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82(Ι) ΤΟΥ 2013 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ 

ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟ 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός  
τίτλος.  

 

112(Ι) του 2002 

22(Ι) του 2004. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διαχείρισης των Εσόδων 

και Δαπανών και του Λογιστικού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2013 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Διαχείρισης των Εσόδων και 

Δαπανών και του Λογιστικού της Δημοκρατίας Νόμους του 2002 και 2004 

(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος 

και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Διαχείρισης των 

Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού της Δημοκρατίας του 2002 έως 

2013. 

  

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 6Α. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 

6 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

  

 «Συμψηφισμός 

Εσόδων και 

Εξόδων της 

Δημοκρατίας. 

6Α. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου 

Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων του εκάστοτε 

ισχύοντος περί Προϋπολογισμού Νόμου, ο Γενικός 

Λογιστής δύναται κατά την κρίση του, κατά τη διενέργεια 

οποιασδήποτε πληρωμής προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

να αποκόπτει οφειλόμενα ποσά προς οποιοδήποτε 

Υπουργείο, ή Τμήμα, ή Ανεξάρτητη Υπηρεσία, ή άλλο 

Ειδικό Ταμείο του κράτους:  

          Νοείται ότι ο Γενικός Λογιστής δύναται να ζητά και να 

λαμβάνει από οποιοδήποτε Υπουργείο, ή Τμήμα, ή 

Ανεξάρτητη Υπηρεσία, ή άλλο Ειδικό Ταμείο του κράτους 

πληροφορίες και στοιχεία για σκοπούς εφαρμογής του 

παρόντος εδαφίου.  
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    (2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «οφειλόμενα 

ποσά» σημαίνει τα ποσά που οφείλονται προς 

οποιοδήποτε Υπουργείο, ή Τμήμα, ή Ανεξάρτητη Υπηρεσία 

ή άλλο Ειδικό Ταμείο του κράτους, τα οποία θεωρούνται τα 

τελικά ή βεβαιωμένα ποσά, αναφορικά με τα οποία έχουν 

εξαντληθεί όλες οι διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες για 

τον καθορισμό τους.». 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


