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Έλεγχος λογαριασμών της Βουλής των Αντιπροσώπων για το έτος 2016.
Από τον έλεγχο των πιο πάνω λογαριασμών έχουν προκύψει τα ακόλουθα θέματα.
1.

Κρατική Χρηματοδότηση Πολιτικών Κομμάτων.

Τόσο η παροχή κρατικής χορηγίας στα πολιτικά κόμματα, όσο και ο τρόπος κατανομής της
σε αυτά, είναι θεσμοθετημένη με βάση τον περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο, στον οποίο
χρησιμοποιείται ο ακόλουθος ορισμός:
“«κρατική χρηματοδότηση» σημαίνει την οικονομική ενίσχυση των πολιτικών
κομμάτων από το κράτος για την αντιμετώπιση μέρους των λειτουργικών και
εκλογικών τους δαπανών και περιλαμβάνει την τακτική χρηματοδότηση και τη χορηγία
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4:
Νοείται ότι στην κρατική χρηματοδότηση δεν περιλαμβάνεται το ποσό που το κράτος
παραχωρεί στα πολιτικά κόμματα για κάλυψη των συνεισφορών τους στα αντίστοιχα
πολιτικά κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ρυθμίζεται με σχετική πρόνοια
στον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό”.
Ενώ δε το ποσό που το κράτος παραχωρεί στα πολιτικά κόμματα για κάλυψη των
συνεισφορών τους στα αντίστοιχα πολιτικά κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρητά
εξαιρείται από τον ορισμό της «κρατικής χρηματοδότησης» με αναφορά για ρύθμιση του με
σχετική πρόνοια στον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό, ουδεμία αντίστοιχη αναφορά
υφίσταται για την αντιμισθία κοινοβουλευτικών συνεργατών. Ωστόσο, στον
Προϋπολογισμό της Βουλής των Αντιπροσώπων, στο άρθρο «Χορηγία των πολιτικών
κομμάτων» στις επεξηγήσεις, καθορίζεται συγκεκριμένο ποσό που κατανέμεται για τους
κοινοβουλευτικούς συνεργάτες. Το θέμα αυτό σχολιάζεται στην παράγραφο 3 πιο κάτω.
Σύμφωνα με τον Περί Προϋπολογισμού Νόμο (Ν.49(ΙΙ)/2015) και τις πρόσθετες πιστώσεις
που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών, η χορηγία καταβάλλεται στα πολιτικά
κόμματα που εκπροσωπούνται στην Βουλή των Αντιπροσώπων ως ακολούθως:
2016

Κάλυψη των συνεισφορών των κομμάτων στα αντίστοιχα
πολιτικά κόμματα της ΕΕ.
Βασική Χορηγία (€87.523,95 x 7 κοινοβουλευτικά
κόμματα).

€

27.000,00*

2015
€

27.000,00

612.667,65

1.037.433,32

Με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα στις τελευταίες
Βουλευτικές Εκλογές.

3.471.783,35

3.047.017,68

Μίσθωση υπηρεσιών κοινοβουλευτικών συνεργατών.

2.565.000,00
3.513.000,00

-

Χορηγία για τις Βουλευτικές Εκλογές.

10.189.451,00

2.749.000,00

6.860.451,00

* Εισηγούμαστε όπως στους επόμενους Προϋπολογισμούς το ποσό αυτό να συμπεριλαμβάνεται στο ποσό
που αφορά την τακτική χρηματοδότηση και να κατανέμεται σύμφωνα με τον περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο.
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2.
Αύξηση του αριθμού των Κοινοβουλευτικών Συνεργατών. Μέχρι τις 31.12.2015
το σύνολο των κοινοβουλευτικών συνεργατών ήταν 69. Σε σύσκεψη των Αρχηγών ή/και
Εκπροσώπων των Κομμάτων, που έγινε τον Σεπτέμβριο 2015 αποφασίστηκε η αύξηση
του αριθμού των κοινοβουλευτικών συνεργατών κατά 18 και τον Ιανουάριο του 2016 (δύο
μήνες πριν τη διάλυση της Βουλής), τα κόμματα της απελθούσας Βουλής προχώρησαν
στην εργοδότηση ακόμη 18 συνεργατών. Στη συνέχεια, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου
της Βουλής στις 21.6.2016, προς τον Υπουργό Οικονομικών, τον Ιούλιο 2016 εγκρίθηκε
από τον Υπουργό Οικονομικών η παραχώρηση επιπρόσθετων πιστώσεων, από το
Κεφάλαιο 1830-Μη προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό - για 14 πρόσθετους
επιστημονικούς κοινοβουλευτικούς συνεργάτες ύψους €245.000. Το Υπουργικό
Συμβούλιο, με την απόφαση του αρ. 80.895, ημερ. 30.6.2016, ενέκρινε την επιπρόσθετη
αύξηση του αριθμού των επιστημονικών κοινοβουλευτικών συνεργατών στη Βουλή κατά
14 άτομα, με αποτέλεσμα τον Σεπτέμβριο του 2016, να εργοδοτούνται 101
κοινοβουλευτικοί συνεργάτες, και ο Προϋπολογισμός για το έτος να έχει ανέλθει στα
€3.758.000. Το ποσό αυτό κατανέμεται για τη μίσθωση κοινοβουλευτικών συνεργατών
αναλογικά σύμφωνα με την εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων στην Βουλή των
Αντιπροσώπων ως ακολούθως:
Πολιτικά Κόμματα

ΔΗΣΥ

ΑΚΕΛ

ΔΗΚΟ
ΕΔΕΚ

ΕΥΡΩΚΟ

Αριθμός
Βουλευτών

2016
18
16

9
3

Αριθμός
Κοινοβουλευτικών
Συνεργατών

Αριθμός
Βουλευτών

2016

2015

26

19

28
16

6

20
8

5

1

Αριθμός
Κοινοβουλευτικών
Συνεργατών

2015
22
21

10
6

2

Αλληλεγγύη

3

6

---

----

Συμμαχία Πολιτών

3

6

1

2

ΕΛΑΜ

2

5

---

----

ΟΛΙΚΟ

59

101

59

69

Κίνημα Οικολόγων
Περιβαλλοντιστών
Ζ. Κουλίας

Θρησκευτικοί
Αντιπρόσωποι

2

3

5

3

1

1

3

2

1

3

Η Γενική Διευθύντρια της Βουλής των Αντιπροσώπων θεωρεί ότι τα ίδια τα κόμματα είναι
σε καλύτερη θέση να γνωρίζουν τις ανάγκες τους αλλά και να αξιολογήσουν τις ανάγκες
αυτές.

Σύσταση: Θεωρούμε ότι η ανάγκη για αύξηση του Προϋπολογισμού για τους
κοινοβουλευτικούς συνεργάτες, κατά 37% και του αριθμού των κοινοβουλευτικών
συνεργατών κατά 46%, σε διάστημα λιγότερο του ενός έτους, δεν έχει τεκμηριωθεί
επαρκώς, όπως θα αναμενόταν, ειδικά στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που διέρχεται
η χώρα μας. Εισήγηση μας είναι όπως οι Υπηρεσίες της Βουλής των Αντιπροσώπων, σε
συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και τα κοινοβουλευτικά κόμματα, προχωρήσουν
σε μελέτη του θέματος, ώστε η ρύθμιση του στο μέλλον να μην βασίζεται σε συγκυριακά,
αλλά σε αντικειμενικά δεδομένα και κριτήρια. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει ορατός
κίνδυνος, όταν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές φυσιολογικά θα αλλάξει η δύναμη
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κάποιων κομμάτων, να υπάρχει ανάγκη περαιτέρω αύξησης του συνολικού αριθμού των
κοινοβουλευτικών συνεργατών. Για τούτο, είναι εισήγηση μας όπως η προτεινόμενη μελέτη
προχωρήσει άμεσα και ο καθορισμός των κριτηρίων γίνει σύντομα, αλλά τα κριτήρια αυτά
να ισχύσουν μετά τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, ώστε η όποια ρύθμιση να μην
επηρεαστεί από σημερινά συγκυριακά δεδομένα.
3.

Αντιμισθία κοινοβουλευτικών συνεργατών.

Όσον αφορά στην αντιμισθία των κοινοβουλευτικών συνεργατών, οι οποίοι εργοδοτούνται
από τα κόμματα, αυτή καταβάλλεται απευθείας στους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες από το
λογιστήριο της Βουλής των Αντιπροσώπων, παρόλο που η σχετική συμφωνία ιδιωτικού
δικαίου συνάπτεται μεταξύ του κοινοβουλευτικού συνεργάτη και του πολιτικού κόμματος.
Συγκεκριμένα το λογιστήριο της Βουλής των Αντιπροσώπων ετοιμάζει το αμοιβολόγιο και
αναλαμβάνει την πληρωμή των κοινοβουλευτικών συνεργατών, καθώς επίσης και την
καταβολή των εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την καταβολή του ποσού
που αφορά στο Φόρο Εισοδήματος. Σημειώνεται ότι στα έντυπα εισφορών αναφέρεται
λανθασμένα ως εργοδότης η Βουλή των Αντιπροσώπων. Με την απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου αρ. 67.573 και ημερ. 30.7.2008 παρέχεται στους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες
και τους εξαρτώμενούς τους και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη έναντι καταβολής του
εκάστοτε καθοριζόμενου ετήσιου εφάπαξ ποσού κατ΄ αναλογία της περίπτωσης παροχής
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε υπαλλήλους των Ημικρατικών Οργανισμών. Επίσης, από
την 1.8.2013 το Λογιστήριο της Βουλής των Αντιπροσώπων προβαίνει σε αποκοπή της
υποχρεωτικής συνεισφοράς για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ύψους 1,5% επί των
ακαθάριστων απολαβών των κοινοβουλευτικών συνεργατών, όπως ισχύει και στην
περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων. Επιπλέον, βάσει πρόνοιας που υπάρχει στα
συμβόλαιά τους, οι κοινοβουλευτικοί συνεργάτες συνεχίζουν να λαμβάνουν για κάθε χρόνο
προϋπηρεσίας ετήσια προσαύξηση στην κλίμακα Α8 και τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το
ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση.
Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία μας με επιστολή της προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου
Εσωτερικών και τη Γενική Διευθύντρια της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερ. 19.5.2016,
εισηγήθηκε όπως, ζητηθεί γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κατά
πόσο η καταβολή και ο τρόπος κατανομής της χορηγίας για την αντιμισθία των
κοινοβουλευτικών συνεργατών των πολιτικών κομμάτων, από την Βουλή των
Αντιπροσώπων, συνάδει με τον Περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο και κατά πόσο η
χρηματοδότηση των κοινοβουλευτικών συνεργατών Ανεξάρτητων και Θρησκευτικών
Αντιπροσώπων θα πρέπει να θεωρείται ότι εντάσσεται στο ίδιο νομικό πλαίσιο ή εάν μπορεί
να εξακολουθήσει να γίνεται με σχετική πρόνοια στον κρατικό Προϋπολογισμό, αφού αυτό δεν
φαίνεται να πηγάζει από τη συγκεκριμένη νομοθεσία.
Ο Γενικός Εισαγγελέας, σε σχετική γνωμάτευση ημερ. 28.7.2016 ανέφερε ότι η αντιμισθία των
συνεργατών θα πρέπει να καταβάλλεται από τον εργοδότη τους, δηλαδή το πολιτικό κόμμα
και όχι από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθότι η όλη διαδικασία που ακολουθείται από τη
Βουλή των Αντιπροσώπων δεν έχει νομική στήριξη. Συνεχίζοντας, ο Γενικός Εισαγγελέας
αναφέρει ότι «κακώς στον Προϋπολογισμό της Βουλής των Αντιπροσώπων γίνεται αναφορά
για μίσθωση υπηρεσιών κοινοβουλευτικών συνεργατών, οι οποίοι δεν αφορούν τη Βουλή των
Αντιπροσώπων».

Σχετικά με το ερώτημα κατά πόσο η χρηματοδότηση των κοινοβουλευτικών συνεργατών
Ανεξάρτητων και Θρησκευτικών Αντιπροσώπων θα πρέπει να θεωρείται ότι εντάσσεται στο
ίδιο νομικό πλαίσιο, ο Γενικός Εισαγγελέας εξέφρασε την άποψη ότι, δεν μπορεί να θεωρηθεί
πως εντάσσεται, καθώς, σύμφωνα με τον περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο (Ν.175(Ι)/2012),
δεν υπάρχει πρόνοια που να ρυθμίζει οτιδήποτε σε σχέση με τους Θρησκευτικούς
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Αντιπροσώπους. Οι αντιπρόσωποι αυτοί, όπως και οι ανεξάρτητοι βουλευτές δεν εμπίπτουν
στον ορισμό του πολιτικού κόμματος, για να τυγχάνουν της χρηματοδότησης που τυγχάνουν
τα πολιτικά κόμματα.

Σύσταση: Οι Υπηρεσίες της Βουλής θα πρέπει να συμμορφωθούν με τη γνωμάτευση του
Γενικού Εισαγγελέα. Σημειώνουμε ότι, κατά την άποψη μας, αφ’ ης στιγμής δόθηκε η
γνωμάτευση, οι Υπηρεσίες της Βουλής των Αντιπροσώπων δεν έχουν άλλη επιλογή παρά την
άμεση συμμόρφωση με αυτήν. Το ίδιο ισχύει για το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό
Λογιστήριο.
Ταυτόχρονα, εισηγούμαστε τη σχετική τροποποίηση του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου
ώστε η χρηματοδότηση των κομμάτων για κάλυψη της δαπάνης που αφορά τους
Κοινοβουλευτικούς Συνεργάτες να γίνεται με νόμιμο και διαφανή τρόπο. Προς τούτο, είναι
εισήγηση μας πως θα μπορούσαν να γίνουν στον υπό αναφορά νόμο οι ακόλουθες
τροποποιήσεις, οι οποίες εφόσον υιοθετηθούν θα πρέπει να τύχουν του αναγκαίου
νομοτεχνικού ελέγχου:




Το εδάφιο (3) του άρθρου 4 να αναδιατυπωθεί ως ακολούθως:

«(3) Τα κοινοβουλευτικά κόμματα λαμβάνουν τακτική χρηματοδότηση, το ύψος της
οποίας καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και περιλαμβάνεται στον κρατικό
προϋπολογισμό και το σύνολό της κατανέμεται ως ακολούθως:
(α) Ποσό που καθορίζεται στον κρατικό προϋπολογισμό ως προοριζόμενο να
καλύψει τη δαπάνη για τους Κοινοβουλευτικούς Συνεργάτες, με τον τρόπο που
καθορίζεται στο εδάφιο 3Α
(β) Ποσοστό ύψους δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της τακτικής χρηματοδότησης
μειωμένης κατά το (α) πιο πάνω καταβάλλεται ισόποσα∙ και
(γ) Το υπόλοιπο μέρος καταβάλλεται κατ’ αναλογία των ποσοστών που έλαβαν
στις τελευταίες εκλογές που διεξήχθηκαν δυνάμει των διατάξεων των περί Εκλογής
Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμων του 1979 έως (Αρ. 5) του 2011,
όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.»
Να προστεθεί νέο εδάφιο 3Α στο άρθρο 4

«(3Α) Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου 3 κατανέμεται
μεταξύ των κοινοβουλευτικών κομμάτων με Απόφαση της Βουλής των
Αντιπροσώπων και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί προς
τούτο κάθε πολιτικό κόμμα.
Νοείται ότι η αμοιβή κάθε Κοινοβουλευτικού Συνεργάτη και οι λοιποί όροι
εργοδότησής του περιλαμβάνονται σε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου που
αυτός συνάπτει με το πολιτικό κόμμα που τον εργοδοτεί, αφού προηγουμένως η
αμοιβή και οι όροι αυτοί τύχουν έγκρισης από τον Πρόεδρο της Βουλή των
Αντιπροσώπων, τηρουμένου του περιορισμού που αφορά το συνολικό ποσό που
έχει περιληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό ως προοριζόμενο να καλύψει τη
δαπάνη για τους Κοινοβουλευτικούς Συνεργάτες.
Νοείται περαιτέρω ότι οποιαδήποτε ποσά που αντιστοιχούν σε αμοιβή
Κοινοβουλευτικών Συνεργατών δεν καταβάλλονται από οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα
κατά τη διάρκεια του έτους, αφαιρούνται από το ποσό που θα καταβληθεί στο κόμμα
αυτό κατά το επόμενο έτος για κάλυψη της δαπάνης για τους Κοινοβουλευτικούς
Συνεργάτες.»

Σε περίπτωση που υπάρχει πολιτική βούληση για οικονομική στήριξη των Θρησκευτικών
Αντιπροσώπων και των ανεξάρτητων βουλευτών, ώστε να συνεχίσουν να εργοδοτούν
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κοινοβουλευτικό συνεργάτη, τότε η χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει να θεσμοθετηθεί, ώστε
να υπάρξει συμμόρφωση με τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα.

Επιπρόσθετα, λόγω των δυσμενών χρηματοοικονομικών συνθηκών που επικρατούν
σήμερα στη χώρα μας και των αλλαγών που έχουν ήδη επέλθει στον δημόσιο τομέα,
όπως είναι η συνεισφορά των δημοσίων υπαλλήλων στο Ταμείο Συντάξεων, η μείωση των
απολαβών, η μη παραχώρηση προσαυξήσεων και τιμαριθμικών αυξήσεων που ίσχυε
μέχρι πρόσφατα, η μείωση των κλιμάκων εισδοχής κ.λπ., είναι εισήγηση μας πως θα
πρέπει να γίνει αναθεώρηση των συμφωνιών που συνάπτουν τα πολιτικά κόμματα με τους
κοινοβουλευτικούς τους συνεργάτες, ώστε να συνάδουν με τις ρυθμίσεις που έχουν
εφαρμοστεί στη Δημόσια Υπηρεσία.

Η Γενική Διευθύντρια της Βουλής των Αντιπροσώπων μας ανέφερε ότι το όλο θέμα των
κοινοβουλευτικών συνεργατών και ειδικότερα το καθεστώς και ο τρόπος εργοδότησης
τους, ο τρόπος καταβολής της μισθοδοσίας τους, η χρηματοδότηση που αναλογεί στα
κόμματα για την εργοδότηση των κοινοβουλευτικών συνεργατών, το θέμα των εισφορών
τους στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και η καταβολή του φόρου εισοδήματός τους,
θα πρέπει να επανεξεταστούν ώστε να εξευρεθεί μία διευθέτηση του θέματος η οποία να
είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες παραμέτρους. Μας
ανέφερε επίσης, ότι για το σκοπό αυτό η Βουλή είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με το
Υπουργείο Οικονομικών με την Υπηρεσία μας, με το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της
Δημοκρατίας, τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας και το Διευθυντή Υπηρεσιών,
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να αντιμετωπιστούν και επιλυθούν τα προβλήματα που
παρατηρούνται.
Η Υπηρεσία μας δεν διαφωνεί με τη σύγκληση οποιασδήποτε σύσκεψης, παραμένει όμως
στη θέση ότι, αφ’ ης στιγμής δόθηκε η γνωμάτευση, οι Υπηρεσίες της Βουλής των
Αντιπροσώπων δεν έχουν άλλη επιλογή παρά την άμεση συμμόρφωση με αυτήν.
4.

Εισφορά Βουλευτών στα Πολιτικά Κόμματα.

Μετά από διερεύνηση του πιο πάνω θέματος, διαπιστώθηκε ότι το Λογιστήριο της Βουλής
των Αντιπροσώπων αποστέλλει στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας το έντυπο ΓΛ44Β
(Αλλαγή Επιδομάτων/Αποκοπών), ούτως ώστε το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας να
προβεί στην αποκοπή από την μηνιαία αποζημίωση των Βουλευτών της εισφοράς που
επιθυμεί να καταβάλει ο κάθε Βουλευτής στο Πολιτικό Κόμμα από το οποίο προέρχεται.
Στο τέλος κάθε μήνα, το Γενικό Λογιστήριο αποστέλλει στη Βουλή ονομαστικό κατάλογο με
το ποσό εισφοράς του κάθε Βουλευτή και στη συνέχεια το Λογιστήριο της Βουλής εμβάζει
στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε Πολιτικού Κόμματος το ποσό που του αναλογεί.

Σύσταση: Έχουμε την άποψη ότι το Κράτος δεν θα πρέπει να αναλαμβάνει να διενεργεί
τις μηνιαίες αποκοπές των εισφορών των Βουλευτών στα Πολιτικά Κόμματα από την
αποζημίωση που λαμβάνουν και στη συνέχεια να τις εμβάζει στους αντίστοιχους
τραπεζικούς λογαριασμούς των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, επειδή, αφενός το Κράτος
δεν υπέχει τέτοιας υποχρέωσης, και αφετέρου η πρακτική αυτή δημιουργεί επιπρόσθετη
λογιστική εργασία. Άλλωστε, η εισφορά των βουλευτών στα κόμματα τους συνιστά ιδιωτική
εισφορά η οποία διέπεται από το άρθρο 5 του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου, και
συνεπώς θα πρέπει να γίνεται με τον καθορισμένο τρόπο. Εάν οι Βουλευτές επιθυμούν να
διενεργούν εισφορές στα Πολιτικά Κόμματα, θα πρέπει να το πράττουν από μόνοι τους.
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5.
Αποζημίωση Μελών της Βουλής. Στις 31.12.2016 η μηνιαία αποζημίωση των
Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων ανερχόταν στο ποσό των €6.611,24,
αποτελούμενο από αποδοχές ύψους €3.640,33, επίδομα παραστάσεως ύψους €1.945,75,
καθώς και κατ' αποκοπή επίδομα €1.025,16 για γραμματειακές υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι
τόσο το επίδομα παραστάσεως όσο και το επίδομα για γραμματειακές υπηρεσίες
θεωρούνται ως συντάξιμες απολαβές. Επίσης με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
καταβάλλεται μηνιαίως κατ’ αποκοπή επίδομα οδοιπορικών ύψους €683,44 (£400), σε όλα
τα Μέλη της Βουλής.

Με τον Νόμο 22/1960, όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 79(Ι)/1995, καθορίστηκε ότι οι
ετήσιες αποδοχές των Μελών της Βουλής αναπροσαρμόζονται: (α) σύμφωνα με τη
διακύμανση του τιμαριθμικού δείκτη, και (β) του ετήσιου ποσοστού αύξησης μισθών και
ημερομισθίων των εργαζομένων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Τμήματος
Στατιστικής και Ερευνών. Σημειώνεται ότι ο τρόπος υπολογισμού του ποσοστού αύξησης
μισθών και ημερομισθίων σύμφωνα με το (β), που παραχωρείται μόνο στα Μέλη της
Βουλής των Αντιπροσώπων, καθορίστηκε σε σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών στις
10.7.1996 και καταγράφηκε σε σχετικά πρακτικά. Ωστόσο, παρατηρήθηκε πως ο τρόπος
υπολογισμού που εφαρμόζεται από το Λογιστήριο της Βουλής δεν συνάδει με τον τρόπο
που καθορίστηκε στην πιο πάνω σύσκεψη. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τον
Αύγουστο 2016 στο Γενικό Λογιστήριο αποφασίστηκε όπως η μηνιαία αποζημίωση των
βουλευτών διορθωθεί, και αναφέρθηκε ότι η νομοθεσία που διέπει τον τρόπο υπολογισμού
της αποζημίωσης των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Ν.22/1960) έπρεπε να
είναι ξεκάθαρη και θεωρείται ανορθόδοξο να χρησιμοποιούνται τα πρακτικά σύσκεψης για
διασαφήνιση του τρόπου υπολογισμού της, όπως επίσης θεωρείται ανορθόδοξο ένας
βουλευτής να μην γνωρίζει με ακρίβεια την αποζημίωση που δικαιούται τη στιγμή που τη
λαμβάνει, αλλά αυτή να υπολογίζεται/αναπροσαρμόζεται περίπου ένα χρόνο αργότερα
(όταν θα υπολογιστεί από το Τμήμα Στατιστικής) με το ετήσιο ποσοστό αύξησης μισθών
και ημερομισθίων των εργαζομένων.
Πληροφοριακά αναφέρεται ότι, με βάση το άρθρο 8(3) του περί της μη Παραχώρησης
Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και
Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου 192(I)/2011, η αναπροσαρμογή των αποδοχών
σύμφωνα με το (β) έχει ανασταλεί για τα έτη 2012-2016.
Ως προς τα διάφορα επιδόματα, σημειώνονται τα ακόλουθα:

Επίδομα για Γραμματειακές Υπηρεσίες. Σύμφωνα με τον Περί Υπουργών και του
Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων
(Αποζημίωση) Νόμο 22/1960, όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 79(Ι)/1995, από το 1996
παραχωρείται στους βουλευτές μηνιαίο επίδομα Γραμματειακών υπηρεσιών ύψους £300
(€512,58), το οποίο από το έτος 2005 αναθεωρήθηκε σε £600 ή €1.025,16
(Τροποποιητικός Νόμος 111(Ι)/2005). Το πιο πάνω επίδομα προορίζεται για κάλυψη των
εξόδων εργοδότησης από τους ίδιους τους βουλευτές, ατόμων
για παροχή
γραμματειακών υπηρεσιών. Σημειώνεται επίσης ότι το πιο πάνω επίδομα θεωρείται
συντάξιμη απολαβή και ως εκ τούτου, με την αποχώρηση τους από το βουλευτικό αξίωμα
λαμβάνουν αυξημένη σύνταξη κατά €513 μηνιαίως και αύξηση στο φιλοδώρημα κατά
€28.704 (για την περίπτωση βουλευτών με δύο θητείες).
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Επίδομα παραστάσεως. Το επίδομα παραστάσεως που λαμβάνουν οι βουλευτές
ανέρχεται σήμερα σε €1.945,75 μηνιαίως (€23.349 ετησίως). Σημειώνεται ότι το πιο πάνω
επίδομα αυξάνεται με τις εκάστοτε τιμαριθμικές αναπροσαρμογές και θεωρείται συντάξιμη
απολαβή και ως εκ τούτου, με την αποχώρηση τους από το βουλευτικό αξίωμα λαμβάνουν
αυξημένη σύνταξη κατά €973 μηνιαίως και αύξηση στο φιλοδώρημα κατά €54.481 (για την
περίπτωση βουλευτών με δύο θητείες).

Οδοιπορικά Μελών της Βουλής. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ.
13.7.2005 αρ. 62.358 καθορίστηκε ενιαίο κατ’ αποκοπή ποσό αποζημίωσης, ύψους
€683,44 το μήνα έναντι οδοιπορικών εξόδων για όλα τα Μέλη της Βουλής, ανεξαρτήτως
του τόπου διαμονής, για τη συμμετοχή τους στις συνεδρίες αλλά και σε άλλες εργασίες του
Σώματος.
Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση, του Υπουργικού
Συμβουλίου ημερ. 9.1.2002 αρ. 54.875 καταβάλλονταν οδοιπορικά έξοδα μόνο για τα
Μέλη της Βουλής που διέμεναν εκτός Λευκωσίας:
 Για όσα Μέλη διέμεναν στην Πάφο €384,43 τον μήνα.

 Για όσα Μέλη διέμεναν στη Λεμεσό ή στο Παραλίμνι €213,57 τον μήνα.
 Για όσα Μέλη διέμεναν στη Λάρνακα €128,15 τον μήνα.

Παρατηρήθηκε επίσης ότι το κατ’ αποκοπή επίδομα καταβάλλεται και την καλοκαιρινή
περίοδο που η Βουλή δεν συνεδριάζει ή λειτουργεί σε μειωμένους ρυθμούς.

Σημειώνεται επίσης ότι, το πιο πάνω επίδομα καταβάλλεται εξ ολοκλήρου ανεξαρτήτως
της παρουσίας ή όχι των Μελών στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και στην Ολομέλεια της
Βουλής.

Σύσταση:
Εφόσον το επίδομα για Γραμματειακές Υπηρεσίες και το επίδομα
παραστάσεως φορολογούνται κανονικά και είναι συντάξιμα, θα πρέπει για σκοπούς
διαφάνειας να ενσωματωθούν στην αποζημίωση των
βουλευτών. Το επίδομα
οδοιπορικών προφανώς δεν μπορεί να θεωρείται ότι σχετίζεται με το πραγματικό κόστος
οδοιπορικών για τη συμμετοχή των βουλευτών στις συνεδρίες αλλά και σε άλλες εργασίες
του Σώματος. Γίνεται εισήγηση όπως το ποσό αυτό συσχετιστεί με τα πραγματικά
οδοιπορικά έξοδα των βουλευτών. Αν θα παραμείνει υπό τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού,
θα πρέπει κατά την άποψη μας να περιοριστεί σημαντικά.
Η νομοθεσία που διέπει
τροποποιηθεί/εκσυγχρονιστεί.

την

αποζημίωση

των

βουλευτών

θα

πρέπει

να

6.
Συνταξιοδοτικά ωφελήματα των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Σύμφωνα με τον περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) Νόμο
49(Ι)/1980 και τον περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμο
88(Ι)/2011, η σύνταξη και το φιλοδώρημα βουλευτή με μία βουλευτική θητεία (60 μήνες)
ανέρχεται σε €1.352 μηνιαίως και €75.729 αντίστοιχα, ενώ για βουλευτή που συμπλήρωσε
δύο βουλευτικές θητείες (120 μήνες) η σύνταξη ανέρχεται σε €3.306 μηνιαίως και το
φιλοδώρημα σε €185.115. Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι ο Ν.49(Ι)/1980 συντάχθηκε με
ετεροβαρή κριτήρια, με αποτέλεσμα ένας βουλευτής με δύο θητείες να απολαμβάνει
υπερδιπλάσια συνταξιοδοτικά ωφελήματα σε σύγκριση με βουλευτή με μία θητεία.
Σημειώνεται ότι, το πιο πάνω φιλοδώρημα που λαμβάνουν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της
Βουλής δεν υπόκειται στην επιβολή φόρου εισοδήματος, σε αντίθεση με τα ισχύοντα στους
κρατικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τους οποίους
οποιοδήποτε εφάπαξ ποσό ή φιλοδώρημα κερδίζεται με υπηρεσία από την 1.1.2013 και
μετά, υπόκειται στην επιβολή φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της
7

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ BA/01/2017

Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται (άρθρο 8 του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου (Ν.216(Ι)/2012).

Επιπλέον, η καταβολή της σύνταξης των βουλευτών αρχίζει από το 60ο έτος της ηλικίας
τους, νοουμένου ότι δεν εξακολουθούν να είναι βουλευτές ή να ασκούν οποιοδήποτε άλλο
λειτούργημα ή αξίωμα στη Δημοκρατία, και το φιλοδώρημα καταβάλλεται με τη λήξη της
θητείας τους. Δεν εφαρμόστηκε οποιαδήποτε επέκταση της ηλικίας έναρξης καταβολής της
σύνταξης όπως καθορίστηκε για τους δημοσίους υπαλλήλους με τον Νόμο 216(Ι)/2012,
για τους οποίους πλέον η υποχρεωτική ηλικία αφυπηρέτησης είναι η ηλικία των 65 ετών
στην οποία ξεκινά να καταβάλλεται η σύνταξη και το εφάπαξ χωρίς οποιαδήποτε
αναλογική μείωση.
Η ένταξη των βουλευτών το 1980 στο Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων είχε γίνει
κατ΄επίκληση του γεγονότος ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι απολάμβαναν ένα τέτοιο ωφέλημα.
Το 2012 το επαγγελματικό σχέδιο σύνταξης των νεοεισερχόμενων δημοσίων υπαλλήλων
καταργήθηκε αφού, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 216(Ι)/2012, οι νεοεισερχόμενοι
υπάλληλοι στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα που προσλαμβάνονται από
1.10.2011 και μετά, δεν εντάσσονται σε Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων ή όμοιο με αυτό,
και ως εκ τούτου θα λαμβάνουν σύνταξη μόνο από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Παραταύτα, δεν ίσχυσε κάτι ανάλογο για τους βουλευτές.

Σύσταση: Όσο αφορά τους βουλευτές που θα εκλεγούν στο μέλλον, έχουμε την άποψη
ότι δεν είναι αποδοτικό και οικονομικό να διατηρείται επαγγελματικό σχέδιο σύνταξης μόνο
για αριθμό κρατικών αξιωματούχων και βουλευτών. Ειδικά εφόσον οι βουλευτές δεν
απαγορεύεται να εξασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα κατά τη διάρκεια της θητείας τους, θα
πρέπει κατά την άποψη μας, να λαμβάνουν κρατική σύνταξη κατ΄αναλογία του Νόμου
216(Ι)/2012 και να καταργηθεί και γι αυτούς, όπως και όλους τους άλλους κρατικούς
αξιωματούχους (υπουργούς, δημάρχους, εφόρους, επιτρόπους κλπ) που δεν εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 216(Ι)/2012. Τούτο φυσικά θα ισχύει μόνο για
μελλοντικούς βουλευτές, όπως συνέβη με τα μέλη της ευρύτερης δημόσιας υπηρεσίας.
Εισήγηση μας είναι όπως τούτο ρυθμιστεί στο άμεσο μέλλον, αρκετά προτού εκπνεύσει η
θητεία της παρούσας βουλής.

Για τους υπηρετούντες βουλευτές, είναι εισήγηση μας όπως, για σκοπούς εφαρμογής των
αρχών της ίσης μεταχείρισης και ισονομίας, τα ωφελήματα τους, όπως και των άλλων
αξιωματούχων του κράτους που καθορίζονται σύμφωνα με τον περί Συντάξεων (Ορισμένοι
Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) Νόμο 49(Ι)/1980 και τον περί Συντάξεων Κρατικών
Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμο 88(Ι)/2011, θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να
εναρμονιστούν με τον περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμο
216(Ι)/2012 που προνοεί
φορολόγηση του εφάπαξ/φιλοδωρήματος και επέκταση της ηλικίας έναρξης καταβολής της
σύνταξης στο 65ο έτος.
Όπως μας ενημέρωσε η Γενική Διευθύντρια της Βουλής των Αντιπροσώπων, τα πιο πάνω
θέματα θα εξεταστούν στα πλαίσια εκσυγχρονισμού της βουλευτικής αποζημίωσης και της
μεθοδολογίας καταβολής της καθώς και των συναφών με αυτά ζητημάτων.

Σημειώνουμε ωστόσο ότι τα πιο πάνω θέματα αναφέρονται στις επιστολές ελέγχου της
Υπηρεσία μας από το 2014, χωρίς μέχρι σήμερα να ληφθούν οποιεσδήποτε αποφάσεις.
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7.
Υπηρεσιακά ταξίδια. Από τον έλεγχο που διεξήχθηκε σχετικά με τη διενέργεια
υπηρεσιακών ταξιδιών σημειώνονται τα ακόλουθα:
(α) Για την αγορά των αεροπορικών εισιτηρίων, το Λογιστήριο της Βουλής συνεργάζεται
με διάφορα ταξιδιωτικά γραφεία. Συγκεκριμένα, για την περίοδο 2013 μέχρι 2016
καταβλήθηκε για αγορά αεροπορικών εισιτηρίων συνολικό ποσό ύψους €863.402.
Σημειώνεται ότι ποσό €9.090 αφορά χρεώσεις για ακυρωθέντα εισιτήρια λόγω ακύρωσης
ταξιδιών (17 περιπτώσεις) από τους βουλευτές.
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ταξιδιωτικό γραφείο
Α
Β
Γ
Δ
Ε
ΣΤ
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ

Αριθμός Αποστολών
Αριθμός εισιτηρίων

2016
€
6.881
12.591
19.417
12.774
8.545
6.061
16.981
12.173
15.670
11.824
24.618
14.521
11.635
10.563
11.367
13.557

2015
€
11.846
17.519
19.130
14.561
13.517
7.296
5.797
19.545
11.977
15.786
12.149
14.834
25.027
8.911
12.772
10.277
14.613

2014
€
18.565
8.005
33.599
8.937
4.060
6.108
9.218
10.950
5.682
5.181
15.131
14.245
6.884
10.059
8.554
14.195
20.664

209.178
92
262

235.557
107
280

200.037
80
241

2013
€
25.461
13.761
14.675
11.021
31.435
17.021
31.875
8.159
23.965
11.353
29.903

1.179
218.630
86
237

Παρατηρήθηκε ότι, σε αρκετές περιπτώσεις το Λογιστήριο ενημερώνεται για την
πραγματοποίηση των υπηρεσιακών ταξιδιών από μέρους των βουλευτών, λίγες μέρες
πριν το ταξίδι και ως εκ τούτου οι απαιτούμενες ενέργειες για κράτηση αεροπορικών
εισιτηρίων από το Λογιστήριο της Βουλής δεν γίνονται έγκαιρα, έτσι ώστε το Κράτος να
επωμισθεί χαμηλότερο κόστος. Σχετική είναι και η εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου αρ.
1762 ημερ. 27.9.2016.
Σύσταση:
(i)

(ii)

Συστήνεται όπως γίνεται, κατά το δυνατό, καλύτερος προγραμματισμός από τους
βουλευτές έτσι ώστε τα αεροπορικά εισιτήρια να εκδίδονται έγκαιρα και να επιτυγχάνονται
οι πιο συμφέρουσες τιμές, σύμφωνα και με την πιο πάνω εγκύκλιο.
Η Βουλή να ζητήσει από τα ταξιδιωτικά γραφεία τη δημιουργία εταιρικού λογαριασμού που
να πιστώνεται με βαθμούς/μίλια για κάθε αεροπορικό ταξίδι που διενεργείται, έτσι ώστε με
τη συγκέντρωση του απαιτούμενου αριθμού βαθμών/μιλιών, να εξαργυρώνονται από το
Λογιστήριο της Βουλής για τη δωρεάν απόκτηση αεροπορικών εισιτηρίων.
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(β) Κατά τη διάρκεια του 2016 και 2015 μετέβηκαν στο εξωτερικό 32 και 25 αποστολές
με συμμετοχή πέραν των 3 προσώπων. Για τα Κυβερνητικά Τμήματα και τις Κυβερνητικές
Υπηρεσίες, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ.
129, ημερ. 18.8.2014, που εκδόθηκε μετά την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με
Αρ. 77.020 και ημερ. 4.6.2014, στις περιπτώσεις που απαιτείται η μετάβαση στο εξωτερικό
πέραν των 3 προσώπων, πρέπει να υποβάλλεται Πρόταση από τον οικείο Υπουργό προς
το Υπουργικό Συμβούλιο για εξασφάλιση σχετικής έγκρισης. Για τη Βουλή εισηγούμαστε
όπως, στις περιπτώσεις που απαιτείται η μετάβαση στο εξωτερικό πέραν των 3
προσώπων, ετοιμάζεται σχετικό αιτιολογικό σημείωμα, το οποίο να εγκρίνεται από τον
Πρόεδρο της Βουλής.
8.
Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων. Σύμφωνα με το επεξηγηματικό
υπόμνημα του Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων για το 2016, ποσό
ύψους €213.900 προορίζεται για να καλύψει την αμοιβή ειδικών συμβούλων-συνεργατών
του Προέδρου της Βουλής.

Σύμφωνα με την Σημ. 38 του Προϋπολογισμού για το 2016, η απασχόληση των πιο πάνω
συμβούλων είναι για ορισμένη διάρκεια και τερματίζεται με τη λήξη της θητείας του
Προέδρου της Βουλής. Σημειώνεται ότι, την ευθύνη για την σύναψη και υλοποίηση της
Σύμβασης των συμβούλων-συνεργατών, έχει ο Πρόεδρος της Βουλής των
Αντιπροσώπων.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω συμφωνίες θα πρέπει να κοινοποιούνται στον ΄Εφορο
Φορολογίας και στον Διευθυντή Κοινωνικών Ασφαλίσεων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
συμμόρφωση των συνεργατών με την πρόνοια αρ. 2.2 της συμφωνίας, που διαλαμβάνει
ότι ο «Συνεργάτης ως αυτοεργοδοτούμενος, υποχρεούται να καταβάλλει ο ίδιος τον Φόρο
Εισοδήματος και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, καθώς και την εκ του Νόμου αναγκαία
συνεισφορά στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ……….».

9.
Έκτακτα. Σύμφωνα με την κατάσταση ΕΠΒ17 ημερ. 10.1.2017 που εκτυπώθηκε από
το FIMAS, κατά τη διάρκεια του 2016 διενεργήθηκαν έκτακτες πληρωμές ύψους €34.294,
που μεταξύ άλλων, αφορούσαν σε οικονομική βοήθεια ύψους €14.280 σε άτομα (για
βιοποριστικούς λόγους καθώς και λόγους υγείας), και σε εισφορές ύψους €6.900 σε
συνδέσμους/κοινωφελή ιδρύματα, κατόπιν οδηγιών του Προέδρου της Βουλής των
Αντιπροσώπων. Αναφορικά με τις πληρωμές που αφορούν στο πιο πάνω Κονδύλι
παρατηρήθηκε ότι έγιναν πληρωμές σε αθλητικό σωματείο €500, σε Λαογραφικό Όμιλο
€1.000, σε δύο συνδέσμους αποδήμων στην Ελλάδα από €1.000 και σε 2 αριστεύσαντες
φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου από
€3.000.
Η έννοια των έκτακτων δαπανών παραπέμπει συνήθως σε απρόβλεπτες δαπάνες,
ωστόσο όπως παρατηρήθηκε και από τον έλεγχο του Κονδυλίου σε προηγούμενα έτη,
παρουσιάζεται η διενέργεια επαναλαμβανόμενων ίδιας φύσης δαπανών, όπως κυρίως,
παροχή οικονομικής βοήθειας σε συνδέσμους, και σε άτομα, καθώς και βράβευση
φοιτητών και ως εκ τούτου δεν ανταποκρίνεται στον χαρακτηρισμό της δαπάνης ως
«έκτακτα».

Σύσταση: Να μελετηθεί η αναγκαιότητα καταβολής των πιο πάνω ποσών μέσω
Κονδυλίων της Βουλής και, εφόσον υπάρχει τέτοια ανάγκη, για σκοπούς διαφάνειας και
χρηστής διοίκησης, η παραχώρηση των πιο πάνω εισφορών να θεσμοθετηθεί με την
ψήφιση και έγκριση ανάλογων Κονδυλίων στον Προϋπολογισμό της Βουλής.
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10. Φιλοξενία. Η δαπάνη για κεραστικά (ποτά, σνακς κ.λπ.) που προσφέρθηκαν κατά τις
συνεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών το 2016 ανέρχεται σε €71.378 (€63.801 το
2015). Δεν φαίνεται να διενεργείται οποιοσδήποτε έλεγχος για διαπίστωση κατά πόσο τα
κεραστικά που χρεώνονται από το κυλικείο της Βουλής είναι αυτά που πραγματικά έχουν
καταναλωθεί κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων.
Σύσταση: Για σκοπούς ελέγχου της δαπάνης, θα πρέπει αντίγραφο του παρουσιολογίου
της κάθε συνεδρίας των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών να αποστέλλεται στο Λογιστήριο
της Βουλής για να ελέγχεται/αντιπαραβάλλεται ο αριθμός των παρευρισκομένων με τον
αριθμό των κεραστικών που χρεώθηκαν.
11. Εκκρεμή θέματα:

(α) Καταγραφή του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των δημοσίων
υπαλλήλων προς και από την εργασία τους. Η Υπηρεσία μας επισημαίνει και πάλι ότι,
ενώ υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής του χρόνου προσέλευσης και
αποχώρησης των υπαλλήλων από την εργασία τους, αυτό δεν χρησιμοποιείται αλλά
τηρείται Μητρώο Παρουσιών, και η καταγραφή γίνεται χειρόγραφα.
Διαπιστώθηκε ότι οι πρόνοιες των διατάξεων της σχετικής εγκυκλίου του Τμήματος
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού που διέπουν τον έλεγχο του ωραρίου της δημόσιας
υπηρεσίας (εγκ.1459 ημερ. 3.10.2012) δεν τυγχάνει εφαρμογής.

Σύσταση: Οι διατάξεις που διέπουν τον έλεγχο του ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας θα
πρέπει να τύχουν άμεσα καθολικής εφαρμογής. Επισημάνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο
73 των περί της Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων, τυχόν μη εφαρμογή τους αποτελεί
πειθαρχικό αδίκημα.
(β) Μητρώα περιουσιακών στοιχείων. Τον Φεβρουάριο του 2012 αγοράστηκε νέο
λογισμικό πρόγραμμα μητρώου περιουσιακών στοιχείων. Το προηγούμενο ηλεκτρονικό
μητρώο ήταν ενημερωμένο με αγορές μέχρι και τον Ιούνιο του 2011.
Παρατηρήθηκε ότι εκκρεμεί ακόμη η ολοκλήρωση του νέου μητρώου.

Σύσταση: Για σκοπούς παρακολούθησης, ενημέρωσης και ελέγχου των περιουσιακών
στοιχείων, των προσθηκών και των διαγραφών, θα πρέπει να τηρούνται όλα τα
προβλεπόμενα έντυπα που προνοούνται στους Κανονισμούς Κυβερνητικών Αποθηκών
αρ. 108-110. Επίσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αποθηκών αρ. 110 θα πρέπει να
αποστέλλεται αντίγραφο του πιστοποιητικού φυσικής καταμέτρησης στην Υπηρεσία μας,
στο οποίο να αναφέρονται τυχόν διαφορές που εντοπίστηκαν και διορθώθηκαν.

Για τα θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους 8-11, η Γενική Διευθύντρια της Βουλής
των Αντιπροσώπων μας πληροφόρησε ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για
υλοποίηση των συστάσεων μας.
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