
Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας
Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 Αριθμός 113(Ι) του 2002 
 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 ουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και 
Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος του 2002. 

Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια— 

 «Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας» περιλαμβάνει εκτός από το Βοηθό Γενικό 
Ελεγκτή της Δημοκρατίας και κάθε μέλος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας 
εξουσιοδοτημένο από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας για άσκηση ορισμένης 
λειτουργίας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από το Γενικό Ελεγκτή 
πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται από το Γενικό Ελεγκτή, η εκτέλεση εξειδικευμένης ή άλλης 
εργασίας. 

Εξουσία Γενικού 
Ελεγκτή προς 
λήψη στοιχείων, 
πληροφοριών ή 
επεξηγήσεων. 

3. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, ο Γενικός Ελεγκτής της 
Δημοκρατίας, στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων του, έχει εξουσία να ζητά 
στοιχεία σε οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, 
επεξηγήσεις και πληροφορίες, γραπτές ή προφορικές, που κατά την κρίση του μπορούν να 
τον υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου του, από τους Υπουργούς, τους δημόσιους 
υπαλλήλους, τους προέδρους, τα μέλη των Συμβουλίων και τους υπαλλήλους των νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου, τους δημάρχους, τους κοινοτάρχες, τα μέλη των δημοτικών 
και κοινοτικών συμβουλίων και τους υπαλλήλους τους, τους αξιωματούχους και τους 
υπαλλήλους των διάφορων υπηρεσιών της Δημοκρατίας, άλλων αρχών ή συμβουλίων που 
συστάθηκαν ή θα συσταθούν με νόμο ή από άλλα ταμεία του δημοσίου ή άλλους 
οργανισμούς, των οποίων οι λογαριασμοί ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας και γενικά από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο κατέχει ή είναι υπόλογο για 
τα στοιχεία, τις επεξηγήσεις ή τις πληροφορίες αυτές. 

 

Υποχρέωση προς 
συμμόρφωση. 

4. Οι Υπουργοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι πρόεδροι, τα μέλη των Συμβουλίων και οι 
υπάλληλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι δήμαρχοι, οι κοινοτάρχες, τα 
μέλη των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων και οι υπάλληλοι τους, οι αξιωματούχοι 
και οι υπάλληλοι των άλλων οργανισμών και κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 3, 
οφείλουν— 

 

 (α) Να μη δίδουν στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας πληροφορίες, στοιχεία ή 
επεξηγήσεις, τα οποία εν γνώσει τους είναι ψευδή, εσφαλμένα ή αναληθή· 

 
(β) να μην αποκρύπτουν οποιεσδήποτε πληροφορίες ή στοιχεία· 

 (γ) να μην αμελούν, παραλείπουν ή αρνούνται την προσκόμιση σ' αυτόν το ταχύτερο 
δυνατό ή να μην εμποδίζουν την πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση σε οποιοδήποτε 
υπηρεσιακό φάκελο, βιβλίο, συμβόλαιο, σύμβαση, λογαριασμό, τιμολόγιο ή άλλο 
υπηρεσιακό φάκελο ή στοιχείο εναποθηκευμένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλο 
αναγκαίο, κατά την κρίση 
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του, έγγραφο για τους σκοπούς του ασκούμενου ελέγχου, και να μην εμποδίζουν ή 
αρνούνται την παροχή αντιγράφων, οποιωνδήποτε εγγράφων που αναφέρονται πιο 
πάνω· 

 

(δ) να μην παρέχουν, προσφέρουν ή υπόσχονται ανταμοιβή και να μην ασκούν 
προσωπική ή επαγγελματική ή άλλου είδους επιρροή σε πρόσωπο που κλήθηκε ή 
πρόκειται να κληθεί για την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών ή την προσκόμιση 
οποιουδήποτε εγγράφου, με βάση την παράγραφο (γ) ανωτέρω· και 

 

(ε) να μην αποπειρώνται να υποκινούν οποιοδήποτε πρόσωπο στην κατακράτηση, 
αποσιώπηση ή απόκρυψη στοιχείων ή πληροφοριών ή στην παροχή ψευδών 
πληροφοριών ή στοιχείων ή επεξηγήσεων ή στην απόκρυψη της αλήθειας. 

 

5.—(1) (α) Υπουργός, δημόσιος υπάλληλος, πρόεδρος, μέλος Συμβουλίου ή υπάλληλος 
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δήμαρχος, κοινοτάρχης, μέλος δημοτικού και 
κοινοτικού συμβουλίου και υπάλληλος τους και κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 
3, που αρνείται ή εν γνώσει του αποκρύπτει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 ανωτέρω, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης 
του, σε ποινή φυλάκισης μέχρι ένα χρόνο ή σε χρηματική ποινή μέχρι £1000 ή και στις δύο 
αυτές ποινές. 

Αδικήματα. 

 

(β) Δε χωρεί δίωξη εναντίον Υπουργού, προέδρου ή μέλους νομικού προσώπου 
δημοσίου δικαίου, δημάρχου, κοινοτάρχη ή μέλους δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή 
άλλου αξιωματούχου, για οποιοδήποτε αδίκημα του άρθρου 5 και της παραγράφου (α) 
ανωτέρω πριν εξασφαλιστεί η προηγούμενη προς τούτο έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα 
της Δημοκρατίας. 

 

6. Ο Γενικός Ελεγκτής έχει εξουσία να απαιτήσει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο λαμβάνει χορηγία ή εγγύηση ή δάνειο από το Πάγιο Ταμείο ή άλλο 
ταμείο του Δημοσίου όπως παράσχει σε αυτόν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για 
εξακρίβωση του τρόπου με τον οποίο διατέθηκε το ποσό της χορηγίας ή της εγγύησης ή 
του δανείου. 

Εξουσία Γενικού 
Ελεγκτή να 
απαιτήσει 
στοιχεία. 

7. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, με τον παρόντα Νόμο δηλώνεται ότι ο 
Γενικός Ελεγκτής έχει εξουσία και δύναται να διεξάγει διαχειριστικό έλεγχο σε 
Υπουργείο, ή τμήμα ή υπηρεσία του, σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, 
δήμο, κοινοτικό συμβούλιο ή σε άλλο ταμείο ή οργανισμό που ελέγχεται από αυτόν, για να 
διαπιστώσει αν οι πιο πάνω λειτουργούν και χρησιμοποιούν τους διαθέσιμους πόρους τους 
με οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. 

Άρση 
αμφιβολιών για 
εξουσία Γενικού 
Ελεγκτή. 
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