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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

FIMAS   Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης  

ΓΛ         Γενικό Λογιστήριο 

ΔΛΟ      Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες 

ΔΥ         Δικαστική Υπηρεσία  

ΚΔ         Κυπριακή Δημοκρατία  

       

Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

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

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

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

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

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει ή θα πρέπει να εκληφθεί, ότι με αυτή διατυπώνεται 
κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη 
ποινικών ή άλλων αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, 
μόνο δε τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε αδικήματος.  
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1. Σύνοψη 

Βάσει των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της ΚΔ και του άρθρου 81 του περί της 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), η Ελεγκτική 
Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο επί των οικονομικών καταστάσεων της ΚΔ, για το έτος 2021, στο 
πλαίσιο του οποίου επέλεξε για έλεγχο, με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία, συναλλαγές της 
Δικαστικής Υπηρεσίας (ΔΥ), από το ολοκληρωμένο Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής 
Πληροφόρησης του Γενικού Λογιστηρίου (ΓΛ) - FIMAS, καθώς και περιπτώσεις  απολαβών 
υπαλλήλων από το Σύστημα Μισθολογίου του ΓΛ.  

Για τα πιο κάτω ευρήματα, εκτός αυτών που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του 
Ανώτατου Δικαστηρίου και άπτονται της ιδιαίτερης φύσης της ανεξάρτητης ΔΥ, υποβλήθηκαν 
σχετικές συστάσεις από την Υπηρεσία μας, οι οποίες, μαζί με τα σχόλια και απόψεις του Ανώτατου 
Δικαστηρίου και των Επαρχιακών Δικαστηρίων, παρουσιάζονται στην παρούσα Έκθεση. 

 Μη εφαρμογή των μνημονιακών αποκοπών και παγοποιήσεων των προσαυξήσεων και 
τιμαριθμικού επιδόματος, στους νεοδιορισθέντες Επαρχιακούς Δικαστές, μέχρι τον 
Αύγουστο του 2021, παρόλο που αυτοί δεν καλύπτονταν από την σχετική απόφαση του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου, που έκρινε ως αντισυνταγματικές τις αποκοπές στις απολαβές των 
Δικαστών που υπηρετούσαν ήδη. Η Νομική Υπηρεσία, με γνωμάτευση της, ημερ. 10.5.2022, 
ανέφερε ότι ορθώς η Γενική Λογίστρια δεν εφάρμοσε τις μνημονιακές αποκοπές στις 
περιπτώσεις των νεοδιορισθέντων Δικαστών όπου η προσφορά διορισμού δεν μνημόνευε 
την κατά τον χρόνο της προσφοράς ισχύουσα νομοθεσία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προσφορά διορισμού των Δικαστών γίνεται από το  Ανώτατο Δικαστήριο, προκύπτει ότι η 
Νομική Υπηρεσία επιρρίπτει στην ουσία την ευθύνη για μη διενέργεια των αποκοπών αυτών 
στο Ανώτατο Δικαστήριο, του οποίου ζητήσαμε τις απόψεις επί του θέματος.  

 Εκτελεσμένα εντάλματα που επιστρέφονται στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού μαζί με τις 
αποδείξεις είσπραξής τους, δεν αρχειοθετούνται στον φάκελο της σχετικής υπόθεσης, αλλά 
φυλάσσονται σε χαρτοκιβώτια στην αποθήκη, χωρίς να αριθμούνται ή να φέρουν 
οποιαδήποτε άλλη ένδειξη, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η ανεύρεσή τους. 

Συστήσαμε όπως δοθούν οδηγίες, ώστε τα εκτελεσμένα εντάλματα και οι αποδείξεις 
είσπραξης είτε να αρχειοθετούνται στους φακέλους των σχετικών υποθέσεων, είτε να 
φυλάσσονται/ταξινομούνται με τρόπο που να καθιστά εφικτή την ανεύρεσή τους. 

 Στο Μητρώο Ενταλμάτων Πληρωμής, του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, δεν 
καταγράφεται η ημερομηνία έκδοσης του Εντάλματος, αλλά η ημερομηνία καταχώρισής του 
από το αρμόδιο άτομο του Δικαστηρίου στο εν λόγω Μητρώο.  

Εισηγηθήκαμε όπως, στο Μητρώο Ενταλμάτων καταχωρίζεται η ημερομηνία έκδοσής του, έτσι 
ώστε να εξάγονται ορθά συμπεράσματα σχετικά με τον χρόνο στον οποίο μεσολάβησε από 
την ημέρα έκδοσης μέχρι την ημερομηνία εκτέλεσης. 
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 Ελλείψεις στον τρόπο τήρησης του Μητρώου Ποινικών Υποθέσεων των Επαρχιακών 
Δικαστηρίων. 

Συστήσαμε όπως, δίδεται μεγαλύτερη προσοχή στην ορθή τήρηση του Μητρώου Ποινικών 
Υποθέσεων, έτσι ώστε να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, οι οποίες να 
δίδουν ορθή και ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την εξέλιξη της κάθε υπόθεσης. 

 Σε ορισμένα Επαρχιακά Δικαστήρια, δεν τηρείται σχετικό μητρώο στο οποίο να 
καταγράφονται όλες οι υποθέσεις που αφορούν σε αποπληρωμή ενταλμάτων με δόσεις. 

Εισηγηθήκαμε όπως ετοιμαστεί σχετικό μητρώο, στο οποίο να καταγράφονται όλες οι σχετικές 
υποθέσεις και το οποίο θα ενημερώνεται με κάθε αποπληρωμή δόσης.  

 Σε κάποια Επαρχιακά Δικαστήρια, δεν διενεργήθηκε αιφνιδιαστικός έλεγχος Ταμείου, 
τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, στους λειτουργούς που τους ανατέθηκε η είσπραξη και 
φύλαξη των εσόδων, κατά παράβαση των προνοιών της σχετικής Δημοσιονομικής και 
Λογιστικής Οδηγίας (ΔΛΟ). 

Συστήσαμε όπως εφαρμοστούν οι πρόνοιες  της σχετικής ΔΛΟ. 

 Δεν υποβλήθηκε από τα Επαρχιακά Δικαστήρια, κατάσταση που να βεβαιώνει την 
Αρχιπρωτοκολλητή, για την ορθή τήρηση των καθορισμένων διαδικασιών που διέπουν τη 
χρηματοοικονομική διαχείριση, κατά παράβαση των προνοιών σχετικής εγκυκλίου του ΓΛ. 

Συστήσαμε συμμόρφωση με τη σχετική εγκύκλιο.  

 Σε τιμολόγιο που αφορούσε σε μίσθωση υπηρεσιών διερμηνέων στο Επαρχιακό Δικαστήριο 
Λευκωσίας, δεν αναγραφόταν ο αριθμός εγγραφής Φ.Π.Α. του παροχέα, παρόλο ότι 
επιβλήθηκε συντελεστής Φ.Π.Α. 19% στο ακαθάριστο συνολικό πληρωτέο ποσό.   

Εισηγηθήκαμε συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής εγκυκλίου του ΓΛ. 

 Μεγάλος αριθμός χρησιμοποιούμενων εντύπων και βιβλίων είσπραξης δεν έχουν 
καταστραφεί. 

Εισηγηθήκαμε όπως προωθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για καταστροφή των πιο πάνω 
εντύπων, στη βάση των προνοιών των σχετικών ΔΛΟ. 
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2. Εισαγωγή 

Η ΔΥ αποτελείται από το Ανώτατο Δικαστήριο, τα Επαρχιακά Δικαστήρια, τα Κακουργιοδικεία, καθώς 
και τα Δικαστήρια Εξειδικευμένης Δικαιοδοσίας, όπως παρουσιάζεται πιο κάτω: 

 

 

 

 

 

Το Ανώτατο Δικαστήριο ασκεί τις ακόλουθες δικαιοδοσίες: 

 Συνταγματικά θέματα: Έχει δικαιοδοσία να αποφασίζει για τη συνταγματικότητα 
οποιουδήποτε Νόμου και να επιλύει θέματα σύγκρουσης εξουσιών η αρμοδιοτήτων μεταξύ 
των διαφόρων οργάνων του Κράτους. Αποφασίζει επίσης για τη συνταγματικότητα Νόμων, 
σε σχέση με τους οποίους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ασκεί το δικαίωμα αναπομπής που 
του παρέχει το Σύνταγμα. 

 Εφέσεις: Εκδικάζει όλες τις εφέσεις από αποφάσεις πρωτόδικων δικαστηρίων, τα οποία 
ασκούν δικαιοδοσία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις. Κατά κανόνα οι εφέσεις εκδικάζονται 
από τρεις Δικαστές. Η εκδίκαση της έφεσης βασίζεται στα πρακτικά της πρωτόδικης 
διαδικασίας (εκτός σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει η δυνατότητα να 
ακουσθεί και μαρτυρία). Ασκώντας την κατ' έφεση δικαιοδοσία του, το Ανώτατο Δικαστήριο 
μπορεί να επικυρώσει, διαφοροποιήσει ή παραμερίσει την προσβαλλόμενη απόφαση ή να 
διατάξει την επανεκδίκαση της υπόθεσης. 

 Δικαιοδοσία Ναυτοδικείου: Έχει πρωτόδικη και κατ' έφεση δικαιοδοσία για την εκδίκαση 
υποθέσεων ναυτοδικείου. Πρωτόδικα, η υπόθεση εκδικάζεται από ένα Δικαστή, ενώ κατ' 
έφεση από την ολομέλεια του Δικαστηρίου. 

 Προνομιακά Εντάλματα: Έχει αποκλειστική δικαιοδοσία για την έκδοση προνομιακών 
ενταλμάτων Habeas Corpus, Mandamus, Certiorari, Quo Warranto και Prohibition. 

 Δικαιοδοσία Εκλογοδικείου: Το Ανώτατο Δικαστήριο, ως Εκλογοδικείο, έχει αποκλειστική 
δικαιοδοσία να εκδικάζει αιτήσεις που αφορούν στην ερμηνεία και εφαρμογή των εκλογικών 
Νόμων. 

 Αναθεωρητική Δικαιοδοσία: Έχει αποκλειστική δικαιοδοσία να αποφασίζει επί πάσης 
εφέσεως κατά απόφασης Διοικητικού Δικαστηρίου. Συγκεκριμένα, εκδικάζει προσφυγές καθ' 
οιασδήποτε απόφασης, πράξης ή παράλειψης προσώπων ή οργάνων που ασκούν διοικητική 
εξουσία. Το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε εκτελεστή διοικητική 
πράξη, η οποία εκδόθηκε κατά παράβαση ή καθ' υπέρβαση εξουσίας ή είναι αντίθετη προς 
τον Νόμο ή το Σύνταγμα. 
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Τα πιο πάνω θα διαφοροποιηθούν την 1.7.2023, σύμφωνα με την 17η τροποποίηση του 
Συντάγματος που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 12.7.2022, 
αλλαγές που δεν επηρεάζουν την παρούσα Έκθεση που αφορά στο 2021. 

Στην Κυπριακή Δημοκρατία λειτουργούν έξι Επαρχιακά Δικαστήρια, ένα για την κάθε Επαρχία 
(Λευκωσία, Αμμόχωστος, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος και Κερύνεια). Μετά την τουρκική εισβολή το 
Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου εδρεύει στο Παραλίμνι, ενώ το Επαρχιακό Δικαστήριο 
Κερύνειας εδρεύει στη Λευκωσία. 

Κάθε Επαρχιακό Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία να εκδικάζει πρωτόδικα όλες τις αστικές διαφορές, 
εξαιρουμένων εκείνων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων, του 
Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών και του Οικογενειακού Δικαστηρίου. 

Το Επαρχιακό Δικαστήριο έχει επίσης δικαιοδοσία εκδίκασης ποινικών υποθέσεων και μπορεί να 
εκδικάσει υποθέσεις για ποινικά αδικήματα που τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι πέντε χρόνια. Η 
σύνθεση του Επαρχιακού Δικαστηρίου, κατά την εκδίκαση αστικών ή ποινικών υποθέσεων, είναι 
μονομελής. 

Αδικήματα για τα οποία η μέγιστη ποινή υπερβαίνει τα πέντε χρόνια φυλάκισης, εκδικάζονται από το 
Κακουργιοδικείο.  

Τα Επαρχιακά Δικαστήρια απαρτίζονται από Δικαστές ως ακολούθως: 

 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας: 36 Δικαστές 

 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού: 27 Δικαστές 

 Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας-Αμμοχώστου: 18 Δικαστές 

 Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου: 15 Δικαστές 

Στα Επαρχιακά Δικαστήρια συστεγάζονται και τα Οικογενειακά Δικαστήρια, τα Δικαστήρια Ελέγχου 
Ενοικιάσεων, τα Δικαστήρια Εργατικών Διαφορών, το Διοικητικό Δικαστήριο και το Διοικητικό 
Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας. Το Στρατιωτικό Δικαστήριο βρίσκεται μόνο στην Λευκωσία, παρόλο 
που υποθέσεις του εκδικάζονται και σε άλλες Επαρχίες.  

Οι αρμοδιότητες των πιο πάνω Δικαστηρίων αναφέρονται συνοπτικά πιο κάτω: 

 Κακουργιοδικείο: Κάθε Κακουργιοδικείο έχει απεριόριστη δικαιοδοσία να εκδικάζει πρωτόδικα 
οποιαδήποτε ποινική υπόθεση. Συνήθως, μόνο αδικήματα για τα οποία η μέγιστη προβλεπόμενη 
ποινή υπερβαίνει την ποινή φυλάκισης πέντε ετών εκδικάζονται από Κακουργιοδικείο.  

 Οικογενειακό Δικαστήριο: Έχει αποκλειστική δικαιοδοσία για την εκδίκαση αιτήσεων αγωγών, 
διαζυγίου, γονικής μέριμνας, διατροφής, εξώγαμων τέκνων/προσβολή πατρότητας, υιοθεσιών, 
περιουσιακών διαφορών μεταξύ συζύγων που είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. 
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 Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων: Έχει δικαιοδοσία να εκδικάζει υποθέσεις που αφορούν στην 
ανάκτηση κατοχής ενοικιαζόμενου ακινήτου, στον καθορισμό δικαίου ενοικίου και κάθε άλλο 
παρεμπίπτον ή συμπληρωματικό θέμα.  

 Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών: Έχει αποκλειστική δικαιοδοσία να εκδικάζει όλες τις 
εργατικές διαφορές που σχετίζονται με τον τερματισμό της απασχόλησης εργοδοτουμένων, 
όπως την πληρωμή αποζημίωσης λόγω παράνομου τερματισμού (εξαιρουμένων των αξιώσεων 
που υπερβαίνουν τις απολαβές δύο ετών, οπότε δικαιοδοσία έχει το Επαρχιακό Δικαστήριο), την 
πληρωμή αντί προειδοποίησης και την πληρωμή λόγω πλεονασμού, καθώς και αξιώσεις που 
πηγάζουν από την εργοδότηση, όπως, για παράδειγμα, δεδουλευμένοι μισθοί, ετήσιες άδειες, 
13ος μισθός ή φιλοδώρημα. Μεταξύ άλλων κέκτηται δικαιοδοσίας να εκδικάζει οποιασδήποτε 
φύσης αστική διαφορά, με βάση τον περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμο, περιπτώσεις 
άνισης μεταχείρισης και σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, καθώς και διαφορές 
μεταξύ Ταμείων Προνοίας και μελών τους.  

 Στρατιωτικό Δικαστήριο: Έχει δικαιοδοσία για την εκδίκαση αδικημάτων που διαπράχθηκαν από 
στρατιωτικούς, κατά παράβαση του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα του περί Εθνικής Φρουράς 
Νόμου, του Ποινικού Κώδικα ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου, ανεξάρτητα από το ύψος της 
προβλεπόμενης ποινής. Κατ΄ εξαίρεση, στην αρμοδιότητα του Στρατιωτικού Δικαστηρίου 
υπάγονται και ιδιώτες, όπου αυτό προνοείται από τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα ή άλλο Νόμο. 

 Διοικητικό Δικαστήριο: Έχει αποκλειστική δικαιοδοσία να εκδικάζει, σε πρώτο βαθμό, 
προσφυγές που υποβάλλονται δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος καθ' οιασδήποτε 
απόφασης, πράξης ή παράλειψης προσώπων ή οργάνων που ασκούν διοικητική εξουσία. Το 
Διοικητικό Δικαστήριο μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε εκτελεστή διοικητική πράξη, η οποία 
εκδόθηκε κατά παράβαση ή καθ' υπέρβαση εξουσίας ή είναι αντίθετη προς τον Νόμο ή το 
Σύνταγμα. Όταν η προσφυγή αφορά σε φορολογικό ζήτημα ή διαδικασία διεθνούς προστασίας, 
το Δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει εν όλω ή εν μέρει την απόφαση ή πράξη. 

 Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας: Έχει αποκλειστική δικαιοδοσία να αποφασίζει, σε 
πρώτο βαθμό, επί πάσης προσφυγής αιτητών ασύλου, η οποία υποβάλλεται δυνάμει του 
Άρθρου 146 του Συντάγματος, εκδιδομένης δυνάμει του περί Προσφύγων Νόμου ή κατά 
παράλειψης οφειλόμενης ενέργειας δυνάμει του περί Προσφύγων Νόμου. 

Νομικό Πλαίσιο Δικαστηρίων. 

Το Σύνταγμα προβλέπει για την ανεξαρτησία της Δικαστικής Εξουσίας.  

Το Ανώτατο Δικαστήριο απαρτίζεται από  11 Δικαστές, ένας από τους οποίους είναι ο Πρόεδρος του 
Δικαστηρίου, οι οποίοι διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με το άρθρο 157.2 
του Συντάγματος, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (ο Πρόεδρος και οι Δικαστές του Ανώτατου 
Δικαστηρίου), έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα διορισμού, προαγωγής, μετάθεσης, τερματισμού 
της υπηρεσίας, απόλυσης και άσκησης πειθαρχικής δίωξης των δικαστών των Επαρχιακών και άλλων 
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πρωτόδικων Δικαστηρίων. Η αντιμισθία και οι όροι υπηρεσίας των δικαστών δεν δύνανται να 
μεταβληθούν δυσμενώς μετά τον διορισμό τους. 

Το νομικό σύστημα, που ισχύει μετά την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, διατηρεί την 
επίδραση του Αγγλικού νομικού συστήματος. Οι Νόμοι που εφαρμόζουν τα Δικαστήρια της Κυπριακής 
Δημοκρατίας είναι:  

 Το Σύνταγμα της ΚΔ.   

 Οι Νόμοι που διατηρήθηκαν σε ισχύ, με βάση το άρθρο 188 του Συντάγματος.  

 Οι Νόμοι που θεσπίζει η Βουλή των Αντιπροσώπων.  

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

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

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

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

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

Σκοπός του ελέγχου ήταν η εξακρίβωση: 

α. Της ορθότητας και κανονικότητας δείγματος συναλλαγών της ΔΥ, που επιλέχθηκε βάσει 
συγκεκριμένης μεθοδολογίας, στο πλαίσιο του οικονομικού ελέγχου, που αποσκοπούσε στη 
διατύπωση ελεγκτικής γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων της Δημοκρατίας. 

β. Του βαθμού συμμόρφωσης της ΔΥ με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και προηγούμενες 
συστάσεις της Υπηρεσίας μας. 

3.3 Μεθοδολογία 

3.3.1 Πρότυπα ελέγχου 

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

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

Τα Πρότυπα ISSAI διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά 
Ιδρύματα σε τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial audit”), τους ελέγχους 
συμμόρφωσης (“compliance audit”) και τους διαχειριστικούς ελέγχους (“performance audit”). Για 
τους ελέγχους αυτούς υπάρχει αριθμός ελεγκτικών προτύπων που είναι κοινά και αριθμός 
ελεγκτικών προτύπων που αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία ελέγχου.   
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Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω Προτύπων: 

                           

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

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

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

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

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο και τα 
Επαρχιακά Δικαστήρια,  σε επισκόπηση εγγράφων, μητρώων και αρχείων αλληλογραφίας, καθώς και 
στη διενέργεια συναντήσεων με τη Διεύθυνση και το προσωπικό της ΔΥ.  

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

Τα ευρήματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στην Αρχιπρωτοκολλητή του 
Ανώτατου Δικαστηρίου και οι απόψεις της, όπως και αυτές των Πρωτοκολλητών/Ανώτερων 
Πρωτοκολλητών των  Επαρχιακών Δικαστηρίων ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυτο, στην παρούσα 
Έκθεση. 

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

3.4 Κριτήρια ελέγχου 

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

α. Ο περί Δικαστηρίων Νόμος (Ν. 14/1960). 

β. Ο περί Ποινικής Δικονομίας Νόμος (Ν.93/1972).  

γ. Ο περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμος (Ν.14/1960). 

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

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

στ. Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες. 

Επίσης, ο έλεγχος διεξήχθη στη βάση Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων, Διαταγμάτων 
Γνωστοποιήσεων και Εγκύκλιων της ΔΥ, καθώς και εγκυκλίων του Γενικού Λογιστηρίου. 
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4. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 2021 

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στους πιο κάτω πίνακες των παραγράφων 4.1 και 4.2, εξήχθησαν 
από την Υπηρεσία μας, μέσω του ολοκληρωμένου Συστήματος Διοικητικής και Οικονομικής 
Πληροφόρησης του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (FIMAS), καθώς και των ηλεκτρονικών 
εντύπων που ετοιμάστηκαν για συλλογή και καταχώρηση πληροφοριών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του Γενικού Λογιστηρίου. Τα στοιχεία που αναφέρονται στους υπόλοιπους πίνακες, 
στις παραγράφους 4.3 μέχρι 4.5, παρουσιάζονται αυτούσια όπως υποβλήθηκαν από την ΔΥ, μετά 
από αίτημα της Υπηρεσίας μας, με το οποίο, επιπρόσθετα, ζητήσαμε εύλογη διαβεβαίωση για την 
ορθότητά τους.   

Στο πιο κάτω γράφημα φαίνονται οι πραγματικές δαπάνες από το 2010 μέχρι το 2021 και σύγκριση 
της ποσοστιαίας αύξησης των δαπανών της ΔΥ και της ποσοστιαίας αύξησης των συνολικών 
δαπανών της Δημοκρατίας. 
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4.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού  

Αποτελέσματα έτους € 
Έσοδα 5.957.935 
Δαπάνες 34.733.658 

 
Κατηγορία 

Προϋπολογισμού  
Τελικός 

Προϋπολογισμός  
Πραγματικά 

αποτελέσματα 
Αδαπάνητα ποσά/ 

(υπερβάσεις) 
ή 

Υπερβάσεις/(μη 
επίτευξη 

Προϋπολογισμού) 
εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) 

 € € € % 
Εισπράξεις από 
έμμεσους φόρους 

54.500 40.092 (14.408) -- 

Άλλα έσοδα 8.507.330 5.917.843 (2.589.487) -- 
ΣΥΝΟΛΟ 8.561.830 5.957.935 (2.603.895) -- 
     
Δαπάνες 
προσωπικού 

31.895.494 26.479.817 5.415.677 17  

Λειτουργικές 
δαπάνες 

5.565.677 2.388.616 3.177.061 57  

Μεταβιβάσεις 2.777.400 2.050.255 727.145 26,18  
 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού  

Τελικός 
Προϋπολογισμός  

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

Αδαπάνητα ποσά/ 
(υπερβάσεις) 

ή 
Υπερβάσεις/(μη 

επίτευξη 
Προϋπολογισμού) 

εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) 

 € € € % 
Αγορά ακινήτων και 
εξοπλισμού 

1.552.375 124.517 1.427.858 92  

Έργα 6.600.544 3.690.452 2.910.092 44  
Προγράμματα 
Χρηματοδοτούμενα 
από Ξένους 
Οργανισμούς ή/και 
Άλλες Πηγές 
 

10  10 100  

ΣΥΝΟΛΟ 48.391.500 34.733.657  13.657.843  28,22  
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Σημείωση: Τα αδαπάνητα ποσά αφορούν κυρίως στα πιο κάτω:  

α. Λειτουργικές Δαπάνες: Μεγάλο ποσοστό της πρόνοιας των Κονδυλιών, «Δευτερεύοντα Έργα», «Συντήρηση Κτηρίων 
Γραφείων» και «Ενοίκια», παρέμεινε αδαπάνητο για τους πιο κάτω λόγους: 

 Δεν υλοποιήθηκε συντήρηση ύψους €1.632.621 σε συγκεκριμένο κτήριο, λόγω αλλαγής της αρχικής απόφασης 
για στέγαση, στο υπό αναφορά κτήριο, του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας.  

 Δαπάνη ύψους €60.000, που αφορούσε στο πρώτο έτος συντήρησης του κτηρίου του πρώην Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω του ότι οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το 2021 και ως πρώτο έτος 
συντήρησης θεωρείται το 2022.    

 Δαπάνες για συντήρηση κτηρίων δεν πραγματοποιήθηκαν, λόγω μη υλοποίησης των εργασιών  από το Τμήμα 
Δημοσίων Έργων.  

 Δεν καταβλήθηκαν οφειλόμενα ενοίκια, που αφορούσαν στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών και στο 
Οικογενειακό Δικαστήριο, ενόψει λήψης οδηγιών από τον Γενικό Εισαγγελέα σχετικά με θέματα που 
προέκυψαν.  

 Ποσό ύψους €100.980, που αφορούσε σε ενοίκιο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, δεν καταβλήθηκε,  
λόγω μη εξεύρεσης κατάλληλου χώρου. 

β. Δαπάνες Προσωπικού: Μεγάλος αριθμός κενών θέσεων δεν είχε πληρωθεί.  

γ. Αγορά ακινήτων και εξοπλισμού: Δεν πραγματοποιήθηκε δαπάνη ύψους €1.351.500 που αφορούσε στην αγορά 
συστήματος πυρασφάλειας, λόγω καθυστέρησης που προέκυψε στη διαδικασία των προσφορών.  

δ. Έργα: Μη υλοποίηση έργων για τα οποία ζητήθηκαν πρόσθετες πιστώσεις από την ΔΥ, κατόπιν οδηγιών του 
Τμήματος Δημοσίων Έργων, το οποίο  ως αρμόδιο Τμήμα παρακολουθεί την εκτέλεση των Έργων και καταβάλλει 
οποιαδήποτε οφειλόμενα ποσά. 
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4.2 Εισπρακτέα ποσά, υποχρεώσεις και εκκρεμή ωφελήματα1 

Υπόλοιπο στις 31.12.2021 € 
Εισπρακτέα ποσά 49.946.648 

 
Εκκρεμείς υποχρεώσεις 219.638  
Εκκρεμή κοινωνικά ωφελήματα/ωφελήματα κοινωνικής προνοίας 101.809  

4.3 Προσωπικό που υπηρετεί στη Δικαστική Υπηρεσία 

Μόνιμο προσωπικό (οργανικές θέσεις) 301 
Μόνιμο προσωπικό (εναλλάξιμο προσωπικό) 70 
Μόνιμο προσωπικό (αποσπασμένο προσωπικό) - 
Έκτακτο προσωπικό 1032 

Ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό 140 

Σύνολο 614 

Σημείωση: Το μόνιμο προσωπικό (οργανικές θέσεις και εναλλάξιμο) που απασχολείτο στις 31.12.2021 ανερχόταν στους 376, 
εκ των οποίων πέντε λειτουργοί ανήκουν στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας και δεν περιλαμβάνονται στον πιο πάνω 
πίνακα. Το έκτακτο προσωπικό που απασχολείτο στις 31.12.2021 ανερχόταν στους 103, εκ των οποίων 77 γραφείς 
αφορούν σε προσωπικό το οποίο οργανικά ανήκει στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, οι οποίοι 
περιλαμβάνονται στον πιο πάνω πίνακα. Το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό που απασχολείτο στις 31.12.2021 
ανερχόταν στους 141, εκ των οποίων ένας ωρομίσθιος αφορά σε τεχνικό που οργανικά ανήκει στο Τμήμα 
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στον πιο πάνω πίνακα.  

4.4 Μηχανοκίνητα οχήματα 

Αριθμός οχημάτων  8 
Συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα για το έτος  12.7503 
 € 
Συνολική κατανάλωση καυσίμων 6.4624 

Σημείωση: Τα υπηρεσιακά οχήματα της ΔΥ αριθμούνται σε έξι (τρία στο Ανώτατο Δικαστήριο, ένα στο Επαρχιακό 
Δικαστήριο Λευκωσίας, ένα στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας και ένα στο Επαρχιακό Δικαστήριο 
Λάρνακας). Επίσης, εγκρίθηκαν δύο οχήματα για χρήση από δύο κρατικούς αξιωματούχους της ΔΥ (ένα στον Πρόεδρο 
του Ανώτατου Δικαστηρίου και ένα στην Αρχιπρωτοκολλητή), τα οποία περιλαμβάνονται στον αριθμό Μηχανοκίνητων 
Οχημάτων που αναφέρεται στον πιο πάνω πίνακα.  

 
1 Αναλυτικός πίνακας επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της  Έκθεσης. 
2 Σημειώνεται ότι στο έκτακτο προσωπικό, έχει συμπεριληφθεί τόσο το έκτακτο προσωπικό της ΔΥ, όσο και το  

έκτακτο εναλλάξιμο προσωπικό. 
3 Τα διανυθέντα χιλιόμετρα που αφορούν στα δύο υπηρεσιακά οχήματα που χρησιμοποιούνται από τους δύο 

κρατικούς αξιωματούχους, δεν περιλαμβάνονται στα συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα για το έτος. 
4 Στη συνολική κατανάλωση καυσίμων περιλαμβάνεται και το κόστος των καυσίμων των δύο οχημάτων που 

χρησιμοποιούνται από τους δύο αξιωματούχους. 
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4.5 Ενοικιαζόμενα υποστατικά ή άλλοι χώροι 

Υποστατικό ή χώρος Εμβαδόν Ετήσιο 
ενοίκιο 

 
 

€ 

Ημερ. 
πρώτης 

ενοικίασης 

Ημερ. 
τελευταίας 
ανανέωσης 
σύμβασης 

Ημερ. 
λήξης 

σύμβασης 

Εμπορικό Κέντρο Χριστάκη 
Τζιοβάνη στο 
Παραλίμνι(Επαρχιακό 
Δικαστήριο Αμμοχώστου) 

315τ.μ. 21.600 1.2.1998 1.11.2018 31.10.2020 

Εμπορικό Κέντρο Χριστάκη 
Τζιοβάνη στο 
Παραλίμνι(Επαρχιακό 
Δικαστήριο Αμμοχώστου) 

113τ.μ. 8.600 30.9.2009 1.11.2018 31.10.2020 

KRITICOS TOWER 
Δικαστήριο Εργατικών 
Διαφορών 

410τ.μ. στους 
ορόφους, 30τ.μ. 
υπόγειο, 5 
χώροι 
στάθμευσης 

76.558 1.3.2013 1.3.2019 28.2.2023 

KRITICOS TOWER 
 
Οικογενειακό Δικαστήριο 

759τ.μ. στους 
ορόφους, 57τ.μ. 
υπόγειο, 8 
χώροι 
στάθμευσης 

141.869 1.3.2013 01.3.2019 28.2.2023 

Σημείωση: Σε όσες από τις πιο πάνω περιπτώσεις έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της σύμβασης μίσθωσης του 
ακινήτου, η ΔΥ κατέστη θέσμιος ενοικιαστής και η μίσθωσή της συνεχίζεται υπό τους ίδιους όρους και με το ίδιο ύψος 
καταβαλλόμενου ενοικίου, βάσει του τελευταίου ενοικιαστηρίου εγγράφου. 
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5. Ευρήματα από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 
Δικαστικής Υπηρεσίας και συστάσεις 

Στο πλαίσιο διενέργειας του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της ΚΔ για το έτος 2021, 
επιλέγηκαν για έλεγχο, από την Υπηρεσία μας, με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία, συναλλαγές 
εισπράξεων και πληρωμών από το ολοκληρωμένο Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής 
Πληροφόρησης του ΓΛ - FIMAS, καθώς επίσης δείγμα απολαβών υπαλλήλων από το Σύστημα 
Μισθολογίου του ΓΛ, που αφορούσαν στη ΔΥ.  

Τα ευρήματα από τον πιο πάνω έλεγχο, παρατίθενται πιο κάτω. 

5.1 Αντιμισθία Επαρχιακών Δικαστών 

Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ημερ. 14.6.2013, οι αποκοπές στις απολαβές των μελών 
της ΔΥ κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές, αφού σύμφωνα με το άρθρο 158.3 του Συντάγματος, η 
αντιμισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας οποιουδήποτε Δικαστού δεν δύνανται να μεταβληθούν 
δυσμενώς μετά τον διορισμό του. Επιπρόσθετα, μετά από προσωπικές προσφυγές των Δικαστών, 
το Ανώτατο Δικαστήριο έκδωσε αποφάσεις με τις οποίες διέταζε το Γενικό Λογιστήριο να 
παραχωρεί ετήσιες προσαυξήσεις στους Επαρχιακούς Δικαστές.  

Η εξαίρεση από τη μείωση απολαβών, εφαρμοζόταν και εξακολουθούσε να εφαρμόζεται, μέχρι  τις 
31.8.2021 και στους Δικαστές που προσλήφθηκαν μετά την ψήφιση των σχετικών νομοθετικών 
ρυθμίσεων. 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το σχετικό άρθρο του Συντάγματος αναφέρεται σε δυσμενή 
μεταβολή των απολαβών των Δικαστών μετά τον διορισμό τους, εκφράσαμε την άποψη ότι, στους 
Δικαστές οι οποίοι διορίστηκαν μετά τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος των Νόμων, σχετικά με τις 
μνημονιακές αποκοπές (συμπεριλαμβανομένων των Νόμων 168(I)/2012 και 31(I)/2013-περί της 
Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και 
Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) και τις παγοποιήσεις 
των προσαυξήσεων και τιμαριθμικού επιδόματος, θα έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί τα όσα 
προβλέπονταν από τους σχετικούς Νόμους. 

Σχετική είναι η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας με ημερ. 28.9.2016, σύμφωνα με την οποία, η 
προαναφερόμενη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου δεν καλύπτει τους νεοεισερχόμενους 
Δικαστές και κατά συνέπεια, προς άρση κάθε αμφιβολίας, στην προσφορά διορισμού τους, θα 
έπρεπε να περιληφθούν οι Νόμοι περί παγοποιήσεως των προσαυξήσεων και τιμαριθμικού 
επιδόματος και οι μνημονιακές αποκοπές και όχι μόνο η εθελοντική αποκοπή, η οποία 
τερματίστηκε την 1.1.2017. Όπως επίσης αναφέρεται στη γνωμάτευση, η αποδοχή των διορισμών 
από τους Δικαστές, χωρίς τις πρόνοιες των πιο πάνω Νόμων, ενδεχομένως να προκαλέσει 
πρόβλημα στη μη παραχώρηση προσαυξήσεων σε μεταγενέστερο χρόνο.  
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Το θέμα εγέρθηκε και σε επιστολή μας προς το Γενικό Λογιστήριο, ημερ. 21.5.2020. Σε σχετική 
απάντηση του ΓΛ, ημερ. 19.6.2020, μας αναφέρθηκε ότι, αρμόδιο για να τοποθετηθεί στα θέματα που 
θίγονταν στην επιστολή μας, ήταν το Ανώτατο Δικαστήριο.   

Με νέα επιστολή μας, ημερ. 30.9.2021, προς το ΓΛ, επισημάναμε ότι, παρά τη σχετική γνωμάτευση της 
Νομικής Υπηρεσίας επί του θέματος, αλλά και τις επανειλημμένες υποδείξεις της Υπηρεσίας μας, το ΓΛ 
συνέχισε, κατά την ετοιμασία του μισθολογίου, να μην προβαίνει στις νενομισμένες αποκοπές από τις 
απολαβές των νεοπροσληφθέντων Δικαστών. Η απόφαση να μην εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
σχετικών Νόμων στους Δικαστές, που διορίστηκαν μετά τις ημερομηνίες ισχύος τους, ερχόταν σε 
αντίθεση με το τι εφαρμοζόταν για όλους τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους, για τους οποίους 
η εφαρμογή των σχετικών νομοθεσιών ήταν άμεση, εν αναμονή της εκδίκασης των σχετικών 
προσφυγών στο Διοικητικό Δικαστήριο και την έκβαση της σχετικής έφεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο. 
Στην περίπτωση των Δικαστών, το ΓΛ ενήργησε διαφορετικά, παραβλέποντας την αρχή ότι οι Νόμοι 
εφαρμόζονται για όλους και όσοι θεωρούν ότι βλάπτονται, προσφεύγουν στο Δικαστήριο. Ως γνωστό, 
κάθε Νόμος τεκμαίρεται ότι είναι συνταγματικός και θα πρέπει να τυγχάνει εφαρμογής, μέχρις ότου 
αυτός που τον αμφισβητεί αποδείξει, ενώπιον δικαστηρίου, το αντίθετο και μάλιστα στο επίπεδο του 
πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας. Η Υπηρεσία μας ζήτησε από το ΓΛ όπως υπολογίσει το συνολικό 
ποσό που έχει απωλέσει το δημόσιο από τη μη έγκαιρη εφαρμογή, από το ΓΛ, των υπό αναφορά 
νομοθεσιών, σε σχέση με τους νεοδιορισθέντες Δικαστές. 

Σε σχετική απάντηση του ΓΛ, ημερ. 12.10.2021, μας αναφέρθηκε ότι, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο 
αποφάσισε να υιοθετήσει στους διορισμούς Δικαστών από 1.9.2021, τη συμπερίληψη των σχετικών 
προνοιών της νομοθεσίας, ως η Γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, ημερ. 28.9.2016, στις επιστολές 
αποδοχής διορισμού Δικαστών και από έκτοτε εφαρμόζεται. Επίσης, θεωρεί ότι το συγκεκριμένο θέμα 
έχει τύχει σωστού χειρισμού και με τη δέουσα επιμέλεια από το ΓΛ, με σκοπό την εύρυθμη και σύννομη 
λειτουργία του κράτους δικαίου. Καταληκτικά, θεωρεί ακόμη ότι το θέμα που θίγεται, άπτεται της 
Δικαστικής Εξουσίας, καθώς και της λειτουργίας των θεσμών και ζήτησε γνωμάτευση από τον Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επί του θέματος, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση του κράτους δικαίου.  

Η Υπηρεσία μας σε ανταπάντησή της προς το ΓΛ, ημερ. 18.10.2021, επεσήμανε ότι αρμόδιο για την 
εφαρμογή των νομοθεσιών, που αφορούν στις απολαβές του δημοσίου, είναι το ΓΛ και όχι το Ανώτατο 
Δικαστήριο, εξ ου και το ΓΛ προέβηκε άμεσα στην εφαρμογή των σχετικών Νόμων για όλη τη Δημόσια 
Υπηρεσία, περιλαμβανομένων των Δικαστών. Στη συνέχεια εκδόθηκε η προαναφερόμενη Απόφαση 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ημερ. 14.6.2013, σύμφωνα με την οποία οι αποκοπές στις απολαβές των 
μελών της ΔΥ κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές, ωστόσο, σύμφωνα με τη γνωμάτευση του Γενικού 
Εισαγγελέα, που το ΓΛ ζήτησε, δεν καλύπτει τους νεοεισερχόμενους Δικαστές. Παρόλα αυτά, το ΓΛ 
εξακολούθησε να μην προβαίνει στην εφαρμογή των εν λόγω Νόμων μέχρι τις 31.8.2021, με 
αποτέλεσμα το Κράτος να απωλέσει χρήματα, χωρίς ωστόσο να έχουν υποβληθεί από μέρους του ΓΛ 
οποιαδήποτε στοιχεία μέχρι σήμερα, σχετικά με το συνολικό ποσό που έχει απολέσει το δημόσιο από 
τη μη έγκαιρη εφαρμογή των υπό αναφορά νομοθεσιών, σε σχέση με τους νεοδιορισθέντες Δικαστές, 
διότι όπως μας πληροφόρησε εξακολουθεί να διατηρεί την άποψή του για το εν λόγω θέμα και θα 
ανέμενε τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα.  
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Στις 19.5.2022, το ΓΛ μάς κοινοποίησε σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, ημερ. 10.5.2022, 
σύμφωνα με την οποία διασαφηνίζεται ότι οι διορισμοί νέων δικαστών υπόκεινται στη νομοθεσία, η 
οποία επηρεάζει την αντιμισθία τους και η οποία ισχύει κατά τον χρόνο του διορισμού, συνεπώς η 
προσφορά διορισμού νέου Δικαστή είναι αναγκαίο να μνημονεύει τη νομοθεσία που διέπει την 
αντιμισθία του. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου η προσφορά διορισμού δεν μνημόνευσε την 
κατά τον χρόνο της προσφοράς ισχύουσα νομοθεσία, η οποία έθιγε δυσμενώς την αντιμισθία των 
δικαστών, με αποτέλεσμα η προσφορά να έχει γίνει αποδεκτή ως έχει από τον νέο Δικαστή, η 
γνωμάτευση εγείρει κώλυμα στην εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας επί των συγκεκριμένων δικαστών.   

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφορά διορισμού των Δικαστών γίνεται από το Ανώτατο Δικαστήριο, η 
Υπηρεσία μας θεωρεί ότι, με την πιο πάνω γνωμάτευση, η Νομική Υπηρεσία επιρρίπτει στην ουσία την 
ευθύνη για τη μη διενέργεια των αποκοπών στο Ανώτατο Δικαστήριο και για τον σκοπό αυτό ζήτησε, 
με επιστολή της ημερ. 12.12.2022, τις απόψεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

5.2 Εντάλματα Πληρωμής Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού 

α. Εκτελεσμένα εντάλματα που επιστράφηκαν στο Δικαστήριο. Τα εντάλματα που επιστρέφονται 
στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού ως εκτελεσμένα, μαζί με τις αποδείξεις είσπραξής τους, δεν 
αρχειοθετούνται στον φάκελο  της σχετικής υπόθεσης, αλλά φυλάσσονται σε χαρτοκιβώτια στην 
αποθήκη, χωρίς να αριθμούνται ή να φέρουν οποιαδήποτε άλλη ένδειξη, η οποία να καταγράφεται 
στο Μητρώο Ενταλμάτων, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η ανεύρεσή τους. 

Σύσταση: Να δοθούν οδηγίες, ώστε τα εκτελεσμένα εντάλματα και οι αποδείξεις είσπραξης είτε να 
αρχειοθετούνται στους φακέλους των σχετικών υποθέσεων, είτε να φυλάσσονται/ταξινομούνται με 
τρόπο που να καθιστά εφικτή την ανεύρεσή τους. 

Ο Ανώτερος Πρωτοκολλητής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, μας πληροφόρησε ότι υπάρχει 
μεγάλη προθυμία για συζήτηση και άλλων εναλλακτικών τρόπων προς εξεύρεση της, κατά το δυνατόν, 
καλύτερης επίλυσης του πιο πάνω θέματος.  

β. Μητρώο ενταλμάτων πληρωμής. Παρατηρήσαμε ότι, στο Μητρώο Ενταλμάτων Πληρωμής, που 
τηρείται στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, δεν καταγράφεται η ημερομηνία έκδοσης του 
Εντάλματος, αλλά η ημερομηνία καταχώρισής του από το αρμόδιο άτομο του Δικαστηρίου στο εν λόγω 
Μητρώο.  

Σε απαντητική επιστολή της ΔΥ, επισημάνθηκε ότι, κατόπιν συνομιλίας με το αρμόδιο τμήμα του 
Δικαστηρίου, στο μητρώο καταγράφεται η ημερομηνία καταχώρισης του εντάλματος, η οποία χρονικά 
έχει απόκλιση δύο ημερών από την ημερομηνία έκδοσης.  

Στο  πλαίσιο   του οικονομικού ελέγχου των εγγραφών του δείγματός μας, που αφορούν στη ΔΥ για 
το έτος 2021, διαπιστώσαμε ότι η ημερομηνία που καταχωρίζεται στο εν λόγω μητρώο έχει 
απόκλιση μεγαλύτερη των δύο ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του Εντάλματος. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε περίπτωση όπου, στη βάση απόφασης του Δικαστηρίου, ημερ. 21.9.2020, εκδόθηκε 
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ένταλμα, ημερ. 30.9.2020, το οποίο καταχωρίστηκε στο μητρώο ενταλμάτων πληρωμής στις 
21.10.2020 (απόκλιση 22 ημερών). 

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως, στο Μητρώο Ενταλμάτων προστεθεί στήλη, στην οποία να 
καταχωρίζεται η ημερομηνία έκδοσής του, έτσι ώστε να εξάγονται ορθά συμπεράσματα σχετικά με 
τον χρόνο στον οποίο μεσολάβησε από την ημέρα έκδοσης μέχρι την ημερομηνία εκτέλεσης.  

Ο Ανώτερος Πρωτοκολλητής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, μας πληροφόρησε ότι 
παραμένουν πρόθυμοι για συζήτηση εφικτών και λειτουργικών λύσεων επί του θέματος. 

5.3 Μητρώα Ποινικών Υποθέσεων 

Διαπιστώσαμε ελλείψεις στον τρόπο τήρησης του Μητρώου Ποινικών Υποθέσεων των Επαρχιακών 
Δικαστηρίων. Συγκεκριμένα, από δειγματοληπτικό έλεγχο προέκυψε ότι, στις περιπτώσεις όπου 
εκδίδεται ένταλμα για την είσπραξη της ποινής, τα μητρώα δεν παρέχουν οποιαδήποτε ενημέρωση 
σχετικά με την είσπραξή του. 

Σύσταση: Να δίδεται μεγαλύτερη προσοχή στην ορθή τήρηση του Μητρώου Ποινικών Υποθέσεων 
με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, οι οποίες να δίδουν ορθή και ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά 
με την εξέλιξη της κάθε υπόθεσης. 

Όπως μας ανέφερε η Ανώτερη Πρωτοκολλητής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, δόθηκαν 
οδηγίες για συμμόρφωση με τη σύσταση της Υπηρεσίας μας.  

Η Ανώτερη Πρωτοκολλητής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας-Αμμοχώστου, μας πληροφόρησε 
ότι τα μητρώα τηρούνται και καταγράφουν τις πληροφορίες που απαιτούνται, σύμφωνα με τους Κ 
ψ+ανονισμούς. Ενημέρωση σχετικά με την είσπραξη ενταλμάτων Χρηματικής Ποινής εντοπίζεται στο 
σχετικό Μητρώο Ενταλμάτων. 

5.4 Καταβολή δόσεων μετά από απόφαση Δικαστηρίου  

Ενόψει των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν, οι Δικαστές, στις αποφάσεις τους, 
δίνουν το δικαίωμα στους κατηγορούμενους για αποπληρωμή των προστίμων τους με την καταβολή 
ισόποσων δόσεων.  

Από δειγματοληπτικό έλεγχο προέκυψε ότι, σε κάποια Επαρχιακά Δικαστήρια δεν τηρείται σχετικό 
μητρώο, στο οποίο να καταγράφονται όλες οι υποθέσεις που αφορούν σε αποπληρωμή 
ενταλμάτων/ποινών με δόσεις, με αποτέλεσμα ο εντοπισμός των εν λόγω υποθέσεων σε κάποιες 
περιπτώσεις να γίνεται, είτε από το Μητρώο Υποθέσεων (όπου γίνεται καταγραφή των δόσεων που 
έχουν καταβληθεί μέχρι την εξόφληση), είτε από τους φακέλους των υποθέσεων που, βάσει της 
απόφασης του Δικαστηρίου, θα εξοφληθούν με δόσεις και οι οποίοι τοποθετούνται από κάποια 
Επαρχιακά Δικαστήρια ξεχωριστά, από το άτομο που τις χειρίζεται και ελέγχονται κάθε δύο με τρεις 
μήνες περίπου για την εξέλιξή τους. 
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Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως, για καλύτερη και πιο αποτελεσματική παρακολούθηση των 
υποθέσεων που αφορούν στην  αποπληρωμή με δόσεις, ετοιμαστεί σχετικό μητρώο στο οποίο να 
καταγράφονται όλες οι εν λόγω υποθέσεις και το οποίο να ενημερώνεται με κάθε αποπληρωμή 
δόσης. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να εντοπίζονται συγκεντρωμένες όλες οι υποθέσεις που 
αφορούν σε δόσεις, καθώς επίσης θα εντοπίζονται έγκαιρα οι περιπτώσεις καθυστέρησης 
καταβολής δόσεων και να δρομολογείται σύντομα η έκδοση του εντάλματος. Επίσης, θα μπορούν 
να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα της πρακτικής αυτής. 

Όπως μας ανέφερε η Ανώτερη Πρωτοκολλητής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, 
ενημερώνονται τα σχετικά μητρώα του Πρωτοκολλητείου και γίνεται έλεγχος κάθε δύο με τρείς μήνες 
για την έκδοση ενταλμάτων. 

Η Ανώτερη Πρωτοκολλητής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας-Αμμοχώστου, μας πληροφόρησε 
ότι  το θέμα αναμένεται να επιλυθεί όταν τεθεί σε λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα «Ηλεκτρονική 
Δικαιοσύνη» (ejustice).   

Επίσης, ο Ανώτερος Πρωτοκολλητής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, μας ανέφερε ότι με την 
πρακτική που ακολουθεί το συγκεκριμένο Δικαστήριο για αναστολή εκτέλεσης του εντάλματος για 
κάποιους μήνες (ένα μήνα μέχρι και έξι μήνες), η διαταγή του Δικαστηρίου για πληρωμή των 
επιδικασθέντων ποσών και του προστίμου με μηνιαίες δόσεις έχει ελαχιστοποιηθεί σε μεγάλο 
βαθμό, με αποτέλεσμα η διαδικασία για την παρακολούθηση των υποθέσεων της έγκαιρης 
καταβολής των δόσεων να καταστεί αρκετά εύκολη και αποτελεσματική.    

5.5 Αιφνιδιαστικός Έλεγχος Ταμείου  

Δεν ακολουθείται η ΔΛΟ, με την οποία, οι Προϊστάμενοι Τμημάτων ή οι εκπρόσωποί τους πρέπει να 
διεξάγουν, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, αιφνιδιαστικούς ελέγχους στους λειτουργούς που τους 
ανατέθηκε η είσπραξη και φύλαξη των εσόδων. Ο Γενικός Λογιστής και ο Γενικός Ελεγκτής πρέπει να 
πληροφορούνται για τη διενέργεια τέτοιων ελέγχων. 

Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού κατά το έτος που έληξε στις 
31.12.2021, δεν διενεργήθηκε κανένας αιφνιδιαστικός έλεγχος. Επίσης, όπως πληροφορηθήκαμε από 
την Επιθεωρήτρια Λογαριασμών του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας/Αμμοχώστου, τα τελευταία  
χρόνια δεν έχει διενεργηθεί κανένας αιφνιδιαστικός έλεγχος στον Ταμία του Επαρχιακού Δικαστηρίου 
Λάρνακας.   

Σύσταση: Εφαρμογή των προνοιών της σχετικής ΔΛΟ. 

Όπως μας ανέφερε ο Ανώτερος Πρωτοκολλητής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, δόθηκαν 
σχετικές οδηγίες για συμμόρφωση. 

Η Ανώτερη Πρωτοκολλητής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας-Αμμοχώστου, μας πληροφόρησε 
ότι έχει διεξαχθεί αιφνιδιαστικός έλεγχος στον Ταμία του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας στις 
25.7.2022 και ότι θα υπάρξει συμμόρφωση με τη σύσταση της Υπηρεσίας μας. 
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5.6 Χρηματοοικονομική Διαχείριση στο Δημόσιο Τομέα 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΓΛ,  με βάση το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη χρηματοοικονομική 
διαχείριση στον Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένα μητρώα/έντυπα και να 
ελέγχεται η ορθότητά τους. 

Οι Διευθύνσεις Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του κάθε Υπουργείου/Τμήματος/ 
Υπηρεσίας, θα πρέπει για κάθε έτος και όχι αργότερα από το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους 
αρχής, γενομένης από το 2020, να επιβεβαιώνουν μετά από δικούς τους ελέγχους, στον Γενικό 
Διευθυντή κάθε Υπουργείου, για κάθε Τμήμα του Υπουργείου τους ξεχωριστά (στην περίπτωση της 
Δικαστικής Υπηρεσίας θα πρέπει να επιβεβαιώνουν οι Πρωτοκολλητές των Επαρχιακών Δικαστηρίων 
την Αρχιπρωτοκολλητή του Ανωτάτου Δικαστηρίου), την ορθή τήρηση των καθορισμένων διαδικασιών 
που διέπουν τη χρηματοοικονομική διαχείριση. Αυτό θα πρέπει να γίνεται με την υποβολή προς την 
Αρχιπρωτοκολλητή, της κατάστασης που παρατίθεται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» της σχετικής εγκυκλίου, 
με τίτλο «Χρηματοοικονομική Διαχείριση στη Δημόσια Υπηρεσία-Κατάσταση Μητρώων/Εντύπων και 
ελέγχων», κατάλληλα συμπληρωμένης. Η ίδια κατάσταση πρέπει να κοινοποιείται στον Γενικό Ελεγκτή 
της Δημοκρατίας. 

Από τον έλεγχο, διαπιστώσαμε ότι, η εν λόγω κατάσταση δεν υποβλήθηκε από τα Επαρχιακά 
Δικαστήρια.  

Σύσταση: Συμμόρφωση με τη σχετική εγκύκλιο, έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται ότι  τα μητρώα/έντυπα 
τηρούνται ορθά και ελέγχονται από τον ελέγχοντα λειτουργό (ή εκπρόσωπό του). 

Σύμφωνα με τους Ανώτερους Πρωτοκολλητές των Επαρχιακών Δικαστηρίων, δόθηκαν οδηγίες για 
συμμόρφωση με τη σύσταση της Υπηρεσίας μας. 

5.7  Αποδοχή Τιμολογίων από Οικονομικούς Φορείς 

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΓΛ, στο πλαίσιο διασαφήνισης, όσον αφορά στα τιμολόγια που μπορούν να 
γίνονται αποδεκτά από τις Κυβερνητικές Υπηρεσίες στις συναλλαγές τους με άλλους Οικονομικούς 
Φορείς, θα πρέπει να ισχύουν, μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω: 

α. Ανεξάρτητα εάν ένα νομικό/φυσικό πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο ή όχι στο Μητρώο Φ.Π.Α., 
οφείλει όπως παραδίδει φορολογικό τιμολόγιο, το οποίο να συνάδει με τους «περί Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας Νόμους και Κανονισμούς». 

β. Η προσκόμιση φορολογικού τιμολογίου, απαιτείται σε οποιαδήποτε πληρωμή για 
αγαθά/έργα/υπηρεσίες. 

γ. Ένα φορολογικό τιμολόγιο πρέπει να περιλαμβάνει αναγνωριστικό αριθμό τιμολογίου, χρόνο της 
συναλλαγής, ημερομηνία έκδοσής του, όνομα, διεύθυνση και αριθμό εγγραφής Φ.Π.Α. του 
παροχέα, όνομα και διεύθυνση Κυβερνητικής Υπηρεσίας προς το οποίο παραδίδονται αγαθά ή 
παρέχονται υπηρεσίες. 
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Με βάση τα πιο πάνω, μια Κυβερνητική Υπηρεσία θα πρέπει να αποδέχεται ένα τιμολόγιο ως 
αποδεκτό, νοουμένου ότι διαθέτει τα πιο πάνω στοιχεία  και ανεξάρτητα του γεγονότος αν παράγεται 
από μηχανογραφικό σύστημα ή προήλθε από αριθμημένο βιβλιάριο χάρτινων τιμολογίων. 

Από τον έλεγχο μιας συναλλαγής, του Κονδυλιού «Έξοδα Ποινικών Διώξεων, Πολιτικών Διαδικασιών 
και Διαδικασιών σε Οικογενειακά Δικαστήρια», η οποία αφορούσε στην πληρωμή διερμηνέων στο 
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, διαπιστώσαμε ότι, σε τιμολόγιο στο οποίο επιβλήθηκε συντελεστής 
Φ.Π.Α. 19%, επί του ακαθάριστου συνολικού πληρωτέου ποσού, δεν αναγραφόταν ο αριθμός 
εγγραφής Φ.Π.Α. του παροχέα.   

Σύσταση: Συμμόρφωση με τις πρόνοιες  της σχετικής  εγκυκλίου του ΓΛ. 

Όπως μας ανέφερε η Ανώτερη Πρωτοκολλητής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, στο 
συγκεκριμένο τιμολόγιο δεν αναγράφηκε αριθμός εγγραφής Φ.Π.Α. του παροχέα εκ παραδρομής.   

5.8 Καταστροφή Εντύπων και Βιβλίων Είσπραξης 

 Μεγάλος αριθμός χρησιμοποιούμενων εντύπων και βιβλίων είσπραξης δεν έχουν καταστραφεί, 
παρόλο που έχει παρέλθει η ελάχιστη χρονική περίοδος που καθορίζεται  σε ΔΛΟ, για τη φύλαξή τους. 

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως  προωθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για καταστροφή των πιο 
πάνω εντύπων, στη βάση των προνοιών των σχετικών ΔΛΟ.  

Όπως μας αναφέρθηκε από τους Ανώτερους Πρωτοκολλητές των Επαρχιακών Δικαστηρίων, 
δόθηκαν οδηγίες για συμμόρφωση.  
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6. Γενικά συμπεράσματα 

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

α. Διαπιστώσαμε αδυναμίες ως προς την πλήρη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων 
Κανονισμών, Εγκυκλίων και ΔΛΟ, αναφορικά με θέματα που αφορούν σε αιφνιδιαστικούς 
ελέγχους Ταμείου, χρηματοοικονομικής διαχείρισης στον Δημόσιο Τομέα, αποδοχή τιμολογίων 
από Οικονομικούς Φορείς, καταστροφή εντύπων και βιβλίων είσπραξης. 

β. Εντοπίσαμε αδυναμίες στην αρχειοθέτηση και φύλαξη/ταξινόμηση ενταλμάτων/αποδείξεων 
είσπραξης, καθώς και στην τήρηση των Μητρώων Ενταλμάτων και Μητρώων Ποινικών 
Υποθέσεων σε ορισμένα Επαρχιακά Δικαστήρια.  
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7. Γενικές συστάσεις 

Τα ευρήματα που προέκυψαν αφορούσαν, στην πλειονότητά τους, σε ελλείψεις στην εφαρμογή 
θεσπισμένων διαδικασιών και σε ορισμένες περιπτώσεις σε αδυναμίες στον σχεδιασμό και 
εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα 
αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο να διασφαλίζει την τήρηση των σχετικών 
διαδικασιών και υλοποίηση των συστάσεων της Υπηρεσίας μας, στο πλαίσιο των αρχών της 
χρηστής διοίκησης. Συναφώς αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 80(1) του περί της 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, κάθε οικονομικός φορέας 
προβαίνει στις απαραίτητες διευθετήσεις για εφαρμογή και λειτουργία συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου για τις δραστηριότητες που είναι υπό την ευθύνη του. 
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Παράρτημα 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Ανάλυση εισπρακτέων ποσών, υποχρεώσεων και εκκρεμή 
ωφελημάτων που αφορούν στην παράγραφο 4.2  

ΕΝΤΥΠΟ ΓΛ 187: Εισπρακτέα Ποσά  

Α/Α Δικαστήριο Υπόλοιπο 31/12/2021 
€ 

1 Επαρχιακό Δικαστήριο  Λευκωσίας 17.599.311 

2 Επαρχιακό Δικαστήριο  Λάρνακας  12.864.212 

3 Επαρχιακό Δικαστήριο  Αμμοχώστου   4.027.263 

4 Επαρχιακό Δικαστήριο  Λεμεσός 15.262.314  

5 Στρατιωτικό Δικαστήριο 193.548 

  Σύνολο Εισπρακτέων Ποσών 49.946.648 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΓΛ 190: Πληρωτέα Ποσά και Οφειλόμενα Έξοδα 

Α/Α Δικαστήριο Υπόλοιπο 31/12/2021 
€ 

1 Ανώτατο Δικαστήριο Κεντρικά 41.547 

2 Επαρχιακό Δικαστήριο  Λευκωσίας 13.771 

3 Επαρχιακό Δικαστήριο  Λάρνακας 11.952 

4 Επαρχιακό Δικαστήριο  Αμμοχώστου 1.607 

5 Επαρχιακό Δικαστήριο  Λεμεσός 10.599 

6 Επαρχιακό Δικαστήριο  Πάφου 12.139 

7 Οικογενειακό Δικαστήριο 88.955 

8 Στρατιωτικό Δικαστήριο 326 

9 Γραφείο Δικαστικής Επιμόρφωσης 88 

10 Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων 3 

11 Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών ΓΛ 190 20.792 

12 Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών ΓΛ 190-2 3.665 

13 Διοικητικό Δικαστήριο ΓΛ 190 10.627 

14 Διοικητικό Δικαστήριο ΓΛ 190-2 3.566 

  Σύνολο Πληρωτέων Ποσών και Οφειλόμενων Εξόδων 219.637 
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ΕΝΤΥΠΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ 

Α/Α Δικαστήριο Υπόλοιπο 31/12/2021 
€ 

1 Επαρχιακό Δικαστήριο  Λευκωσίας 35.069 

2 Επαρχιακό Δικαστήριο  Λάρνακας 19.518 

3 Επαρχιακό Δικαστήριο  Αμμοχώστου 2.363 

4 Επαρχιακό Δικαστήριο  Πάφου 33.092 

5 Οικογενειακό Δικαστήριο 5.147 

6 Διοικητικό Δικαστήριο  6.620 

  Σύνολο Εκκρεμών Κοινωνικών Ωφελημάτων 101.809  

 

 


