, από τον οποίο προέκυψαν τα ακόλουθα θέματα. 

2. Οικονομική κατάσταση. 

Σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του ΔΣΜΚ για το έτος 2015, 

προέκυψε καθαρό κέρδος ύψους €788.403 (2014: €926.079).  

Κατά το 2015 τα έσοδα του ΔΣΜΚ ανήλθαν σε €4,6 εκ. και τα έξοδά του σε €3,7 εκ. ενώ το 

2014 τα αντίστοιχα ποσά ανήλθαν σε €4,4 εκ. και €3,3 εκ. Σημειώνεται ότι, το μεγαλύτερο 

μέρος των δαπανών του ΔΣΜΚ, το οποίο αφορά κυρίως στο κόστος προσωπικού, 

συνολικού ύψους €2,7 εκ. για το 2015  (€2,4 εκ. για το 2014), καλύπτεται από την Αρχή 

Ηλεκτρικού Κύπρου (ΑΗΚ), η οποία χρεώνει τον ΔΣΜΚ. Τα έσοδα του ΔΣΜΚ αφορούν 

κυρίως στο τέλος ΔΣΜΚ, το οποίο για το 2015 ανήλθε σε €4,5 εκ. (€4,3 εκ. το 2014). 

Σημειώνεται ότι το εν λόγω τέλος επιβάλλεται στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, 

βάσει των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων και των σχετικών αποφάσεων 

της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).  

3. Προϋπολογισμός. 

(α) Έγκριση.  Μετά την ψήφιση του «περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού  

(Τροποποιητικού) Νόμου του 2012», Ν.211(Ι)/2012, ο Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ 

υποβάλλεται από την ΑΗΚ, μετά από διαβουλεύσεις με τη ΡΑΕΚ και τον ΔΣΜΚ, για 

έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως ξεχωριστό 

νομοσχέδιο. Ο Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2015, υποβλήθηκε αρχικά από 

την ΑΗΚ στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) στις 

6.8.2014 και, κατόπιν περαιτέρω διαβουλεύσεων μεταξύ ΔΣΜΚ-ΡΑΕΚ-ΑΗΚ 
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επανυποβλήθηκε στις 12.2.2015. Ακολούθως, κατόπιν τροποποιήσεων στις οποίες 

προέβη ο ΔΣΜΚ με βάση τις υποβληθείσες απόψεις του Υπουργείου Οικονομικών, ο 

Προϋπολογισμός επανυποβλήθηκε από την ΑΗΚ στο ΥΕΕΒΤ στις 6.5.2015, εγκρίθηκε 

από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 19.5.2015 και κατατέθηκε στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων στις 20.5.2015 ενώ, με βάση τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, 

έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή το αργότερο μέχρι τις 30.9.2014. Ο 

Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ ψηφίστηκε σε Νόμο στις 18.6.2015 και δημοσιεύτηκε στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 3.7.2015 (Ν.37(ΙΙ)/2015). 

Κατά την περίοδο 1.3.2015 μέχρι 17.6.2015, σύμφωνα με στοιχεία του ΔΣΜΚ, έγιναν 

πληρωμές ύψους €49.364 οι οποίες αφορούσαν κυρίως σε πληρωμές για φόρο 

εισοδήματος και ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να υπάρχει εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 

και, κατά την περίοδο 18.6.2015 - 2.7.2015, δηλαδή μέχρι τη δημοσίευση του 

Προϋπολογισμού, πληρωμές ύψους €1.167.491 από τις οποίες ποσό ύψους €832.582 

αφορούσε σε επιστροφή ποσών από συνδέσεις δικτύου. 

O Διευθυντής του ΔΣΜΚ σε απάντησή του τον Ιούνιο 2015 μάς ανέφερε ότι, το ποσό των 

€49.364 αφορά σε πληρωμές για ουσιώδεις υπηρεσίες κοινής ωφελείας όπως ηλεκτρισμό, 

νερό και τηλέφωνο, μέσω μόνιμης εντολής στις τράπεζες, πληρωμές για οφειλές στο 

Κράτος, όπως φόρο εισοδήματος και κοινωνικές ασφαλίσεις, καθώς επίσης σε δαπάνες 

απόλυτα αναγκαίες για τον συντονισμό ενεργειών για αποκατάσταση βλαβών ή άλλων 

προβλημάτων στο Σύστημα Παραγωγής/Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Καθόσον 

αφορά στις πληρωμές που έγιναν κατά την περίοδο 18.6.2015 – 2.7.2015, σημείωσε ότι 

αφορούσαν σε συσσωρευμένες υποχρεώσεις κατά την περίοδο 1.3.2015-17.6.2015, μέχρι 

δηλαδή την έγκριση του Προϋπολογισμού του ΔΣΜΚ από τη Βουλή των Αντιπροσώπων 

στις 18.6.2015 και ότι, τυχόν περαιτέρω καθυστέρηση στις πληρωμές αυτές, θα 

συνεπαγόταν σοβαρό κίνδυνο επηρεασμού των εργασιών του ΔΣΜΚ. 

(β) Υπερβάσεις σε Κονδύλια του Προϋπολογισμού.  Σύμφωνα με στοιχεία 

του ΔΣΜΚ, υπήρξε υπέρβαση των προϋπολογισθέντων ποσών για το έτος 2015, 

συνολικού ύψους €107.824 που αφορά στο Κονδύλι «Εταιρικός Φόρος». Ποσό 

ύψους €35.817 μπορεί να καλυφθεί από εξοικονομήσεις σε άλλα άρθρα του ιδίου 

Κεφαλαίου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του περί Προϋπολογισμού του 

ΔΣΜΚ του 2015 Νόμου του 2015 (Ν.37(ΙΙ)/2015), ενώ ποσό ύψους €35.000 

μπορεί να καλυφθεί από μεταφορά πιστώσεων από το άρθρο «Μη 

Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό». Σύμφωνα με πρόνοιες του ιδίου 
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άρθρου έχει ληφθεί στις 12.5.2016 σχετική έγκριση από τον Διευθυντή ΔΣΜΚ. 

Επίσης, μέσα σε τρεις μήνες από την έγκριση του Διευθυντή ΔΣΜΚ, θα πρέπει να 

κατατεθεί από τον Υπουργό ΕΕΒΤ ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων 

έκθεση που να δεικνύει τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε τέτοια έγκριση και 

τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτή χορηγήθηκε. Καθόσον αφορά στο υπόλοιπο 

ποσό ύψους €37.007, απαιτείται η ετοιμασία Τροποποιητικού Προϋπολογισμού για το 

έτος 2015 και προώθησή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.  

Ο Διευθυντής του ΔΣΜΚ μάς πληροφόρησε ότι έχει ήδη ετοιμαστεί από την ΑΗΚ το 

σχετικό προσχέδιο Τροποποιητικού Προϋπολογισμού, το οποίο υποβλήθηκε στις 

26.5.2016 στο ΥΕΕΒΤ για προώθησή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση. 

(γ) Υπερβάσεις 2014.  Εκκρεμεί η ψήφιση Τροποποιητικού Προϋπολογισμού ο 

οποίος υποβλήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 18.11.2015 για κάλυψη 

υπερβάσεων ύψους €145.544 στο κονδύλι «Εταιρικός Φόρος» για το οποίο δεν 

υπήρχε πρόνοια στον Προϋπολογισμό του 2014.  

4. Προσωπικό.   

Στις 31.12.2015, ο ΔΣΜΚ εργοδοτούσε ένα μόνο άτομο, τον Διευθυντή του, ενώ 

απασχολούντο επίσης 35 άτομα, τα οποία προέρχονται από το προσωπικό της 

ΑΗΚ, σύμφωνα με το άρθρο 60 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 

του 2003-2012.  Οι δαπάνες αποδοχών ανήλθαν σε €2.723.952 το 2015, σε 

σύγκριση με €2.460.284 το 2014. 

5. Λειτουργία Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/54/ΕΚ τα κράτη μέλη όφειλαν να προβούν 

σε άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας το αργότερο από 1.7.2004 για όλους 

τους μη οικιακούς καταναλωτές και από 1.7.2007 για όλους τους καταναλωτές. Ως 

αποτέλεσμα, με σχετικό διάταγμα (ΚΔΠ 340/2004) του τότε Υπουργού Εμπορίου 

Βιομηχανίας και Τουρισμού, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που αφορούσε σε 

βιομηχανικούς καταναλωτές άνοιξε στον ανταγωνισμό από 1.5.2004.  Ωστόσο, 

μετά από αίτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το 

άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για τους μη οικιακούς καταναλωτές από 

1.1.2009 και για όλους τους καταναλωτές από 1.1.2014 και εκδόθηκαν τα σχετικά 

διατάγματα (ΚΔΠ 490/2008 και ΚΔΠ 482/2013). 
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Σύμφωνα με το άρθρο 62(ζ) των περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 

του 2003-2012, ο ΔΣΜΚ είναι αρμόδιος για τη λειτουργία και διαχείριση της 

εμπορίας του ηλεκτρισμού, σύμφωνα με τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού, οι 

οποίοι τέθηκαν σε ισχύ στις 30.1.2009, μετά την έγκρισή τους από την ΡΑΕΚ και 

τον τότε Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

Σε συνεδρία στις 4.8.2014, στην οποία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της ΡΑΕΚ, του 

Υπουργείου ΕΕΒΤ και του ΔΣΜΚ, συζητήθηκε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του 

έργου της Αγοράς Ηλεκτρισμού και τέθηκε ως καταληκτική ημερομηνία ο Απρίλιος 

2016, η οποία στη συνέχεια μετατοπίστηκε στον Ιούνιο 2016, κατόπιν εισήγησης της 

ΡΑΕΚ προς το Υπουργείο ΕΕΒΤ. Σύμφωνα ωστόσο με επιστολή σας προς τη ΡΑΕΚ 

στις 9.4.2015, λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρούντο στις προϋποθέσεις που 

είχαν τεθεί για τον καθορισμό της πιο πάνω ημερομηνίας, επιβάλλετο η τροποποίηση του 

χρονοδιαγράμματος. Συγκεκριμένα, στην επιστολή σας επισημαίνοντο καθυστερήσεις που 

αφορούσαν στα ακόλουθα: 

 Στην ολοκλήρωση/έγκριση του Σχεδιασμού νέου Μοντέλλου Αγοράς 

(εγκρίθηκε τελικά στις 15.5.2015),  

 στην τροποποίηση των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 

2003-2012, έτσι ώστε ο ΔΣΜΚ να ανεξαρτητοποιηθεί από την ΑΗΚ και να 

μπορεί να προσλαμβάνει το δικό του προσωπικό (όπως αναφέρεται στην 

παράγραφο 4 πιο πάνω, σύμφωνα με το άρθρο 60 των εν λόγω Νόμων, το 

προσωπικό του ΔΣΜΚ προέρχεται από το προσωπικό της ΑΗΚ), 

 στην έκδοση των νέων Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού (KAH), 

 στη στελέχωση του ΔΣΜΚ με το αναγκαίο προσωπικό, 

 στην προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση 

εξειδικευμένου λογισμικού, ως επακόλουθο των πιο πάνω καθυστερήσεων, 

 στην έγκριση/ψήφιση του Προϋπολογισμού του ΔΣΜΚ για το 2015 

(ψηφίστηκε τελικά, με μεγάλη καθυστέρηση στις 18.6.2015). 

Ως αποτέλεσμα, λόγω των καθυστερήσεων που αναφέρονται πιο πάνω, παρόλο 

που η αγορά έχει ανοίξει από 1.1.2014 για όλους τους καταναλωτές, ο ΔΣΜΚ δεν 

φαίνεται να είναι έτοιμος για να λειτουργήσει κανονικά με τις νέες συνθήκες. 
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Καθόσον αφορά στην έκδοση των νέων ΚΑΗ, ετοιμάστηκε από τον ΔΣΜΚ, με 

βάση τη Ρυθμιστική Απόφαση 1/2015 της ΡΑΕΚ, προσχέδιο Τροποποιημένων 

ΚΑΗ, το οποίο τέθηκε από τις 29.2.2016 μέχρι τις 22.4.2016 σε δημόσια 

διαβούλευση. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Διευθυντής του ΔΣΜΚ τον Ιούνιο 2015, τα σχόλια που 

λήφθηκαν από ενδιαφερόμενους τυγχάνουν επεξεργασίας και, όπου απαιτείται, το 

προσχέδιο των ΚΑΗ θα αναθεωρηθεί ανάλογα και θα ακολουθήσει σύγκλιση της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, όπως προνοείται στη 

νομοθεσία. 

6. Ετοιμασία Πρωτοκόλλου μεταξύ ΔΣΜΚ και Διαχειριστή Συστήματος Διανομής 

(ΔΣΔ) - Αναθεώρηση Πρωτοκόλλου συστήματος Μεταφοράς μεταξύ ΔΣΜΚ και 

Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ). 

(α) Πρωτόκολλο μεταξύ ΔΣΜΚ και ΔΣΔ. Εξακολουθεί να εκκρεμεί η ετοιμασία 

και υποβολή στη ΡΑΕΚ, σχετικού Πρωτοκόλλου μεταξύ του ΔΣΜΚ και του ΔΣΔ, το 

οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53(α) και 62(1) των περί Ρύθμισης 

της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003-2012, προάγει τη βελτίωση της 

λειτουργίας συντονισμένου συστήματος μεταφοράς και διανομής.   

(β) Αναθεώρηση Πρωτοκόλλου Συστήματος Μεταφοράς μεταξύ ΔΣΜΚ και ΙΣΜ.  

Εξακολουθεί να εκκρεμεί η αναθεώρηση αρκετών προνοιών του Πρωτοκόλλου 

Συστήματος Μεταφοράς, το οποίο υπογράφηκε τον Ιούλιο 2006 μεταξύ του ΔΣΜΚ και 

του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ).  

Ο Διευθυντής του ΔΣΜΚ σε απάντησή του τον Ιούνιο 2015 μάς ανέφερε ότι, λόγω 

των αλλαγών που επίκεινται σύντομα στη νομοθεσία, οι οποίες θα επηρεάσουν σε 

μεγάλο βαθμό τη σχέση του ΔΣΜΚ με τον ΔΣΔ και τον ΙΣΜ, η ετοιμασία του 

Πρωτοκόλλου μεταξύ ΔΣΜΚ και ΔΣΔ, και η αναθεώρηση του Πρωτοκόλλου μεταξύ 

ΔΣΜΚ και ΙΣΜ, θα προχωρήσουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

7. Αγορά νομικών υπηρεσιών. 

Η αρχική συμφωνία του ΔΣΜΚ για παροχή νομικών συμβουλών είχε συνομολογηθεί 

στις 26.1.2005 για ένα έτος και δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα ένα έτος, με 

συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο, κατόπιν προκήρυξης διαγωνισμού έναντι 

συνολικής ετήσιας αμοιβής ύψους £9.400 (€16.061), η οποία περιλάμβανε ετήσια 
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χρέωση ύψους £2.400 (€4.101) πλέον £7.000 (€11.960) για την παροχή 200 ωρών 

νομικών υπηρεσιών, με ωριαία χρέωση £35/ώρα (€60/ώρα). Τυχόν επιπλέον ώρες 

θα πληρώνονταν με την ίδια ωριαία χρέωση. Μέχρι το 2009 το συμβόλαιο 

ανανεωνόταν με τους ίδιους όρους, ενώ, από το 2010 μέχρι σήμερα, ανανεώνεται με 

μειωμένη κατά 10% αμοιβή.  

Με βάση τα πιο πάνω, το συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο παρέχει νομικές 

συμβουλές στον ΔΣΜΚ για 11 συνεχόμενα χρόνια. 

Η Υπηρεσία μας έχει διαπιστώσει ότι οι νομικές υπηρεσίες παρέχονται εδώ και 

πάρα πολλά χρόνια (σε ορισμένες περιπτώσεις για δεκαετίες) από τον ίδιο νομικό 

οίκο σε μεγάλο αριθμό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (νπδδ). Είναι 

γεγονός ότι με βάση το προηγούμενο νομικό πλαίσιο (Ν.12(Ι)/2006), η ανάθεση 

των νομικών υπηρεσιών (οι οποίες αναφέρονταν στο Μέρος Β του Παραρτήματος 

ΙΙ του Νόμου), δεν θα έπρεπε να γίνεται αναγκαστικά τηρώντας τις αυστηρές 

διαδικασίες που εφαρμόζονταν για τις συνήθεις συμβάσεις υπηρεσιών. Ομοίως, 

στο άρθρο 14 του νέου Νόμου Ν.73(Ι)/2016 (που αποτελεί μεταφορά της 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, αλλά και της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ που αφορά 

φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των 

μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών) καθορίζεται ότι ο Νόμος αυτός δεν 

εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες αφορούν νομική 

εκπροσώπηση πελάτη από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 2 και 14A του 

περί Δικηγόρων Νόμου και σε λοιπές νομικές υπηρεσίες, οι οποίες συνδέονται, 

έστω και περιστασιακά, με την άσκηση δημόσιας εξουσίας.  

Από την άλλη, στην Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου αρ. ΓΛ/ΑΑΔΣ 74 που 

εκδόθηκε στις 27 Απριλίου 2016 διευκρινίζεται ότι, ακόμη και για συμβάσεις που 

δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών του τομέα 

δημοσίων συμβάσεων (2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ισχύουν και 

πρέπει να εφαρμόζονται οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη 

διάκρισης των οικονομικών φορέων, στις οποίες μάλιστα τώρα προστίθεται και η 

αρχή της προστασίας του ανταγωνισμού η οποία θα πρέπει επίσης να 

εξυπηρετείται και να διασφαλίζεται κατά το δυνατό ευρύτερα σε κάθε είδους 

δημόσια σύμβαση.   
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Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι είναι λογικό για τον ΔΣΜΚ να διατηρεί τον ίδιο νομικό 

οίκο επί σειρά ετών για την παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα που 

σχετίζονται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας (θέματα διοικητικού δικαίου), 

δηλαδή νομικών συμβουλών είτε υπό τη μορφή γνωματεύσεων προς το διοικητικό 

συμβούλιο είτε για την εκπροσώπηση του ΔΣΜΚ  σε περιπτώσεις προσφυγών 

ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου ή του διοικητικού δικαστηρίου. Η Υπηρεσία 

μας δεν θεωρεί όμως ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι που να δικαιολογούν τη 

διατήρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα του ίδιου νομικού συμβούλου για την 

εκπροσώπηση του ΔΣΜΚ σε περιπτώσεις αστικών αγωγών ή διαιτησιών.  

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του νομικού οίκου θα πρέπει να γίνεται στη βάση 

της πιο πάνω εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου.  

Σύσταση:  Για την παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα που σχετίζονται με την 

άσκηση δημόσιας εξουσίας (θέματα διοικητικού δικαίου), ο ΔΣΜΚ να συνάπτει 

μακροχρόνιες συμβάσεις (μέχρι πέντε έτη) με νομικούς οίκους ακολουθώντας κατά 

το δυνατό ανταγωνιστική διαδικασία. Σε αυτή, δεν καθίσταται υποχρεωτική η 

δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει την 

προεπιλογή, προς υποβολή προσφορών, ενός κατάλληλου αριθμού εν δυνάμει 

ενδιαφερόμενων και κατάλληλων συνεργατών, μεταξύ των οποίων θα μπορούσε 

να είναι, αν ο ΔΣΜΚ το κρίνει σκόπιμο, και ο υφιστάμενος συνεργάτης.  Σε 

περίπτωση εν ισχύι συμβάσεων, θα μπορούσε αυτές να συνεχιστούν για μικρή 

ακόμη περίοδο (ενδεικτικά αναφέρεται ως μέγιστο το ένα έτος), ειδικά αν ο ΔΣΜΚ 

κρίνει τούτο αναγκαίο. 

Ο ΔΣΜΚ να αναθέτει την εκπροσώπηση του σε περιπτώσεις αστικών αγωγών ή 

διαιτησιών σε νομικούς οίκους που θα επιλέγονται ανά περίπτωση, ή για ομάδες 

παρόμοιων υποθέσεων για συγκεκριμένη περίοδο. Θα μπορούσε για την επιλογή 

των οίκων αυτών να δημοσιεύεται πρόσκληση επίδειξης ενδιαφέροντος και 

υποβολής προσφορών (ειδικά αν πρόκειται για συγκεκριμένη υπόθεση με αμοιβή 

μεγάλης αξίας) ή να ζητείται συνδρομή από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο 

ώστε να ενημερωθούν τα μέλη του για επίδειξη ενδιαφέροντος και καταρτισμό 

σχετικού καταλόγου προεπιλογής νομικών συμβούλων, ανά επαρχία ή παγκύπρια, 

νοουμένου ότι οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία υποστηρίζεται από κατάλληλη 

τεκμηρίωση. Νοείται ότι σε ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες κρίνεται ότι την 

εκπροσώπηση του ΔΣΜΚ θα πρέπει να αναλάβει συγκεκριμένος νομικός 
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σύμβουλος, για παράδειγμα γιατί χειρίστηκε συναφή προσφυγή που επηρεάζει την 

υπό αναφορά αγωγή, τότε τούτο θα μπορεί να γίνεται κατ΄ εξαίρεση αφού υπάρξει 

κατάλληλη και επαρκής τεκμηρίωση.  

Σε περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη για την εξασφάλιση υπηρεσιών νομικού 

συμβούλου για την ετοιμασία ειδικών μελετών, ή εγγράφων διαγωνισμού που θα 

προκηρύξει ο ΔΣΜΚ, τότε θα πρέπει να τηρούνται οι πρόνοιες της σχετικής περί 

συμβάσεων νομοθεσίας και οι σχετικές αρχές της ίσης μεταχείρισης των 

οικονομικών φορέων, της διαφάνειας και της μη διάκρισης λόγω ιθαγένειας και 

συνεπώς θα πρέπει να προκηρύσσονται ανοικτοί διαγωνισμοί, αναλόγως βέβαια 

και με την εκτίμηση της αξίας της εκάστοτε ανάγκης. 

Mε εκτίμηση, 

 

 

(Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης) 

Γενικός Ελεγκτής 
της Δημοκρατίας 
 
 
 
 

Λευκωσία, 15 Ιουνίου 2016 
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