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ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 

Δημόσιων Δαπανών συνήλθε σήμερα, Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2022, στην παρουσία του 

Γενικού Ελεγκτή, της Αρχιπρωτοκολλητού του Ανωτάτου Δικαστηρίου και εκπροσώπου του 

Γενικού Λογιστηρίου, για την αυτεπάγγελτη εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης του Γενικού 

Ελεγκτή για το έτος 2020 [Έλεγχος Δικαστικής Υπηρεσίας - Ειδική Έκθεση 10.1.2022 

(ΔΥ/01/2022)] (Αρ. Φακ. 23.04.039.002-2022, 05.14.007.001), στο πλαίσιο της οποίας 

κατατέθηκαν οι απόψεις των εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 

 Ο Γενικός Ελεγκτής ενημέρωσε την επιτροπή για τον σκοπό και τα ευρήματα του 

ελέγχου συμμόρφωσης και του οικονομικού ελέγχου που διενεργήθηκε από την υπηρεσία 

του στη Δικαστική Υπηρεσία.  Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις αδυναμίες της Δικαστικής 

Υπηρεσίας ως προς τη συμμόρφωσή της με τις πρόνοιες σχετικών νόμων και κανονισμών, 

στις καθυστερήσεις υλοποίησης των διαφόρων έργων που αφορούν στην ασφάλεια των 

δικαστηρίων και στη μη έγκαιρη έκδοση των αποφάσεών τους, παρά την αύξηση του 

αριθμού των θέσεων των δικαστών μεταξύ των ετών 2016 και 2022.   

 Στη συνέχεια ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρθηκε στο θέμα της χρέωσης αρνητικού 

επιτοκίου, ύψους €2.421.615, από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) στην Κυπριακή 

Δημοκρατία σε  δύο περιπτώσεις εκδίκασης αστικών αγωγών μεταξύ νομικών προσώπων, 

στις οποίες εκδόθηκε δικαστικό διάταγμα για κατάθεση εγγύησης σε λογαριασμό στο όνομα 



του Πρωτοκολλητή, μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας ή/και την έκδοση 

νεότερης διαταγής του Δικαστηρίου.  Ειδικότερα, επισήμανε ότι, παρ’ όλο που τα χρήματα 

δεν ήταν της Δημοκρατίας, η ΚΤΚ επέβαλε το 2019 το εν λόγω αρνητικό επιτόκιο.  Πρόσθεσε 

ότι τελικά το θέμα αυτό έχει διευθετηθεί, μετά από παρέμβαση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, 

χωρίς να έχει επιβαρυνθεί το κράτος, καθότι το ποσό αυτό αφαιρέθηκε από το ποσό της 

σχετικής εγγυητικής με την επιστροφή της.   

 Όσον αφορά το θέμα της μη εφαρμογής των μνημονιακών αποκοπών αναφορικά με τη 

μείωση απολαβών και την παγοποίηση των προσαυξήσεων και τιμαριθμικού επιδόματος 

στις απολαβές των δικαστών που προσλήφθηκαν μετά την ψήφιση των σχετικών 

νομοθετικών ρυθμίσεων [Νόμος 168 (Ι) του 2012 και Νόμος 31(Ι) του 2013], η 

Αρχιπρωτοκολλητής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ανέφερε ότι το Ανώτατο Δικαστικό 

Συμβούλιο αποφάσισε να υιοθετήσει στους διορισμούς δικαστών από την 1η Σεπτεμβρίου 

2021 τη συμπερίληψη των σχετικών προνοιών της νομοθεσίας, ως προνοούσε η σχετική 

γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2016, 

στις επιστολές αποδοχής διορισμού Δικαστών.  Σε σχέση με τα έργα ενίσχυσης της 

ασφάλειας των δικαστηρίων, ανέφερε ότι τα συστήματα ανίχνευσης μετάλλων και τα 

ακτινοδιαγνωστικά που έχουν ήδη εγκατασταθεί δεν έχουν ακόμα αξιοποιηθεί, λόγω του ότι 

εκκρεμεί η πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού που θα αναλάβει τη λειτουργία τους.  

Συμπλήρωσε επίσης ότι προς τον σκοπό αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη προκήρυξη διαγωνισμού 

σύμφωνα με τον οποίο θα στελεχωθεί η Δικαστική Υπηρεσία με προσωπικό ιδιωτικής 

εταιρείας παροχής φύλαξης και ασφάλειας εντός του 2022.  Αναφορικά δε με τη φύλαξη των 

τεκμηρίων, ανέφερε ότι έχουν δημιουργηθεί στα δικαστήρια δωμάτια φύλαξής τους και 

τηρούνται οι σχετικοί κανονισμοί.  Επιπλέον σημείωσε  ότι το θέμα αναβάθμισης των 

κτιριακών υποδομών των δικαστηρίων είναι διαχρονικό, κυρίως δε σε ό,τι αφορά στο 

Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.  Ειδικότερα, ανέφερε ότι η Δικαστική Υπηρεσία εκπόνησε 

μελέτη των κτιριολογικών της αναγκών, την οποία ακολούθως υπέβαλε στους αρμόδιους 

φορείς και έκτοτε εκκρεμεί η λήψη σχετικής απόφασης.   

 Η επιτροπή ζήτησε περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα της καταβολής αποζημίωσης 

από την Κυπριακή Δημοκρατία, μετά την καταδίκη της από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), σε υπόθεση καθυστέρησης στην εκδίκαση έφεσης στο 

Ανώτατο Δικαστήριο. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη αυτό, σημείωσε την ανάγκη τόσο της 



ψηφιοποίησης του αρχείου της Δικαστικής Υπηρεσίας όσο και της μεταρρύθμισης και του 

εκσυγχρονισμού της με στόχο την ταχεία απονομή της δικαιοσύνης. 
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