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Ειδική έκθεση της Υπηρεσίας μας με τίτλο “Διαχειριστικός Έλεγχος
Ενταλμάτων Προστίμου” που δημοσιεύθηκε στις 15.12.2017
Αστυνομική Διάταξη της Αστυνομίας με τίτλο “Εντάλματα
προστίμων/Παραλαβή και εκτέλεση – Πρωτόκολλο Ενεργειών”
Ουλαμός Εκτέλεσης Ενταλμάτων της Αστυνομίας
Διεύθυνση Ασφαλείας Αεροδρομίων
Ένταλμα φυλάκισης για την είσπραξη χρηματικής ποινής
Ένταλμα για κατάσχεση κινητής περιουσίας
Βιβλίο παραλαβής/επιστροφής ενταλμάτων
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης του
Γενικού Λογιστηρίου
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της
Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή διενεργεί επί
των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων ελεγχόμενων οργανισμών ή επί
θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους τομείς αυτού. Η Ελεγκτική Υπηρεσία επιλέγει
και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά τρόπον, ώστε αυτές να αποφέρουν τον μέγιστο
αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη συμμόρφωση, του επιπέδου των
σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του δημόσιου συμφέροντος.
Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων έχουν τεθεί
ενώπιόν της από την ελεγχόμενη οντότητα.
Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν στο
αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα αδυναμιών ή
σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής δεν αναμένεται ότι
μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των παρατηρήσεων και
ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι συστάσεις αυτές επηρεάζουν την
ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται συμμετοχή της Υπηρεσίας στη λήψη
οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, η οποία εξακολουθεί να φέρει
αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη απόφασης, ως προς τον τρόπο χειρισμού των ευρημάτων
ελέγχου και συστάσεων.
Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει, ή θα πρέπει να εκληφθεί, ότι με αυτή διατυπώνουμε κατηγορία
εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη ποινικών ή άλλων
αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, μόνο δε τα αρμόδια
δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε αδικήματος. Τονίζουμε επίσης ότι οι
συστάσεις και τα ευρήματά μας 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

Η διαχρονική συσσώρευση μεγάλου αριθμού ανεκτέλεστων ενταλμάτων έχει απασχολήσει την Υπηρεσία
μας επανειλημμένα, λόγω του ότι αφενός, σημαντικά ανείσπρακτα ποσά αφορούν σε οφειλές προς το
ευρύτερο δημόσιο και αφετέρου η μη εκτέλεσή τους συνεπάγεται τη μη απονομή δικαιοσύνης, αφού
αυτά αφορούν σε ποινές που επιβλήθηκαν από το Δικαστήριο. Σε αυτό το πλαίσιο, το 2017 η Υπηρεσία
μας διεξήγαγε διαχειριστικό έλεγχο (ΕΝΤ 01/2017), από τον οποίο προέκυψε σωρεία παρατηρήσεων και
αντίστοιχων συστάσεων, που είχαν ως απώτερο σκοπό τη μείωση των ενταλμάτων που εκκρεμούσαν,
μέσω βελτίωσης των μηχανισμών είσπραξης των ενταλμάτων και των διαδικασιών παρακολούθησής
τους.
Στο πιο κάτω γραφικό, φαίνεται ότι, παρά τη μείωση στον ρυθμό αύξησης των ανεκτέλεστων
ενταλμάτων, αυτά συνεχίζουν να αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο, τόσο σε αριθμό όσο και σε συνολικό
οφειλόμενο ποσό. Παράλληλα, διαπιστώνουμε ότι το ανείσπρακτο ποσό που αφορά σε έσοδα του
Δημοσίου, έχει υπερδιπλασιαστεί κατά τα τελευταία 10 έτη.

Αριθμός και αξία ανεκτέλεστων ενταλμάτων
350
300

Άλλα ποσά (€ εκ.)

250
200

Έσοδα δημοσίου (€ εκ.)

150
100

Αρ. ανεκτέλεστων ενταλμάτων
(χιλιάδες)

50
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Βασικός στόχος του ελέγχου αυτού είναι να εξακριβωθεί κατά πόσο οι ελεγχόμενοι φορείς, μετά την
πάροδο τριών περίπου ετών από τη δημοσίευση της προηγούμενής μας έκθεσης, έχουν λάβει μέτρα για
να αντιμετωπίσουν δεόντως τα προβλήματα που αναδείχθηκαν από τον προηγούμενο διαχειριστικό
έλεγχο ενταλμάτων προστίμου και να βελτιώσουν την κατάσταση. Επίσης, ο έλεγχος στοχεύει στην
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της διαδικασίας εκτέλεσης των ενταλμάτων
που εκδίδονται από τα Δικαστήρια με τον πιο οικονομικό τρόπο και στην υποβολή νέων
εισηγήσεων/συστάσεων, οι οποίες θα αποσκοπούν στη βελτίωση της κατάστασης.
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Ο έλεγχος χωρίστηκε στις ακόλουθες τρεις ενότητες.

Στην 1η Ενότητα, αξιολογήσαμε τις διαδικασίες διαχείρισης των χρηματικών ποινών και ενταλμάτων από
τη Δικαστική Υπηρεσία. Η Δικαστική Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα, και κατ’ επέκταση την ευθύνη,
μείωσης των προστίμων που δεν εκτελούνται με άμεση είσπραξη, ώστε να περιοριστούν οι περιπτώσεις
για τις οποίες καθίσταται αναγκαία η έκδοση ενταλμάτων, που θα προωθηθούν για είσπραξη στην
Αστυνομία. Επίσης, ως το αρμόδιο όργανο που εκδίδει τα εντάλματα, έχει την ευθύνη παράδοσής τους
στην Αστυνομία για εκτέλεση και παρακολούθηση της πορείας τους, καθώς και υλοποίησης μιας σειράς
ενεργειών μετά την επιστροφή τους, είτε εκτελεσμένων είτε ανεκτέλεστων, από την Αστυνομία. Λόγω
της απουσίας μηχανογράφησης στα Δικαστήρια, οι διαδικασίες που εφαρμόζονται είναι απαρχαιωμένες,
χρονοβόρες και επιρρεπείς σε λάθη. Κατά τον έλεγχο, δεν διαπιστώσαμε σοβαρή διαφοροποίηση ως
προς τα ευρήματα του προηγούμενου μας ελέγχου. Επιγραμματικά αναφέρουμε ορισμένες σοβαρές
αδυναμίες:


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



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



Μη ικανοποιητικοί μηχανισμοί ελέγχου, από τα Δικαστήρια, για διασφάλιση της ορθότητας όλων
των ενταλμάτων που εκδίδονται.



Δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι όλα τα εντάλματα έχουν παραδοθεί και παραληφθεί από την
Αστυνομία για εκτέλεση.



Ορισμένα Επαρχιακά Δικαστήρια δεν λαμβάνουν τις ενδεδειγμένες ενέργειες για τον κατάλληλο
χειρισμό ενταλμάτων που εκδόθηκαν εναντίον εταιρειών που τελούν υπό εκκαθάριση και ατόμων
που απεβίωσαν.

Θεωρούμε ότι η μηχανογράφηση των Δικαστηρίων και των διαδικασιών έκδοσης και παρακολούθησης
των ενταλμάτων, εάν εφαρμοστεί σωστά, θα επιλύσει τα πλείστα από τα προβλήματα και αδυναμίες που
εντοπίζονται στα Δικαστήρια.
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Στη 2η Ενότητα, αξιολογήσαμε τις διαδικασίες διαχείρισης και εκτέλεσης των ενταλμάτων από τους
Ουλαμούς Εκτέλεσης Ενταλμάτων (ΟΥΛΕΕ), ως τα κατεξοχήν αρμόδια όργανα για την εκτέλεσή τους, και
το Τμήμα Πληροφορικής της Αστυνομίας, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία του
μηχανογραφικού συστήματος ενταλμάτων, καθώς επίσης για την επιμόρφωση των αρμόδιων
Αστυνομικών.
Το μηχανογραφημένο σύστημα ενταλμάτων προστίμου της Αστυνομίας, αποτέλεσε τη σημαντικότερη
πηγή πληροφόρησης για την εκτέλεση του διαχειριστικού ελέγχου. Από το σύστημα αυτό εξήχθησαν, τον
Δεκέμβριο του 2020, οι ακόλουθες πληροφορίες σε σχέση με τα εντάλματα που εκκρεμούσαν στην
Αστυνομία για εκτέλεση:

Από τη διερεύνηση των ανεκτέλεστων ενταλμάτων, εντοπίσαμε αρκετά θέματα, τα κυριότερα από τα
οποία αναφέρονται πιο κάτω μαζί με τις συστάσεις μας:
Αφορούν σε εντάλματα εναντίον νομικών προσώπων κυρίως σε σχέση με οφειλές
προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αποτελούν ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα,
αφού αυτά πρέπει να εκτελεστούν με κατάσχεση κινητής περιουσίας, πράγμα για το
οποίο η Αστυνομία δηλώνει αδυναμία εκτέλεσης. Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η
Αστυνομία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως,
πρέπει να επιλύσουν όσα προβλήματα υπάρχουν και να προβούν στη δημιουργία
Τμήματος Κατασχέσεων. Εάν το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δημιουργεί προβλήματα
στην εκτέλεση των ενταλμάτων αυτών, να διενεργηθούν συσκέψεις με τους
εμπλεκόμενους φορείς και να μελετηθούν τρόποι επίλυσής τους.
Συνολικής αξίας €22,7 εκ., ήταν καταχωρισμένα στο σύστημα με ελλιπή στοιχεία,
δηλαδή χωρίς να καταγράφονται πλήρως τα στοιχεία του οφειλέτη (αρ. ταυτότητας,
αρ. αλλοδαπού, αρ. εταιρείας). Συνήθως η Αστυνομία δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε
ενέργειες για εκτέλεσή τους. Εισηγηθήκαμε όπως η Αστυνομία επιχειρεί την είσπραξη
όλων των ενταλμάτων, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα, και να εξευρεθούν τρόποι,
σε συνεργασία με τα Δικαστήρια, για εξεύρεση των οφειλετών ενταλμάτων με
ανακριβή/ελλιπή στοιχεία.
Συνολικής αξίας €4,6 εκ., εκδόθηκαν κατά τα έτη 1980-1999. Μετά από προηγούμενες
συστάσεις μας, διενεργήθηκε εκστρατεία και έγιναν προσπάθειες για διευθέτησή
τους. Παρόλα αυτά, σε σχέση με το 2017, ο αριθμός των ανεκτέλεστων ενταλμάτων
μειώθηκε μόνο κατά 491 εντάλματα, κάτι που είναι ενδεικτικό του βαθμού δυσκολίας
της εκτέλεσης ενταλμάτων που αφήνονται ανεκτέλεστα για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
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Συνολικής αξίας €254.580, αφορούν σε πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, στενά
συγγενικά τους πρόσωπα ή εταιρείες που σχετίζονται άμεσα με αυτούς. Όπως σε όλες
τις περιπτώσεις, δεν μπορεί να τεκμηριωθεί κατά πόσο έγιναν ενέργειες από την
Αστυνομία για την είσπραξή τους.
Συνολικής αξίας €237.582, αφορούν σε άτομα τα οποία σχετίζονται με την απονομή
δικαιοσύνης, όπως Μέλη της Αστυνομίας, των Δικαστηρίων, της Νομικής Υπηρεσίας
και δεσμοφύλακες, οι οποίοι είναι εύκολο να εντοπιστούν. Μόνο για τέσσερα από
αυτά τα εντάλματα, διενεργούνται αποκοπές μέσω του συστήματος μισθοδοσίας του
Γενικού Λογιστηρίου.
Το μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας δεν συμφιλιώνεται με το
μηχανογραφικό σύστημα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με αποτέλεσμα
να προκύπτει αδικαιολόγητη διαφορά 8.149 ενταλμάτων, αξίας €17 εκ. Από τον
έλεγχο διαπιστώσαμε επίσης διαφορές στο εισπρακτέο ποσό πολλών ενταλμάτων.
Η ενδεδειγμένη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής των ενταλμάτων από την
Αστυνομία και τα Δικαστήρια δεν ακολουθείται πιστά, με αποτέλεσμα να καθίσταται
αναξιόπιστη και να μην μπορούν να αποδοθούν ευθύνες σε περίπτωση απώλειας
ενός εντάλματος. Το γεγονός αυτό πρέπει να προβληματίσει την Αστυνομία και να
μελετηθούν τρόποι αντιμετώπισής του.
Μεγάλος αριθμός ενταλμάτων εκκρεμούσε στα Δικαστήρια, για παραλαβή από
Αστυνομικούς Σταθμούς. Θεωρούμε ότι τα εντάλματα πρέπει να παραλαμβάνονται
από την Αστυνομία το συντομότερο δυνατό. Ο χρόνος αυτός δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει σε καμία περίπτωση, τις τριάντα ημέρες.
Δεν μπορεί να τεκμηριωθεί πάντοτε κατά πόσο καταβάλλονται όλες οι απαραίτητες
προσπάθειες για εκτέλεση των ενταλμάτων, τα οποία παραμένουν ανεκτέλεστα στην
Αστυνομία, εφόσον στις πλείστες περιπτώσεις δεν καταγράφονται οι ενέργειες των
Αστυνομικών για είσπραξη των οφειλόμενων ποσών.
Δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με ακρίβεια κατά πόσο έχουν επανενεργοποιηθεί όλα τα
εντάλματα που έχουν εκτελεστεί με φυλάκιση του οφειλέτη ή έχει αλλάξει διεύθυνση
διαμονής ο οφειλέτης.
Διαπιστώσαμε αδυναμίες ως προς την παρακολούθηση των ενταλμάτων μέσω του
μηχανογραφικού συστήματος και υποβάλαμε συγκεκριμένες εισηγήσεις για
περαιτέρω βελτίωση του.

Πέραν της αναζήτησης των οφειλετών για είσπραξη των οφειλομένων από τους ΟΥΛΕΕ, έχουν τεθεί σε
εφαρμογή επιπρόσθετοι μηχανισμοί, οι οποίοι αποσκοπούν στον εντοπισμό οφειλετών μέσω άλλων
ελέγχων που διεξάγει η Αστυνομία, καθώς και η είσπραξη ενταλμάτων που αφορούν σε δημοσίους
υπαλλήλους απευθείας από το Γενικό Λογιστήριο, μέσω αποκοπής δόσης από τη μισθοδοσία τους,
καθώς και συμψηφισμό οφειλών πολιτών προς το Κράτος, όταν αυτοί αιτούνται πληρωμή για την
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παροχή υπηρεσιών ή αγαθών σε κάποιο κυβερνητικό Τμήμα. Στην 3η ενότητα αξιολογήσαμε τους
μηχανισμούς αυτούς και υποβάλαμε εισηγήσεις για εφαρμογή νέων. Τα κυριότερα ευρήματά μας είναι:


Μη ικανοποιητικός έλεγχος στα σημεία εισόδου/εξόδου της Δημοκρατίας, στα Γραφεία
Εξυπηρέτησης του Πολίτη της Αστυνομίας και στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων.



Μη ικανοποιητική εκμετάλλευση της δυνατότητας αποκοπής των οφειλόμενων ποσών από το
Γενικό Λογιστήριο.



Δεν φαίνεται να έχει μελετηθεί η εγκατάσταση περαιτέρω μηχανισμών σε άλλους τομείς της
Δημόσιας Υπηρεσίας, παρά τις συγκεκριμένες συστάσεις μας στον προηγούμενο έλεγχο.
Θεωρούμε ότι οι εναλλακτικοί μηχανισμοί μπορεί να αποτελέσουν την πλέον αποδοτική,
αποτελεσματική και οικονομική λύση στην εκτέλεση των ενταλμάτων προστίμου και παράλληλα,
θα μπορέσουν οι ΟΥΛΕΕ να επικεντρωθούν στην εκτέλεση ενταλμάτων που αφορούν σε πιο
δύσκολες υποθέσεις.
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2.

Εισαγωγή

Κατά την εκδίκαση ποινικών υποθέσεων, τα Δικαστήρια επιβάλλουν, σε αρκετές περιπτώσεις, χρηματική
ποινή. Εάν η χρηματική ποινή που επιβλήθηκε δεν εξοφληθεί, είτε αμέσως, είτε εντός ενός
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που καθορίστηκε από το Δικαστήριο, τότε εκδίδεται ένταλμα. Το
ένταλμα μπορεί να είναι εναντίον φυσικού προσώπου (έντυπο Δ24 - Ένταλμα φυλάκισης για την
είσπραξη χρηματικής ποινής) ή νομικού προσώπου (έντυπο Δ23 - Ένταλμα για κατάσχεση κινητής
περιουσίας).
Μετά την έκδοσή του, το ένταλμα καταχωρίζεται στο Μητρώο Ενταλμάτων που τηρείται σε κάθε
Επαρχιακό Δικαστήριο. Αν ο οφειλέτης διαμένει ή μετακομίσει σε άλλη Επαρχία, τότε το ένταλμα
αποστέλλεται στο Επαρχιακό Δικαστήριο της διαμονής του, στο οποίο γίνεται εκ νέου καταχώρισή του
σε Μητρώο Ενταλμάτων του Δικαστηρίου αυτού.
Ακολούθως, παραλαμβάνεται από την Αστυνομία και καταχωρίζεται στο Μηχανογραφικό Σύστημα
Ενταλμάτων. Ο οφειλέτης ενημερώνεται με επιστολή για το οφειλόμενο ποσό και ότι αν αυτό δεν
εξοφληθεί εντός 30 ημερών, θα προωθηθεί διαδικασία αναζήτησής του, με σκοπό την είσπραξη του
οφειλόμενου ποσού.
Στις περιπτώσεις οφειλετών που είναι φυσικά πρόσωπα, εάν ο οφειλέτης αρνηθεί να εξοφλήσει το ποσό
του εντάλματος, η Αστυνομία οφείλει να τον συλλάβει και να τον παραδώσει στις Κεντρικές Φυλακές.
Από τις Κεντρικές Φυλακές αποφυλακίζεται όταν διανύσει το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο
ένταλμα ή εφόσον εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό. Σύμφωνα με γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας,
εάν δεν εξοφληθεί το επιδικαζόμενο ποσό, το ένταλμα εξακολουθεί να θεωρείται ως μη εκτελεσθέν,
ακόμα και αν ο οφειλέτης εξέτισε την ποινή φυλάκισης που αναφέρεται σε αυτό. Αν ο οφειλέτης δεν έχει
τη δυνατότητα πληρωμής ολόκληρου του ποσού, μπορεί να ζητήσει αναστολή της ποινής από τον Γενικό
Εισαγγελέα, ο οποίος συνήθως παραχωρεί διευκολύνσεις της πληρωμής σε δόσεις για 6 μήνες. Ο
οφειλέτης μπορεί να αιτηθεί αναστολή εκτέλεσης του εντάλματος είτε κατά τη διάρκεια κράτησής του ή
και προηγουμένως.
Όταν η Αστυνομία εισπράξει είτε ολόκληρο είτε μέρος του οφειλόμενου ποσού, αυτό κατατίθεται στην
τράπεζα και το ένταλμα επιστρέφεται στο Δικαστήριο, μαζί με τη σχετική απόδειξη είσπραξης.
Ακολούθως, ενημερώνεται σχετικά το Μητρώο Ενταλμάτων και το εισπραχθέν ποσό καταμερίζεται στους
δικαιούχους. Αν δεν εισπράχθηκε ολόκληρο το ποσό του εντάλματος, τότε αυτό επιστρέφεται στην
Αστυνομία για είσπραξη του υπόλοιπου ποσού. Αν το ένταλμα εισπραχθεί από τρίτους (π.χ. Κοινωνικές
Ασφαλίσεις, δικηγόρο κ.ά.), αυτοί οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως την Αστυνομία, η οποία με τη
σειρά της επιστρέφει το ένταλμα στο Δικαστήριο, μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία είσπραξης.
Σε ορισμένες περιπτώσεις τα εντάλματα επιστρέφονται ανεκτέλεστα στο Δικαστήριο για διάφορους
λόγους. Αν η επιστροφή έγινε λόγω ελλιπών στοιχείων του οφειλέτη, τότε καταβάλλεται εκ νέου
προσπάθεια για συμπλήρωση των στοιχείων αυτών και επαναπροώθησή τους στην Αστυνομία για
εκτέλεση. Σε διαφορετική περίπτωση, τα εντάλματα αρχειοθετούνται και, αν κριθεί ότι έχουν εξαντληθεί
όλες οι προσπάθειες εκτέλεσής τους, διαγράφονται, μετά από έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.
Επισημαίνουμε ότι οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την έκδοση και παρακολούθηση των
ενταλμάτων δεν είναι καταγραμμένες, ενώ εντοπίζονται επιμέρους διαφορές στις διαδικασίες που
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ακολουθούνται στα διάφορα Επαρχιακά Δικαστήρια. Η πιο πάνω καταγραφή βασίζεται στις εμπειρίες
της Υπηρεσίας μας από προηγούμενους ελέγχους, από προφορικές συνεντεύξεις των αρμόδιων
λειτουργών και στην επισκόπηση διαφόρων εγγράφων. Στο Παράρτημα 2 παρουσιάζεται διάγραμμα
ροής (flowchart) της κύριας διαδρομής που ακολουθεί ένα ένταλμα προστίμου, από την έκδοσή του
μέχρι την οριστική τακτοποίηση και αρχειοθέτησή του. Για ευκολότερη κατανόηση της διαδικασίας,
έχουν απαλειφθεί συγκεκριμένες επιμέρους διαδικασίες, για τις οποίες γίνεται αναφορά πιο πάνω και
στις επόμενες παραγράφους της Έκθεσής μας.
Η συσσώρευση μεγάλου αριθμού
Ποσό ανεκτέλεστων ενταλμάτων (€ εκ.)
ανεκτέλεστων ενταλμάτων προστίμου
έχει απασχολήσει την Υπηρεσία μας
διαχρονικά, τόσο λόγω του ότι σημαντικά
ανείσπρακτα ποσά αφορούν σε οφειλές
προς το ευρύτερο δημόσιο, όσο και το ότι
Αφορούν το Πάγιο
€76.5
Ταμείο της
η μη εκτέλεσή τους συνεπάγεται τη μη
25%
Δημοκρατίας
απονομή δικαιοσύνης, αφού αυτά
Άλλα ποσά
αφορούν σε ποινές που επιβλήθηκαν
€230.4
από το Δικαστήριο. Η μη ικανοποιητική
75%
εκτέλεση των ενταλμάτων αυτών,
προάγει μια κουλτούρα ατιμωρησίας, με
αποτέλεσμα να δρα ως αντικίνητρο στην
ανταπόκριση των πολιτών, τόσο στις
εκκλήσεις για καταβολή του επιδικασθέντος ποσού, πριν την έκδοση εντάλματος, ώστε να αποφευχθεί
το συνεπαγόμενο διοικητικό κόστος, όσο και στην εξόφληση του εντάλματος, όταν αυτό εκδοθεί.
Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια μείωσης των ανεκτέλεστων ενταλμάτων, έχει η Δικαστική Υπηρεσία, η
οποία με δικές της ενέργειες μπορεί να μειώσει τις περιπτώσεις όπου για εφαρμογή της δικαστικής
απόφασης προκύπτει ανάγκη έκδοσης εντάλματος, και η Αστυνομία, ως το κατεξοχήν αρμόδιο Τμήμα
για την εκτέλεση των ενταλμάτων. Οι δύο αυτές Υπηρεσίες, διαδραματίζουν επίσης πολύ σημαντικό ρόλο
στη διαχείριση και παρακολούθηση των ενταλμάτων.
Το 2017, η Υπηρεσία μας διεξήγαγε διαχειριστικό έλεγχο (ΕΝΤ 01/2017), από τον οποίο προέκυψε σωρεία
παρατηρήσεων και αντίστοιχων συστάσεων, που είχαν ως απώτερο σκοπό τη μείωση των ενταλμάτων
που εκκρεμούσαν, μέσω της βελτίωσης των μηχανισμών είσπραξης των ενταλμάτων και των
διαδικασιών παρακολούθησής τους. Στο Παράρτημα 1 παρουσιάζονται, εν συντομία, οι συστάσεις που
υποβάλαμε και η πορεία υλοποίησής τους.
Παρά τη μείωση στον ρυθμό αύξησης των ενταλμάτων και τα κατά καιρούς μέτρα που προωθήθηκαν
από την Αστυνομία για απάμβλυνση του προβλήματος, τα ανεκτέλεστα εντάλματα συνεχίζουν να
παρουσιάζουν διαχρονικά αύξηση, τόσο σε αριθμό εκκρεμών ενταλμάτων, όσο και σε οφειλόμενα ποσά.
Σημειώνουμε ότι, η έκδοση, παρακολούθηση και εκτέλεση ενός εντάλματος συνεπάγεται σημαντικό
διοικητικό κόστος, για αυτό έχει θεσμοθετηθεί, μέσω του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, η άμεση
είσπραξη ποινών που επιβάλλονται από τα Δικαστήρια, ύψους μέχρι €250.
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Τα πιο κάτω στοιχεία καταδεικνύουν τη σημαντικότητα της επίτευξης της βέλτιστης απόδοσης των
μηχανισμών παρακολούθησης και εκτέλεσης των ενταλμάτων:
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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 Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής 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 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 περί του 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

Βασικός στόχος του ελέγχου είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της
διαδικασίας εκτέλεσης των ενταλμάτων που εκδίδονται από τα Δικαστήρια και για να εξακριβωθεί κατά
πόσο οι ελεγχόμενοι φορείς έχουν λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσουν δεόντως τα προβλήματα που
αναδείχθηκαν από τον προηγούμενο διαχειριστικό έλεγχο ενταλμάτων προστίμου για βελτίωση της
κατάστασης, μετά την πάροδο τριών περίπου ετών από τη δημοσίευση της προηγούμενής μας Ειδικής
Έκθεσης.
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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 ISSAIs διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα σε τρεις
κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial audit”), τους ελέγχους συμμόρφωσης (“compliance
audit”) και τους διαχειριστικούς ελέγχους (“performance audit”). Για τους ελέγχους αυτούς υπάρχει
αριθμός ελεγκτικών προτύπων που είναι κοινά και αριθμός ελεγκτικών προτύπων που αφορούν ειδικά
στην κάθε κατηγορία ελέγχου.
Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω Προτύπων:

Το 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 Carta” στην άσκηση εξωτερικού
ελέγχου των κυβερνήσεων καθώς έθεσε τα θεμέλια του δημόσιου ελέγχου. Η Διακήρυξη θέτει τα βασικά
σημεία ελέγχου και 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).
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Το 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.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ISSAI 300, οι διαχειριστικοί έλεγχοι των Ανώτατων Ελεγκτικών
Ιδρυμάτων περιλαμβάνουν την εξέταση προγραμμάτων, πράξεων, συστημάτων και διαδικασιών
διαχείρισης, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον οι πόροι που διατίθενται χρησιμοποιούνται κατά
τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό. Η αρχή της οικονομίας εξετάζει την ελαχιστοποίηση
του κόστους των πόρων, η αρχή της αποδοτικότητας εξετάζει την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού
αποτελέσματος από τους διαθέσιμους πόρους και η αρχή της αποτελεσματικότητας εξετάζει την
επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. Οι έλεγχοι αυτοί, που εξετάζουν και την τήρηση των αρχών της
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και στο πλαίσιό τους
αξιολογούνται διάφορες πτυχές της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των εισροών (τα οικονομικά,
ανθρώπινα, υλικά, οργανωτικά ή κανονιστικά μέσα που είναι αναγκαία για την υλοποίηση), των
υλοποιήσεων (τα παραδοτέα), των αποτελεσμάτων (οι επιδράσεις στους άμεσους παραλήπτες ή
αποδέκτες) και του αντίκτυπου (μακροπρόθεσμες αλλαγές στην κοινωνία).
3.3.2

Ελεγκτική προσέγγιση

Κατά τον προγραμματισμό του ελέγχου, λήφθηκαν υπόψη τα προηγούμενα ευρήματα της Υπηρεσίας
μας για το θέμα, όπως καταγράφονται στην Ειδική Έκθεση της Υπηρεσίας μας με αρ. ΕΝΤ/01/2017, καθώς
και οι απαντήσεις της Αστυνομίας και των Δικαστηρίων επί των θεμάτων αυτών. Ο έλεγχος
επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση των ευρημάτων για τη χρονική περίοδο μετά το πέρας του
προηγούμενου μας ελέγχου.
Ο έλεγχος χωρίστηκε στις ακόλουθες τρεις ενότητες.

Για την 1η Ενότητα, η Υπηρεσία μας ετοίμασε ερωτηματολόγια, τα οποία αποστάλθηκαν στα Επαρχιακά
Δικαστήρια, με σκοπό τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο παρακολούθησης της εκτέλεσης των
ενταλμάτων και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την άμεση είσπραξη των χρηματικών ποινών
που επιβάλλονται. Πραγματοποιήθηκαν επίσης επί τόπου επισκέψεις σε ορισμένα Επαρχιακά
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Δικαστήρια και συλλέχθηκαν πληροφορίες μέσω της επισκόπησης σχετικών εγγράφων, αλληλογραφίας
και προσωπικών συνεντεύξεων των αρμόδιων λειτουργών των Επαρχιακών Δικαστηρίων.
Για την 2η Ενότητα, εξήχθηκαν πληροφορίες μέσω της ανάλυσης των δεδομένων, που αντλήθηκαν από
τις βάσεις δεδομένων του μηχανογραφικού συστήματος ενταλμάτων της Αστυνομίας με τη χρήση
υποστηρικτικών εργαλείων ελέγχου (CAATs – Computer-assisted audit tools). Επίσης, η Υπηρεσία μας
ετοίμασε ερωτηματολόγια, τα οποία αποστάλθηκαν στους ΟΥΛΕΕ, με σκοπό τη λήψη πληροφοριών
σχετικά με τον τρόπο/μέθοδο εκτέλεσης των ενταλμάτων. Συλλέχθηκαν επίσης πληροφορίες μέσω της
επισκόπησης σχετικών εγγράφων, μελετών και αλληλογραφίας και προσωπικών συνεντεύξεων των
αρμόδιων λειτουργών της Αστυνομίας.
Για την 3η Ενότητα, πληροφορίες εξήχθηκαν μέσω της ανάλυσης των δεδομένων, που αντλήθηκαν από
άλλες βάσεις δεδομένων του μηχανογραφικού συστήματος της Αστυνομίας. Επίσης, λήφθηκε υπόψη το
γεγονός ότι λόγω της πανδημίας, κατά το 2020 ορισμένοι μηχανισμοί είσπραξης δεν είχαν την
αναμενόμενη αποδοτικότητα.
Τα ευρήματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν στις 29.6.2021 για σχόλια και απόψεις στον Αρχηγό
Αστυνομίας και την Αρχιπρωτοκολλητή του Ανωτάτου Δικαστηρίου και οι απόψεις τους
ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυτο, στην παρούσα Έκθεση. Σημειώνεται ότι, όσον αφορά στη Δικαστική
Υπηρεσία, η Αρχιπρωτοκολλητής, μας προώθησε αυτούσια τα σχόλια των Επαρχιακών Δικαστηρίων
Λευκωσίας, Λάρνακας – Αμμοχώστου και Πάφου, ενώ δεν λήφθηκαν σχόλια από το Επαρχιακό
Δικαστήριο Λεμεσού και το Ανώτατο Δικαστήριο.
3.3.3

Περιορισμοί του ελέγχου

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, αντιμετωπίσαμε τις πιο κάτω δυσκολίες, που ενδεχομένως να επηρέασαν
την ασφάλεια των συμπερασμάτων:


Τα δεδομένα που εξήχθησαν από τη βάση δεδομένων του μηχανογραφικού συστήματος
ενταλμάτων της Αστυνομίας, παρουσιάζουν αδυναμίες ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και
ορθότητά τους, οι οποίες δυσχέραιναν τη συλλογή στατιστικής πληροφόρησης και εξαγωγής
ασφαλών συμπερασμάτων. Εκτενής αναφορά στις εν λόγω αδυναμίες δίδεται στο Παράρτημα 5.



Υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις στην παραλαβή ορισμένων δεδομένων και πληροφοριών από
την Αστυνομία. Συγκεκριμένα:
Στοιχεία

Ζητήθηκαν

Παραλήφθηκαν

Βάση δεδομένων από το Μηχανογραφικό Σύστημα
Ενταλμάτων

25.11.2020

22.12.2020

Καταστάσεις από Γραφεία Εξυπηρέτησης του Πολίτη της
Αστυνομίας

4.1.2021

23.2.2021

22.12.2020

19.2.2021

Ερωτηματολόγια



Η απουσία μηχανογράφησης στα Δικαστήρια, για το οποίο γίνεται σχετική αναφορά στην Ενότητα
4.1.16 της Έκθεσής μας.
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Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας ήταν ελλιπείς.



Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας παρακολούθησης και εκτέλεσης ενταλμάτων, λόγω της
απουσίας καταγεγραμμένων διαδικασιών και της εμπλοκής διαφόρων κυβερνητικών Τμημάτων
και Υπηρεσιών.

3.4

Ερωτήματα ελέγχου

Το βασικό ερώτημα ελέγχου ήταν να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της
διαδικασίας εκτέλεσης των ενταλμάτων που εκδίδονται από τα Δικαστήρια και να εξακριβωθεί κατά
πόσο οι ελεγχόμενοι φορείς έχουν λάβει δράση για να αντιμετωπίσουν δεόντως τα προβλήματα που
αναδείχθηκαν από τον προηγούμενο διαχειριστικό έλεγχο ενταλμάτων προστίμου.
Για να απαντηθεί το πιο πάνω ερώτημα, χρειάστηκε να αναλυθούν οι διαδικασίες που ακολουθούνται
από τα Δικαστήρια και την Αστυνομία αναφορικά με τα εντάλματα προστίμου. Για τον σκοπό αυτό, όπως
έχουμε ήδη προαναφέρει, έχουν δημιουργηθεί τρείς βασικές ενότητες για τις οποίες έχουν τεθεί
συγκεκριμένα ερωτήματα ελέγχου, τα οποία παρατίθενται πιο κάτω:
Ενότητα 1 – Διαχείριση χρηματικών ποινών και ενταλμάτων από τη Δικαστική Υπηρεσία
Κατά πόσο οι διαδικασίες που ακολουθούν τα Επαρχιακά Δικαστήρια, αναφορικά με την είσπραξη των
χρηματικών ποινών που επιβάλλονται, πριν την έκδοση ενταλμάτων, είναι οι πλέον αποδοτικές και
αποτελεσματικές. Επίσης, κατά πόσο οι διαδικασίες παρακολούθησης των ενταλμάτων είναι τέτοιες που
να επιτρέπουν στα Δικαστήρια να γνωρίζουν, ανά πάσα στιγμή, το στάδιο εκτέλεσής τους και την
απόδοση ευθυνών στην περίπτωση απώλειάς τους.
Ενότητα 2 – Διαχείριση και εκτέλεση ενταλμάτων από τους ΟΥΛΕΕ και το Τμήμα Πληροφορικής της
Αστυνομίας
Κατά πόσο οι διαδικασίες που ακολουθούν οι ΟΥΛΕΕ αναφορικά με την εκτέλεση των ενταλμάτων, είναι
οι πλέον αποδοτικές, οικονομικές και αποτελεσματικές. Επίσης, κατά πόσο οι διαδικασίες
παρακολούθησης των ενταλμάτων είναι τέτοιες που να επιτρέπουν στο Τμήμα Πληροφορικής της
Αστυνομίας και στους ΟΥΛΕΕ να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την πορεία τους και να μπορούν να
αποδοθούν ευθύνες στην περίπτωση απώλειάς τους.
Ενότητα 3 – Εναλλακτικοί μηχανισμοί εκτέλεσης ενταλμάτων προστίμου
Κατά πόσο εφαρμόζονται εναλλακτικοί μηχανισμοί εκτέλεσης ενταλμάτων προστίμου, οι οποίοι να
συντείνουν στην εκτέλεση των ενταλμάτων με τον πλέον οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό
τρόπο, αποφορτίζοντας παράλληλα τους ΟΥΛΕΕ και επιτρέποντάς τους να επικεντρωθούν στις πιο
δύσκολες περιπτώσεις.

3.5

Κριτήρια ελέγχου

Τα κριτήρια ελέγχου που καθορίσαμε, για σκοπούς διενέργειας των αναγκαίων αξιολογήσεων
αναφορικά με την παρακολούθηση και εκτέλεση των ενταλμάτων προστίμου, προκύπτουν από το νομικό
και κανονιστικό πλαίσιο, που περιλαμβάνει τους σχετικούς Νόμους, Κανονισμούς και Αστυνομικές
Διατάξεις. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν, ως κριτήρια ελέγχου, τα ακόλουθα:
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α.

Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

β.

Ο περί Ποινικής Δικονομίας Νόμος (Κεφ. 155).

γ.

Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμος του 2016 (Ν. 76(Ι)/2016).

δ.

Αστυνομική Διάταξη αρ. 5/9 – Εντάλματα Προστίμων – Παραλαβή και Εκτέλεση.

Επιπρόσθετα, για σκοπούς του παρόντος επαναληπτικού διαχειριστικού ελέγχου, ως κριτήρια ελέγχου
χρησιμοποιήθηκαν τα ευρήματα/συστάσεις, καθώς και οι αντίστοιχες απαντήσεις της Αστυνομίας και
της Δικαστικής Υπηρεσίας, που αναφέρονται στην προηγούμενη Ειδική Έκθεση της Υπηρεσίας μας.
(ΕΝΤ/01/2017).
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4.

Ευρήματα και συστάσεις

4.1

Ενότητα 1 - Διαχείριση χρηματικών ποινών και ενταλμάτων από τη Δικαστική
Υπηρεσία

Η Δικαστική Υπηρεσία, είναι το αρμόδιο όργανο για την έκδοση και τακτοποίηση των ενταλμάτων.
Επίσης, τα Δικαστήρια έχουν τη δυνατότητα και κατ’ επέκταση την ευθύνη, μείωσης των περιπτώσεων
των χρηματικών ποινών, όπου για εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, καθίσταται αναγκαία η έκδοση
εντάλματος. Σε αυτή την ενότητα περιλαμβάνονται τα ευρήματα με τις αντίστοιχες συστάσεις μας, που
αφορούν στη Δικαστική Υπηρεσία και την ευθύνη που έχει στη διαφύλαξη των εσόδων του Κράτους.
4.1.1

Καθυστερημένα έσοδα Επαρχιακών Δικαστηρίων

Τα καθυστερημένα έσοδα των Επαρχιακών Δικαστηρίων στις 31.12.2019, τα οποία αφορούσαν σε
ανείσπραχτα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τα Δικαστήρια και σε έσοδα από επιδικασθέντα έξοδα, για
τα οποία εκδόθηκαν εντάλματα ποινικών υποθέσεων και παραμένουν ανεκτέλεστα, ανέρχονταν σε
€52,6 εκ., σε σύγκριση με €50,8 εκ. στις 31.12.2018. Διαχρονικά παρατηρούμε σημαντική αύξηση, αφού
σε σχέση με την 31.12.2010, τα καθυστερημένα έσοδα αυξήθηκαν κατά €23,9 εκ. ή ποσοστό 83,1%. Στο
πιο κάτω γραφικό παρουσιάζεται η διαχρονική πορεία των καθυστερημένων εσόδων ανά Επαρχιακό
Δικαστήριο.
€ εκ.

Καθυστερημένα έσοδα Επαρχιακών Δικαστηρίων
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Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας

Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού

Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας

Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου

2019

Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου

Διαπιστώσαμε ότι τα Επαρχιακά Δικαστήρια δεν προβαίνουν τακτικά σε επισκόπηση των εκκρεμών
ποσών, ώστε να αποτιμείται η δυνατότητα είσπραξής τους και στην περίπτωση που αυτή είναι ανέφικτη,
να προωθούνται οι δέουσες διαδικασίες για διαγραφή τους. Ως αποτέλεσμα, στα πιο πάνω ποσά
περιλαμβάνονται εντάλματα, τα οποία με βεβαιότητα δεν μπορούν πλέον να εισπραχθούν, όπως
εντάλματα εναντίον οφειλετών που απεβίωσαν ή εταιρειών που εκκαθαρίστηκαν. Ενδεικτικά
αναφέρουμε ότι η τελευταία διαγραφή μη εισπράξιμων ποσών στα Επαρχιακά Δικαστήρια Αμμοχώστου
και Λάρνακας έγινε στις 8.3.2011 και 19.2.2014, αντίστοιχα.
Σύσταση: Τα Δικαστήρια να αξιολογούν σε τακτά χρονικά διαστήματα τη δυνατότητα είσπραξης των
ανεκτέλεστων ενταλμάτων και στις περιπτώσεις όπου έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες
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είσπραξης, να ακολουθούνται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για προώθηση της διαγραφής τους,
έτσι ώστε να παρουσιάζεται η ορθή κατάσταση των καθυστερημένων εσόδων της Δικαστικής
Υπηρεσίας και του κράτους γενικότερα.
Η Αρχιπρωτοκολλητής μάς ανέφερε ότι εντός του 2021, τα Επαρχιακά Δικαστήρια Λάρνακας,
Αμμοχώστου και Πάφου, προώθησαν ενέργειες για διαγραφή ενταλμάτων, την εκτέλεση των οποίων
θεωρούν ως αδύνατη. Επιπρόσθετα, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αναφέρθηκε στις δυσκολίες
που προέκυψαν σε αίτημα που έκανε το 2017 για διαγραφή οφειλετών που είχαν αποβιώσει και θεωρεί
ότι η μηχανογράφηση των Δικαστηρίων και η σύνδεση των Τμημάτων του, θα διευκολύνει τη
γρηγορότερη αξιολόγηση των ανεκτέλεστων ενταλμάτων και εντοπισμό αυτών που είναι αδύνατο να
εκτελεστούν.
4.1.2

Καταχώριση υποθέσεων με ελλιπή στοιχεία

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου (Κεφ. 155), κάθε κατηγορητήριο πρέπει
να περιλαμβάνει το όνομα και περιγραφή του κατηγορουμένου, όπως αυτά είναι γνωστά στον κατήγορο,
τα οποία να είναι επαρκή προς διαπίστωση της ταυτότητας του κατηγορουμένου. Η πιο πάνω πρόνοια
της νομοθεσίας δεν φαίνεται να εφαρμόζεται κατάλληλα, αφού σε πολλές περιπτώσεις, εντάλματα
επιστρέφονται, από την Αστυνομία στα Δικαστήρια, ως ανεκτέλεστα, λόγω μη επαρκών στοιχείων (π.χ.
μη καταχώριση του αριθμού ταυτότητας του κατηγορούμενου).
Μετά από σύσταση της Υπηρεσίας μας στην Ειδική Έκθεση με αρ. ΕΝΤ/01/2017, το Ανώτατο Δικαστήριο,
με επιστολή του ημερ. 26.11.2018 προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, εισηγήθηκε την
τροποποίηση των Άρθρων 37 και 38, ούτως ώστε να περιληφθεί και ο αριθμός ταυτότητας του
κατηγορουμένου στις απαιτούμενες λεπτομέρειες. Στην επιστολή αναφέρεται επίσης ότι η τροποποίηση
κρίνεται επιβεβλημένη από την Αστυνομία, τους Πρωτοκολλητές της Δικαστικής Υπηρεσίας και την
Ελεγκτική Υπηρεσία.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (ΥΔΔΤ), με καθυστέρηση πέραν των δύο χρόνων,
προώθησε την πιο πάνω επιστολή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στην Αστυνομία για απόψεις/ εισηγήσεις,
με αποτέλεσμα το θέμα να παραμένει ακόμα σε εκκρεμότητα.
Αναφορικά με τα υφιστάμενα εντάλματα με ελλιπή στοιχεία, γίνεται εκτενής αναφορά στην παράγραφο
4.2.6 της Έκθεσής μας.
Συστάσεις:
α.
Το ΥΔΔΤ να αξιολογήσει, το συντομότερο, την εισήγηση για τροποποίηση του περί Ποινικής
Δικονομίας Νόμου (Κεφ. 155), έτσι ώστε να απαιτείται η καταγραφή του αριθμού ταυτότητας και
άλλων απαραίτητων στοιχείων, πριν από την καταχώριση του κατηγορητηρίου στο Δικαστήριο.
β.
Το Ανώτατο Δικαστήριο να μελετήσει το ενδεχόμενο διασύνδεσης του μηχανογραφικού
συστήματος των Δικαστηρίων, που βρίσκεται σε εξέλιξη, με συστήματα άλλων Υπηρεσιών, όπως το
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου
Παραλήπτη, έτσι ώστε να είναι εφικτή η επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων του οφειλέτη και
να διευκολυνθεί η εξεύρεση επιπρόσθετων στοιχείων για τα υφιστάμενα εντάλματα με ελλιπή
στοιχεία.
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Σύμφωνα με τα σχόλια των Επαρχιακών Δικαστηρίων Λευκωσίας και Πάφου, που μας διαβίβασε η
Αρχιπρωτοκολλητής, τα πρωτοκολλητεία αποστέλλουν κατά καιρούς ενημερωτικές επιστολές στους
δικηγόρους, τονίζοντας την αδυναμία εκτέλεσης των ενταλμάτων με ελλιπή στοιχεία και στις
περιπτώσεις όπου οι δικηγόροι αποστείλουν νέα στοιχεία για τους οφειλέτες, τότε τα εντάλματα
προωθούνται ξανά στην Αστυνομία για εκτέλεση. Επιπρόσθετα, σε νέες υποθέσεις του Επαρχιακού
Δικαστηρίου Λευκωσίας, ο κατηγορούμενος σημειώνει την ταυτότητά του σε έντυπο που υπογράφει
κατά την πρώτη εμφάνισή του στο Δικαστήριο.
Παράλληλα, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσία σημειώνει ότι με την τροποποίηση του περί Ποινικής
Δικονομίας Νόμου, η καταγραφή των στοιχείων του κατηγορούμενου θα πρέπει να είναι προϋπόθεση
για την καταχώρηση ποινικής υπόθεσης.
4.1.3

Πρόστιμα μέχρι €250

Σύμφωνα με το άρθρο 118(1) του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου (Κεφ. 155), εάν η συνολική χρηματική
ποινή που διατάχθηκε να καταβληθεί δεν υπερβαίνει τα €250, αυτή είναι πληρωτέα αμέσως, εκτός αν το
Δικαστήριο αυτεπάγγελτα ή ύστερα από αίτηση του προσώπου εναντίον του οποίου εκδόθηκε το
διάταγμα, για ειδικούς λόγους που θα αναφέρονται στο διάταγμα, διατάξει διαφορετικά.
Η Υπηρεσία μας θεωρεί πολύ σημαντική την πιστή εφαρμογή της πιο πάνω νομοθετικής διάταξης, αφού
αυτό μειώνει τη γραφειοκρατία και το διοικητικό κόστος που προκύπτει από την έκδοση και εκτέλεση
ενταλμάτων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου το ύψος του προστίμου είναι δυσανάλογα χαμηλό.
Στο 10% του δείγματος υποθέσεων που ελέγξαμε, στις οποίες επιβλήθηκε πρόστιμο μέχρι €250, δεν
αναφερόταν κατά πόσο ο κατηγορούμενος ήταν παρών ή απών στη δίκη και επομένως δεν μπορέσαμε
να καταλήξουμε σε ασφαλές συμπέρασμα ως προς το εάν η άμεση είσπραξη της χρηματικής ποινής ήταν
εφικτή.
Από τις υπόλοιπες περιπτώσεις, εντοπίσαμε και πάλι υποθέσεις στις οποίες, παρόλο που η ποινή ήταν
μικρότερη των €250 και οι κατηγορούμενοι ήταν παρόντες στη δίκη, η ποινή δεν εισπράχθηκε αμέσως,
αλλά εκδόθηκε ένταλμα.
Συστάσεις:
α.
Να δοθούν αυστηρές οδηγίες προς τους πρωτοκολλητές όπως, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις
ποινών μικρότερων των €250, αναγράφεται πάντοτε στο πρακτικό της υπόθεσης, με σαφήνεια, κατά
πόσο ο κατηγορούμενος ήταν παρών στη δίκη.
β.
Να δοθούν οδηγίες ούτως ώστε, στις περιπτώσεις επιβολής ποινών μικρότερης των €250, όπου
οι κατηγορούμενοι είναι παρόντες στη δίκη, αυτές να εισπράττονται αμέσως, σύμφωνα με τις
πρόνοιες της νομοθεσίας.
γ.
Να μελετηθεί το ενδεχόμενο τροποποίησης της νομοθεσίας, έτσι ώστε το ποσό των €250, ή
οποιοδήποτε άλλο ποσό κριθεί καταλληλότερο, να εισπράττεται αμέσως σε όλες τις περιπτώσεις,
ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, και να εκδίδεται ένταλμα μόνο για το υπόλοιπο ποσό, ώστε να
διασφαλίζεται, το συντομότερο, η είσπραξη τουλάχιστον ενός ελάχιστου ποσού.
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4.1.4

Αποστολή γραπτής ειδοποίησης

Με στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας έκδοσης και εκτέλεσης ενταλμάτων και μείωσης του
συνεπαγόμενου διοικητικού κόστους, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε παλαιότερα στον Αρχιπρωτοκολλητή
του Ανωτάτου Δικαστηρίου, την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, ώστε τα Πρωτοκολλητεία των
Επαρχιακών Δικαστηρίων, πριν από την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων, να αποστέλλουν αμέσως
γραπτή ειδοποίηση στους καταδικασθέντες για καταβολή του οφειλόμενου ποσού μέσα σε
συγκεκριμένη προθεσμία, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι, σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής, θα
εκδίδεται αμέσως το σχετικό ένταλμα, τα έξοδα έκδοσης και εκτέλεσης του οποίου θα βαρύνουν
αποκλειστικά τον καταδικασθέντα.
Παρόλο που η σχετική νομοθεσία δεν τροποποιήθηκε, η εισήγηση της Υπηρεσίας μας εφαρμόζεται στην
πράξη από τα περισσότερα Επαρχιακά Δικαστήρια, με πολύ θετικά αποτελέσματα. Η τακτική αυτή
τερματίστηκε
από
το
Επαρχιακό
Χρηματικές ποινές που ελέγχθηκαν
Δικαστήριο Λάρνακας τον Ιούλιο του 2014
και από το Επαρχιακό Δικαστήριο 100%
Αμμοχώστου από τις αρχές του 2014.
80%
Επισημαίνουμε
επίσης
ότι,
δεν
αποστέλνονται γραπτές ειδοποιήσεις σε
60%
όλες τις υποθέσεις όπου το Δικαστήριο
40%
επιβάλλει χρηματική ποινή. Στο γραφικό
παρουσιάζεται
το
ποσοστό
των
20%
χρηματικών ποινών του δείγματος που
0%
εισπράχθηκε πριν την έκδοση εντάλματος,
Ε.Δ. Λευκωσίας
Ε.Δ. Λεμεσού
Ε.Δ. Λάρνακας
και
καταδεικνύει
τη
σημαντική
Ποινές για τις οποίες χρειάστηκε να εκδοθεί ένταλμα
συνεισφορά της αποστολής γραπτών
Ποινές που εισπράχθηκαν πριν την έκδοση εντάλματος
ειδοποιήσεων στη μείωση του αριθμού
των ενταλμάτων που χρειάζεται τελικά να
εκδοθούν.
Συστάσεις:
α.
Λαμβάνοντας υπόψη τη θετική συνεισφορά του πιο πάνω μέτρου στην άμεση είσπραξη ποινών
και μείωση των ενταλμάτων που εκδίδονται, που επιφέρει μείωση στο σχετικό διοικητικό κόστος,
εισηγούμαστε όπως η πιο πάνω πρακτική υιοθετηθεί από όλα τα Δικαστήρια.
β.
Εισηγούμαστε επίσης όπως αποστέλνονται γραπτές ειδοποιήσεις πριν την έκδοση του
εντάλματος, σε όλες τις περιπτώσεις επιβολής χρηματικής ποινής από το Δικαστήριο.
γ.
Με τη μηχανογράφηση των Δικαστηρίων, εισηγούμαστε όπως ληφθεί πρόνοια για
αυτοματοποιημένη ειδοποίηση των οφειλετών, μέσω αποστολής μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο
ή/και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Σύμφωνα με τα σχόλια του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας που μας διαβίβασε η
Αρχιπρωτοκολλητής, η εφαρμογή της πιο πάνω πρακτικής γινόταν κατά το παρελθόν, με τη βοήθεια και
συνεργασία της Αστυνομίας. Έπαψε όμως να εφαρμόζεται αφού, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν
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υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός αστυνομικών για να μπορούν να εκτελούν την πιο πάνω εργασία.
Αναφέρεται επίσης ότι το Δικαστήριο αδυνατεί στην εφαρμογή του μέτρου, λόγω μειωμένου
προσωπικού.
Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, σύμφωνα με την απάντηση που μας διαβίβασε η Αρχιπρωτοκολλητής,
εισηγείται όπως, για την αποστολή ειδοποιήσεων και σε ιδιωτικές υποθέσεις, επεκταθεί η συνεργασία
του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου με την Αστυνομία.
Τέλος, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αναφέρει ότι λόγω υποστελέχωσης, δεν είναι εφικτό, στο
παρόν στάδιο να αποστέλνονται γραπτές ειδοποιήσεις και σε άλλες υποθέσεις.
4.1.5

Αποπληρωμή με δόσεις

Λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν τα τελευταία χρόνια, οι Δικαστικές
αποφάσεις δίνουν το δικαίωμα στους κατηγορούμενους για αποπληρωμή των προστίμων που τους
επιβάλλονται σε αριθμό ισόποσων δόσεων. Σύμφωνα με την πρακτική που ακολουθείται σήμερα, οι
φάκελοι των υποθέσεων, όπου, με βάση απόφαση Δικαστηρίου, ο οφειλέτης θα εξοφλήσει την ποινή
που του επιβλήθηκε με δόσεις, φυλάσσονται ξεχωριστά και όταν ο οφειλέτης προσέλθει για καταβολή
της δόσης του, τότε αναζητείται ο φάκελος, στον οποίο αρχειοθετείται η απόδειξη είσπραξης. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, οι φάκελοι ελέγχονται κάθε δύο-τρεις μήνες και για τις περιπτώσεις όπου δεν
έχει καταβληθεί η δόση, προωθείται η διαδικασία έκδοσης εντάλματος. Η πιο πάνω διαδικασία για την
παρακολούθηση της έγκαιρης καταβολής των δόσεων είναι, κατά την άποψή μας, χρονοβόρα και μη
αποτελεσματική.
Συστάσεις:
α.
Για καλύτερη παρακολούθηση των υποθέσεων, που αφορούν σε αποπληρωμή με δόσεις, να
ετοιμαστεί σχετικό ηλεκτρονικό μητρώο, στο οποίο να καταγράφονται όλες οι εν λόγω υποθέσεις, με
τις διορίες που ισχύουν για κάθε οφειλέτη, το οποίο να ενημερώνεται με κάθε αποπληρωμή δόσης.
β.
Με τη μηχανογράφηση των Δικαστηρίων, το πιο πάνω μητρώο θα μπορεί να αποτελεί μια
αναφορά του Μητρώου Υποθέσεων, όπου θα εμφανίζονται οι υποθέσεις στις οποίες επιβλήθηκε
ποινή που δεν εισπράχθηκε στο Δικαστήριο, για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί εντάλματα.
γ.
Κατά τη μηχανογράφηση των Δικαστηρίων, εισηγούμαστε όπως ληφθεί πρόνοια για
ηλεκτρονική αποπληρωμή των ποινών με δόσεις, μέσω διαδικτύου.
Στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, σύμφωνα με τα σχόλια που μας διαβίβασε η Αρχιπρωτοκολλητής,
τα εντάλματα εκδίδονται εφόσον παρέλθει ο χρόνος της ειδοποίησης που αποστέλλεται στον οφειλέτη
από το πρωτοκολλητείο, ανεξάρτητα από το εάν το Δικαστήριο διέταξε όπως το ποσό πληρωθεί με
δόσεις. Στον χώρο των Δικαστηρίων παραμένουν μόνο οι περιπτώσεις όπου ο πολίτης ανταποκρίνεται
στη γραπτή ειδοποίηση και αρχίσει να καταβάλλει το ποσό σε δόσεις πριν την έκδοση του εντάλματος.
Σημειώνουμε ότι, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, οι υποθέσεις που παραμένουν στο Δικαστήριο είναι
πολλές και η παρακολούθησή τους χρονοβόρα.
Σύμφωνα με τα σχόλια του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου που μας διαβίβασε η Αρχιπρωτοκολλητής,
ο έλεγχος των φακέλων είναι εύκολος, αφού μέσα σε αυτόν υπάρχει πίνακας όπου αναγράφεται το ποσό
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του προστίμου, καθώς και αναλυτική κατάσταση των δόσεων που έχουν γίνει πληρωμές, μαζί με την
ημερομηνία πληρωμής τους.
Η Υπηρεσία μας εξακολουθεί να έχει την άποψη ότι η καταχώριση των υποθέσεων αυτών σε ηλεκτρονικό
μητρώο, θα καταστήσει πιο εύκολο και αποτελεσματικό τον εντοπισμό των υποθέσεων που
παραβιάζουν τις οδηγίες του Δικαστή, αφού, εξ όσων γνωρίζουμε, στα υπόλοιπα Επαρχιακά Δικαστήρια,
τα οποία έχουν σαφώς μεγαλύτερο αριθμό τέτοιων υποθέσεων, δεν ετοιμάζεται πίνακας με αναλυτική
κατάσταση των πληρωμών.
4.1.6

Εγγυήσεις

Κατά την εκδίκαση διαφόρων ποινικών υποθέσεων, τα Επαρχιακά Δικαστήρια απαιτούν την κατάθεση
εγγύησης, προς εξασφάλιση της παρουσίας του κατηγορουμένου στην επόμενη ακροαματική
διαδικασία. Σε αρκετές από τις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται, βάσει απόφασης του Επαρχιακού
Δικαστηρίου, πρόστιμο, το οποίο πολύ συχνά δεν εισπράττεται αμέσως, με αποτέλεσμα να ακολουθείται
η διαδικασία έκδοσης εντάλματος προστίμου, ενώ παράλληλα η εγγύηση που υποβλήθηκε επιστρέφεται
στον οφειλέτη του προστίμου. Σε προηγούμενες επιστολές μας εισηγηθήκαμε όπως εξεταστεί το
ενδεχόμενο αποκοπής του ποσού του προστίμου από το ποσό της εγγύησης, πριν αυτό επιστραφεί.
Όπως προκύπτει, δύο Επαρχιακά Δικαστήρια εφαρμόζουν την πιο πάνω τακτική, ενώ στα υπόλοιπα
διενεργείται αποκοπή του προστίμου μόνο εάν υπάρχει τέτοια ρητή οδηγία στη δικαστική απόφαση.
Συστάσεις:
α.
Να εξεταστεί το ενδεχόμενο τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας, ώστε να επιβάλλεται
γενική εγγύηση, η οποία να καλύπτει και την αποκοπή του επιδικασμένου προστίμου αμέσως μετά
την έκδοση της απόφασης.
β.
Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει κατατεθειμένη εγγύηση, να δίνονται οδηγίες όπως το ποσό της
εγγύησης συμψηφίζεται με το πρόστιμο που επιβλήθηκε, πριν την επιστροφή του στον δικαιούχο.
4.1.7

Έκδοση ενταλμάτων

Τα εντάλματα ετοιμάζονται από λειτουργούς των Δικαστηρίων και ακολούθως προωθούνται στους
Επαρχιακούς Δικαστές για υπογραφή, χωρίς να συνοδεύονται από τους φακέλους των σχετικών
υποθέσεων και τις αποφάσεις τους. Από δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε σε φακέλους
ποινικών υποθέσεων, με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο τα σχετικά εντάλματα, που αφορούσαν σε
χρηματικές ποινές, εκδόθηκαν ορθά, εντοπίσαμε και πάλι περίπτωση όπου εκδόθηκε ένταλμα με
λανθασμένο ποσό.
Το θέμα αναμένεται να επιλυθεί με τη μηχανογράφηση των Δικαστηρίων, όπου όλα τα στοιχεία της
υπόθεσης θα είναι καταχωρισμένα στο σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή, έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα
ηλεκτρονικής έκδοσης του εντάλματος με όλα τα σχετικά στοιχεία.
Σύσταση: Μέχρι την εφαρμογή μηχανογραφικού συστήματος, εισηγούμαστε όπως, κατά την
υπογραφή των ενταλμάτων, προσκομίζονται μαζί με τα εντάλματα και οι αποφάσεις των Δικαστών,
έτσι ώστε να είναι εφικτή η επαλήθευση ότι αυτά συνάδουν μεταξύ τους.

20

EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΤ/01/2021

4.1.8

Επιβεβαίωση έκδοσης εντάλματος σε όλες τις περιπτώσεις

Για επιβεβαίωση της έκδοσης εντάλματος σε όλες τις περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται, ελέγξαμε κατά
πόσο στις υποθέσεις του δείγματος που επιβλήθηκε χρηματική ποινή, αναγράφεται ο αριθμός
εντάλματος ή ο αριθμός απόδειξης είσπραξης στα Μητρώα Υποθέσεων που τηρούνται στα Δικαστήρια.
Από τον πιο πάνω έλεγχο προέκυψαν σημαντικές αδυναμίες στην τήρηση των Μητρώων. Συγκεκριμένα,
διαπιστώσαμε τα πιο κάτω:
α.

Λανθασμένη ή καθόλου ενημέρωση του Μητρώου ως προς τις εισπράξεις χρηματικών ποινών πριν
την έκδοση εντάλματος. Ενδεικτικά αναφέρονται τα πιο κάτω:


Εντοπίσαμε περιπτώσεις όπου εισπράχθηκε χρηματική ποινή πριν την έκδοση του εντάλματος
και στο Μητρώο Υποθέσεων αναγράφηκε η ένδειξη “PAID”, χωρίς αναφορά στον αριθμό
απόδειξης είσπραξης, γεγονός που καθιστά δύσκολη την επιβεβαίωση της ορθότητας της
καταχώρισης.



Εντοπίσαμε περιπτώσεις όπου η είσπραξη δεν είχε καταχωριστεί στο Μητρώο Υποθέσεων.



Στις περιπτώσεις είσπραξης του προστίμου με δόσεις, δεν αναγράφονται πάντοτε όλα τα ποσά
και οι αριθμοί των αποδείξεων είσπραξης στο Μητρώο Υποθέσεων.

β.

Ο αριθμός εντάλματος που καταχωρίστηκε ήταν λανθασμένος.

γ.

Δεν είχε καταχωριστεί ο αριθμός εντάλματος στο Μητρώο Υποθέσεων.

δ.

Λανθασμένη καταχώριση του ποσού της ποινής.

ε.

Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός των φακέλων υποθέσεων και
επομένως δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε την ορθότητα των σχετικών καταχωρίσεων στο
Μητρώο Υποθέσεων.

Για τις πιο πάνω περιπτώσεις, έχουμε ήδη ενημερώσει αναλυτικότερα τα Επαρχιακά Δικαστήρια που τα
αφορούν, με ξεχωριστές επιστολές.
Συστάσεις:
α.

Να δοθούν οδηγίες ως προς την ορθή τήρηση των Μητρώων Υποθέσεων.

β.
Να διενεργείται περιοδικός έλεγχος των Μητρώων Υποθέσεων, για επιβεβαίωση ότι, για όλες
τις υποθέσεις στις οποίες επιδικάστηκε χρηματική ποινή, εισπράχθηκε το ποσό ή εκδόθηκε ένταλμα
προστίμου.
γ.
Να ληφθούν πρόνοιες ώστε, με τη μηχανογράφηση των Δικαστηρίων, το Μητρώο Υποθέσεων
να τηρείται ηλεκτρονικά και να υπάρχει δικλίδα ασφαλείας, η οποία να διασφαλίζει ότι, για όλες τις
υποθέσεις όπου επιβάλλεται χρηματική ποινή, θα αναγράφεται ο αριθμός της απόδειξης είσπραξης
ή ο αριθμός του εντάλματος πληρωμής.
4.1.9

Μη έκδοση 285 ενταλμάτων στο Ε.Δ. Λεμεσού από το 2011

Όπως αναφέραμε επανειλημμένα σε επιστολές της Υπηρεσίας μας, μετά από απόφαση του Ανωτάτου
Δικαστηρίου, ημερ. 18.11.2011, για ακύρωση εντάλματος τύπου Δ24 "Ένταλμα φυλάκισης για την

21

EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΤ/01/2021

είσπραξη χρηματικής ποινής", που αφορούσε σε διατροφή, για τον λόγο ότι το ένταλμα εκδόθηκε χωρίς
να δοθεί στον οφειλέτη η δυνατότητα να ακουστεί ενώπιον του Δικαστηρίου, οι Δικαστές του
Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού σταμάτησαν να υπογράφουν διατάγματα για έκδοση ενταλμάτων
αυτού του τύπου.
Παρόλο που με την τροποποίηση του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου (21(Ι)/2012), το θέμα των
ενταλμάτων διατροφής έχει ρυθμιστεί από τους πλείστους Δικαστές, εντούτοις εξακολουθεί να εκκρεμεί
η υπογραφή διαταγμάτων για την έκδοση ενταλμάτων τύπου Δ24 σε 285 ποινικές υποθέσεις, από
συγκεκριμένο Δικαστή, με αποτέλεσμα να εκκρεμεί η έκδοση των αντίστοιχων ενταλμάτων και οι
δικαιούχοι να μην μπορούν να εισπράξουν τα χρήματά τους, που ανέρχονταν στο συνολικό ποσό ύψους
€145.145.
Αναφέρουμε ότι για το θέμα, που περιλήφθηκε και στην Έκθεσή μας αρ. ΕΝΤ/01/2017, η
Αρχιπρωτοκολλητής μάς ανέφερε ότι το θέμα πιθανό να μπορεί να επιλυθεί με ενεργό εμπλοκή του
Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ωστόσο, παρά το ότι εκκρεμεί για δέκα περίπου χρόνια, δεν έχουν προωθηθεί
οποιεσδήποτε ενέργειες για επίλυσή του.
Σύσταση: Να προωθηθούν ενέργειες για εξεύρεση νόμιμου τρόπου υπογραφής των 285 διαταγμάτων,
ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση των σχετικών ενταλμάτων.
4.1.10 Παράδοση των ενταλμάτων στην Αστυνομία για εκτέλεση και παρακολούθησή
τους από τα Δικαστήρια
Μετά την έκδοσή του, το ένταλμα καταχωρίζεται σε χειρόγραφο Μητρώο Ενταλμάτων που τηρείται σε
κάθε Επαρχιακό Δικαστήριο και παραδίδεται στην Αστυνομία για εκτέλεση με προσυπογραφή του
παραλήπτη στο Μητρώο αυτό. Όταν η Αστυνομία εισπράξει, είτε ολόκληρο, είτε μέρος του οφειλόμενου
ποσού, αυτό κατατίθεται στην τράπεζα και το ένταλμα επιστρέφεται στο Δικαστήριο, μαζί με τη σχετική
απόδειξη είσπραξης. Ακολούθως, ενημερώνεται σχετικά το Μητρώο Ενταλμάτων και το εισπραχθέν
ποσό καταμερίζεται στους δικαιούχους. Αν δεν εισπράχθηκε ολόκληρο το ποσό του εντάλματος, τότε
αυτό επιστρέφεται στην Αστυνομία για είσπραξη του υπόλοιπου ποσού. Επίσης, σε ορισμένες
περιπτώσεις τα εντάλματα επιστρέφονται ανεκτέλεστα στο Δικαστήριο για διάφορους λόγους και τα
Μητρώα Ενταλμάτων ενημερώνονται σχετικά.
Διαπιστώσαμε ότι, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, όταν εισπράττονται εντάλματα με δόσεις, δεν
καταχωρίζονται στα Μητρώα Ενταλμάτων όλες οι αποδείξεις είσπραξης, ενώ ο Αστυνομικός που
παραλαμβάνει το ένταλμα, δεν υπογράφει το Μητρώο Ενταλμάτων κάθε φορά. Το γεγονός αυτό έχει ως
αποτέλεσμα, να παρουσιάζεται εσφαλμένη εικόνα στις περιπτώσεις ενταλμάτων που δεν έχουν ακόμη
εξοφληθεί και να μην μπορεί να τεκμηριωθεί η επιστροφή του εντάλματος στην Αστυνομία, για εκτέλεση
του υπόλοιπου ποσού.
Αναφέρουμε επίσης ότι, τα Δικαστήρια δεν ενημερώνονται έγκαιρα για περιπτώσεις εκτέλεσης
ενταλμάτων με φυλάκιση του οφειλέτη. Εκτενέστερη αναφορά για αυτές τις περιπτώσεις γίνεται στην
παράγραφο 4.2.14 της Έκθεσής μας.
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Συστάσεις:
α.
Τα Μητρώα Ενταλμάτων να ενημερώνονται με όλες τις εισπράξεις, έτσι ώστε να παρουσιάζουν
ορθή και ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την κατάσταση του κάθε εντάλματος.
β.
Κατά τη μηχανογράφηση των Δικαστηρίων, που μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη στην
ορθή παρακολούθηση των ενταλμάτων από τα Δικαστήρια, να εξεταστεί το ενδεχόμενο τήρησης
ηλεκτρονικών Μητρώων Ενταλμάτων και διασύνδεση του συστήματος με το μηχανογραφημένο
σύστημα της Αστυνομίας, ώστε η παράδοση των ενταλμάτων να διενεργείται ηλεκτρονικά. Με τον
τρόπο αυτό θα παρέχεται η δυνατότητα εντοπισμού της κατάστασης κάθε εντάλματος ανά πάσα
στιγμή.
4.1.11 Εντάλματα άλλων Επαρχιών
Εάν ο τόπος διαμονής ενός οφειλέτη εντάλματος βρίσκεται σε διαφορετική Επαρχία από αυτή από την
οποία εκδόθηκε το ένταλμα, τότε το ένταλμα αποστέλλεται από το Επαρχιακό Δικαστήριο που το
έκδωσε, στο Επαρχιακό Δικαστήριο της Επαρχίας διαμονής του οφειλέτη. Εκεί το ένταλμα καταχωρίζεται
εκ νέου στο Μητρώο Ενταλμάτων του Δικαστηρίου, δίδεται νέος αύξων αριθμός και παραδίδεται στην
Αστυνομία για εκτέλεση. Λόγω της πιο πάνω τακτικής, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι η Αστυνομία
καταχώρισε στο μηχανογραφικό της σύστημα όλα τα εντάλματα που εκδόθηκαν από τα Δικαστήρια. Στο
πιο κάτω Γραφικό παρουσιάζονται τα εντάλματα που εκδόθηκαν εντός του 2018 και 2019 ανά Επαρχιακό
Δικαστήριο και τα εντάλματα που καταχωρίστηκαν στο μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας. Όπως
προκύπτει, ο αριθμός ενταλμάτων που καταχωρίζονται στο μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας
είναι συστηματικά χαμηλότερος από τον αριθμό των ενταλμάτων που εκδίδονται. Από δειγματοληπτικό
έλεγχο που διενεργήσαμε, διαπιστώσαμε ότι οι περισσότερες διαφορές προκύπτουν λόγω ενταλμάτων
άλλων Επαρχιών.

Εντάλματα 2018-19 ανά επαρχία
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Εκδόσεις σύμφωνα με τα Μητρώα Ενταλμάτων του Δικαστηρίου
Καταχωρίσεις στο μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας

Σύσταση: Να μελετηθεί το ενδεχόμενο όπως δίδεται ενιαίος Παγκύπριος αύξων αριθμός στα
εντάλματα, ώστε να υπερπηδηθούν τα προβλήματα που προκύπτουν από την αλλαγή του αριθμού
εντάλματος, στις περιπτώσεις όπου εκτελείται σε διαφορετική Επαρχία από εκείνη της έκδοσής του.
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Τα εντάλματα μπορούν να φέρουν διακριτικό που να αντιστοιχεί στην Επαρχία έκδοσης π.χ. το πρώτο
ένταλμα του 2021 της Επαρχίας Λευκωσίας θα είναι το 200001/21, της Λεμεσού το 500001/21 κοκ.
4.1.12 Εκτέλεση ενταλμάτων άλλης Επαρχίας
Όταν το ένταλμα εισπραχθεί και επιστραφεί από την Αστυνομία στο Δικαστήριο, ενημερώνεται το
Μητρώο Ενταλμάτων και ακολούθως το ένταλμα αποστέλλεται στο πρωτόδικο Επαρχιακό Δικαστήριο
μαζί με την είσπραξη, ώστε να γίνει η λογιστική ταξινόμηση του ποσού και η ενημέρωση του οικείου
Μητρώου Ενταλμάτων. Η πιο πάνω διαδικασία καθίσταται ιδιαίτερα χρονοβόρα, στις περιπτώσεις
ενταλμάτων που εξοφλούνται με δόσεις, αφού αυτά τα εντάλματα θα πρέπει να διακινούνται αρκετές
φορές, μέχρι την εξόφλησή τους και μεταξύ των Επαρχιακών Δικαστηρίων, πέραν της Αστυνομίας.
Σύμφωνα με τα όσα μας ανέφεραν τα Επαρχιακά Δικαστήρια και οι ΟΥΛΕΕ, σε αυτές τις περιπτώσεις,
από την παράδοση του εντάλματος από την Αστυνομία στο Δικαστήριο για είσπραξη μια δόσης, μέχρι
την επιστροφή του στην Αστυνομία για είσπραξη της επόμενης, μπορεί να παρέλθει χρόνος άνω των δύο
μηνών. Σημειώνεται ότι, συνήθως το ποσό της καθορισθείσας δόσης είναι ασήμαντο (π.χ. €10 - €20
μηνιαίως), με αποτέλεσμα το διοικητικό κόστος που προκύπτει από αυτή την πολύπλοκη και χρονοβόρα
διαδικασία να είναι σημαντικά υψηλότερο.
Σύσταση: Να εξεταστεί, στο πλαίσιο της μηχανογράφησης των Δικαστηρίων, το ενδεχόμενο η
λογιστική ταξινόμηση των εισπράξεων να γίνεται από το Επαρχιακό Δικαστήριο διαμονής του
οφειλέτη και η επιστροφή του εντάλματος στο Δικαστήριο που το έκδωσε να γίνεται με την εξόφλησή
του, για σκοπούς αρχειοθέτησης.
4.1.13 Εκτέλεση ενταλμάτων από άλλο ΟΥΛΕΕ/Αστυνομικό Σταθμό
Σε ορισμένες περιπτώσεις, διενεργείται είσπραξη ενταλμάτων από Αστυνομικούς Σταθμούς ή
Τμήματα που δεν έχουν στην κατοχή τους το πρωτότυπο ένταλμα. Για τα εντάλματα που
εισπράττονται και αφορούν στην ίδια Επαρχία, συμφωνήθηκε όπως οι Αστυνομικοί
Σταθμοί/ΟΥΛΕΕ, υποβάλλουν στα Επαρχιακά Δικαστήρια τις πρωτότυπες αποδείξεις είσπραξης
μαζί με τα σχετικά εντάλματα. Για εντάλματα που έχουν εκδοθεί σε άλλες Επαρχίες, οι Σταθμοί που
τα εκτελούν, ενημερώνουν τηλεφωνικώς τον Σταθμό που αφορά στο ένταλμα και αποστέλλουν, με
τηλεομοιότυπο, την απόδειξη είσπραξης. Στη συνέχεια αποστέλλουν την πρωτότυπη απόδειξη
είσπραξης, μαζί με αντίγραφο του εντάλματος, στο Δικαστήριο. Ο Σταθμός που έχει στην κατοχή
του το πρωτότυπο ένταλμα, το αποστέλλει μαζί με το αντίγραφο της απόδειξης είσπραξης στο
Δικαστήριο. Από πλευράς Δικαστηρίου, με την παραλαβή της πρωτότυπης απόδειξης είσπραξης,
διενεργείται η λογιστική ταξινόμηση του ποσού και η ενημέρωση του Μητρώου Ενταλμάτων, ενώ
αναμένεται η παραλαβή του πρωτότυπου εντάλματος για την αντιστοίχισή του με την απόδειξη
είσπραξης και, αν αφορά σε είσπραξη δόσης, επιστροφή του στην Αστυνομία.
Από τον έλεγχο, εντοπίσαμε στα Επαρχιακά Δικαστήρια πρωτότυπες αποδείξεις είσπραξης, μερικές
από τις οποίες με ημερομηνία είσπραξης εντός του 2014 και 2015, οι οποίες δεν είχαν
αντιστοιχηθεί με τα πρωτότυπα εντάλματα. Από περαιτέρω διερεύνηση, διαπιστώσαμε ότι
ορισμένες από αυτές τις εισπράξεις δεν ήταν καταχωρισμένες στο μηχανογραφικό σύστημα της
Αστυνομίας, με αποτέλεσμα ορισμένα εντάλματα να παρουσιάζονται ως ανεκτέλεστα, ενώ είχαν
εισπραχθεί.
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Επιπρόσθετα, όπως μας αναφέρθηκε, ορισμένοι Αστυνομικοί Σταθμοί δεν τηρούν τη συμφωνία
αναφορικά με τα εντάλματα που εισπράττονται και αφορούν στην ίδια Επαρχία, αλλά
αποστέλλουν στο Δικαστήριο μόνο αντίγραφο του εντάλματος.
Σύσταση: Τα Δικαστήρια να αποστείλουν στην ηγεσία της Αστυνομίας κατάλογο των ενταλμάτων
που εισπράχθηκαν και εκκρεμεί η αντιστοίχισή τους με τις αποδείξεις είσπραξης. Η πιο πάνω
ενημέρωση, να επαναλαμβάνεται όποτε χρειάζεται.
4.1.14 Εντάλματα κατά εταιρειών που τελούν υπό εκκαθάριση
Τα εντάλματα κατά εταιρειών που τελούν υπό εκκαθάριση, χαρακτηρίζονται ως μη εκτελεσθέντα
από την Αστυνομία και επιστρέφονται στα Δικαστήρια. Όπως μας αναφέρθηκε, τα Επαρχιακά
Δικαστήρια δεν προβαίνουν σε οποιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες σε σχέση με τα εντάλματα
αυτά, με εξαίρεση το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, το οποίο ενημερώνει σχετικά τις
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή τον δικηγόρο του δικαιούχου.
Σύσταση: Στις περιπτώσεις ενταλμάτων που αφορούν σε εταιρείες που τελούν υπό εκκαθάριση
και επιστρέφονται ανεκτέλεστα, τα Δικαστήρια να ενημερώνουν αμέσως τους δικαιούχους,
ώστε να είναι σε θέση να ενημερώσουν τον εκκαθαριστή/διαχειριστή, σε σχέση με τις
απαιτήσεις τους.
Τα Επαρχιακά Δικαστήρια Λευκωσίας και Πάφου, σύμφωνα με τις απαντήσεις που μας διαβίβασε η
Αρχιπρωτοκολλητής, εξέφρασαν την άποψη ότι, από τη στιγμή που η Αστυνομία διαπιστώσει ότι μια
εταιρεία είναι διαλυμένη, τότε μπορεί να αποταθεί στον διαχειριστή. Αντίθετα, ο Αρχηγός Αστυνομίας
μάς ανέφερε ότι συμφωνεί με την πιο πάνω εισήγηση.
Λόγω της διαφωνίας που υπάρχει στον χειρισμό των ενταλμάτων, που αφορούν σε εταιρείες που είναι
υπό εκκαθάριση ή διαχείριση, το Δικαστήριο με την Αστυνομία θα πρέπει να καθορίσουν κοινή πολιτική,
ως η σύστασή μας στην παράγραφο 4.2.10(β).
4.1.15 Εντάλματα εναντίον ατόμων που απεβίωσαν
Διαπιστώσαμε ότι ορισμένα Δικαστήρια δεν προέβαιναν στις απαιτούμενες ενέργειες αναφορικά
με τα εντάλματα που επιστρέφονταν ανεκτέλεστα από την Αστυνομία, λόγω θανάτου του
οφειλέτη.
Σύσταση: Με την παραλαβή ανεκτέλεστων ενταλμάτων από την Αστυνομία, λόγω θανάτου του
οφειλέτη, τα Δικαστήρια να ενημερώνουν αμέσως το Πρωτοκολλητείο Διαχειρίσεων, ώστε το
οφειλόμενο ποσό να ληφθεί υπόψη στη διαχείριση του ατόμου, εάν υπάρχει. Εάν δεν υπάρχει
ενδεχόμενο είσπραξης, να υποβάλλονται στην αρμόδια Επιτροπή Διαγραφής Χρεών.
4.1.16 Μηχανογράφηση Δικαστηρίων
Η λειτουργία της Δικαστικής Υπηρεσίας βασίζεται σε χειροκίνητες διαδικασίες. Η απουσία
μηχανογραφικού συστήματος για έκδοση και παρακολούθηση των ενταλμάτων στα Δικαστήρια,
καθιστά τις διαδικασίες που εφαρμόζονται απηρχαιωμένες, χρονοβόρες και επιρρεπείς σε λάθη,
ενώ παράλληλα συνεπάγονται αυξημένο διοικητικό κόστος για τη διεκπεραίωση γραφειοκρατικών
διαδικασιών, χωρίς προστιθέμενη αξία.
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Εντός του 2017, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό
(ΤΥΠ2017/008/Α/Α) για την «αγορά δικαιώματος χρήσης διαδικτυακού πληροφοριακού
συστήματος διοίκησης Δικαστηρίων (σύστημα η-Δικαιοσύνη), εκπαίδευση του προσωπικού και
δικαίωμα της κυβέρνησης για αγορά του εν λόγω συστήματος». Στόχος του έργου είναι ο
εκσυγχρονισμός των διαδικασιών των Δικαστηρίων, με την αγορά δικαιώματος χρήσης ενός
διαδικτυακού συστήματος, το οποίο θα παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τόσο προς τα Δικαστήρια
για την εσωτερική τους λειτουργία, όσο και προς το κοινό που θα χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες. Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε σε ιδιωτική εταιρεία τον Σεπτέμβριο του 2020 και το
σύστημα αναμένεται να τεθεί σε πιλοτική λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2021.
Στο μεταξύ, αναπτύχθηκε ενδιάμεση λύση ηλεκτρονικής καταχώρισης των υποθέσεων, η οποία
αναμενόταν να τεθεί σε λειτουργία στις 8.2.2021 αλλά αναστάλθηκε, λόγω του ότι τα Δικαστήρια
δεν ήταν έτοιμα να την εφαρμόσουν. Η ενδιάμεση λύση έχει τεθεί σε εικονική χρήση με τη συμβολή
των δικηγόρων και αναμένεται ότι θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για την εφαρμογή
ολοκληρωμένων λύσεων.
Η χρήση ψηφιακών λύσεων σε όλα τα στάδια των διαδικασιών, αναμένεται να οδηγήσει σε
σημαντική επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, παρέχοντας διαφάνεια και ευκολότερη
πρόσβαση στο δικαστικό σύστημα, στη λογοδοσία και τον έλεγχο της αποδοτικότητας, στην
ευκολότερη συλλογή στατιστικών δεδομένων και διοικητικής πληροφόρησης, σε βελτίωση της
εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς και σε αύξηση των δημοσίων εσόδων.
Ειδικά για τη διαχείριση των ενταλμάτων προστίμου, η μηχανογράφηση μπορεί να συντείνει
σημαντικά στην αποτελεσματικότητα και αύξηση της παραγωγικότητας καθώς και στη μείωση
ή/και εξάλειψη κινδύνων που αφορούν στις διαδικασίες, όπως αυτοί αναλύθηκαν στις
προηγούμενες παραγράφους. Επισημαίνουμε ότι, στα σχόλια των Επαρχιακών Δικαστηρίων
Λευκωσίας, Λάρνακας-Αμμοχώστου και Πάφου που μας διαβίβασε η Αρχιπρωτοκολλητής,
επισημαίνεται η αναγκαιότητα για σωστή εφαρμογή της μηχανογράφησης των ενταλμάτων το
συντομότερο, που αναμένεται ότι θα επιλύσει αρκετά από τα θέματα που αναφέρονται στην Έκθεσή
μας. Παρομοίως, σε ορισμένα προβλήματα που εντοπίσαμε στις διαδικασίες της Αστυνομίας, ο Αρχηγός
Αστυνομίας μάς ανέφερε ότι θα επιλυθούν με τη βοήθεια του μηχανογραφικού συστήματος των
Δικαστηρίων.
Στο Παράρτημα 3 συγκεντρώνουμε τις εισηγήσεις μας οι οποίες θα μπορούσαν, κατά την άποψή
μας, να συμβάλουν στην πιο αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία των μηχανισμών που
αφορούν στα εντάλματα προστίμου.

4.2

Ενότητα 2 - Διαχείριση και εκτέλεση των ενταλμάτων από τους ΟΥΛΕΕ
και το Τμήμα Πληροφορικής της Αστυνομίας

Τα κατεξοχήν αρμόδια όργανα για την εκτέλεση των ενταλμάτων είναι οι ανά Επαρχία Ουλαμοί
Εκτέλεσης Ενταλμάτων (ΟΥΛΕΕ) και οι Αστυνομικοί Σταθμοί Υπαίθρου. Ο γενικός συντονισμός τους
γίνεται από το Τμήμα Πληροφορικής της Αστυνομίας, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη
λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος ενταλμάτων, καθώς επίσης για την επιμόρφωση των
αρμόδιων Αστυνομικών.
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Με την παραλαβή ενταλμάτων από τα Δικαστήρια, αυτά καταχωρίζονται στο μηχανογραφικό
σύστημα ενταλμάτων της Αστυνομίας. Ο οφειλέτης καλείται, με επιστολή, να προσέλθει για
εξόφληση των οφειλών του και αν δεν το πράξει σε εύλογο χρονικό διάστημα, προωθείται
διαδικασία αναζήτησής του, για εκτέλεση του εντάλματος.
Σύμφωνα με το μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας, τον Δεκέμβριο του 2020 εκκρεμούσαν
προς εκτέλεση 284.443 εντάλματα εναντίον φυσικών προσώπων. Όπως αναφέρεται στο ένταλμα
φυλάκισης για την είσπραξη χρηματικής ποινής (έντυπο Δ.24), τα εντάλματα εναντίον φυσικών
προσώπων εκτελούνται με φυλάκιση, εκτός και αν ο οφειλέτης πληρώσει το ποσό του εντάλματος
το συντομότερο δυνατόν. Στις περιπτώσεις νομικών προσώπων, στο ένταλμα του Δικαστηρίου
γίνεται αναφορά σε κατάσχεση κινητής περιουσίας.
4.2.1

Παραλαβή των ενταλμάτων από την Αστυνομία

Με την έκδοση των ενταλμάτων από τα Δικαστήρια, αυτά παραδίδονται στους Αστυνομικούς
Σταθμούς και ΟΥΛΕΕ, ανάλογα με τη διεύθυνση διαμονής του οφειλέτη. Από τον έλεγχο,
διαπιστώσαμε ότι εκκρεμούσε η παραλαβή ενταλμάτων από ορισμένους Αστυνομικούς Σταθμούς
για μεγάλη χρονική περίοδο, με αποτέλεσμα για αρκετά εντάλματα να μην προωθείται
οποιαδήποτε ενέργεια εκτέλεσης. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι Αστυνομικοί
Σταθμοί, οι οποίοι δεν παρέλαβαν εντάλματα από το Δικαστήριο για περίοδο άνω των 60 ημερών
από τις 10.2.2021:
Αστυνομικός σταθμός

Αρ. ενταλμάτων που
εκκρεμούσαν για παραλαβή

Τελευταία ημερ. παραλαβής
ενταλμάτων

Αστυνομικός σταθμός Πισσουρίου

21

9/12/2020

Αστυνομικός σταθμός Πάχνας

24

10/11/2020

Αστυνομικός σταθμός Πλατρών

17

11/12/2020

Αστυνομικός σταθμός Καλού Χωριού

51

11/12/2020

Αστυνομικός σταθμός Ορόκλινης

419

25/11/2020

Σύσταση: Τα εντάλματα να παραλαμβάνονται από την Αστυνομία το συντομότερο δυνατό. Θεωρούμε
ότι ο χρόνος αυτός δεν θα πρέπει να υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τις τριάντα ημέρες.
Όπως μας ανέφερε ο Αρχηγός Αστυνομίας, με την ολοκλήρωση του μηχανογραφημένου συστήματος
ενταλμάτων στα Δικαστήρια, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το πρώτο εξάμηνο του
2022, τα εντάλματα θα παραλαμβάνονται ηλεκτρονικά από την Αστυνομία, ενώ παράλληλα το σύστημα
θα ενημερώνεται αμέσως για νέες καταχωρίσεις και ως εκ τούτου δεν θα επιβάλλεται η φυσική
παραλαβή των ενταλμάτων. Μέχρι τότε, θα μελετηθεί το ενδεχόμενο τροποποίησης της σχετικής
Αστυνομικής Διάταξης.
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Επειδή το ζητούμενο δεν είναι απλά η τυπική παραλαβή των ενταλμάτων, αλλά η προώθηση ενεργειών
για εκτέλεσή τους το συντομότερο, η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι το πρόβλημα δεν θα επιλυθεί μόνο με
την αυτόματη παραλαβή των ενταλμάτων μέσω του μηχανογραφικού συστήματος.
4.2.2

Ουλαμοί Εκτέλεσης Ενταλμάτων (ΟΥΛΕΕ)

Από τις απαντήσεις των ΟΥΛΕΕ στα ερωτηματολόγια που τους αποστείλαμε, διαπιστώσαμε ότι δεν
λειτουργούν ομοιόμορφα, αλλά αυτό επαφίεται κατά κύριο λόγο στην κρίση του εκάστοτε υπεύθυνου
αξιωματικού. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι ΟΥΛΕΕ Λεμεσού και Λάρνακας χρεώνουν τα εντάλματα
στους Αστυνομικούς ανά γεωγραφική περιοχή, ενώ οι υπόλοιποι ΟΥΛΕΕ εργάζονται με διαφορετικό
τρόπο.
Με βάση τα στοιχεία ανεκτέλεστων ενταλμάτων του Δεκεμβρίου του 2020, όπως παρουσιάζονται στο
μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας και παρατίθενται στον πίνακα πιο κάτω, παρατηρούμε
σημαντική ανομοιομορφία ως προς τον αριθμό ενταλμάτων που αναλογούν, κατά μέσο όρο, στο κάθε
μέλος του ΟΥΛΕΕ για εκτέλεση. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, ο αριθμός ενταλμάτων που αναλογούν
στους Αστυνομικούς που υπηρετούν στον ΟΥΛΕΕ Λάρνακας, είναι πολύ μικρότερος (περίπου το ένα
τρίτο) του αριθμού των ενταλμάτων που αναλογεί στους Αστυνομικούς του Κεντρικού Σταθμού Πάφου.

ΟΥΛΕΕ

Λευκωσίας
Λεμεσού
Λάρνακας
Αμμ/στου
Πάφου

Δύναμη1

17
12
4
2
4

Αρ.
ενταλμάτων
108.191
68.863
17.456
14.392
29.362

Συνολικό
ποσό προς
είσπραξη
(€)
112.941.615
69.505.536
18.623.733
19.013.096
34.442.095

Μέσος όρος ενταλμάτων
που αντιστοιχούν σε κάθε
αστυνομικό
2020
6.364
5.739
4.364
7.196
7.341

2017
5.456
3.255
2.164
2.887
6.080

Μέσος όρος ποσού
που αντιστοιχούν σε
κάθε αστυνομικό
2020
6.643.624
5.792.128
4.655.933
9.506.548
8.610.524

2017
5.105.023
2.920.097
2.284.755
3.738.202
6.679.838

Όπως μας πληροφόρησε ο Αρχηγός Αστυνομίας στις 19.2.2021, ορίστηκε τριμελής Επιτροπή, η οποία
ανέλαβε να καταγράψει τις δυσκολίες που παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση των ενταλμάτων
προστίμου και να υποβάλει συγκεκριμένες εισηγήσεις, καθώς επίσης να ετοιμάσει πρωτόκολλο
ενεργειών για κάθε είδους εντάλματος, ώστε να υπάρχει ενιαία πολιτική κατά την εκτέλεσή τους από την
Αστυνομία.
Σύσταση: Ο όλος τρόπος λειτουργίας των ΟΥΛΕΕ να προβληματίσει σοβαρά την Αστυνομία. Η
δική μας σύσταση αναφορικά με τη σφαιρική αντιμετώπιση του προβλήματος, αναφέρεται στην
Ενότητα 6.
Όπως μας ανέφερε ο Αρχηγός Αστυνομίας, ο τρόπος λειτουργίας των ΟΥΛΕΕ θα επανακαθοριστεί μετά
τη λειτουργία του μηχανογραφημένου συστήματος των Δικαστηρίων.
4.2.3

Εντάλματα εναντίον ατόμων που είναι εύκολο να εντοπιστούν

Από έλεγχο των ανεκτέλεστων ενταλμάτων κατά τον Δεκέμβριο του 2020, όπως καταγράφονται στο
μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας, εντοπίσαμε τις πιο κάτω περιπτώσεις που αφορούν σε άτομα
1

Η Δύναμη του κάθε ΟΥΛΕΕ περιορίζεται στα άτομα που έχουν σχέση με την εκτέλεση ενταλμάτων προστίμου
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τα οποία σχετίζονται με την απονομή δικαιοσύνης και που, κατά την άποψή μας, δεν προκύπτουν
δυσκολίες στον εντοπισμό τους. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι, η Αστυνομία δεν φαίνεται να
προβαίνει σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για εκτέλεσή τους:
Ομάδα οφειλετών
Τέσσερα (4) Μέλη της Βουλής των
Αντιπροσώπων (τον Δεκέμβριο του 2020)
Εξήντα εννέα (69) Μέλη της Αστυνομίας
Δεκατέσσερις (14) Δεσμοφύλακες
Έξι (6) υπάλληλοι της Δικαστικής Υπηρεσίας
Πέντε (5) υπάλληλοι της Νομικής Υπηρεσίας

Αρ. ενταλμάτων

Έτη έκδοσης
ενταλμάτων

23

2015 - 2020

182
25
39
24

2001 και 2010 – 2020
2010 – 2020
2004 - 2019
2011 - 2020

Συνολικό
ποσό
(€)
5.374
197.537
9.869
24.551
5.625

Σημειώνουμε ότι, παρόλο που έχει συμφωνηθεί διαδικασία για ενημέρωση του Γενικού
Λογιστηρίου για τέτοιες περιπτώσεις, ώστε να διενεργείται σχετική αποκοπή από τη μισθοδοσία
τους, εντούτοις από όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, μόνο για τέσσερα εντάλματα διενεργείτο
αποκοπή από τον μισθό μέσω του Γενικού Λογιστηρίου.
Αναφέρουμε επίσης ότι, πέραν των πιο πάνω, εντοπίσαμε τουλάχιστον 108 εντάλματα συνολικής
αξίας €249.207, που αφορούν σε πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, στενά συγγενικά τους πρόσωπα
ή εταιρείες που σχετίζονται άμεσα με αυτούς.
Συστάσεις:
α.
Το Τμήμα Πληροφορικής της Αστυνομίας να προβαίνει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, στην
επεξεργασία στοιχείων σχετικά με τα ανεκτέλεστα εντάλματα, ώστε να υποβοηθεί το έργο των
ΟΥΛΕΕ, με την υπόδειξη περιπτώσεων που μπορούν να εκτελεστούν με ευκολία.
Όπως μας ανέφερε ο Αρχηγός Αστυνομίας, το Τμήμα Πληροφορικής της Αστυνομίας, σε συνεργασία με
τους ΟΥΛΕΕ και Αστυνομικούς Σταθμούς, ήδη προβαίνει σε αναβαθμίσεις ή υλοποιήσεις καινούργιων
αναφορών ή κριτηρίων αναζήτησης, έχοντας ως αποτέλεσμα τις πληροφορίες που απαιτούνται για
εκτελέσεις ενταλμάτων προστίμου.
β.
Να δοθούν αυστηρές συστάσεις προς τους ΟΥΛΕΕ για εκτέλεση, το συντομότερο, των
ενταλμάτων που αναμένεται ότι μπορούν να εκτελεστούν με σχετική ευκολία, όπως τα πιο
πάνω.
Σε σχέση με τα εντάλματα που εκκρεμούν κατά Αστυνομικών, ο Αρχηγός Αστυνομίας μάς ανέφερε ότι
δόθηκαν οδηγίες προς τους Διευθυντές/Διοικητές, όπως επιληφθούν του θέματος οι ίδιοι προσωπικά,
με σκοπό την έναρξη εξόφλησης των ενταλμάτων. Μας ανέφερε επίσης ότι ζητήθηκε και λαμβάνεται
μηνιαία ενημέρωση για το αποτέλεσμα και ήδη έχει διευθετηθεί αριθμός ενταλμάτων.
4.2.4

Φυσικά πρόσωπα με μεγάλο αριθμό ανεκτέλεστων ενταλμάτων

Κατά τον έλεγχο, προβήκαμε σε ενδελεχή διερεύνηση 21 περιπτώσεων οφειλετών φυσικών
προσώπων, κατά των οποίων εκκρεμούσε μεγάλος αριθμός ανεκτέλεστων ενταλμάτων. Για τα υπό
αναφορά άτομα, τον Δεκέμβριο του 2020 εκκρεμούσαν 1.894 ανεκτέλεστα εντάλματα συνολικού
ύψους €1,3 εκ., ενώ διαχρονικά, έχουν καταβάλει μόλις το 13% των ποινών που τους επιβλήθηκε.
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Σημειώνουμε επίσης ότι άλλα 70 εντάλματα που αφορούσαν τα άτομα αυτά, συνολικού ποσού
ύψους €59.208, ήταν καταχωρισμένα στο σύστημα ως κλειστά-μη εκτελεσμένα, λόγω αλλαγής
διεύθυνσης, φυλάκισης ή άλλο αδιευκρίνιστο λόγο, τα οποία δεν επανακαταχωρίστηκαν στο
σύστημα της Αστυνομίας.
Από αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών διαφόρων πηγών, διαπιστώσαμε ότι τα άτομα αυτά
φαίνεται ότι παραβιάζουν συστηματικά και κατ’ εξακολούθηση διάφορες νομοθεσίες της
Κυπριακής Δημοκρατίας και εκφεύγουν, τόσο του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, όσο και των
υποχρεώσεών τους έναντι διαφόρων κρατικών Υπηρεσιών, οι οποίες έχουν επιδικαστεί. Θεωρούμε
ότι η μη εκτέλεση των ενταλμάτων αυτών, προάγει μια κουλτούρα ατιμωρησίας, αφού οι σχετικές
αποφάσεις των Δικαστηρίων δεν εφαρμόζονται και δεν επιτυγχάνεται ο κατασταλτικός και
ανασταλτικός τους ρόλος. Επίσης, η παρούσα κατάσταση δρα ως αντικίνητρο στην ανταπόκριση
των πολιτών, τόσο στις εκκλήσεις για καταβολή του επιδικασθέντος ποσού, ώστε να αποφευχθεί η
έκδοση του εντάλματος, όσο και στην εξόφληση του εντάλματος, όταν αυτό εκδοθεί.
Καταρρίπτεται επίσης ο ισχυρισμός που προβάλλεται για χρόνια, ότι η μη εκτέλεση ενταλμάτων
που αφορούν σε άτομα που καταδικάστηκαν επανειλημμένα, οφείλεται στη δυσμενή οικονομική
κατάσταση των ατόμων αυτών, αφού μόνο δύο από τα 21 άτομα που ερευνήσαμε είναι σε
συντάξιμη ηλικία, ενώ από πληροφορίες που εξασφαλίσαμε από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διαφάνηκε ότι μόνο τρία από τα άτομα αυτά είχαν λάβει κάποιο
βοήθημα από το Κράτος (μία περίπτωση ανεργιακό επίδομα και δύο περιπτώσεις Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα). Παρέλκει να υπομνήσουμε ότι η πιο πάνω αναφορά δεν θα πρέπει να
παρερμηνευτεί ότι διαφοροποιεί τη θέση της Υπηρεσίας μας, ότι δηλαδή η εκτέλεση των
ενταλμάτων, που στη συντριπτική πλειοψηφία εκδόθηκαν σε σχέση με τη διάπραξη ποινικών
αδικημάτων, αποτελεί πρωτίστως μέρος της απόδοσης της δικαιοσύνης και δεν πρέπει να
επηρεάζεται από κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, εφόσον αυτά λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο
της κοινωνικής πολιτικής του κράτους.
Στο Παράρτημα 4 παρουσιάζονται τα ευρήματα για τον κάθε οφειλέτη, τα οποία συνοψίζονται πιο
κάτω, και καταδεικνύουν με αδιάσειστο τρόπο την περιφρόνηση των ατόμων αυτών προς τους
Νόμους της πολιτείας.


Για τους πλείστους οφειλέτες που εξετάσαμε, τα ανεκτέλεστα εντάλματά τους εκδόθηκαν σε
περίοδο 10 έως και 20 χρόνων, δηλαδή εκκρεμούσαν για αδικαιολόγητα μεγάλο χρονικό
διάστημα.



Ορισμένοι από τους οφειλέτες αυτούς φαίνεται να έχουν στην κατοχή τους πολυτελή οχήματα,
σκάφη και ακίνητα μεγάλης αξίας.



Τα εισοδήματα που δηλώνουν, τα πλείστα από τα άτομα αυτά, στις Υπηρεσίες Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και στο Τμήμα Φορολογίας είναι πολύ χαμηλά, μέχρι μηδενικά. Λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι, όπως αναφέρουμε πιο πάνω, δεν φαίνεται να λαμβάνουν οποιοδήποτε
επίδομα/βοήθημα από το Κράτος, δημιουργούνται εύλογες υποψίες για φοροδιαφυγή.
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Σε ορισμένους από αυτούς τους οφειλέτες δόθηκε εξάμηνη αναστολή εκτέλεσης των
ενταλμάτων τους, παρόλο που δεν φαίνεται να ήταν συνεπείς σε προηγούμενες αναστολές.
Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις, η μηνιαία δόση που καθορίστηκε ήταν πολύ χαμηλή, με
αποτέλεσμα, εάν ο οφειλέτης ήταν συνεπής στην καταβολή των δόσεων και λαμβάνοντας
υπόψη τις αλλεπάλληλες ανανεώσεις της εξάμηνης αναστολής, να χρειάζονται μέχρι και 107
χρόνια για την πλήρη εξόφληση των οφειλών τους. Επιπρόσθετα, διαπιστώσαμε ότι
εγκρίθηκαν αιτήματα για αναστολή σε άτομα με σημαντικά εισοδήματα και άλλα περιουσιακά
στοιχεία.



Όπως προκύπτει από πληροφορίες της Εθνικής Φρουράς, ορισμένοι από αυτούς υπεκφεύγουν
και των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.



Κάποιοι από τους οφειλέτες είναι μέτοχοι ή/και διευθυντές εταιρειών, οι οποίες είναι επίσης
οφειλέτες αρκετών ενταλμάτων.



Στα εντάλματα που έκλεισαν ως εκτελεσμένα, περιλαμβάνονται εντάλματα που έκλεισαν με
φυλάκιση, χωρίς να εισπραχθεί το οφειλόμενο ποσό και δεν φαίνεται να επανενεργοποιήθηκαν.



Παρομοίως, ορισμένα εντάλματα έκλεισαν λόγω είσπραξης μέρους του ποσού, χωρίς να
επανενεργοποιηθούν για είσπραξη του υπολοίπου.

Σύσταση: Να δοθούν οδηγίες για εντατικοποίηση των προσπαθειών εκτέλεσης των ενταλμάτων,
ειδικά στις περιπτώσεις που οι οφειλέτες φαίνεται να περιφρονούν συστηματικά τις νομοθεσίες
του κράτους.
Ο Αρχηγός Αστυνομίας μάς ανέφερε ότι δόθηκαν οδηγίες για εντατικοποίηση των προσπαθειών,
σημειώνοντας παράλληλα ότι, λόγω της πανδημίας, υπήρξε πρόβλημα στην εκτέλεση των
ενταλμάτων λόγω περιοριστικών μέτρων.
Η Υπηρεσία μας επαναλαμβάνει ότι τα εντάλματα που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο
εκκρεμούν για αδικαιολόγητα μεγάλο χρονικό διάστημα, οπόταν η επίκληση της πανδημίας δεν
μπορεί να θεωρηθεί ως επαρκής δικαιολογία.
4.2.5

Πιστοποίηση παράδοσης/παραλαβής από την Αστυνομία

Η επίσημη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής ενταλμάτων από/προς τα Επαρχιακά
Δικαστήρια, προβλέπεται στην Αστυνομική Διάταξη 5/9 “Εντάλματα προστίμων/Παραλαβή και
εκτέλεση–Πρωτόκολλο Ενεργειών”, η οποία τροποποιήθηκε για τελευταία φορά στις 5.3.2020.
Σύμφωνα με αυτήν, κατά την παράδοση των ενταλμάτων στην Αστυνομία για εκτέλεση, τα
εντάλματα πρέπει να καταγράφονται στο έντυπο Αστ. 201, το οποίο προσυπογράφεται από
λειτουργό του Δικαστηρίου. Όταν τα εντάλματα επιστρέφονται από την Αστυνομία στο Δικαστήριο,
είτε εκτελεσμένα, είτε ανεκτέλεστα, τότε λειτουργός του Δικαστηρίου πρέπει να υπογράφει στα
έντυπα Αστ. 201, ώστε να πιστοποιείται η παράδοσή τους.
Από τον έλεγχο, διαπιστώσαμε ότι οι ΟΥΛΕΕ δεν ακολουθούν πιστά την πιο πάνω διαδικασία.
Συγκεκριμένα:


Ορισμένοι ΟΥΛΕΕ έχουν σταματήσει να χρησιμοποιούν το έντυπο Αστ. 201.
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Ακόμα και στις περιπτώσεις όπου το έντυπο Αστ. 201 χρησιμοποιείται, τα εντάλματα δεν
καταγράφονται σε αυτό αυθημερόν κατά την παραλαβή τους από την Αστυνομία, αλλά
μεταγενέστερα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διασφαλιστεί ότι όλα τα εντάλματα που
παραλήφθηκαν έχουν καταχωριστεί.



Κατά την παράδοση των εισπράξεων και επιστροφή των ανεκτέλεστων ενταλμάτων στα
Δικαστήρια, οι λειτουργοί των Δικαστηρίων δεν υπογράφουν τα Αστ. 201, συνεπώς τα
εντάλματα εξακολουθούν να εμφανίζονται χρεωμένα στους ΟΥΛΕΕ.

Αναγνωρίζουμε ότι, η χρήση των χειρόγραφων Αστ. 201, πέραν των πρακτικών δυσκολιών στη
χρήση τους, λόγου του μεγάλου όγκου ενταλμάτων που διαχειρίζονται οι ΟΥΛΕΕ, δεν έχουν πλέον
οποιαδήποτε χρησιμότητα. Από ενημέρωση που είχαμε από τους ΟΥΛΕΕ, προκύπτει ότι ο κάθε
ΟΥΛΕΕ εφαρμόζει διαφορετική, ανεπίσημη, διαδικασία, έτσι ώστε να διασφαλίζει, όσο είναι
εφικτό, ότι όλα τα εντάλματα καταχωρίζονται στο μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας.
Παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι καμία από αυτές δεν είναι αρκετά ασφαλής, ώστε να παρέχει τα
εχέγγυα αποτροπής διενέργειας λαθών.
Τα πιο πάνω, σε συνδυασμό με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4.1.10, αναφορικά με τις
αδυναμίες των διαδικασιών που ακολουθούνται από τα Δικαστήρια, καθιστούν την όλη διαδικασία
διακίνησης ενταλμάτων μεταξύ Αστυνομίας και Δικαστηρίων επιρρεπή σε σφάλματα, ενώ σε
περίπτωση απώλειας εντάλματος, η απόδοση ευθυνών δυσχεραίνεται.
Πριν τον τερματισμό της χρήσης των Αστ. 201, θα έπρεπε να μελετηθούν εναλλακτικές πρακτικές,
που να διασφαλίζουν την παραλαβή και επιστροφή των ενταλμάτων από/προς τα Δικαστήρια.
Συναφώς αναφέρουμε ότι, σε σύσκεψη, ημερ. 5.1.2018, στο Τμήμα Πληροφορικής της Αστυνομίας,
με τους ΟΥΛΕΕ όλων των Επαρχιών, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι η χρήση του Αστ.201 δεν είναι
απαραίτητη και υποβλήθηκε εισήγηση για τροποποίηση της Α.Δ. 5/9. Ωστόσο, τα υπό αναφορά
έντυπα δεν καταργήθηκαν ποτέ επίσημα.
Επιπλέον, όπως μας αναφέρθηκε από τα Επαρχιακά Δικαστήρια Πάφου και Λάρνακας, ορισμένοι
Αστυνομικοί Σταθμοί δεν ενημερώνουν έγκαιρα το μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας με τις
εισπράξεις, σε αντίθεση με τα όσα προβλέπει η Αστυνομική Διάταξη 5/9, με αποτέλεσμα να μην
παρέχεται ορθή πληροφόρηση για τα υπόλοιπα των ενταλμάτων και να προκύπτουν
υπερπληρωμές.

Συστάσεις:
α.
Να δοθούν οδηγίες προς όλους τους εμπλεκόμενους Αστυνομικούς Σταθμούς, όπως
καταχωρίζουν αμέσως όλες τις εισπράξεις από εκτέλεση ενταλμάτων στο μηχανογραφικό
σύστημα.
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Όπως μας ανέφερε ο Αρχηγός Αστυνομίας, με την ολοκλήρωση του μηχανογραφημένου συστήματος
ενταλμάτων στα Δικαστήρια και τα δύο συστήματα (των Δικαστηρίων και της Αστυνομίας) θα
ενημερώνονται αυτόματα για όλες τις πληρωμές. Μέχρι τότε, θα ισχύουν οι οδηγίες της σχετικής
Αστυνομικής Διάταξης.
β.
Να μελετηθούν τρόποι που να διασφαλίζουν την ορθή καταχώριση της διακίνησης
ενταλμάτων από/προς τα Δικαστήρια.
Αυτό ενδεχομένως να μπορούσε να επιτευχθεί με την προσθήκη επιπλέον λειτουργίας στο
μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας, ώστε η καταχώριση των ενταλμάτων στο σύστημα να
διενεργείται στον χώρο των Δικαστηρίων. Επισημαίνουμε ότι στο Επαρχιακό Δικαστήριο
Λευκωσίας υπάρχει ήδη υπολογιστής, με πρόσβαση στο μηχανογραφικό σύστημα της
Αστυνομίας.
Τα χειρόγραφα Αστ. 201, θα μπορούσε ενδεχομένως να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται από
τους Αστυνομικούς Σταθμούς, όπου τα εντάλματα που έχουν υπό την ευθύνη τους είναι σαφώς
λιγότερα.
Όπως μας ανέφερε ο Αρχηγός Αστυνομίας, η φυσική παραλαβή των ενταλμάτων προστίμου δεν θα
υφίσταται με την ολοκλήρωση του μηχανογραφικού συστήματος ενταλμάτων των Δικαστηρίων, αφού
το Τμήμα Πληροφορικής της Αστυνομίας συνεργάζεται με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ),
ώστε, με την ολοκλήρωσή του, τα εντάλματα προστίμου να παραλαμβάνονται ηλεκτρονικά.
4.2.6

Εντάλματα με ελλιπή στοιχεία

Όπως αναφέρουμε εκτενέστερα στην παράγραφο 4.1.2, η υφιστάμενη νομοθεσία επιτρέπει την
καταχώριση υποθέσεων εναντίον προσώπων, χωρίς να αναγράφεται απαραίτητα ο αριθμός
ταυτότητάς τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση μεγάλου αριθμού ενταλμάτων, τα
οποία η Αστυνομία δηλώνει ότι αδυνατεί να εκτελέσει, αφού αν ο οφειλέτης αρνηθεί να καταβάλει
το οφειλόμενο ποσό και το ένταλμα θα πρέπει να εκτελεστεί με φυλάκιση, οι Κεντρικές Φυλακές
δεν αποδέχονται την παραλαβή ατόμου χωρίς να αναγράφεται ρητώς ο αριθμός ταυτότητάς του
στο ένταλμα.
Στον αντίποδα, αναφέρουμε ότι, παρά τα ελλιπή στοιχεία, έγινε κατορθωτή η επίδοση του
κατηγορητηρίου στον οφειλέτη πριν την έναρξη της δίκης, γεγονός που καταδεικνύει ότι, και στις
περιπτώσεις αυτές, η εκτέλεση του εντάλματος δεν είναι αδύνατη, ενώ, όπως προκύπτει από τα
ημερολόγια ενεργείας, συνήθως δεν γίνονται οποιεσδήποτε προσπάθειες είσπραξης των
ενταλμάτων αυτών από την Αστυνομία.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του μηχανογραφικού συστήματος της Αστυνομίας, από το σύνολο
των ενταλμάτων που εκκρεμούσαν για εκτέλεση τον Δεκέμβρη του 2020, 21.561 εντάλματα (7,6%
του συνόλου) συνολικού ποσού ύψους €22.650.024, ήταν καταχωρισμένα στο σύστημα με ελλιπή
στοιχεία, δηλαδή χωρίς να καταγράφονται τα στοιχεία του οφειλέτη (αρ. ταυτότητας, αρ.
αλλοδαπού, αρ. εταιρείας, κοκ). Επίσης, άλλα 13.730 εντάλματα συνολικού ποσού ύψους
€20.989.342, ήταν καταχωρισμένα με την ένδειξη “Κλειστό–μη εκτελεσθέν”, κυρίως λόγω ελλιπών
στοιχείων.
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Για την επίλυση του πιο πάνω προβλήματος χρειάζεται η συνεργασία των Δικαστηρίων με την
Αστυνομία, αφού η Αστυνομία με τη διασύνδεσή της στην Κεντρική Αποθήκη Πληροφοριών (ΚΑΠ),
έχει πρόσβαση σε πολλές πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και τα Δικαστήρια
έχουν την εξουσία να τροποποιήσουν, αν χρειάζεται, τα στοιχεία του οφειλέτη στα εντάλματα.
Συστάσεις:
α.
Η Αστυνομία να επιχειρεί την είσπραξη όλων των ενταλμάτων, με όσα στοιχεία έχει
διαθέσιμα, το συντομότερο δυνατόν, αφού οι πιθανότητες επιτυχούς εκτέλεσης μειώνονται με
την πάροδο του χρόνου.
Όπως μας ανέφερε ο Αρχηγός Αστυνομίας, καταβάλλονται ενέργειες για εντοπισμό των ελλιπών
στοιχείων μέσω των συστημάτων της Αστυνομίας, με σκοπό την εκτέλεσή τους και εισηγείται όπως, στις
περιπτώσεις όπου δεν αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, αυτά να μην παραλαμβάνονται
από το Δικαστήριο.
Θέση της Υπηρεσίας μας είναι ότι, μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα για το οποίο γίνονται σχετικές
συστάσεις προς το Ανώτατο Δικαστήριο στην παράγραφο 4.1.2 πιο πάνω, η Αστυνομία θα πρέπει να
επιχειρεί την είσπραξη όλων των ενταλμάτων, ακόμη και αυτών με ελλιπή στοιχεία.
β.
Το θέμα των ενταλμάτων με ελλιπή στοιχεία να απασχολήσει, τόσο την Αστυνομία, ώστε
να βρεθούν τρόποι συμπλήρωσης των στοιχείων για να καταστεί δυνατή η εκτέλεσή τους, όσο
και τα Δικαστήρια, ώστε να μην εκδίδονται πλέον άλλα εντάλματα με ελλιπή στοιχεία.
Ο Αρχηγός Αστυνομίας μάς ανέφερε ότι θεωρεί πως η καταχώριση των ενταλμάτων προστίμου στο
μηχανογραφικό σύστημα ενταλμάτων των Δικαστηρίων δεν θα πρέπει να επιτρέπει την οριστικοποίηση
της καταχώρισης, εφόσον τα στοιχεία του οφειλέτη είναι ελλιπή.
Για να είναι εφικτή η πιο πάνω αναφορά του Αρχηγού, θα πρέπει να προηγηθεί τροποποίηση της
νομοθεσίας, για το οποίο γίνεται αναφορά στην παράγραφο 4.1.2 πιο πάνω.
4.2.7

Ημερολόγια ενεργείας

Από επικοινωνία που είχαμε με τους ΟΥΛΕΕ, διαπιστώσαμε ότι δεν μπορεί να τεκμηριωθεί πάντοτε
κατά πόσο καταβάλλονται όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για εκτέλεση των ενταλμάτων,
εφόσον στις πλείστες περιπτώσεις δεν καταγράφονται στο ημερολόγιο ενεργείας οι σχετικές
ενέργειες των Αστυνομικών. Συγκεκριμένα, όπως μας ανέφεραν, το ημερολόγιο ενεργείας
συνήθως ενημερώνεται μόνο στις περιπτώσεις που το ένταλμα επιστρέφεται ανεκτέλεστο στο
Δικαστήριο. Επιπρόσθετα, μας ανέφεραν ότι συνήθως τηρούν χειρόγραφα ημερολόγια ενεργείας,
αφού θεωρούν το ηλεκτρονικό μη λειτουργικό.
Σύσταση: Εισηγούμαστε τον επανασχεδιασμό του ηλεκτρονικού ημερολογίου, έτσι ώστε να
καταστεί πιο φιλικό στη χρήση και να παρέχει σωστή πληροφόρηση. Το ημερολόγιο να έχει τη
μορφή του εντύπου Αστ. 45, όπου θα καταγράφονται όλες οι ενέργειες, υπό μορφή καταλόγου,
που έγιναν ανά ημερολογιακή σειρά. Μέχρι να γίνει αυτό, να δοθούν αυστηρές οδηγίες για
ενημέρωση του υφιστάμενου ηλεκτρονικού ημερολογίου ή την καταγραφή των ενεργειών στο
χειρόγραφο ημερολόγιο.
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Όπως μας ανέφερε ο Αρχηγός Αστυνομίας, η προηγούμενη έκδοση της λειτουργίας του ημερολόγιου
ενέργειας δεν ήταν λειτουργική. Η αναβαθμισμένη λειτουργία είναι πολύ απλή και αρκετά λειτουργική
για χρήση από όλα τα μέλη της Αστυνομίας που ασχολούνται με τα εντάλματα προστίμου, χωρίς την
ανάγκη οποιασδήποτε εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα αναγράφονται όλες οι καταχωρήσεις για ενέργειες
που έγιναν σε διευθύνσεις ή/και τηλέφωνα ταξινομημένες ανά ημερομηνία καταχώρισης.
Παρόλα αυτά, η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι, το γεγονός ότι τα Μέλη της Αστυνομίας εξακολουθούν να
μην χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ημερολόγιο ενέργειας, θα πρέπει να προβληματίσει την ηγεσία.
4.2.8

Επιστροφή ανεκτέλεστων ενταλμάτων στο Δικαστήριο

α.
Από δειγματοληπτικό έλεγχο ενταλμάτων που επιστράφηκαν ως ανεκτέλεστα στο
Δικαστήριο, δεν εντοπίσαμε για αρκετά από αυτά, την αρχική καταχώριση στο μηχανογραφικό
σύστημα της Αστυνομίας. Όπως προκύπτει, τα εντάλματα επιστράφηκαν στο Δικαστήριο χωρίς να
γίνει οποιαδήποτε προσπάθεια για εκτέλεσή τους. Σύμφωνα με τις καταχωρίσεις στο
μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας, αρκετά από τα εντάλματα που επιστράφηκαν
ανεκτέλεστα, αφορούν σε άτομα τα οποία έχουν εγκαταλείψει την Κύπρο.
Συστάσεις:

Όλα τα εντάλματα να καταχωρίζονται αμέσως στο μηχανογραφικό σύστημα της
Αστυνομίας.
Όπως μας ανέφερε ο Αρχηγός Αστυνομίας, σύμφωνα με τη σχετική Αστυνομική Διάταξη, με
την παραλαβή των ενταλμάτων από το Δικαστήριο, αυτά καταχωρίζονται άμεσα στο
μηχανογραφημένο σύστημα της Αστυνομίας.


Σχετικά με τα εντάλματα εναντίον ατόμων που έχουν εγκαταλείψει μόνιμα την Κύπρο, η
Αστυνομία, σε συνεργασία με τη Δικαστική Υπηρεσία, το Γενικό Λογιστήριο και
ενδεχομένως τη Νομική Υπηρεσία, να καθορίσουν αριθμό ετών για τα οποία τα εντάλματα
θα παραμένουν στην Αστυνομία για εκτέλεση, με την πάροδο των οποίων να προωθείται
η διαδικασία διαγραφής τους.
Ο Αρχηγός Αστυνομίας μάς ανέφερε ότι συμφωνεί με την πιο πάνω εισήγηση και θα την
προωθήσει.

β.
Όταν η εκτέλεση ενός εντάλματος δεν καταστεί δυνατή, τότε αυτό χαρακτηρίζεται ως “μηεκτελεσθέν” στο μηχανογραφικό σύστημα και καταγράφεται ο λόγος μη εκτέλεσής του. Από τον
έλεγχο δεν μπορέσαμε να εξαγάγουμε ακριβή στατιστικά δεδομένα, ως προς τους λόγους της μη
εκτέλεσης ενταλμάτων, λόγω του ότι οι χρήστες, σε αρκετές περιπτώσεις, επιλέγουν ως λόγο μη
εκτέλεσης το “ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ”, συμπληρώνοντας συνήθως περιγραφικά σε πεδίο κειμένου την
πραγματική αιτιολόγηση. Επισημαίνουμε ότι, μετά από σχετική σύστασή μας στην Ειδική Έκθεση
ΕΝΤ/01/2017, η επιλογή “ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ” μειώθηκε σημαντικά. Πιο κάτω παρουσιάζονται οι λόγοι
μη εκτέλεσης για τα έτη 2015-2017 και 2018-2020:
Αριθμός ενταλμάτων
2015 - 2017
2018 - 2020
287
116
4.659
4.789

Λόγοι μη εκτέλεσης
ΠΤΩΧΕΥΣΗ
ΘΑΝΑΤΟΣ
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ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ
ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ/ΣΤΑΘΜΟΥ
ΑΠΟΝΟΜΗ ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟ/ΓΕΝΙΚΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΕΛΛΙΠΗ/ΛΑΘΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

590
15.218
21.314
1.951
31
74
53
206

157
16.481
5.504
9.421
93
202
139
17
1.913

↓73%
↑8,2%
↓74,2%
↑382,9%
↑203,2%
↑173%
↑162,2%
↑828,6%

Σημειώνουμε ότι, ορισμένα από τα εντάλματα αυτά στη συνέχεια επανακαταχωρίζονται και
επανενεργοποιούνται στο σύστημα, π.χ. όταν αφορούν σε αλλαγή διεύθυνσης. Για τα εντάλματα
αυτά γίνεται εκτενέστερη αναφορά στην Παράγραφο 4.2.17 της Έκθεσής μας.
Σύσταση: Αφού μελετηθούν οι λόγοι που μπορεί να καταστήσουν ένα ένταλμα ως μη εκτελεσθέν, να
προστεθούν περισσότερες επιλογές στους λόγους μη εκτέλεσης, ώστε οι περιπτώσεις όπου
χρησιμοποιείται η επιλογή «ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ» να μειωθεί στο ελάχιστο.
Όπως μας ανέφερε ο Αρχηγός Αστυνομίας, θα γίνουν οι σχετικές ενέργειες για προσθήκη
επιπρόσθετων λόγων μη εκτέλεσης.
4.2.9

Εντάλματα άνω των €300

Από το σύνολο των εκκρεμών ενταλμάτων, τα 148.936 εντάλματα (52%) συνολικής αξίας
€282.154.430 (92%) αφορούν σε χρηματικές ποινές μεγαλύτερες των €300. Όπως προκύπτει,
σχεδόν τα μισά εντάλματα που αντιπροσωπεύουν μόλις το 8% της συνολικής αξίας των
ανεκτέλεστων ενταλμάτων, αφορούν σε ποσά μικρότερα ή ίσα των €300. Με βάση τα πιο πάνω,
λαμβάνοντας υπόψη ότι το διοικητικό κόστος εκτέλεσης είναι το ίδιο, ανεξαρτήτως του ποσού του
εντάλματος, είχαμε εισηγηθεί όπως οι προσπάθειες εκτέλεσης της Αστυνομίας επικεντρωθούν
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στον μισό πληθυσμό των ενταλμάτων που αφορούν στα μεγαλύτερα ποσά, αφού τα άλλα είναι
αμελητέα. Μετά από προηγούμενες συστάσεις της Υπηρεσίας μας, η Αστυνομία προέβηκε σε
ορισμένες εκστρατείες για είσπραξη ενταλμάτων άνω των €300.
Σύσταση: Λόγω του αυξημένου διοικητικού κόστους που επιφέρει η εκτέλεση ενός και μόνο
εντάλματος και των περιορισμένων ανθρώπινων πόρων που διατίθενται για τον σκοπό αυτό,
εισηγούμαστε όπως, μέχρι τη σημαντική μείωση των ανεκτέλεστων ενταλμάτων, οι προσπάθειες της
Αστυνομίας επικεντρωθούν μόνιμα και όχι στο πλαίσιο σποραδικών εκστρατειών, στα εντάλματα που
αφορούν σε ποσά μεγαλύτερα των €300.
Για την είσπραξη των ενταλμάτων που αφορούν σε ποινές μικρότερες των €300, τα οποία στη
μεγαλύτερή τους πλειοψηφία αφορούν σε τροχαίες παραβάσεις φυσικών προσώπων, να εξεταστεί η
λήψη εναλλακτικών μέτρων εκτέλεσης, για τα οποία γίνεται αναφορά στην Ενότητα 4.3.
Ο Αρχηγός Αστυνομίας μάς ανέφερε ότι συμφωνεί με την πιο πάνω εισήγηση.
4.2.10 Εντάλματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
α.
Όπως φαίνεται στο πιο κάτω γραφικό, παρόλο που, σύμφωνα με το μηχανογραφικό σύστημα
της Αστυνομίας, ο αριθμός των ενταλμάτων Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέρχεται στο μόλις 16% του
συνόλου, εντούτοις ως αξία ανέρχεται στο 53% του συνόλου, γεγονός που καταδεικνύει τη
σημασία εξεύρεσης τρόπου εκτέλεσης των ενταλμάτων αυτών. Μεγάλο μέρος των ενταλμάτων
αυτών αφορούν σε νομικά πρόσωπα και βάσει της σχετικής Δικαστικής Απόφασης, είναι
εκτελεστέα με κατάσχεση κινητής περιουσίας.

Αρ. ενταλμάτων
16%

Αξία ενταλμάτων
47%
53%

84%

Εντάλματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Άλλα Εντάλματα

Σύσταση: Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα από την Αστυνομία στην εκτέλεση ενταλμάτων Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
Όπως μας ανέφερε ο Αρχηγός Αστυνομίας, γίνεται προσπάθεια για εκτέλεση των υπό αναφορά
ενταλμάτων, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Περαιτέρω, μας ανέφερε ότι έχει
τεθεί σε εφαρμογή ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών τροποποιητικός Νόμος
(Ν.102(1)/2021), με τον οποίο οι εργοδότες και αυτοτελώς εργαζόμενοι, θα μπορούν να υποβάλουν
αιτήσεις στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εξόφληση των καθυστερημένων οφειλών τους με
δόσεις. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που υπάρχει ανταπόκριση των οφειλετών, θα είναι εφικτή και η
μείωση των υπό αναφορά ενταλμάτων που εκκρεμούν προς εκτέλεση στην Αστυνομία και αποφόρτισης
σε μεγάλο βαθμό.
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β.
Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ) τηρούν δικό τους μηχανογραφικό σύστημα, μέσω του
οποίου παρακολουθούν τις ανείσπρακτες επιδικασμένες οφειλές και λαμβάνουν δικά τους μέτρα προς
είσπραξή τους. Σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία, στις περιπτώσεις όπου οι ΥΚΑ εισπράττουν
απευθείας ένα ποσό, τότε ενημερώνουν γραπτώς την Αστυνομία, η οποία με τη σειρά της ενημερώνει το
Δικαστήριο. Για τις εισπράξεις που διενεργούνται από την Αστυνομία, οι ΥΚΑ ενημερώνονται σχετικά από
το Δικαστήριο.
Σύμφωνα με το μηχανογραφικό σύστημα των ΥΚΑ, στις 26.3.2021 εκκρεμούσαν για εκτέλεση 54.541
εντάλματα, συνολικού ποσού ύψους €178.853.775. Σύμφωνα με το μηχανογραφικό σύστημα της
Αστυνομίας, τον Δεκέμβριο του 2020, παρουσιάζονταν ως ανεκτέλεστα 46.392 εντάλματα, συνολικού
ύψους €161.819.939. Όπως προκύπτει, εμφανίζεται μια πολύ μεγάλη διαφορά που υπερβαίνει τα €15
εκ. μεταξύ των στοιχείων που εμφανίζουν τα δύο συστήματα.
Μέρος της μεγάλης διαφοράς ενδεχομένως να οφείλεται στη χρονική διαφορά των δύο συστημάτων,
καθώς και στα εντάλματα εναντίον εταιρειών, για τις οποίες εκδόθηκε διάταγμα εκκαθάρισης, τα οποία
παρακολουθούνται ξεχωριστά από τις ΥΚΑ και δεν περιλαμβάνονται στο πιο πάνω ποσό. Στην Αστυνομία
και στα Δικαστήρια δεν υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική, αναφορικά με αυτές τις περιπτώσεις, με
αποτέλεσμα, ορισμένα εντάλματα εναντίον εταιρειών που είναι υπό εκκαθάριση ή διαχείριση, να
παρουσιάζονται ως ανοικτά και άλλα ως κλειστά-μη εκτελεσθέντα.
Η Υπηρεσία μας προχώρησε σε συμφιλίωση των οφειλών ορισμένων μεγάλων οφειλετών, με τα πιο κάτω
αποτελέσματα:

Οφειλέτης
Νομικό πρόσωπο 1
Νομικό πρόσωπο 2
Νομικό πρόσωπο 3
Νομικό πρόσωπο 4
Νομικό πρόσωπο 5
Νομικό πρόσωπο 6
Νομικό πρόσωπο 7
Φυσικό πρόσωπο 1
Φυσικό πρόσωπο 2
Φυσικό πρόσωπο 3
Φυσικό πρόσωπο 4
Φυσικό πρόσωπο 5
Φυσικό πρόσωπο 6
Φυσικό πρόσωπο 7

Σύστημα
Αστυνομίας - ποσό
ανοικτών
ενταλμάτων
1.362.356
1.085.649
795.107
581.800
521.084
394.575
2.692
171.578
199.652
165.976
124.571
122.527
10.863
75.044

Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ποσό εκκρεμών
ενταλμάτων

Εταιρείες με διάταγμα
εκκαθάρισης
1.362.356
1.162.393
795.107

623.029
569.344
6.687.085
47.468
172.532
206.386
166.176
124.601
0
111.783
115.557

Διαφορά
76.744
41.229
48.261
6.292.510
44.776
954
6.734
200
30
122.527
100.920
40.513

Αναλυτικά οι διαφορές για κάθε οφειλέτη παρουσιάζονται στο Παράρτημα 6. Συνοπτικά, οι διαφορές
οφείλονται στους πιο κάτω λόγους:
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Για τους ίδιους οφειλέτες, οι οποίοι μπορεί να είναι νομικά πρόσωπα υπό εκκαθάριση ή διαχείριση
ή φυσικά πρόσωπα τα οποία απεβίωσαν, ορισμένα εντάλματα παραμένουν στο σύστημα ανοικτά,
ενώ ορισμένα άλλα έχουν κλείσει ως μη εκτελεσμένα.



Αρκετά εντάλματα δεν φαίνεται να έχουν καταχωριστεί ποτέ στο σύστημα της Αστυνομίας.
Ενδεικτική περίπτωση αποτελεί το Νομικό Πρόσωπο 6, το οποίο είναι υπό εκκαθάριση κατόπιν
απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου και του Φυσικού Προσώπου 7. Και για τις δύο αυτές
περιπτώσεις έγινε σχετική αναφορά στην Έκθεσή μας αρ. ΕΝΤ/01/2017, χωρίς ωστόσο να ληφθούν
οποιεσδήποτε διορθωτικές ενέργειες στα σχεδόν τέσσερα χρόνια που μεσολάβησαν. Ειδικά για το
Φυσικό Πρόσωπο 7, διαπιστώσαμε ότι, πέραν των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οφείλει άλλα €19.225
προς άλλους δικαιούχους, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί το γεγονός να υπάρχουν και άλλα
εντάλματα που δεν καταχωρίστηκαν.



Αρκετά εντάλματα παρουσιάζουν διαφορά (μικρή ή μεγάλη) στο εισπρακτέο ποσό.



Ορισμένα εντάλματα δεν ήταν καταχωρισμένα στην κατηγορία “Κοινωνικές Ασφαλίσεις”, με
αποτέλεσμα να μην περιλαμβάνονται στο αρχικό ποσό της συμφιλίωσης.



Το Φυσικό Πρόσωπο 5 είναι ο μέτοχος των Νομικών προσώπων 4 και 5. Διαπιστώσαμε ότι, για
ορισμένες υποθέσεις, εκδόθηκαν εντάλματα εναντίον του ιδίου και των εταιρειών του, ενώ στο
σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων φαίνεται ότι εκδόθηκε ένταλμα μόνο εναντίον της εταιρείας,
με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται μεγάλες διαφορές.



Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αριθμοί ενταλμάτων στα δύο συστήματα διαφέρουν.

Συστάσεις:
α.
Πρέπει να γίνει συμφιλίωση των δύο συστημάτων, έτσι ώστε να εντοπιστούν και διερευνηθούν
οι διαφορές. Για να επιτυγχάνεται η συμφιλίωση μεταξύ των δύο συστημάτων, η Αστυνομία θα
πρέπει να καταχωρίζει όλα τα εντάλματα στο σύστημά της, ακόμα και αυτά που δεν μπορούν να
εισπραχθούν (π.χ. εντάλματα εταιρείας που διαλύθηκε) και μετά να τα επιστρέφει στο Δικαστήριο.
Όπως μας ανέφερε ο Αρχηγός Αστυνομίας, η συμφιλίωση του συστήματος της Αστυνομίας, με το
σύστημα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα επιτευχθεί με τη λειτουργία του μηχανογραφικού
συστήματος των Δικαστηρίων, όπου θα υπάρχει πρόνοια για μεταφορά των υφιστάμενων
καταχωρίσεων ενταλμάτων προστίμου από το σύστημα της Αστυνομίας. Εφόσον το σύστημα των
Δικαστηρίων θα ενημερωθεί από το σύστημα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλο σύστημα
άλλης Υπηρεσίας, το σύστημα της Αστυνομίας θα ενημερωθεί αυτόματα με βάση τις καταχωρίσεις του
συστήματος των Δικαστηρίων.
β.
Για τα εντάλματα που αφορούν σε εταιρείες που είναι υπό εκκαθάριση ή διαχείριση, να
συμφωνηθεί με τα Δικαστήριο κοινή πολιτική. Η παράγραφος 4.1.14 είναι σχετική.
Ο Αρχηγός Αστυνομίας μάς ανέφερε ότι συμφωνεί με την εισήγηση, όπως αυτή καταγράφεται στην
παράγραφο 4.1.14.
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4.2.11 Εντάλματα εκτέλεσης κινητής περιουσίας
Σύμφωνα με το μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας, τον Δεκέμβριο του 2020 εκκρεμούσαν 33.133
εντάλματα εναντίον νομικών προσώπων, συνολικής αξίας €124,2 εκ., που στη μεγάλη πλειονότητά τους
σχετίζονται με επιδικασθείσες οφειλές προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Παρόλο που στην
απόφαση του Δικαστηρίου, όπως αναφέρεται στο έντυπο Δ.23, γίνεται αναφορά σε κατάσχεση κινητής
περιουσίας, εντούτοις τα υπό αναφορά εντάλματα εκτελούνται μόνο στις περιπτώσεις όπου υπάρχει
ανταπόκριση, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και εκπρόσωπος της εταιρείας προσέρχεται για να
καταβάλει το οφειλόμενο ποσό ή μέρος του.
Σε σχετική επισήμανσή μας στην Ειδική Έκθεση με αρ. ΕΝΤ/01/2017, η Αστυνομία μάς ανέφερε ότι η
δημιουργία Τμήματος Κατασχέσεων δεν μπορεί να υλοποιηθεί, λόγω πολλών προβλημάτων που
προκύπτουν με τη διαδικασία κατάσχεσης, όπως ασφαλής χώρος φύλαξης των κατασχεθέντων (μεγάλα
αντικείμενα). Ωστόσο, το γεγονός ότι η
Αστυνομία δεν προβαίνει σε κατασχέσεις και
Εντάλματα 2018 - 2020
αυτό μάλιστα είναι σε γνώση των οφειλετών,
100%
συνεπάγεται ουσιαστικά τη μη ύπαρξη
80%
αποτελεσματικού τρόπου/μέσου πίεσης
60%
προς τις εταιρείες για να εξοφλήσουν τις
οφειλές
τους,
γεγονός
που
δρα
40%
αποθαρρυντικά ως προς την τακτοποίησή
20%
τους. Στο γραφικό παρουσιάζεται το ποσοστό
0%
που εισπράχθηκε για τα εντάλματα που
Νομικά πρόσωπα
Φυσικά πρόσωπα
εκδόθηκαν τα έτη 2018–2020 και είναι
(€37 εκ.)
(€61 εκ.)
ενδεικτικό της δυστοκίας που παρουσιάζεται
Ανείσπραχτο ποσό
Εισπραχθέν ποσό
στην εκτέλεση ενταλμάτων εναντίον νομικών
προσώπων.
Εφόσον στην απόφαση του Δικαστηρίου γίνεται ρητή αναφορά για κατάσχεση, θεωρούμε ότι η
Αστυνομία θα πρέπει να εξεύρει τρόπους να το πράξει, έστω και σε ορισμένες περιπτώσεις, αφού
θεωρούμε ότι αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά.
Σύσταση: Να επανεξεταστεί η δημιουργία Τμήματος Κατασχέσεων, έτσι ώστε η Αστυνομία να είναι σε
θέση να εκτελέσει τις αποφάσεις των Δικαστηρίων που αφορούν σε νομικά πρόσωπα, έστω,
τουλάχιστον αρχικά, σε περιορισμένη κλίμακα.
Όπως μας ανέφερε ο Αρχηγός Αστυνομίας, η δημιουργία Τμήματος Κατασχέσεων είναι δύσκολο να
υλοποιηθεί από την Αστυνομία, λόγω των πολλών προβλημάτων που προκύπτουν με τη διαδικασία
κατασχέσεων, όπως τον ασφαλή χώρο φύλαξης των κατασχεθέντων. Εισηγείται παράλληλα όπως οι
κατασχέσεις αναληφθούν αποκλειστικά από επαγγελματίες ιδιώτες εκκαθαριστές, οι οποίοι έχουν την
τεχνογνωσία και είναι σε θέση να εκτιμούν την αξία των αντικειμένων που θα κατάσχουν, ενώ
παράλληλα θα έχουν κατάλληλους χώρους φύλαξής τους, ενώ στη συνέχεια θα προχωρούν στην πώληση
και εξόφληση των οφειλόμενων. Σημειώνει ακόμη ότι, σε χώρες του εξωτερικού τα συγκεκριμένα θέματα
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αναλαμβάνουν άλλες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και ιδιωτών με τέτοια αρμοδιότητα, μετά από
σχετικές οδηγίες οι οποίες εκδίδονται από τα Δικαστήρια.
Η Υπηρεσία μας θεωρεί την απουσία μηχανισμού κατάσχεσης, ως ένα από τα σημαντικότερα
προβλήματα στην όλη διαδικασία εκτέλεσης ενταλμάτων προστίμου. Αν τα προβλήματα για δημιουργία
Τμήματος Κατασχέσεων από την Αστυνομία είναι ανυπέρβλητα, εισηγούμαστε όπως η Αστυνομία
προωθήσει τις πιο πάνω εισηγήσεις της στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ως το αρμόδιο
Υπουργείο.
4.2.12 Εντάλματα που εκδόθηκαν κατά την περίοδο 1980–1999
Τον Μάρτιο του 2017 εκκρεμούσαν 4.561 ανεκτέλεστα εντάλματα που εκδόθηκαν κατά τα έτη 1980 1999, συνολικής αξίας €4.739.434. Όπως αναφέρουμε στην Έκθεση μας με αρ. ΕΝΤ/01/2017, είχαν δοθεί
οδηγίες όπως καταγραφούν οι ενέργειες που έχουν γίνει για εκτέλεση των ενταλμάτων αυτών και για
όσα είναι ανεπίδεκτα είσπραξης, να προωθηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για διαγραφή τους. Παρόλα
αυτά, μετά και από εκστρατεία που διεξάχθηκε την περίοδο 20.3.2017–5.6.2017, με στόχο την είσπραξή
τους, η εικόνα δεν διαφοροποιήθηκε ιδιαίτερα, αφού τον Δεκέμβριο του 2020, δηλαδή μετά την πάροδο
σχεδόν τεσσάρων χρόνων, οι αριθμοί αυτοί δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά και εκκρεμούσαν 4.070
ανεκτέλεστα εντάλματα της εν λόγω περιόδου συνολικής αξίας €4.605.547.
Σύσταση: Τονίζουμε και πάλι την αναγκαιότητα εκτέλεσης των ενταλμάτων, όσο το δυνατόν πιο
γρήγορα από την ημερομηνία έκδοσής τους, καθώς και τη σημασία για εξεύρεση λύσης σε σχέση με
τα εν λόγω εντάλματα, αφού με την πάροδο του χρόνου η διευθέτησή τους δυσχεραίνεται.
Όπως μας ανέφερε ο Αρχηγός Αστυνομίας, υπάρχουν αρκετές δυσκολίες σε αυτή την προσπάθεια, αφού
τα εντάλματα αυτά αφορούν κυρίως ιδιωτικές ποινικές υποθέσεις. Παράλληλα, όπως προκύπτει από
την απάντηση του Αρχηγού, μελετάται η αποστολή επιστολών στα δικηγορικά γραφεία για τα εκκρεμή
εντάλματα που έχουν εκδώσει, με σκοπό να ενημερώσουν αν έχουν διευθετηθεί οι οφειλές.
4.2.13 Εντάλματα που εξοφλούνται με δόσεις
Αν ο οφειλέτης δεν έχει τη δυνατότητα πληρωμής ολόκληρου του ποσού, μπορεί να ζητήσει αναστολή
της ποινής από τον Γενικό Εισαγγελέα. Συνήθως στις περιπτώσεις που εγκρίνεται η αίτηση, αυτό γίνεται
για περίοδο έξι μηνών, με τον όρο ότι ο οφειλέτης θα καταβάλλει μηνιαία καθορισμένη δόση έναντι της
οφειλής του.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, κάθε φορά που εισπράττεται μία δόση, το ένταλμα αποστέλλεται από την
Αστυνομία στο Δικαστήριο, όπου γίνεται η λογιστική ταξινόμηση του εισπραχθέντος ποσού και η
ενημέρωση του Μητρώου Ενταλμάτων. Το ένταλμα επιστρέφεται ξανά στην Αστυνομία για εκτέλεση των
υπόλοιπων δόσεων. Κατά τη διάρκεια παραμονής των ενταλμάτων στο Δικαστήριο, το ένταλμα
παρουσιάζεται στο μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας ως “κλειστό-εκτελεσθέν” και με την
επιστροφή του στην Αστυνομία επανενεργοποιείται.
Όπως προκύπτει από το μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας, για πολλά τέτοια εντάλματα δεν
εισπράχθηκε ολόκληρο το ποσό, ωστόσο αυτά δεν επιστράφηκαν στην Αστυνομία για εκτέλεση του
υπολοίπου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2019 έχουν κλείσει ως εκτελεσμένα 325 εντάλματα χωρίς,
σύμφωνα με το σύστημα της Αστυνομίας, να έχει εισπραχθεί ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό.
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Η Αστυνομία δεν διενεργεί οποιονδήποτε έλεγχο ως προς αυτά τα εντάλματα, αφού θεωρεί ότι αρκετά
πιθανόν να έχουν εισπραχθεί από άλλη Υπηρεσία ή από τον ίδιο τον δικαιούχο. Ωστόσο, από
δειγματοληπτικό έλεγχο, εντοπίσαμε εντάλματα τα οποία θα έπρεπε να επανενεργοποιηθούν για
είσπραξη του υπόλοιπου ποσού.
Σύσταση: Η Αστυνομία να αποστέλλει, σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε εξάμηνο), στα
Δικαστήρια, κατάσταση με τα εντάλματα που δεν εισπράχθηκαν πλήρως και δεν επιστράφηκαν στην
Αστυνομία για εκτέλεση της επόμενης δόσης, για διερεύνηση και ενέργεια. Στις περιπτώσεις
είσπραξης από τρίτους, θα πρέπει να ενημερώνεται ανάλογα το σύστημα, έτσι ώστε να παρέχει ορθή
και αξιόπιστη πληροφόρηση.
Προς διευκόλυνση της παρακολούθησής τους, εισηγούμαστε όπως τροποποιηθεί το μηχανογραφικό
σύστημα της Αστυνομίας, έτσι ώστε, για αυτές τις περιπτώσεις, στο ένταλμα να δίνεται ένας ιδιαίτερος
χαρακτηρισμός (π.χ. «κλειστό-δόση»).
Ο Αρχηγός Αστυνομίας μάς ανέφερε ότι η Αστυνομία είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των ενταλμάτων
προστίμου και όχι για τη διαχείριση της κατάστασής τους. Σε περίπτωση που το ένταλμα εξοφλείται με
δόσεις και εκτελείται μια δόση και το Δικαστήριο δεν επέστρεψε το ένταλμα στην Αστυνομία για
εκτέλεση του υπόλοιπου ποσού, θεωρεί ότι το θέμα δεν αφορά στην Αστυνομία.
Λόγω της έλλειψης μηχανογράφησης στα Δικαστήρια, αυτά δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν ποια
εντάλματα επεστράφησαν στα Δικαστήρια χωρίς να έχουν εξοφληθεί πλήρως. Αντίθετα, η Αστυνομία
έχει ήδη αυτή την πληροφόρηση, η οποία μπορεί να εξαχθεί από το μηχανογραφικό της σύστημα, μέσω
μιας σχετικά απλής αναφοράς. Για αυτό τον λόγο, παρόλο που δεν διαφωνούμε με την πιο πάνω θέση
του Αρχηγού Αστυνομίας, η Υπηρεσία μας επιμένει στη σύστασή της. Εξάλλου, η διερεύνηση αυτών των
περιπτώσεων θα βαρύνει τα Δικαστήρια, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη διαχείρισή τους. Γενικότερα,
για την επίλυση του προβλήματος που προκύπτει από τον μεγάλο όγκο ανεκτέλεστων ενταλμάτων,
απαιτείται η στενή συνεργασία της Αστυνομίας με τα Δικαστήρια.
4.2.14 Εκτέλεση ενταλμάτων με φυλάκιση
Στο έντυπο Δ24 αναφέρεται ότι ο οφειλέτης μεταφέρεται στις φυλακές και παραδίδεται στον υπεύθυνο
αξιωματικό μαζί με το ένταλμα για να φυλακιστεί, εκτός εάν πληρωθεί η επιβληθείσα χρηματική ποινή.
Όπως αναφέραμε στην Έκθεσή μας ΕΝΤ/01/2017, η Υπηρεσία μας ζήτησε την άποψη του Γενικού
Εισαγγελέα αναφορικά με το εάν, σε περίπτωση έκτισης μέρους ή ολόκληρης της ποινής φυλάκισης, η
χρηματική ποινή θα πρέπει να μειώνεται/απαλείφεται, αντίστοιχα. Σε απαντητική της επιστολή, ημερ.
1.11.2017, η Νομική Υπηρεσία μάς ενημέρωσε ότι η επιβαλλόμενη χρηματική ποινή εμπίπτει
αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου και οποιαδήποτε μείωση ή/και απάλειψή της, είναι
ανεπίτρεπτη, καθότι θα θεωρηθεί ως επέμβαση στο έργο της Δικαστικής Εξουσίας. Διευκρινίστηκε,
επίσης, ότι ο καθορισμός περιόδου φυλάκισης περιλαμβάνεται στο ένταλμα, ούτως ώστε να γνωρίζει το
επηρεαζόμενο πρόσωπο ότι, σε περίπτωση ανυπακοής του προς το Διάταγμα του Δικαστηρίου, θα
φυλακιστεί για την καθοριζόμενη περίοδο.
Στο μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας, ένα ένταλμα που εκτελείται με φυλάκιση, παρουσιάζεται
ως “κλειστό-εκτελεσθέν” με φυλάκιση και επανενεργοποιείται με την αποφυλάκιση του οφειλέτη και την
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επιστροφή του εντάλματος στην Αστυνομία. Τα Δικαστήρια δεν ενημερώνονται για τη φυλάκιση κάποιου
οφειλέτη, παρά μόνο όταν αυτός αποφυλακιστεί και οι Κεντρικές Φυλακές αποστείλουν τα εντάλματα
πίσω στα Δικαστήρια.
Όπως προκύπτει, πολλά εντάλματα που εκτελέστηκαν με φυλάκιση, δεν επιστράφηκαν στην Αστυνομία
για επανενεργοποίηση μετά την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι
443 εντάλματα έχουν κλείσει ως εκτελεσμένα με φυλάκιση το 2019, χωρίς καθόλου εισπραχθέν ποσό και
μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020 δεν είχαν επανενεργοποιηθεί. Η Αστυνομία δεν διενεργεί οποιονδήποτε
έλεγχο ως προς αυτά τα εντάλματα, αφού θεωρεί ότι αρκετά από αυτά πιθανόν να έχουν εισπραχθεί από
τις Κεντρικές Φυλακές, ή άλλη Υπηρεσία.
Από δειγματοληπτικό έλεγχο ωστόσο, εντοπίστηκαν περιπτώσεις ενταλμάτων τα οποία θα έπρεπε να
επανενεργοποιηθούν για είσπραξη του υπόλοιπου ποσού.
Σύσταση: Σε τακτά χρονικά διαστήματα, η Αστυνομία να αποστέλλει κατάσταση με τα εντάλματα που
εκτελέστηκαν με φυλάκιση στα Δικαστήρια, για ενημέρωση και διερεύνηση, ιδιαίτερα εκείνων για τα
οποία παρήλθε μεγάλο χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις είσπραξης από τρίτους, το σύστημα να
ενημερώνεται ανάλογα, έτσι ώστε να παρέχει ορθή και αξιόπιστη πληροφόρηση.
Ο Αρχηγός Αστυνομίας μάς ανέφερε ότι η επιστροφή των ενταλμάτων στην Αστυνομία είναι ευθύνη των
Δικαστηρίων.
Όπως αναφέρουμε πιο πάνω, τα Δικαστήρια δεν ενημερώνονται με τη φυλάκιση κάποιου οφειλέτη,
παρά μόνο όταν αυτός αποφυλακιστεί και οι Κεντρικές Φυλακές αποστείλουν τα εντάλματα πίσω στα
Δικαστήρια. Επομένως, τα Δικαστήρια δεν είναι σε θέση να διεξάγουν αυτόν τον έλεγχο. Αντίθετα, η
Αστυνομία έχει ήδη αυτή την πληροφόρηση, η οποία μπορεί να εξαχθεί από το μηχανογραφικό της
σύστημα μέσω μιας σχετικά απλής αναφοράς. Για αυτό τον λόγο, η Υπηρεσία μας επιμένει στη σύστασή
της. Εξάλλου και σε αυτή την περίπτωση, η διερεύνηση αυτών των περιπτώσεων θα βαρύνει τα
Δικαστήρια, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη διαχείρισή τους.
4.2.15 Μη αποστολή πρωτότυπου εντάλματος στο Δικαστήριο
Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι εξακολουθούν να παρατηρούνται περιπτώσεις Αστυνομικών Σταθμών,
που με την είσπραξη μιας δόσης, αποστέλλουν στο Δικαστήριο αντίγραφο του εντάλματος με την
πρωτότυπη απόδειξη είσπραξης ή χωρίς να επισυνάπτονται όλες οι αποδείξεις είσπραξης. Αυτό
δημιουργεί δυσκολίες στο λογιστήριο των Δικαστηρίων κατά τη λογιστική ταξινόμηση της είσπραξης,
αφού δεν είναι γνωστό το συνολικό ποσό των προηγούμενων δόσεων που εισπράχθηκαν.
Σύσταση: Να αποστέλλονται πάντοτε στο Δικαστήριο τα πρωτότυπα εντάλματα, επισυνάπτοντας όλες
τις αποδείξεις είσπραξης που εκδόθηκαν, όπως προβλέπεται στην Αστυνομική Διάταξη 5/9.
Όπως μας ανέφερε ο Αρχηγός Αστυνομίας, τηρούνται οι πρόνοιες της εν λόγω Αστυνομικής Διάταξης και
το πρωτοκολλητείο και Λογιστήριο του Δικαστηρίου δεν αποδέχεται αντίγραφα των ενταλμάτων.
Παρόλα αυτά, στα σχόλια του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου που μας διαβίβασε η Πρωτοκολλητής
στις 13.9.2021, αναφέρονται ως ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, το γεγονός ότι
πολλά εντάλματα που εισπράττονται με μηνιαίες δόσεις δεν έχουν επισυνημμένες όλες τις αποδείξεις
είσπραξης, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξακριβωθεί κατά πόσο τα συγκεκριμένα εντάλματα έχουν
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εξοφληθεί πλήρως ή παραμένει υπόλοιπο, καθώς και ότι σε πολλές περιπτώσεις, Σταθμοί εισπράττουν
εντάλματα εκτυπώνοντάς τα από το μηχανογραφικό σύστημα με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος
πληρωμής εντάλματος για δεύτερη φορά.. Παρόμοιες αναφορές υπάρχουν και στις απαντήσεις που
λάβαμε στα ερωτηματολόγια από τα Επαρχιακά Δικαστήρια Λεμεσού και Λάρνακας. Επομένως, η
Υπηρεσία μας επιμένει στη σύστασή της.
4.2.16 Αναστολή εκτέλεσης ενταλμάτων
α.
Σύμφωνα με το άρθρο 53(4) του Συντάγματος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να μειώνει,
αναστέλλει ή μετατρέπει οποιαδήποτε ποινή επιβληθείσα από οποιοδήποτε Δικαστήριο της
Δημοκρατίας, με τη σύμφωνο γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα. Αναφορικά με τα εντάλματα προστίμου,
οι οφειλέτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την εξόφλησή τους, έχουν τη δυνατότητα να
υποβάλουν αίτηση για αναστολή στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Η συνήθης τακτική είναι ότι,
στις περιπτώσεις που εγκρίνεται η αίτηση αναστολής, αυτό γίνεται για περίοδο έξι μηνών, με τον όρο ότι
ο οφειλέτης θα καταβάλλει μηνιαία καθορισμένη δόση έναντι της οφειλής του.
Όπως φαίνεται στο γραφικό, σύμφωνα με το
μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας, το 7%
των οφειλετών που είχαν ενεργά εντάλματα τον
Δεκέμβριο του 2020, είχαν τουλάχιστον ένα
ένταλμα με αναστολή εκτέλεσης. Από αυτά, το
σημαντικότερο ποσοστό αφορά σε φυσικά
πρόσωπα. Σημειώνουμε ότι, σε συνολικά 6.635
πρόσωπα, αντιστοιχούν 41.647 εντάλματα με
αναστολή, συνολικής αξίας €36.341.206.

Οφειλέτες με/χωρίς
αναστολή
7%

93%
Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε περιπτώσεις όπου, η
μηνιαία δόση καθορίζεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα,
(π.χ. €20), γεγονός που προβληματίζει, αφού το
Χωρίς αναστολή
Με αναστολή
διοικητικό κόστος εκτέλεσης της κάθε δόσης είναι
σημαντικά μεγαλύτερο από το όφελος. Στην Έκθεσή
μας με αρ. ΕΝΤ/01/2017, εισηγηθήκαμε προς την Νομική Υπηρεσία τον καθορισμό κατώτατου ποσού
δόσης ύψους €100. Στις περιπτώσεις όπου η Νομική Υπηρεσία κρίνει ότι ο οφειλέτης αντιμετωπίζει
σοβαρά οικονομικά προβλήματα και αδυνατεί να καταβάλει μηνιαία το πιο πάνω ποσό, εισηγηθήκαμε
να παραχωρείται αναστολή εκτέλεσης εντάλματος για έξι μήνες, με την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης θα
καταβάλει €100 ανά διμηνία, τριμηνία, εξαμηνία κ.λπ.

Επίσης, διαπιστώσαμε ότι εισπράττονται εντάλματα με δόσεις, χωρίς την έγκριση του Γενικού
Εισαγγελέα. Παρόλο που αντιλαμβανόμαστε ότι η τακτική αυτή έχει σκοπό να βοηθήσει άτομα με
οικονομικές δυσκολίες, να εξοφλήσουν σταδιακά τα εντάλματα που εκκρεμούν εναντίον τους,
επισημαίνουμε ότι η πρακτική αυτή δεν είναι σύννομη αφού η πιο πάνω εξουσία ανήκει αποκλειστικά
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τη σύμφωνο γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα.
Συστάσεις:
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Η Αστυνομία ή/και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, να ενημερώσουν τη Νομική
Υπηρεσία για τις πρακτικές δυσκολίες και το υψηλό διοικητικό κόστος, σε σχέση με το όφελος,
που προκύπτουν από τον καθορισμό πολύ χαμηλών δόσεων.
Ο Αρχηγός Αστυνομίας μάς ανέφερε ότι συμφωνεί με την εισήγηση και θα προωθηθεί.



Τα άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ως προς την άμεση εξόφληση των
ενταλμάτων που εκκρεμούν εναντίον τους, να παραπέμπονται στη Νομική Υπηρεσία, όπου
μπορούν να υποβάλουν αίτηση για παροχή αναστολής με διευκολύνσεις πληρωμής.
Όπως μας ανέφερε ο Αρχηγός Αστυνομίας, ήδη γίνεται παραπομπή τέτοιων περιπτώσεων
στη Νομική Υπηρεσία.

β.
Τα στοιχεία των αναστολών των ενταλμάτων που παραχωρούνται, μέσω της Νομικής
Υπηρεσίας, στους οφειλέτες, καταγράφονται στο μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας
περιγραφικά σε πεδίο κειμένου και όχι σε ξεχωριστά αριθμητικά πεδία, με αποτέλεσμα να μην
μπορούν να εξαχθούν στατιστικά δεδομένα, αναφορικά με το ύψος του ποσού της δόσης και να
μην μπορεί να γίνει αυτοματοποιημένα η παρακολούθηση του κατά πόσο ο οφειλέτης τηρεί τους
όρους της αναστολής του.
Σύσταση: Να τροποποιηθεί κατάλληλα η σχετική εφαρμογή, ώστε να καταγράφονται, σε διακριτά
πεδία, το ύψος του ποσού της δόσης, και όποια άλλα πεδία κρίνεται απαραίτητο, ώστε να είναι εφικτή
η αυτοματοποιημένη παρακολούθηση της τήρησης των όρων αναστολής του οφειλέτη και η
ενημέρωση των χρηστών του συστήματος για τους οφειλέτες που δεν τηρούν τους όρους αναστολής.
Όπως μας πληροφόρησε ο Αρχηγός Αστυνομίας, η σχετική λειτουργία στο σύστημα έχει ήδη
αναβαθμιστεί και εφαρμόζεται η αυτοματοποιημένη παρακολούθηση των αναστολών.
4.2.17 Εντάλματα άλλης Επαρχίας
Στις περιπτώσεις οφειλετών που αλλάζουν Επαρχία διαμονής, το ένταλμα καταχωρίζεται στο σύστημα
της Αστυνομίας ως «μη-εκτελεσθέν» και επιστρέφεται στο πρωτόδικο Δικαστήριο. Το πρωτόδικο
Δικαστήριο αποστέλλει το ένταλμα στο Επαρχιακό Δικαστήριο της νέας διαμονής του οφειλέτη, όπου
καταχωρίζεται εκ νέου στα μητρώα του Δικαστηρίου αυτού, λαμβάνοντας νέο αριθμό. Στη συνέχεια, το
ένταλμα παραλαμβάνεται από τον υπεύθυνο ΟΥΛΕΕ/Σταθμό, ο οποίος το καταχωρίζει εκ νέου, με τον
νέο αριθμό που δόθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο, χωρίς όμως να γίνεται οποιαδήποτε διασύνδεση
ή αναφορά στο μέχρι τότε ιστορικό του εντάλματος.
Η εν λόγω αδυναμία δεν φαίνεται να δημιουργεί προβλήματα στους χρήστες του συστήματος, αφού το
προηγούμενο ιστορικό του εντάλματος δεν επηρεάζει τις δικές τους ενέργειες. Παρόλα αυτά, δε μπορεί
με ευκολία και ακρίβεια να διασφαλιστεί η επανακαταχώριση όλων των ενταλμάτων που
παρουσιάζονται ως ανεκτέλεστα, λόγω αλλαγής Επαρχίας διαμονής του οφειλέτη στο
μηχανογραφημένο σύστημα. Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι, τα τελευταία τρία χρόνια, ο αριθμός των
ενταλμάτων που καταχωρίστηκαν στο σύστημα ως μη εκτελεσμένα, λόγω αλλαγής διεύθυνσης ή/και
Επαρχίας, ανήλθε σε 9.421.
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Σύσταση: Να εξεταστούν τρόποι με τους οποίους θα αποτυπώνεται στο σύστημα ολόκληρη η πορεία
του εντάλματος, ανεξάρτητα με το αν έχει ανατεθεί σε άλλη Επαρχία, με σκοπό να διασφαλιστεί η
πληρότητα εκτέλεσής του.
Όπως μας πληροφόρησε ο Αρχηγός Αστυνομίας, η μοναδικότητα του αριθμού εντάλματος Παγκύπρια
έχει προταθεί από την Αστυνομία προς το ΤΥΠ, ώστε να περιληφθεί τέτοια πρόνοια κατά την υλοποίηση
του μηχανογραφικού συστήματος ενταλμάτων των Δικαστηρίων.
4.2.18 Ακεραιότητα δεδομένων μηχανογραφικού συστήματος
Κατά την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων, εντοπίστηκαν σφάλματα σε σχέση με την ακρίβεια,
την πληρότητα και την ορθότητα των δεδομένων και της πληροφόρησης. Λόγω των αδυναμιών που
εντοπίστηκαν, υπάρχει η πιθανότητα να επηρεαστεί η ακρίβεια στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Παρόλο
που σε ορισμένες περιπτώσεις, το Τμήμα Πληροφορικής έχει εισαγάγει ασφαλιστικές δικλίδες για
αποφυγή λανθασμένων καταχωρίσεων στο μέλλον, εντούτοις υπάρχουν ακόμη λανθασμένες
καταχωρίσεις στη βάση δεδομένων. Συγκεκριμένα, αναφέρουμε τα πιο κάτω.
α.
Τύπος Εντάλματος (Δ23/Δ24): Εντοπίστηκαν 1.139 ανοικτά εντάλματα διαφόρων κατηγοριών, που
αφορούν σε φυσικά πρόσωπα και είναι χαρακτηρισμένα ως Δ23 (για νομικά πρόσωπα), αντί Δ24 (για
φυσικά πρόσωπα) και αντίστροφα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διαχωριστούν με ευκολία και
ακρίβεια τα εντάλματα και κατ’ επέκταση τα οφειλόμενα ποσά που αφορούν σε νομικά και φυσικά
πρόσωπα. Η εν λόγω αδυναμία εντοπίστηκε σε προηγούμενο έλεγχο της Υπηρεσίας μας και η εφαρμογή
διορθώθηκε από το Τμήμα Πληροφορικής, με την προσθήκη κατάλληλου μηχανισμού ελέγχου κατά την
είσοδο των δεδομένων από τον χρήστη. Ωστόσο, οι προηγούμενες λανθασμένες καταχωρίσεις δεν
διορθώθηκαν.
β.
Εταιρικά στοιχεία: Κατά τον έλεγχο των ενταλμάτων εναντίον νομικών προσώπων, παρατηρήσαμε
περιπτώσεις όπου δεν είναι καταχωρισμένο στο σύστημα, το ορθό όνομα του νομικού προσώπου, ενώ
συχνά το όνομα καταχωρίζεται λανθασμένα στο πεδίο ονομασίας φυσικών προσώπων. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξαχθούν ακριβή στοιχεία για τα οφειλόμενα ποσά ενός νομικού
προσώπου, αφού το ίδιο πρόσωπο μπορεί να είναι καταχωρισμένο στο σύστημα με περισσότερο από
ένα ονόματα. Σημειώνουμε ότι τα λάθη που εντοπίστηκαν αφορούν σε καταχωρίσεις που διενεργήθηκαν
πριν το 2017.
γ.
Τύπος οντότητας (Individual Type): Το πεδίο «Individual Type» καθορίζει τον τύπο του οφειλέτη
του εντάλματος και δέχεται 3 πιθανές τιμές, “A” για αλλοδαπούς οφειλέτες, “C” για Κύπριους οφειλέτες
και “F” για εταιρείες. Παρατηρήσαμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις, ο καταχωρισμένος χαρακτηρισμός
είναι λανθασμένος και ως εκ τούτου κατά τον έλεγχο δεν κατέστη δυνατό να εξαχθεί ακριβής στατιστική
πληροφόρηση, αναφορικά με τα εντάλματα και τις οφειλές Κυπρίων/αλλοδαπών/εταιρειών.
Σύσταση: Εγκατάσταση ασφαλιστικών δικλίδων, όπου δεν υπάρχουν και διόρθωση της Βάσης
Δεδομένων.
Αναφορικά με τον τύπο εντάλματος, ο Αρχηγός Αστυνομίας μάς ανέφερε ότι μετά από έλεγχο που έγινε
στις εγγραφές της βάσης δεδομένων, εντοπίστηκε ένα ανοικτό ένταλμα που ήταν χαρακτηρισμένο ως
Δ23 και αφορούσε σε κατηγορία “Στρατιωτικό Δικαστήριο”. Τα υπόλοιπα εντάλματα δεν είναι στην
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κατοχή της Αστυνομίας. Μας πληροφόρησε, επίσης, ότι εφαρμόζεται πρόνοια στην εφαρμογή των
ενταλμάτων προστίμου ώστε σε περίπτωση που τα εντάλματα επιστρέψουν από το Δικαστήριο, θα
εμφανιστεί σχετικό μήνυμα στον χρήστη για διόρθωσή του, διαφορετικά δεν θα είναι σε θέση ο χρήστης
να προχωρήσει με την ενεργοποίηση του εντάλματος.
Σχετικά με τα εταιρικά στοιχεία και τον τύπο οντότητας, μας ανέφερε ότι θα γίνει σχετική διερεύνηση.
4.2.19 Μηχανογραφημένο σύστημα ενταλμάτων προστίμου Αστυνομίας
Το μηχανογραφημένο σύστημα ενταλμάτων προστίμου της Αστυνομίας, αποτέλεσε τη σημαντικότερη
πηγή πληροφόρησης για τη διενέργεια του ελέγχου μας. Με βάση τον έλεγχο και την ανάλυση
πληροφοριών που λάβαμε από το μηχανογραφημένο σύστημα ενταλμάτων προστίμου της Αστυνομίας,
όπως αυτές αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, υποβάλαμε αριθμό συστάσεων για
βελτίωση στη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών, που αναφέρονται συγκεντρωτικά στο
Παράρτημα 5 της Έκθεσής μας.
4.3

Ενότητα 3 - Εναλλακτικοί μηχανισμοί εκτέλεσης ενταλμάτων προστίμου

Λόγω του ότι η παραδοσιακή αναζήτηση του οφειλέτη για εκτέλεση ενός εντάλματος, είτε με είσπραξη
της οφειλής ή φυλάκισή του, συνεπάγεται μια χρονοβόρα διαδικασία με υψηλό διοικητικό κόστος, η
Υπηρεσία μας θεωρεί ότι θα πρέπει να αναζητηθούν και εναλλακτικοί μηχανισμοί εκτέλεσης των
ενταλμάτων, με στόχο, αφενός τη μείωση των ανεκτέλεστων ενταλμάτων και αφετέρου την αποφόρτιση
των ΟΥΛΕΕ, ώστε να μπορέσουν να επικεντρωθούν στις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Η Υπηρεσία μας
εισηγήθηκε και στο παρελθόν τέτοιους εναλλακτικούς μηχανισμούς που μπορούν να διαχωριστούν σε
τρεις άξονες:

Οι παράγραφοι 4.3.1–4.3.5 αφορούν στην αξιολόγηση των μηχανισμών που είναι ήδη σε λειτουργία και
οι παράγραφοι 4.3.6–4.3.10 σε εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας για εξέταση και άλλων τέτοιων
μηχανισμών είσπραξης ενταλμάτων προστίμου. Για την υλοποίηση μερικών από των συστάσεών μας, θα
χρειαστεί η συνεργασία της Αστυνομίας με άλλες Υπηρεσίες του Κράτους και τροποποίηση ορισμένων
νομοθεσιών.
Σύσταση: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως να μελετήσει σοβαρά τις εισηγήσεις μας,
οι οποίες θεωρούμε ότι θα συντείνουν στη μείωση των ανεκτέλεστων ενταλμάτων και στην πιο
εύρυθμη απόδοση της δικαιοσύνης.

47

EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΤ/01/2021

4.3.1

Γραφεία εξυπηρέτησης του πολίτη στην Αστυνομία

Πριν την έκδοση οποιουδήποτε πιστοποιητικού (π.χ. πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου) ή άδειας
(π.χ. άδεια κατοχής όπλου) από τα Γραφεία εξυπηρέτησης του πολίτη στην Αστυνομία, ελέγχεται κατά
πόσο εκκρεμούν εντάλματα προστίμου εναντίον του αιτητή. Από σύγκριση του καταλόγου ατόμων που
έλαβαν κάποιο πιστοποιητικό/άδεια από τα Γραφεία της Αστυνομίας κατά την περίοδο 1.7.2019 –
31.12.2019, με το σύστημα ενταλμάτων, διαπιστώσαμε ότι για σημαντικό αριθμό ατόμων που έλαβαν
τέτοια πιστοποιητικά/άδειες, εκκρεμούσαν σε βάρος τους εντάλματα, τα οποία παρέμειναν
ανείσπρακτα, για περίοδο τουλάχιστον 10 ημερών από την ημέρα έκδοσης του σχετικού
πιστοποιητικού/άδειας. Συγκεκριμένα:


Πέραν των 1.400 ατόμων, αιτήθηκαν και απόκτησαν πιστοποιητικά από την Αστυνομία κατά την
πιο πάνω περίοδο, παρόλο που εκκρεμούσαν σε βάρος τους πέραν των 6.000 ενεργών
ενταλμάτων.



Πέραν των 300 ατόμων εξασφάλισαν άδεια από το Γραφείο Αρχείου Πυροβόλων Όπλων, παρόλο
ότι εκκρεμούσαν σε βάρος τους περισσότερα από 1.700 εντάλματα.

Αντιλαμβανόμαστε ότι, όπως μας πληροφόρησε και ο Αρχηγός, η Αστυνομία δεν μπορεί να αρνηθεί
την εξυπηρέτηση κάποιου πολίτη, επικαλούμενη το γεγονός ότι εκκρεμούν σε βάρος του εντάλματα.
Ωστόσο, θα πρέπει να προβληματίσει το γεγονός ότι, ενώ τα άτομα αυτά αναζητούνται από την
Αστυνομία για εκτέλεση των ενταλμάτων που εκκρεμούν σε βάρος τους, με σημαντικό διοικητικό
κόστος, προσέρχονται στην Αστυνομία αυτόβουλα για την έκδοση πιστοποιητικών/αδειών, χωρίς να
επιτυγχάνεται η εκτέλεση του εντάλματος.
4.3.2

Τροχονομικοί έλεγχοι Αστυνομίας

Ένας άλλος μηχανισμός για ανεύρεση των οφειλετών και εκτέλεση των ενταλμάτων που εφαρμόζει η
Αστυνομία, είναι οι τροχονομικοί έλεγχοι. Όπως μας αναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε
τροχονομικού ελέγχου, το σύστημα της Τροχαίας παρουσιάζει ένδειξη κατά πόσο εκκρεμούν εντάλματα
εναντίον του ελεγχόμενου. Σε αυτή την περίπτωση, αν ο οφειλέτης δεν έχει εξασφαλίσει την αναστολή
εκτέλεσης του εντάλματος από τη Νομική Υπηρεσία, τότε οδηγείται στον πλησιέστερο Αστυνομικό
Σταθμό για τις απαιτούμενες ενέργειες, σε συνεργασία με τον ΟΥΛΕΕ.
Για επιβεβαίωση της πιο πάνω διαδικασίας, λάβαμε από το Τμήμα Πληροφορικής της Αστυνομίας,
κατάσταση των τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά την περίοδο 7–12/2019. Από την
αντιπαραβολή με το σύστημα ενταλμάτων της Αστυνομίας, διαπιστώσαμε ότι, για περίπου 4.884 άτομα
που ελέγχθηκαν, εκκρεμούσαν περισσότερα από 8.485 ενεργά εντάλματα, τα οποία παρέμειναν
ανείσπρακτα. Επίσης, από τα στοιχεία που είχαμε ενώπιόν μας, προκύπτει ότι μόλις 54 οφειλέτες
εξόφλησαν τουλάχιστον ένα μέρος των ενταλμάτων τους, σε διάστημα μέχρι δέκα ημερών από την
ημερομηνία ελέγχου τους από την Τροχαία.
Σύσταση: Να δοθούν οδηγίες για εντατικοποίηση των προσπαθειών εκτέλεσης ενταλμάτων
προστίμου στο πλαίσιο των τροχονομικών ελέγχων. Στις οδηγίες να γίνεται αναφορά, τόσο στις
ευθύνες, όσο και στις εξουσίες των επί καθήκοντι αστυνομικών.
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Επίσης, να τροποποιηθεί το μηχανογραφικό σύστημα, έτσι ώστε στο σύστημα της Τροχαίας να
παρουσιάζονται μόνο τα εντάλματα για την εκτέλεση των οποίων δεν εξασφαλίστηκε αναστολή,
καθώς και εκείνα για τα οποία υπάρχει αναστολή, αλλά δεν τηρήθηκαν οι όροι της.
Ο Αρχηγός Αστυνομίας μάς ανέφερε ότι θα δοθούν οδηγίες προς τα μέλη της Αστυνομίας για
εντατικοποίηση των προσπαθειών εκτέλεσης ενταλμάτων προστίμου κατά τη διενέργεια τροχονομικών
ελέγχων.
4.3.3

Έλεγχοι στα σημεία εισόδου και εξόδου της Δημοκρατίας

Η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, προβαίνει σε έλεγχο των επιβατών κατά την αναχώρησή
τους από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, για να διαπιστωθεί κατά πόσο εκκρεμούν εντάλματα
εναντίον τους. Εάν διαπιστωθεί ότι εκκρεμούν εντάλματα σε βάρος κάποιου επιβάτη, αυτός οδηγείται
στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αεροδρομίων (ΔΑΣΑ) όπου του ζητείται να προβεί στην εξόφληση των
οφειλόμενων ποσών. Όπως μας αναφέρθηκε, παρόμοιος έλεγχος διενεργείται περιστασιακά και στα
οδοφράγματα, καθώς και στις αναχωρήσεις επιβατών με κρουαζιερόπλοια από το λιμάνι Λεμεσού.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΔΑΣΑ, τα εντάλματα που εκτελέστηκαν στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου
κατά τα τελευταία έτη, ήταν ως εξής:

Αρ. ενταλμάτων
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Παρά την αύξηση των εισπράξεων που παρατηρήθηκε το 2019, καθώς και την αναμενόμενη μείωση
εντός του 2020, λόγω της μειωμένης κίνησης στα αεροδρόμια, λόγω της πανδημίας Covid–19, θεωρούμε
ότι το μέτρο δεν αποδίδει τα αναμενόμενα.
Σύσταση: Εντατικοποίηση των προσπαθειών εκτέλεσης ενταλμάτων προστίμου στα αεροδρόμια.
Όπως μας πληροφόρησε ο Αρχηγός Αστυνομίας, για την εκτέλεση των ενταλμάτων εφαρμόζονται
οι οδηγίες που έχουν δοθεί από το 2014 μέχρι και σήμερα. Σημείωσε, επίσης, ότι το πιο πάνω μέτρο
ατόνησε κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19, λόγω των περιοριστικών μέτρων που
υπήρχαν.
4.3.4

Συμψηφισμοί FIMAS

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου του 2014 (38(Ι)/2014), ο Γενικός Λογιστής
δύναται, κατά τη διενέργεια οποιασδήποτε πληρωμής προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να
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αποκόπτει οφειλόμενα ποσά προς οποιοδήποτε οικονομικό φορέα ή προς άλλο ειδικό ταμείο. Για
αυτό τον σκοπό, το Γενικό Λογιστήριο εφαρμόζει εξειδικευμένο λογισμικό σύστημα για
συμψηφισμό, μέσω του οποίου εξασφαλίζει άμεση ενημέρωση για ενδεχόμενες οφειλές πολιτών
προς το κράτος όταν αυτοί αιτούνται πληρωμές για την παροχή υπηρεσιών ή αγαθών σε κάποιο
κυβερνητικό Τμήμα. Παρόλο που στην παρούσα φάση το σύστημα δεν είναι διασυνδεμένο με το
σύστημα της Αστυνομίας, εντούτοις διενεργούνται συμψηφισμοί έναντι ενταλμάτων που αφορούν
σε οφειλές προς τις ΥΚΑ και το Τμήμα Φορολογίας, μέσω των συστημάτων των Τμημάτων αυτών.
Σύσταση: Να εξεταστεί το ενδεχόμενο επέκτασης της πρακτικής του συμψηφισμού, ώστε να
καλύπτει όλα τα εντάλματα που αφορούν σε έσοδα της Δημοκρατίας.
Όπως μας πληροφόρησε ο Αρχηγός Αστυνομίας, γίνονται ενέργειες για διασύνδεση του
συστήματος της Αστυνομίας με το υπό υλοποίηση σύστημα του Γενικού Λογιστηρίου (ERP), ώστε
να ενημερώνονται άμεσα για τις οφειλές πολιτών η εταιριών, για σκοπούς συμψηφισμού οφειλών.
4.3.5

Αποκοπές από μισθούς και συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων

Tο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, σε συνεννόηση με το Τμήμα Πληροφορικής της
Αστυνομίας, προβαίνει, από το 2013, σε αντιπαραβολή των οφειλετών ενταλμάτων με τον
κατάλογο των Δημοσίων Υπαλλήλων και Αξιωματούχων του Κράτους, του ωρομίσθιου
κυβερνητικού προσωπικού, καθώς και των συνταξιούχων που λαμβάνουν μισθό/σύνταξη από το
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας. Όταν εντοπιστούν οφειλέτες που λαμβάνουν μισθό ή σύνταξη
από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, το Τμήμα Πληροφορικής αποφασίζει για ποιους από
αυτούς θα ζητήσει τη διενέργεια αποκοπής από τον μισθό/σύνταξή τους, προς εξόφληση των
εκκρεμών σε βάρος τους ενταλμάτων. Στη βάση γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα,
διενεργούνται αποκοπές μόνο στις περιπτώσεις όπου τα οφειλόμενα ποσά αφορούν σε οφειλές
προς τη Δημοκρατία.
Από αντιπαραβολή των ανεκτέλεστων ενταλμάτων τον Δεκέμβριο του 2020, που αφορούν σε Κοινωνικές
Ασφαλίσεις, Τροχαίες παραβάσεις, Φόρο εισοδήματος, Φ.Π.Α. και ποινές του Στρατιωτικού Δικαστηρίου,
σύμφωνα με το μηχανογραφημένο σύστημα της Αστυνομίας, με τον κατάλογο των Δημοσίων
Υπαλλήλων και Αξιωματούχων
Οφειλέτες με ανεκτέλεστα
του Κράτους, του τακτικού
ωρομίσθιου
κυβερνητικού
εντάλματα
προσωπικού, καθώς και των
500
συνταξιούχων που λαμβάνουν
400
μισθό/σύνταξη από το Γενικό
Λογιστήριο, διαπιστώσαμε ότι ο 300
αριθμός των ατόμων για τους 200
οποίους
έγινε
σχετική 100
διευθέτηση, από το Γενικό
0
Λογιστήριο,
για
σταδιακή
Δημόσιοι Υπαλλήλοι Τακτικό ωρομίσθιο
Συνταξιούχοι
εξόφληση των οφειλών τους,
και Αξιωματούχοι
προσωπικό
είναι πολύ χαμηλός, σε σχέση με
Χωρίς αποκοπές Με μηνιαίες αποκοπές από το Γενικό Λογιστήριο
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το σύνολο των περιπτώσεων. Συγκεκριμένα, διαπιστώσαμε ότι, από τους 715 οφειλέτες συνολικά 1.425
ενταλμάτων, συνολικού ποσού ύψους €678.540, διενεργούνταν, σύμφωνα με το μηχανογραφικό
σύστημα της Αστυνομίας, μηνιαίες αποκοπές από τον μισθό/σύνταξή τους, μόνο για 84 εντάλματα,
συνολικής αξίας €57.943.
Για οφειλέτες κατά των οποίων εκκρεμούν πέραν του ενός εντάλματος, ο διακανονισμός με το Γενικό
Λογιστήριο της Δημοκρατίας γίνεται μόνο για ένα ένταλμα κάθε φορά. Όπως διαπιστώσαμε, με την
εξόφληση ενός εντάλματος, η Αστυνομία δεν προχωρεί αμέσως στην αποστολή του επόμενου
εντάλματος για εξόφληση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, για ορισμένους μήνες, να μην διενεργείται
οποιαδήποτε αποκοπή από τον μισθό του οφειλέτη. Αυτό είναι πιο έντονο στις περιπτώσεις οφειλετών
που εκκρεμούν εναντίον τους αρκετά εντάλματα με μικρά ποσά, τα οποία μπορεί να εξοφλούνται με μια
μόνο μηνιαία αποκοπή.
Όπως αναφέραμε στην έκθεση μας με αρ. ΕΝΤ/01/2017, μελετήθηκε η τροποποίηση της υφιστάμενης
διαδικασίας, ώστε να διενεργείται αυτόματα η αντιπαραβολή μεταξύ των δύο συστημάτων. Όπως
διαπιστώσαμε, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η τροποποίηση της διαδικασίας, αφού ο διαχωρισμός των
ενταλμάτων, που αφορούν στο Πάγιο Ταμείο έχει ολοκληρωθεί μόλις πρόσφατα. Αφού ελεγχθεί η
ορθότητά του, θα ενημερωθεί σχετικά η Κεντρική Αποθήκη Πληροφοριών και θα προωθηθούν ενέργειες
για τροποποίηση της διαδικασίας. Λόγω του ότι το σύστημα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας
επιτρέπει την αποκοπή για ένα ένταλμα κάθε φορά, θα χρειάζεται και πάλι η επέμβαση την Αστυνομίας
για να ενημερώνει το σύστημά της με τα εντάλματα για τα οποία γίνεται αποκοπή ή εξοφλήθηκαν.
Σημειώνουμε επίσης ότι το Τμήμα Πληροφορικής της Αστυνομίας, πριν την αποστολή των ενταλμάτων
στο Γενικό Λογιστήριο για διενέργεια αποκοπών, ενημερώνει τους αρμόδιους ΟΥΛΕΕ και Αστυνομικούς
σταθμούς, έτσι ώστε να διενεργήσουν έλεγχο της ορθότητας των ενταλμάτων που τους αφορούν.
Σύμφωνα με τις συνοδευτικές επιστολές, ο έλεγχος περιλαμβάνει την ορθότητα των στοιχείων του
οφειλέτη και του εντάλματος, αν ο οφειλέτης έχει εξασφαλίσει αναστολή εκτέλεσης ή όχι, αν η κατηγορία
του εντάλματος είναι ορθή και αν υπάρχουν εκτελέσεις που δεν έχουν καταχωρισθεί στο σύστημα. Από
αντιπαραβολή των ενταλμάτων για τα οποία ζητήθηκε έλεγχος της ορθότητάς τους πριν την αποστολή
τους στο Γενικό Λογιστήριο, με τα στοιχεία του μηχανογραφικού συστήματος της Αστυνομίας τον
Δεκέμβριο του 2020, διαπιστώσαμε ότι, σημαντικός αριθμός ενταλμάτων, για τα οποία υπήρχε πρόθεση
αποστολής στο Γενικό Λογιστήριο για μηνιαίες αποκοπές από τον μισθό ή σύνταξη των οφειλετών,
παραμένουν ενεργά και ανεκτέλεστα. Στο πιο κάτω γραφικό παρουσιάζεται η κατάσταση των
ενταλμάτων αυτών τον Δεκέμβριο του 2020.
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Αρ. ενταλμάτων τα οποία επιλέγηκαν από το Τμήμα Πληροφορικής
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Αρ. ενταλμάτων που εκτελέστηκαν
Αρ. ενταλμάτων για τα οποία διενεργείται αποκοπή (Δεκέμβριος 2020)
Αρ. ενταλμάτων που είναι ακόμη σε εκκρεμότητα (ενεργά, σε αναμονή ή σε αναστολή)

Συστάσεις:
α.
Να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες τακτοποίησης των εν λόγω ενταλμάτων, μέσω των
αποκοπών του Γενικού Λογιστηρίου. Μετά την παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος,
κατά το οποίο τα άτομα θα έχουν την ευχέρεια να εξοφλήσουν τα εντάλματα που εκκρεμούν εναντίον
τους, όλες οι περιπτώσεις να αποστέλλονται στο Γενικό Λογιστήριο για επιβολή αποκοπών από τον
μισθό/σύνταξή τους.
Όπως μας ανέφερε ο Αρχηγός Αστυνομίας, τα εντάλματα των δημόσιων υπαλλήλων αποστέλλονται στο
Γενικό Λογιστήριο, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Ένα από τα κριτήρια, είναι το χρονικό διάστημα από
την ημερομηνία καταχώρισης του εντάλματος ή από την τελευταία ημερομηνία όπου ο οφειλέτης
πλήρωσε ένταλμα προστίμου. Μάς πληροφόρησε παράλληλα ότι, το χρονικό διάστημα του πιο πάνω
κριτηρίου θα διαφοροποιηθεί μετά από σχετική υπόδειξη της Υπηρεσίας μας.
β.
Στις περιπτώσεις οφειλετών κατά των οποίων εκκρεμούν πέραν του ενός εντάλματος, να
εξευρεθούν τρόποι αδιάλειπτης αποκοπής δόσεων από το Γενικό Λογιστήριο.
Όπως μας πληροφόρησε ο Αρχηγός Αστυνομίας, το Τμήμα Πληροφορικής της Αστυνομίας και το Γενικό
Λογιστήριο θα διασυνδεθούν ηλεκτρονικά, ώστε το Γενικό Λογιστήριο να είναι ενήμερο ανά πάσα στιγμή
για τα εκκρεμή ποσά οφειλετών που προκύπτουν από εντάλματα προστίμου. Όταν ολοκληρωθεί η
διασύνδεση, θα τερματιστεί η υπάρχουσα διαδικασία.
γ.
Για περιπτώσεις οφειλετών που θα συνταξιοδοτηθούν σύντομα, να διερευνηθεί το ενδεχόμενο
κατά πόσο είναι νομικά επιτρεπτός ο συμψηφισμός όλης της οφειλής τους με το φιλοδώρημα που θα
λάβουν κατά την αφυπηρέτησή τους.
Ο Αρχηγός Αστυνομίας μας ανέφερε ότι το θέμα πρέπει να τύχει χειρισμού από το Γενικό
Λογιστήριο, ως η Αρμόδια Αρχή, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία.
δ.
Να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους αρκετά εντάλματα, για τα οποία υπήρχε πρόθεση
αποστολής στο Γενικό Λογιστήριο, για εξόφληση με μηνιαίες δόσεις, παραμένουν ανεκτέλεστα.
Όπως μας πληροφόρησε ο Αρχηγός Αστυνομίας, οι λόγοι για τους οποίους παρέμειναν
ανεκτέλεστα είναι λόγω του ότι δεν αφορούσαν σε έσοδα του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ή
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ο οφειλέτης εξασφάλιζε αναστολή ή αφορούσε σε αποθανόν πρόσωπο ή ο οφειλέτης προχωρούσε
σε πληρωμή ενταλμάτων προστίμου για να μην γίνει αποκοπή από τον μισθό του.
4.3.6

Εντάλματα που αφορούν σε τροχαίες παραβάσεις

Τα εντάλματα που αφορούν σε τροχαίες παραβάσεις και βρίσκονταν σε εκκρεμότητα τον Δεκέμβριο του
2020, ανέρχονταν σε 96.634 (34% του συνόλου), με συνολική αξία €24.789.747 (8,18% του συνολικού
ποσού). Από τα πιο πάνω, τα €12.611.178 (51%) αφορούν σε 70.507 εντάλματα (73%) για ποσά
μικρότερα των €300.
Σε προηγούμενες επιστολές μας, εισηγηθήκαμε όπως εξεταστεί κατά πόσο είναι νομικά εφικτό και
πρακτικό όπως, η εξόφληση ενταλμάτων που αφορούν σε τροχαίες παραβάσεις, να αποτελεί
προϋπόθεση για ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, διαφορετικά να αναστέλλεται η
ισχύς της άδειας οδήγησης. Σε επιστολή της Αστυνομίας προς τον Διευθυντή του Τμήματος Οδικών
Μεταφορών, ημερ. 13.1.2017, αναφέρεται ότι ο Γενικός Εισαγγελέας θεωρεί ότι η εισήγηση αυτή δεν
μπορεί να εφαρμοστεί. Μετά την εξέλιξη αυτή, στην Ειδική Έκθεσή μας με αρ. ΕΝΤ/01/2017,
εισηγηθήκαμε όπως μελετηθούν εναλλακτικοί τρόποι εκτέλεσης των ενταλμάτων αυτών, που να μην
προϋποθέτουν υψηλό διοικητικό κόστος. Από τον έλεγχο, προκύπτει ότι δεν μελετήθηκε οποιαδήποτε
εναλλακτική διαδικασία.
Σύσταση: Σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, να μελετηθούν οι τυχόν προϋποθέσεις που θα
πρέπει να τηρούνται, ώστε να καταστεί δυνατό να τεθεί ως προϋπόθεση για ανανέωση της άδειας
κυκλοφορίας του οχήματος.
Ο Αρχηγός Αστυνομίας μάς ανέφερε ότι το θέμα πρέπει να τύχει χειρισμού από το Τμήμα Οδικών
Μεταφορών, ως η Αρμόδια Αρχή, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία.
4.3.7

Εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.3.3, η Αστυνομία έχει εγκαταστήσει μηχανισμούς ελέγχου
στα σημεία εισόδου και εξόδου της Δημοκρατίας, έτσι ώστε να διευκολυνθεί ο εντοπισμός των
οφειλετών και η είσπραξη των ενταλμάτων. Το μέτρο έχει ως στόχο φυσικά πρόσωπα που
προτίθενται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, χωρίς να έχουν ληφθεί οποιαδήποτε μέτρα όσον αφορά
στη δυνατότητα είσπραξης οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων, που εισάγουν ή/και εξάγουν
προϊόντα από τα σημεία αυτά.
Σύσταση: Εισηγούμαστε και πάλι όπως, σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων, μελετηθεί το
ενδεχόμενο διεξαγωγής ελέγχου για εκκρεμή εντάλματα εναντίον φυσικών ή νομικών προσώπων που
εισάγουν/εξάγουν προϊόντα.
Δεδομένων των δυσκολιών που προκύπτουν σχετικά με τις κατασχέσεις κινητής περιουσίας νομικών
προσώπων, σε περίπτωση που κάποιο νομικό πρόσωπο-οφειλέτης εισάγει προϊόντα, θα μπορούσε
να μελετηθεί η δυνατότητα κατάσχεσης ή κράτησης των προϊόντων αυτών μέχρι την εξόφληση των
ενταλμάτων, νοουμένου ότι αυτό είναι νομικά επιτρεπτό.
Σημειώνουμε ότι η πιο πάνω σύσταση περιλήφθηκε στην Έκθεσή μας με αρ. ΕΝΤ/01/2017 αλλά δεν
εντοπίστηκαν οποιεσδήποτε ενδείξεις εάν αυτή μελετήθηκε.
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Ο Αρχηγός Αστυνομίας μάς ανέφερε ότι το θέμα πρέπει να εξεταστεί από το Τμήμα Τελωνείων και την
Νομική Υπηρεσία, κατά πόσο είναι επιτρεπτή η δέσμευση προϊόντων που θα εισαχθούν ή εξαχθούν για
λόγους εκτέλεσης ενταλμάτων και κατά πόσο αυτό μπορεί να ρυθμιστεί νομικά και ποιες τυχόν θα
είναι οι συνέπειες από αυτήν.
4.3.8

Μεταβιβάσεις ακίνητης ιδιοκτησίας

Με τις υφιστάμενες διαδικασίες, οφειλέτες ενταλμάτων μπορούν να προχωρούν σε αγοραπωλησίες
ακινήτων χωρίς οποιοδήποτε νομικό κώλυμα. Συνεπώς, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο,
οφειλέτες, ιδιαίτερα νομικά πρόσωπα, να μεταβιβάζουν την περιουσία τους πριν την κήρυξη πτώχευσης.
Σύσταση: Για αποφυγή του πιο πάνω φαινομένου αλλά και ως μέτρο ενίσχυσης της
αποτελεσματικότητας εκτέλεσης ενταλμάτων, εισηγούμαστε όπως μελετηθεί τροποποίηση της
νομοθεσίας, έτσι ώστε να απαιτείται η αποπληρωμή τυχόν εκκρεμών ενταλμάτων πριν ή κατά τη
μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας.
Ο Αρχηγός Αστυνομίας μάς ανέφερε ότι το θέμα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο των μέτρων επιβολής
επιβάρυνσης της ακίνητης ιδιοκτησίας, οι οποίες θα είναι επιπρόσθετες από τις επιβαρύνσεις που
προβλέπονται στις υφιστάμενες νομοθεσίες, για αυτό θα πρέπει να μελετηθεί από το Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και τη Νομική Υπηρεσία.
4.3.9

Κατάσχεση κινητής περιουσίας και αποδοχή και εγγραφή εμπράγματου βάρους
επί της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη από τους δικαιούχους

Ως πρόσθετο μέτρο είσπραξης οφειλών προς το κράτος, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του
αρ. 79.229, ημερ. 29.7.2015, αποφάσισε να εγκρίνει την προώθηση τροποποιητικών νομοσχεδίων από
έκαστο Υπουργείο, με εισαγωγή σχετικών ρυθμιστικών διατάξεων που να επιτρέπουν την κατάσχεση και
εκποίηση κινητής περιουσίας, πριν και μετά την έναρξη ποινικής διαδικασίας ενώπιον Δικαστηρίου και
την αποδοχή και εγγραφή εμπράγματου βάρους επί της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη.
Όπως μας αναφέρθηκε, οι ΥΚΑ έχουν ετοιμάσει τροποποιητικό νομοσχέδιο, το οποίο έτυχε του σχετικού
νομοτεχνικού ελέγχου και είναι κατατεθειμένο ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Σύσταση: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως να ζητήσει επίσπευση της εξέτασης του εν
λόγω νομοσχεδίου, αφού αναμένεται να συντείνει σημαντικά στη μείωση των ανεκτέλεστων
ενταλμάτων.
4.3.10 Διευθυντές εταιρειών με μεγάλες επιδικασμένες οφειλές
Εντοπίσαμε περιπτώσεις όπου άτομα που τελούν ως διευθυντές/μέτοχοι σε διάφορες εταιρείες, οι
οποίες τερματίζουν τις εργασίες τους, με αποτέλεσμα να παραμένουν σημαντικές ανείσπρακτες οφειλές
προς το δημόσιο, προβαίνουν στη συνέχεια στη σύσταση νέας εταιρείας, που θεωρείται ως ξεχωριστό
νομικό πρόσωπο και δεν αναλαμβάνει τις οφειλές της προηγούμενης εταιρείας. Στον πιο κάτω πίνακα,
παρουσιάζονται επτά ομάδες διευθυντών που έχουν δύο ή περισσότερες εταιρείες με μεγάλες οφειλές.
Στο Παράρτημα 7 παρουσιάζεται η ίδια πληροφόρηση σε μεγαλύτερη ανάλυση.
Διευθυντής
και

Οφειλές Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(€)
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Σύνολο οφειλών
(€)
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συνδεδεμένες
εταιρείες
Ομάδα 1
Ομάδα 2
Ομάδα 3
Ομάδα 4
Ομάδα 5
Ομάδα 6
Ομάδα 7

Αρ.
συνδεόμενων
εταιρειών
2
3
2
5
2
7
3

(€)
Επιδικασμένες

Τρέχουσες

585.547
711.966
560.258
286.345
333.782
2.433.084
1.192.363

1.354.491

9.823
82.074
47.761
18.647
64.176
5.469
42.708

595.370
794.040
608.019
304.992
397.958
2.438.553
2.589.562

Το γεγονός ότι μια εταιρεία έχει νομική προσωπικότητα εντελώς χωριστή και ανεξάρτητη από τα φυσικά
πρόσωπα που την αποτελούν, ενδεχομένως να τυγχάνει εκμετάλλευσης για αποφυγή καταβολής των
οφειλόμενων προς το Κράτος. Στον πιο πάνω βασικό κανόνα, υπάρχουν εξαιρέσεις, οι οποίες έχουν
καθιερωθεί από συγκεκριμένες νομοθεσίες αλλά και από τη νομολογία των Κυπριακών και Αγγλικών
Δικαστηρίων, με τις οποίες αναγνωρίζεται η δυνατότητα άρσης του εταιρικού πέπλου, ώστε να
αποδοθούν ευθύνες στους μετόχους της εταιρείας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο
51Α(3)(α) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου του 1978, όταν διαπράττεται το αδίκημα
της δόλιας παράλειψης ή καθυστέρησης καταβολής του ποσού του φόρου εταιρείας και η
αδικαιολόγητη άρνηση, παράλειψη ή καθυστέρηση οφείλεται σε διευθυντή της ή σε άλλο πρόσωπο που
έχει την ευθύνη να εκτελεί τα καθήκοντα που επιβάλλονται από τον Νόμο, τότε την ευθύνη για το
αδίκημα φέρουν εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο και ο αξιωματούχος της εταιρείας που έχει
καθήκοντα που άπτονται της οικονομικής διεύθυνσης της εταιρείας.
Σε πρόσφατη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, ημερ. 14.5.2021, αναφέρεται ότι η άρση του
εταιρικού πέπλου επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις. Σύμφωνα με
νομολογία, στο παρελθόν το εταιρικό πέπλο ήρθη σε ξεκάθαρες περιπτώσεις καταδολίευσης, όπως, για
παράδειγμα, όταν εταιρεία μεταφέρει το ενεργητικό της ώστε να αποφύγει την εκτέλεση εξ αποφάσεως
χρέους ή όπου η νομοθεσία επιτρέπει την απόδοση ευθυνών για τη δράση της εταιρείας μέσω της
προσωπικής περιουσίας των μελών της.
Συστάσεις:
α.
Όταν εντοπίζονται τέτοιες περιπτώσεις, η Αστυνομία και τα Δικαστήρια να ενημερώνουν τη
Νομική Υπηρεσία, έτσι ώστε να αποφασίζει, κατά την κρίση της, κατά πόσο θα επιδιώξει άρση του
εταιρικού πέπλου.
β.
Να μελετηθούν νομοθετικές ρυθμίσεις που να αποτρέπουν την εκμετάλλευση της αρχής του
εταιρικού πέπλου.
Ο Αρχηγός Αστυνομίας μάς ανέφερε ότι το θέμα πρέπει να εξεταστεί από το Τμήμα Έφορου Εταιρειών
και τη Νομική Υπηρεσία, με σκοπό την ένταξη ασφαλιστικών/νομοθετικών δικλίδων για αποτροπή της
εκμετάλλευσης της Αρχής του εταιρικού πέπλου.
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4.3.11 Άλλες εισηγήσεις
Πέραν των όσων αναφέραμε προηγουμένως, πιο κάτω παραθέτουμε άλλες εισηγήσεις οι οποίες
μπορούν να εξεταστούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και τα αρμόδια Τμήματα,
έτσι ώστε να εγκατασταθούν επιπλέον μηχανισμοί εκτέλεσης ενταλμάτων με απώτερο στόχο τη μείωση
των ανεκτέλεστων ενταλμάτων. Για τις πιο κάτω συστάσεις, θα πρέπει να ζητηθεί σχετική νομική
γνωμάτευση και έγκριση/ψήφιση σχετικών Κανονισμών/νομοθεσίας.
Συστάσεις:
α.
Να εξεταστεί κατά πόσο μπορεί να συμπεριληφθεί όρος στα έγγραφα διαγωνισμών δημοσίων
συμβάσεων ως προϋπόθεση συμμετοχής, να μην εκκρεμούν εντάλματα προστίμου εναντίον του
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα έναντι του Κράτους.
β.
Να τεθεί ως προϋπόθεση για υποβολή υποψηφιότητας για οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα, η
υποβολή βεβαίωσης από την Αστυνομία ότι δεν εκκρεμούν εντάλματα εναντίον του ενδιαφερόμενου.
Το ίδιο μπορεί να ισχύει και για περιπτώσεις διορισμού σε δημόσια αξιώματα (όπως μέλος Δ.Σ.
ημικρατικού οργανισμού).
γ.
Να τεθεί ως προϋπόθεση για υποβολή αίτησης διορισμού στη Δημόσια Υπηρεσία, η υποβολή
βεβαίωσης από την Αστυνομία ότι δεν εκκρεμούν εντάλματα εναντίον του ενδιαφερόμενου.
Ο Αρχηγός Αστυνομίας μάς ανέφερε ότι οι πιο πάνω συστάσεις θα πρέπει να εξεταστούν από τα Αρμόδια
Τμήματα και Υπηρεσίες του Δημοσίου, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, καθότι θα χρειαστεί να
γίνουν σχετικές τροποποιήσεις υφιστάμενων ή και ψήφισης νέων Νόμων και Κανονισμών που διέπουν
τα εν λόγω θέματα.
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5.
α.

Γενικά συμπεράσματα
Δικαστική Υπηρεσία.

Λόγω της απουσίας μηχανογραφικού συστήματος για έκδοση και παρακολούθηση των ενταλμάτων στα
Δικαστήρια, οι διαδικασίες που εφαρμόζονται είναι απηρχαιωμένες, χρονοβόρες και επιρρεπείς σε λάθη.
Σημειώνουμε επίσης ότι οι διαδικασίες δεν είναι καταγραμμένες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, το κάθε
Επαρχιακό Δικαστήριο ακολουθεί δικές του πολιτικές, ως προς τον χειρισμό συγκεκριμένων θεμάτων.
β.

Αστυνομία Κύπρου.

Εκ του αποτελέσματος, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται διαχρονικά, η διαρκής σημαντική
αύξηση στον αριθμό και αξία των ανεκτέλεστων ενταλμάτων καταδεικνύει ότι η Αστυνομία δεν έχει
πετύχει την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος. Μεγάλο ανεπίλυτο πρόβλημα αποτελούν
τα εντάλματα σε βάρος νομικών προσώπων, για τα οποία η Αστυνομία δεν εφαρμόζει τη σχετική
δικαστική απόφαση για εκτέλεσή τους με κατάσχεση κινητής περιουσίας. Αντιλαμβανόμαστε τις
πρακτικές δυσκολίες που δυνατό να προκύπτουν, αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για μη
εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων. Το Κράτος θα πρέπει να εγκύψει στο πρόβλημα και αν χρειαστεί,
να προωθηθούν αλλαγές στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που να δίνουν λύσεις στα προβλήματα που
παρουσιάζονται. Αποτελεί γενική διαπίστωση ότι η διαδικασία εκτέλεσης ενταλμάτων προστίμου χρήζει
πλήρους αναθεώρησης και το εν λόγω ζήτημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί οριστικά.
Σε αυτό το πλαίσιο, μετά από οδηγίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κατά τα έτη
2017-2018, η Αστυνομία μελέτησε τρία ενδεχόμενα:


Την παραχώρηση μέρους των καθηκόντων της εκτέλεσης των ενταλμάτων σε ιδιωτική εταιρεία.



Την εκτέλεση ενταλμάτων από νεοσύστατο κεντρικό Κρατικό Φορέα.



Η εκτέλεση των ενταλμάτων των ΥΚΑ, του Τμήματος Φορολογίας και των Δήμων, να αναληφθεί εξ
ολοκλήρου από τους ίδιους.

Οι πιο πάνω μελέτες, με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε επιλογής, διαβιβάστηκαν στο
ΥΔΔΤ εντός του 2018, χωρίς όμως να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση και επομένως χωρίς να προκύψει
οποιαδήποτε αλλαγή στον προβληματικό τρόπο λειτουργίας των ΟΥΛΕΕ που ισχύει σήμερα.
Πέραν των πιο πάνω, σημειώνουμε ότι, παρά τις προηγούμενες συστάσεις της Υπηρεσίας μας, δεν
φαίνεται να έχουν μελετηθεί άλλοι μηχανισμοί εκτέλεσης ενταλμάτων, πέραν αυτών που αφορούν στην
Αστυνομία και στο Γενικό Λογιστήριο. Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, φαίνεται ότι οι μηχανισμοί
αυτοί δεν αξιοποιούνται επαρκώς.
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6.

Γενικές συστάσεις

Δικαστική Υπηρεσία.
Αναμένουμε ότι, με την υλοποίηση της μηχανογράφησης των Δικαστηρίων, τα πλείστα ευρήματα
της Υπηρεσίας μας θα αντιμετωπιστούν και θα επέλθει σημαντική εξοικονόμηση πόρων.
Για να καταστεί αυτό δυνατό, θα πρέπει το σύστημα που θα αναπτυχθεί να διασυνδεθεί με το
μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας.
Αστυνομία - ΟΥΛΕΕ.
Θεωρούμε ότι τα πλείστα από τα πλεονεκτήματα δημιουργίας ανεξάρτητου Κρατικού Φορέα, λύση
την οποία φαίνεται να προκρίνει η Αστυνομία, μπορούν να επιτευχθούν με την αναβάθμιση των
υφιστάμενων ΟΥΛΕΕ. Ως εκ τούτου, εισηγούμαστε την αξιολόγηση των πιο κάτω ενεργειών:


Απασχόληση γραφειακού προσωπικού για ενασχόληση με διοικητικά καθήκοντα, όπως είναι
οι καταχωρίσεις ενταλμάτων στο μηχανογραφικό σύστημα, τηλεφωνικές υπενθυμίσεις στους
οφειλέτες και εισπράξεις από άτομα που προσέρχονται στις εγκαταστάσεις του ΟΥΛΕΕ για
εξόφληση των οφειλών τους.



Οι Αστυνομικοί να απασχολούνται αποκλειστικά με καθήκοντα αστυνομικής φύσης, ώστε να
αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που ασχολούνται με την εκτέλεση ενταλμάτων εκτός γραφείου.



Δημιουργία Τμήματος Κατασχέσεων. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να καταγραφούν τα
προβλήματα που υπάρχουν και να μελετηθούν λύσεις για αντιμετώπισή τους.



Ενίσχυση των ΟΥΛΕΕ με άτομα από τις Υπηρεσίες/Τμήματα/Οργανισμούς που είναι δικαιούχοι
πολλών ενταλμάτων, όπως τις ΥΚΑ, το Τμήμα Φορολογίας, τους Δήμους, το Ταμείο Θήρας κ.λπ.
Τα άτομα αυτά, θα δρουν ως συνδετικοί κρίκοι ανάμεσα στην Αστυνομία και στους
δικαιούχους, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία και ανταλλαγή στοιχείων και
παράλληλα θα υποβοηθούν την Αστυνομία στην εκτέλεση των ενταλμάτων που τους αφορούν.



Δημιουργία διαύλου επικοινωνίας με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, με κύριο στόχο την
εξεύρεση επιπρόσθετων πληροφοριών για τα εντάλματα με ελλιπή στοιχεία, αφού αυτά
αφορούν συνήθως σε ιδιωτικές ποινικές υποθέσεις.



Να καθοριστούν συγκεκριμένοι ετήσιοι στόχοι ανά ΟΥΛΕΕ και ανά Αστυνομικό Σταθμό και να
μελετηθεί η πιθανότητα επιβράβευσης αυτών που τους επιτυγχάνουν.

Όπως μας πληροφόρησε ο Αρχηγός Αστυνομίας, θέση της Αστυνομίας είναι ότι, η εκτέλεση των
ενταλμάτων προστίμου δεν πρέπει να είναι αρμοδιότητα της Αστυνομίας αλλά άλλης ανεξάρτητης
Υπηρεσίας, όπως ισχύει σε αρκετές άλλες χώρες. Η Υπηρεσία αυτή θα πρέπει να έχει και εξουσίες
πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς και άλλα περιουσιακά στοιχεία, καθώς επίσης και εξουσίες
κατάσχεσης.

Εναλλακτικοί μηχανισμοί εκτέλεσης ενταλμάτων προστίμου.
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Η Αστυνομία θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των
εναλλακτικών μηχανισμών εκτέλεσης ενταλμάτων (τροχονομικοί έλεγχοι, γραφεία εξυπηρέτησης,
έλεγχοι στα σημεία εισόδου και εξόδου της Δημοκρατίας και αποκοπές από μισθούς και συντάξεις
των Δημοσίων Υπαλλήλων).
Επίσης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σε συνεργασία με την Αστυνομία και τα
επηρεαζόμενα Τμήματα, να μελετήσουν την εφαρμογή όσων περισσότερων επιπλέον τρόπων
εκτέλεσης, οι οποίοι θα αποφορτίσουν τους ΟΥΛΕΕ και θα συντείνουν στη μείωση των
ανεκτέλεστων ενταλμάτων. Για την υλοποίηση των συστάσεών μας, στις πλείστες περιπτώσεις, θα
πρέπει να ζητηθεί σχετική νομική γνωμάτευση και έγκριση/ψήφιση σχετικών Κανονισμών/
νομοθεσίας.
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Παράρτημα 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα 1 – Πρόοδος υλοποίησης συστάσεων της Έκθεσης αρ. ΕΝΤ/01/2017
α/α

Σύσταση
Πλήρης

1

2

3

4

5

6

7
8

9
10

11

12

Το ΥΔΔΤ να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης του περί
Ποινικής Δικονομίας Νόμου (Κεφ. 155), έτσι ώστε να
απαιτείται η καταγραφή του αρ. ταυτότητας και άλλων
απαραίτητων στοιχείων πριν από την καταχώριση του
κατηγορητηρίου στο Δικαστήριο.
Για τα υφιστάμενα εντάλματα, να καταβληθούν
προσπάθειες για την ανεύρεση και καταγραφή όσο το
δυνατόν περισσότερων στοιχείων.
Να δοθούν αυστηρές οδηγίες ούτως ώστε στις περιπτώσεις
ποινών μικρότερων των €250 και όπου οι κατηγορούμενοι
είναι παρόντες, να εισπράττονται αμέσως, σύμφωνα με τις
πρόνοιες της νομοθεσίας.
Να αποστέλλονται γραπτές ειδοποιήσεις από τα
Δικαστήρια, σε όλες τις περιπτώσεις, πριν την έκδοση του
εντάλματος.
Να ετοιμαστεί σχετικό μητρώο, στο οποίο να
καταγράφονται όλες οι υποθέσεις που αποπληρώνονται με
δόσεις πριν την έκδοση εντάλματος και το οποίο θα
ενημερώνεται με κάθε αποπληρωμή δόσης.
Κατά την υπογραφή των ενταλμάτων από τους Δικαστές, να
προσκομίζονται τα εντάλματα και οι αποφάσεις των
Δικαστών.
Να διεξάγεται περιοδικός έλεγχος των Μητρώων Ποινικών
Υποθέσεων.
Το Ανώτατο Δικαστήριο να προωθήσει ενέργειες για
εξεύρεση νόμιμων τρόπων επίλυσης της υπογραφής των
285 διαταγμάτων στο Ε.Δ. Λεμεσού που εκκρεμούν από το
2011.
Τα εντάλματα να παραλαμβάνονται από την Αστυνομία, το
συντομότερο δυνατό.
Να εξεταστεί το ενδεχόμενο να τοποθετηθεί στον χώρο των
Δικαστηρίων σαρωτής και ηλεκτρονικός υπολογιστής, που
θα παρέχει πρόσβαση στο μηχανογραφικό σύστημα της
Αστυνομίας, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι Αστυνομικοί
του ΟΥΛΕΕ και των Αστυνομικών Σταθμών, έτσι ώστε τα
εντάλματα που παραλαμβάνονται, να σαρώνονται και να
καταχωρίζονται αμέσως στο μηχανογραφικό σύστημα.
Να διενεργείται έλεγχος από δεύτερο άτομο κατά την
καταχώριση των ενταλμάτων στο μηχανογραφικό σύστημα
της Αστυνομίας.
Στις περιπτώσεις είσπραξης από τρίτους, το
μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας να ενημερώνεται
ανάλογα, έτσι ώστε να παρέχει ορθή και αξιόπιστη
πληροφόρηση.
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Με τη μηχανογράφηση των Δικαστηρίων, να εξεταστεί το
ενδεχόμενο η λογιστική ταξινόμηση των εισπράξεων να
γίνεται από το Επαρχιακό Δικαστήριο διαμονής του
οφειλέτη και η επιστροφή του εντάλματος στο Δικαστήριο
που το έκδωσε, να γίνεται με την εξόφλησή του, για
σκοπούς αρχειοθέτησης.
Να μελετηθεί το ενδεχόμενο όπως δίδεται ενιαίος
Παγκύπριος αύξων αριθμός στα εντάλματα.
Στις περιπτώσεις εκτέλεσης ενταλμάτων από άλλο
ΟΥΛΕΕ/Αστυνομικό Σταθμό, τα εντάλματα, μαζί με τις
αποδείξεις είσπραξης, να παραδίδονται σε τακτά χρονικά
διαστήματα, από το Λογιστήριο των Δικαστηρίων στον
Τομέα Ενταλμάτων, έτσι ώστε να ενημερώνεται το
Μητρώο. Ακολούθως, να αποστέλλονται στο αρμόδιο
ΟΥΛΕΕ/Αστυνομικό Σταθμό και εκεί να γίνεται η
αντιστοίχιση τους με το πρωτότυπο ένταλμα/απόδειξη.
Nα αποστέλλονται πάντοτε στο Δικαστήριο τα πρωτότυπα
εντάλματα μαζί με τις επισυναπτόμενες αποδείξεις
είσπραξης.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα, το Τμήμα Πληροφορικής της
Αστυνομίας, να συγκρίνει τον κατάλογο με τα ανεκτέλεστα
εντάλματα με όποιες άλλες βάσεις δεδομένων έχει ή θα
μπορούσε να έχει στη διάθεσή του, έτσι ώστε να υποβοηθά
το έργο των ΟΥΛΕΕ.
Το Τμήμα Πληροφορικής να αξιολογεί την απόδοση του
κάθε ΟΥΛΕΕ μέσω ειδικών κριτηρίων.
Να καθοριστούν συγκεκριμένοι ετήσιοι στόχοι ανά ΟΥΛΕΕ
και ανά Αστυνομικό Σταθμό και να μελετηθεί η πιθανότητα
επιβράβευσης των ΟΥΛΕΕ και Αστυνομιών Σταθμών που
τους επιτυγχάνουν.
Επανασχεδιασμό του ηλεκτρονικού ημερολογίου, έτσι
ώστε να είναι ευανάγνωστο και να παρέχει σωστή
πληροφόρηση.
Να δοθούν οδηγίες για ενημέρωση του ηλεκτρονικού
ημερολογίου ή την καταγραφή των ενεργειών σε
χειρόγραφο ημερολόγιο.
Το ημερολόγιο ενεργείας να τηρείται ανά οφειλέτη και όχι
ανά ένταλμα.
Μέχρι τη σημαντική μείωση των ανεκτέλεστων
ενταλμάτων, οι προσπάθειες της Αστυνομίας να
επικεντρωθούν μόνιμα στα εντάλματα που αφορούν σε
ποσά μεγαλύτερα των €300.
Εξεύρεση λύσης σε σχέση με τα εντάλματα της περιόδου
1980-1999, αφού με την πάροδο του χρόνου η διευθέτησή
τους δυσχεραίνεται.
Να μελετηθεί η τροποποίηση της νομοθεσίας, έτσι ώστε να
απαιτείται η αποπληρωμή τυχόν εκκρεμών ενταλμάτων
πριν τη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας.
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Σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων και τη Νομική
Υπηρεσία, να μελετηθεί το ενδεχόμενο διεξαγωγής ελέγχου
για εκκρεμή εντάλματα εναντίον φυσικών ή νομικών
προσώπων που εισάγουν/εξάγουν προϊόντα.
Να υπάρχει πλήρης διασύνδεση του μηχανογραφικού
συστήματος της Αστυνομίας με το Γενικό Λογιστήριο, ώστε
να καταστεί εφικτός ο συμψηφισμός όλων των ενταλμάτων
που αφορούν στο Πάγιο Ταμείο, νοουμένου ότι αυτό είναι
νομικά επιτρεπτό.
Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα από την Αστυνομία στην
εκτέλεση ενταλμάτων Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Να γίνει συμφιλίωση των συστημάτων της Αστυνομίας και
των ΥΚΑ, έτσι ώστε να εντοπιστούν ανεκτέλεστα εντάλματα
τα οποία δεν είναι καταχωρισμένα στο σύστημα της
Αστυνομίας.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα, να συμφιλιώνονται τα
συστήματα της Αστυνομίας και των ΥΚΑ και να
διερευνώνται οι διαφορές τους.
Η Αστυνομία να καταχωρίζει όλα τα εντάλματα στο
σύστημά της, ακόμα και αυτά που δεν μπορούν να
εισπραχθούν και μετά να τα επιστρέφει στο Δικαστήριο.
Να προωθηθούν ενέργειες από τις ΥΚΑ για υλοποίηση της
απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 79.229, ημερ.
29.7.2015.
Πριν τη φυλάκιση κάποιου οφειλέτη, να προηγείται
επιβεβαίωση του οφειλόμενου ποσού με τον δικαιούχο.
Να μελετηθούν εναλλακτικοί τρόποι εκτέλεσης των
ενταλμάτων που αφορούν σε τροχαίες παραβάσεις, που να
μην προϋποθέτει ψηλό διοικητικό κόστος.
Να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες τακτοποίησης των
ενταλμάτων που αφορούν Δημόσιους Υπαλλήλους μέσω
του Γενικού Λογιστηρίου.
Στις περιπτώσεις οφειλετών κατά των οποίων εκκρεμούν
πέραν του ενός εντάλματος, το Τμήμα Πληροφορικής μόλις
ενημερώνεται για την εξόφληση κάποιου εντάλματος,
μέσω αποκοπών από το Γενικό Λογιστήριο, να αποστέλλει
αμέσως το επόμενο ένταλμα.
Για τις περιπτώσεις οφειλετών–Δημοσίων Υπαλλήλων που
θα συνταξιοδοτηθούν σύντομα, να διερευνηθεί το
ενδεχόμενο κατά πόσο είναι νομικά επιτρεπτός ο
συμψηφισμός της οφειλής τους με το φιλοδώρημα που θα
λάβουν κατά την αφυπηρέτησή τους.
Να δοθούν οδηγίες ούτως ώστε να μην επιτρέπεται στους
κατά τόπους εισπράκτορες των γραφείων εξυπηρέτησης
του πολίτη της Αστυνομίας, να προχωρούν στην έκδοση
πιστοποιητικών/αδειών προς όφελος ατόμων εναντίον των
οποίων εκκρεμούν εντάλματα.
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Εντατικοποίηση των προσπαθειών εκτέλεσης ενταλμάτων
προστίμου στα σημεία εισόδου και εξόδου της
Δημοκρατίας.
Να δοθούν οδηγίες για εντατικοποίηση των προσπαθειών
εκτέλεσης ενταλμάτων προστίμου, στο πλαίσιο των
Τροχονομικών ελέγχων της Αστυνομίας.
Να γίνουν ενέργειες για δημιουργία Τμήματος
Κατασχέσεων, έτσι ώστε η Αστυνομία να είναι σε θέση να
εκτελέσει τις αποφάσεις των Δικαστηρίων που αφορούν σε
νομικά πρόσωπα.
Τα εντάλματα που επιστρέφονται στα Δικαστήρια ως
ανεκτέλεστα, να είναι δικαιολογημένα και πέραν πάσης
αμφιβολίας μη εκτελέσιμα.
Τα Δικαστήρια να βεβαιώνονται ότι τα εντάλματα που
αποστέλλονται στην Αστυνομία, περιέχουν όσο το δυνατόν
περισσότερα στοιχεία. Από την πλευρά της Αστυνομίας,
πριν την επιστροφή ενταλμάτων λόγω ελλιπών στοιχείων,
θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια για εντοπισμό
τους.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα, να αντιπαραβάλλεται ο
κατάλογος με τους οφειλέτες ενταλμάτων προστίμου με
σχετική κατάσταση του Εφόρου Εταιρειών με τις εταιρείες
οι οποίες τέθηκαν υπό εκκαθάριση.
Στις περιπτώσεις αναστολής εκτέλεσης ενταλμάτων και
καθορισμού μηνιαίου ποσού δόσης, να καθοριστεί
κατώτατο ποσό δόσης σε €100 ή άλλο ποσό που θα
θεωρηθεί λογικό.
Κατά την εξέταση αιτημάτων αναστολής εκτέλεσης
ενταλμάτων από την Νομική Υπηρεσία, να υπάρχει
επικοινωνία με την Αστυνομία.
Να τοποθετηθεί ένα μέλος της Αστυνομίας στη Νομική
Υπηρεσία, με πρόσβαση στο μηχανογραφικό σύστημα της
Αστυνομίας και με συγκεκριμένα καθήκοντα.
Τα άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ως
προς την άμεση εξόφληση των ενταλμάτων που
εκκρεμούν εναντίον τους, να παραπέμπονται στη Νομική
Υπηρεσία, όπου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για
παροχή αναστολής με διευκολύνσεις πληρωμής.
Να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις των δεδομένων στη
Βάση Δεδομένων και να προστεθούν οι απαραίτητοι
έλεγχοι εισόδου (input controls) κατά την καταχώριση
δεδομένων, όπου χρειάζεται.
Να εξεταστούν τρόποι με τους οποίους θα αποτυπώνεται
στην εφαρμογή ολόκληρη η πορεία του εντάλματος
ανεξάρτητα με το αν έχει ανατεθεί σε άλλη Επαρχία ή από
τις ενέργειες που προηγήθηκαν στο σύστημα
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Να διαγραφούν οι επιλογές «ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ» και «ΔΕΝ
ΒΡΕΘΗΚΕ» από τη λίστα επιλογών και προστεθούν, αν
χρειάζεται, συγκεκριμένοι άλλοι λόγοι.
Να τροποποιηθεί το μηχανογραφικό σύστημα των
ενταλμάτων, ώστε τα εντάλματα που εκτελούνται με
δόσεις, να φέρουν διαφορετικό χαρακτηρισμό από αυτά
που εξοφλούνται πλήρως, για τη χρονική περίοδο που
βρίσκονται στα δικαστήρια.
Να τροποποιηθεί το μηχανογραφικό σύστημα των
ενταλμάτων, ώστε να καταγράφονται σε διακριτά πεδία το
ύψος του ποσού της δόσης και όποια άλλα πεδία κρίνεται
απαραίτητο.
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Παράρτημα 2 – Διάγραμμα ροής ενταλμάτων προστίμου
Επιβολή
χρηματικής
ποινης

Καταχώρηση στο
Μητρώο Υποθέσεων

Ενημέρωση Μητρώου
Υποθέσεων

ΝΑΙ
Αρχειοθέτηση

ΟΧΙ
Έκδοση εντάλματος

Καταμερισμός
είσπραξης

Ενημέρωση Μητρώου
Ενταλμάτων

Ενημέρωση Μητρώων
Ενταλμάτων και
Υποθέσεων

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Επιστροφή εντάλματος
στα Δικαστήρια

Παράδοση στην Αστυνομία για εκτέλεση

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή στο
Δικαστήριο;

Κατάθεση και
καταμερισμός είσπραξης

Αποδοχή λόγου μη
εκτέλεσης;

Επιστροφή εντάλματος ως μη εκτελεσθέν

Καταχώρηση στο
μηχανογραφικό σύστημα
της Αστυνομίας

ΝΑΙ

ΟΧΙ
Αναζήτηση οφειλέτη

Είσπραξη
εντάλματος;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Κατάθεση εισπράξεων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Πληρωμή εντός
προκαθορισμένης
διορίας;
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Παράρτημα 3 – Μηχανογράφηση Δικαστηρίων
Συγκεντρωτική κατάσταση των εισηγήσεών μας, που αφορούν στη μηχανογράφηση των Δικαστηρίων
και οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της
εκτέλεσης ενταλμάτων προστίμου.
Σχετική
παράγραφος

Σύσταση

Αναμενόμενο όφελος

4.1.2

Διασύνδεση του συστήματος με
συστήματα άλλων Τμημάτων, όπως
το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και
Μετανάστευσης και το Τμήμα
Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου
Παραλήπτη.

Επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων και
διευκόλυνση της εύρεσης επιπρόσθετων
στοιχείων για τα ανεκτέλεστα εντάλματα με
ελλιπή στοιχεία.

4.1.4

Αυτοματοποιημένη ειδοποίηση των
οφειλετών μέσω sms ή/και email και
δυνατότητα εξόφλησης μέσω
διαδικτύου.

Αύξηση της ανταπόκρισης των οφειλετών και
εξόφληση των ποινών πριν την έκδοση
εντάλματος. Μείωση του διοικητικού κόστους
αποστολής ειδοποιήσεων και του αριθμού των
ενταλμάτων που εκδίδονται, με συνεπακόλουθη
μείωση του διοικητικού κόστους εκτέλεσης
ενταλμάτων.

4.1.5

Εξαγωγή αναφοράς από το
μηχανογραφημένο Μητρώο
Υποθέσεων, όπου θα παρουσιάζονται
οι υποθέσεις στις οποίες επιβλήθηκε
χρηματική ποινή που δεν
εισπράχθηκε στο Δικαστήριο, για την
οποία εκκρεμεί η έκδοση εντάλματος.

Ευκολότερη και αποδοτικότερη παρακολούθηση
των υποθέσεων στις οποίες επιβλήθηκε
χρηματική ποινή, μέχρι την έκδοση εντάλματος.
Διασφάλιση της εφαρμογής των δικαστικών
αποφάσεων.

4.1.5

Ηλεκτρονική αποπληρωμή των
ενταλμάτων με δόσεις, μέσω
διαδικτύου

Γρηγορότερη και ευκολότερη παρακολούθηση
και διαχείριση της εξόφλησης ενταλμάτων με
δόσεις.

4.1.7

Ηλεκτρονική έκδοση των ενταλμάτων

Ελαχιστοποίηση του κινδύνου έκδοσης
εντάλματος με λανθασμένα στοιχεία.

4.1.8

Τήρηση ηλεκτρονικού Μητρώου
Υποθέσεων.

Αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της
εξέλιξης των υποθέσεων και διασφάλιση ότι
εκδίδονται εντάλματα για όλες τις υποθέσεις
όπου επιβλήθηκε χρηματική ποινή, η οποία δεν
εισπράχθηκε από το Δικαστήριο.
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Σχετική
παράγραφος

Σύσταση

Αναμενόμενο όφελος

4.1.10

Τήρηση ηλεκτρονικών Μητρώων
Ενταλμάτων και διασύνδεσή τους με
το μηχανογραφημένο σύστημα της
Αστυνομίας.

Δυνατότητα παρακολούθησης του ιστορικού και
κατάστασης κάθε εντάλματος ανά πάσα στιγμή.

4.1.10

Παράδοση των ενταλμάτων στην
Αστυνομία ηλεκτρονικά.

Εξάλειψη του κινδύνου απώλειας ενταλμάτων
κατά την παράδοση-παραλαβή τους μεταξύ
Αστυνομίας και Δικαστηρίων. Μείωση
διοικητικού κόστους που προκύπτει από την
ανάγκη χρέωσης ενταλμάτων κάθε φορά που
διακινούνται μεταξύ Δικαστηρίων/Αστυνομίας.

4.1.11

Παροχή ενιαίου αύξοντα αριθμού
στα εντάλματα.

Καλύτερος έλεγχος και μείωση του κινδύνου
απώλειας ενταλμάτων κατά τη διακίνηση
ενταλμάτων μεταξύ επαρχιών. Μείωση
διοικητικού κόστους διαχείρισης των εν λόγω
ενταλμάτων.

4.1.12

Λογιστική ταξινόμηση των
Μείωση διοικητικού κόστους και ταχύτερη
εισπράξεων από το Επαρχιακό
διεκπεραίωση κατανομή των χρημάτων στους
Δικαστήριο διαμονής του οφειλέτη
δικαιούχους.
και επιστροφή του εντάλματος στο
αρχικό Επαρχιακό Δικαστήριο μόνο με
την εξόφλησή του, για σκοπούς
αρχειοθέτησης.
Να παρέχεται ελεγκτικό ίχνος σε
σχέση με τις ενέργειες των χρηστών
του συστήματος.

Λογοδοσία - καλύτερος έλεγχος.
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Παράρτημα 4 – Φυσικά πρόσωπα με μεγάλο αριθμό ανεκτέλεστων ενταλμάτων

1

2

Ανεκτέλεστα
εντάλματα

Περίοδος
έκδοσης

205 εντάλματα
συνολικού ποσού
ύψους €157.999.
Διαχρονικά
εισπράχθηκε το
9% των οφειλών.

2009 - 2020

142 εντάλματα
συνολικού ποσού
ύψους €42.108.
Διαχρονικά
εισπράχθηκε το
29% των οφειλών.

2007 - 2020

Κλειστά εντάλματα που
δεν επανενεργοποιήθηκαν

Πληροφορίες αναστολών

Δύο εντάλματα συνολικής
αξίας €381. Ένα λόγω
αλλαγής διεύθυνσης του
οφειλέτη και ένα για
αδιευκρίνιστους λόγους.

Οικονομική κατάσταση για το 2020
Χωρίς απολαβές σύμφωνα με το σύστημα των
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Δεν έλαβε Δημόσιο
Βοήθημα, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή Ανεργιακό
επίδομα εντός το 2020 από το Κράτος.
Έλαβε επιχορήγηση από τον ΚΟΑΠ ύψους €3.052.
Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ο
οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης 12 οχημάτων, εκ των
οποίων μόνο το ένα έχει ανανεωμένη άδεια
κυκλοφορίας.

Δέκα εντάλματα έκλεισαν
με φυλάκιση στις
24.10.2019, δύο εντάλματα
για τα οποία εισπράχθηκε
μέρος του ποσού και άλλο
ένα ένταλμα αξίας €2.055
το 2010 λόγω πτώχευσης.

Τέσσερα εντάλματα
παρουσιάζονται με
αναστολή για την περίοδο
31.07.20-31.01.21, με
μηνιαία δόση €250. Στο
παρελθόν, έλαβε άλλες
τρεις τουλάχιστον
εξαμηνιαίες αναστολές.

Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
είχε συνολικά εισοδήματα μόνο €1.000 από ιδιωτική
εταιρεία στην οποία είναι μέτοχος και διευθυντής (η
οποία είναι επίσης οφειλέτης 15 ενταλμάτων
συνολικού ύψους €12.823). Δεν υπέβαλε φορολογική
δήλωση στο Τμήμα Φορολογίας για τα έτη 2018 και
2019. Παρά τα μηδαμινά εισοδήματα που δηλώνονται,
δεν έλαβε Δημόσιο Βοήθημα, Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα ή Ανεργιακό επίδομα από το Κράτος.
Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ο
οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης τεσσάρων οχημάτων, χωρίς
ανανεωμένες άδειες κυκλοφορίας.
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Ανεκτέλεστα
εντάλματα

Περίοδος
έκδοσης

137 εντάλματα
συνολικού ποσού
ύψους €82.746.
Διαχρονικά
εισπράχθηκε το
25% των οφειλών.

2000 - 2018

131 εντάλματα
συνολικού ποσού
ύψους €131.306.
Διαχρονικά
εισπράχθηκε το
2% των οφειλών.
Γίνονται μηνιαίες
αποκοπές για ένα
ένταλμα του, από
τη σύνταξη
δημοσίου που
λαμβάνει.

2005 - 2019

Κλειστά εντάλματα που
δεν επανενεργοποιήθηκαν

Πληροφορίες αναστολών

Οικονομική κατάσταση για το 2020

Ένα ένταλμα έκλεισε με
φυλάκιση. Άλλο ένα
ένταλμα έκλεισε λόγω
λανθασμένης ταυτότητας.

Όλα τα εντάλματα
παρουσιάζονται με
αναστολή για την περίοδο
25.9.20-25.3.21, με
μηνιαία δόση €250. Στο
παρελθόν, έλαβε άλλες έξι
τουλάχιστον εξαμηνιαίες
αναστολές εκτέλεσης.

Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
είχε συνολικά εισοδήματα ύψους €10.715.

47 εντάλματα συνολικής
αξίας €38.929,32, έκλεισαν
με φυλάκιση. Τρία
εντάλματα έκλεισαν χωρίς
να εισπραχθεί ολόκληρο το
ποσό. Άλλα έξι εντάλματα
συνολικής αξίας €7.593
έκλεισαν ως μη
εκτελεσθέντα. Ένα από
αυτά λόγω φυλάκισης και
πέντε για αδιευκρίνιστους
λόγους.

Σύμφωνα με το Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης πέντε
ακινήτων.
Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ο
οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης 11 οχημάτων, εκ των
οποίων μόνο για τα τρία είχαν ανανεωθεί οι άδειες
κυκλοφορίας.
Συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος.
Σύμφωνα με το Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης έντεκα
ακινήτων μεγάλης συνολικής αξίας.
Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ο
οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης οκτώ οχημάτων. Από αυτά,
τα μισά έχουν ανανεωμένες άδειες κυκλοφορίας, εκ
των οποίων τα δύο πολυτελείας.
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Ανεκτέλεστα
εντάλματα

Περίοδος
έκδοσης

Κλειστά εντάλματα που
δεν επανενεργοποιήθηκαν

131 εντάλματα
συνολικού ποσού
ύψους € 90.032.
Διαχρονικά,
εισπράχθηκε το
8% των οφειλών.

1999 - 2020

Δύο εντάλματα έκλεισαν
χωρίς να εισπραχθεί
ολόκληρο το ποσό. Άλλα
δέκα εντάλματα συνολικής
αξίας €4.093 έκλεισαν ως
μη εκτελεσθέντα. Τρία από
αυτά έκλεισαν λόγω
κάποιου λάθους, ένα λόγω
φυλάκισης και τα έξι για
αδιευκρίνιστους λόγους.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οφειλέτης έλαβε ανεργιακό
επίδομα.

Οκτώ εντάλματα συνολικής
αξίας €6.282, έκλεισαν με
φυλάκιση.

Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
είχε συνολικά εισοδήματα €4.553. Δεν έλαβε Δημόσιο
Βοήθημα, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή Ανεργιακό
επίδομα από το Κράτος.

104 εντάλματα
συνολικού ποσού
ύψους €110.484.
Διαχρονικά,
εισπράχθηκε το
6% των οφειλών.

1998 - 2019

Πληροφορίες αναστολών

Οικονομική κατάσταση για το 2020

Σύμφωνα με το Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης ενός
ακινήτου.
Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ο
οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης τριών οχημάτων, χωρίς
ανανεωμένες άδειες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης δύο
ακινήτων.
Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ο
οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης ενός οχήματος, χωρίς
ανανεωμένη άδεια κυκλοφορίας.
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Ανεκτέλεστα
εντάλματα

Περίοδος
έκδοσης

100 εντάλματα
συνολικού ποσού
ύψους €52.185.
Διαχρονικά,
εισπράχθηκε το
16% των οφειλών.

2000 - 2020

91 εντάλματα
συνολικού ποσού
ύψους €54.869.
Διαχρονικά
εισπράχθηκε το
23% των οφειλών.

2004 - 2020

Κλειστά εντάλματα που
δεν επανενεργοποιήθηκαν

Πληροφορίες αναστολών
Όλα τα εντάλματα
παρουσιάζονται με
αναστολή για την περίοδο
11.09.20-11.03.21, με
δόση €100. Στο παρελθόν,
έλαβε άλλες επτά
τουλάχιστον εξαμηνιαίες
αναστολές εκτέλεσης.

Έντεκα εντάλματα
συνολικής αξίας €15.133,
έκλεισαν με φυλάκιση.
Άλλα 24 εντάλματα
συνολικής αξίας €30.483
έκλεισαν ως μη
εκτελεσθέντα. Πέντε από
αυτά λόγω αλλαγής
διεύθυνσης και τα 19 για
αδιευκρίνιστους λόγους.

Οικονομική κατάσταση για το 2020
Η οφειλέτης ήταν λήπτης Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος.
Σύμφωνα με το Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης οκτώ
ακινήτων.
Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ο
οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης ενός οχήματος, χωρίς
ανανεωμένη άδεια κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
δεν είχε καθόλου εισοδήματα. Παρά τα μηδαμινά
εισοδήματα που δηλώνονται, δεν έλαβε Δημόσιο
Βοήθημα, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή Ανεργιακό
επίδομα εντός το 2020 από το Κράτος.
Σύμφωνα με το Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης δύο
ακινήτων. Σύμφωνα με στοιχεία από το Τμήμα
Εμπορικής Ναυτιλίας, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης δύο
σκαφών, εκ των οποίων το ένα εγγράφηκε το 2019.
Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ο
οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης 10 οχημάτων, εκ των
οποίων μόνο για το ένα έχει ανανεωθεί η άδεια
κυκλοφορίας.
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Ανεκτέλεστα
εντάλματα

Περίοδος
έκδοσης

91 εντάλματα
συνολικού ποσού
ύψους €20.956.
Διαχρονικά,
εισπράχθηκε το
6% των οφειλών.

2014 - 2020

88 εντάλματα
συνολικού ποσού
ύψους €63.846.
Διαχρονικά
εισπράχθηκε το
13% των οφειλών.

2000 - 2015

Κλειστά εντάλματα που
δεν επανενεργοποιήθηκαν

Δύο εντάλματα έκλεισαν
χωρίς να εισπραχθεί
ολόκληρο το ποσό. Άλλα
τρία εντάλματα συνολικής
αξίας €1.892, έκλεισαν ως
μη εκτελεσθέντα για
αδιευκρίνιστους λόγους.

Πληροφορίες αναστολών

Οικονομική κατάσταση για το 2020

Όλα τα εντάλματα
παρουσιάζονται με
αναστολή για την περίοδο
8.7.20-8.1.21, με μηνιαία
δόση €360. Στο παρελθόν,
αιτήθηκε και έλαβε άλλες
δύο τουλάχιστον
εξαμηνιαίες αναστολές
εκτέλεσης.

Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
είχε εισοδήματα ύψους €24.367. Δεν υπέβαλε
φορολογική δήλωση στο Τμήμα Φορολογίας μετά το
2018.

Όλα τα εντάλματα
παρουσιάζονται με
αναστολή για την περίοδο
30.09.20-30.03.21, με
μηνιαία δόση €150. Στο
παρελθόν, έλαβε άλλες
επτά τουλάχιστον
εξαμηνιαίες αναστολές
εκτέλεσης.

Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
είχε εισοδήματα ύψους €20.732.

Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης δύο
ακινήτων.
Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ο
οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης ενός οχήματος, χωρίς
ανανεωμένη άδεια κυκλοφορίας.

Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών,
έχει στην κατοχή του τέσσερα αυτοκίνητα πολυτελείας,
εκ των οποίων μόνο το ένα με ανανεωμένη άδεια
κυκλοφορίας.
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Περίοδος
έκδοσης

Κλειστά εντάλματα που
δεν επανενεργοποιήθηκαν

87 εντάλματα
2000 - 2014
συνολικού ποσού
ύψους €15.301.
Δεν φαίνεται να
κατέβαλε
οποιοδήποτε ποσό

Δύο εντάλματα συνολικής
αξίας €693, έκλεισαν ως μη
εκτελεσθέντα λόγω κάποιας
λανθασμένης
καταχώρησης.

87 εντάλματα
συνολικού ποσού
ύψους €64.528.
Διαχρονικά
εισπράχθηκε το
12% των οφειλών.

1997 - 2020

Πληροφορίες αναστολών

Οικονομική κατάσταση για το 2020
Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
εντός του 2020 δεν είχε καθόλου εισοδήματα. Ήταν
λήπτης Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για το
2020.
Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ο
οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης πέντε οχημάτων, χωρίς
ανανεωμένες άδειες κυκλοφορίας.

Η πλειοψηφία των
ενταλμάτων
παρουσιάζονται με
αναστολή για την περίοδο
23.07.20-23.01.21, με
μηνιαία δόση €50. Στο
παρελθόν, έλαβε άλλες
δέκα τουλάχιστον
εξαμηνιαίες αναστολές
εκτέλεσης.

Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
δεν είχε καθόλου εισοδήματα. Δεν έλαβε Δημόσιο
Βοήθημα, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή Ανεργιακό
επίδομα εντός του 2020 από το Κράτος.
Σύμφωνα με το Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης τριών
ακινήτων.
Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών,
έχει στην κατοχή του έξι οχήματα, εκ των οποίων μόνο
τα δύο με ανανεωμένες άδειες κυκλοφορίας.
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Ανεκτέλεστα
εντάλματα

Περίοδος
έκδοσης

84 εντάλματα
συνολικού ποσού
ύψους €158.869.
Διαχρονικά
εισπράχθηκε το
14% των οφειλών.

1997 - 2020

Κλειστά εντάλματα που
δεν επανενεργοποιήθηκαν

Πληροφορίες αναστολών

Οικονομική κατάσταση για το 2020
Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
δεν είχε καθόλου εισοδήματα. Δεν έλαβε Δημόσιο
Βοήθημα, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή Ανεργιακό
επίδομα εντός του 2020 από το Κράτος.
Σύμφωνα με το Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης 12
ακινήτων, μεγάλης συνολικής αξίας.
Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ο
οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης 21 οχημάτων, χωρίς
ανανεωμένες άδειες κυκλοφορίας.
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83 εντάλματα
συνολικού ποσού
ύψους €57.999.
Διαχρονικά
εισπράχθηκε το
22% των οφειλών.

2000 - 2020

21 εντάλματα συνολικής
αξίας €11.916, έκλεισαν ως
μη εκτελεσθέντα για
αδιευκρίνιστους λόγους.

Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
δεν είχε καθόλου εισοδήματα. Δεν έλαβε Δημόσιο
Βοήθημα, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή Ανεργιακό
επίδομα εντός του 2020 από το Κράτος.

Άλλα δύο εντάλματα
συνολικής αξίας €2.001,
έκλεισαν με φυλάκιση.

Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ο
οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης δύο οχημάτων.
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Ανεκτέλεστα
εντάλματα

Περίοδος
έκδοσης

83 εντάλματα
συνολικού ποσού
ύψους €20.276.
Διαχρονικά
εισπράχθηκε το
33% των οφειλών.

2011 - 2020

Κλειστά εντάλματα που
δεν επανενεργοποιήθηκαν

Πληροφορίες αναστολών

Οικονομική κατάσταση για το 2020

Η πλειοψηφία των
ενταλμάτων
παρουσιάζονται με
αναστολή για την περίοδο
7.8.20-7.2.21, με μηνιαία
δόση €100. Στο παρελθόν,
αιτήθηκε και έλαβε άλλες
πέντε τουλάχιστον
εξαμηνιαίες αναστολές
εκτέλεσης.

Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
είχε εισοδήματα ύψους €7.000. Στο Τμήμα Φορολογίας
δεν έχει υποβάλει ποτέ φορολογική δήλωση.
Είναι μέτοχος και διευθυντής δύο εταιρειών, εκ των
οποίων η μία οφείλει επίσης €2.873 για δύο
ανεκτέλεστα εντάλματα.
Σύμφωνα με το Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας, στις 28.1.2020 ο οφειλέτης απέκτησε ένα
ακίνητο αξίας €255.255.
Παρόλο που δεν έχει σε ισχύ οποιαδήποτε άδεια
κυκλοφορίας οχημάτων, εντούτοις, σύμφωνα με το
Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ο οφειλέτης είναι
ιδιοκτήτης πέντε οχημάτων, μερικά εκ των οποίων
πολυτελείας.
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81 εντάλματα
συνολικού ποσού
ύψους €97.018.
Διαχρονικά
εισπράχθηκε το
9% των οφειλών.

2000 - 2020

Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
δεν είχε καθόλου εισοδήματα. Δεν έλαβε Δημόσιο
Βοήθημα, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή Ανεργιακό
επίδομα εντός του 2020 από το Κράτος.
Σύμφωνα με το Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης ενός
ακινήτου. Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών
Μεταφορών, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης οκτώ
οχημάτων. Από αυτά, μερικά από τα οποία θεωρούνται
πολυτελείας, ενώ μόνο τα δύο έχουν ανανεωμένες τις
άδειες κυκλοφορίας.
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18

Ανεκτέλεστα
εντάλματα

Περίοδος
έκδοσης

80 εντάλματα
συνολικού ποσού
ύψους €56.494.
Διαχρονικά,
εισπράχθηκε το
5% των οφειλών.

2008 - 2020

53 εντάλματα
συνολικού ποσού
ύψους €45.149.
Διαχρονικά,
εισπράχθηκε το
8% των οφειλών.

2005 - 2020

Κλειστά εντάλματα που
δεν επανενεργοποιήθηκαν

Πληροφορίες αναστολών

Οικονομική κατάσταση για το 2020

Η πλειοψηφία των
ενταλμάτων
παρουσιάζονται με
αναστολή για την περίοδο
30.11.20-30.05.21, με
μηνιαία δόση €50. Στο
παρελθόν, αιτήθηκε και
έλαβε άλλες πέντε
τουλάχιστον εξαμηνιαίες
αναστολές εκτέλεσης.

Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
ο οφειλέτης εργάζεται σε ημικρατικό οργανισμό με
ετήσιες απολαβές ύψους €35.074.
Σύμφωνα με το Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης τριών
ακινήτων μεγάλης συνολικής αξίας.
Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών,
έχει στην κατοχή του δύο οχήματα, εκ των οποίων το
ένα με ανανεωμένη άδεια κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
είχε εισοδήματα ύψους €1.300. Δεν έλαβε Δημόσιο
Βοήθημα, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή Ανεργιακό
επίδομα εντός του 2020 από το Κράτος. Επιπρόσθετα,
δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση μετά το 2016.
Σύμφωνα με στοιχεία άλλων τμημάτων, είναι
ιδιοκτήτης πέντε ακινήτων και τριών οχημάτων, χωρίς
ανανεωμένες άδειες κυκλοφορίας.
Έχει άμεση σχέση (μέτοχος, διευθυντής ή/και
γραμματέας) με έντεκα εταιρείες, για μερικές από τις
οποίες εκκρεμούν επίσης ανεκτέλεστα εντάλματα
συνολικού ποσού ύψους €94.654. Ο ίδιος και μερικές
από τις εταιρείες, εμφανίζεται σε αρκετές περιπτώσεις
στην «λίστα Γιωργάτζη».
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Ανεκτέλεστα
εντάλματα

Περίοδος
έκδοσης

21 εντάλματα
συνολικού ποσού
ύψους €3.839.
Διαχρονικά
εισπράχθηκε το
41% των οφειλών.

2013 - 2020

7 εντάλματα
συνολικού ποσού
ύψους €1.490.
Διαχρονικά
εισπράχθηκε το
35% των οφειλών.

2014 - 2017

Κλειστά εντάλματα που
δεν επανενεργοποιήθηκαν

Πληροφορίες αναστολών

Οικονομική κατάσταση για το 2020

Τα εντάλματα
παρουσιάζονται με
αναστολή για την περίοδο
23.10.20-23.04.21, με
μηνιαία δόση €50. Στο
παρελθόν, αιτήθηκε και
έλαβε άλλες επτά
τουλάχιστον εξαμηνιαίες
αναστολές εκτέλεσης.

Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
είχε εισοδήματα ύψους €20.300. Δεν έχει υποβάλει
φορολογική δήλωση μετά το 2018.
Σύμφωνα με στοιχεία άλλων τμημάτων, είναι
ιδιοκτήτης τριών ακινήτων μεγάλης συνολικής αξίας
και δύο πολυτελών οχημάτων.
Έχει άμεση σχέση (μέτοχος, διευθυντής ή/και
γραμματέας) με 12 εταιρείες, για μερικές από τις
οποίες εκκρεμούν επίσης ανεκτέλεστα εντάλματα
συνολικού ποσού ύψους €7.661.
Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
είχε εισοδήματα ύψους €12.214. Δεν έχει υποβάλει
φορολογική δήλωση μετά το 2018.
Έχει άμεση σχέση (μέτοχος, διευθυντής ή/και
γραμματέας) με εννέα εταιρείες, για μερικές από τις
οποίες εκκρεμούν επίσης ανεκτέλεστα εντάλματα
συνολικού ποσού ύψους €15.269.
Σύμφωνα με στοιχεία άλλων τμημάτων είναι ιδιοκτήτης
δύο ακινήτων μεγάλης συνολικής αξίας και ενός
σκάφους, το οποίο εγγράφηκε το 2018. Επίσης, παρόλο
που, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ο
οφειλέτης δεν είναι ιδιοκτήτης οποιωνδήποτε
οχημάτων, μία από τις εταιρείες του είναι ιδιοκτήτης
πολυτελούς οχήματος, το οποίο προφανώς
χρησιμοποιεί ο ίδιος.

EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΤ/01/2021
Παράρτημα 4

21

Ανεκτέλεστα
εντάλματα

Περίοδος
έκδοσης

8 εντάλματα
συνολικού ποσού
ύψους €6.206.
Διαχρονικά
εισπράχθηκε το
27% των οφειλών.

2015 - 2020

Κλειστά εντάλματα που
δεν επανενεργοποιήθηκαν

Πληροφορίες αναστολών

Οικονομική κατάσταση για το 2020
Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
είχε εισοδήματα ύψους €43.020.
Στο παρελθόν έχει διατελέσει βουλευτής και
ευρωβουλευτής.
Για τον οφειλέτη, γίνεται επίσης αναφορά στην Ειδική
Έκθεση της Υπηρεσίας μας με αρ. ΚΕΔΙΠΕΣ/01/2021 για
τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις από πρώην
Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα σε πολιτικά
εκτεθειμένα πρόσωπα.

Συμπεράσματα:


Ορισμένα από τα εντάλματα εκκρεμούν για αδικαιολόγητα μεγάλο χρονικό διάστημα.



Ο μεγάλος αριθμός ανεκτέλεστων ενταλμάτων που έχουν εκδοθεί διαχρονικά για τα εν λόγω άτομα, το μικρό ποσοστό πληρωμών που διενεργήθηκαν
έναντί τους και το γεγονός ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, εκκρεμούν εντάλματα που έχουν εκδοθεί σε βάρος εταιρειών που ανήκουν στους
οφειλέτες, καταδεικνύει ότι η επιβολή χρηματικών ποινών από τα Δικαστήρια δεν αποτέλεσε αποτρεπτικό παράγοντα, στη μη διάπραξη νέων
αδικημάτων.



Για ορισμένους από τους οφειλέτες δημιουργούνται εύλογες υποψίες για φοροδιαφυγή.



Οι οφειλέτες αρ. 2, 19, 20 και 21 φαίνεται να τυγχάνουν προνομιακή μεταχείριση από την Εθνική Φρουρά ως προς την εφεδρική τους υπηρεσία.
Συγκεκριμένα:



Ο οφειλέτης αρ. 2 φαίνεται να εντάχθηκε στην υπόλοιπη δύναμη (υποχρέωση τυπικής παρουσίασης μία φορά ανά έτος) από την ηλικία των 30 ετών.
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Οι οφειλέτες αρ. 19 και 20 έχουν εξασφαλίσει αναβολή εκπλήρωσης υποχρέωσης εφεδρικής υπηρεσίας, αφού παρουσιάζονται ως να απουσιάζουν
στο εξωτερικό για λόγους εργασίας και ως φοιτητής αντίστοιχα, παρόλο που σύμφωνα με πληροφορίες του συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
ζουν και εργάζονται στην Κύπρο.



Ο οφειλέτης αρ. 21 φαίνεται να εντάχθηκε στην υπόλοιπη δύναμη (υποχρέωση τυπικής παρουσίασης μία φορά ανά έτος) το 2020. Προηγουμένως
δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις για παραλαβή του Φύλλου Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ).



Στις πλείστες περιπτώσεις, η μηνιαία δόση που καθορίστηκε για τους οφειλέτες με αναστολή είναι χαμηλή αφού, ακόμα και αν οι οφειλέτες είναι
συνεπείς στην καταβολή των δόσεων, εάν ληφθούν υπόψη οι αλλεπάλληλες ανανεώσεις των εξαμηνιαίων αναστολών, χρειάζονται από 30 μέχρι και
107 χρόνια για την πλήρη εξόφληση των οφειλών τους. Λαμβανομένου υπόψη ότι οι οφειλέτης αυτοί είναι άνω των 50 ετών, η πιθανότητα πλήρους
εξόφλησης, ακόμα και αν οι οφειλέτες είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις τους, είναι πολύ περιορισμένη έως αδύνατη.



Ο οφειλέτης αρ. 4 είναι 80 χρονών συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος, σύμφωνα με το σύστημα της Αστυνομίας, διαχρονικά κατέβαλε μόλις €3.902
έναντι της οφειλής του. Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, συμπεραίνεται ότι είναι άτομο που έχει την οικονομική ευχέρεια να τακτοποιήσει τις
οφειλές του.



Παρά το νεαρό της ηλικίας του οφειλέτη αρ. 9 (36 ετών), ήδη εκκρεμούν 91 ανεκτέλεστα εντάλματα εις βάρος του. Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν,
συμπεραίνεται ότι είναι άτομο που έχει την οικονομική ευχέρεια να τακτοποιήσει τις οφειλές του.



Για τον οφειλέτη αρ. 21, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός τυχόν ισχυρισμός ότι δεν ήταν εφικτό να εντοπιστεί, αφού αφορά δημόσιο πρόσωπο.
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Παράρτημα 5 – Μηχανογραφημένο σύστημα ενταλμάτων προστίμου Αστυνομίας
Συγκεντρωτική κατάσταση των εισηγήσεων και συστάσεων μας για βελτίωση στη συλλογή και
επεξεργασία των πληροφοριών.
Σχετική
παράγραφος

Σύσταση

Αναμενόμενο όφελος

4.2.5

Προσθήκη
επιπλέον
λειτουργίας
για
πιστοποίηση, ηλεκτρονικά, της παραλαβής
των ενταλμάτων, χωρίς τη χρήση των
χειρόγραφων Αστ. 201.

Διασφάλιση της καταχώρισης όλων των
ενταλμάτων στο σύστημα και απόδοση
ευθυνών σε περίπτωση απώλειάς τους.
Μείωση διοικητικού κόστους.

4.2.7

Επανασχεδιασμός
του
ηλεκτρονικού Τεκμηρίωση των ενεργειών για εκτέλεση
ημερολογίου ενεργείας στη μορφή του των ενταλμάτων.
εντύπου Αστ. 45, έτσι ώστε να είναι
ευανάγνωστο και να καταγράφονται όλες οι
ενέργειες, υπό μορφή καταλόγου, που έγιναν,
ανά ημερολογιακή σειρά.

4.2.8(β)

Διαγραφή των επιλογών “ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ” και Καλύτερη εξαγωγή στατιστικών και
“ΔΕ ΒΡΕΘΗΚΕ” από τη λίστα επιλογών των μη συμπερασμάτων για τους λόγους μη
εκτελεσμένων ενταλμάτων και προσθήκη, αν εκτέλεσης των ενταλμάτων.
χρειάζεται, επιπρόσθετων συγκεκριμένων
λόγων.

4.2.13

Στις περιπτώσεις είσπραξης αλλά μη πλήρους
εξόφλησης ενός εντάλματος, να δίδεται στο
ένταλμα ένας ιδιαίτερος χαρακτηρισμός (π.χ.
«κλειστό-δόση»).

Ευχέρεια περαιτέρω διερεύνησης των
ενταλμάτων που δεν εξοφλήθηκαν
πλήρως και έγκαιρος εντοπισμός όσων
δεν επιστράφηκαν στην Αστυνομία για
εκτέλεση της επόμενης δόσης.

4.2.16(β)

Καταγραφή σε διακριτά πεδία του ύψους του
ποσού της δόσης που εγκρίθηκε από την
Νομική Υπηρεσία και όποιων άλλων στοιχείων
κρίνεται απαραίτητο.

Αυτοματοποιημένη παρακολούθηση της
τήρησης των όρων αναστολής του
οφειλέτη και ενημέρωση των χρηστών
του συστήματος για τους οφειλέτες οι
οποίοι δεν τηρούν τους όρους
αναστολής.

4.2.17

Αποτύπωση ολόκληρου του ιστορικού του
εντάλματος, ανεξάρτητα με το αν έχει ανατεθεί
σε άλλη Επαρχία ή από τις ενέργειες που
προηγήθηκαν στο σύστημα.

Επιβεβαίωση ότι επανενεργοποιούνται
όλα τα εντάλματα που κλείνουν
προσωρινά (π.χ. λόγω αλλαγής
διεύθυνσης του οφειλέτη).
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Σχετική
παράγραφος

4.2.18

Σύσταση

Αναμενόμενο όφελος

Εισαγωγή ασφαλιστικών δικλίδων όπου Ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα των
χρειάζεται, για αποφυγή λανθασμένων δεδομένων.
καταχωρίσεων ενταλμάτων στο μέλλον, και
διόρθωση των δεδομένων της υφιστάμενης
βάσης δεδομένων.
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Παράρτημα 6 – Διαφορές μηχανογραφικού συστήματος ενταλμάτων της
Αστυνομίας με τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Νομικό πρόσωπο 2

(για την εταιρεία έχει εκδοθεί διάταγμα εκκαθάρισης)

Η διαφορά οφείλεται σε εντάλματα, τα οποία είναι κλειστά-μη εκτελεσμένα, ενώ τα υπόλοιπα εντάλματα
της εταιρείας είναι ανοικτά - ενεργά:
α/α

Αρ. υπόθεσης

1

34128/13

Ποσό
€
50.309

2

16448/14

26.436
74.744

Όλα τα εντάλματα της εταιρείας θα έπρεπε να παρουσιάζονται ως "Ανοικτά" ή "Κλειστά-μη
εκτελεσμένα", ανάλογα με την πολιτική που θα αποφασιστεί σε συνεννόηση με τα Δικαστήρια.
Νομικό πρόσωπο 4

(η εταιρεία τελεί υπό διαχείριση)

Στα δύο συστήματα είναι καταχωρισμένα τα πιο κάτω εντάλματα:
α/α

1

Σύστημα Αστυνομίας ποσό ανοικτών
ενταλμάτων
€
432.385

Σύστημα
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
€
492.385

Διαφορά

€
-60.000

2

29.755

18.755

11.000

3

13.255

12.455

4

33.915

28.915

5.000

5

63.158

61.658

1.500

6

9.333

9.333

800

-

7

-

-171

171

8

-

-300

300

623.029

-41.229

581.800

Υπάρχουν αρκετές διαφορές μεταξύ των δύο συστημάτων. Ορισμένες διαφορές οφείλονται στο γεγονός
ότι εκδόθηκαν ξεχωριστά εντάλματα εναντίον του ιδιοκτήτη, τα οποία στο σύστημα των Κοινωνικών
Ασφαλίσεων παρουσιάζονται ως της εταιρείας (βλέπε επίσης Φυσικό Πρόσωπο 5). Όλες οι διαφορές θα
πρέπει να διερευνηθούν.
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Νομικό πρόσωπο 5

(η εταιρεία είναι υπό διαχείριση)

Στα δύο συστήματα είναι καταχωρισμένα τα πιο κάτω εντάλματα:
α/α

1

Σύστημα Αστυνομίας ποσό ανοικτών
ενταλμάτων
€
384.985

Σύστημα
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
€
444.985

Διαφορά

€
-60.000

2

33.641

33.641

-

3

31.209

24.209

7.000

4

9.704

5

59.422

6

1.622

60.922
-

9.704
-1.500
1.622

7

300

-

300

8

200

-

200

9

-

-100

100

10

-

-1.422

1.422

11

-

7.109

-7.109

569.344

-48.261

521.084

Υπάρχουν αρκετές διαφορές μεταξύ των δύο συστημάτων. Ορισμένες διαφορές οφείλονται στο γεγονός
ότι εκδόθηκαν ξεχωριστά εντάλματα εναντίον του ιδιοκτήτη, τα οποία στο σύστημα των Κοινωνικών
Ασφαλίσεων παρουσιάζονται ως της εταιρείας (βλέπε επίσης Φυσικό Πρόσωπο 5). Όλες οι διαφορές θα
πρέπει να διερευνηθούν.

Νομικό πρόσωπο 6

(υπό εκκαθάριση κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου)

Στο μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας εντοπίστηκε μόνο ένα ένταλμα ύψους €394.575. Τα
υπόλοιπα 34 εντάλματα συνολικού ύψους €6.292.510 δεν φαίνεται να καταχωριστήκαν.
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Νομικό πρόσωπο 7

(για την εταιρεία έχει εκδοθεί διάταγμα εκκαθάρισης)

Στα δύο συστήματα είναι καταχωρισμένα τα πιο κάτω εντάλματα:
Αρ.
υπόθεσης

Μηχανογραφικό Αστυνομίας
Ανοικτά

Κλειστά-μη
εκτελεσμένα

€

€

Σύστημα
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

Διαφορά

€

€

1

243

243

2

278

278

3

361

361

4

1.809

1.809

5

5.149

5.149

-

6

7.041

7.041

-

7

1.140

8

1.129

1.129

-

9

6.397

6.397

-

10

1.774

1.774

-

342

799

11

85

85

12

513

513

-

13

513

513

-

14

461

461

-

15

10.054

10.157

-102

16

9.062

9.062

-

17

3.887

-3.887

18

1.044

-1.044

47.468

-1.456

2.692

43.319

Υπάρχουν αρκετές διαφορές μεταξύ των δύο συστημάτων, οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν.
Όλα τα εντάλματα της εταιρείας θα έπρεπε να παρουσιάζονται ως "Ανοικτά" ή "Κλειστά-μη
εκτελεσμένα", ανάλογα με την πολιτική που θα αποφασιστεί σε συνεννόηση με τα Δικαστήρια.
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Φυσικό πρόσωπο 1
Στα δύο συστήματα είναι καταχωρισμένα τα πιο κάτω εντάλματα:
α/α

Σύστημα Αστυνομίας ποσό ανοικτών
ενταλμάτων

Σύστημα
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

Διαφορά

€

€

€

1

35.039

35.039

-

2

27.231

22.231

5.000

3

2.293

2.293

-

4

49.261

49.261

-

5

18.356

13.356

5.000

6

36.798

36.798

-

7

2.601

2.601

-

8

-

-638

638

854

-854

9

Δεν εντοπίστηκε

10

Δεν εντοπίστηκε

10.737

171.578

172.532

-10.737
-954

Δύο εντάλματα δεν φαίνεται να έχουν καταχωριστεί στο μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας, ενώ
άλλα δύο εντάλματα παρουσιάζουν διαφορετικό υπόλοιπο. Οι διαφορές θα πρέπει να διερευνηθούν.

Φυσικό πρόσωπο 2
Η διαφορά οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ένα ένταλμα ύψους €6.762 είναι καταχωρισμένο στο
σύστημα της Αστυνομίας ως "ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ" αντί "ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ".

Φυσικό πρόσωπο 3
Η διαφορά οφείλεται σε ένταλμα ύψους €200 το οποίο παρουσιάζεται ως εκτελεσμένο στην Αστυνομία
και με ένδειξη "ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ" αντί "ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ".
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Φυσικό πρόσωπο 5
Στο σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν φαίνεται να εκκρεμούν εντάλματα εναντίον του. Στο
σύστημα στης Αστυνομίας, φαίνεται ότι εκκρεμούν εναντίον του τα πιο κάτω εντάλματα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων:
α/α

Ποσό ενταλμάτων
€

1

18.755

2

7.109

3

24.209

4

12.455

5

60.000
122.527

Το υπό αναφορά πρόσωπο είναι ο ιδιοκτήτης των Νομικών Προσώπων 4 και 5 που αναφέρονται πιο
πάνω. Μετά από επικοινωνία της Υπηρεσίας μας με τον ΟΥΛΕΕ Λεμεσού και το Επαρχιακό Δικαστήριο
Λεμεσού, διαπιστώθηκε ότι για μία υπόθεση, εκδόθηκαν δύο εντάλματα: ένα ύψους €432.385 εναντίον
του Νομικού Προσώπου 1 και ένα ύψους €60.000 εναντίον του πιο πάνω Φυσικού Προσώπου. Αντίθετα,
στο σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων φαίνεται ότι εκδόθηκε μόνο ένα ένταλμα για €492,385
εναντίον του Νομικού Προσώπου. Όπως μας ανέφεραν από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, η απόφαση του
Δικαστή έγινε για να ασκήσει πίεση στον ιδιοκτήτη της εταιρείας να εξοφλήσει τις οφειλές της. Όμως,
λόγω του ότι το ποσό αφορά καθυστερημένες οφειλές του Νομικού Προσώπου, το σύστημα των
Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν επιτρέπει να καταχωριστεί σαν οφειλή του ιδιοκτήτη.
Συσσωρευτικά οι διαφορές που αφορούν τους πιο πάνω είναι:
€
Νομικό Πρόσωπο 4:

-41.229

Νομικό Πρόσωπο 5:

-48.261

Φυσικό πρόσωπο 5: 122.527
33.037
Όπως προκύπτει, εξακολουθεί να υπάρχει διαφορά, η οποία θα πρέπει να διερευνηθεί από την
Αστυνομία και τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.
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Φυσικό πρόσωπο 6

(απεβίωσε στις 12.8.2016)

Στα δύο συστήματα είναι καταχωρισμένα τα πιο κάτω εντάλματα:
α/α

Μηχανογραφικό Αστυνομίας
Ανοικτά
€

1

Κλειστά-μη
εκτελεσμένα
€

10.863

Σύστημα
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

Διαφορά

€

€

10.778

85

10.050

-

2

10.050

3

62

4

10.745

10.745

-

5

16.983

16.983

-

6

5.439

5.379

60

7

5.561

5.561

-

8

6.412

4.559

1.852

9

1.852

1.852

-

10

3.953

3.953

-

11

1.183

1.183

-

12

8.695

8.695

-

13

5.353

5.438

-85

14

6.197

6.108

89

15

6.188

5.299

888

16

14.570

14.570

-

17

1.251

1.251

-

104.493

111.783

10.863

-621

683

3.573

Δεν θα έπρεπε να υπήρχαν καθόλου ενεργά εντάλματα. Υπάρχουν σχετικά αρκετές διαφορές στα
οφειλόμενα ποσά μεταξύ των δύο συστημάτων.
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Φυσικό πρόσωπο 7
Κατά τη διερεύνηση των διαφορών, διαπιστώθηκε ότι τα πιο κάτω εντάλματα δεν έχουν καταχωριστεί
ποτέ στο μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας. Σχετική διαπίστωση έγινε και στον έλεγχο της
Υπηρεσίας μας με αρ. ΕΝΤ/01/2017:
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ποσό
€
1.408
1.960
1.656
1.825
4.426
4.492
1.952
2.841
3.188
2.006
3.838
1.803
1.233
3.715
1.535
606
1.350
114.876

Επίσης, σε δύο περιπτώσεις, ο αριθμός των ενταλμάτων διέφερε μερικώς.
Όλα τα εντάλματα εναντίον του οφειλέτη θα πρέπει να καταχωριστούν άμεσα.
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Παράρτημα 7 – Διευθυντές εταιρειών με μεγάλες επιδικασμένες οφειλές

Ομάδ
α

Οφειλέτης

Έτος
εγγραφής

Έτος
εκκαθάριση
ς/
διαχείρισης

Οφειλές Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Επιδικασμένες

Τρέχουσες

Άλλες οφειλές

Σύνολο οφειλών

€

€

€

€

Διευθυντής
1
Νομικό
Πρόσωπο 1

2012

Νομικό
Πρόσωπο 2
(Υπό
διαχείριση)

1997

Σχόλια

1.916

1.916

471.665

5.550

477.215

Η εκδίκαση των επιδικασμένων
υποθέσεων ολοκληρώθηκε το 2021
και γι' αυτό δεν έχουν εκδοθεί
ακόμη εντάλματα.

113.882

2.356

116.238

Η εκδίκαση των επιδικασμένων
υποθέσεων ολοκληρώθηκε το 2021
και γι' αυτό δεν έχουν εκδοθεί
ακόμη εντάλματα.

585.547

9.823

595.370

29.051

29.051

35.685

344.641

1

2

2018

Διευθυντής
2 (απεβίωσε
στις 27.9.18)
Νομικό
Πρόσωπο 3

2012

308.957

Τα εντάλματα που εκκρεμούσαν
εναντίον του, έκλεισαν ως μη
εκτελεσμένα.
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Ομάδ
α

Έτος
εγγραφής

Έτος
εκκαθάριση
ς/
διαχείρισης

Νομικό
Πρόσωπο 4
(Υπό
διαχείριση)

2004

2011

276.530

11.339

287.869

Νομικό
Πρόσωπο 5
(Εκούσια
εκκαθάριση
από
πιστωτές)

2001

2012

126.479

6.000

132.479

82.074

794.040

24.794

49.094

Οφειλέτης

Οφειλές Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Επιδικασμένες

Τρέχουσες

Άλλες οφειλές

Σύνολο οφειλών

€

€

€

€

711.966
Διευθυντής
3
3

Νομικό
Πρόσωπο 6
(Διάταγμα
εκκαθάριση
ς)

24.300
1992

2004

92.681

0

Σχόλια

92.681

Τα εντάλματα των Κοινωνικών
Ασφαλίσεων δεν εντοπίστηκαν στο
μηχανογραφικό σύστημα της
Αστυνομίας.
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Ομάδ
α

Οφειλέτης
Νομικό
Πρόσωπο 7
(Διάταγμα
εκκαθάριση
ς)

Έτος
εγγραφής

Έτος
εκκαθάριση
ς/
διαχείρισης

2006

2015

Διευθυντής
4

4

Οφειλές Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Επιδικασμένες

Τρέχουσες

Άλλες οφειλές

Σύνολο οφειλών

€

€

€

€

Σχόλια

443.276

22.968

466.244

560.258

47.761

608.019

470

Νομικό
Πρόσωπο 8
(Διάταγμα
εκκαθάριση
ς)

2002

2011

190.914

Νομικό
Πρόσωπο 9
(Διαγραμμέ
νη)

2007

2017

11.888

17.897

18.367

Όλα τα εντάλματα είναι κλειστά-μη
εκτελεσθέντα ,11 από αυτά λόγω
του ότι "Αρνείται να πληρώσει" και
24 λόγω εκκαθάρισης της
εταιρείας.

Τέσσερα εντάλματα αξίας €16.140
είναι κλειστά μη εκτελεσμένα λόγω
φυλάκισης. Τα υπόλοιπα είναι
ανοικτά ενεργά.
Τα εντάλματα των Κοινωνικών
Ασφαλίσεων δεν εντοπίστηκαν στο
μηχανογραφικό σύστημα της
Αστυνομίας.

250

191.164

11.888
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Ομάδ
α

Οφειλέτης

Έτος
εγγραφής

Έτος
εκκαθάριση
ς/
διαχείρισης

Νομικό
Πρόσωπο
10
(Διαγραμμέ
νη)

2008

2016

4.186

Νομικό
Πρόσωπο
11
(Διάταγμα
εκκαθάριση
ς)

1997

2011

47.468

Νομικό
Πρόσωπο
12 (Διάλυση
λόγω
ολοκλήρωσ
ης
εκκαθάριση
ς)

Οφειλές Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Επιδικασμένες

Τρέχουσες

Άλλες οφειλές

Σύνολο οφειλών

€

€

€

€

500

Σχόλια

4.686

47.468
Τα εντάλματα των Κοινωνικών
Ασφαλίσεων δεν εντοπίστηκαν στο
μηχανογραφικό σύστημα της
Αστυνομίας.

1994

1997

31.419
286.345

31.419
18.647

304.992
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Ομάδ
α

Οφειλέτης

Έτος
εγγραφής

Έτος
εκκαθάριση
ς/
διαχείρισης

Οφειλές Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Επιδικασμένες

Τρέχουσες

Άλλες οφειλές

Σύνολο οφειλών

€

€

€

€

Διευθυντής
5

5

6

400

Σχόλια

400

Νομικό
Πρόσωπο
13
(Διάταγμα
εκκαθάριση
ς)

2008

2012

82.130

Νομικό
Πρόσωπο
14
(Διάταγμα
εκκαθάριση
ς)

1999

2010

251.652

63.776

315.428

333.782

64.176

397.958

1.300

1.300

Διευθυντής
6

82.130

Ορισμένα εντάλματα της εταιρείας
είναι ανοικτά ενώ άλλα έχουν
κλείσει λόγω διάλυσής της.
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Ομάδ
α

Έτος
εγγραφής

Έτος
εκκαθάριση
ς/
διαχείρισης

Νομικό
Πρόσωπο
15
(Διάταγμα
εκκαθάριση
ς)

1976

2003

430.288

430.288

Τα εντάλματα των Κοινωνικών
Ασφαλίσεων δεν εντοπίστηκαν στο
μηχανογραφικό σύστημα της
Αστυνομίας.

Νομικό
Πρόσωπο
16
(Διάταγμα
εκκαθάριση
ς)

2000

2003

91.297

91.297

Τα εντάλματα των Κοινωνικών
Ασφαλίσεων δεν εντοπίστηκαν στο
μηχανογραφικό σύστημα της
Αστυνομίας.

Νομικό
Πρόσωπο
17 (Διάλυση
λόγω
ολοκλήρωσ
ης
εκκαθάριση
ς)

1998

2005

678.039

681.798

Τα εντάλματα των Κοινωνικών
Ασφαλίσεων δεν εντοπίστηκαν στο
μηχανογραφικό σύστημα της
Αστυνομίας.

Οφειλέτης

Οφειλές Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Επιδικασμένες

Τρέχουσες

Άλλες οφειλές

Σύνολο οφειλών

€

€

€

€

3.759

Σχόλια
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Ομάδ
α

Έτος
εγγραφής

Έτος
εκκαθάριση
ς/
διαχείρισης

Νομικό
Πρόσωπο
18 (Διάλυση
λόγω
ολοκλήρωσ
ης
εκκαθάριση
ς)

1983

2003

11.175

Νομικό
Πρόσωπο
19
(Διάταγμα
εκκαθάριση
ς)

1956

2005

Νομικό
Πρόσωπο
20
(Διάταγμα
εκκαθάριση
ς)

2007

2002

Οφειλέτης

Οφειλές Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Επιδικασμένες

Τρέχουσες

Άλλες οφειλές

Σύνολο οφειλών

€

€

€

€
410

Σχόλια
11.585

Τα εντάλματα των Κοινωνικών
Ασφαλίσεων δεν εντοπίστηκαν στο
μηχανογραφικό σύστημα της
Αστυνομίας.

664.589

664.589

Τα εντάλματα των Κοινωνικών
Ασφαλίσεων δεν εντοπίστηκαν στο
μηχανογραφικό σύστημα της
Αστυνομίας.

228.552

228.552

Ένα ένταλμα είναι ανοικτό, ένα
ένταλμα δεν εντοπίστηκε και τα
υπόλοιπα επτά εντάλματα είναι
κλειστά μη εκτελεσμένα επειδή ο
οφειλέτης αρνείται να πληρώσει ή
λόγω διάλυσης της εταιρείας.
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Ομάδ
α

Οφειλέτης
Νομικό
Πρόσωπο
21

Έτος
εγγραφής

Έτος
εκκαθάριση
ς/
διαχείρισης

2007

Οφειλές Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Επιδικασμένες

Τρέχουσες

Άλλες οφειλές

Σύνολο οφειλών

€

€

€

€

329.144

329.144

2.433.084

5.469

Διευθυντής
7

7

Σχόλια

2.438.553
0

Νομικό
Πρόσωπο
22 (Υπό
διαχείριση)

1972

Νομικό
Πρόσωπο
23

2013

Νομικό
Πρόσωπο
24 (Υπό
διαχείριση)

1957

2019

623.019

623.019

1.354.491

2019

569.344

1.192.363

1.354.491

1.354.491

42.708

612.052

42.708

2.589.562

