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Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας,
Πρόεδρο Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας,
Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας,
Γενικό Ελεγκτή,
Επίτροπο Διοικήσεως,
Επίτροπο Νομοθεσίας,
Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
Πρόεδρο Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού,
Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού,
Διοικητή Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών,
Γενικούς Διευθυντές Βουλής των Αντιπροσώπων,

Υπουργείων, Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
Συντονισμού και Ανάπτυξης,

Αρχιπρωτοκολλητή,
Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου
Έφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών,
Πρόεδρο Εφοριακού Συμβουλίου,
Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών,
Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων,
Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων,
Προϊστάμενο Διοίκησης Προεδρίας,
Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου

Τροποποίηση και Κατάργηση Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι ο Υπουργός Οικονομικών,
ως Αρμόδια Αρχή, έχει εγκρίνει την κατάργηση των Δημοσιονομικών και Λογιστικών
Οδηγιών (ΔΛΟ) με αρ. 23, 24 και 27 και την τροποποίηση των ΔΛΟ με αρ. 22, 76, 82, 92,
93 και 94. Πιο συγκεκριμένα:

ΔηυοσιονοΜΐκή και Λογιστική Οδηγία αο. 22

Η ΔΛΟ σρ. 22 τροποποιείται ως εξής: «Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων πρέπει να ορίζουν,
κατά την κρίση τους, ικανά και κατάλληλα πρόσωπα, ως Λειτουργούς Είσπραξης εσόδων,
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οι οποίοι θα είναι εξουσιοδοτημένοι να εισπράττουν χρήματα και να εκδίδουν επίσημες

αποδείξεις εκ μέρους τους. Κατάλογος όλων των Λειτουργών Είσπραξης εσόδων όπως και

οποιεσδήποτε τροποποιήσεις σε αυτό πρέπει να υποβάλλονται στο Γενικό Λογιστή της

Δημοκρατίας ή εκπρόσωπο του, όπως αυτός θα καθοριστεί με εγκύκλιο, και στο Γενικό

Ελεγκτή της Δημοκρατίας».

Δημοσιονομική και Λογιστική Οδηγία αρ. 23

Η ΔΛΟ αρ. 23 η οποία αναφέρει ότι: «Οι Λειτουργοί των οποίων τα καθήκοντα
περιλαμβάνουν το χειρισμό χρημάτων πρέπει να είναι μόνιμοι υπάλληλοι, αλλά η απαίτηση
αυτή δυνατό να παρακαμφθεί με την εκ των προτέρων έγκριση του Γενικού Λογιστή υπό
τους όρους που δυνατό να απαιτηθούν από αυτόν», καταργείται.

Δημοσιονομική και Λογιστική Οδηγία σο. 24

Η ΔΛΟ αρ. 24 η οποία αναφέρει ότι: «Στην περίπτωση μη μόνιμων υπαλλήλων απαιτείται
ασφάλεια είτε σε μετρητά είτε εγγυητική επιστολή υπογραμμένη από ένα ή δύο αξιόχρεους
εγγυητές, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το Γενικό Λογιστή ανάλογα με την
περίπτωση με ελάχιστο ποσό ασφαλείας 1.000 Λ. Κ», καταργείται.

Δημοσιονομική και Λογιστική Οδηγία αρ. 27

Η ΔΛΟ σρ. 27 η οποία αναφέρει ότι: «0/ Λειτουργοί Είσπραξης Εσόδων πρέπει να
χρησιμοποιούν διπλής όψεως λαδόκολλα για την έκδοση αποδείξεων», καταργείται.

Δημοσιονομική και Λογιστική Οδηγία αρ. 76

Η ΔΛΟ αρ. 76 τροποποιείται ως εξής: «Μετά το κλείσιμο των λογαριασμών στο τέλος κάθε
μήνα, οι Προϊστάμενοι Τμημάτων πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι χρεώσεις στα κονδύλια που
βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο τους συμφωνούν με τις μηνιαίες καταστάσεις του Γενικού
Λογιστηρίου (Treasury Abstracts). Είναι καθήκον τους να βεβαιώνονται ότι η συμφιλίωση
διεξάγεται και οποιεσδήποτε αναγκαίες διορθώσεις γίνονται χωρίς καθυστέρηση.»

Δημοσιονομικα και Λογιστική Οδηγία (ΔΛΟ) αρ. 82

Η ΔΛΟ αρ. 82 τροποποιείται ως εξής: «Οι Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο στα κονδύλια
πρέπει να υπογράφουν όλα τα δελτία πληρωμής που αφορούν δαπάνες από κονδύλια που
βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο τους. Κατάλογος των λειτουργών που ασκούν έλεγχο στα
κονδύλια παρουσιάζεται στο σχετικό πίνακα των Προϋπολογισμών. Σε περίπτωση
εξουσιοδότησης οποιωνδήποτε άλλων λειτουργών για την υπογραφή δελτίων πληρωμής,
αυτό θα πρέπει να γίνει με σχετική επιστολή, με την οποία θα ενημερώνονται για την
απόφαση αυτή, και στην οποία θα καθορίζονται τυχόν όρια ή/και περιορισμοί, όσον αφορά
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το ύψος και το είδος των δαπανών για τις οποίες εξουσιοδοτούνται. Η επιστολή αυτή θα
πρέπει να κοινοποιείται στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και στον εκπρόσωπο του
Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας που προΐσταται του λογιστηρίου του Υπουργείου/
Ανεξάρτητης Υπηρεσίας».

Δημοσιονομική και Λογιστική Οδηγία (ΔΛΟΪ αρ. 92

Η ΔΛΟ αρ. 92 τροποποιείται ως εξής: «Επιστροφές φόρων και δασμών διενεργούνται με

επιβάρυνση των αντίστοιχων υποομάδων εσόδων φόρων και δασμών».

Δημοσιονομική και Λογιστική Οδηγία (ΔΛΟ) αρ. 93

Η ΔΛΟ αρ. 93 τροποποιείται ως εξής: «(α) Επιστροφές οποιωνδήποτε άλλων εσόδων, που

λανθασμένα εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους το οποίο προηγείται

του έτους μέσα στο οποίο θα διενεργηθεί η επιστροφή, διενεργούνται με επιβάρυνση του

κατάλληλου Άρθρου Δαπανών που αναφέρεται σε επιστροφές εσόδων.

(β) Επιστροφές οποιωνδήποτε άλλων εσόδων, που λανθασμένα εισπράχθηκαν κατά τη

διάρκεια ενός οικονομικού έτους και των οποίων η επιστροφή γίνεται μέσα στο ιδιο

οικονομικό έτος, διενεργούνται με επιβάρυνση του αντίστοιχου Άρθρου εσόδων».

Δημοσιονομική και Λογιστική Οδηγία (ΔΛΟ) αρ. 94

Η ΔΛΟ αρ. 93 τροποποιείται ως εξής: «Όλες οι επιστροφές εσόδων θα πρέπει να

εξουσιοδοτούνται από τον Ελέγχοντα Λειτουργό ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του.

Περαιτέρω οι επιστροφές χρημάτων, σύμφωνα με τη Δημοσιονομική Οδηγία 93(α), πρέπει

να εξουσιοδοτούνται με το καθορισμένο έντυπο».

Οι αναθεωρημένες ΔΛΟ είναι αναρτημένες στην Ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της
Δημοκρατίας κάτω από την Ενότητα «Νομοθεσία και Εγκύκλιοι - Κανονισμοί»

Ρέα Γεωργίου
Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας
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