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ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
1.  Κάθε ορισµός ή λέξη που χρησιµοποιείται στους Κανονισµούς αυτούς 
ερµηνεύεται, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείµενο, όπως στον περί 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης Νόµο: 
 
(α) “Προϊστάµενος Τµήµατος” σηµαίνει το Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου ή 

Ανεξάρτητης Υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας, τους Προϊσταµένους Τµηµάτων και 
Επάρχους. 
 

(β) “Κύρια Τµηµατική Αποθήκη” σηµαίνει την αποθήκη ενός Υπουργείου ή 
Τµήµατος από την οποία τροφοδοτούνται επαρχιακές ή άλλες αποθήκες του ιδίου 
Υπουργείου ή Τµήµατος. 
 

(γ) “Αποθήκες”. Οι αποθήκες έχουν ταξινοµηθεί µε Απόφαση του Υπουργικού 
Συµβουλίου του 1962 ως “Κύριες ή µικρές”. Τροποποιήσεις και αναταξινοµήσεις 
εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονοµικών. 
 

(δ) “Αποθηκάριος” είναι οποιοσδήποτε ∆ηµόσιος Υπάλληλος ο οποίος έχει υπό την 
ευθύνη του ή φύλαξη του Κυβερνητικά αποθέµατα. 
 

(ε) “Αποθέµατα Χρεωµένα σε Καθολικά Αποθήκης” είναι αποθέµατα η αξία των 
οποίων έχει χρεωθεί είτε σε κατάλληλο κονδύλι του Προϋπολογισµού είτε σε 
Λογαριασµό Προκαταβολών και έχουν καταχωρηθεί σε καθολικά αποθήκης. 
 

(στ)  “Λειτουργός” σηµαίνει δηµόσιο υπάλληλο όπως καθορίζεται στον περί ∆ηµόσιας 
Υπηρεσίας Νόµο και περιλαµβάνει κάθε έκτακτο υπάλληλο ή υπάλληλο µε 
σύµβαση. 

 
 ΓΕΝΙΚΑ 

 
Ταξινόµηση 
Αποθεµάτων 

2.  Τα Κυβερνητικά αποθέµατα διαιρούνται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: 
 

 (α) “Τµηµατικές Αποθήκες”, αποθέµατα των οποίων η αξία έχει χρεωθεί σε 
κατάλληλο κονδύλι του Προϋπολογισµού, 

  
 (β)   “Κεντρικές Αποθήκες”, αποθέµατα των οποίων η αξία έχει χρεωθεί σε 

λογαριασµό προκαταβολών και 
  
 (γ)   Αποθέµατα καταχωρηµένα σε Μητρώα Κινητής Περιουσίας 
  
Τµηµατικές 
Αποθήκες 

3.  Αποθέµατα των οποίων η αξία έχει χρεωθεί σε κατάλληλο κονδύλι του 
Προϋπολογισµού και προορίζονται για χρήση από το αντίστοιχο Τµήµα. Για σκοπούς 
ελέγχου µόνο ποσοτικά στοιχεία χρειάζονται να τηρούνται. Ο Γενικός Λογιστής µπορεί 
να δώσει οδηγίες όπως ορισµένα Τµήµατα τηρούν τόσο ποσοτικά όσο και οικονοµικά 
στοιχεία για τα αποθέµατα αυτά. 
 

Κεντρικές 
 Αποθήκες 

4.  Αποθέµατα των οποίων η αξία έχει χρεωθεί σε λογαριασµό προκαταβολών 
αγοράζονται από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Κρατικών Αγορών και Προµηθειών σε 
µεγάλες ποσότητες και προορίζονται για χρήση από όλα τα Τµήµατα και Υπηρεσίες. Η 
αξία των αποθεµάτων αυτών χρεώνεται σε Λογαριασµό Προκαταβολών ο οποίος 
βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ∆ιευθυντή Τµήµατος Κρατικών Αγορών και Προµηθειών. 
Για σκοπούς ελέγχου επιβάλλεται όπως για τα αποθέµατα αυτά τηρούνται τόσο 
ποσοτικά όσο και οικονοµικά στοιχεία. 

Αποθέµατα 5.  Αποθέµατα κεφαλαιουχικής φύσης όπως εγκαταστάσεις, µηχανήµατα, οχήµατα, 
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χρεωµένα σε 
Μητρώα Κινητής 
Περιουσίας 
 

έπιπλα γραφείου, οικιακά έπιπλα, εξοπλισµός, βιβλία κ.ά. εκτός από αναλώσιµα 
αποθέµατα πρέπει να καταχωρούνται σε κατάλληλα Μητρώα. 

Σβησίµατα και 
Τροποποιήσεις 
 

6. Σβησίµατα στα λογιστικά βιβλία, καθολικά αποθήκης και σε άλλα έγγραφα 
οικονοµικής φύσης δεν επιτρέπονται. Εάν χρειασθεί να γίνουν οποιεσδήποτε 
τροποποιήσεις, οι λανθασµένες εγγραφές πρέπει να διαγραφούν µε µια γραµµή πάνω 
από αυτές, µε τρόπο που να µην εξαλειφθούν, και οι ορθές εγγραφές να γραφούν και 
µονογραφηθούν από το λειτουργό που το διορθώνει. Απαγορεύεται αυστηρά σε 
λειτουργούς να προβαίνουν σε τροποποίηση ελεγµένων αριθµών χωρίς τη γραπτή και 
ρητή έγκριση του Γενικού Ελεγκτή ή την τροποποίηση οποιωνδήποτε αριθµών πάνω σε 
δελτία χωρίς αναφορά στους λειτουργούς που τα εξουσιοδότησαν οι µονογραφές των 
οποίων πρέπει να εξασφαλίζονται για τις τροποποιήσεις. 
 

Ελεγµένοι αριθµοί 
και πράσινο µελάνι 

7.  Λειτουργοί, εκτός από αυτούς που υπηρετούν στην Ελεγκτική Υπηρεσία της 
∆ηµοκρατίας, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν πράσινο µελάνι ή µολύβι σε λογιστικά 
βιβλία, δελτία ή άλλα επίσηµα έγγραφα λογιστικής φύσης. 
 

Έλεγχος 
αποθεµάτων 

8.  Τα αποθέµατα αντιπροσωπεύουν χρήµατα και απαιτείται η εξοικονόµηση τους στο 
µεγαλύτερο δυνατό βαθµό και ακρίβεια στις δοσοληψίες σχετικά µε αυτά. Για να 
αποφευχθεί η ασύµφορη δέσµευση Κυβερνητικών Πιστώσεων, τα αποθέµατα πρέπει να 
διατηρούνται στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο σε σχέση µε την αποτελεσµατική και 
εύρυθµη λειτουργία ενός Τµήµατος.  Ο κάθε δηµόσιος υπάλληλος φέρει προσωπική και 
χρηµατική ευθύνη για Κυβερνητική περιουσία που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του. 
 

Καθήκοντα 
∆ιευθυντών 

9.  Τα καθήκοντα ενός ∆ιευθυντή Τµήµατος σχετικά µε τα αποθέµατα που βρίσκονται 
υπό τον έλεγχο του είναι: 

  
 (α)  όπως διασφαλίζει την εφαρµογή όλων των Κανονισµών Αποθηκών, 
  
 (β)  όπως διασφαλίζει την έγκαιρη απάντηση στις παρατηρήσεις του Γενικού Λογιστή 

και Γενικού Ελεγκτή. Αν κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις δεν µπορεί να δοθεί 
απάντηση µέσα σε δύο µήνες, πρέπει να πληροφορείται ο Γενικός Λογιστής ή ο 
Γενικός Ελεγκτής, ανάλογα µε την περίπτωση, για τους λόγους της καθυστέρησης, 

  
 (γ)  να επιβλέπει τις δοσοληψίες των λειτουργών που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτό 

να υπογράφουν εκ µέρους του δελτία παραλαβής ή έκδοσης αποθεµάτων. Σε 
περίπτωση εξουσιοδότησης οποιωνδήποτε λειτουργών για την υπογραφή τέτοιων 
δελτίων πρέπει να πληροφορούνται ο Γενικός Λογιστής και ο Γενικός Ελεγκτής µε 
το καθορισµένο έντυπο F.257 κατάλληλα συµπληρωµένο. Για τυχόν τροποποιήσεις 
θα πρέπει να πληροφορούνται γραπτώς ο Γενικός Λογιστής και ο Γενικός 
Ελεγκτής, 

  
 (δ)  να διασφαλίζει όπως όλα τα αποθέµατα αγοράζονται, παραλαµβάνονται και 

καταχωρούνται σε καθολικά Αποθήκης, 
 

 (ε)  να διευθετεί τουλάχιστο µια φορά το χρόνο περιοδικούς ελέγχους των αποθεµάτων 
είτε από τον ίδιο ή και από εκπρόσωπό του, µε σκοπό την επιβεβαίωση ότι οι 
Αποθηκάριοι εκτελούν τα καθήκοντα τους σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 
Αποθηκών. Ο λειτουργός που ελέγχει τα αποθέµατα θα πρέπει όπως καταχωρεί την 
ηµεροµηνία ελέγχου και υπογράφει στην πρώτη σελίδα του Καθολικού Αποθήκης. 
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου κοινοποιούνται στο ∆ιευθυντή Τµήµατος Κρατικών 
Αγορών και Προµηθειών, στο Γενικό Λογιστή και στο Γενικό Ελεγκτή, 

  
 (στ)  να υποβάλει κάθε χρόνο το πιστοποιητικό ελέγχου των Αποθεµάτων όπως 

προβλέπεται στον Κανονισµό Αποθηκών 110, 
  

5 
 



 (ζ)   να βεβαιώνεται ότι τα αποθέµατα δεν είναι εκτεθειµένα να φθαρούν από 
οποιανδήποτε αιτία που µπορεί να προληφθεί, 

  
 (η)  να βεβαιώνεται ότι το ύψος των αποθεµάτων τηρείται στο ελάχιστο δυνατό βαθµό, 
  
 (θ)  να βεβαιώνεται για την ύπαρξη στις Αποθήκες επαρκών πυροσβεστικών 

συστηµάτων εγκεκριµένων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ότι διατηρούνται σε 
καλή και λειτουργική κατάσταση, ότι είναι άµεσα διαθέσιµα για έκτακτες ανάγκες 
και ότι οι φύλακες και το προσωπικό γνωρίζουν τη χρήση τους, 

  
 (ι)  να διευθετεί τον περιοδικό έλεγχο των µέτρων και σταθµών που χρησιµοποιούνται 

στην Αποθήκη από τους αρµόδιους λειτουργούς όπως προβλέπεται στον περί 
µέτρων και σταθµών νόµο και 

  
 (ια)  να τηρεί ενήµερο το Γενικό Ελεγκτή, το Γενικό Λογιστή και το ∆ιευθυντή του 

Τµήµατος Κρατικών Αγορών και Προµηθειών σχετικά µε οποιεσδήποτε 
διαφοροποιήσεις που αφορούν στη δηµιουργία ή κατάργηση Αποθηκών στο Τµήµα 
του. 

  
Καθήκοντα 
Αποθηκάριων 

10.   Είναι καθήκον των αποθηκάριων όπως: 

 (α)  επιβεβαιώνονται ότι οι Αποθήκες είναι καθαρές, αερίζονται κατάλληλα, βρίσκονται 
σε καλή κατάσταση και ότι τα αποθέµατα είναι κατάλληλα τακτοποιηµένα και 
προσπελάσιµα, 

  
 (β)  επιθεωρούν τα αποθέµατα και ενηµερώνουν το ∆ιευθυντή του Τµήµατος για τυχόν 

απώλειες, ζηµιές, φθορές στα αποθέµατα, 
  
 (γ)  υποβάλλουν εξαµηνιαία έκθεση στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος αναφορικά µε 

πεπαλαιωµένα και µη χρησιµοποιήσιµα αποθέµατα, 
  
 (δ)  εξετάζουν τις κλειδαριές των θυρών και την ασφάλεια των παραθύρων. δεν 

εγκαταλείπουν τις αποθήκες ανεπιτήρητες για οποιοδήποτε λόγο όταν είναι 
ανοικτές και θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα κλειδιά όλων των αποθηκών 
και των κτιρίων των και δεν θα αναθέτουν την ευθύνη για το κλείδωµα των 
αποθηκών σε µη εξουσιοδοτηµένο άτοµο, 

  
 (ε)  επιβεβαιώνονται ότι τα αποθέµατα αποθηκεύονται κατάλληλα, επιθεωρούνται 

συχνά και προστατεύονται επαρκώς. Ιδιαίτερα ο ρουχισµός και τα άλλα αποθέµατα 
που υπόκεινται σε φθορά λόγω υγρασίας ή εντόµων πρέπει να επιθεωρούνται κατά 
συχνά διαστήµατα και να µην τοποθετούνται στο πάτωµα. Υγρά σε τενεκέδες ή σε 
βαρέλια πρέπει να αποθηκεύονται όπου είναι δυνατόν εκτός του πατώµατος για να 
εντοπίζεται άµεσα τυχόν διαρροή. Τα τσιµέντα δεν επιτρέπεται να φυλάσσονται 
στην αποθήκη περισσότερο από τέσσερις µήνες και οι σάκοι να στοιβάζονται σε 
ύψος µέχρι δέκα σάκους. Μεταχειρισµένα αποθέµατα και αποθέµατα µη 
χρησιµοποιήσιµα πρέπει να φυλάσσονται χωριστά από τα καινούρια, 

  
 (στ) βεβαιώνονται ότι η φύλαξη των εύφλεκτων αποθεµάτων ή εκρηκτικών υλών 

φυλάσσονται σε ξεχωριστή αποθήκη, 
  
 (ζ)  να βεβαιώνονται ότι οι εκδόσεις αποθεµάτων γίνονται από τις παλαιότερες 

παραλαβές προτού γίνονται εκδόσεις από νεότερες παραλαβές. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δίδεται για να διασφαλίζεται ότι τα φάρµακα εκδίδονται πριν τη λήξη 
τους. τέτοια φάρµακα πρέπει να αναθεωρούνται σε τακτά διαστήµατα, 

  
 (η)  να βεβαιώνονται ότι δίπλα από κάθε απόθεµα τοποθετούνται πινακίδες µε πλήρη 
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περιγραφή του αντικειµένου και αναφορά στη σελίδα του καθολικού και 
  
 (θ)  επιβεβαιώνονται για την ύπαρξη σε εµφανή σηµεία της Αποθήκης απαγορευτικές 

πινακίδες για το κάπνισµα. 
  
Κενά 
 

11.  Οι αποθηκάριοι θα είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή φύλαξη όλων των κενών 
κιβωτίων, βαρελιών, τενεκέδων και υλικών συσκευασίας που έχουν κάποια αξία.  Για τα 
είδη αυτά πρέπει να τηρούνται καθολικά στα οποία να καταχωρούνται οι ποσότητες των 
ειδών µόνο. 

  
Οι Λειτουργοί  
πρέπει να είναι 
ενήµεροι µε τους 
Κανονισµούς 

12.  Είναι καθήκον όλων των λειτουργών να είναι ενήµεροι µε τους Κανονισµούς 
Αποθηκών. Άγνοια δεν θα αποτελεί δικαιολογία για τη µη συµµόρφωση και ούτε θα 
γίνουν αποδεκτές τυχόν απώλειες αποθεµάτων που δυνατό να προκληθούν από τη µη 
εφαρµογή των Κανονισµών. 

 
 ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 
Καθολικά  
Αποθήκης 

13.  Οι παραλαβές και οι εκδόσεις αποθεµάτων θα καταχωρούνται στα καθορισµένα 
Καθολικά Αποθήκης. Ειδικά Καθολικά όπως για παράδειγµα κάρτες ή άλλα έντυπα 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο µετά από έγκριση του Γενικού Λογιστή. 

  
Καθολικά µε λυτά 
φύλλα 

14.  Αν χρησιµοποιούνται καθολικά µε λυτά φύλλα οι ∆ιευθυντές των Τµηµάτων 
πρέπει να βεβαιώνονται ότι λαµβάνονται ικανοποιητικά προληπτικά µέτρα για τη 
φύλαξη και έκδοση των λυτών φύλλων καθώς και για τη φύλαξη και χρησιµοποίηση 
των κλειδιών των καθολικών. Η ακόλουθη διαδικασία πρέπει να εφαρµόζεται: 

  
 (α)  Τα κατάλληλα λυτά φύλλα πρέπει να αιτούνται από το Γενικό Λογιστή. Για 

αποθέµατα, η αξία των οποίων είναι χρεωµένη σε λογαριασµό προκαταβολών, τα 
έντυπα F123 προµηθεύονται από το Γενικό Λογιστή κατά αύξοντα αριθµό. Για 
αποθέµατα η αξία των οποίων έχει χρεωθεί σε κατάλληλο κονδύλι του 
Προϋπολογισµού, τα έντυπα Γεν. 28Α πρέπει να αριθµίζονται κατά αύξοντα 
αριθµό από το Τµήµα που τα παραλαµβάνει. Τα αχρησιµοποίητα λυτά φύλλα 
πρέπει να καταχωρούνται κατά αύξοντα αριθµό σε µητρώο λυτών φύλλων και να 
φυλάγονται κλειδωµένα σε ασφαλές µέρος από λειτουργό εκτός του αποθηκάριου 
ή του λειτουργού που είναι υπεύθυνος για τις καταχωρήσεις στο καθολικό. Κατά 
την έκδοση τους ο λειτουργός που τα παραλαµβάνει πρέπει να υπογράφει στο 
µητρώο λυτών φύλλων. Το µητρώο των λυτών φύλλων πρέπει να είναι σύµφωνα µε 
το δείγµα στο Παράρτηµα “Α”. 

  
 (β)  Μόνο τα λυτά φύλλα που πραγµατικά χρησιµοποιούνται πρέπει να φυλάγονται στο 

Καθολικό Αποθήκης. Τα συµπληρωµένα λυτά φύλλα ή τα φύλλα που δεν 
παρουσιάζουν καµιά κίνηση πρέπει να αποσύρονται από το Καθολικό Αποθήκης 
σε ασφαλές µέρος για χρονική περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών, µετά την οποία 
µπορεί να ζητηθεί έγκριση για την καταστροφή τους σύµφωνα µε τις 
∆ηµοσιονοµικές Οδηγίες. 

  
 (γ)  Το κλειδί του Καθολικού Αποθήκης πρέπει να φυλάγεται από το λειτουργό που 

είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των αχρησιµοποίητων λυτών φύλλων. 
  

 
Τήρηση 
Καθολικών 
Αποθήκης 

15. Οι ακόλουθες οδηγίες για την τήρηση των Καθολικών Αποθήκης πρέπει να 
εφαρµόζονται: 

 (α)  Οι επικεφαλίδες ή περιγραφή των αποθεµάτων πρέπει να τακτοποιούνται 
κατάλληλα είτε αλφαβητικά είτε αριθµητικά. Εκτός στις περιπτώσεις που 
χρησιµοποιούνται Καθολικά Αποθήκης µε το σύστηµα καρτών ή λυτών φύλλων 
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και τα οποία ταξινοµούνται σαν αυτόνοµο ευρετήριο, τα καθολικά αποθήκης 
πρέπει να περιέχουν ευρετήριο µε παραποµπή στο κάθε είδος αποθέµατος της 
αποθήκης 

  
 (β)  Στο πάνω µέρος της κάθε στήλης του καθολικού αποθήκης καθώς και στις 

περιπτώσεις που χρησιµοποιείται καθολικό αποθήκης µε ξεχωριστή σελίδα για 
κάθε απόθεµα πρέπει να καταχωρείται η µονάδα µετρήσεως καθώς και το ανώτατο 
επίπεδο του αποθέµατος. Τα αποθέµατα θα παραλαµβάνονται και εκδίδονται µε 
την ίδια µονάδα µετρήσεως ή αποδεκτό κλάσµα της ίδιας µονάδας 

  
 (γ)  Οι παραλαβές και οι εκδόσεις πρέπει να καταχωρούνται στα καθολικά αποθήκης 

την ηµέρα της παραλαβής ή έκδοσης τους 
  
 (δ)  Τα µεταχειρισµένα αποθέµατα που επιστρέφονται στην αποθήκη για επανέκδοση 

πρέπει να καταχωρούνται σε ξεχωριστά καθολικά αποθήκης µε την ονοµασία 
καθολικά αποθήκης µεταχειρισµένων αποθεµάτων. 

  
 (ε)  Τα καθολικά αποθήκης πρέπει να φυλάγονται κλειδωµένα σε ασφαλές µέρος όταν 

δεν χρησιµοποιούνται. 
  
 (στ) Τα καθολικά αποθήκης πρέπει να ισολογούνται στις 31 ∆εκεµβρίου κάθε χρόνου, 

οποτεδήποτε διεξάγεται έλεγχος και κατά την παράδοση ή παραλαβή των 
αποθηκών. 

 
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 
Κεντρικό 
Τµήµα  
Προµηθειών 

16.  Οι Κεντρικές Αποθήκες ελέγχονται από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Κρατικών 
Αγορών και Προµηθειών και έχουν δηµιουργηθεί µε σκοπό να αποτελούν το Τµήµα 
Κεντρικών Προµηθειών. Όλα τα αποθέµατα κοινής χρήσης από τα Τµήµατα θα 
αγοράζονται από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Κρατικών Αγορών και Προµηθειών και 
θα φυλάγονται στις Κεντρικές Αποθήκες. Τα Τµήµατα θα προµηθεύονται τα αποθέµατα 
για τις ανάγκες τους από τις Κρατικές Αποθήκες. Είναι ευθύνη των ∆ιευθυντών των 
Τµηµάτων να τηρούν ενήµερο το ∆ιευθυντή Κρατικών Αγορών και Προµηθειών για τις 
ανάγκες τους αµέσως µετά τη ψήφιση των Προϋπολογισµών 

  
Αποθέµατα 
κοινής  
χρήσης 

17. Όταν αποθέµατα δεν είναι διαθέσιµα στις Κεντρικές Αποθήκες µπορούν να 
προµηθευτούν από την αγορά νοουµένου ότι τα αντίστοιχα δελτία πληρωµής αγαθών 
σφραγίζονται από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Κρατικών Αγορών και Προµηθειών µε 
την ένδειξη ότι τα αποθέµατα δεν είναι διαθέσιµα για έκδοση εκτός αν το αντίστοιχο 
Υπουργείο ή Τµήµα παρουσιάσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που να ικανοποιούν το 
Γενικό Λογιστή ότι λόγω εξαιρετικών περιστάσεων δικαιολογείται η απευθείας αγορά 
τους. 

  
Αγορές από 
δηµοσίους 
υπαλλήλους 

18.  Αγορές αποθεµάτων και άλλων ειδών από δηµόσιους υπαλλήλους από τα Τµήµατα 
πρέπει να γίνονται µε την εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργείου Οικονοµικών 

 
 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 
 Οι Κανονισµοί 19 µέχρι 39 έχουν αντικατασταθεί από τον περί του Συντονισµού των 

∆ιαδικασιών Σύναψης Συµβάσεων Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών Νόµο και τους 
Κανονισµούς που συµπληρώνουν τον Νόµο.  
 

 Οι Κανονισµοί 40 µέχρι 42 έχουν διαγραφεί. 
 

Συµβόλαια για την 
προµήθεια αγαθών ή 

43.  Στις περιπτώσεις προµήθειας αγαθών ή υπηρεσιών µε συµβόλαιο, οι ∆ιευθυντές 
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υπηρεσιών των Τµηµάτων πρέπει να συνάψουν τη σχετική συµφωνία µε τον επιτυχόντα 
προσφοροδότη και να αποστείλουν στο Γενικό Λογιστή, το Γενικό Ελεγκτή και το 
∆ιευθυντή Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων αντίγραφο της συµφωνίας αυτής µόλις 
υπογραφεί. 

  
Εκχώρηση 
συµβολαίων 

44.  Οι κυρίως εργολάβοι που σε περίπτωση αναθέσουν το συµβόλαιο είτε εξ 
ολοκλήρου είτε µερικώς σε υπεργολάβους, θα πρέπει µε ειδική πρόνοια στη σχετική 
συµφωνία να διασφαλίσουν ότι οι υπεργολάβοι θα τηρήσουν τους όρους του 
συµβολαίου. 
 
Πρέπει να διευκρινίζεται στη σχετική συµφωνία ότι ο κυρίως εργολάβος παραµένει 
αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι της Κυβέρνησης για την πιστή εκτέλεση της εργασίας. 

  
 Ο Κανονισµός 45 έχει αντικατασταθεί από το Μέρος Ε – Αδυναµία Εκτέλεσης 

Συµβάσεων και Κυρώσεις, των Κανονιστικών ∆ιοικητικών Πράξεων (Κ.∆.Π.) 115/2004. 
  
Μητρώο  
Συµβολαίων 

46. Για σκοπούς ελέγχου των αγαθών ή υπηρεσιών που προµηθεύονται µε βάση το 
συµβόλαιο θα πρέπει να τηρείται Μητρώο Συµβολαίων 

  
Πώληση  
αποθεµάτων 

47. Η πώληση αποθεµάτων αξίας µέχρι £200 πρέπει να γίνεται µε προφορικές 
προσφορές (quotations). Αν η αξία τους υπερβαίνει τις £200 η πώληση πρέπει να γίνεται 
µε τη διαδικασία προσφορών. 

  
 Ο Κανονισµός 48 έχει αντικατασταθεί από το Μέρος ∆ – Παραλαβή Προµηθειών, των 

Κανονιστικών ∆ιοικητικών Πράξεων (Κ.∆.Π.) 115/2004.  
  
Καταχώριση 
αποθεµάτων 

49. Τα αποθέµατα πρέπει να καταχωρούνται στα Καθολικά Αποθήκης µόνο µετά την 
παραλαβή τους ως εξής: 

  
Κεντρικές 
Αποθήκες 

(α)   Στην περίπτωση των Κεντρικών Αποθηκών τα ∆ελτία Προµήθειας Αγορών (έντυπο 
Γ.Λ.117) θα συνοψίζονται στο ∆ελτίο Παραλαβής έντυπο Γεν. 19, από το οποίο θα 
γίνεται καταχώριση στα Καθολικά Αποθήκης. 

 Όταν όµως µια παραγγελία εκτελείται σταδιακά π.χ. µία ποσότητα σωλήνων 
παραδίδεται σε δέκα φορτηγά οχήµατα, ο παραλήπτης θα υπογράφει το δελτίο 
αποστολής του προµηθευτή και θα κατακρατεί το ένα αντίγραφο. Όταν 
συµπληρωθεί η παράδοση των αποθεµάτων η ολική ποσότητα που παραγγέλθηκε, 
και εάν είναι ορθή, το σχετικό ∆ελτίο Προµήθεια Αγαθών θα υπογράφεται από τον 
παραλήπτη. Τα ∆ελτία Αποστολής του Προµηθευτή θα επισυνάπτονται στο 
σχετικό ∆ελτίο Προµήθεια Αγαθών. 

  
Τµηµατικές 
Αποθήκες 

(β)  Τα αποθέµατα που παραλαµβάνονται θα καταχωρούνται στα Καθολικά Αποθήκης 
από τα ∆ελτία Προµήθειας Αγαθών. 

 
Αποθέµατα που 
παραχωρούνται στην 
Κυβέρνηση δωρεάν 

(γ)  Αποθέµατα που παραχωρούνται στην Κυβέρνηση δωρεάν καταχωρούνται στα 
Καθολικά Αποθήκης µε Τµηµατικό ∆ελτίο Παραλαβής (Έντ. Γεν. 29). 

  
Μεταφορές 
αποθεµάτων 

(δ) Μεταφορές Αποθεµάτων από άλλες Αποθήκες πρέπει να καταχωρούνται µε ∆ελτία 
Αιτήσεων και Εκδόσεων (Έντ. Γεν. 32Β ή Γεν. 32Α). 

  
Μεταποίηση 
αποθεµάτων 

(ε) Μεταποιήσεις ή κατασκευές αποθεµάτων καταχωρούνται µε ∆ελτίο µεταποίησης 
(Έντ. Γεν. 31). 

  
Αχρησιµοποίητα 
αποθέµατα 
 

(στ) Αχρησιµοποίητα, µεταχειρισµένα ή διασωθέντα αποθέµατα που επιστρέφονται 
πρέπει να καταχωρούνται µε Τµηµατικό ∆ελτίο Παραλαβής (Έντ. Γεν. 29). 
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Πλεόνασµα (ζ)  Τα πλεονάσµατα που προκύπτουν από φυσική καταµέτρηση καταχωρούνται στα 
Καθολικά Αποθήκης µε ∆ελτίο Πλεονασµάτων (Έντ. Γεν. 30). 

  
Αποθέµατα 
άµεσης χρήσης 

(η)  Αποθέµατα που προορίζονται για άµεση χρήση δεν χρειάζονται να καταχωρούνται 
στα Καθολικά Αποθήκης. 

  
Βιβλίο Υλικών, ΄Εντ. 
Γεν. 100 

(θ) Υλικά που παραλαµβάνονται από Επιστάτες πρέπει να καταχωρούνται σε Βιβλίο 
Υλικών Επιστατών (΄Εντ. Γεν. 100). 

  
Κυβερνητικό 
εκτελωνιστικό 
γραφείο 

50.  (1) Το εκτελωνιστικό γραφείο του Τµήµατος Κρατικών Αγορών και Προµηθειών 
πρέπει να προµηθεύεται µε όλα τα σχετικά έγγραφα για τη διεκπεραίωση της οµαλής και 
απρόσκοπτης εκτελώνισης όλων των Κυβερνητικών Αποθεµάτων που φθάνουν στα 
λιµάνια. Τα έγγραφα αυτά είναι τα ακόλουθα: 
 
(α) Πρωτότυπα έγγραφα φορτωτικής, 
(β) Τιµολόγιο σε τρία αντίγραφα και 
(γ) Πιστοποιητικό ατελούς εισαγωγής (΄Εντ.  C.6.C). 
 
Στις περιπτώσεις που η εισαγωγή των αγαθών είναι απαλλαγµένη από οποιουσδήποτε 
δασµούς ή επιβαρύνσεων θα χρησιµοποιείται το Έντυπο C.12 – ∆ήλωση Παραλαβής 
Αγαθών χωρίς Εξέταση. 

  
Εισαγωγές µέσω 
επιτόπιων 
αντιπροσώπων 

50. (2) Στις περιπτώσεις εισαγωγής αγαθών µέσω επιτόπιων αντιπροσώπων ο 
∆ιευθυντής του Τµήµατος Κρατικών Αγορών και Προµηθειών συγκεντρώνει όλα τα 
ναυτιλιακά έγγραφα µαζί µε το Πιστοποιητικό Ατελούς Εισαγωγής και τα αποστέλλει 
στο εκτελωνιστικό γραφείο. 

  
Αποθέµατα που 
φθάνουν σε άλλα 
λιµάνια 

51.  Αποθέµατα που φθάνουν σε λιµάνια όπου δε λειτουργεί κυβερνητικό 
εκτελωνιστικό γραφείο θα παραλαµβάνονται από εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του 
αντίστοιχου Τµήµατος. 

  
Επιθεώρηση 
αποθεµάτων 

52.  Το εκτελωνιστικό γραφείο δεν επιβλέπει την εκφόρτωση και δεν εκδίδει καµιά 
απόδειξη στους ναυτιλιακούς πράκτορες. Όταν όµως συµπληρωθεί η εκφόρτωση το 
εκτελωνιστικό γραφείο πρέπει να επιθεωρήσει όλα τα δέµατα ένα προς ένα. Είναι 
σηµαντικό όπως σε περίπτωση φθαρµένων δεµάτων εξωτερικά, διεξαχθεί έλεγχος στην 
παρουσία τελωνειακών λειτουργών και εξασφαλιστεί πιστοποιητικό του Τελωνείου 
αναφορικά µε τις ζηµιές ή τα ελλείµµατα. 

  
Τα αποθέµατα να 
συνοδεύονται από 
δελτία µεταφοράς 
 

53.  Το εκτελωνιστικό γραφείο θα αποστέλλει τα αποθέµατα στο αντίστοιχο Τµήµα 
συνοδευόµενα από ∆ελτίο Μεταφοράς και Παραλαβής Υλικών 

Εξέταση δεµάτων 54. Όλα τα δέµατα που παραλαµβάνονται στην Αποθήκη πρέπει να ανοίγονται και το 
περιεχόµενο τους να εξετάζεται µέσα σε επτά µέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής 
τους, εκτός στις περιπτώσεις που για ειδικούς λόγους ο προϊστάµενος του Τµήµατος έχει 
δώσει εκ των προτέρων στον Αποθηκάριο γραπτή έγκριση για παράταση της περιόδου 
αυτής. 

  
Εξέταση 
αποθεµάτων που 
παραλαµβάνονται 
από το εξωτερικό 

55. Για όλα τα αποθέµατα που παραλαµβάνονται από το εξωτερικό θα ετοιµάζεται 
πιστοποιητικό εξέτασης και θα επισυνάπτεται στο σχετικό δελτίο παραλαβής. Το 
πιστοποιητικό θα υπογράφεται από δύο υπεύθυνους λειτουργούς εξουσιοδοτηµένους για 
το σκοπό αυτό από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος, ο ένας από τους οποίους θα πρέπει 
να έχει άµεση σχέση µε τη φύλαξη των αποθεµάτων. Στις περιπτώσεις ελλειµµάτων 
αξίας £10 λιρών και άνω θα υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονοµικών το 
Πιστοποιητικό Εξέτασης σε τέσσερα αντίγραφα, για την εξασφάλιση έγκρισης 
διαγραφής τους. Η διαγραφή ελλειµµάτων κάτω των £10 λιρών θα εγκρίνεται από τον 
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Προϊστάµενο του οικείου Τµήµατος. 
  
Καταχώριση 
αποθεµάτων στα 
Καθολικά 
Τµηµατικών 
Αποθηκών 

56. Ολόκληρη η ποσότητα των αποθεµάτων, όπως παρουσιάζεται στο τιµολόγιο των 
αποθεµάτων που παραλαµβάνονται από το εξωτερικό πρέπει να καταχωρούνται στο 
Καθολικό Αποθήκης η δε διαγραφή των καταστρεµµένων αποθεµάτων ή ελλειµµάτων 
να γίνεται µετά την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από το Υπουργείο Οικονοµικών. 

  
Καταχώριση 
αποθεµάτων στα 
Καθολικά Κεντρικών 
Αποθηκών 

57. Στην περίπτωση των Κεντρικών Αποθηκών τα καταστρεµµένα αποθέµατα ή 
ελλείµµατα που παρουσιάζονται κατά την παραλαβή των αποθεµάτων θα 
τακτοποιούνται στα Καθολικά Αποθήκης µε την έκδοση ∆ελτίου Αιτήσεων και 
Εκδόσεως (Έντυπο Γεν.32Β) ή µε την έκδοση διορθωτικού δελτίου σε χρέωση του 
Τµηµατικού Λογαριασµού Προκαταβολών των Κεντρικών Αποθηκών. Όταν η απαίτηση 
τακτοποιηθεί ή το Υπουργείο Οικονοµικών εξουσιοδοτήσει τη διαγραφή της απώλειας ο 
Τµηµατικός Λογαριασµός Προκαταβολών – Απαιτήσεις, ξεκαθαρίζει. Οποιοδήποτε 
πρόσθετο ποσό εισπραχθεί πιστώνεται στα έσοδα και τυχόν ζηµιά διαγράφεται µετά από 
έγκριση του Υπουργείου Οικονοµικών. 

  
Μητρώο φθαρµένων 
αποθεµάτων 

Αποθέµατα που φθείρονται κατά τη µεταφορά τους καταχωρούνται σε “Μητρώο 
Φθαρµένων Αποθεµάτων” και ξεκαθαρίζονται δύο φορές το χρόνο µε ∆ελτίο µη 
Χρησιµοποιήσιµων Ειδών. 

  
Απαιτήσεις εναντίον 
Ασφαλιστικών 
Εταιρειών 

58. Απαιτήσεις για φθαρµένα αποθέµατα µέσω επιτόπιων αντιπροσώπων µε τον όρο 
“Κόστος, ασφάλεια, ναύλα” (C.I.F.) θα γίνονται κατά των Ασφαλιστικών Εταιρειών ή 
των Ναυτιλιακών Πρακτόρων κατ’΄ ευθεία σύµφωνα µε τα έγγραφα που ο 
Προϊστάµενος του Τµήµατος έχει αποδεχθεί. Απαιτήσεις για φθαρµένα αποθέµατα ή 
ελλείµµατα που προµηθεύονται µε τον όρο όπως αναφέρεται πιο πάνω πρέπει να 
γίνονται µέσα στην τακτή προθεσµία που προβλέπεται στο ασφαλιστικό έγγραφο και 
παράλληλα να γίνεται απαίτηση κατά της Ναυτιλιακής Εταιρείας αν διαπιστωθεί ότι 
αυτή φέρει ευθύνη. 

  
Απαιτήσεις εναντίον 
προµηθευτών 

59.  Απαιτήσεις µπορούν να γίνουν εναντίον προµηθευτών εάν οι ζηµιές ή απώλειες 
οφείλονται σε ανεπαρκή συσκευασία, ελλειµµατική αποστολή αποθεµάτων ή προµήθεια 
αποθεµάτων που να µην συνάδει µε την παραγγελία ή το συµβόλαιο. 

 
 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

 
Ετήσιος 
Έλεγχος 
Αποθηκών 

60. Όλες οι κύριες Αποθήκες θα ελέγχονται πλήρως από εξουσιοδοτηµένο Ελεγκτή 
Αποθηκών τουλάχιστο µια φορά το χρόνο. Οι δευτερεύουσες Αποθήκες θα ελέγχονται 
δειγµατοληπτικά και εκ περιτροπής τουλάχιστο µια φορά κάθε δέκα χρόνια. 

  
Καθήκοντα 
Ελεγκτή 
Αποθηκών 

61. Τα καθήκοντα του Ελεγκτή Αποθηκών είναι η φυσική καταµέτρηση των 
αποθεµάτων, η σύγκριση τους µε τα υπόλοιπα των Καθολικών Αποθήκης και η 
επιβεβαίωση ότι οι Κανονισµοί Αποθηκών τηρούνται επακριβώς. 
 
 Ο Ελεγκτής Αποθηκών θα ετοιµάσει την έκθεση για τον έλεγχο Αποθηκών και 
τυχόν πλεονάσµατα ή ελλείµµατα θα καταχωρηθούν στο έντυπο Γεν. 37. Ο υπεύθυνος 
αποθηκάριος θα υπογράψει το έντυπο σε ένδειξη αποδοχής των πλεονασµάτων και 
ελλειµµάτων. 
 
 Η έκθεση για τον έλεγχο Αποθηκών θα αποσταλεί στον Προϊστάµενο του 
Τµήµατος µε κοινοποίηση στο Γενικό Ελεγκτή και στο ∆ιευθυντή Τµήµατος Κρατικών 
Αγορών και Προµηθειών. Ο προϊστάµενος του Τµήµατος θα πρέπει να απαντήσει στις 
παρατηρήσεις του Ελεγκτή Αποθηκών το συντοµότερο δυνατό και οπωσδήποτε το 
αργότερο µέσα σε δύο µήνες. 

 

11 
 



 ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΧΑΙΩΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 

Αχρησιµοποίητα ή 
απαρχαιωµένα 
αποθέµατα 

62. Οι προϊστάµενοι των Τµηµάτων πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι αποθηκάριοι του 
Τµήµατος τους, τους υποβάλλουν κάθε έξη µήνες κατάσταση µη χρησιµοποιήσιµων ή 
απαρχαιωµένων αποθεµάτων. Τα αποθέµατα αυτά θα πρέπει να επιθεωρούνται 
προσωπικά από τους προϊστάµενους των Τµηµάτων ή από ένα ανώτερο λειτουργό που 
θα εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό και αν ικανοποιηθούν ότι είναι µη 
χρησιµοποιήσιµα ή απαρχαιωµένα θα ετοιµάζεται σε πέντε αντίγραφα ∆ελτίο µη 
Χρησιµοποιήσιµων Ειδών (Έντυπο Γεν. 36) για απαρχαιωµένα ή χρησιµοποιήσιµα 
αποθέµατα πέραν των αναγκών των Τµηµάτων θα πρέπει να ετοιµάζονται ξεχωριστά 
δελτία µη χρησιµοποιήσιµων ειδών. 

  
 (α)  Μη χρησιµοποιήσιµα εξαρτήµατα αξίας πέραν των £100 που αντικαθίστανται µε 

καινούρια πρέπει να καταχωρούνται σε “Καθολικά επιστραφέντων 
µεταχειρισµένων αποθεµάτων” και να δίδεται αναφορά στον αριθµό εγγραφής 
και τύπο του οχήµατος ή µηχανήµατος από το οποίο έχει αφαιρεθεί. 
Μεταχειρισµένα εξαρτήµατα αξίας κάτω των £100 πρέπει να φυλάγονται 
ξεχωριστά και να διατίθενται ως παλιοσίδερα. 

 
Κοστολόγηση µη 
Χρησιµοποιήσιµων 
Αποθεµάτων 

63. Τα αποθέµατα που προορίζονται για επιθεώρηση από Επιτροπή µη 
Χρησιµοποιήσιµων Ειδών πρέπει να κοστολογούνται ως εξής: 

 (α)  Κεντρικές Αποθήκες:  Στις τρέχουσες τιµές όπως παρουσιάζονται στα Καθολικά 
Αποθήκης και 

  
 (β)  Τµηµατικές Αποθήκες: (Περιλαµβάνει αποθέµατα καταχωρηµένα σε Μητρώα 

Κινητής Περιουσίας, Μητρώα Μηχανηµάτων και Μητρώα Εργαλείων) – Στο 
αρχικό κόστος αγοράς τους ή όπου το αρχικό κόστος είναι άγνωστο στο 75% της 
τρέχουσας αξίας στην αγορά ανεξάρτητα από την κατάσταση των αποθεµάτων 
κατά το χρόνο που κινείται η διαδικασία για την επιθεώρηση τους από την 
Επιτροπή Επιθεωρήσεως µη Χρησιµοποιήσιµων Ειδών. 

  
64.  Τα ∆ελτία µη Χρησιµοποιήσιµων Ειδών πρέπει να υποβληθούν σε τέσσερα 
αντίγραφα από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος στην Αρµόδια Επιτροπή ως εξής: 
 

Υποβολή 
∆ελτίων µη 
Χρησιµοποιήσιµων 
Ειδών στην  
Αρµόδια Επιτροπή 

(α)  Αν η ολική αξία κάθε κατηγορίας ειδών (όπως για παράδειγµα, καρέκλες, 
τραπέζια κ.ά.) δεν υπερβαίνει το ποσό των £200 ή αν τα είδη που προορίζονται 
για διαγραφή ανεξάρτητα από την αξία τους, είναι τέτοια που για λόγους υγείας ή 
άλλους δεν µπορούν να φυλαχτούν για µακρό χρονικό διάστηµα µε σκοπό την 
επιθεώρηση τους τα ∆ελτία µη Χρησιµοποιήσιµων ειδών πρέπει να υποβληθούν 
σε µια έκτακτη Επιτροπή Επιθεωρήσεως που να αποτελείται τουλάχιστον από 
τρεις λειτουργούς που θα ορίσει ειδικά για το σκοπό αυτό ο Προϊστάµενος του 
Τµήµατος. Σε περίπτωση θανάτου ζώων πρέπει να εξασφαλιστεί πιστοποιητικό 
θανάτου από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αντί του ∆ελτίου µη 
Χρησιµοποιήσιµων Ειδών. 

  
 (β)  Αν η ολική αξία κάθε κατηγορίας ειδών υπερβαίνει τις £200 τα δελτία µη 

χρησιµοποιήσιµων ειδών πρέπει να υποβληθούν στην Κεντρική Επιτροπή 
Επιθεωρήσεως µη Χρησιµοποιήσιµων ειδών που διορίζεται από το Υπουργείο 
Οικονοµικών ως εξής: 

 
 Επαρχία Λευκωσίας
  
 Επιτροπή Επιθεωρήσεως αριθµός 1 

(Τµήµα Ιατρικών Υπηρεσιών – για φάρµακα µόνο) 
 Κτηνιατρικός Λειτουργός, Τµήµα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών  -  Πρόεδρος 
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 Λογιστικός Λειτουργός, Τµήµα Γεωργίας 
Γραφέας, Γενικό Γραµµατειακό Προσωπικό, Τµ. ∆ασών 

) 
)  Μέλη 

   
 Επιτροπή Επιθεωρήσεως αριθµός 2 

(Τµήµα Ιατρικών Υπηρεσιών – Είδη εκτός φαρµάκων) 
 

 Ανώτερος Αποθηκάριος, Τµήµα Κρατικών Αγορών & Προµηθειών -  Πρόεδρος 
 Λειτουργός Εργασίας, Τµήµα Εργασίας 

Γραφέας, Γενικό Γραµµατειακό Προσωπικό, 
Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων 

) 
   Μέλη 
) 

   
 Επιτροπή Επιθεωρήσεως αριθµός 3 

(Τµήµα ∆ασών, Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων, Τµήµα Αναπτύξεως 
Υδάτων, Γραφείο Επάρχου) 

 

 Επιθεωρητής Λογαριασµών, 
Γενικό Λογιστήριο 

 
-  Πρόεδρος 

 Αποθηκάριος 2ης Τάξης, Τµήµα Κρατικών Αγορών & Προµηθειών 
Κτηµατολογικός Γραφέας, Τµήµα Κτηµατολογίου & Χωροµετρίας 

)  Μέλη 
) 

   
 Επιτροπή επιθεωρήσεως αριθµός 4 

(Για όλα τα Υπουργεία, Ανεξάρτητες Υπηρεσίες και για τα Τµήµατα 
που δεν αναφέρονται πιο πάνω) 

 

 Εκτελεστικός Μηχανικός, Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων -  Πρόεδρος 
 Λειτουργός Ευηµερίας, Υπηρεσία Κοινωνικής Ευηµερίας 

Βοηθός Εµπορίου & Βιοµηχανίας 3ης τάξης,  
Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας & Τουρισµού 

) 
   Μέλη 
) 

   
 Επιτροπή Επιθεωρήσεως αριθµός 5 

(Τµήµα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών) 
 

 ∆ιευθυντής Φαρµακευτικών Υπηρεσιών -  Πρόεδρος 
 Χηµικός, Γενικό Χηµείο, 

Βοηθός Εµπορίου & Βιοµηχανίας 3ης Τάξης, 
Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας & Τουρισµού 

) 
   Μέλη 
) 

   
   
 Άλλες Επαρχίες  
 ∆ιοικητικός Λειτουργός, Επαρχιακή ∆ιοίκηση -  Πρόεδρος 
 Λογιστικός Λειτουργός, Επαρχιακή ∆ιοίκηση 

Τελωνειακός Λειτουργός, Τµήµα Τελωνείων 
Γραφέας, Επαρχιακό ∆ικαστήριο 

) 
)  Μέλη 
) 

  
 Νοείται ότι οι προτάσεις για την αχρήστευση µηχανοκινήτων οχηµάτων, εξοπλισµού, 

µηχανηµάτων, µηχανολογικού, ηλεκτρονικού και µηχανογραφικού εξοπλισµού και 
περιφερειακών (peripherals), η αξία των οποίων υπερβαίνει τις £200, θα εξετάζονται 
από τα Ειδικά Συµβούλια Τεχνικής Επιθεώρησης που προνοούνται στον Κανονισµό 
Αποθηκών µε αρ. 74.  Αν η συνολική αξία κάθε οµάδας τέτοιων αποθεµάτων δεν 
υπερβαίνει τις £200, τα Εντάλµατα Αχρήστων Αποθεµάτων συνοδευόµενα από 
πιστοποιητικό του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών ότι η περαιτέρω 
χρήση τους είναι αντιοικονοµική, θα υποβάλλονται σε Έκτακτη Επιτροπή 
Επιθεώρησης όπως προνοείται στον Κανονισµό 64(α). 
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Καθήκοντα  
Επιτροπών 
Επιθεωρήσεως 

65. Οι Επιτροπές Επιθεωρήσεως θα κάµνουν τις συστάσεις τους µετά από φυσική 
εξέταση των αποθεµάτων µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία λήψης του ∆ελτίου 
µη Χρησιµοποιήσιµων Ειδών. 
  

Είναι καθήκον των Επιτροπών να επιβεβαιώνουν ότι τα αποθέµατα είναι µη 
χρησιµοποιήσιµα, πεπαλαιωµένα ή άλλως πως και να αναφέρουν περιπτώσεις ζηµιών 
ή φθορών λόγω κακής χρήσης, αδικαιολόγητης φθοράς, ή έλλειψης κανονικής 
συντήρησης. 
  

Στην έκθεση τους οι Επιτροπές πρέπει να κάµνουν συστάσεις για τη διάθεση 
κάθε µη χρησιµοποιήσιµου είδους είτε µε πλειστηριασµό, καταστροφή ή άλλως πως. 

  
Χώρος 
πλειστηριασµού 

66.  Ο χώρος πλειστηριασµού είναι ο τόπος στον οποίο αποστέλλονται από τους 
∆ιευθυντές Τµηµάτων τα αποθέµατα που έχουν εγκριθεί ως µη χρησιµοποιήσιµα ή 
πεπαλαιωµένα σύµφωνα µε τους Κανονισµούς αυτούς για διάθεση τους µε δηµόσιο 
πλειστηριασµό. Ο χώρος πλειστηριασµού τελεί υπό τον έλεγχο του ∆ιευθυντή 
Τµήµατος Κρατικών Αγορών και Προµηθειών. Τα µη χρησιµοποιήσιµα αποθέµατα 
πρέπει να διατίθενται µέσω του χώρου πλειστηριασµού, αλλά οι επιτροπές µη 
Χρησιµοποιήσιµων Ειδών µπορούν να συστήνουν τη διάθεσή τους επί τόπου. Τα 
κυβερνητικά σήµατα πάνω σε αποθέµατα προς διάθεση πρέπει να εξαλείφονται. 
Όλα τα αποθέµατα που αποστέλλονται στο χώρο πλειστηριασµού πρέπει να 
συνοδεύονται µε το σχετικό ∆ελτίο µη Χρησιµοποιήσιµων Ειδών σε τρία αντίγραφα. 
Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Κρατικών Αγορών και Προµηθειών πρέπει να 
επιβεβαιώνει την παραλαβή των αποθεµάτων και στα τρία αντίγραφα του ∆ελτίου και 
να επιστρέφει από ένα αντίγραφο στον Προϊστάµενο της ενδιαφερόµενης Υπηρεσίας 
και στο Γενικό Ελεγκτή. 
 

Έγκριση συστάσεων 
των Τµηµατικών 
Επιτροπών 
Επιθεωρήσεως µη 
Χρησιµοποιήσιµων 
Ειδών 

67.  Οι προϊστάµενοι Τµηµάτων έχουν εξουσιοδότηση να εγκρίνουν τις συστάσεις 
των Τµηµατικών Επιτροπών Επιθεωρήσεως µη Χρησιµοποιήσιµων Ειδών. Η 
εξουσιοδότηση αυτή για έγκριση στον Προϊστάµενο της ενδιαφερόµενης Υπηρεσίας 
είναι προσωπική και δεν µπορεί να εκχωρηθεί. Ο Γενικός Λογιστής ή ο Γενικός 
Ελεγκτής έχουν το δικαίωµα µέσα σε δεκαπέντε µέρες από την ηµεροµηνία αποστολής 
των ∆ελτίων µη Χρησιµοποιήσιµων Ειδών να φέρουν ένσταση στην απόφαση του 
Προϊσταµένου του Τµήµατος για διαγραφή των αποθεµάτων. Για το σκοπό αυτό οι 
Προϊστάµενοι των Τµηµάτων δεν θα υλοποιούν την απόφαση τους για τη διαγραφή 
των αποθεµάτων πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής. 

  
Έγκριση συστάσεων 
Κεντρικής 
Επιτροπής 
Επιθεωρήσεως µη 
Χρησιµοποιήσιµων 
Ειδών 

68.  Το Υπουργείο Οικονοµικών όταν λάβει τις συστάσεις της Κεντρικής Επιτροπής 
Επιθεωρήσεως µη Χρησιµοποιήσιµων Ειδών και µετά τη λήψη των απόψεων του 
Γενικού Λογιστή και του Γενικού Ελεγκτή θα πληροφορήσει τον Προϊστάµενο του 
ενδιαφερόµενου Τµήµατος κατά πόσο οι συστάσεις της Επιτροπής Επιθεωρήσεως 
έχουν γίνει αποδεκτές ή µη. 

  
Αποθέµατα 
κατασκευασµένα 
από χυτό σίδερο, 
αλουµίνιο, 
µπρούντζο ή από 
άλλα πολύτιµα 
µέταλλα 

69. Αποθέµατα κατασκευασµένα από χυτό σίδερο, αλουµίνιο, µπρούντζο ή από άλλα 
πολύτιµα µέταλλα πρέπει να καταχωρούνται σε ξεχωριστά δελτία µη 
Χρησιµοποιήσιµων Ειδών και να αποστέλλονται στην αντίστοιχη Επιτροπή 
Επιθεωρήσεως. 
Η Επιτροπή Επιθεωρήσεως των Αποθεµάτων αυτών θα κάµει συστάσεις όπως τα εν 
λόγω αποθέµατα αποσταλούν στο ∆ιευθυντή Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών 
Υπηρεσιών για περαιτέρω επεξεργασία. 
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Τα µη 
χρησιµοποιήσιµα 
αποθέµατα να 
παραµένουν 
καταχωρηµένα 
µέχρι την έγκριση 
τους για διαγραφή 

70.  Τα µη χρησιµοποιήσιµα αποθέµατα πρέπει να παραµένουν καταχωρηµένα στα 
καθολικά µέχρι που να εγκριθούν οι συστάσεις της Επιτροπής µη χρησιµοποιήσιµων 
ειδών. 

  
Προϊόν πωλήσεως 
από προσφορές ή 
πλειστηριασµό 

71.  Το προϊόν πωλήσεως σε ∆ηµόσιο πλειστηριασµό πρέπει να πιστώνεται στο 
κεφάλαιο Εσόδων “∆ιάφορες Εισπράξεις” άρθρο “Πώληση ∆ιαφόρων Ειδών”. 
Αναλυτικός λογαριασµός των πωλήσεων πρέπει να επισυνάπτεται στην απόδειξη που 
εκδίδει ο λειτουργός είσπραξης εσόδων και αντίγραφο του λογαριασµού αυτού να 
επισυνάπτεται στο σχετικό ∆ελτίο µη Χρησιµοποιήσιµων Ειδών µε την ακόλουθη 
βεβαίωση από το ∆ιευθυντή Τµήµατος Κρατικών Αγορών και Προµηθειών: 
“Βεβαιώνω ότι τα ακόλουθα αντικείµενα έχουν πωληθεί στην παρουσία µου µε 
∆ηµόσιο πλειστηριασµό στις …………. (ηµερ.) και ότι το προϊόν πωλήσεως £ 
……….. µείον δικαιώµατα δηµοπράτη      £ ……… έχουν κατατεθεί σε πίστη των 
∆ηµοσίων Εσόδων µε αριθµό ταµιακής πράξης …………….. ηµερ. …………..”. 

  
Καταστροφή µη 
Χρησιµοποιήσιµων 
Ειδών 

72. Μη χρησιµοποιήσιµα αποθέµατα που συστήνονται για καταστροφή θα 
καταστρέφονται στην παρουσία δύο ανώτερων λειτουργών εκτός από τον Αποθηκάριο 
του Τµήµατος οι οποίοι θα υπογράφουν τον ακόλουθο τύπο πιστοποιητικού:- 

  
  “Βεβαιούµε ότι τα ακόλουθα είδη που έχουν συσταθεί από την Αρµόδια Επιτροπή 

Επιθεωρήσεως ως µη χρησιµοποιήσιµα στις …….. (ηµερ.) έχουν καταστραφεί µε 
………………. (περιγράψετε τον τρόπο καταστροφής) στην παρουσία µας στις 
………….. (ηµερ.).” 
 
Το πιστοποιητικό πρέπει να επισυνάπτεται στο ∆ελτίο µη Χρησιµοποιήσιµων Ειδών. 

  
Αποθέµατα που 
δεν µπορούν να 
πωληθούν 

73.  Αποθέµατα από τα οποία τα Κυβερνητικά σήµατα δεν µπορούν να απαλειφθούν 
ή εξαλειφθούν πρέπει να καταστρέφονται και να µην προσφέρονται για πώληση. 

  
Ειδική Τεχνική 
Επιτροπή 
Επιθεωρήσεως µη 
Χρησιµοποιήσιµων 
Ειδών 

74. ∆ελτία µη χρησιµοποιήσιµων ειδών που αφορούν µηχανοκίνητα οχήµατα, 
εξοπλισµό, µηχανήµατα, ηλεκτρικό, µηχανολογικό και µηχανογραφικό εξοπλισµό και 
περιφερειακών (peripherals), η αξία των οποίων υπερβαίνει τις £200 πρέπει να 
υποβάλλονται σε τέσσερα αντίγραφα µαζί µε πιστοποιητικό επιθεώρησης που 
εκδόθηκε από το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών, στα Ειδικά Συµβούλια 
Τεχνικής Επιθεώρησης που έχουν διοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών όπως πιο 
κάτω: 

  
 (α) Το Συµβούλιο για µηχανοκίνητα οχήµατα, εξοπλισµό, µηχανήµατα, ηλεκτρικό 

και µηχανολογικό εξοπλισµό θα αποτελείται από: 
 Το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών  ή 

αντιπρόσωπο του, Πρόεδρο 
 Ένα αντιπρόσωπο του Γενικού Λογιστή 
 Ένα Μηχανολόγο Μηχανικό, Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων 
 Ένα Εκτελεστικό Μηχανικό, Τµήµα ∆ηµοσίων ΄Έργων 
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 (β)  Το Συµβούλιο για µηχανογραφικό και περιφερειακό εξοπλισµό θα αποτελείται 
από: 

 Το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Μηχανογραφικών Υπηρεσιών ή αντιπρόσωπο του,  
Πρόεδρο 

 Ένα Ανώτερο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών 
Υπηρεσιών 

 Ένα αντιπρόσωπο του Γενικού Λογιστή 
 Ένα λέκτορα (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές), Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο 

 
 ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 
Απώλειες λόγω 
κλοπής ή απάτης 

75.  Οι προϊστάµενοι Τµηµάτων οποτεδήποτε υποψιαστούν απώλεια αποθεµάτων 
λόγω κλοπής ή απάτης πρέπει αµέσως να πληροφορούν την Αστυνοµία για τη 
διεξαγωγή αστυνοµικής έρευνας. Επιπρόσθετα πρέπει να αποστέλλουν χωρίς 
καθυστέρηση λεπτοµερή έκθεση στο Υπουργείο Οικονοµικών, στο Γενικό Λογιστή, 
στο Γενικό Ελεγκτή και στο ∆ιευθυντή Τµήµατος Κρατικών Αγορών και Προµηθειών. 
Στην έκθεση πρέπει να αναφέρεται συνοπτικά η κατάσταση, η ηµεροµηνία της 
κλοπής/απάτης/ατασθαλίας που έχει διαπραχθεί καθώς και ηµεροµηνία καταγγελίας 
της υπόθεσης στην Αστυνοµία. Μετά την αποπεράτωση των αστυνοµικών ερευνών οι 
Προϊστάµενοι των Τµηµάτων πρέπει να αποστείλουν αντίγραφο της αστυνοµικής 
έκθεσης σχετικά µε την έρευνα, στο Υπουργείο Οικονοµικών, στο Γενικό Λογιστή, 
στο Γενικό Ελεγκτή και στο ∆ιευθυντή Κρατικών Αγορών και Προµηθειών. Εάν η 
απώλεια των αποθεµάτων επιβεβαιωθεί, η έκθεση πρέπει να συνοδεύεται µε δήλωση 
κατά πόσο η απώλεια οφείλεται σε: 
 
(α)    αδυναµία στους Κανονισµούς ή στο λογιστικό σύστηµα, 
(β)  δυσκολία στην ερµηνεία των Κανονισµών ή του λογιστικού  συστήµατος, 
(γ)   ανεπαρκείς διευθετήσεις για την ασφαλή φύλαξη των αποθεµάτων, 
(δ)  έλλειψη επαρκούς επίβλεψης ή ελέγχου και 
(ε) τα µέτρα που λήφθηκαν ή κρίθηκαν απαραίτητα για τη µη επανάληψη της 

κλοπής. 
 

∆ελτία 
Ελλειµµάτων 

76. Τα δελτία ελλειµµάτων (έντυπα Γεν. 35) πρέπει να ετοιµάζονται σε τέσσερα 
αντίγραφα το συντοµότερο δυνατό αµέσως µετά τη διαπίστωση της απώλειας.  Πρέπει 
να δοθούν πλήρεις εξηγήσεις κατά πόσο η απώλεια οφείλεται σε απάτη ή σε λάθος ή 
αµέλεια οποιουδήποτε λειτουργού. Η αξία των αποθεµάτων για σκοπούς διαγραφής θα 
υπολογίζεται ως εξής: 

  
 (α) Κεντρικές Αποθήκες: Στις τρέχουσες τιµές των Καθολικών Αποθήκης 
  
 (β) Τµηµατικές Αποθήκες: (Περιλαµβανοµένων των Αποθεµάτων που είναι 

καταχωρηµένα σε Μητρώα Κινητής Περιουσίας ή Μητρώα Μηχανηµάτων) – 
Στην αρχική τιµή αγοράς ή όπου η αρχική τιµή είναι άγνωστη στο 75% της 
τρέχουσας τιµής αγοράς ανεξάρτητα από την κατάσταση των αποθεµάτων κατά 
το χρόνο απώλειας. 
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Έγκριση διαγραφής 
αποθεµάτων 

77.  Ελλείµµατα αποθεµάτων που είναι καταχωρηµένα στα Καθολικά Αποθήκης ή 
στα µητρώα Κινητής Περιουσίας, που δεν οφείλονται σε κλοπή ή απάτη ή αµέλεια 
υπαλλήλων, που η ολική αξία τους δεν υπερβαίνει τις £20 µπορούν να εγκριθούν για 
διαγραφή από τους ενδιαφερόµενους Προϊσταµένους Τµηµάτων. Η εξουσιοδότηση 
αυτή έχει παραχωρηθεί στους Προϊσταµένους Τµηµάτων προσωπικά και δεν µπορεί 
να ανατεθεί. Ο Γενικός Λογιστής ή ο Γενικός Ελεγκτής µπορούν να διαµφισβητήσουν 
την απόφαση του Προϊσταµένου του Τµήµατος µέσα σε 15 µέρες από την ηµεροµηνία 
αποστολής των σχετικών ∆ελτίων ελλειµµάτων. Σαν επακόλουθο οι Προϊστάµενοι 
των Τµηµάτων δεν πρέπει να υλοποιούν την απόφαση τους για διαγραφή των 
αποθεµάτων πριν τη λήξη της περιόδου των 15 ηµερών.  Σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις η έγκριση για διαγραφή των αποθεµάτων θα δίδεται από το Γενικό 
∆ιευθυντή του Υπουργείου Οικονοµικών, στον οποίο τα δελτία ελλειµµάτων πρέπει 
να υποβάλλονται σε τέσσερα αντίγραφα το συντοµότερο δυνατό µετά τον εντοπισµό 
της απώλειας. 

  
Επιβάρυνση 78.  Στις περιπτώσεις που οι απώλειες ή ελλείµµατα οφείλονται σε απάτη ή αµέλεια 

∆ηµοσίων Υπαλλήλων οι εν λόγω υπάλληλοι µπορεί να επιβαρυνθούν µε το ποσό της 
απώλειας. Η επιβάρυνση θα γίνει από το Υπουργείο Οικονοµικών µετά από σύσταση 
του Προϊσταµένου του Τµήµατος 

  
∆ιαγραφή 
αποθεµάτων από 
Τµηµατικές 
Αποθήκες 

79.  Τα αποθέµατα δεν πρέπει να διαγράφονται από τα Καθολικά Αποθήκης πριν από 
την εξασφάλιση της έγκρισης για διαγραφή. 

  
∆ιαγραφή 
αποθεµάτων 
από τις Κεντρικές 
Αποθήκες 

80.  Τα ελλείµµατα στις Κεντρικές Αποθήκες θα καταχωρούνται σε ∆ελτίο Εκδόσεως 
και Αιτήσεως Αποθεµάτων (Έντ. Γεν. 32Β) και θα διαγράφονται από τα Καθολικά 
Αποθήκης. 
  

Στο τέλος κάθε χρόνου θα υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονοµικών ένα ∆ελτίο 
Ελλειµµάτων στο οποίο θα συνοψίζονται όλα τα ∆ελτία Αιτήσεως και Εκδόσεως 
Αποθεµάτων για έγκριση διαγραφής. Οι λογιστικές καταχωρήσεις στο Λογαριασµό 
Προκαταβολών των Κεντρικών Αποθηκών θα γίνονται µετά την έγκριση διαγραφής. 

  
Πλεονάσµατα στις 
Τµηµατικές 
Αποθήκες 

81. Τα πλεονάσµατα θα καταχωρούνται στα Καθολικά Αποθήκης µέσο ∆ελτίου 
Πλεονασµάτων µετά από έγκριση του Προϊσταµένου του Τµήµατος. 

  
Πλεονάσµατα στις 
Κεντρικές Αποθήκες 

82.  Τα πλεονάσµατα στις Κεντρικές Αποθήκες θα καταχωρούνται στα Καθολικά 
Αποθήκης στις τρέχουσες τιµές έκδοσης. Η λογιστική τακτοποίηση θα γίνεται µε 
χρέωση του λογαριασµού προκαταβολών “Κεντρικές Αποθήκες” και πίστωση των 
εσόδων του ∆ηµοσίου. 

 
 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 
  
Η αίτηση και 
έκδοση αποθεµάτων 
να υποστηρίζεται µε 
δελτία 

83.  Κάθε έκδοση αποθεµάτων πρέπει να υποστηρίζεται µε κατάλληλα δελτία. Οι 
εκδόσεις από Τµηµατικές Αποθήκες πρέπει να γίνονται µε το έντυπο Γεν. 32Α και οι 
εκδόσεις από τις Κεντρικές Αποθήκες µε το έντυπο Γεν. 32Β. 

  
Έκδοση 
αποθεµάτων για 
άµεση χρήση 

84.  Αποθέµατα για άµεση χρήση που εκδίδονται από τις Τµηµατικές Αποθήκες 
πρέπει να εκδίδονται µε ∆ελτίο Εκδόσεως (Έντυπο Γεν. 33) στο οποίο να αναφέρεται 
ο τρόπος χρήσης των Αποθεµάτων. 

  
Έκδοση 
εξαρτηµάτων σε 
εργαστήρια 

85.  Η έκδοση εξαρτηµάτων από τις Τµηµατικές Αποθήκες στα εργαστήρια για την 
επιδιόρθωση οχηµάτων ή µηχανηµάτων πρέπει να γίνεται µε ∆ελτίο Εκδόσεως (Έντ. 
Γεν. 99). 

17 
 



  
Πώληση 
αποθεµάτων από 
Τµηµατικές 
Αποθήκες 

86.  Πωλήσεις αποθεµάτων από Τµηµατικές Αποθήκες π.χ. γεωργικών προϊόντων 
πρέπει να αφαιρούνται από τα Καθολικά Αποθήκης µε την απόδειξη είσπραξης που 
εκδίδεται κατά την πώληση τους. 

  
Εκδόσεις 
αποθεµάτων για 
ιδιωτική χρήση 

87.  Σε περίπτωση που αποθέµατα χρειάζονται άµεσα για ιδιωτική χρήση και δεν 
µπορούν να προµηθευτούν από την επιτόπια αγορά αλλά είναι διαθέσιµα σε 
Τµηµατικές ή στις Κεντρικές Αποθήκες, ο Προϊστάµενος του τµήµατος µπορεί κατά 
την κρίση του να εξουσιοδοτήσει την έκδοση τους επί πληρωµή µαζί µε τα 
εγκεκριµένα Τµηµατικά τέλη ή στις τρέχουσες τιµές αγοράς, οποιαδήποτε είναι 
µεγαλύτερη.  Το προϊόν πωλήσεως των αποθεµάτων που εκδίδονται επί πληρωµή θα 
πρέπει να πιστώνεται στην περίπτωση των Τµηµατικών Αποθηκών στα έσοδα και 
στην περίπτωση των Κεντρικών Αποθηκών η επίσηµη αξία των αποθεµάτων να 
πιστώνεται στο Λογαριασµό Προκαταβολών – Κεντρικές Αποθήκες και το υπόλοιπο 
ποσό στα έσοδα. 

  
Εκδόσεις επί δανείω 88.  Η έκδοση οποιωνδήποτε αποθεµάτων επί δανείω σε ιδιώτες ή µη Κυβερνητικούς 

οργανισµούς δεν επιτρέπεται εκτός µε έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών: 
  
 (α)  Η έκδοση επί δανείω αποθεµάτων από Τµηµατικές Αποθήκες από ένα Τµήµα σε 

άλλο πρέπει να εξουσιοδοτείται γραπτώς τόσο από τον Προϊστάµενο του 
εκδίδοντος Τµήµατος όσον και από τον Προϊστάµενο του παραλαµβάνοντος 
Τµήµατος µε κοινοποίηση στο Γενικό Λογιστή και Γενικό Ελεγκτή. 

  
 (β)  Τονίζεται ότι σε καµιά περίπτωση µπορούν να εκδοθούν επί δανείω αποθέµατα 

από τις Κεντρικές Αποθήκες. Σε περίπτωση που κάποιο Τµήµα χρειασθεί την 
έκδοση αποθεµάτων για προσωρινή χρήση πρέπει να εκδοθούν µε δελτίο 
Αιτήσεως και Εκδόσεως µε τον ίδιο τρόπο όπως εκδίδονται τα άλλα αποθέµατα 
όπως προβλέπεται στους Κανονισµούς αυτούς. Αν τα αποθέµατα επιστραφούν σε 
κατάσταση κατάλληλη για επανέκδοση και καταχωρηθούν στα Καθολικά 
Αποθήκης στην τρέχουσα τιµή εκδόσεως κατά την ηµεροµηνία της επιστροφής 
τους. Αν επιστραφούν σε κατάσταση που είναι ακατάλληλη για επανέκδοση σαν 
καινούρια αποθέµατα, θα πρέπει να παραληφθούν σαν µερικώς χρησιµοποιηµένα 
αποθέµατα. 

  
Εκδόσεις 
αχρησιµοποίητων 
αποθεµάτων 

89.  Οποιαδήποτε αποθέµατα παραµένουν αχρησιµοποίητα κατά την αποπεράτωση 
ενός έργου για το οποίο έχουν εκδοθεί, µπορούν κατά την κρίση του Προϊστάµενου 
του Τµήµατος, να µεταφερθούν για χρήση σε άλλο έργο, του ιδίου ή άλλου τµήµατος, 
νοουµένου ότι ο αντίστοιχος Λογιστικός Λειτουργός πληροφορείται κατάλληλα για τη 
διενέργεια της λογιστικής τακτοποίησης. Όλα τα αποθέµατα που παραµένουν 
αχρησιµοποίητα κατά τη συµπλήρωση του έργου για το οποίο έχουν εκδοθεί, θα 
επιστρέφονται στις Τµηµατικές Αποθήκες χωρίς καθυστέρηση και θα καταχωρούνται 
στα Καθολικά Αποθήκης. Η εγγραφή θα υποστηρίζεται από Τµηµατικό ∆ελτίο 
Παραλαβής. Σε περίπτωση που τα πλεονάζοντα αποθέµατα είναι σχετικά µεγάλα και 
είναι είδη που συνήθως φυλάγονται στις Κεντρικές Αποθήκες και δεν προβλέπεται να 
χρησιµοποιηθούν από το ενδιαφερόµενο Τµήµα στο άµεσο µέλλον, τα αποθέµατα 
αυτά πρέπει να επιστρέφονται στις Κεντρικές Αποθήκες. 

  
Παραλαβή και 
έκδοση 
µεταχειρισµένων 
αποθεµάτων 

90. (α) Μεταχειρισµένα αποθέµατα σε χρησιµοποιήσιµη κατάσταση που 
επιστρέφονται σε µια Τµηµατική Αποθήκη µέσω Τµηµατικού ∆ελτίου Παραλαβής 
(Έντυπο Γεν. 29) πρέπει να φυλάγονται χωριστά από τα αχρησιµοποίητα αποθέµατα 
και να καταχωρούνται σε ειδικό Καθολικό Αποθήκης “Αποθήκη Επιστραφέντων 
Μεταχειρισµένων Αποθεµάτων” (Μη χρησιµοποιήσιµα ανταλλακτικά η αξία των 
οποίων είναι πάνω από £100, πρέπει να καταχωρούνται στο Καθολικό Αποθήκης 
“Καθολικό Επιστραφέντων Μεταχειρισµένων Αποθεµάτων”. Πρέπει να δίδεται 
αναφορά στον αριθµό εγγραφής και τύπο του οχήµατος ή µηχανήµατος από το οποίο 
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έχουν αφαιρεθεί. Ανταλλακτικά που αντικαθίστανται από καινούρια η τιµή των 
οποίων είναι µέχρι £100 πρέπει να φυλάγονται ξεχωριστά και να προωθείται η 
επιθεώρηση τους ως παλιοσίδερα από την Επιτροπή µη Χρησιµοποιήσιµων 
Αποθεµάτων). 

  
  (β) (i) Μεταχειρισµένα αποθέµατα σε χρησιµοποιήσιµη κατάσταση που 

επιστρέφονται σε Αποθήκη που η αξία των αποθεµάτων της είναι 
χρεωµένη σε λογαριασµό προκαταβολών, πρέπει να επιθεωρηθούν από 
ένα ανώτερο λειτουργό, ο οποίος θα αποφασίσει κατά πόσο τα 
επιστραφέντα αποθέµατα θα καταχωρηθούν στα Καθολικά Αποθήκης 
είτε σαν ισάξια καινούριων αποθεµάτων σε τρέχουσες τιµές έκδοσης 
κατά την ηµεροµηνία επιστροφής είτε ως αποσβεσθέντα σε µειωµένες 
τιµές. 

  
    (ii) Φθαρµένα αγαθά αµφίβολης χρήσης µπορούν να καταχωρηθούν σε 

Καθολικά “Μεταχειρισµένων Ειδών” για δωρεάν επανέκδοση ή για 
επιθεώρηση από την Επιτροπή µη Χρησιµοποιήσιµων Ειδών. 

  
   (iii)  Η αξία των καινούριων και αχρησιµοποίητων αποθεµάτων τα οποία 

επιστρέφονται µέσα στον ίδιο χρόνο που εκδίδονται, θα χρεώνονται στο 
λογαριασµό Προκαταβολών µε αντίστοιχη πίστωση του κονδυλίου 
δαπανών στο οποίο αρχικά χρεώθηκαν. Σε περίπτωση που τέτοια 
αποθέµατα επιστρέφονται στο επόµενο έτος από εκείνο που εκδόθηκαν, 
η αξία τους θα πρέπει να χρεωθεί στο λογαριασµό Προκαταβολών µε 
αντίστοιχη πίστωση του κονδυλίου εσόδων “Πώληση ∆ιαφόρων 
Ειδών”. 

  
∆ωρεές σε µη 
Κυβερνητικά 
Ιδρύµατα 

91.  Χρησιµοποιήσιµα Κυβερνητικά αποθέµατα ή περιουσία αξίας µέχρι £2.000 που 
δεν χρειάζονται αντικατάσταση, µπορούν να µεταβιβαστούν σε Ιδρύµατα ή 
Οργανισµούς στη ∆ηµοκρατία στην κρίση του Υπουργού Οικονοµικών. Σε περίπτωση 
που η αξία τους υπερβαίνει τις £2.000, πρέπει να εξασφαλισθεί εκ των προτέρων η 
έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου. Κυβερνητική περιουσία που έχει εγκριθεί από 
την αρµόδια Επιτροπή Επιθεωρήσεως ως µη χρησιµοποιήσιµη, µπορεί να 
µεταβιβασθεί σε Ιδρύµατα και Οργανισµούς στη ∆ηµοκρατία στην κρίση του 
Υπουργού Οικονοµικών. 

  
Εξουσιοδότηση για 
υπογραφή δελτίων 
Αιτήσεως και 
Εκδόσεως Αγαθών 

92.  Τα ∆ελτία Αιτήσεως και Εκδόσεως αγαθών πρέπει να υπογράφονται µόνο από 
κατάλληλα εξουσιοδοτηµένους λειτουργούς γραπτώς από τον Προϊστάµενο του 
Τµήµατος. Η εξουσιοδότηση θα δίδεται µε τη συµπλήρωση του εντύπου Γ.Λ.257, 
αντίγραφο του οποίου θα αποστέλλεται στο Γενικό Λογιστή, στο Γενικό Ελεγκτή και 
στο ∆ιευθυντή Τµήµατος Κρατικών Αγορών και Προµηθειών. 

  
Κατάλληλη 
συµπλήρωση του 
∆ελτίου Αιτήσεως 
και Εκδόσεως 
Αγαθών 

93.  Τα ∆ελτία Αιτήσεως και Εκδόσεως Αγαθών πρέπει να είναι αριθµηµένα κατ’΄ 
αύξοντα αριθµό και να κλείνουν µε µια οριζόντια γραµµή κάτω από το τελευταίο είδος 
και µε µια διαγώνια γραµµή διαµέσου των αχρησιµοποίητων γραµµών. Ακριβώς κάτω 
από το τελευταίο είδος να αναγράφεται ο αύξων αριθµός του είδους µε την ακόλουθη 
φράση “τελευταίο είδος ………..”. 

  
Οδηγίες για τη 
συµπλήρωση και 
ετοιµασία ∆ελτίων 
Αιτήσεως και 
Εκδόσεως Αγαθών 

94.  Οδηγίες για τη συµπλήρωση και ετοιµασία των ∆ελτίων Αιτήσεως και Εκδόσεως 
Αγαθών (Έντ. Γεν. 32Β, 32Α και 99) δίδονται στο Παράρτηµα ∆. 

  
Πινακίδες ή 
καρτέλες 

95.  Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιούνται καρτέλες ή πινακίδες µε πλήρη 
περιγραφή των αποθεµάτων, οι εκδόσεις αποθεµάτων πρέπει να καταχωρούνται στις 
πινακίδες από τους Αποθηκάριους. 
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 ∆ΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
∆ελτία 
µεταφοράς 

96.  Τα δελτία µεταφοράς (Έντυπο Γεν. 86) πρέπει να χρησιµοποιούνται σε όλες τις 
περιπτώσεις µεταφοράς αποθεµάτων από ένα τόπο σε άλλο όπως για παράδειγµα η 
µεταφορά αποθεµάτων από το εκτελωνιστικό γραφείο, από τις Κεντρικές Αποθήκες, 
από τις Τµηµατικές Αποθήκες, από ένα επιστάτη σε άλλο ή από ένα ιδιώτη εργολάβο. 
Επίσης τα δελτία µεταφοράς πρέπει να χρησιµοποιούνται για την ενοικίαση 
αυτοκινήτων, µηχανηµάτων και εξοπλισµού. 

  
Ετοιµασία 
δελτίου 
µεταφοράς 

97. Οι λειτουργοί που αιτούνται την έκδοση αποθεµάτων πρέπει να ετοιµάζουν δελτία 
µεταφοράς σε τέσσερα αντίγραφα: Τα τρία αντίγραφα των δελτίων µεταφοράς θα 
αποστέλλονται µαζί µε το δελτίο αιτήσεως και εκδόσεως αγαθών. ∆ύο αντίγραφα των 
δελτίων µεταφοράς θα παραδοθούν από τον οδηγό στον παραλήπτη στον τόπο όπου 
θα παραδοθούν τα υλικά και το τρίτο αντίγραφο αφού υπογραφεί από τον παραλήπτη 
θα κρατηθεί από τον οδηγό. Αν ο οδηγός είναι ιδιώτης εργολάβος, το αντίγραφο του 
δελτίου µεταφοράς θα χρησιµοποιηθεί για τεκµηρίωση του τιµολογίου για σκοπούς 
πληρωµής. Οι κυβερνητικοί οδηγοί θα φυλάσσουν το ένα αντίγραφο του δελτίου 
µεταφοράς για τεκµηρίωση της καταχώρισης στο ηµερολόγιο του αυτοκινήτου. Ο 
παραλήπτης θα αποστείλει ένα αντίγραφο του δελτίου µεταφοράς στο λειτουργό που 
έχει ζητήσει την έκδοση των αγαθών ο οποίος θα το συγκρίνει µε το δελτίο αιτήσεως 
και εκδόσεως αγαθών και να σηµειώσει οποιεσδήποτε διαφορές. 

  
Έκδοση ∆ελτίου 
Μεταφοράς σε 
Εργολάβους 

98. Οι επιστάτες που παραλαµβάνουν υλικά καθώς και για την ενοικίαση 
µηχανηµάτων και εξοπλισµού από ιδιώτες εργολάβους θα ετοιµάζουν δελτία 
µεταφοράς σε τέσσερα αντίγραφα και θα υπογράφουν ως παραλήπτες. Το ένα 
αντίγραφο θα δίδεται στον οδηγό και δύο αντίγραφα θα στέλνονται στα Κεντρικά 
Γραφεία του Τµήµατος που υπηρετούν. 

 
 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 
Μετατροπή 
αποθεµάτων 

99.  Μετατροπή σηµαίνει την αλλαγή της µορφής ενός είδους αποθέµατος είτε µε την 
ανάµειξη του µε ένα ή περισσότερα είδη αποθεµάτων είτε µε την αλλαγή της µορφής 
του αποθέµατος σε άλλο είδος.  Τα αποθέµατα θα µετατρέπονται  µε την έγκριση του 
Προϊσταµένου του Τµήµατος ή άλλου εξουσιοδοτηµένου λειτουργού. Η µετατροπή 
µπορεί να γίνει: 
 
(α)   µέσα στο ίδιο Τµήµα, 
(β)  από ένα Τµήµα (π.χ. Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων) κατόπιν παρακλήσεως από ένα 

άλλο Τµήµα και 
(γ)    από ιδιώτες εργολάβους στους οποίους εκδίδονται τα αποθέµατα για µετατροπή. 

  
Μετατροπή από το 
ίδιο το Τµήµα 

100.  Όταν η µετατροπή γίνεται από το ίδιο το Τµήµα ή από ένα Τµήµα εκτός του 
Τµήµατος ∆ηµοσίων ΄Έργων για ένα άλλο Τµήµα, τα αποθέµατα για µετατροπή θα 
εκδίδονται από την Αποθήκη µε ∆ελτίο εκδόσεως και θα αποστέλλονται στον 
υπεύθυνο λειτουργό του Εργαστηρίου µαζί µε το ∆ελτίο Μετατροπής (΄Εντ. Γεν. 31) 
σε δύο αντίγραφα. Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου αφού παραλάβει τα αποθέµατα θα 
υπογράψει το ∆ελτίο Εκδόσεως ως παραλήπτης και θα κρατήσει και τα δύο αντίγραφα 
του ∆ελτίου Μετατροπής. Όταν συµπληρωθεί η µετατροπή ο υπεύθυνος του 
εργαστηρίου θα επιστρέψει τα µεταποιηµένα είδη µαζί µε οποιαδήποτε πλεονάσµατα 
υλικών στον Αποθηκάριο, ο οποίος θα υπογράψει και τα δύο ∆ελτία Μετατροπής. Το 
αντίγραφο του ∆ελτίου Μετατροπής θα επιστραφεί στον υπεύθυνο του εργαστηρίου. 
Τα µεταποιηµένα αντικείµενα και τα πλεονάσµατα υλικών που επιστρέφονται θα 
καταχωρούνται στα Καθολικά Αποθήκης. 
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Μετατροπή από το 
Τµήµα ∆ηµοσίων 
Έργων 

101.  Μετατροπές που γίνονται εκ µέρους άλλων Τµηµάτων από το Τµήµα ∆ηµοσίων 
Έργων θα ελέγχονται µέσω ενός Λογαριασµού Προκαταβολών για κάθε έργο. Όταν 
συµπληρωθεί η µετατροπή τα υλικά και εργατικά που καταχωρήθηκαν στον κάθε 
Λογαριασµό Προκαταβολών θα συνοψίζονται τόσο ποσοτικά όσο και σε αξία σε 
∆ελτίο Μετατροπής. Τα κατασκευασθέντα είδη θα εκδίδονται στο Τµήµα που τα 
παρήγγειλε µε ∆ελτίο Αιτήσεως και Εκδόσεως. 

  
Μετατροπές από 
ιδιώτες εργολάβους 

102.  Όταν τα αποθέµατα εκδίδονται σε ιδιώτη εργολάβο τα υλικά θα εκδίδονται µε 
∆ελτίο Εκδόσεως Αποθεµάτων και όταν τα κατασκευασθέντα είδη επιστραφούν θα 
συµπληρώνεται κατάλληλα το δελτίο Μετατροπής (Έντυπο Γεν. 31). 

  
Πιστοποίηση 
µετατροπής 

103.  Ο λειτουργός ο οποίος εξουσιοδοτεί τη µετατροπή θα πρέπει να πιστοποιήσει στο 
αντίστοιχο µέρος του ∆ελτίου Μετατροπής ότι έχει ικανοποιηθεί αναφορικά µε τα 
υλικά που έχουν προµηθευτεί ότι έχουν χρησιµοποιηθεί ή επιστραφεί. 

 
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 
Πιστοποιητικά 
παράδοσης και 
παραλαβής 

104.  Όταν αγαθά, έπιπλα, εξοπλισµός, µηχανήµατα, εξαρτήµατα, βιβλία ή όργανα 
καταχωρηµένα σε Καθολικά Αποθήκης ή σε µητρώα Κινητής Περιουσίας 
µεταβιβάζονται από την ευθύνη ενός λειτουργού σε άλλο λειτουργό θα ετοιµάζεται το 
πιστοποιητικό “Παράδοσης Παραλαβής” σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ε. 

  
Ετοιµασία 
πιστοποιητικών 
Παράδοσης/ 
Παραλαβής 

105. Το πιστοποιητικό Παράδοσης/Παραλαβής θα ετοιµάζεται σε τέσσερα αντίγραφα, 
ένα αντίγραφο για τον Αποθηκάριο, ένα για το αντίστοιχο Τµήµα και ανά ένα 
αντίγραφο για το Γενικό Λογιστή και Γενικό Ελεγκτή. 

  
Αποχώρηση 
Λειτουργού πριν να 
αντικατασταθεί 

106. Σε περίπτωση που ο παραδίδων λειτουργός αποχωρήσει πριν την άφιξη του 
λειτουργού που θα τα παραλάβει τα αποθέµατα ο δεύτερος µαζί µε ένα άλλο 
λειτουργό που θα ορίσει ο Προϊστάµενος του Τµήµατος πρέπει να ελέγξουν αµέσως 
τα αποθέµατα και να υποβάλουν έκθεση στο ∆ιευθυντή µαζί µε τυχόν πλεονάσµατα ή 
ελλείµµατα. 

  
Ευθύνη για 
ελλείµµατα 

107.  Ο λειτουργός που παραδίδει θα είναι υπεύθυνος για όλα τα ελλείµµατα που 
αναφέρονται στο πιστοποιητικό Παράδοσης/ Παραλαβής και ο λειτουργός που 
παραλαµβάνει θα είναι υπεύθυνος για ελλείµµατα που δυνατόν να προκύψουν σε 
µεταγενέστερο στάδιο εφόσον οι αποθήκες θα παραµείνουν υπό τον έλεγχό του. 

 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΕ ΜΗΤΡΩΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 
Αποθέµατα 
καταχωρηµένα σε 
µητρώα κινητής 
περιουσίας 

108.  Αποθέµατα κεφαλαιουχικής φύσεως όπως µηχανήµατα, εξοπλισµός, 
µηχανοκίνητα οχήµατα, γραφειακός εξοπλισµός, έπιπλα, βιβλία κ.τ.λ. εξαιρουµένης 
της γραφικής ύλης που αγοράζονται ή προµηθεύονται στα κυβερνητικά γραφεία ή 
κυβερνητικές οικίες ή από δηµόσιους υπαλλήλους για την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους θα καταχωρούνται σε κατάλληλα µητρώα που καθορίζονται από τους 
Κανονισµούς αυτούς. Γυαλικά και οικιακά σκεύη αξίας κάτω των £15 δεν θα 
καταχωρούνται στα Μητρώα Κινητής Περιουσίας. 
Ο αριθµός αναφοράς του ∆ελτίου Προµήθειας Αγαθών, του ∆ελτίου Αιτήσεως και 
Εκδόσεως Αγαθών ή άλλου ∆ελτίου που υποστηρίζουν την προµήθεια του 
αποθέµατος, πρέπει να καταχωρούνται στο Κεντρικό Μητρώο Κινητής Περιουσίας 
και η σελίδα του Μητρώου να καταχωρείται στο αντίστοιχο ∆ελτίο. Τα αποθέµατα 
αυτά θα παραµείνουν καταχωρηµένα στο Μητρώο Κινητής Περιουσίας µέχρι που να 
διαγραφούν για ένα από τους ακόλουθους λόγους:- 
 
(α)  Όταν εξασφαλισθεί έγκριση για διαγραφή τους λόγω καταστροφής, διαθέσεως ή 

ελλείµµατος 
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(β)   Όταν µεταφερθούν σε άλλο Τµήµα. 
  
΄Ελεγχος 
αποθεµάτων 
καταχωρηµένα σε 
Μητρώο Κινητής 
Περιουσίας 

109.  Επιπρόσθετα µε το Κεντρικό Μητρώο Κινητής Περιουσίας που αναφέρεται στον 
Κανονισµό 108 πιο πάνω, το οποίο θα τηρείται σαν Λογαριασµός Ελέγχου, θα 
τηρούνται επίσης αναλυτικά στοιχεία για κάθε δωµάτιο ή χώρο ξεχωριστά στο Έντυπο 
Γεν. 56. Για το σκοπό αυτό πρέπει να ορισθεί ένας Λειτουργός για την τήρηση του 
Αναλυτικού Μητρώου στοιχείων. Ο λειτουργός αυτός θα διεξάγει φυσική 
καταµέτρηση των αποθεµάτων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του στις 30 Ιουνίου και 
31 ∆εκεµβρίου κάθε χρόνου και θα υποβάλλει έκθεση στο Λειτουργό που είναι 
υπεύθυνος για το Κεντρικό Μητρώο Κινητής Περιουσίας. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν διαφορές, αυτές θα αναφέρονται στη σχετική έκθεση. Τυχόν µετακινήσεις 
αποθεµάτων από ένα δωµάτιο σ΄ άλλο, αυτές θα καταχωρούνται στο αναλυτικό 
Μητρώο και όχι στο Κεντρικό Μητρώο. Οι Λειτουργοί που είναι υπεύθυνοι για την 
τήρηση των εν λόγω Μητρώων πρέπει να τηρούν πλήρως ενηµερωµένα και οι τυχόν 
διαφορές να διερευνούνται και να τακτοποιούνται ανάλογα. 

  
Ετήσιο 
πιστοποιητικό 
επιθεώρησης 

110.  Οι Προϊστάµενοι Τµηµάτων πρέπει να υποβάλλουν κάθε χρόνο στο Γενικό 
Λογιστή, µε κοινοποίηση στο Γενικό Ελεγκτή, βεβαίωση που να πιστοποιεί ότι έχουν 
επιθεωρήσει όλα τα Τµηµατικά Μητρώα Κινητής Περιουσίας, ότι οι καταχωρήσεις για 
το έτος έχουν συµπληρωθεί, είναι κατάλληλα εξουσιοδοτηµένες, τα υπόλοιπα των 
αποθεµάτων που παρουσιάζονται στα Μητρώα έχουν αντιπαραβληθεί µε φυσική 
καταµέτρηση των αποθεµάτων και οι τυχόν διαφορές έχουν τακτοποιηθεί. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο µέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε 
χρόνου αναφορικά µε τον προηγούµενο χρόνο. 

  
΄Ελεγχος εργαλείων, 
οργάνων 
χωροµέτρησης κ.ά. 
καταχωρηµένα σε 
Μητρώα Κινητής 
Περιουσίας 

111. Εργαλεία, χωροµετρικά όργανα ή εξοπλισµός που εκδίδεται προσωπικά σε 
λειτουργούς, επιστάτες και άλλους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους πρέπει να 
καταχωρούνται σε προσωπικές µερίδες στο Μητρώο Κινητής Περιουσίας ή άλλο 
κατάλληλο µητρώο. Ο κάθε Λειτουργός στον οποίο εκδίδονται τέτοια εργαλεία ή 
όργανα, πρέπει να υποβάλλει κάθε έξι µήνες στις 30 Ιουνίου και 31 ∆εκεµβρίου 
έκθεση αναφορικά µε τα όργανα αυτά στο λειτουργό που είναι υπεύθυνος για την 
τήρηση του Μητρώου Κινητής Περιουσίας. Η έκθεση πρέπει να συνοδεύεται µε 
λεπτοµερή κατάλογο των εργαλείων και εξοπλισµού που βρίσκεται υπό την ευθύνη 
του Λειτουργού. Σε περίπτωση που κάποιος λειτουργός δεν χρειάζεται πλέον τα 
εργαλεία ή εξοπλισµό για την εκτέλεση των καθηκόντων του σαν αποτέλεσµα 
µεταθέσεως, προαγωγής ή αφυπηρέτησης, πρέπει αµέσως να τα επιστρέφει στον 
Προϊστάµενο του Τµήµατος. Σε περίπτωση που εργαλεία ή εξοπλισµός δεν 
επιστραφούν η αξία τους θα αποκόπτεται από το µισθό, τη σύνταξη ή άλλης οφειλής 
προς το Λειτουργό. 

  
 112. Έχει διαγραφεί. 

 
 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΑΞΙΑ 

ΕΧΕΙ ΧΡΕΩΘΕΙ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 
 

Λογιστική 
διαδικασία 

113.  Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Κρατικών Αγορών και Προµηθειών θα τηρεί ένα 
“Λογαριασµό Προκαταβολών – Αποθέµατα των οποίων η αξία δεν έχει χρεωθεί σε 
κατάλληλο κονδύλι του Προϋπολογισµού” ο οποίος θα χρεώνεται µε την αξία των 
αποθεµάτων που παραλαµβάνονται και θα πιστώνεται µε την αξία των αποθεµάτων 
που εκδίδονται. Η αντίστοιχη χρέωση θα γίνει στο κατάλληλο κονδύλι του έργου για 
το οποίο έχουν εκδοθεί τα αποθέµατα. 

  
Υπολογισµός αξίας 
παραλαβών και 
εκδόσεων 

114. Οι παραλαβές αποθεµάτων πρέπει να καταχωρούνται στα Καθολικά Αποθήκης 
στην τιµή αγοράς. 
 Οι εκδόσεις αποθεµάτων πρέπει να καταχωρούνται στη µέση τιµή αγοράς η 
οποία θα υπολογίζεται στο επόµενο πολλαπλάσιο του σεντ, της κάθε µονάδας 
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µετρήσεως του κάθε αποθέµατος. Η τιµή έκδοσης θα αναθεωρείται όταν θα γίνονται 
νέες παραλαβές αποθεµάτων. 
 Για την κάθε νέα παραλαβή αποθεµάτων θα ετοιµάζονται ∆ελτία Κοστολόγησης 
στα οποία θα παρουσιάζονται οι υπολογισµοί της αναθεωρηµένης τιµής πωλήσεως. Τα 
∆ελτία Κοστολόγησης πρέπει να επισυνάπτονται στο ∆ελτίο Παραλαβής (Έντυπο Γεν. 
19) που αφορά την κάθε παραλαβή. 

  
Καθολικά αποθήκης  115.  Οι παραλαβές και εκδόσεις των αποθεµάτων πρέπει να καταχωρούνται στα 

Καθολικά Αποθήκης τόσο σε ποσότητα όσο και σε αξία. 
  
Συµφιλίωση 
κατάστασης 
υπολογισµού αξίας 
αποθεµάτων µε το 
Λογαριασµό 
Προκαταβολών 

116.  Στο τέλος του οικονοµικού έτους η αξία των υπολοίπων των αποθεµάτων όπως 
παρουσιάζονται στα Καθολικά Αποθήκης θα εξάγεται σε “Κατάσταση υπολογισµού 
αξίας των Αποθεµάτων”. Η συνολική αξία της κατάστασης αυτής πρέπει να 
συµφιλιώνεται µε το υπόλοιπο του Λογαριασµού Προκαταβολών – Αποθέµατα των 
οποίων η αξία δεν έχει χρεωθεί σε κατάλληλο κονδύλι του Προϋπολογισµού, όπως 
περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ. 
 
Η κατάσταση υπολογισµού αξίας των αποθεµάτων µαζί µε δύο αντίγραφα της 
συµφιλίωσης του Λογαριασµού Προκαταβολών, πρέπει να υποβάλλεται στο Γενικό 
Λογιστή. 

  
Κέρδος από τη 
στρογγυλοποίηση 
της τιµής έκδοσης 

117. Το “κέρδος” που συνεπάγεται από τη στρογγυλοποίηση της τιµής έκδοσης προς 
το επόµενο πολλαπλάσιο του σεντ θα χρεώνεται στο Λογαριασµό προκαταβολών και 
θα πιστώνονται τα έσοδα µια φορά το χρόνο. 

  
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ,  

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 

Προµήθεια Επίπλων 
και Εξοπλισµού 

118. Η προµήθεια επίπλων γραφείου και εξοπλισµού γίνεται από το Τµήµα ∆ηµοσίων 
΄Εργων, εκτός αν έχει γίνει πρόνοια για ειδικό εξοπλισµό στους Προϋπολογισµούς του 
οικείου Τµήµατος. Η προµήθεια ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού γίνεται από το 
Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών. 

  
Μητρώα 119. (1) Οι οικείοι Προϊστάµενοι Τµηµάτων διασφαλίζουν ότι τηρούνται µητρώα για 

όλα τα έπιπλα και εξοπλισµό στα Τµήµατά τους. Οι υπάλληλοι θα είναι προσωπικά 
υπεύθυνοι για τον εξοπλισµό που βρίσκεται στο µητρώο κάτω από τον έλεγχό τους. 
 

  (2) Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος ∆ηµοσίων ΄Εργων είναι υπεύθυνος για την 
τήρηση µητρώου των κρατικών επίπλων και εξοπλισµού των κρατικών κατοικιών. 

  
  (3) Όλα τα κρατικά έπιπλα και εξοπλισµός θα πρέπει να σφραγίζονται µε 

διακριτική κυβερνητική σφραγίδα 
  
  (4) Λεπτοµερείς οδηγίες αναφορικά µε τη διαδικασία καταχώρισης και ελέγχου 

στο Μητρώο Περιουσιακών Στοιχείων περιλαµβάνονται στους σχετικούς 
Κανονισµούς. 

  
 120. Παραχώρηση όλων των κυβερνητικών οχηµάτων και µηχανηµάτων στα Τµήµατα 

γίνεται από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών, εκτός αν 
υπάρχουν ειδικές διευθετήσεις. 

  
 121. Οι οικείοι Προϊστάµενοι Τµηµάτων είναι άµεσα υπεύθυνοι για όλα τα οχήµατα 

και µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται στο Τµήµα τους. 
  
 122.  (1) Τα ακόλουθα έγγραφα θα τηρούνται αναφορικά µε όλα τα κυβερνητικά 

οχήµατα και µηχανήµατα: 
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 (α)  Σηµειωµατάριο διαδροµής οχηµάτων ή βιβλίο καταχωρίσεως µηχανών, 
  
 (β)  Μηνιαίο φύλλο κοστολογίου (π.χ. φόρµα Γεν. 52) και 
  
 (γ)  Κατάλογος εργαλείων, ανταλλακτικών και κινητού εξοπλισµού. 
  
 Από τα πιο πάνω έγγραφα, τα στο (α) και (γ) πρέπει να µεταφέρονται, να είναι πάντοτε 

ενηµερωµένα και διαθέσιµα για έλεγχο. 
  
  (2) Οι οικείοι Προϊστάµενοι Τµηµάτων ή εξουσιοδοτηµένοι από αυτούς 

λειτουργοί, θα υπογράφουν τα Σηµειωµατάρια διαδροµών και τα µηνιαία φύλλα 
κοστολογίου στο τέλος κάθε µήνα. Επίσης, πάντοτε θα γίνεται αναφορά στο 
διατακτικό για τα καύσιµα που περιλήφθηκαν. 

  
Κυβερνητικά 
Οχήµατα  

123.  Όταν ένα νέο όχηµα ή µέρος µηχανήµατος ή εξάρτηµα φθάσει στην Κύπρο 
συναρµολογείται, αν είναι ανάγκη, και επιθεωρείται από το Τµήµα 
Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών και µετά παραλαµβάνεται από το Τµήµα από το 
οποίο παραγγέλθηκε. 

  
 124.  Αποτελεί καθήκον των οικείων Προϊσταµένων Τµηµάτων να διασφαλίζουν ότι τα 

κυβερνητικά οχήµατα και µηχανήµατα: 
  
 (α)  συντηρούνται και επιδιορθώνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του Τµήµατος 

Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών, 
  
 (β)  οδηγούνται µόνο από εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους, 
  
  
 (γ)  χρησιµοποιούνται µόνο για εξουσιοδοτηµένα ταξίδια και 
  
 (δ)   σταθµεύονται σε ασφαλισµένα µέρη και προφυλάσσονται από κλοπή και ζηµιά. 

 
 125. (1) Τα κυβερνητικά οχήµατα παραχωρούνται για την αποδοτική και οικονοµική 

λειτουργία της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας. Κανένα κυβερνητικό όχηµα δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για ιδιωτικούς σκοπούς χωρίς την έγκριση του Υπουργείου 
Οικονοµικών. 
 

  (2) Τα κυβερνητικά οχήµατα θα σταθµεύουν στο γραφείο ή άλλο µέρος ύστερα 
από εξουσιοδότηση του οικείου Προϊσταµένου. 

  
 126. Οι οικείοι Προϊστάµενοι Τµηµάτων οφείλουν:- 
  
 (α)  να τονίζουν στους οδηγούς την ανάγκη για τη δέουσα φροντίδα των οχηµάτων, 
  
 (β)  σε περίπτωση κατά την οποία δηµόσιος υπάλληλος έχει καθήκον και υποχρέωση 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων να χρησιµοποιήσει ως οδηγός όχηµα που 
ανήκει στη ∆ηµοκρατία πρέπει να προειδοποιηθεί για την πιθανή αστική ευθύνη 
του, σύµφωνα µε το άρθρο 70 του περί ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Νόµου, και να 
ενηµερωθεί για την έκταση της ευθύνης αυτής, 

  
 (γ)  να απαγορεύουν στους οδηγούς να παίρνουν επιβάτες στο δρόµο. 
  
 127.  Κανένας υπάλληλος στον οποίο παραχωρήθηκε κυβερνητικό όχηµα δεν µπορεί 

να λαµβάνει οδοιπορικά για ιδιωτικό όχηµα, εκτός αν ο Προϊστάµενος του Τµήµατος 
θεωρήσει δικαιολογηµένη τέτοια πληρωµή. 
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Επιδιόρθωση 
Κυβερνητικών 
Οχηµάτων και 
Μηχανηµάτων 

128. Επιδιορθώσεις σ΄ όλα τα κυβερνητικά οχήµατα και µηχανήµατα θα γίνονται από 
το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών, εκτός αν η υπηρεσία αυτή έχει 
εγκρίνει άλλες διευθετήσεις. 

  
 129.  Η αντικατάσταση των κοινόχρηστων µηχανηµάτων και οχηµάτων αποτελεί 

ευθύνη του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών υπηρεσιών που υποβάλλει τις σχετικές 
προτάσεις στον Προϋπολογισµό. Για την αντικατάσταση των µη κοινόχρηστων 
µηχανηµάτων και οχηµάτων, τα Τµήµατα υποβάλλουν έγκαιρα τις εισηγήσεις τους 
στο Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών, που αφού λάβει υπόψη του τη 
µηχανική κατάσταση και την ηλικία τους προωθεί ανάλογα την υποβολή της σχετικής 
πρότασης στον Προϋπολογισµό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  “Α” 
 

∆ΕΙΓΜΑ 
 

ΜΗΤΡΩΟ ΛΥΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
 

(Κ.Α. 14) 
 

 
Ηµεροµηνία 
Παραλαβής 

Αριθµός 
∆ελτίου 
Αιτήσεως  

& Εκδόσεως 

 
Αύξων  
Αριθµός 

 
Ηµεροµηνία 
Έκδοσης 

 
Αναφορά 
στη Σελίδα 
Καθολικού 

 
Υπογραφή 
Παραλήπτη 

Ηµεροµηνία 
Απόσυρσης 
από το  
Καθολικό 
Αποθήκης 

 
 

Παρατηρήσεις 
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Τα Παραρτήµατα «Β» και «Γ» έχουν διαγραφεί (Κανονισµοί 31 και 33). 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “∆” 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΚΑΙ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ  ∆ΕΛΤΙΩΝ  ΑΙΤΗΣΕΩΣ  
ΚΑΙ  ΕΚ∆ΟΣΕΩΣ  ΈΝΤΥΠΑ  ΓΕΝ.  32Β,  32Α  ΚΑΙ  99 

 
1. (Α)  Έντυπο Γεν. 32Β.  Το ∆ελτίο θα συµπληρώνεται σε πέντε αντίγραφα. Το φύλλο µε αριθµό 5, που 

αποτελεί το πρωτότυπο, πρέπει να συµπληρώνεται µε µελάνι και τα υπόλοιπα φύλλα ταυτόχρονα 
µε τη χρήση λαδόκολλας, ώστε τα φύλλα 4, 3, 2 και 1 να αποτελούν πιστά αντίγραφα του φύλλου 
µε αριθµό 5. 

  
 (Β)  Έντυπο Γεν. 32Α.  Το ∆ελτίο θα συµπληρώνεται σε τρία αντίγραφα. Το φύλλο µε αρ. 3, που 

αποτελεί το πρωτότυπο πρέπει να συµπληρώνεται µε µελάνι και τα υπόλοιπα φύλλα ταυτόχρονα 
µε τη χρήση λαδόκολλας ώστε τα φύλλα µε αρ. 2 και 1 να αποτελούν πιστά αντίγραφα του φύλλου 
µε αρ. 3. 

  
2. Οι ακόλουθες λεπτοµέρειες πρέπει να καταχωρούνται στα ∆ελτία από το λειτουργό που τα 

εξουσιοδοτεί: 
  
 (I)  Ο τίτλος του Λειτουργού και το τµήµα στο οποίο απευθύνεται (π.χ. ∆ιευθυντή Τµήµατος 

Κρατικών Αγορών και Προµηθειών, Λευκωσία. Αποθηκάριο, Τµήµα Κτηµατολογίου και 
Χωροµετρίας, Λάρνακα). 

  
 (ΙΙ)  Το Κεφάλαιο και Άρθρο ∆απανών στο οποίο θα χρεωθεί η αξία των αποθεµάτων που θα 

εκδοθούν. Αναφορικά µε το Έντυπο Γεν. 32Β να συµπληρωθεί ολόκληρος ο κώδικας χρέωσης 
της αξίας των αποθεµάτων. 

  
 (ΙΙΙ)   Την ηµεροµηνία εξουσιοδότησης του ∆ελτίου. 
  
 (IV)  Τον τίτλο του Λειτουργού που εξουσιοδοτεί το ∆ελτίο. Το Τµήµα καθώς και η έδρα του 

Γραφείου που ετοιµάζει το ∆ελτίο πρέπει να καταχωρούνται µε σαφήνεια (π.χ. Επαρχιακός 
Μηχανικός Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων Λεµεσού ή Κτηνιατρικός Λειτουργός Λεµεσού). 

  
 (V)  Στη στήλη µε αρ. 1 πρέπει να καταχωρούνται µε σαφήνεια µε αριθµούς και ολογράφως η 

αιτούµενη ποσότητα καθώς και η µονάδα µέτρησης (π.χ. 15 - µέτρα/κιλά/ζεύγη/δωδεκάδες ή 
αριθµό - οποιαδήποτε και να είναι η µονάδα µέτρησης). 

  
 (VI)  Στη στήλη µε αρ. 2 πρέπει να καταχωρείται η πλήρης περιγραφή των αιτούµενων αποθεµάτων 

(π.χ. κυπριακή ξυλεία, πεύκος 6 µέτρα Χ 4 εκ. Χ 2 εκ., ερµάρια σιδερένια µε 4 συρτάρια). 
  
 (VII) Όλα ζητούµενα είδη αποθεµάτων πρέπει να αριθµούνται κατά αύξοντα αριθµό. Το ∆ελτίο 

Αιτήσεως και Εκδόσεως Αγαθών πρέπει να κλείνει µε µια οριζόντια γραµµή κάτω από το 
τελευταίο είδος αποθέµατος και µε µια διαγώνια γραµµή στον αχρησιµοποίητο χώρο. Κάτω από 
το τελευταίο είδος αποθέµατος να καταχωρείται ο αύξων αριθµός του αποθέµατος αυτού µε 
αριθµό και ολογράφως ως εξής “Τελευταίο είδος αριθµός . . . . . . . . . . .”. 

  
 (VIII)  Μετά τη συµπλήρωση του δελτίου αιτήσεως και εκδόσεως αγαθών θα υπογραφεί από 

κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο λειτουργό ο οποίος θα µονογράψει αµέσως µετά τη σηµείωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2(VII). Τυχόν ουσιώδεις τροποποιήσεις στο δελτίο πρέπει να 
επιβεβαιωθούν µε την υπογραφή του λειτουργού αυτού. 

 (IX)  Οι υπόλοιπες στήλες και οι άλλοι χώροι του εν λόγω δελτίου πρέπει να παραµείνουν κενοί στο 
στάδιο αυτό. 

  
3. (Ι)  Τα φύλλα του εντύπου Γεν. 32Β µε αριθµό 5, 4, 3 και 2 ή τα φύλλα του εντύπου Γεν. 32Α µε 
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αριθµό 3 και 2 πρέπει να αποκόπτονται από το βιβλίο και να αποστέλλονται στον αποθηκάριο 
από τον οποίο θα εκδοθούν τα αποθέµατα. 

  
 (ΙΙ)  Ο αποθηκάριος ο οποίος θα εκδώσει τα αποθέµατα πρέπει να συµπληρώσει πάνω σε όλα τα 

φύλλα αιτήσεως και εκδόσεως υλικών την ποσότητα που θα εκδοθεί και τη µονάδα µέτρησης. 
Όλες αυτές οι καταχωρήσεις πρέπει να γίνουν µε µελάνι στο πρωτότυπο δελτίο (φύλλο αριθµός 
5 του εντύπου Γεν. 32Β και φύλλο αρ. 3 του εντύπου Γεν. 32Α) µε ταυτόχρονη συµπλήρωση 
των υπολοίπων φύλλων µε τη χρήση λαδόκολλας. 

  
 (ΙΙΙ)  Οι χώροι που αναφέρονται στην ηµεροµηνία έκδοσης των αποθεµάτων, στην υπογραφή του 

αποθηκάριου, στην υπογραφή του παραλήπτη και στην ηµεροµηνία παραλαβής πρέπει να 
συµπληρωθούν κατά την έκδοση των αποθεµάτων. Στην περίπτωση που η υπογραφή του 
παραλήπτη είναι δυσανάγνωστη πρέπει να αναγράφεται το όνοµα του κάτω από την υπογραφή. 

  
 (IV)  Σε περίπτωση που τα αποθέµατα θα αποσταλούν µε το Ταχυδροµείο ή µε άλλο µέσο είναι 

εµφανές ότι ο λειτουργός που εξουσιοδοτεί το δελτίο αιτήσεως και εκδόσεως ή άλλος 
κατάλληλα εξουσιοδοτηµένος λειτουργός δεν θα είναι σε θέση να πιστοποιήσει την παραλαβή 
των αποθεµάτων κατά την έκδοσή τους. Στην περίπτωση αυτή η διακίνηση των αποθεµάτων 
πρέπει να διασφαλιστεί µε την έκδοση δελτίου µεταφοράς (Έντυπο Γεν. 86) από τον 
αποθηκάριο που εκδίδει τα αποθέµατα. 

  
 (V)  Μετά τη χορήγηση των υλικών τα φύλλα αρ. 4 και 3 θα επιστραφούν στο Τµήµα που ζήτησε τα 

υλικά. Το φύλλο αρ. 4 πρέπει να επικολληθεί στο αντίστοιχο αρ. 1, το δε αρ. 3 να συναφθεί στα 
Έντυπα καταχώρισης µηνιαίων δαπανών. Το φύλλο αρ. 2 πρέπει να δοθεί στο άτοµο που 
παρέλαβε τα υλικά. 

  
4. Αν τα αποθέµατα προορίζονται για άµεση χρήση και δεν καταχωρηθούν σε καθολικά αποθήκης, το 

Τµήµα που τα παρέλαβε πρέπει να φροντίσει ώστε να καταχωρηθεί στο δελτίο αιτήσεως και εκδόσεως 
ότι τα αποθέµατα προορίζονται για άµεση χρήση, καθώς και την επακριβή περιγραφή της κατάληξής 
τους. 

  
5. Το Έντυπο Γεν. 99 προορίζεται για χρήση µόνο από Τµήµατα ή Υπηρεσίες στα οποία λειτουργούν 

εργαστήρια και φυλάγονται αποθέµατα εξαρτηµάτων για χρήση από τα εργαστήρια. 
  
6. Το Έντυπο Γεν. 99 εκτυπώνεται σε τρία αντίγραφα, αριθµηµένο κατά αύξοντα αριθµό και 

χρησιµοποιείται τόσο σαν δελτίο αιτήσεως όσο και σαν δελτίο εκδόσεως, όπως περιγράφεται πιο κάτω: 
  
 (Ι)  Υπεύθυνος επιστάτης του εργαστηρίου, µετά από επιθεώρηση ενός αυτοκινήτου ή 

µηχανήµατος που χρειάζεται επιδιόρθωση, θα συµπληρώσει το Έντυπο Γεν. 99 σε συνεννόηση 
µε τον Αποθηκάριο του Τµήµατος του για την ορθή περιγραφή και αριθµό του εξαρτήµατος 
που χρειάζεται, και να το παρουσιάσει στον Προϊστάµενο του εργαστηρίου για εξουσιοδότηση. 

  
 (ΙΙ)  Το κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο έντυπο θα προσκοµιστεί στον αποθηκάριο του τµήµατος ο 

οποίος θα εκδώσει τα απαιτούµενα αποθέµατα. Το έντυπο θα υπογραφεί τόσο από τον εκδότη 
όσο και από τον παραλήπτη στον κατάλληλο χώρο. 

  
 (ΙΙΙ)  Ο αποθηκάριος του Τµήµατος θα αποκόψει το πρωτότυπο και το αντίγραφο του εντύπου, θα 

φυλάξει το πρωτότυπο για σκοπούς καταχώρισης στο Καθολικό Αποθήκης και το αντίγραφο θα 
επισυναφθεί στην κάρτα εργασίας (Job Sheet) που θα αποσταλεί στο εργαστήριο που 
επιδιορθώνεται το µηχάνηµα για σκοπούς ενηµέρωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Ε” 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΤΜΗΜΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

Με το παρόν πιστοποιώ ότι τα υπόλοιπα που παρουσιάζονται στα Καθολικά Αποθήκης ή 
στα Μητρώα που αναφέρονται πιο κάτω, αποτελούν όλα τα αποθέµατα που βρίσκονται 
υπό την ευθύνη µου και που τώρα παραδίδονται. Εξ όσων καλά γνωρίζω και πιστεύω, οι 
ποσότητες των υπολοίπων των αποθεµάτων που παρουσιάζονται στα Καθολικά 
Αποθήκης ή Μητρώα αντιπροσωπεύουν τα αποθέµατα του κάθε είδους που βρίσκονται 
στην αποθήκη κατά την ηµεροµηνία . . . . . . . . . . . . . . . . . . , εκτός των όσων 
περιγράφονται αναλυτικά στην κατάσταση πλεονασµάτων και ελλειµµάτων που 
επισυνάπτεται, και επιπρόσθετα τα αποθέµατα που παραδίδονται τώρα είναι όλα σε καλή 
κατάσταση εκτός αν περιγράφονται διαφορετικά στα Καθολικά Αποθήκης ή Μητρώα. 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ  ΑΠΟΘΗΚΗΣ / ΜΗΤΡΩΩΝ 
 
1. 
 
2. 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ / ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 
(Επισυνάπτεται / ∆εν επισυνάπτεται) 
 
 
Παραδόθηκαν  (Υπογραφή)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Ονοµατεπώνυµο / Τίτλος Θέσης  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Ηµεροµηνία  . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
 
Με το παρόν πιστοποιώ ότι κατά την παραλαβή των αποθεµάτων που παρουσιάζονται 
στα Καθολικά Αποθήκης ή Μητρώα που περιγράφονται πιο πάνω, έχω ελέγξει 
προσωπικά τα Καθολικά Αποθήκης ή Μητρώα και ικανοποιήθηκα ότι αυτά έχουν τηρηθεί 
κατάλληλα και είναι ορθά. Έχω επιθεωρήσει τα αποθέµατα και έχω ικανοποιηθεί αφού τα 
κατέγραψα, ζύγισα ή µέτρησα προτού τα παραλάβω και ότι τα υπόλοιπα που 
παρουσιάζονται στα Καθολικά Αποθήκης ή Μητρώα συµφωνούν µε τα πραγµατικά 
υπόλοιπα κατά την ηµεροµηνία . . . . . . . . . . . . . . . . εκτός ελλειµµάτων που 
επισυνάπτεται. 
 
Παραλήφθηκαν (Υπογραφή)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Ονοµατεπώνυµο / Τίτλος Θέσης   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Ηµεροµηνία  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “ΣΤ” 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
ΓΙΑ  ΤΟ  ΈΤΟΣ  ΠΟΥ  ΈΛΗΞΕ  ΣΤΙΣ  31  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,  2 . . . . 

 
 

Απόθεµα  1.1.2. . . . 
 

  ΧΧΧ 

Συν: Αγορές, επιστροφές και χρεώσεις στο 
Λογαριασµό Προκαταβολών  
 

Χ
  

 Πλεονάσµατα αποθεµάτων που 
πιστώθηκαν στο Κονδύλι Εσόδων Χ

  
ΧΧ 

   ΧΧΧΧ 
    

Μείον: Εκδόσεις αποθεµάτων σε χρέωση 
κονδυλίων µε αντίστοιχη πίστωση του 
Λογαριασµού προκαταβολών 
 

Χ

  

 Ελλείµµατα και µη χρησιµοποιήσιµα 
αποθέµατα που χρεώθηκαν σε 
Κονδύλια δαπανών Χ

  
 

ΧΧ 
   ΧΧΧΧ 
    
∆ιορθωτικές πράξεις: 
 

  

Συν: Αξία αποθεµάτων που παραλήφθηκαν 
και δεν πληρώθηκαν στον ίδιο χρόνο 

  
Χ 

   ΧΧΧΧ 
    
Μείον: Αξία αποθεµάτων που πληρώθηκαν 

και δεν παραλήφθηκαν τον ίδιο χρόνο 
  

Χ 
   ΧΧΧΧ 
    
Πλεόνασµα κατά τη συµφιλίωση µε τα 
Καθολικά Αποθήκης 

  
Χ 

    
    
Απόθεµα κατά την 31.12.2.. . . .  ΧΧΧΧ 
    
Εγκεκριµένο ανώτατο υπόλοιπο  ΧΧΧΧ 
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