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Διαφάνεια – Οικονομικές Συναλλαγές 2015 

 

 
Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, δημοσιεύει τις οικονομικές συναλλαγές του 

κράτους σύμφωνα με το Νόμο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 

περί του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας, Ν.38(Ι)/2014. Η διαφάνεια στις 

οικονομικές συναλλαγές του κράτους επιτρέπει στο πολίτη να καθιστά της κρατικές 

υπηρεσίες περισσότερο υπόλογες.   

 

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας εφαρμόζει τις πρόνοιες της Νομοθεσίας με τη 

δημοσιοποίηση όλων των συναλλαγών που αφορούν δαπάνες (στις οποίες 

περιλαμβάνονται και οι χορηγίες) σε ετήσια βάση για κάθε Τμήμα / Υπηρεσία / Ειδικό 

Ταμείο με ανάλυση του κάθε κονδυλίου δαπάνης ανά προμηθευτή/πρόσωπο που έλαβε 

την πληρωμή. Όπως έγινε το 2014, οι καταστάσεις του 2015 δημοσιεύονται στην 

ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (www.treasury.gov.cy / 

Δημοσιοποίηση Στοιχείων / Δημοσιοποίηση Οικονομικών Συναλλαγών / 2015). 

 

Επιπλέον, σε συνολική βάση για όλη την κυβέρνηση δημοσιεύονται όλοι οι προμηθευτές / 

λήπτες πληρωμών που έλαβαν κατά το 2015 πέραν του €1.000.000. 

 

Οι αναγνώστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: 

 

 Τα ποσά που παρουσιάζονται στις αναλυτικές καταστάσεις αφορούν τις συνολικές 

πληρωμές που έλαβε κάποιο πρόσωπο κατά το έτος 2015 από συγκεκριμένο 

κονδύλι δαπανών συγκεκριμένου Τμήματος / Υπηρεσίας / Ειδικού Ταμείου.  

 Στις αναλυτικές καταστάσεις, οι πληρωμές που αφορούν ποσά κάτω των €5.000 

που καταβλήθηκαν σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, παρουσιάζονται 

συνοπτικά. Επιπλέον δεν παρουσιάζεται το όνομα του φυσικού προσώπου για 

πληρωμές που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (π.χ. θέματα υγείας).  

 Δεν παρουσιάζεται το όνομα του φυσικού προσώπου για πληρωμές που αφορούν 

προσωπικές απολαβές και έξοδα που έγιναν για υπηρεσιακούς σκοπούς. 

 Πληρωμές που αφορούν θέματα ασφάλειας παρουσιάζονται συνοπτικά.  

 Πληρωμές που αφορούν επιστροφές εσόδων παρουσιάζονται συνοπτικά. 

http://www.treasury.gov.cy/


 Στις περιπτώσεις που, κατά την πληρωμή κάποιου προμηθευτή, αποκόπηκαν ποσά 

λόγω συμψηφισμού του καταβλητέου ποσού με οφειλές προς το κράτος, το ποσό 

που παρουσιάζεται είναι το ποσό πριν την αφαίρεση του συμψηφιζόμενου ποσού. 

 Ποσά που παρουσιάζονται με αρνητικό πρόσημο αφορούν αποκοπές που έγιναν 

κατά την πληρωμή κάποιου προμηθευτή και αφορούν συνήθως κρατήσεις για 

συμβόλαια ή αποκοπές για ΦΠΑ και Αμυντική Εισφορά. 
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