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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

1.0 ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Οι λόγοι που συνέβαλαν στην επιλογή του θέµατος είναι: 

(α)  Η µεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην έκδοση κατηγορητηρίων από 
την Εισαγγελία της Αστυνοµίας. 

(β)  Η καθυστέρηση στην έκδοση ενταλµάτων από τα ∆ικαστήρια µετά την 
εκδίκαση των υποθέσεων. 

(γ)  Οι διαπιστώσεις ότι µεγάλος αριθµός ενταλµάτων για την είσπραξη 
χρηµατικής ποινής παραµένουν ανεκτέλεστα για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

(δ)  Οι αδυναµίες που παρουσιάζει το όλο σύστηµα. 

2.0  ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Κύριοι στόχοι του ελέγχου ήταν η εξέταση των διαδικασιών έκδοσης, 
καταχώρισης και εκτέλεσης των ποινικών ενταλµάτων, για να διαπιστωθεί κατά 
πόσο η ισχύουσα νοµοθεσία είναι επαρκής και εφαρµόζεται και αν υπάρχουν 
περιθώρια για βελτίωση των διαδικασιών, ώστε να επιταχύνεται η έκδοση των 
κατηγορητηρίων και ενταλµάτων, καθώς και η εκτέλεση τους. 

Ο έλεγχος κάλυψε τα έτη 1991-1994 για εντάλµατα που βρίσκονται ανεκτέλεστα 
στα χέρια της Αστυνοµίας και τα ανεκτέλεστα εντάλµατα που βρίσκονται ακόµη 
στα Επαρχιακά ∆ικαστήρια Λευκωσίας και Λεµεσού για το 1991 και 
επικεντρώθηκε κυρίως στα εντάλµατα που εκδόθηκαν από τα Επαρχιακά 
∆ικαστήρια Λευκωσίας και Λεµεσού για ποινικές υποθέσεις της Αστυνοµίας, 
όπως για παραβάσεις τροχαίας, σωµατικές βλάβες, επιταγές χωρίς αντίκρυσµα, 
κλοπές κλπ., και για ιδιωτικές ποινικές αγωγές που αφορούν τις πιο κάτω 
Υπηρεσίες: 

-Φ.Π.Α. 

-Συµβούλια Βελτιώσεως/∆ηµαρχεία 

-Κοινωνικές Ασφαλίσεις 

-Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων 

-Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας 

-Επαρχιακές ∆ιοικήσεις 



-Κτηνιατρεία 

Σχετικά µε την εκτέλεση των ενταλµάτων λήφθηκαν στοιχεία από όλες τις 
Επαρχίες. 

3.0  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

3.1  Καθυστέρηση στην ετοιµασία κατηγορητηρίων 

∆ιαπιστώθηκε σηµαντική καθυστέρηση στην ετοιµασία των κατηγορητηρίων από 
την Εισαγγελία της Αστυνοµίας, που κυµαίνεται από 6 µέχρι 8 µήνες, µε 
επακόλουθο να καθυστερεί και η έκδοση των ενταλµάτων. 

3.2  Καθυστέρηση στην έκδοση και καταχώριση των ενταλµάτων 

Παρατηρείται σηµαντική καθυστέρηση στην έκδοση των ενταλµάτων από τα 
Επαρχιακά ∆ικαστήρια.  Συγκεκριµένα, στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο  Λεµεσού 
καθυστερούσε η έκδοση περίπου 10 000 ενταλµάτων που αφορούν το δεύτερο 
εξάµηνο του 1993 και ολόκληρο το 1994.  ∆ιαπιστώθηκε επίσης µεγάλη 
καθυστέρηση στην καταχώριση των ενταλµάτων στα σχετικά µητρώα, µε 
αποτέλεσµα να καθυστερεί και η παραλαβή τους από την Αστυνοµία. 

3.3  Καθυστέρηση στην εκτέλεση ενταλµάτων 

Σύµφωνα µε στοιχεία που λήφθηκαν από όλες τις Επαρχίες, για τα έτη 1991-
1994 το ποσοστό των ανεκτέλεστων ενταλµάτων στο τέλος κάθε έτους 
κυµαινόταν από 28,2% µέχρι 43,2% ως ακολούθως: 

 

'Ετος 

 Εντάλµατα 
για 

εκτέλεση 

 Εντάλµατα 
που 

εκτελέστηκαν 

 
Ανεκτέλεστα 
εντάλµατα 

 Ποσοστό 
ανεκτέλεστων 
ενταλµάτων 

        % 

1991  145 358  89 744  55 614  38,3 

1992  145 359  82 522  62 837  43,2 

1993  154 656  91 738  62 918  40,7 

1994  132 239  94 959  38 280  28,9 

 

Η µεγαλύτερη καθυστέρηση στην εκτέλεση των ενταλµάτων σηµειώθηκε στην 
Επαρχία Λεµεσού, όπου το ποσοστό ανεκτέλεστων ενταλµάτων ήταν ως 
ακολούθως: 



  

1991    58,2% 

1992    64,1% 

1993    56,1% 

1994    51,3% 

3.4  Ιδιωτική επίδοση κλήσεων 

Στην ιδιωτική εταιρεία που ανέλαβε την επίδοση των κλήσεων καταβάλλεται το 
αντίτιµο κάθε κλήσης, άσχετα αν αυτή επιδόθηκε ή όχι στον παραβάτη.  
Συγκεκριµένα, για την περίοδο 1.1-31.8.95 η ιδιωτική  εταιρεία πληρώθηκε  για 
24 293 κλήσεις που παρέλαβε από την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση  Λευκωσίας, ενώ 
επέδωσε µόνο τις 21 458 και  επέστρεψε  τις  υπόλοιπες  2 835  (11.67%),  µε  το 
δικαιολογητικό ότι δεν εντόπισε τους παραβάτες.  Τις κλήσεις που επιστράφηκαν 
τις επέδωσε αργότερα η Αστυνοµία. 

3.5  ∆ιάλυση εταιρειών 

Μέτοχοι ιδιωτικών εταιρειών, για τις οποίες εκκρεµούν ανεκτέλεστα εντάλµατα για 
σηµαντικά ποσά, έχουν την ευχέρεια να διαλύσουν τις εταιρείες και να εγγράψουν 
νέες, χωρίς να έχουν τη νοµική υποχρέωση εξόφλησης των οφειλόµενων ποσών.   

Χαρακτηριστικο παράδειγµα είναι η περίπτωση ενός ατόµου που ίδρυσε έξι 
εταιρείες, οι οποίες είναι υπό διάλυση και για τις οποίες επιδικάστηκαν ποσά 
ύψους £203.647. 

3.6  Κόστος ετοιµασίας κατηγορητηρίου 

Το κόστος (µισθός Αστυνοµικού) για την ετοιµασία ενός κατηγορητηρίου 
υπολογίζεται σε £15. 

3.7  Κόστος εκτέλεσης ενταλµάτων 

Το ολικό κόστος για την εκτέλεση ενός εντάλµατος υπολογίζεται σε £10.  Αυτό 
περιλαµβάνει £7 για το µισθό και £3 για γενικά έξοδα. 

4.0  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 

4.1  Επίσπευση στην ετοιµασία κατηγορητηρίων 

Να εξευρεθούν τρόποι ώστε τα κατηγορητήρια να εκδίδονται έγκαιρα, µε σκοπό 
να επιταχύνεται η εκδίκαση των υποθέσεων και η έκδοση των ενταλµάτων. 

Μεταξύ άλλων να εξεταστεί το ενδεχόµενο µηχανογράφησης των διαδικασιών και 
ανάθεσης της εργασίας, όπου κρίνεται αναγκαίο, σε εξειδικευµένο Γραµµατειακό 
Προσωπικό, αντί σε Αστυνοµικούς. 



4.2  'Εκδοση και καταχώριση ενταλµάτων 

Μετά την εκδίκαση των υποθέσεων θα πρέπει να εξευρεθούν µηχανισµοί για την 
έγκαιρη έκδοση των ενταλµάτων και την καταχώριση τους στα σχετικά µητρώα. 

Με την επίσπευση της ετοιµασίας των κατηγορητηρίων και έκδοσης των 
ενταλµάτων θα γίνεται κατορθωτή και η επίδοση των ενταλµάτων στις 
περιπτώσεις παραβατών που αλλάζουν διεύθυνση, µετά την εκδίκαση των 
υποθέσεων τους. 

4.3  Ιδιωτική επίδοση κλήσεων 

Να µην επιβαρύνεται το ∆ηµόσιο στις περιπτώσεις όπου δεν επιτυγχάνεται η 
επίδοση των κλήσεων από ιδιώτες.  Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να γίνει 
σχετική πρόνοια στα νέα συµβόλαια που θα υπογραφούν. 

4.4  ∆ιάλυση εταιρειών 

Να µελετηθούν τρόποι ώστε να διασφαλίζεται η είσπραξη των επιδικασθέντων 
ποσών που οφείλονται από ιδιωτικές εταιρείες, των οποίων οι µέτοχοι τις 
διαλύουν και ιδρύουν νέες. 

4.5  Εκτέλεση ενταλµάτων 

Να µελετηθούν τρόποι για την έγκαιρη εκτέλεση των ενταλµάτων. Μεταξύ άλλων 
να εξεταστεί το ενδεχόµενο επέκτασης του θεσµού της εξώδικης ρύθµισης και για 
άλλα αδικήµατα, ώστε να αποφεύγεται η παραποµπή των παραβατών στα 
δικαστήρια.  Επίσης να µελετηθεί το ενδεχόµενο δηµιουργίας ειδικών κλιµακίων 
από Αστυνοµικούς, οι οποίοι να αναλαµβάνουν την εκτέλεση των ενταλµάτων, 
εκτός από τις περιπτώσεις των µικρών Αστυνοµικών Σταθµών της υπαίθρου. 

4.6  Μηχανογράφηση 

Επιβάλλεται να γίνει το συντοµότερο δυνατό η µηχανογράφηση των εργασιών 
που αφορούν την ετοιµασία κατηγορητηρίου και την έκδοση, καταχώριση και 
εκτέλεση των ενταλµάτων. 

4.7  Ειδοποίηση από το Πρωτοκολλητείο για πληρωµή των επιδικασθέντων 
ποσών 

Μετά την έκδοση της απόφασης του ∆ικαστηρίου, να ειδοποιείται ο παραβάτης 
για να προσέλθει και πληρώσει το οφειλόµενο ποσό ή να απευθύνεται για την 
πληρωµή σε οποιοδήποτε Αστυνοµικό Σταθµό της περιοχής που διαµένει.  Σε 
περίπτωση πληρωµής του επιδικασθέντος ποσού, θα αποφεύγεται η διαδικασία 
έκδοσης και εκτέλεσης του εντάλµατος. 

5.0  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 



  

5.1  Νοµοθεσία 

Η εκτέλεση δικαστικών ενταλµάτων αναλαµβάνεται από την Αστυνοµία, εκτός 
από τις περιπτώσεις ενταλµάτων κατάσχεσης και πώλησης κινητής περιουσίας, η 
οποία εµπίπτει στη δικαιοδοσία των δικαστικών επιδοτών. 

Στον Ποινικό Κώδικα (Κεφ. 155) παρέχονται λεπτοµέρειες σχετικά µε την έκδοση 
και εκτέλεση των ποινικών ενταλµάτων, οι πιο βασικές από τις οποίες είναι: 

-Χρειάζεται απόφαση του ∆ικαστηρίου για άµεση είσπραξη και εκτέλεση της 
ποινής, ή είσπραξη µε δόσεις. 

-Με εντολή του ∆ικαστηρίου µπορεί να καθοριστεί ο χρόνος φυλάκισης του 
κατηγορουµένου, σε περίπτωση που θα παραλείψει να καταβάλει το πρόστιµο 
της καταδίκης του. 

-Το πρόστιµο που επιβάλλεται µπορεί να εισπραχθεί, κατόπι απόφασης του 
∆ικαστηρίου, µε κατάσχεση κινητής περιουσίας του κατηγορουµένου ή µέρους 
αυτής, για ικανοποίηση του συγκεκριµένου ποσού προστίµου. 

-Προβλέπεται φυλάκιση του προσώπου που έχει καταδικαστεί και αδυνατεί να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. 

5.2  ∆ιαδικασία έκδοσης και εκτέλεσης ποινικών ενταλµάτων 

Στο πιο κάτω σχεδιάγραµµα φαίνεται η διαδικασία που 

ακολουθείται για την ετοιµασία κατηγορητηρίου, την εκδίκαση της υπόθεσης από 
το δικαστήριο, την έκδοση εντάλµατος, καθώς και την εκτέλεση του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

5.3  Ετοιµασία κατηγορητηρίου 

5.3.1  Για υποθέσεις Αστυνοµίας.  'Ολες οι καταγγελίες των Αστυνοµικών 
Σταθµών αποστέλλονται στην Εισαγγελία της Αστυνοµίας, µετά τη συµπλήρωση 
του σχετικού φακέλου από τον Αστυνοµικό Σταθµό.  Στη συνέχεια ετοιµάζεται 
από την Εισαγγελία το σχετικό κατηγορητήριο και αποστέλλεται στο ∆ικαστήριο 
για να οριστεί ηµεροµηνία εκδίκασης της υπόθεσης. 

5.3.2  Για ιδιωτικές ποινικές αγωγές.  Σχετικά µε τις υποθέσεις αυτές, που 
αφορούν ποσά για  Κοινωνικές Ασφαλίσεις, φόρο εισοδήµατος, τέλη και 
δικαιώµατα των Αρχών Τοπικής ∆ιοίκησης κλπ., τα κατηγορητήρια ετοιµάζονται 
από τις ενδιαφερόµενες Υπηρεσίες και αποστέλλονται στο ∆ικαστήριο για 
εκδίκαση. 

5.3.3  Γενικά.  Το κατηγορητήριο καταγράφεται στο µητρώο υποθέσεων των 
∆ικαστηρίων και επιστρέφεται στην Εισαγγελία της Αστυνοµίας/Αρµόδια Αρχή 
συµπληρωµένο µε την ηµεροµηνία ακρόασης της υπόθεσης (περίπου σε δύο 
µήνες).  Η κλήση για υποθέσεις της Αστυνοµίας δίνεται από την Εισαγγελία της 
Αστυνοµίας σε ιδιωτική εταιρεία για επίδοση, ενώ οι άλλες κλήσεις αποστέλλονται 
από το ∆ικαστήριο στις Αρµόδιες Αρχές για επίδοση. 

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Η Τ Η Ρ Ι Ο  

∆ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο  

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Π Λ Η Ρ Ω Μ Η  Ε Π Ι  Τ Ο Π Ο Υ  Ε Ν Τ Α Λ Μ Α  

Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η  



  

5.3.4 Κόστος ετοιµασίας κατηγορητηρίου.  Από τον πιο κάτω υπολογισµό 
προκύπτει ότι το κόστος ετοιµασίας ενός κατηγορητηρίου είναι περίπου 
£15. 

 

Κατηγορητήρια που ετοιµάστηκαν το 1993 στην 
Επαρχία Λευκωσίας 

= 18 297 

Αριθµός Αστυνοµικών που ασχολήθηκαν = 33 

Μέσος όρος ετήσιου µισθού Αστυνοµικού = £8.454 

(33 Χ £8.454 = £278.982 : 18 297) = £15 (περίπου) 

 

5.4  'Εκδοση εντάλµατος 

Η απόφαση του ∆ικαστηρίου καταγράφεται και καταχωρίζεται στο µητρώο 
υποθέσεων.  Εάν ο κατηγορούµενος πληρώσει επί τόπου τη χρηµατική ποινή, 
τότε δεν εκδίδεται ένταλµα (περίπου το 5% των αποφάσεων του ∆ικαστηρίου 
πληρώνονται επί τόπου).  Στις υπόλοιπες υποθέσεις εκδίδεται το ένταλµα που 
καταχωρίζεται στο σχετικό βιβλίο. 

5.5  Εκτέλεση ενταλµάτων 

Τα εντάλµατα, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων για ιδιωτικές ποινικές αγωγές, 
κατανέµονται στους διάφορους Αστυνοµικούς Σταθµούς και παραλαµβάνονται 
συνήθως µια φορά την εβδοµάδα.  Τόσο η παραλαβή των ενταλµάτων όσο και η 
επιστροφή τους σηµειώνονται στο έντυπο Αστυνοµίας Ρ.201.  Οι κύριοι λόγοι για 
τους οποίους επιστρέφονται τα εντάλµατα ανεκτέλεστα είναι η 

αλλαγή διεύθυνσης του οφειλέτη, η άγνωστη διαµονή του, η απουσία του στο 
εξωτερικό, η φυλάκιση ή ο θάνατος του. 

Για ποσά που οφείλονται από νοµικά πρόσωπα για Κοινωνικές Ασφαλίσεις 
εκδίδονται εντάλµατα για κατάσχεση κινητής περιουσίας και πώλησης της σε 
δηµόσιο πλειστηριασµό.  Σύµφωνα µε γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, η 
Αστυνοµία έχει την ευθύνη για εκτέλεση των ενταλµάτων αυτών, παρόλο που η 
Αστυνοµία δε διαθέτει τα µέσα και ειδική υπηρεσία για κατάσχεση και πώληση 
κινητής περιουσίας. 

6.0  ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

6.1  Καθυστέρηση στην ετοιµασία κατηγορητηρίων 

Υπάρχει µεγάλη καθυστέρηση στην ετοιµασία των κατηγορητηρίων, που 



κυµαίνεται από 6 µέχρι 8 µήνες, µε αποτέλεσµα στο τέλος του 1994 ο αριθµός 
των µη ετοιµασθέντων κατηγορητηρίων για την Επαρχία Λευκωσίας να ανέλθει 
σε 24 160, όπως  φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα. 

 

 1991  1992  1993  1994 

Υπόλοιπο καταγγελιών 1.1 9 600  4 635  7 866  12 535 

Καταγγελίες έτους 19 131  21 962  22 966  32 316 

 28 731  26 597  30 832  44 851 

Μείον: Ετοιµασθέντα 
κατηγορητήρια 

(24 096)  (18 731)  (18 297)  (20 691) 

Υπόλοιπο καταγγελιών 31.12 4 635  7 866  12 535  24 160 

Ποσοστό µη 
ετοιµασθέντων 
κατηγορητηρίων 16,1%  29,6%  40,7%  53,9% 

 

6.2  Μη κατάλληλη ενηµέρωση των µητρώων υποθέσεων και ποινικών 
ενταλµάτων 

'Έχει παρατηρηθεί ότι το µητρώο υποθέσεων δεν ενηµερώνεται µε τον αντίστοιχο 
αριθµό του µητρώου ποινικών ενταλµάτων, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να 
εξακριβωθεί κατά πόσο έχουν εκδοθεί για όλες τις αποφάσεις του δικαστηρίου τα 
ποινικά εντάλµατα. 

6.3  Μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση ενταλµάτων 

'Εχει επισηµανθεί, κατά καιρούς, καθυστέρηση στην έκδοση ενταλµάτων από τα 
Επαρχιακά ∆ικαστήρια.  Συγκεκριµένα, στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λεµεσού 
καθυστερεί η έκδοση περίπου 10 000 ενταλµάτων που αφορούν το δεύτερο 
εξάµηνο του 1993 και ολόκληρο το 1994. 

6.4  Καταχώριση ενταλµάτων 

∆ιαπιστώθηκε καθυστέρηση στην καταχώριση των ενταλµάτων στο σχετικό 
µητρώο, µε αποτέλεσµα να καθυστερεί και η παραλαβή τους από την Αστυνοµία.  
Παρατηρείται επίσης ότι οι καταχωρίσεις των ενταλµάτων στο έντυπο Ρ.201 
γίνονται από τους ίδιους τους Αστυνοµικούς, αντί από τον υπάλληλο του 
∆ικαστηρίου, και το µητρώο ποινικών ενταλµάτων δεν υπογράφεται από τον 
Αστυνοµικό που παραλαµβάνει τα εντάλµατα. 



  

6.5  Επιστροφή ανεκτέλεστων ενταλµάτων 

Ποινικά εντάλµατα, που αφορούν µεγάλα ποσά, επιστράφηκαν ανεκτέλεστα από 
την Αστυνοµία και παραµένουν για αρκετό χρόνο στο ∆ικαστήριο. 

6.6  ∆ιάλυση εταιρειών 

Υπάρχουν αρκετά ανεκτέλεστα εντάλµατα για περισσότερο από πέντε χρόνια, τα 
οποία η Αστυνοµία επέστρεψε λόγω του ότι οι εταιρείες που οφείλουν τα ποσά 
έχουν διαλυθεί ή υπάρχει αίτηση για τη διάλυση τους.  'Εχει παρατηρηθεί ότι οι 
µέτοχοι/ ιδιοκτήτες των εταιρειών αυτών ιδρύουν σε µεταγενέστερο στάδιο νέες 
εταιρείες, χωρίς να έχουν τη νοµική υποχρέωση εξόφλησης των οφειλόµενων 
ποσών των υπό διάλυση εταιρειών τους. 

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται τρεις περιπτώσεις µετόχων που 
εµπίπτουν στην κατηγορία αυτή.  Στην πρώτη περίπτωση το ίδιο άτοµο ίδρυσε 
έξι εταιρείες, στη δεύτερη περίπτωση τρεις εταιρείες και στην τρίτη περίπτωση 
δύο εταιρείες. 

               

 Ολικό    
οφειλόµενο 
ποσό 

 Αριθµός 
εταιρείας 

 Ηµεροµηνία      
ίδρυσης της   
εταιρείας 

 Ηµερ. αίτησης 
για διάλυση 
της εταιρείας 

 £       

1. 2.891  10 718  11.2.78  18.10.93 

 84.077  23 655  1.2.85  26.5.94 

 85.402  31 170  9.5.88  3.6.94 

 7.806  43 706  6.5.91  26.5.94 

 10.850  43 716  6.5.91  26.5.94 

 12.621  49 071  8.5.92  26.5.94 

 203.647       

        

2. 18.789  16 882  30.1.82  23.2.87 

 12.641  30 030  10.7.87  28.6.93 

 -  54 903  27.4.93  - 



 31.430       

        

3. 12.305  6 362  7.2.74  6.10.89 

 8.094  2 818  8.11.86  21.12.94 

 20.399       

 

 

6.7  Ιδιωτική επίδοση κλήσεων 

Από το ∆εκέµβριο του 1992 η Αστυνοµία και άλλα Κυβερνητικά Τµήµατα έχουν 
συµβληθεί µε ιδιωτική εταιρεία για την παροχή υπηρεσίας επίδοσης κλήσεων 
κατηγορουµένων ή µαρτύρων για ποινικές υποθέσεις.  Ο θεσµός της ιδιωτικής 
επίδοσης έχει µελετηθεί από ειδική επιτροπή που διορίστηκε µε βάση την 
απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 34.895, ηµερ. 24.1.91. 

Το 1993  η ιδιωτική εταιρεία παρέδωσε 48 521 δηµοτικές  κλήσεις και  22 864  µη 
δηµοτικές κλήσεις για υποθέσεις της Αστυνοµίας, έναντι συνολικού ποσού 
£72.889. 

Το 1994 έγινε επίδοση 54 299  δηµοτικών  κλήσεων  και 22 687 µη δηµοτικών 
κλήσεων, έναντι συνολικού ποσού £103.928. 

Η αύξηση κατά £30.039 οφείλεται στην αναθεώρηση της τιµής κατά κλήση του 
συµβολαίου της εταιρείας από 80 σεντ το 1993 σε £1,15 το 1994, για τις 
δηµοτικές κλήσεις, και από £1,30 το 1993 σε £1,55 το 1994 για τις µη δηµοτικές. 

Η εταιρεία παρέλαβε κατά την περίοδο 1.1-31.8.95 από την Αστυνοµική 
∆ιεύθυνση Λευκωσίας 24 293 κλήσεις, από  τις  οποίες επέδωσε  τις  21 458, 
ενώ επέστρεψε τις  2 835, λόγω µη εντοπισµού των ατόµων. 

Να σηµειωθεί ότι η  ιδιωτική εταιρεία  εισέπραξε, για τις 2 835 κλήσεις που δεν 
επιδόθηκαν, ολόκληρο το ποσό που προβλέπει το συµβόλαιο.  Τις κλήσεις αυτές 
επέδωσε αργότερα η Αστυνοµία.  Λόγω καθυστέρησης στην επιστροφή των 
προβληµατικών κλήσεων στην Αστυνοµία, δεν παρέχεται ο απαιτούµενος χρόνος 
στους αστυνοµικούς επιδότες να τις επιδώσουν και γι' αυτό αναγκάζεται η 
Εισαγγελία να ζητά αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης, µε όλες τις 
συνεπακόλουθες επιπτώσεις. 

6.8  Συνοπτική κατάσταση εκδοθέντων, εκτελεσθέντων και ανεκτέλεστων 
ενταλµάτων 



  

Στην πιο κάτω κατάσταση φαίνεται συνοπτικά για τα έτη 1991-1994 ο αριθµός 
των ενταλµάτων που εκδόθηκαν από τα ∆ικαστήρια και παραλήφθηκαν από την 
Αστυνοµία για εκτέλεση, ο αριθµός των ενταλµάτων που εκτελέστηκαν και ο 
αριθµός των ανεκτέλεστων ενταλµάτων στο τέλος κάθε χρόνου.  Σηµειώνεται ότι 
στα ανεκτέλεστα εντάλµατα των Επαρχιακών ∆ικαστηρίων Λευκωσίας και 
Λεµεσού για το έτος 1991 υπήρχαν 957 εντάλµατα αξίας £213.646 και 1 756  
εντάλµατα  αξίας  £366.224, αντίστοιχα.  Επίσης στις αποθήκες των ∆ικαστηρίων 
Λευκωσίας και Λεµεσού υπάρχουν µητρώα που χρονολογούνται από το 1964, 
στα οποία είναι καταχωρισµένα αρκετά ανεκτέλεστα εντάλµατα για είσπραξη 
σηµαντικών ποσών. 

6.9  Συνοπτική κατάσταση ενταλµάτων 

 

Έτος  Εντάλµατα 
για 

εκτέλεση 

 Εντάλµατα 
που 

εκτελέστηκαν 

 Ανεκτέλεστα 
εντάλµατα 

(*) 

 Ποσοστό 
ανεκτέλεστων 
ενταλµάτων 

        % 

1991  145 358  89 744  55 614  38,3 

1992  145 359  82 522  62 837  43,2 

1993  154 656  91 738  62 918  40,7 

1994  132 239  94 959  38 280  28,9 

(*) Συµπεριλαµβάνονται και τα εντάλµατα που επιστράφηκαν ανεκτέλεστα στα 
∆ικαστήρια. 

6.10 Αναλυτικές καταστάσεις ενταλµάτων 

(α)  Για το έτος 1991: 

  Εντάλµατα 
για 

εκτέλεση 

 Εκτελεσµένα 
εντάλµατα 

 Ανεκτέλεστα 
εντάλµατα 
31.12.91 

 
% 

         

Λευκωσία  48 917  35 521  13 396  27,4 

Λεµεσός  62 009  25 912  36 097  58,2 

Αµµόχωστος  9 503  8 540  963  10,1 



Λάρνακα  14 844  12 909  1 935  13,0 

Πάφος  8 811  5 698  3 113  35,3 

Μόρφου  1 274  1 164  110  8,6 

  145 358  89 744  55 614  38,3 

 

 (β)  Για το έτος 1992: 

. Εντάλµατα 
για 

εκτέλεση 

 Εκτελεσµένα 
εντάλµατα 

 Ανεκτέλεστα 
εντάλµατα 
31.12.92 

 
% 

Λευκωσία 43 841  30 321  13 520  30,8 

Λεµεσός 67 710  24 288  43 426  64,1 

Αµµόχωστος 8 768  7924  844  9,6 

Λάρνακα 15 887  13 733  2 154  13,6 

Πάφος 8 177  5 405  2 772  33,9 

Μόρφου 976  851  121  12,4 

. 145 359  82 522  62 837  43,2 

 

 (γ)  Για το έτος 1993: 

 Εντάλµατα 
για 

εκτέλεση 

 Εκτελεσµένα 
εντάλµατα 

 Ανεκτέλεστα 
εντάλµατα 
31.12.93 

 
% 

Λευκωσία 40 927  27 460  13 467  32,9 

Λεµεσός 76 994  33 801  43 193  56,1 

Αµµόχωστος 10 298  9 121  1 177  11,4 

Λάρνακα 17 319  14 952  2 367  13,7 

Πάφος 8 147  5 566  2 581  31,7 



  

Μόρφου 971  838  133  13,7 

 154 656  91 738  62 918  40,7 

 

 (δ)  Για το έτος 1994: 

 

 
Εντάλµατα 

για 
εκτέλεση 

 Εκτελεσµένα 
εντάλµατα 

 Ανεκτέλεστα 
εντάλµατα 
31.12.94 

 
% 

Λευκωσία 43 011  30 525  12 486  29,0 

Λεµεσός 57 786  38 394  19 392  51,3 

Αµµόχωστος 8 446  7 291  1 155  13,7 

Λάρνακα 15 447  12 837  2 610  16,9 

Πάφος 6 594  5 085  2 509  22,9 

Μόρφου 955  827  128  13,4 

 132 239  94 959  38 280  28,95 

 

Πηγή:  Τα πιο πάνω στοιχεία πάρθηκαν από τις Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις. 

6.11 Κόστος εκτέλεσης ενταλµάτων 

Το κόστος εκτέλεσης ανέρχεται περίπου στις £10 για κάθε ένταλµα, ως 
ακολούθως: 

 £ 

Μέσος όρος ετήσιου µισθού Αστυνοµικού Χ τον αριθµό Αστυνοµικών που 
ασχολούνται µε την εκτέλεση των ενταλµάτων (£8.265 Χ 11) 

=  90.915 

Μέσος όρος ετήσιου µισθού υπαλλήλου του ∆ικαστηρίου Χ τον αριθµό υπαλλήλων 
που ασχολούνται µε την εκτέλεση των ενταλµάτων (£10.391 Χ 7) 

=  72.737 

Σύνολο 163.652 
 



Αριθµός εκτελεσθέντων ενταλµάτων στην Επαρχία Λευκωσίας για το έτος 1994 (δεν 
περιλαµβάνει τα 7 116 εντάλµατα της υπαίθρου) 23 409 

, 

 £ 

'Αµεσο κόστος κατά ένταλµα (£163.652 : 23 409) =  7.00 

'Εξοδα διακίνησης και γενικά έξοδα =  3.00 

Σύνολο 10.00 

 

7.0  ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

7.1  Επίσπευση στην έκδοση κατηγορητηρίων από την Εισαγγελία της 
Αστυνοµίας 

Να µελετηθούν τρόποι ώστε τα κατηγορητήρια να εκδίδονται έγκαιρα.  Μεταξύ 
άλλων να µελετηθεί το ενδεχόµενο µηχανογράφησης των διαδικασιών και 
ανάθεσης της εργασίας, όπου κρίνεται αναγκαίο, σε εξειδικευµένο Γραµµατειακό 
Προσωπικό, για τη δακτυλογράφηση τους, αντί σε Αστυνοµικούς. 

7.2  'Εκδοση και καταχώριση ενταλµάτων 

Η µηχανογράφηση των διαδικασιών που αφορούν την παραλαβή 

των κατηγορητηρίων και την έκδοση και καταχώριση των 

ενταλµάτων θα συµβάλει στην πιο αποτελεσµατική και έγκαιρη διεκπεραίωση 
των εργασιών αυτών.  Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται και κατορθωτή η επίδοση 
των ενταλµάτων σε παραβάτες που αλλάζουν διεύθυνση µετά την εκδίκαση των 
υποθέσεων τους. 

7.3  Επίδοση κλήσεων από ιδιώτες 

Λόγω των αυξανόµενων κόστων που συνεπάγεται η επίδοση κλήσεων από 
ιδιώτες και των αδυναµιών που παρατηρούνται, θα πρέπει το όλο θέµα της 
επίδοσης κλήσεων από ιδιώτες να επανεξεταστεί από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 
και ∆ηµοσίας Τάξεως. 

7.4  Εκτέλεση ενταλµάτων από την Αστυνοµία 

Ο σηµερινός τρόπος κατανοµής των ενταλµάτων κατά αστυνοµικό σταθµό 
δηµιουργεί καθυστέρηση στην εκτέλεση τους, κυρίως λόγω άλλων καθηκόντων 
που αναλαµβάνουν οι Αστυνοµικοί.  Γι' αυτό θα πρέπει να εξεταστεί το 



  

ενδεχόµενο όπως η εκτέλεση των ενταλµάτων αναληφθεί από "ειδικό κλιµάκιο" 
της Αστυνοµίας για κάθε Επαρχία.  Αντιλαµβάνοµαι ότι η διευθέτηση αυτή 
εφαρµόστηκε αρχές του 1995 από την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Λευκωσίας, µε 
καλά αποτελέσµατα. 

Για τους αστυνοµικούς σταθµούς της υπαίθρου, εισηγούµαι όπως η εκτέλεση 
ενταλµάτων συνεχίσει όπως και στο παρελθόν, αφού ο όγκος εργασίας τους 
επιτρέπει και τη διεκπεραίωση των άλλων καθηκόντων τους. 

7.5  Επέκταση εξώδικης ρύθµισης αδικηµάτων 

Μετά από σχετική τροποποίηση του περί Ποινικής ∆ικονοµίας Νόµου, 
εφαρµόστηκε το µέτρο για την άµεση καταβολή στο ∆ικαστήριο χρηµατικής 
ποινής µέχρι £25.  Παρατηρείται ότι το πρόστιµο των £25 επιβάλλεται για πολύ 
ελαφρής µορφής αδικήµατα, όπου οι κατηγορούµενοι δεν παρευρίσκονται, τις 
περισσότερες φορές, στο ∆ικαστήριο.  Εισηγούµαι την επέκταση της εξώδικης 
ρύθµισης τέτοιων αδικηµάτων, µέσα στα πλαίσια της ετοιµασίας Νοµοσχεδίου το 
οποίο κωδικοποιεί τις υφιστάµενες εξώδικες ρυθµίσεις. 

7.6  Αύξηση του εξώδικου ποσού 

Το εξώδικο ποσό να αυξάνεται σε περίπτωση µη καταβολής του µέσα στο 
καθορισµένο χρονικό διάστηµα. 

7.7  Ειδοποίηση από το Πρωτοκολλητείο για πληρωµή των επιδικασθέντων 
ποσών 

Το Πρωτοκολλητείο, µε την παραλαβή των αποφάσεων του ∆ικαστηρίου, να 
αποστέλλει αµέσως γραπτή ειδοποίηση στους καταδικασθέντες, είτε για να 
προσέλθουν προσωπικά στο ∆ικαστήριο και να πληρώσουν το οφειλόµενο 
ποσό, είτε για να απευθυνθούν για πληρωµή του σε οποιοδήποτε αστυνοµικό 
σταθµό της περιοχής όπου διαµένουν.  Στις ειδοποιήσεις του Πρωτοκολλητείου 
να αναγράφεται το συγκεκριµένο αδίκηµα για το οποίο καταδικάστηκε ο 
παραβάτης και να αναφέρεται ότι, παράλειψη πληρωµής του προστίµου µέσα σε 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, θα συνεπάγεται έκδοση εντάλµατος και 
καταβολή των εξόδων για την εκτέλεση του, περίπου £10 για κάθε ένταλµα, 
νοουµένου ότι θα γίνει και σχετική τροποποίηση της νοµοθεσίας. 
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