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ΔΠΑΕ - ISRE Διεθνή Πρότυπα Αναθέσεων Επισκόπησης 

ΔΠΕ Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

ΔΠΧΑ Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

ΕΔΕΚ Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 

Έφορος Έφορος Τήρησης Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων 

ΝΠΔΔ Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

ΟΝΕΚ Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου 

ΤΚΧ Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 

Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή διενεργεί 
επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων ελεγχόμενων οργανισμών 
ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους τομείς αυτού ή τα αποτελέσματα 
ελέγχων ιδιωτών ελεγκτών στους οποίους η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει αναθέσει τον έλεγχο λογαριασμών 
οποιουδήποτε ελεγχόμενου υπ’ αυτής οργανισμού, δυνάμει του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και 
Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(I)/2002). Η Ελεγκτική Υπηρεσία επιλέγει και 
σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά τρόπον, ώστε αυτές να αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, 
λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων 
ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του δημόσιου συμφέροντος.  

Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων έχουν 
τεθεί ενώπιόν της από την ελεγχόμενη οντότητα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο έλεγχος που διενεργήθηκε 
βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, σε επισκόπηση εγγράφων, 
μητρώων και των ελεγκτικών φακέλων του Ιδιώτη Ελεγκτή και στη διενέργεια συναντήσεων με τη Διεύθυνση και 
το προσωπικό του Κόμματος, καθώς και με τον Ιδιώτη Ελεγκτή. Επίσης στοιχεία λήφθηκαν από το 
μηχανογραφημένο λογιστικό σύστημα της Κυβέρνησης (FIMAS), από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, το Τμήμα 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας. 

Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν στο 
αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα αδυναμιών 
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ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής δεν αναμένεται ότι 
μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των παρατηρήσεων και 
ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι συστάσεις αυτές επηρεάζουν την 
ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται συμμετοχή της Υπηρεσίας στη λήψη 
οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, η οποία εξακολουθεί να φέρει 
αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη απόφασης, ως προς τον τρόπο χειρισμού των ευρημάτων 
ελέγχου και συστάσεων. 

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει ή θα πρέπει να εκληφθεί ότι με αυτή διατυπώνεται κατηγορία 
εναντίον οποιουδήποτε προσώπου, για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη ποινικών ή άλλων 
αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, μόνο δε τα αρμόδια 
δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε αδικήματος.  Τονίζεται επίσης ότι οι 
συστάσεις και τα ευρήματά της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αφορούν στους ελεγχόμενους φορείς και οποιαδήποτε 
αναφορά σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ουδόλως εξυπακούει ότι αυτά έχουν προβεί κατ’ ανάγκη σε 
οτιδήποτε μεμπτό, αφού κάτι τέτοιο εκφεύγει του πεδίου ελέγχου της παρούσας Έκθεσης. 
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1 Σύνοψη 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων, όπως ίσχυαν, για τα έτη 2012-
2015, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας: 
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Ο έλεγχος μας χωρίστηκε στις ακόλουθες ενότητες: 

 

Σχετικά αναφέρουμε ότι το έτος 2012, ήταν η πρώτη χρονιά που τα πολιτικά κόμματα είχαν τη νομική 
υποχρέωση για τήρηση κατάλληλων λογιστικών βιβλίων, την υποβολή σχετικών καταστάσεων στον 
Έφορο Τήρησης Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων και τoν έλεγχο αυτών από τον Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας. Τα πολιτικά κόμματα αντιμετώπισαν αρκετές δυσκολίες για την εφαρμογή της νέας 
αυτής νομοθεσίας, λόγω απειρίας του προσωπικού τους και απουσίας κατάλληλων διαδικασιών για 
τήρηση κατάλληλων βιβλίων και ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Για τους πιο πάνω λόγους, ο δικός μας έλεγχος κατέστη 
εκτενέστερος, δυσκολότερος και χρονοβόρος. 

Η Υπηρεσία μας έχει ακολουθήσει ομοιόμορφη προσέγγιση, προς όλα τα κόμματα, παραθέτοντας όλα 
τα ευρήματα που εντοπίσθηκαν κατά τον έλεγχό μας, καθώς επίσης τα συμπεράσματα και συστάσεις 
μας, στις αντίστοιχες ενότητες της παρούσας Έκθεσης.  

Σημειώνουμε ότι, η επιστολή ευρημάτων του ελέγχου της Υπηρεσίας μας διαβιβάστηκε στο Κόμμα για 
ενημέρωση και υποβολή σχολίων επί των θεμάτων που αναφέρονται σε αυτή. Η απάντηση του 
Κόμματος, όπως καταγράφεται στο ηλεκτρονικό τους μήνυμα, ημερ. 13.10.2022, ενσωματώθηκε, όπου 
ενδεικνυόταν, στην παρούσα Έκθεση και επισυνάπτεται αυτούσια στο Παράρτημα 4. 
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2 Εισαγωγή 

Το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ (το Κόμμα/η ΕΔΕΚ) είναι πολιτικό κόμμα που ιδρύθηκε στις 
19.2.2000 και αποτελεί τη συνέχεια του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ που ιδρύθηκε το 1969. Το 
Κόμμα εγγράφηκε αυτοδικαίως στο μητρώο πολιτικών κομμάτων στις 20.5.2013 ως 
Κοινοβουλευτικό Κόμμα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3(3) του περί Πολιτικών Κομμάτων 
Νόμου (Ν. 175(I)/2012). Νυν Πρόεδρος του Κόμματος είναι ο κύριος Μαρίνος Σιζόπουλος. 

Στις βουλευτικές εκλογές του 2021 κατετάγη πέμπτο Κόμμα, με αποτέλεσμα την εκλογή στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων τεσσάρων βουλευτών προερχόμενων από το Κόμμα.  
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3 Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία 

3.1 Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Γενικού Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας και των προνοιών των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων. 

Το άρθρο 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής, 
βοηθούμενος από τον Βοηθό Γενικό Ελεγκτή, ελέγχει εν ονόματι της Δημοκρατίας όλες τις 
εισπράξεις και πληρωμές και όλους τους λογαριασμούς χρηματικών διαθεσίμων και άλλου 
ενεργητικού ή άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Δημοκρατία ή που δημιουργούνται για 
λογαριασμό της. Για τον σκοπό αυτό, ο Γενικός Ελεγκτής έχει δικαίωμα να επιθεωρεί και να ελέγχει 
όλα τα σχετικά βιβλία, αρχεία και καταστάσεις, καθώς και τους χώρους όπου φυλάγεται το πιο 
πάνω ενεργητικό. Επίσης, ο Γενικός Ελεγκτής, βοηθούμενος από τον Βοηθό Γενικό Ελεγκτή, ασκεί 
κάθε άλλη εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του 
αναθέτονται διά Νόμου. 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων, όπως ίσχυαν, για τα έτη 2012-
2015, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας: 

 Ελέγχει την οικονομική διαχείριση των πολιτικών κομμάτων και συντάσσει εκθέσεις 
αναφορικά με τα ευρήματα των ελέγχων που διενεργεί επί των εσόδων και εξόδων για το 
έτος 2012 και των ξεχωριστών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, για τα έτη 2013-
2015, τις οποίες δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  

 Διαβιβάζει έκθεση στον Έφορο Τήρησης Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων (Έφορο), σε 
περίπτωση που εντοπίσει οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας. 

Σημειώνουμε ότι η διαδικασία και η μορφή ελέγχου των πολιτικών κομμάτων από την Υπηρεσία 
μας διαφοροποιήθηκε με τον περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Νόμο του 2015 (Ν. 
171(I)/2015), στον οποίο ωστόσο περιλαμβάνεται η ακόλουθη μεταβατική διάταξη (άρθρο 13 του 
βασικού Νόμου): 

«Οι διατάξεις των άρθρων 6, 6Α και 6Β των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων του 2012 έως (Αρ. 3) 
του 2015 δεν τυγχάνουν εφαρμογής για το οικονομικό έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2015, 
για το οποίο ισχύουν οι σχετικές πρόνοιες των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων του 2012 έως (Αρ. 
2) του 2015». 

Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος 
(Ν.113(Ι)/2002) παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή 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. 
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3.2 Σκοπός του ελέγχου 

Σκοπός του παρόντος ελέγχου είναι η εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης του Κόμματος με τις 
πρόνοιες του εκάστοτε εν ισχύι περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου: 
α. Για τον έλεγχο που αφορά στο έτος 2012, είναι η εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης του 

Κόμματος 

(i) με τον περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο του 2011 (Ν.20(Ι)/2011) μέχρι τις 16.12.2012, 

(ii) με τους περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμους του 2012 έως (Αρ. 2) του 2015, για την 
περίοδο από 17.12.2012 μέχρι 31.12.2012, και 

(iii) με το άρθρο 5(4) των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων του 2012 έως (Αρ. 3) του 2015, 
το οποίο, με βάση το εδάφιο 13(1) αυτού, έχει αναδρομική ισχύ από 1.1.2011. 

β. Για τον έλεγχο που αφορά στα έτη 2013-2015, είναι η εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης 
του Κόμματος 

(i) με τους περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμους του 2012 έως (Αρ. 2) του 2015, και 

(ii) με το άρθρο 5(4) των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων του 2012 έως (Αρ. 3) του 2015, 
το οποίο, με βάση το εδάφιο 13(1) αυτού, έχει αναδρομική ισχύ από 1.1.2011. 

3.3 Μεθοδολογία 

3.3.1 Πρότυπα ελέγχου 

Ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει εξωτερικό έλεγχο, στη βάση αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων 
ελέγχου που ο ίδιος καθορίζει. Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί 
από τον Γενικό Ελεγκτή, οι έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ - ISAs), τα Διεθνή Πρότυπα Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ – ISRE) και τα 
Διεθνή Πρότυπα Αναθέσεων Διασφάλισης (ΔΠΑΔ – ISAE), που εκδίδονται από τη Διεθνή 
Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων 
(ISSAIs) που εκδίδει ο Διεθνής Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο οποίος 
είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-πολιτικοποιημένος Οργανισμός, με ειδικό συμβουλευτικό 
καθεστώς προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών. 

Τα Πρότυπα ISSAIs διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά 
Ιδρύματα σε τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial audit”), τους ελέγχους 
συμμόρφωσης (“compliance audit”) και τους διαχειριστικούς ελέγχους (“performance audit”). Για 
τους ελέγχους αυτούς υπάρχει αριθμός ελεγκτικών προτύπων που είναι κοινά και αριθμός 
ελεγκτικών προτύπων που αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία ελέγχου.   
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Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται, κυρίως, από τις διατάξεις των πιο κάτω Προτύπων: 

 

Tο θεμελιώδες πρότυπο INTOSAI-P1 ουσιαστικά καταγράφει αυτούσια τη Διακήρυξη, η οποία 
υιοθετήθηκε το 1977 από το Παγκόσμιο Συνέδριο του INTOSAI στη Λίμα του Περού (“The Lima 
Declaration”). Όπως στο ίδιο το Πρότυπο καταγράφεται, το έγγραφο αυτό έθεσε τα θεμέλια του 
δημόσιου ελέγχου. Η Διακήρυξη θέτει τα βασικά σημεία ελέγχου και τις βασικές αρχές για τα 
Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα που είναι αναγκαίες, ώστε να επιτευχθούν ανεξάρτητα και 
αντικειμενικά αποτελέσματα. Οι αρχές που εγκαθιδρύθηκαν στη Διακήρυξη της Λίμα 
αναγνωρίστηκαν από τις Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με αρ. 66/209 (ημερ. 
22.12.2011) και 69/228 (ημερ. 19.12.2014). 

Το Πρότυπο ISSAI 400 ορίζει τον έλεγχο συμμόρφωσης ως μια ανεξάρτητη εκτίμηση του κατά πόσο 
ένα δεδομένο θέμα είναι σύμφωνο με τις αρχές που έχουν οριστεί ως κριτήρια ελέγχου. Οι έλεγχοι 
αυτοί αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι ενέργειες του ελεγχόμενου φορέα συνάδουν 
με τις αρχές ή κανόνες που τον διέπουν. Οι αρχές και κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν στη 
συμμόρφωση με διατάξεις των σχετικών Νόμων, Κανονισμών ή συμφωνιών ή με τις γενικές αρχές 
χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων αξιωματούχων.   

Το ISSAI 4000 παραθέτει τις απαιτήσεις και τις εξηγήσεις για τη διεξαγωγή των ελέγχων 
συμμόρφωσης. Οι έλεγχοι συμμόρφωσης μπορεί να έχουν, είτε τη μορφή «ανάθεσης 
πιστοποίησης» (attestation engagements), είτε «ανάθεσης απευθείας αναφοράς» (direct reporting 
engagements). Η έκθεση ελέγχου μπορεί να είναι είτε μεγάλης, είτε συνοπτικής μορφής και τα 
συμπεράσματα της έκθεσης μπορούν να διατυπώνονται, είτε ως μια ενιαία σαφής γραπτή δήλωση 
της γνώμης σχετικά με τη συμμόρφωση ή ως μια πιο επεξηγηματική απάντηση σε συγκεκριμένα 
ερωτήματα του ελέγχου. 

Το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκοπήσεων (ΔΠΑΕ) 2400 – International Standard on Review 
Engagements (ISRE) 2400 - έχει τίτλο «Αναθέσεις επισκόπησης ιστορικών οικονομικών 
καταστάσεων» και εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου ένας επαγγελματίας, ο οποίος δεν είναι ο 
ελεγκτής της οικονομικής οντότητας, αναλαμβάνει την επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων 
της οικονομικής οντότητας. 
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Το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης (ΔΠΑΔ) 3000 - International Standard on Assurance 
Engagements (ISAE) 3000 - έχει τίτλο «Αναθέσεις διασφάλισης εκτός από ελέγχους και 
επισκοπήσεις ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών» και σκοπό έχει να θεσπίσει τις 
βασικές αρχές και αναγκαίες διαδικασίες, καθώς και να παρέχει καθοδήγηση στους επαγγελματίες 
για τη διενέργεια αναθέσεων διασφάλισης, εκτός από ελέγχους ή επισκοπήσεις ιστορικών 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών που καλύπτονται από τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ISA) ή τα 
Διεθνή Πρότυπα Αναθέσεων Επισκοπήσεων (ISRE). 

3.3.2 Ελεγκτική προσέγγιση 

3.3.2.1 Μορφή ελέγχου 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία, για τον έλεγχο των πολιτικών κομμάτων διεξήγαγε ελέγχους συμμόρφωσης 
«ανάθεσης πιστοποίησης» (attestation engagements) και «ανάθεσης απευθείας αναφοράς» 
(direct reporting engagements), οι οποίοι παρέχουν περιορισμένη διασφάλιση (limited assurance). 
Κατά την παροχή περιορισμένης διασφάλισης, ο ελεγκτής δηλώνει αν κάτι έχει υποπέσει στην 
αντίληψή του που να τον κάνει να καταλήξει ότι το αντικείμενο ελέγχου είναι ή δεν είναι συμβατό 
με τα κριτήρια που έχουν τεθεί. Η περιορισμένη διασφάλιση έχει σχεδιαστεί, για να καταλήγει σε 
μια αρνητική μορφή έκφρασης ενός συμπεράσματος, όπως «δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας 
κάτι που να υποδηλώνει ότι το αντικείμενο δεν είναι σε συμμόρφωση, από κάθε ουσιώδη άποψη, 
με τα κριτήρια ...». 

3.3.2.2 Αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από το Κόμμα, σε επισκόπηση 
εγγράφων, μητρώων και των ελεγκτικών φακέλων του Ιδιώτη Ελεγκτή και στη διενέργεια 
συναντήσεων με τη Διεύθυνση και το προσωπικό του Κόμματος, καθώς και με τον Ιδιώτη Ελεγκτή. 
Στοιχεία επίσης λήφθηκαν από το μηχανογραφημένο λογιστικό σύστημα της Κυβέρνησης (FIMAS), 
από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), 
Τμήμα Οδικών Μεταφορών και το Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας. 

3.3.2.3 Περίοδος και έκταση ελέγχου 

Ο έλεγχος καλύπτει για το έτος 2012 την κατάσταση εσόδων και εξόδων του Κόμματος και για τα 
έτη 2013, 2014 και 2015 τις ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος. 

Οι ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος αναμένεται να περιλαμβάνουν τα 
αποτελέσματα του Κόμματος, όπως αυτό καθορίζεται στον ορισμό του «πολιτικού κόμματος» 
στους περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμους.  

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος αναμένεται να περιλαμβάνουν την 
ενοποίηση των ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων του Κόμματος με τις οικονομικές 
καταστάσεις των συνδεδεμένων με το Κόμμα οργανισμών, όπως αυτοί καθορίζονται στον ορισμό 
του «συνδεδεμένου οργανισμού» στους περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμους του 2012 έως (Αρ. 2) 
του 2015, καθώς επίσης και των οντοτήτων στις οποίες το Κόμμα ή οι συνδεδεμένοι με αυτό 
οργανισμοί ασκούν έλεγχο, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(ΔΠΧΑ). 
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3.3.2.4 Κοινοποίηση ευρημάτων 

Τα ευρήματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν στο Κόμμα για σχόλια και απόψεις και θα κοινοποιηθούν 
στον Έφορο, με τη δημοσιοποίηση της παρούσας Έκθεσης. Οι απόψεις του Κόμματος παρατίθενται 
στην παράγραφο 4.5 και ενσωματώθηκαν, όπου ενδεικνυόταν, στην παρούσα Έκθεση. 

3.3.2.5 Προσωπικά δεδομένα 

Διευκρινίζουμε ότι, για σκοπούς δημοσίευσης της παρούσας Ειδικής Έκθεσης, έχουν απαλειφθεί όλες 
οι αναφορές που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η 
συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται ουσιωδώς η κοινοποίηση των ευρημάτων και 
διαπιστώσεων της Υπηρεσίας μας που επιβάλλουν τα εφαρμοστέα διεθνή πρότυπα. 

3.3.2.6 Κριτήρια ελέγχου 

Για σκοπούς του ελέγχου χρησιμοποιήσαμε, ως αρχές και κανόνες, τα ακόλουθα: 

α. Ο περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμος του 2011 (Ν.20(Ι)/2011). 

β. Ο περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμος του 2012 (Ν.175(Ι)/2012), όπως τροποποιήθηκε μέχρι τον 
τροποποιητικό Νόμο Ν.129(Ι)/2015 και όπως αυτός ερμηνεύθηκε, στη βάση της σχετικής 
γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας προς την Υπηρεσία μας, ημερ. 
31.7.2018.  

Τα κριτήρια ελέγχου για την περίοδο από 1.1.2012 μέχρι 16.12.2012 παρατίθενται στο Παράρτημα 
1 και τα κριτήρια ελέγχου για την περίοδο από 17.12.2012 μέχρι 31.12.2015 παρατίθενται στο 
Παράρτημα 2. 

Ο έλεγχος στη βάση κριτηρίων βασίστηκε στις πρόνοιες των Ελεγκτικών Οδηγιών που εκδίδονται 
από την Υπηρεσία μας και του Διεθνούς Προτύπου Αναθέσεων Επισκοπήσεων (ΔΠΑΕ) 2400, για τα 
κριτήρια που αναφέρονται σε καταστάσεις εσόδων/εξόδων και οικονομικές καταστάσεις. Για τα 
άλλα κριτήρια, ο έλεγχος βασίστηκε στις πρόνοιες του Διεθνούς Προτύπου Αναθέσεων 
Διασφάλισης (ΔΠΑΔ) 3000. 

3.4 Ευθύνες της Διοίκησης και του Γενικού Ελεγκτή 

α. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΠΑΕ 2400, το οποίο εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου ένας 
επαγγελματίας, ο οποίος δεν είναι ο ελεγκτής της οικονομικής οντότητας, αναλαμβάνει την 
επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής οντότητας, ισχύουν τα 
ακόλουθα: 

(i) Ευθύνες της Διοίκησης: 

 Για το έτος 2012, η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για τη δίκαιη παρουσίαση των εσόδων 
και εξόδων, σύμφωνα με τον περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο, όπως ίσχυε κατά το 
έτος 2012 και για τον εσωτερικό έλεγχο που η Διοίκηση κρίνει αναγκαίο, για να 
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καταστεί δυνατή η παρουσίαση των εσόδων και εξόδων απαλλαγμένων από 
ουσιώδη ανακρίβεια, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος. 

 Για τα έτη 2013-2015, η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και δίκαιη 
παρουσίαση των ξεχωριστών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, 
σύμφωνα με τα εκάστοτε σε ισχύ ΔΠΧΑ, τον περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο, όπως 
ίσχυε μέχρι το έτος 2015 και για τον εσωτερικό έλεγχο που η Διοίκηση κρίνει 
αναγκαίο για να καταστεί δυνατή η παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος. 

(ii)  Ευθύνες του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας: 

Ο Γενικός Ελεγκτής, παρόλο που σύμφωνα με το εν λόγω πρότυπο δεν είναι μεν ο 
ελεγκτής της οικονομικής οντότητας, οπότε και δεν εκφράζει γνώμη επί των 
οικονομικών καταστάσεων, εντούτοις έχει την ευθύνη για την επισκόπηση των εσόδων 
και εξόδων, για το έτος 2012 και των ξεχωριστών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων, για τα έτη 2013-2015 και την εξαγωγή συμπεράσματος κατά πόσο έχει 
περιέλθει στην αντίληψή του οτιδήποτε που να τον κάνει να πιστεύει ότι τα έσοδα και 
έξοδα για το έτος 2012 και οι ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, 
για τα έτη 2013 μέχρι 2015, δεν παρουσιάστηκαν σε όλα τα ουσιώδη μέρη, σύμφωνα 
με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς και τις πρόνοιες της σχετικής 
νομοθεσίας. Επίσης, πρέπει να συμμορφώνεται με τις σχετικές δεοντολογικές 
απαιτήσεις. 

Η επισκόπηση των καταστάσεων εσόδων και εξόδων (για το έτος 2012) και των 
οικονομικών καταστάσεων (για τα έτη 2013-2015), σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, είναι 
ένας έλεγχος περιορισμένης διαβεβαίωσης. Ο ελεγκτής εκτελεί διαδικασίες, οι οποίες 
περιλαμβάνουν κυρίως ερωτήσεις προς τη διοίκηση και άλλους εντός του οργανισμού, 
ανάλογα με την περίπτωση και εφαρμόζει αναλυτικές διαδικασίες για την αξιολόγηση 
των ληφθέντων στοιχείων. Στην περίπτωση που ο ελεγκτής έχει λόγους να πιστεύει ότι 
η κατάσταση εσόδων και εξόδων (για το έτος 2012) ή/και οι οικονομικές καταστάσεις 
(για τα έτη 2013-2015) είναι ουσιωδώς εσφαλμένες, τότε θα πρέπει να διενεργήσει 
επιπρόσθετες ή εκτενέστερες διαδικασίες σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορέσει να 
επιβεβαιώσει την αρνητική γνώμη ή την αναγκαιότητα έκδοσης διαφοροποιημένης 
γνώμης. 

Οι διαδικασίες που διενεργούνται κατά την επισκόπηση των καταστάσεων εσόδων και 
εξόδων (2012) και των οικονομικών καταστάσεων (2013-2015) είναι σημαντικά 
λιγότερες από αυτές που διενεργούνται σε έναν έλεγχο που διεξάγεται σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). 
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β. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΠΑΔ 3000: 

(i) Ευθύνες της Διοίκησης: 

Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη να εφαρμόζει τις πρόνοιες των περί Πολιτικών Κομμάτων 
Νόμων. 

(ii)  Ευθύνες του Γενικού Ελεγκτή: 

Ο Γενικός Ελεγκτής έχει ευθύνη, όταν διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων των περί 
Πολιτικών Κομμάτων Νόμων, να διαβιβάσει έκθεση στον Έφορο. 

3.5 Ευθύνες Ιδιώτη Ελεγκτή του Κόμματος 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2012, που ίσχυε για τα έτη 2013 – 
2015, «… τα πολιτικά κόμματα οφείλουν …. να καταρτίζουν για κάθε ημερολογιακό έτος ξεχωριστές, 
καθώς και ενοποιημένες με τους συνδεδεμένους οργανισμούς οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με 
τα εκάστοτε σε ισχύ Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οι οποίες, αφού τύχουν 
ανεξάρτητου εσωτερικού ελέγχου, υποβάλλονται στον Έφορο …». 

Ο Ιδιώτης Ελεγκτής, που αναφέρεται στην παρούσα Έκθεση, είναι ο ανεξάρτητος ελεγκτής που 
αναφέρεται, τόσο στην πιο νομοθεσία, όσο και στο ΔΠΑΕ 2400 και ο οποίος διορίστηκε από το 
Κόμμα για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεών του. Ως Ιδιώτης Ελεγκτής νοείται ο «νόμιμος 
ελεγκτής» ή το «νόμιμο ελεγκτικό γραφείο» (ανάλογα με την περίπτωση), όπως αυτά ορίζονται 
στον περί Ελεγκτών Νόμο (Ν.53(Ι)/2007) και όπως ορίζονταν κατά τον ουσιώδη χρόνο από τον 
καταργηθέντα περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων 
Λογαριασμών Νόμο (Ν.42(Ι)/2009). 

Ο Ιδιώτης Ελεγκτής του Κόμματος, έχει ευθύνη να διενεργήσει ανεξάρτητο έλεγχο επί των 
οικονομικών καταστάσεων που ετοίμασε η Διοίκηση του Κόμματος. 

Σημειώνουμε ότι στην Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή, που εξέδωσε ο Ιδιώτης Ελεγκτής επί των 
ξεχωριστών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Κόμματος, για όλα τα υπό εξέταση 
έτη, αναφέρει στην παράγραφο «Ευθύνη του Ελεγκτή» ότι: 

«Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον 
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα 
αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και 
διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι 
οικονομικές καταστάσεις/ενοποιημένες είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων 
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 
ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες 
που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και 
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δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 
αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων 
της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 
πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν 
από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 
οικονομικών καταστάσεων». 
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4 Ευρήματα και συστάσεις 

Η Υπηρεσία μας, στην προσπάθειά της να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από 
τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, για τον έλεγχο των πολιτικών κομμάτων, αντάλλαξε σωρεία 
επιστολών με το Υπουργείο Εσωτερικών, από το 2013 και μετά, αναφορικά με τη δυσκολία έναρξης 
των νενομισμένων ελέγχων, αφού τα πολιτικά κόμματα δεν συμμορφώθηκαν με τις πρόνοιες της 
σχετικής νομοθεσίας, είτε γιατί δεν υπέβαλαν στον Έφορο τις οικονομικές καταστάσεις τους 
έγκαιρα, είτε γιατί οι οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν στον Έφορο δεν ετοιμάστηκαν 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, είτε γιατί οι οικονομικές καταστάσεις δεν υποβλήθηκαν σε Ιδιώτη Ελεγκτή 
για ανεξάρτητο έλεγχο. Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαία η επαναϋποβολή στον Έφορο, σημαντικού 
αριθμού οικονομικών καταστάσεων από τα πολιτικά κόμματα. Σχετικές αναφορές γίνονται και στις 
Ετήσιες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας που εκδόθηκαν για το έτος 2012 και μεταγενέστερα. 

Επιπρόσθετα των πιο πάνω και όσον αφορά στην ΕΔΕΚ, η Υπηρεσία μας χρειάστηκε να ανταλλάξει 
επιστολές και ηλεκτρονικά μηνύματα, όπως παρουσιάζονται στο Παράρτημα 3, ώστε να μπορέσει 
να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του ελέγχου, με αποτέλεσμα η ελεγκτική εργασία μας να 
καταστεί δυσκολότερη και χρονοβόρα. 

4.1 Γενικά θέματα 

4.1.1 Επιφυλάξεις ελέγχου – Περιορισμοί στη διενέργεια του ελέγχου μας 

Κατά τη διενέργεια του ελέγχου μας, υπήρξε σε ορισμένες περιπτώσεις αδυναμία στην απόκτηση 
κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων/διαβεβαιώσεων από το Κόμμα και τις συνδεδεμένες με αυτό 
οντότητες (σχετική είναι και η παράγραφος 4.2.3.3).  

Όπως μας αναφέρθηκε από τη Διοίκηση του Κόμματος, υπήρξε αλλαγή στην ηγεσία του Κόμματος, 
την 1.3.2015, ενώ πριν από το 2016, το Κόμμα λειτουργούσε κυρίως με εθελοντές, γεγονότα που 
έχουν συμβάλει στην αδυναμία του Κόμματος να υποβάλει στην Υπηρεσία μας, όλα τα 
στοιχεία/διευκρινίσεις που ζητήσαμε για τη διενέργεια του ελέγχου μας. Σημειώνουμε ότι από την 
1.1.2016, ορίστηκε Γραμματέας Οικονομικών και ιδρύθηκε η Επιτροπή Οικονομικών, ενώ τον 
Αύγουστο του 2018, έγινε ο διαχωρισμός μεταξύ των διοικητικών και πολιτικών δραστηριοτήτων 
του Κόμματος και διορίστηκε Γενικός Διευθυντής. 

Η εργασία μας έχει διενεργηθεί, στο βαθμό που αυτό μπορούσε να γίνει, με τα στοιχεία που είχαμε 
στη διάθεσή μας. Τα πιο κάτω ευρήματα/συμπεράσματα είναι αυτά που προέκυψαν από τα 
διαθέσιμα στοιχεία. Επίσης, επισύρεται η προσοχή στο γεγονός ότι για τις συναλλαγές για τις 
οποίες δεν μας έχουν προσκομισθεί στοιχεία, ενδεχομένως, ελλοχεύει ο κίνδυνος μη νομιμότητας 
τους. 

Λόγω του περιορισμού στην πρόσβαση υποστηρικτικών στοιχείων, επεξηγήσεων και 
διαβεβαιώσεων, καθώς επίσης και της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος από την 
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου μας, κρίθηκε μη 
αναγκαία η ολοκλήρωση όλων των βημάτων ελέγχου που ήταν καθορισμένα στη μεθοδολογία να 
διενεργηθούν, καθώς αξιολογήθηκε ότι η διενέργειά τους δεν θα αλλοίωνε τη γενική εικόνα του 
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βαθμού συμμόρφωσης του Κόμματος με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, για τη συγκεκριμένη 
περίοδο. 

4.1.2 Επιστολές Διαβεβαιώσεων 

Το Κόμμα δεν παρείχε στην Υπηρεσίας μας γραπτές διαβεβαιώσεις που ζητήθηκαν, σε αντίθεση με 
τις πρόνοιες του ΔΠΑΕ 2400. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 63 του εν λόγω προτύπου, σε περίπτωση που δεν δοθούν οι 
ζητούμενες γραπτές διαβεβαιώσεις από τη Διοίκηση, ο ελεγκτής θα πρέπει: 

α. Να συζητήσει το θέμα με τη Διοίκηση. 

β. Να επαναξιολογήσει την ακεραιότητα της Διοίκησης και να αξιολογήσει την επίπτωση που 
αυτό μπορεί να έχει επί της αξιοπιστίας των διαβεβαιώσεων (προφορικών ή έγγραφων), 
καθώς και των ελεγκτικών τεκμηρίων γενικά. 

γ. Να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες, περιλαμβανομένου του προσδιορισμού της πιθανής 
επίπτωσης επί της γνώμης στην Έκθεση Ελεγκτή, σύμφωνα με την παράγραφο 64 του ΔΠΑΕ 
2400. 

Η παράγραφος 64 του ΔΠΑΕ 2400 αναφέρει ότι, ο ελεγκτής πρέπει να δηλώσει αδυναμία έκφρασης 
γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, εάν η Διοίκηση δεν παράσχει τις έγγραφες 
διαβεβαιώσεις που απαιτούνται από την παράγραφο 61 του προτύπου. Σύμφωνα με την 
παράγραφο 61, ο ελεγκτής πρέπει να ζητά από τη Διοίκηση να παράσχει έγγραφη διαβεβαίωση: 

α. ότι έχει ανταποκριθεί στην ευθύνη της για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, 
σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς, περιλαμβανομένης, 
όπου έχει εφαρμογή, της εύλογης παρουσίασής τους, όπως ορίζεται από τους όρους 
ανάθεσης ελέγχου, 

β. ότι παρείχε στον ελεγκτή όλες τις σχετικές πληροφορίες και την πρόσβαση που 
συμφωνήθηκε στους όρους της ανάθεσης ελέγχου και ότι όλες οι συναλλαγές έχουν 
καταχωρηθεί και αντανακλώνται στις οικονομικές καταστάσεις. 

4.2 Έλεγχος συμμόρφωσης οικονομικών καταστάσεων  

4.2.1 Γενικά θέματα 

4.2.1.1 Οικονομικά αποτελέσματα 

α. Οι υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος (Παράρτημα 5), για τα 
υπό αναφορά έτη, παρουσίασαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

 2012 
€ 

2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

Έσοδα 775.741 582.718 537.665 514.414 
Έξοδα (821.950) (465.902) (471.391) (446.070) 
(Έλλειμμα)/πλεόνασμα έτους (46.209) 116.816 66.274 68.344 
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β. Οι υποβληθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (Παράρτημα 5) παρουσίασαν, για 
τα υπό αναφορά έτη, τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

 2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

Έσοδα 648.819 626.638 622.334 
Έξοδα (523.295) (548.182) (550.558) 
Πλεόνασμα έτους 125.524 78.456 71.776 

4.2.1.2 Υποβολή οικονομικών καταστάσεων 

α. Οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2012 

Σύμφωνα με το άρθρο 12(2) του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2012 «οι διατάξεις του 
άρθρου 6 δεν τυγχάνουν εφαρμογής για το οικονομικό έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 
2012, για το οποίο ισχύουν οι αντίστοιχες πρόνοιες του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 
2011». Σύμφωνα με το άρθρο 6 του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2011 «η οικονομική 
διαχείριση των πολιτικών κομμάτων, τα έσοδα και τα έξοδα, καθώς και οι εισφορές που 
καταβάλλονται στο Ειδικό Κοινό Ταμείο, όπως προβλέπεται από το εδάφιο (4) του άρθρου 5, 
ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, ετησίως, σύμφωνα µε τα λογιστικά 
πρότυπα που ισχύουν στη Δημοκρατία».  

Σχετικά αναφέρουμε ότι, η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Κόμματος, για το έτος 2012, 
υποβλήθηκε στον Έφορο με επιστολή, ημερ. 4.12.2013 και ο Έφορος την υπέβαλε στην 
Υπηρεσία μας με επιστολή, ημερ. 12.12.2013. 

β.  Οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2013-2015 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2012 «(1) Η οικονομική 
διαχείριση των πολιτικών κομμάτων ελέγχεται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Για 
τον σκοπό αυτό, τα πολιτικά κόμματα οφείλουν να τηρούν πλήρη στοιχεία και κατάλληλα 
λογιστικά βιβλία και να καταρτίζουν για κάθε ημερολογιακό έτος ξεχωριστές, καθώς και 
ενοποιημένες με τους συνδεδεμένους οργανισμούς, οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με 
τα εκάστοτε σε ισχύ Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οι οποίες αφού τύχουν 
ανεξάρτητου εσωτερικού ελέγχου, υποβάλλονται στον Έφορο το αργότερο τρεις (3) μήνες 
μετά τη λήξη του έτους στο οποίο αφορούν.  

(2) O Έφορος υποβάλλει για έλεγχο τις δυνάμει του εδαφίου (1) ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών 
μετά τη λήξη του έτους στο οποίο αφορούν.  

(3) Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, αφού ελέγξει τις δυνάμει του εδαφίου (1) 
οικονομικές καταστάσεις, συντάσσει έκθεση αναφορικά με τα ευρήματα του ελέγχου που 
διενεργεί την οποία δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας».   

Οι ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, για όλα τα υπό 
εξέταση έτη, όπως παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα, έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα, 
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τόσο στον Έφορο, όσο και στην Υπηρεσία μας, εκτός από τις ξεχωριστές και ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις του έτους 2014, οι οποίες υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην 
Υπηρεσία μας. 

Οικονομικές καταστάσεις Υποβολή στον Έφορο 
(μέχρι 31.3 του επόμενου έτους) 

Υποβολή στην Ελεγκτική 
Υπηρεσία 

(μέχρι 30.4 του επόμενου έτους) 
Ξεχωριστές οικονομικές 
καταστάσεις ΕΔΕΚ για το 
έτος 2013 

Υποβλήθηκαν από το Κόμμα με 
επιστολή, ημερ. 12.9.2014. 
 
Επανυποβλήθηκαν από το 
Κόμμα ελεγμένες από 
ανεξάρτητο ιδιώτη ελεγκτή τον 
Ιούνιο 2016. 

Υποβλήθηκαν από τον Έφορο 
με επιστολή, ημερ. 19.9.2014. 
Επανυποβλήθηκαν από τον 
Έφορος με επιστολή, ημερ. 
4.7.2016. 

Ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις ΕΔΕΚ για το 
έτος 2013 

Υποβλήθηκαν από το Κόμμα με 
επιστολή, ημερ. 30.4.2014. 
 
Επανυποβλήθηκαν από το 
Κόμμα ελεγμένες από 
ανεξάρτητο ιδιώτη ελεγκτή τον 
Ιούνιο 2016. 

Υποβλήθηκαν από τον Έφορο 
με επιστολή, ημερ. 2.5.2014. 
Επανυποβλήθηκαν από τον 
Έφορο με επιστολή, ημερ. 
4.7.2016. 

Ξεχωριστές και ενοποιημένες 
Οικονομικές καταστάσεις 
ΕΔΕΚ, για το έτος 2014 

Υποβλήθηκαν από το Κόμμα με 
επιστολή, ημερ. 3.4.2015. 
 
Επανυποβλήθηκαν από το 
Κόμμα ελεγμένες από 
ανεξάρτητο ιδιώτη ελεγκτή τον 
Ιούνιο 2016. 

Υποβλήθηκαν από τον Έφορο 
με επιστολή, ημερ. 7.4.2015. 
Επανυποβλήθηκαν από τον 
Έφορος, με επιστολή ημερ. 
4.7.2016. 

Ξεχωριστές και ενοποιημένες 
Οικονομικές καταστάσεις 
ΕΔΕΚ, για το έτος 2015 

Υποβλήθηκαν από το Κόμμα τον 
Ιούνιο του 2016. 

Υποβλήθηκαν από τον Έφορο 
με επιστολή, ημερ. 4.7.2016. 

Σύσταση: Το Κόμμα να υποβάλλει έγκαιρα στον Έφορο τις οικονομικές καταστάσεις του. 

4.2.1.3 Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 

Για να μπορέσουμε να διεξάγουμε τον νενομισμένο έλεγχο του Κόμματος, θα πρέπει να έχουμε 
αποκτήσει τα κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια ότι εκείνα τα πρόσωπα που έχουν την αναγνωρισμένη 
εξουσία έχουν βεβαιώσει ότι έχουν αναλάβει την ευθύνη για τις οικονομικές καταστάσεις.  

Από την επισκόπηση των ξεχωριστών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του 
Κόμματος που διενεργήσαμε, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

α. Στο καταστατικό του Κόμματος, το οποίο υποβλήθηκε στον Έφορο στις 9.5.2011, αναφέρεται 
ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για τα οικονομικά του Κόμματος θα εγκρίνονται από την Κεντρική 
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Επιτροπή. Στα τροποποιητικά καταστατικά, τα οποία υποβλήθηκαν στον Έφορο στις 
31.7.2015 και 9.8.2017, δεν υπάρχει αναφορά για έγκριση ετήσιων λογαριασμών ή 
οικονομικών καταστάσεων. Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι και τα δύο τροποποιητικά 
καταστατικά αναφέρουν μόνο, ότι το Παγκύπριο Συνέδριο (το οποίο συνέρχεται κάθε 
τέσσερα χρόνια) εξετάζει και εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό.  

β. Οι ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, για όλα τα υπό 
εξέταση έτη, αναφέρουν ότι έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να 
καθορίζεται σε αυτές, ποια άτομα αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο ή σε ποιο όργανο του 
Κόμματος αντιστοιχεί. 

γ. Η κατάσταση εσόδων και δαπανών για το έτος 2012, είναι υπογραμμένη από τον Ιδιώτη 
Ελεγκτή και όχι από άτομα του Κόμματος, που έχουν την αναγνωρισμένη εξουσία. 
Σημειώνουμε ότι, οι ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, για τα έτη 2013-
2015, είναι υπογραμμένες από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Κόμματος. 

δ. Με επιστολή μας, ημερ. 18.5.2020, ζητήσαμε από το Κόμμα, μεταξύ άλλων, όπως: 

(i) διευκρινίσει ποιο όργανο του Κόμματος αντιστοιχεί στο Διοικητικό Συμβούλιο 

(ii) προσκομίσει αποσπάσματα από τα πρακτικά, όπου φαίνονται οι σχετικές εγκρίσεις των 
οικονομικών καταστάσεων 

(iii) δοθεί/υποδειχθεί στο καταστατικό η εξουσιοδότησή του να εγκρίνει τις ξεχωριστές και 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

ε. Στην απαντητική επιστολή του Κόμματος, ημερ. 18.6.2020, δεν γίνεται ειδική αναφορά σχετικά 
με τα πιο πάνω. Αναφέρεται δε «Ότι στοιχεία έχουμε για τα έτη 2012-2015 σας έχουν 
παραδοθεί». Στα αποδεικτικά στοιχεία που μας δόθηκαν δεν εντοπίσαμε οτιδήποτε σχετικό. 

Σύσταση: Στο καταστατικό του Κόμματος να περιληφθεί σαφής πρόνοια για το όργανο που είναι 
υπεύθυνο για την ετοιμασία και έγκριση των ξεχωριστών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. 

4.2.1.4 Βάση ετοιμασίας οικονομικών καταστάσεων 

Στην έκθεση ελεγκτή που εξέδωσε ο Ιδιώτης Ελεγκτής, στην παράγραφο «Γνώμη» αναφέρεται ότι 
οι ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, για όλα τα υπό εξέταση έτη, «δίνουν 
αληθινή και δίκαιη εικόνα … σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως 
αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του Καταστατικού του Κόμματος, 
του περί Σωματείων κι Ιδρυμάτων Νόμου του 1972 και των περί Σωματείων και Ιδρυμάτων 
Κανονισμών του 1973». Στην εν λόγω έκθεση, ο Ιδιώτης Ελεγκτής θα έπρεπε να αναφερθεί στις 
πρόνοιες του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου και όχι στο νομικό πλαίσιο που διέπει τα σωματεία, 
αφού το Κόμμα δεν είναι εγγεγραμμένο σωματείο. 

4.2.1.5 Ιδιώτης Ελεγκτής 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 6(1) του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2012 (Ν.175(Ι)/2012), 
οι ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, που ετοιμάζονται από τα πολιτικά 
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κόμματα, προτού υποβληθούν στον Έφορο και κατ’ επέκταση στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας 
για έλεγχο, τυγχάνουν ανεξάρτητου ελέγχου. 

α. Οι ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2013-2015, προτού 
υποβληθούν στον Έφορο και κατ’ επέκταση στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, έτυχαν 
ανεξάρτητου ελέγχου από Ιδιώτη Ελεγκτή.  

β. Με επιστολή μας, ημερ. 18.5.2020, ζητήσαμε από το Κόμμα, μεταξύ άλλων, όπως μας δοθεί 
αντίγραφο της επιστολής ανάθεσης του Ιδιώτη Ελεγκτή, η οποία θα έπρεπε να ετοιμαστεί ως 
οι πρόνοιες του ΔΠΕ 210 «Συμφωνία επί των όρων ανάθεσης ελέγχου». Στην απαντητική 
επιστολή του Κόμματος, ημερ. 18.6.2020, δεν γίνεται ειδική αναφορά σχετικά με εν λόγω 
θέμα. Αναφέρεται ότι «Ότι στοιχεία έχουμε για τα έτη 2012-2015 σας έχουν παραδοθεί». Στα 
αποδεικτικά στοιχεία που μας δόθηκαν δεν εντοπίσαμε οτιδήποτε σχετικό. 

γ. Ο Ιδιώτης Ελεγκτής, όπως μας αναφέρθηκε, τηρεί και τα λογιστικά βιβλία του Κόμματος. 
Επιπρόσθετα, ήταν υποψήφιος βουλευτής με τον κομματικό συνδυασμό της ΕΔΕΚ στις 
βουλευτικές εκλογές του έτους 2016, καθώς και υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος για τον 
Δήμο Λευκωσίας, με τον συνδυασμό της ΕΔΕΚ στις δημοτικές εκλογές του ιδίου έτους. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, φαίνεται να υπάρχει θέμα ανεξαρτησίας του Ιδιώτη 
Ελεγκτή και τηρούμε επιφυλάξεις ως προς τον ενδεχόμενο αντίκτυπο στην ελεγκτική εργασία, 
στα σχετικά ευρήματά του και κατ’ επέκταση στη γνώμη που διατυπώνεται στην έκθεσή του.  

δ. Οι ελεγκτικοί φάκελοι του Ιδιώτη Ελεγκτή δεν υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, παρόλο που 
ζητήθηκαν. Υποβλήθηκαν, ωστόσο, από τον Ιδιώτη Ελεγκτή, τα αποδεικτικά στοιχεία που 
χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων, για όλα τα υπό εξέταση 
έτη. 

Εν κατακλείδι, για τους πιο πάνω λόγους, ο δικός μας έλεγχος κατέστη εκτενέστερος, δυσκολότερος 
και χρονοβόρος. 

Σχετικά αναφέρουμε ότι, ζητήθηκε από το Κόμμα όπως ενημερώσει τον Ιδιώτη Ελεγκτή για τα 
θέματα που αναφέρονται στην παρούσα Έκθεση και ιδιαίτερα για αυτά που αφορούν στον ίδιο 
προσωπικά. 

4.2.2 Λάθη που εντοπίσθηκαν στις ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις του Κόμματος 

4.2.2.1 Πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α. Στις υποβληθείσες ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, για το έτος 2013, 
στη σημείωση 8 «Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός» δεν παρουσιάζεται στα 
συγκριτικά ποσά, για το έτος 2012, ανάλυση του κόστους σε αρχικά υπόλοιπα 1.1.2012 και 
προσθήκες έτους, αλλά παρουσιάζονται μόνο προσθήκες για το έτος 2012 ύψους €1.898.953.  

 Σημειώνουμε ότι το Κόμμα ιδρύθηκε το 1969 και ως εκ τούτου αναμενόταν να 
παρουσιάζονταν αρχικά υπόλοιπα για την 1.1.2012. Από έρευνα της Υπηρεσίας μας στα 
αρχεία του ΤΚΧ, εντοπίσαμε ότι το Κόμμα είχε στο όνομά του, την 1.1.2012, τα ακίνητα που 
φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα: 
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Επίσης, σύμφωνα με την πιο πάνω αναφερόμενη έρευνα, το Κόμμα κατά το έτος 2012, 
απέκτησε το ακίνητο που φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα: 

β. Στις υποβληθείσες ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, για 
το έτος 2014, στη σημείωση 8 «Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός» δεν παρουσιάζονται 
προσθήκες για το έτος 2014 στην κατηγορία «Γη και κτήρια». Από έρευνα της Υπηρεσίας μας 
στα αρχεία του ΤΚΧ εντοπίσαμε ότι, το Κόμμα, κατά το έτος 2014, απέκτησε μέσω αγοράς τα 
ακίνητα που φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα. 

Επαρχία Λεπτομέρειες Ημερομηνία 
απόκτησης 

Είδος ακινήτου Γενική 
εκτίμηση 

ΤΚΧ 1.1.2018 
€ 

Λευκωσία Δήμος Λευκωσίας 23.9.2014 Κατάστημα με μεσοπάτωμα και 
χώρο στάθμευσης  

155.600  

Λευκωσία Δήμος Λευκωσίας 23.9.2014 Κατάστημα με μεσοπάτωμα και 
χώρο στάθμευσης  

90.800  

Λευκωσία Δήμος Λευκωσίας 23.9.2014 Κατάστημα με μεσοπάτωμα και 
χώρο στάθμευσης  

95.800  

Λευκωσία Δήμος Λευκωσίας 23.9.2014 Κατάστημα με μεσοπάτωμα και 
χώρο στάθμευσης  

124.400  

Σημειώνουμε ότι δεν έχουμε στοιχεία για το κόστος απόκτησης των πιο πάνω ακινήτων. 

γ. Στις υποβληθείσες ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, για 
το έτος 2015, στη σημείωση 8 «Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός», δεν παρουσιάζεται 
στα συγκριτικά ποσά ανάλυση των συσσωρευμένων αποσβέσεων σε αρχικά υπόλοιπα 
1.1.2014 και επιβάρυνση για το έτος 2014. 

Επαρχία Λεπτομέρειες Ημερομηνία 
απόκτησης 

Τρόπος 
απόκτησης 

Είδος 
ακινήτου 

Γενική 
εκτίμηση 

ΤΚΧ 
1.1.2018 

€ 

Λευκωσία Ευρύχου 6.10.1993 Δωρεά Χωράφι  39.100  

Λευκωσία Ευρύχου 6.10.1993 Δωρεά Χωράφι  24.400  

Λεμεσός Δήμος Λεμεσού 17.6.1994 Δωρεά Οικόπεδο  1.390.000  

Λάρνακα Κόρνος 17.7.1997 Αγορά Ισόγεια 
κατοικία  

16.700  

Επαρχία Λεπτομέρειες Ημερομηνία 
απόκτησης 

Τρόπος 
απόκτησης 

Είδος 
ακινήτου 

Γενική 
εκτίμηση 

ΤΚΧ 
1.1.2018 

€ 

Πάφος  Δήμος Πάφου 14.6.2012 Δωρεά Γη 471.200 
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4.2.2.2 Ταμειακά υπόλοιπα 

Κατά την επισκόπηση των αποδεικτικών στοιχείων που μας δόθηκαν, εντοπίσαμε τραπεζικές 
καταστάσεις των πιο κάτω λογαριασμών, οι οποίοι δεν φαίνεται να έχουν καταχωριστεί στα 
λογιστικά βιβλία του Κόμματος, με αποτέλεσμα να μην παρουσιάζονται στις αντίστοιχες 
οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για τα έτη 2013 και 2014: 

α. Τραπεζικός λογαριασμός καταθέσεων με υπόλοιπο ύψους €1.000 και €418 στις 31.12.2012 
και 30.9.2013, αντίστοιχα. 

β. Τραπεζικός λογαριασμός καταθέσεων με υπόλοιπο ύψους €426 και €531 στις 31.12.2013 και 
30.11.2014, αντίστοιχα. 

4.2.2.3 Κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων», μια πλήρης σειρά οικονομικών 
καταστάσεων περιλαμβάνει την κατάσταση οικονομικής θέσης στο τέλος της περιόδου, την 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, την κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων, την 
κατάσταση ταμειακών ροών για την περίοδο, καθώς και τις σημειώσεις στις οικονομικές 
καταστάσεις. 

Όπως παρατηρήσαμε, το Κόμμα δεν περιέλαβε κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων τόσο στις 
ξεχωριστές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, για όλα τα υπό 
εξέταση έτη. 

4.2.2.4 Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ 

Σύμφωνα με τον περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο, τα πολιτικά κόμματα είναι υποχρεωμένα να 
ετοιμάζουν ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για τα 
έτη 2013-2015.  

Το Κόμμα, όπως μας αναφέρθηκε, ετοίμασε για πρώτη φορά το έτος 2013 ξεχωριστές και 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως ήταν και οι απαιτήσεις των 
προνοιών του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ1 «Πρώτη εφαρμογή των 
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», το Κόμμα οφείλει, όταν θα ετοιμάσει για 
πρώτη φορά οικονομικές καταστάσεις (ξεχωριστές και ενοποιημένες), σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, να 
περιλάβει στις οικονομικές καταστάσεις του, τουλάχιστον τρεις καταστάσεις χρηματοοικονομικής 
θέσης. Επιπλέον, θα έπρεπε να γνωστοποιήσει στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις που 
εφαρμόστηκαν τα ΔΠΧΑ, ότι αυτά έχουν εφαρμοστεί για πρώτη φορά. 

Σημειώνουμε ότι στις ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, για το 
έτος 2013, δεν εφαρμόστηκαν οι πρόνοιες του ΔΠΧΑ1, όπως αναφέρονται πιο πάνω. 
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4.2.2.5 Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, για το έτος 2014: 

α. Οι «Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα» στην ενοποιημένη χρηματοοικονομική θέση 
παρουσιάζουν υπόλοιπο ύψους €211.505, ενώ στη σημείωση 11 «Πιστωτές και οφειλόμενα 
έξοδα» παρουσιάζουν υπόλοιπο €210.896. 

β. Τα «Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο» στην ενοποιημένη χρηματοοικονομική θέση 
παρουσιάζουν υπόλοιπο ύψους €24.077, ενώ στη σημείωση 9 «Μετρητά στην τράπεζα και 
στο ταμείο» παρουσιάζουν υπόλοιπο €23.468. 

 Στην επιστολή της Υπηρεσίας μας, ημερ. 18.5.2020, προς το Κόμμα, ζητήθηκαν επεξηγήσεις 
για τις διαφορές αυτές. Στην απαντητική επιστολή του Κόμματος, ημερ. 18.6.2020, δεν 
γίνεται ειδική αναφορά σχετικά με το θέμα, αναφέρεται όμως ότι, «Ότι στοιχεία έχουμε για 
τα έτη 2012-2015 σας έχουν παραδοθεί». Στα αποδεικτικά στοιχεία που μας δόθηκαν δεν 
εντοπίσαμε οτιδήποτε σχετικό. 

4.2.2.6 Γνωστοποιήσεις 

α. Συνδεδεμένα μέρη. 

 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων 
Μερών», το Κόμμα οφείλει να γνωστοποιεί στις ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις του, τη φύση της σχέσης με συνδεδεμένα πρόσωπα ή οντότητες εντός του 
ομίλου, καθώς και πληροφορίες για τις συναλλαγές που διενεργούνται με αυτά. 

 Στις ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, για όλα τα υπό εξέταση έτη, δεν 
υπάρχει γνωστοποίηση σχετικά με: 

(i) τις συναλλαγές μεταξύ των συνδεδεμένων μερών, 

(ii) τις παροχές και αποδοχές των βασικών διοικητικών στελεχών του Κόμματος και 

(iii) τη φύση της σχέσης του Κόμματος με τα συνδεδεμένα πρόσωπα και οντότητες είτε 
είχαν διενεργήσει συναλλαγές μεταξύ τους, είτε όχι. 

β. Κρατικές χορηγίες. 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 20 «Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της 
κρατικής υποστήριξης», «Οι επιχορηγήσεις που αφορούν έσοδα παρουσιάζονται σε πίστωση 
στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, είτε ξεχωριστά, είτε κάτω από κάποιον γενικό 
τίτλο, όπως "Λοιπά έσοδα". Εναλλακτικά αφαιρούνται από τα αντίστοιχα έξοδα». 

Επίσης, «Τα ακόλουθα γνωστοποιούνται: α) η ακολουθούμενη λογιστική πολιτική για τις 
επιχορηγήσεις, περιλαμβανομένων και των μεθόδων παρουσίασης τους στις οικονομικές 
καταστάσεις β) Η φύση και έκταση των κρατικών επιχορηγήσεων που αναγνωρίζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις καθώς και μία ένδειξη για άλλες μορφές κρατικής ενίσχυσης από 
τις οποίες η οικονομική οντότητα έχει ωφεληθεί άμεσα γ) ανεκπλήρωτοι όροι και λοιπά 
ενδεχόμενα που σχετίζονται με κρατική υποστήριξη, η οποία έχει αναγνωριστεί». 
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Σχετικά αναφέρουμε ότι: 

(i) Η ετήσια κρατική χορηγία ύψους €440.166 κατ’ έτος, για τα έτη 2012-2014 και 
€426.624, για το έτος 2015, που έλαβε το Κόμμα, ορθά παρουσιάζεται ξεχωριστά ως 
έσοδο στην κατάσταση εσόδων και εξόδων, χωρίς ωστόσο να συμπεριληφθεί στις 
οικονομικές καταστάσεις οποιαδήποτε γνωστοποίηση σχετικά με την ακολουθούμενη 
λογιστική πολιτική. 

(ii) Η αντιμισθία των Κοινοβουλευτικών Συνεργατών ύψους €215.502, €226.046, €233.968 
και €223.575 για τα έτη 2012, 2013, 2014 και 2015, αντίστοιχα, καταβάλλεται από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων προς τους Κοινοβουλευτικούς Συνεργάτες. Λόγω του ότι, 
σύμφωνα με το συμβόλαιό τους, οι Κοινοβουλευτικοί Συνεργάτες θεωρούνται 
υπάλληλοι του Κόμματος, το ποσό της αμοιβής τους θα έπρεπε να τύχει χειρισμού ως 
κρατική χορηγία. Όπως διαπιστώσαμε, δεν έχει καταχωριστεί οποιαδήποτε λογιστική 
εγγραφή, ούτε έχει συμπεριληφθεί στις οικονομικές καταστάσεις οποιαδήποτε 
γνωστοποίηση σχετικά με τη συγκεκριμένη κρατική χορηγία. Σχετική είναι και η 
παράγραφος 4.2.3.4(γ). 

γ. Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ. 

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για το έτος 2013, δεν έχουν γίνει 
οι σχετικές γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς». Σχετική είναι και η παράγραφος 4.2.2.4. 

Σύσταση: Οι ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, να 
ετοιμάζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
και να περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. 

4.2.3 Αβεβαιότητες κατά πόσο τα ουσιώδη μέρη των οικονομικών καταστάσεων 
ετοιμάστηκαν σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς 
και τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας 

4.2.3.1 Επιστολές Διαβεβαιώσεων 

Το Κόμμα δεν παρείχε στην Υπηρεσία μας γραπτές διαβεβαιώσεις που ζητήθηκαν, όπως προνοείται 
στο ΔΠΑΕ 2400, θέμα που αναλύεται στην παράγραφο 4.1.2. 

4.2.3.2 Αποφάσεις οικονομικού περιεχομένου 

Για σκοπούς εντοπισμού και τεκμηρίωσης αποφάσεων οικονομικού περιεχομένου που λήφθηκαν 
από το Κόμμα (π.χ. καθορισμός ποσού εγγραφής και συνδρομών μελών, απόφαση ότι οι ετήσιες 
συνδρομές δεν είναι οφειλόμενες εάν δεν καταβληθούν), ζητήσαμε κατά τον έλεγχο τα σχετικά 
αποσπάσματα των πρακτικών, τα οποία όμως δεν προσκομίστηκαν, με αποτέλεσμα να μην 
γνωρίζουμε κατά πόσο υπήρξαν αποφάσεις του Κόμματος, οι οποίες πιθανό να είχαν επιπτώσεις 
στις οικονομικές καταστάσεις. 

Σύσταση: Οι αποφάσεις που αφορούν σε θέματα οικονομικής φύσης να τηρούνται ξεχωριστά, 
ώστε να μπορούν να προσκομίζονται κατά τον έλεγχο. 
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4.2.3.3 Κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία. 

α. Υπήρξε αδυναμία απόκτησης κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων κατά τον έλεγχο, είτε γιατί 
αυτά δεν υπάρχουν, είτε γιατί το Κόμμα δεν μας τα υπέβαλε. Σχετικά αναφέρουμε ότι, η 
Υπηρεσία μας με επιστολές της, ημερ. 2.6.2017, 7.2.2017 και 18.5.2020, προς το Κόμμα, 
ζήτησε όπως μας δοθούν διάφορα στοιχεία για τη διενέργεια του ελέγχου μας. Στην 
απαντητική επιστολή του Κόμματος, ημερ. 18.6.2020, αναφέρεται ότι «Ότι στοιχεία έχουμε 
για τα έτη 2012-2015 σας έχουν παραδοθεί». Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στα αποδεικτικά 
στοιχεία που μας δόθηκαν από το Κόμμα, δεν εντοπίσαμε οτιδήποτε που να σχετίζεται με τα 
πιο κάτω στοιχεία που ζητήθηκαν. 

(i) Μητρώο περιουσιακών στοιχείων του Κόμματος και κατάσταση υπολογισμού 
αποσβέσεων. 

(ii) Συμφιλιώσεις των καταστάσεων των τραπεζικών λογαριασμών με το Γενικό Καθολικό. 

(iii) Καταστάσεις των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούσε το Κόμμα το έτος 2016, 
για σκοπούς εξακρίβωσης της ορθότητας μέρους των στοιχείων που παρουσιάζονται 
στις τραπεζικές συμφιλιώσεις για το έτος 2015. 

(iv) Τεκμήρια που να υποστηρίζουν τη μεταβολή (μείωση) των ταμειακών υπολοίπων, 
όπως παρουσιάζονται στα συγκριτικά ποσά στην κατάσταση ταμειακών ροών, για το 
έτος 2013, από χρεωστικό υπόλοιπο ύψους €842.478 την 1.1.2012, σε πιστωτικό 
υπόλοιπο ύψους €77.017 στις 31.12.2012. 

(v) Συμβόλαια μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων του Κόμματος. 

(vi) Τα συμβόλαια εργοδότησης των υπαλλήλων του Κόμματος και αντίγραφο της «Ε.Πρ. 
7» του Κόμματος που υποβλήθηκε στο Τμήμα Φορολογίας. 

(vii) Στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των συνδεδεμένων με το Κόμμα οργανισμών, 
τα οποία περιλήφθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που 
υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, καθώς επίσης και τυχόν καταστάσεις που 
χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς ετοιμασίας των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων, όπως, για παράδειγμα, καταστάσεις ενοποίησης και καταστάσεις με 
τις εγγραφές ενοποίησης. 

(viii) Υποστηρικτικά στοιχεία για τις ημερολογιακές εγγραφές (π.χ. διορθωτικές εγγραφές, 
εγγραφές κλεισίματος). 

β. Από επισκόπηση των στοιχείων που μας έχουν δοθεί, αναφέρουμε σχετικά και τα ακόλουθα: 

(i) Μετρητά στην τράπεζα. 

Δεν μας δόθηκαν ολοκληρωμένες τραπεζικές καταστάσεις για όλα τα τραπεζικά υπόλοιπα που 
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, για όλα τα υπό εξέταση έτη, με 
αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της πληρότητας, ακρίβειας και ορθότητας των 
μετρητών στο ταμείο και την τράπεζα του Κόμματος. Για παράδειγμα, αναφέρουμε ότι εντοπίσαμε 
καταστάσεις τραπεζικού λογαριασμού για τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2014 με υπόλοιπο 
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€1.959. Στις οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, για το έτος 2014, ο συγκεκριμένος 
λογαριασμός παρουσιάζει μηδενικό υπόλοιπο. Επομένως, δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι 
οι εγγραφές για το κλείσιμο του λογαριασμού που καταχωρίστηκαν στο Γενικό Καθολικό είναι 
ορθές, αφού δεν έχουμε τις αντίστοιχες τραπεζικές καταστάσεις του εν λόγω λογαριασμού, που να 
δείχνουν το κλείσιμο του λογαριασμού, ούτε και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι δεν 
διενεργήθηκαν οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές που θα έπρεπε να παρουσιάζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις. 

(ii) Δάνεια. 

 Δεν εντοπίσαμε καταστάσεις για αριθμό τραπεζικών λογαριασμών δανείων που 
παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα και για τους οποίους εντοπίσθηκε υπόλοιπο στο 
ισοζύγιο του Κόμματος. 

Λογαριασμός 
δανείου 

Καταστάσεις 
τραπεζικού 

λογαριασμού δανείου 
που δεν υποβλήθηκαν 

Υπόλοιπο λογαριασμού 
δανείων στο Ισοζύγιο του 

Κόμματος (€) 
 

ΧΧΧΧ9310 1.1.2012-31.12.2012 
1.1.2013-31.12.2013 
1.1.2014-31.12.2014 

31.12.2012:  75.171 
31.12.2013:  47.147 
31.12.2014:           0 

ΧΧΧΧΧΧΧ7897 1.1.2012-30.6.2012 
1.6.2014-31.12.2014 

31.12.2012:  49.222 Χρ. 
31.12.2014:  52.301 

ΧΧΧΧΧΧΧ2225 1.12.2014-31.12.2014 31.12.2014:    2.411 
ΧΧΧΧΧΧΧ1746 1.12.2014-31.12.2014 31.12.2014:200.954 
ΧΧΧΧΧΧΧ3249 6.6.2014 – 31.12.2014 31.12.2014: 199.621 
ΧΧΧΧΧΧΧ8081 1.1.2014-31.12.2014 31.12.2014:    3.148 
ΧΧΧΧΧΧΧ8818 6.6.2014-31.12.2014 31.12.2014:  78.883 

 Εντοπίσθηκαν καταστάσεις τραπεζικών λογαριασμών δανείων στις οποίες αναφέρεται 
ότι τα υπόλοιπα των δανείων στις 6.6.2014, ύψους €193.537 και €72.256, 
μεταφέρθηκαν σε άλλους λογαριασμούς. Στο ισοζύγιο του Κόμματος, για το έτος 2014, 
τα υπόλοιπα των αρχικών λογαριασμών των δανείων είναι μηδέν, ενώ τα υπόλοιπα, 
στις 31.12.2014, των νέων λογαριασμών των δανείων ανέρχονταν σε €199.621 και 
€78.883, αντίστοιχα. Δεν εντοπίσαμε, στα στοιχεία που μας δόθηκαν από το Κόμμα, 
τραπεζικές καταστάσεις των νέων δανείων, ούτε οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που να 
δικαιολογούν τις εν λόγω διαφορές. 

 Στο 14ο Παγκύπριο Συνέδριο του Κόμματος, που διενεργήθηκε στις 30.4.2022, o νυν 
Προέδρος του Κόμματος στην ομιλία του, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα 
του Κόμματος, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι, «… σύμφωνα με την έκθεση του 
Δεκεμβρίου του 2014 η οικονομική κατάσταση του Κόμματος είχε ως εξής: Το συνολικό 
χρέος ανερχόταν περίπου το 1.200.000 (ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλ.) ευρώ». 
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Σχετικά αναφέρουμε ότι στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, για 
το έτος 2014, παρουσιάζονται δάνεια ύψους €537.302. 

(iii) Εισφορές. 

Όπως μας αναφέρθηκε από το Κόμμα και τον Ιδιώτη Ελεγκτή, δεν γνωρίζουν για τη διαδικασία που 
ακολουθείτο για την είσπραξη και κατάθεση των εσόδων, κατά τα υπό εξέταση έτη. Επίσης, ο 
Ιδιώτης Ελεγκτής ανέφερε ότι: 

 Η αναγνώριση των εσόδων γινόταν από τα δελτία καταθέσεων και από καταστάσεις 
που επισυνάπτονταν σε αυτά. 

 Δεν γνωρίζει κατά πόσο υπήρχαν βιβλία διπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης για χρήση 
τους από το Κόμμα και σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιων βιβλίων ποια ήταν η αρίθμησή 
τους και σε ποιους ήταν χρεωμένα. 

 Δεν γνωρίζει αν υπήρχε παραγγελία στο τυπογραφείο ή τιμολόγιο από τυπογραφείο 
για εκτύπωση βιβλίων διπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης. 

Σημειώνουμε ότι, από θεώρηση των αποδεικτικών στοιχείων που μας δόθηκαν εντοπίσαμε 
αρχειοθετημένες κατά αύξοντα αριθμό, αποδείξεις είσπραξης που αφορούν μόνο στο έτος 2015. 
Σχετικά αναφέρουμε ότι τηρούμε επιφυλάξεις κατά πόσο οι αποδείξεις αυτές αφορούν σε όλες τις 
εισπράξεις του έτους, αφού δεν μας δόθηκαν τα σχετικά βιβλία διπλοτύπων με τα αντίγραφα των 
εν λόγω αποδείξεων είσπραξης. 

(iv) Δαπάνες. 

Κατά τον έλεγχό μας εντοπίσαμε: 
 Αποκόμματα διπλοτύπων αποδείξεων πληρωμών με το λογότυπο του Κόμματος. Δεν 

μας δόθηκαν τα σχετικά βιβλία διπλοτύπων αποδείξεων πληρωμής, καθώς επίσης ούτε 
στοιχεία σχετικά με την αρίθμησή τους και ποσότητα που εκτυπώθηκε ή τη διαδικασία 
που ακολουθείται για την έκδοση, διάθεση και χρήση τους. 

 Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι μας δόθηκαν όλα τα βιβλιάρια με τα 
αποκόμματα των επιταγών που χρησιμοποιήθηκαν κατά το έτος 2015. Επίσης, δεν μας 
δόθηκαν τα βιβλιάρια με τα αποκόμματα των επιταγών που χρησιμοποιήθηκαν κατά 
τα προηγούμενα έτη. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, αντιμετωπίζουμε αδυναμία ελέγχου και επιβεβαίωσης 
όλων των στοιχείων που παρουσιάζονται στις ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις του Κόμματος, για όλα τα υπό εξέταση έτη. 

Σύσταση: Το Κόμμα οφείλει να τηρεί κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία για κάθε συναλλαγή που 
διενεργεί, τα οποία να είναι διαθέσιμα και να προσκομίζονται όταν του ζητηθούν κατά τον 
έλεγχο. 
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4.2.3.4 Κατάλληλα λογιστικά βιβλία 

Από την επισκόπηση των στοιχείων που έθεσε στη διάθεσή μας το Κόμμα, διαπιστώσαμε τις πιο 
κάτω περιπτώσεις μη κατάλληλης τήρησης των λογιστικών βιβλίων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται 
το ενδεχόμενο λάθους ή απάτης, όσον αφορά στις ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις του Κόμματος, για τα υπό εξέταση έτη. 

α. Δάνεια. 

 Παρόλο που στην κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κόμματος για το έτος 2012, 
παρουσιάζονται οι πληρωμές για αποπληρωμή συγκεκριμένου δανείου, εντούτοις ο αντίστοιχος 
τραπεζικός λογαριασμός δεν περιλαμβάνεται στο ισοζύγιο του Κόμματος, για το έτος 2012. 

β. Ταμειακά υπόλοιπα. 

 Κατά την επισκόπηση των αποδεικτικών στοιχείων που μας δόθηκαν από το Κόμμα, εντοπίσαμε 
κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού για τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2015, η οποία έχει 
μηδενικό αρχικό υπόλοιπο, καμία κίνηση κατά τη διάρκεια του μήνα και μηδενικό τελικό 
υπόλοιπο. Δεν εντοπίσαμε για άλλους μήνες τραπεζικές καταστάσεις του εν λόγω λογαριασμού 
Οι τυχόν συναλλαγές και το υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού δεν καταχωρίστηκαν στα βιβλία 
του Κόμματος και κατ’ επέκταση δεν παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις του 
Κόμματος. 

γ. Κοινοβουλευτικοί συνεργάτες. 

Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείτο κατά τα υπό εξέταση έτη, η αντιμισθία των 
Κοινοβουλευτικών Συνεργατών, οι οποίοι εργοδοτούνταν από το Κόμμα και για την οποία 
υπάρχει σχετική πρόνοια στα Κονδύλια της Βουλής των Αντιπροσώπων, καταβάλλεται 
απευθείας στους Κοινοβουλευτικούς Συνεργάτες, από τη Βουλή, παρόλο που οι σχετικές 
συμφωνίες ιδιωτικού δικαίου που συνάφθηκαν είναι μεταξύ των Κοινοβουλευτικών Συνεργατών 
και του Κόμματος. Το Λογιστήριο της Βουλής των Αντιπροσώπων ετοίμαζε το αμοιβολόγιο και 
αναλάμβανε την πληρωμή τους, καθώς επίσης και την καταβολή των εισφορών στο Ταμείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την καταβολή του ποσού που αφορά στον Φόρο Εισοδήματος. 

Οι Κοινοβουλευτικοί Συνεργάτες, ως εργοδοτούμενοι, φαίνεται ότι λανθασμένα δηλώνονται 
στην Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Τμήμα Φορολογίας ως κυβερνητικοί και ως 
εργοδότης παρουσιαζόταν η Βουλή των Αντιπροσώπων – Κυπριακή Δημοκρατία, εφόσον, 
σύμφωνα με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ημερ. 6.5.2010, στην προσφυγή 1529/2008, 
δεν υπάρχει υπαλληλική σχέση μεταξύ των Κοινοβουλευτικών Συνεργατών και της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Σημειώνουμε ότι, με την ψήφιση του περί Κοινοβουλευτικών Συνεργατών και περί 
Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2019 (Ν.41(Ι)/2019) έχει θεσμοθετηθεί η εργοδότηση των 
Κοινοβουλευτικών Συνεργατών και έγιναν οι ανάλογες διορθώσεις στην Υπηρεσία Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και στο Τμήμα Φορολογίας και ως εργοδότης παρουσιάζεται το πολιτικό κόμμα με 
το οποίο έχει συμβληθεί ο Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης. 
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Σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από το Λογιστήριο της Βουλής των Αντιπροσώπων, κατά τα 
έτη 2012, 2013, 2014 και 2015 καταβλήθηκαν ποσά €215.502, €226.046, €233.968 και €223.575, 
αντίστοιχα, για κάλυψη εξόδων μισθοδοσίας των Κοινοβουλευτικών Συνεργατών του Κόμματος. 

Λόγω του ότι, το Λογιστήριο της Βουλής των Αντιπροσώπων τηρεί την κατάσταση μισθοδοσίας 
των Κοινοβουλευτικών Συνεργατών, ενώ η εποπτεία του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησής 
τους από την εργασία και οι άδειές τους τηρούνται στο Κόμμα, δυσχεραίνεται η επιβεβαίωση 
της ορθότητας της μισθοδοσίας τους. 

Συναφώς αναφέρουμε ότι, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε λογιστική εγγραφή από το Κόμμα στο 
λογιστικό του σύστημα για το ποσό του εξόδου της αντιμισθίας των Κοινοβουλευτικών 
Συνεργατών, καθώς επίσης ούτε για το αντίστοιχο ποσό εσόδου της χορηγίας από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων για την κάλυψη της αντιμισθίας. Επίσης, δεν παρουσιάζεται στις ξεχωριστές και 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, οποιοδήποτε ποσό ή γνωστοποίηση 
σχετικά με το έσοδο και έξοδο που αφορούν στην αντιμισθία των Κοινοβουλευτικών 
Συνεργατών. 

Σύσταση: Τόσο η πληρωμή της αντιμισθίας, όσο και η παραχώρηση της κρατικής χορηγίας, 
που αφορά στην αντιμισθία των Κοινοβουλευτικών Συνεργατών, να καταχωρίζονται στα 
λογιστικά βιβλία του Κόμματος σε κατάλληλους λογαριασμούς εξόδων και εσόδων, εφόσον η 
σύμβαση εργοδότησής τους συνομολογήθηκε μεταξύ του Κοινοβουλευτικού Συνεργάτη και 
του Κόμματος και να παρουσιάζονται κατάλληλα στις οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, 
έστω με γνωστοποίηση μόνο, σε περίπτωση συμψηφισμού, επιτρεπόμενου για τα 
συγκεκριμένα έσοδα και έξοδα. 

δ. Συμφωνία ισοζυγίου με οικονομικές καταστάσεις. 

 Έχουν εντοπισθεί οι πιο κάτω διαφορές κατά τη συμφωνία των ποσών των ξεχωριστών 
οικονομικών καταστάσεων, για τα έτη 2013, 2014 και 2015, με τα αντίστοιχα ποσά που 
παρουσιάζονται στα ισοζύγια του Κόμματος, για τις οποίες δεν μας δόθηκαν οποιεσδήποτε 
επεξηγήσεις από το Κόμμα. 
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4.2.3.5 Συγκριτική πληροφόρηση 

Η αδυναμία απόκτησης κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων, όπως αναλύεται στην παράγραφο 
4.2.3.2, συνεπάγεται αδυναμία επιβεβαίωσης της ορθότητας και πληρότητας των αρχικών υπολοίπων 
και της συγκριτικής πληροφόρησης των ξεχωριστών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, για 
όλα τα υπό εξέταση έτη. 

Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι, κατά τη σύγκριση των ποσών των οικονομικών καταστάσεων και των 
γνωστοποιήσεων με τα αντίστοιχα ποσά που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις για το 
προηγούμενο έτος, έχουν εντοπισθεί οι πιο κάτω διαφορές. 

 
Οικονομικές 

καταστάσεις 2014 
(συγκριτικά 2013) 

€ 

Οικονομικές 
καταστάσεις 

2013 
€ 

 
Διαφορά 

 
€ 

Ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις 
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

Μετρητά στην τράπεζα και στο 
ταμείο 

2.978 3.970 (992) 

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός (45.136) (46.128) 992 
Κατάσταση ταμειακών ροών 

Αύξηση/(μείωση) στους πιστωτές 
και οφειλόμενα έξοδα 

(1) (255.716) 255.715 

Σημείωση 9 "Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο" 
Μετρητά στην τράπεζα και στο 
ταμείο 

2.978 3.970 (992) 

Τραπεζικά παρατραβήγματα (45.136) (46.128) 992 
Σημείωση 10 "Δανεισμός" 

Τραπεζικά παρατραβήγματα (45.136) (46.128) 992 

Λογαριασμός αρ. λ/σμου Ποσό ισοζυγίου Ποσό Διαφορά
Οικονομικές καταστάσεις 2013-συγκριτικά ποσά 2012 € € €
Sundry creditors 420001 190.100,00 -        Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα 452.298,00 -        262.198,00          
Accumulated Fund 520001 1.149.202,39 -    Άλλα αποθεματικά 887.004,00 -        262.198,39 -         

0,39 -                     
Salaries 910020 297.513,50         Μισθοί προσωπικού 149.803,00         147.710,50          
Social Insurance 910141 32.324,50           Κοινωνικές ασφαλίσεις 15.729,00           16.595,50            
Exoda eklogon 910160 16.463,00           Έξοδα εκλογών 180.770,00         164.307,00 -         

1,00 -                     
Οικονομικές καταστάσεις 2014
Sundry creditors 420001 197.100,00 -        
Accruals 460001-5 11.396,60 -          
Accumulated Fund 520001 1.070.268,74 -    Άλλα αποθεματικά 1.070.094,00 -    174,74 -                 

1,66                      
Salaries 910020 71.476,00           Μισθοί προσωπικού 104.736,00         33.260,00 -           
Social Insurance 910141 8.219,74             Κοινωνικές ασφαλίσεις 12.036,00           3.816,26 -             
Exoda eklogon 910160 145.481,96         Έξοδα εκλογών 108.406,00         37.075,96            

0,30 -                     
Cleaning 910090 572,31                 
Water 910143 252,31                 

176,98 -                 
Οικονομικές καταστάσεις 2015
Rent received 710054 6.400,00 -            6.400,00 -             
Ekdiloseis 910173 6.400,00             6.400,00              

-                        -                         

Καθαριότητα και 
υδατοπρομήθεια

1.001,00             176,38 -                 

Στοιχείο οικονομικών 

Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα 208.673,00 -        176,40                  
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Οικονομικές 

καταστάσεις 2014 
(συγκριτικά 2013) 

€ 

Οικονομικές 
καταστάσεις 

2013 
€ 

 
Διαφορά 

 
€ 

  
   

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

Μετρητά στην τράπεζα και στο 
ταμείο 

11.335 12.879 (1.544) 

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός (39.622) (41.167) 1.545 
Κατάσταση ταμειακών ροών 

Αύξηση/(μείωση) στους πιστωτές 
και οφειλόμενα έξοδα 

(1) (245.943) 245.942 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 
στην αρχή του έτους 

(327.569) (81.628) (245.941) 

Σημείωση 9 "Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο" 
Μετρητά στην τράπεζα και στο 
ταμείο 

11.335 12.879 (1.544) 

Τραπεζικά παρατραβήγματα (39.622) (41.167) 1.545 
Σημείωση 10 "Δανεισμός" 

Τραπεζικά παρατραβήγματα (39.622) (41.167) 1.545 

Στην επιστολή της Υπηρεσίας μας, ημερ. 18.5.2020, προς το Κόμμα, ζητήθηκαν επεξηγήσεις για τις 
πιο πάνω διαφορές. Στην απαντητική επιστολή του Κόμματος, ημερ. 18.6.2020, δεν γίνεται ειδική 
αναφορά στις εν λόγω διαφορές αλλά συγκεκριμένα αναφέρεται «Ότι στοιχεία έχουμε για τα έτη 
2012-2015 σας έχουν παραδοθεί». Στα αποδεικτικά στοιχεία που μας δόθηκαν από το Κόμμα δεν 
εντοπίσαμε οτιδήποτε σχετικό. 

4.2.3.6 Πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α. Αρχικά υπόλοιπα. 

Όπως μας αναφέρθηκε από τη Διοίκηση και τον Ιδιώτη Ελεγκτή του Κόμματος, για την εξαγωγή των 
αρχικών υπολοίπων των περιουσιακών στοιχείων ύψους €1.898.953 είχε ζητηθεί από την τότε ηγεσία 
του Κόμματος να υποβάλει τα σχετικά στοιχεία στον Ιδιώτη Ελεγκτή. Επίσης, μας ανέφεραν ότι οι 
πληροφορίες δόθηκαν προφορικά και στηρίζονταν σε εκτιμήσεις της τότε ηγεσίας, ενώ η Διοίκηση και ο 
Ιδιώτης Ελεγκτής του Κόμματος δεν έχουν οποιαδήποτε πληροφόρηση για να μας παράσχουν. 

Στη σημείωση 2 «Λογιστικές αρχές» των οικονομικών καταστάσεων αναφέρεται ότι «Τα ακίνητα, 
εγκαταστάσεις και εξοπλισμός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και 
τις οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης». 

Από έρευνα της Υπηρεσίας μας στα αρχεία του ΤΚΧ, εντοπίσαμε ότι το Κόμμα είχε στο όνομά του τέσσερα 
ακίνητα, όπως παρουσιάζονται στην παράγραφο 4.2.2.1(α) πιο πάνω, η πλειονότητα των οποίων 
αποκτήθηκε μέσω δωρεάς και επομένως το κόστος κτήσης τους ανερχόταν σε €0. 
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Από τα πιο πάνω δεν μπορέσαμε να τεκμηριώσουμε το ποσό των αρχικών υπολοίπων των περιουσιακών 
στοιχείων του Κόμματος, ύψους €1.898.953, με αποτέλεσμα να προκύπτει αδυναμία επιβεβαίωσής τους, 
για όλα τα υπό εξέταση έτη. 

β. Μητρώο περιουσιακών στοιχείων. 

Όπως μας αναφέρθηκε από τη Διοίκηση του Κόμματος και τον Ιδιώτη Ελεγκτή, το Κόμμα δεν τηρούσε 
μητρώο περιουσιακών στοιχείων και η γη και τα ακίνητα που παρουσιάζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις για τα έτη 2013-2015, αφορούν στα γραφεία της Λεμεσού και της Πάφου. Από έρευνα της 
Υπηρεσίας μας στα αρχεία του ΤΚΧ, εντοπίσαμε ότι το Κόμμα είχε στο όνομά του, κατά την υπό εξέταση 
περίοδο, ακίνητα στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. Τα πιο πάνω στοιχεία 
ενισχύουν την αδυναμία επιβεβαίωσης των περιουσιακών στοιχείων του Κόμματος, για όλα τα υπό 
εξέταση έτη. 

γ. Δωρεές ακινήτων προς το Κόμμα. 

Σε ομιλία του o νυν Προέδρος του Κόμματος, στο 14ο Παγκύπριο Συνέδριο του Κόμματος, που διενεργήθηκε 
στις 30.4.2022, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Κόμματος, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «Η νέα 
ηγεσία του Κόμματος σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή προσπάθησε να μεταφέρει και να εγγράψει 
επ’ ονόματι του Κόμματος ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ήταν εγγεγραμμένα είτε σε άτομα είτε σε 
εταιρείες όπου μέτοχοι ή διευθυντές ήταν στελέχη του Κόμματος. Αυτή τη στιγμή επ’ ονόματι του Κόμματος 
βρίσκονται εγγεγραμμένα δεκαπέντε (15) ακίνητα (ο σχετικός κατάλογος είναι στη διάθεση των μελών για 
έλεγχο), συνολικής αξίας 4.110.800 (τέσσερα εκατομμύρια εκατό δέκα χιλ. και 800 ευρώ), σύμφωνα με την 
εκτιμημένη αξία του Κτηματολογίου το 2013. Η σημερινή πραγματική αξία ξεπερνά τα 7 εκ. ευρώ». 

Από έρευνα της Υπηρεσίας μας στα αρχεία του ΤΚΧ επιβεβαιώθηκε ότι έγιναν 6 δωρεές ακινήτων 
προς το Κόμμα κατά την περίοδο 2017-2020, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα: 

Επαρχία Λεπτομέρειες Ημερομηνία 
απόκτησης 

Πωλητής/δωρητής Είδος 
ακινήτου 

Γενική 
εκτίμηση 

ΤΚΧ 
1.1.2018 

€ 
Λευκωσία Δήμος 

Λευκωσίας  
18.1.2017 Φυσικό πρόσωπο «Β» οκταόροφο 

κτήριο  
210.400 

Λευκωσία Δήμος 
Λευκωσίας 

9.1.2018 «Εταιρεία Β» ισόγεια 
κατοικία, 
εξωτερικά 
κτήρια  

844.700 

Λευκωσία Ευρύχου 6.10.2018 «Εταιρεία Β» χωράφι  48.800 

Λευκωσία Δήμος 
Λακατάμειας 

9.10.2018 «Εταιρεία Γ» οικόπεδο  245.800 

Λάρνακα Δήμος 
Αραδίππου 

18.4.2019 Φυσικό πρόσωπο «Γ» 
Φυσικό πρόσωπο «Δ» 
Φυσικό πρόσωπο «Ε» 

Κατάστημα, 
Κατάστημα 

146.300 
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Επαρχία Λεπτομέρειες Ημερομηνία 
απόκτησης 

Πωλητής/δωρητής Είδος 
ακινήτου 

Γενική 
εκτίμηση 

ΤΚΧ 
1.1.2018 

€ 
Φυσικό πρόσωπο «Στ» 
Φυσικό πρόσωπο «Ζ»  

2, Καφενείο 
Αυλή  

Λευκωσία Δήμος Γερίου 29.10.2020 Φυσικό πρόσωπο «Β» 
Φυσικό πρόσωπο «Η» 

χωράφι  469.700 

Από τα πιο πάνω, προκύπτει αβεβαιότητα κατά πόσο το Κόμμα είχε την κυριότητα/έλεγχο των 
ακινήτων και κατά τα υπό εξέταση έτη και κατ’ επέκταση οι ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις του Κόμματος, για όλα τα υπό εξέταση έτη, θα έπρεπε να παρουσιάζουν την αξία των 
ακινήτων αυτών και τυχόν εισοδήματα ή/και δαπάνες και υποχρεώσεις που προκύπτουν. 

4.2.3.7 Ταμειακά υπόλοιπα 

Κατά την επισκόπηση των αποδεικτικών στοιχείων που μας δόθηκαν, εντοπίσαμε τραπεζικές 
καταστάσεις των πιο κάτω λογαριασμών, οι οποίοι δεν φαίνεται να έχουν καταχωριστεί στα λογιστικά 
βιβλία του Κόμματος: 

α. Τραπεζικός λογαριασμός καταθέσεων με υπόλοιπο ύψους €1.000 και €418 στις 31.12.2012 και 
30.9.2013, αντίστοιχα. 

β. Τραπεζικός λογαριασμός καταθέσεων με υπόλοιπο ύψους €426 και €531 στις 31.12.2013 και 
30.11.2014, αντίστοιχα. 

Σχετικά αναφέρουμε ότι, προκύπτει αβεβαιότητα κατά πόσο η κατάσταση εσόδων και δαπανών, για 
το έτος 2012 και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, για τα έτη 2013 και 2014, είναι 
πλήρεις, αφού δεν γνωρίζουμε το συνολικό ποσό των συναλλαγών των πιο πάνω λογαριασμών και αν 
αυτό είναι σημαντικό ως προς τις υποβληθείσες καταστάσεις. 

4.2.3.8 Επαρχιακά γραφεία 

Στην επιστολή του Κόμματος, ημερ. 18.6.2020, προς την Υπηρεσία μας αναφέρεται ότι «Τα επαρχιακά 
της ΕΔΕΚ δεν έχουν δικούς τους λογαριασμούς παρά μόνο μικρά ταμεία, τα οποία και περιλαμβάνονται 
στις καταστάσεις».  

Κατά τον έλεγχό μας, για το έτος 2012, εντοπίσαμε ωστόσο δελτία καταθέσεων που αφορούν σε 
τραπεζικούς λογαριασμούς των Επαρχιακών γραφείων Λευκωσίας και Αμμοχώστου. Οι εν λόγω 
τραπεζικοί λογαριασμοί δεν εντοπίσθηκαν στο ισοζύγιο του Κόμματος, για το έτος 2012, επομένως 
προκύπτει αβεβαιότητα κατά πόσο οι συναλλαγές τους περιλήφθηκαν στην κατάσταση εσόδων και 
δαπανών του Κόμματος, για το έτος 2012, καθώς επίσης κατά πόσο διενεργήθηκαν συναλλαγές κατά 
τα επόμενα έτη που ενδεχομένως να επηρεάζουν τις ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις του Κόμματος, για τα έτη 2013-2015. 
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4.2.3.9 Αγροτική Οργάνωση 

Όσον αφορά στη σχέση του Κόμματος με τη Νέα Αγροτική Κίνηση, αναφέρουμε τα πιο κάτω: 

α. Στην έκθεση του Ιδιώτη Ελεγκτή επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, για όλα τα 
υπό εξέταση έτη, αναφέρεται ότι «Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 
ΕΔΕΚ Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών, Δημοκρατικής Φοιτητικής Κίνησης Αγώνας, Νεολαία ΕΔΕΚ και 
Σοσιαλιστική Γυναικεία Κίνηση». 

β. Στην επιστολή της Υπηρεσίας μας, ημερ. 18.5.2020, προς το Κόμμα ζητήσαμε, μεταξύ άλλων, 
όπως διευκρινιστεί η σχέση του Κόμματος με την Νέα Αγροτική Κίνηση. Το Κόμμα στην 
απαντητική επιστολή του, ημερ. 18.6.2020, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «Ότι έχουμε 
παρουσιάσει τα θεωρούμε ορθά» και δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στο ερώτημά μας για 
την Νέα Αγροτική Κίνηση. 

γ. Στο 14ο Παγκύπριο Συνέδριο του Κόμματος, που διενεργήθηκε στις 30.4.2022, o νυν Προέδρος 
του Κόμματος, στην ομιλία του, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Κόμματος, 
ανέφερε μεταξύ άλλων ότι, «… σύμφωνα με την έκθεση του Δεκεμβρίου του 2014 η οικονομική 
κατάσταση του Κόμματος είχε ως εξής: …. 171.000 χρέος της πρώην Αγροτικής* που αναλήφθηκε 
από το Κόμμα …* Από τις 171.000 δόθηκαν 30 χιλ. ευρώ στην Νέα Αγροτική για να καλύψει μέρος 
των χρεών που παράδωσε η προηγούμενη ηγεσία της Αγροτικής». 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ενδεχομένως η Νέα Αγροτική Κίνηση θα έπρεπε να θεωρηθεί 
συνδεδεμένος οργανισμός του Κόμματος και τα αποτελέσματά της να περιλαμβάνονται στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, για όλα τα υπό εξέταση έτη. 

4.2.3.10 Εταιρείες στις οποίες ενδεχομένως να ασκούσε έλεγχο το Κόμμα 

Κατά τον έλεγχό μας εντοπίσαμε τα ακόλουθα: 

α. Το Κόμμα διενήργησε πληρωμές: 

(i) κατά το έτος 2014, ύψους €514 και €117, προς το Τμήμα Φορολογίας, για αποπληρωμή 
φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας της «Εταιρεία Β» και «Εταιρεία Γ», αντίστοιχα, 

(ii) κατά το έτος 2012, ύψους €967 προς τον Δήμο Λευκωσίας, για αποπληρωμή δημοτικού 
τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας της «Εταιρεία Β» και 

(iii) για αποπληρωμή λογαριασμού κοινής ωφελείας που αφορά σε οφειλές από την «Εταιρεία 
Β». Σημειώνουμε ότι τα τιμολόγια της αρμόδιας αρχής εκδόθηκαν προς την «Εταιρεία Β» 
και αφορούν σε υποστατικό το οποίο έχει την ίδια διεύθυνση με το Κόμμα. Η δαπάνη αυτή 
φαίνεται να είναι επαναλαμβανόμενη. 

β. Εντοπίσαμε καταστάσεις τραπεζικών λογαριασμών της «Εταιρεία Ε» για τους μήνες Ιανουάριο 
του 2014, Ιανουάριο του 2015 και Δεκέμβριο του 2015, τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές των 
οποίων δεν περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, για τα υπό εξέταση 
έτη. Σημειώνουμε ότι η διεύθυνση αλληλογραφίας της εν λόγω Εταιρείας είναι η ίδια με τη 
διεύθυνση του Κόμματος. 
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γ. Από έρευνα της Υπηρεσίας μας στα αρχεία του ΤΚΧ, εντοπίσαμε ότι το Κόμμα απέκτησε μέσω 
δωρεάς την πιο κάτω ακίνητη περιουσία κατά τα έτη 2014-2020, η οποία της παραχωρήθηκε από 
την «Εταιρεία Β» και «Εταιρεία Γ». 

Επαρχία Λεπτομέρειες Ημερομηνία 
απόκτησης 

Πωλητής/ 
δωρητής 

Είδος ακινήτου Γενική 
εκτίμηση 

ΤΚΧ 
1.1.2018 

€ 

Πάφος  Δήμος Πάφου 14.6.2012 «Εταιρεία Β» Γη  471.200 

Λευκωσία Δήμος 
Λευκωσίας 

9.1.2018 «Εταιρεία Β» Ισόγεια κατοικία, 
εξωτερικά κτήρια  

844.700 

Λευκωσία Ευρύχου 6.10.2018 «Εταιρεία Β» Χωράφι  48.800 

Λευκωσία Δήμος 
Λακατάμειας 

9.10.2018 «Εταιρεία Γ» Οικόπεδο  245.800 

δ. Στην πιο πάνω αναφερόμενη ομιλία του νυν Προέδρου του Κόμματος, αναφέρεται μεταξύ 
άλλων ότι, «Η νέα ηγεσία του Κόμματος σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή 
προσπάθησε να μεταφέρει και να εγγράψει επ’ ονόματι του Κόμματος ακίνητα περιουσιακά 
στοιχεία τα οποία ήταν εγγεγραμμένα είτε σε άτομα είτε σε εταιρείες όπου μέτοχοι ή 
διευθυντές ήταν στελέχη του Κόμματος». 

Σημειώνουμε ότι στην επιστολή της Υπηρεσίας μας, ημερ. 18.5.2020, προς το Κόμμα ζητήσαμε, μεταξύ 
άλλων, όπως διευκρινιστεί η σχέση της ΕΔΕΚ με την «Εταιρεία Α», «Εταιρεία Β» και «Εταιρεία Δ». Το 
Κόμμα στην απαντητική επιστολή του, ημερ. 18.6.2020, αναφέρει ότι η «Εταιρεία Β», «Εταιρεία Γ» και 
«Εταιρεία Δ» «δεν είχαν ή έχουν σχέση με την ΕΔΕΚ». 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, προκύπτει αβεβαιότητα ως προς τη σχέση του Κόμματος με τις εν 
λόγω εταιρείες και κατά συνέπεια στον καταρτισμό των ξεχωριστών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων του Κόμματος, για όλα τα υπό εξέταση έτη, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο 
χρηματοοικονομικής αναφοράς και με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας. 

4.2.3.11 Έξοδα ασφάλειας 

Στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2013, πιστωτικό υπόλοιπο του εξόδου «Έξοδα 
ασφάλειας» ύψους €8.263, συμψηφίστηκε με χρεωστικό υπόλοιπο του εξόδου «Κοινωνικές 
ασφαλίσεις». Στην επιστολή της Υπηρεσίας μας, ημερ. 18.5.2020, προς το Κόμμα ζητήσαμε επεξηγήσεις 
για το θέμα αυτό. Στην απαντητική επιστολή του Κόμματος, ημερ. 18.6.2020, δεν γίνεται ειδική 
αναφορά σχετικά με τα πιο πάνω, απλά αναφέρεται ότι, «Ότι στοιχεία έχουμε για τα έτη 2012-2015 
σας έχουν παραδοθεί». Στα αποδεικτικά στοιχεία που μας δόθηκαν, δεν εντοπίσαμε οτιδήποτε 
σχετικό. 
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4.3 Έλεγχος συμμόρφωσης άλλων θεμάτων 

4.3.1 Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 

Δεν μπορέσαμε να λάβουμε επαρκή κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για να καταλήξουμε σε 
συμπέρασμα κατά πόσο οι ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, για όλα τα υπό 
εξέταση έτη, έχουν καταρτιστεί σε όλα τα ουσιώδη μέρη τους σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο 
χρηματοοικονομικής αναφοράς και με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Κατά συνέπεια δεν 
διατυπώνουμε συμπέρασμα. 

Επιπρόσθετα, σημειώνουμε ότι για αρκετά θέματα για τα οποία δεν έχουν δοθεί επαρκή αποδεικτικά 
στοιχεία από το Κόμμα, τηρούμε επιφυλάξεις κατά πόσο έχουν περιέλθει εις γνώση μας όλες οι 
παραβάσεις της νομοθεσίας. 

4.3.2 Δημοσιοποίηση απολογισμού για το έτος 2012 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2011, που αφορά στο έτος 2012, 
«Τα πολιτικά κόμματα οφείλουν να δημοσιεύουν στον ημερήσιο τύπο περίληψη των οικονομικών τους 
απολογισμών». 
Όπως μας αναφέρθηκε, δεν φαίνεται να έχει δημοσιευτεί στον ημερήσιο τύπο περίληψη οικονομικού 
απολογισμού του Κόμματος για το έτος 2012, ως οι πρόνοιες της νομοθεσίας. Σημειώνουμε, ωστόσο, 
ότι δεν προβλέπονται χρονικά πλαίσια στη νομοθεσία αναφορικά με τη δημοσίευση των οικονομικών 
απολογισμών, οπότε ενδεχομένως το Κόμμα να προβεί στις δέουσες ενέργειες μετά την ολοκλήρωση 
του σχετικού ελέγχου. 

4.3.3 Εισφορές 

Οι ιδιωτικές εισφορές για το έτος 2012 μέχρι και την 16.12.2012 ελέγχθηκαν σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2011 (Ν.20(Ι)/2011). Σύμφωνα με τον περί Πολιτικών 
Κομμάτων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2015 (Ν.12(Ι)/2015), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 17.12.2012, 
«από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμος του 
2011 καταργείται, χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε πράξης ή ενέργειας έγινε δυνάμει των διατάξεων 
του υπό κατάργηση Νόμου».  

Οι ιδιωτικές εισφορές που έλαβε το Κόμμα για την περίοδο από 17.12.2012 μέχρι 31.12.2012 και 
για τα έτη 2013, 2014 και 2015 ελέγχθηκαν σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Πολιτικών Κομμάτων 
Νόμου του 2012 (Ν.175(Ι)/2012). 

Δεν μπορέσαμε να διενεργήσουμε τα βήματα ελέγχου της μεθοδολογίας μας, σχετικά με τον 
έλεγχο συμμόρφωσης των εισφορών του Κόμματος, αφού δεν μας δόθηκαν τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία, ούτε και υπάρχει καταγραμμένη η διαδικασία που ακολουθείται για την 
είσπραξη και καταχώριση των εισφορών. Τα πιο κάτω ευρήματα εντοπίσθηκαν από επισκόπηση 
των όσων στοιχείων μας δόθηκαν από το Κόμμα. Ενδεχομένως, αν είχαμε στη διάθεσή μας όλα τα 
στοιχεία, τα ευρήματά μας να ήταν διαφοροποιημένα ή και να εντοπίζονταν και άλλα θέματα. 
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4.3.3.1 Υπέρβαση επιτρεπόμενων ορίων εισφορών 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 5(2)(γ) του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2011 
(Ν.20(Ι)/2011), κάθε ιδιωτική εισφορά από φυσικό πρόσωπο προς το Κόμμα επιτρέπεται μόνο 
μέχρι του ποσού των €8.000 ανά έτος, από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης μέχρι του ποσού των 
€20.000 ανά έτος και από εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο μέχρι του ποσού των €30.000 
ανά έτος (ισχύει από 1.1.2012 μέχρι 16.12.2012). 

Επίσης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 5(2)(γ) του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 
2012 (Ν.175(Ι)/2012), κάθε ονομαστική ιδιωτική εισφορά από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που έλαβε το Κόμμα ή συνδεδεμένος οργανισμός, ανάλογα με την περίπτωση, επιτρέπεται μόνο 
μέχρι του ποσού των €50.000 ανά έτος για κάθε περίπτωση (ισχύει από τις 17.12.2012). 

Από τα περιορισμένα στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας, δεν περιήλθε στην αντίληψή μας κάτι που 
να υποδηλώνει ότι το Κόμμα έλαβε εισφορές πέραν των καθορισμένων από τη νομοθεσία ορίων, εκτός 
από την είσπραξη εισφοράς ύψους €10.000 στις 27.9.2012 από το φυσικό πρόσωπο «Α», καθ’ 
υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων εισφορών κατά την εν λόγω ημερομηνία.   

Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι, από έρευνα της Υπηρεσίας μας στα αρχεία του ΤΚΧ, εντοπίσαμε ότι το Κόμμα 
απέκτησε ακίνητη περιουσία μέσω δωρεάς από την «Εταιρεία Β» στις 14.6.2012. Το ακίνητο, σύμφωνα με τη 
γενική εκτίμηση του ΤΚΧ, ημερ. 1.1.2018, είχε αξία ύψους €471.200. Παρά το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε την 
τρέχουσα αξία του ακινήτου, κατά την ημερομηνία παραχώρησής του στο Κόμμα, από την εκτίμηση του ΤΚΧ 
υπάρχουν ενδείξεις ότι η αξία του υπερβαίνει τα καθορισμένα από τη νομοθεσία όρια εισφορών. 

Από την έρευνα της Υπηρεσίας μας στα αρχεία του ΤΚΧ, εντοπίσαμε επίσης ότι το Κόμμα απέκτησε 
ακίνητη περιουσία μέσω δωρεάς και κατά τα έτη 2017-2020, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα.  

  



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΚ/04/2022 

 
 

35 
 

Παρά το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε την τρέχουσα αξία των πιο πάνω ακινήτων, κατά την 
ημερομηνία παραχώρησή τους στο Κόμμα, από την εκτίμηση του ΤΚΧ υπάρχουν ενδείξεις ότι η αξία 
τους υπερβαίνει τα καθορισμένα από τη νομοθεσία όρια εισφορών. 

4.3.3.2 Ανώνυμες εισφορές 

α. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 5(2)(δ) του Νόμου (Ν.175(Ι)/2012), που τυγχάνει 
εφαρμογής από 17.12.2012 «Κάθε ανώνυμη ιδιωτική εισφορά από το ίδιο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο προς το πολιτικό κόμμα ή συνδεδεμένο οργανισμό, ανάλογα με την περίπτωση, 
επιτρέπεται μόνο μέχρι του ποσού των χίλιων ευρώ (€1.000) ανά έτος για κάθε περίπτωση». 

Από τα περιορισμένα στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας δεν περιήλθε στην αντίληψή μας 
κάτι που να υποδηλώνει ότι το Κόμμα εισέπραξε μετά τις 17.12.2012, ανώνυμες εισφορές 
από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο πέραν του ορίου των €1.000. 

Σχετικά με την αδυναμία διενέργειας ελέγχου για τις ανώνυμες εισφορές σημειώνουμε ότι, 
η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, σε γνωμάτευση, ημερ. 31.7.2018, προς την Υπηρεσία 
μας, αναφέρει ότι «Η σχετική πρόνοια του Νόμου είναι με τέτοιο τρόπο διατυπωμένη που 
δεν επιτρέπει τον έλεγχο αφού πρόκειται για ανώνυμες εισφορές και ενδεχόμενα για το θέμα 
αυτό να χρήζει τροποποίησης ο Νόμος». 

β. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 5(2)(δ) του Νόμου (Ν.175(Ι)/2012), που τυγχάνει 
εφαρμογής από 17.12.2012 «…Το συνολικό ποσό των ανώνυμων ιδιωτικών εισφορών που 
λαμβάνει πολιτικό κόμμα ή συνδεδεμένος οργανισμός ανά έτος δημοσιεύεται στον ημερήσιο 
τύπο». 

Επαρχία Λεπτομέρειες Ημερομηνία 
απόκτησης 

Είδος 
ακινήτου 

Δωρητής Γενική 
εκτίμηση 

ΤΚΧ 
1.1.2018 

€ 

Λευκωσία Δήμος 
Λευκωσίας 

18.1.2017 Οκταόροφο 
κτήριο 

Φυσικό πρόσωπο «Β» 210.400 

Λευκωσία Ευρύχου 6.10.2018 Χωράφι  «Εταιρεία Β» 48.800 

Λευκωσία Δήμος 
Λευκωσίας 

9.1.2018 Ισόγεια 
κατοικία, 
εξωτερικά 
κτήρια  

«Εταιρεία Β» 844.700 

Λευκωσία Δήμος 
Λακατάμειας 

9.10.2018 Οικόπεδο  «Εταιρεία Γ» 245.800 

Λάρνακα Δήμος 
Αραδίππου 

18.4.2019 Κατάστημα, 
Κατάστημα 2 
Καφενείο 
Αυλή 

Φυσικό πρόσωπο «Γ» 
Φυσικό πρόσωπο «Δ» 
Φυσικό πρόσωπο «Ε» 
Φυσικό πρόσωπο «Στ» 
Φυσικό πρόσωπο «Ζ» 

146.300 

Λευκωσία Δήμος Γερίου 29.10.2020 Χωράφι Φυσικό πρόσωπο «Β» 
Φυσικό πρόσωπο «Η» 

469.700 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΚ/04/2022 

 
 

36 
 

Στην επιστολή της Υπηρεσίας μας, ημερ. 18.5.2020, προς το Κόμμα, ζητήσαμε όπως μας δοθεί 
η δημοσίευση των ανώνυμων εισφορών για τα έτη 2013-2015. Στην απαντητική επιστολή του 
Κόμματος, ημερ. 18.6.2020, δεν γίνεται ειδική αναφορά σχετικά με τα πιο πάνω, αλλά 
αναφέρεται ότι «Ότι στοιχεία έχουμε για τα έτη 2012-2015 σας έχουν παραδοθεί». Στα 
αποδεικτικά στοιχεία που μας δόθηκαν από το Κόμμα δεν εντοπίσαμε οτιδήποτε σχετικό. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι έχει τηρηθεί από το 
Κόμμα η συγκεκριμένη πρόνοια του Νόμου. 

4.3.3.3 Μη χρηματικές εισφορές 

Σύμφωνα με το άρθρο 5(2)(α) του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου (Ν.175(Ι)/2012), «οι μη 
χρηματικές εισφορές οποιασδήποτε φύσης γίνονται αποδεκτές από το πολιτικό κόμμα ή το 
συνδεδεμένο οργανισμό απαραιτήτως έναντι αποδείξεως επί της οποίας αναγράφεται η εκτιμητέα 
αξία μαζί με την πλήρη περιγραφή της φύσης της εισφοράς, κατόπιν εκτίμησης με βάση τις 
τρέχουσες τιμές της αγοράς σε κάθε περίπτωση, η οποία συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο 
ιδιωτικών εισφορών που προνοείται στο εδάφιο (γ)». 

Από επισκόπηση των περιορισμένων στοιχείων που μας δόθηκαν δεν περιήλθε στην αντίληψή μας 
κάτι που να υποδηλώνει ότι το Κόμμα έλαβε μη χρηματικές εισφορές, εκτός από την περίπτωση 
της απόκτησης ακίνητης περιουσίας από το Κόμμα με δωρεά (σχετική είναι η παράγραφος 
4.3.3.1(β)). 

4.3.3.4 Μη έκδοση αποδείξεων είσπραξης 

Για την περίοδο από 1.1.2012 μέχρι 16.12.2012, φαίνεται να υπάρχει ασάφεια στις πρόνοιες του 
περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου κατά πόσο τα πολιτικά κόμματα έχουν νομική υποχρέωση για 
έκδοση αποδείξεων είσπραξης για τις ιδιωτικές εισφορές που λάμβαναν. 

Σύμφωνα με το άρθρο 5(2)(α) του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου (Ν.175(Ι)/2012), που ισχύει 
από 17.12.2012 και μετά, «Κάθε ιδιωτική εισφορά κατά την έννοια του εδαφίου (1) του παρόντος 
άρθρου γίνεται αποδεκτή έναντι αποδείξεως από το πολιτικό κόμμα ή το συνδεδεμένο οργανισμό». 

Για τους λόγους που αναφέρουμε στην παράγραφο 4.2.3.3, δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αν 
εκδίδονταν αποδείξεις είσπραξης για κάθε εισφορά για τα έτη 2012-2014, ούτε αν για το έτος 2015 
εκδόθηκαν αποδείξεις είσπραξης για όλες τις εισφορές που έλαβε το Κόμμα και κατ’ επέκταση ότι 
το Κόμμα έχει συμμορφωθεί με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, σχετικά με την έκδοση 
αποδείξεων είσπραξης. Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι, από επισκόπηση των στοιχείων που μας 
δόθηκαν, εντοπίσθηκαν δελτία καταθέσεων, στα οποία αναγράφεται η λέξη «εισφορά», αλλά δεν 
αναφέρεται το όνομα του ατόμου ή των ατόμων που έδωσαν την εισφορά. Σημειώνουμε ότι δεν 
εντοπίσθηκαν αντίστοιχες αποδείξεις είσπραξης. Ενδεικτικά παραδείγματα αναφέρονται πιο κάτω: 
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Ημερομηνία Δικαιολογία Ποσό 
€ 

31.12.2012 Οικονομική εξόρμηση 21.700 

19.12.2012 Οικονομική εξόρμηση 13.200 

17.12.2012 Οικονομική εξόρμηση 10.000 

26.3.2014 Έρανος 1.500 

4.3.4 Διακίνηση κεφαλαίων πολιτικών κομμάτων 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2011 (Ν.20(Ι)/2011) «Οι δαπάνες 
των πολιτικών κομμάτων θα πρέπει να διακινούνται κατ’ ελάχιστο σε ποσοστό μέχρι 80% 
αποκλειστικά μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και δεν επιτρέπεται τα κεφάλαιά τους να 
μεταφέρονται σε άλλους οργανισμούς» (ισχύει από 25.2.2011 μέχρι 16.12.2012). 

Το άρθρο τροποποιήθηκε με τον Νόμο του 2012 (Ν.175)Ι)/2012) ως: «Τα κεφάλαια των πολιτικών 
κομμάτων και των συνδεδεμένων οργανισμών θα πρέπει να διακινούνται κατ’ ελάχιστο σε ποσοστό 
80% αποκλειστικά μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων και δεν επιτρέπεται τα κεφάλαιά τους να 
μεταφέρονται σε άλλους οργανισμούς» (ισχύει από 17.12.2012 μέχρι 2.12.2015). 

Σχετικά με τα πιο πάνω, προέκυψαν τα ακόλουθα: 

α. Έχουμε αδυναμία στην επιβεβαίωση των συναλλαγών που διενεργήθηκαν μέσω 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αφού δεν έχουν εντοπισθεί όλες οι τραπεζικές καταστάσεις 
για τους τραπεζικούς λογαριασμούς που περιλαμβάνονται στις ξεχωριστές και ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις, για όλα τα υπό εξέταση έτη και κάποιοι τραπεζικοί λογαριασμοί, 
που διατηρεί το Κόμμα και εντοπίσθηκαν στα στοιχεία που μας δόθηκαν, δεν 
περιλαμβάνονται στις ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, 
για όλα τα υπό εξέταση έτη. Επομένως, δεν ήταν δυνατός ο έλεγχος της διακίνησης των 
κεφαλαίων ή των δαπανών (αναλόγως) κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό 80% αποκλειστικά μέσω 
πιστωτικών ιδρυμάτων, λόγω του ότι διατηρούμε επιφυλάξεις κατά πόσο οι εισπράξεις που 
παρουσιάζονται στις ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, για όλα τα υπό 
εξέταση έτη, είναι πλήρεις. 

β. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου, όπως τροποποιήθηκε, «δεν 
επιτρέπεται τα κεφάλαιά τους να μεταφέρονται σε άλλους οργανισμούς». Σχετική είναι και η 
γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας προς την Υπηρεσία μας, ημερ. 
31.7.2018, σύμφωνα με την οποία, ο όρος «οργανισμός» περιλαμβάνει και τους 
συνδεδεμένους οργανισμούς του πολιτικού Κόμματος. 

Από τα περιορισμένα στοιχεία που έθεσε στη διάθεσή μας το Κόμμα, δεν περιήλθε στην 
αντίληψή μας κάτι που να υποδηλώνει ότι διενεργήθηκε οποιαδήποτε μεταφορά κεφαλαίων 
από ή προς άλλους οργανισμούς, εκτός ενδεχομένως από τα πιο κάτω, τα οποία 
εντοπίστηκαν, μετά από επισκόπηση στα Ισοζύγια του Κόμματος για τα έτη 2012-2015: 
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 2012 
€ 

2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

Έσοδα     
«Χορηγία Δ.Κ.Φ. Αγώνα» 26.000 26.000 - - 
«Χορηγία Νεολαίας ΕΔΕΚ» 20.000 - - - 

Δαπάνες     
«Ενοίκια Αγώνα» 17.491 25.045 6.695 8.700 
«Έξοδα Αγώνα» 26.971 13.740 16.425 822 

Η οποιαδήποτε ενδεχόμενη μεταφορά κεφαλαίων που έγινε από ή προς τους συνδεδεμένους με 
το Κόμμα οργανισμούς, βρίσκεται σε αντίθεση με τη συγκεκριμένη πρόνοια της νομοθεσίας. 

Σύσταση: Το Κόμμα και οι συνδεδεμένοι με αυτό οργανισμοί να ενεργούν στο πλαίσιο της 
νομοθεσίας. 

4.4 Άλλα θέματα 

4.4.1 Καταστατικά 

Διαπιστώσαμε ότι, στο Καταστατικό του Kόμματος δεν γίνεται αναφορά στις πρόνοιες των περί 
Πολιτικών Κομμάτων Νόμων, καθόσον αφορά στην ετοιμασία, έγκριση και έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων του Κόμματος. 

Το Κόμμα στο απαντητικό ηλεκτρονικό του μήνυμα, ημερ. 13.10.2022, αναφέρει ότι «Εκεί και όπου 
απαιτείτε για τους σκοπού διόρθωσης να προνοείτε με καταστατικές πρόνοιες, έχει ήδη 
προχωρήσει η διαδικασία για την ψήφιση τους, στο προσεχές καταστατικό συνέδριο το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί στις 23/10/2022». 

Σύσταση: Το Κόμμα να αναθεωρήσει/τροποποιήσει το καταστατικό του, έτσι ώστε να συνάδει 
με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. 

4.5 Απάντηση Κόμματος στα θέματα της Ειδικής Έκθεσης 

Το Κόμμα στο απαντητικό ηλεκτρονικό του μήνυμα, ημερ. 13.10.2022, το οποίο επισυνάπτεται 
αυτούσιο στο Παράρτημα 4, ανέφερε ότι «Έχουμε λάβει σοβαρά υπόψη τις υποδείξεις σας και θα 
ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε στο μέλλον να διορθωθούν».  
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5 Γενικά συμπεράσματα 

5.1 Οικονομική Διαχείριση  

5.1.1 Έσοδα και έξοδα 2012 

5.1.1.1 Συμπέρασμα 

Λόγω των αβεβαιοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.1.2, δεν μπορέσαμε να λάβουμε 
επαρκή κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για να καταλήξουμε σε συμπέρασμα κατά πόσο η 
κατάσταση εσόδων και εξόδων του Κόμματος, για το έτος 2012, έχει καταρτιστεί σε όλα τα ουσιώδη 
μέρη σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς και με τις πρόνοιες των περί 
Πολιτικών Κομμάτων Νόμων. Κατά συνέπεια δεν διατυπώνουμε συμπέρασμα. 

5.1.1.2 Αβεβαιότητες κατά πόσο τα ουσιώδη μέρη της κατάστασης εσόδων και 
δαπανών ετοιμάστηκαν σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής 
αναφοράς και τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας 

α. Μη υποβολή επιστολής διαβεβαιώσεων της Διοίκησης προς την Υπηρεσίας μας και μη 
προσκόμιση κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων. 

β. Μη κατάλληλη τήρηση λογιστικών βιβλίων. 

γ. Εντοπισμός εταιρειών, στις οποίες το Κόμμα ενδεχομένως να ασκούσε έλεγχο και 
ενδεχομένως να επηρέαζαν την υποβληθείσα κατάσταση εσόδων και δαπανών του 
Κόμματος, αφού δεν μας δόθηκαν στοιχεία για τη σχέση του Κόμματος με τις εταιρείες, ούτε 
στοιχεία για τα αποτελέσματά τους. 

δ. Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τα περιουσιακά στοιχεία του Κόμματος και κατ’ επέκταση 
και το ύψος των αποσβέσεων.  

ε. Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κατά πόσο όλες οι συναλλαγές των Επαρχιακών γραφείων 
της Λευκωσίας και Αμμοχώστου περιλαμβάνονται στην κατάσταση εσόδων και δαπανών του 
Κόμματος. 

στ. Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κατά πόσο η κατάσταση εσόδων και δαπανών για το έτος 
2012, είναι πλήρης, αφού δεν γνωρίζουμε το συνολικό ποσό των συναλλαγών που αφορούν 
στους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι δεν καταχωρίστηκαν στα λογιστικά βιβλία του 
Κόμματος και αν αυτές είναι σημαντικές ως προς την υποβληθείσα κατάσταση. 

5.1.2 Ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2013 

5.1.2.1 Συμπέρασμα 

Λόγω των αβεβαιοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.2.2, δεν μπορέσαμε να λάβουμε 
επαρκή κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για να καταλήξουμε σε συμπέρασμα κατά πόσο οι 
υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, για το έτος 2013, έχουν 
καταρτιστεί σε όλα τα ουσιώδη μέρη σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής 
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αναφοράς και με τις πρόνοιες των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων. Κατά συνέπεια δεν 
διατυπώνουμε συμπέρασμα. 

Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι, πέραν των αβεβαιοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 
5.1.2.2, υπήρξαν και λάθη, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.2.3. 

5.1.2.2 Αβεβαιότητες κατά πόσο τα ουσιώδη μέρη των ξεχωριστών οικονομικών 
καταστάσεων ετοιμάστηκαν σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής 
αναφοράς και τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας 

α. Μη υποβολή επιστολής διαβεβαιώσεων της Διοίκησης προς την Υπηρεσίας μας και μη 
προσκόμιση κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων. 

β. Μη κατάλληλη τήρηση λογιστικών βιβλίων. 

γ. Δεν μπορέσαμε να αποκτήσουμε κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία για σωρεία θεμάτων που 
επηρεάζουν τα αρχικά υπόλοιπα. 

δ. Δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε τα περιουσιακά στοιχεία του Κόμματος και κατ’ 
επέκταση και το ύψος των αποσβέσεων που παρουσιάζονται στις υποβληθείσες οικονομικές 
καταστάσεις. 

ε. Εντοπισμός εταιρειών, στις οποίες το Κόμμα ενδεχομένως να ασκούσε έλεγχο και 
ενδεχομένως να επηρέαζαν τις υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις, αφού δεν 
μας δόθηκαν στοιχεία για τη σχέση του Κόμματος με τις εταιρείες, ούτε στοιχεία για τα 
αποτελέσματά τους. 

στ. Δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε κατά πόσο όλες οι συναλλαγές των Επαρχιακών 
γραφείων της Λευκωσίας και Αμμοχώστου περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες ξεχωριστές 
οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος. 

ζ. Δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε κατά πόσο οι ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις, για 
το έτος 2013, είναι πλήρης, αφού δεν γνωρίζουμε το συνολικό ποσό των συναλλαγών που 
αφορούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι δεν καταχωρίστηκαν στα λογιστικά 
βιβλία του Κόμματος και αν αυτές είναι σημαντικές ως προς τις υποβληθείσες οικονομικές 
καταστάσεις 

5.1.2.3 Μη διορθωμένα λάθη 

α. Μη περίληψη στις υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις τραπεζικού λογαριασμού 
του Κόμματος, με υπόλοιπο στις 31.12.2013 ύψους €426. 

β. Η σημείωση 8 «Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός» των οικονομικών καταστάσεων δεν 
περιλαμβάνει ανάλυση του κόστους για το έτος σε αρχικά υπόλοιπα 1.1.2012 και προσθήκες, 
αλλά υπάρχουν μόνο προσθήκες για το έτος 2012 ύψους €1.898.953. Σημειώνουμε ότι, το 
Κόμμα ιδρύθηκε το 1969 και από έρευνα στο ΤΚΧ διαφάνηκε ότι, το Κόμμα είχε περιουσία 
στο όνομά του, η οποία θα έπρεπε να αντικατοπτρίζεται στα λογιστικά βιβλία και κατ’ 
επέκταση στις οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος. 
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γ. Μη συμπερίληψη κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων στις υποβληθείσες ξεχωριστές 
οικονομικές καταστάσεις. 

δ. Μη συμπερίληψη στις υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις τουλάχιστον τριών 
καταστάσεων χρηματοοικονομικής θέσης, ως οι απαιτήσεις του ΔΠΧΑ1 «Πρώτη εφαρμογή των 
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

ε. Στις υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται όλες οι 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες των ΔΠΧΑ, όσον αφορά στα 
συνδεδεμένα μέρη, στις κρατικές χορηγίες και στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ. 

5.1.3 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2013 

5.1.3.1 Συμπέρασμα 

Λόγω των αβεβαιοτήτων που αναφέρουμε στην παράγραφο 5.1.3.2, δεν μπορέσαμε να λάβουμε 
επαρκή κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για να καταλήξουμε σε συμπέρασμα κατά πόσο οι 
υποβληθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για το έτος 2013, έχουν 
καταρτιστεί σε όλα τα ουσιώδη μέρη σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς 
και με τις πρόνοιες των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων. Κατά συνέπεια δεν διατυπώνουμε 
συμπέρασμα.  

Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι, πέραν των αβεβαιοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.3.2, 
υπήρξαν και λάθη, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.3.3. 

5.1.3.2 Αβεβαιότητες κατά πόσο τα ουσιώδη μέρη των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων ετοιμάστηκαν σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής 
αναφοράς και τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας 

α. Μη υποβολή επιστολής διαβεβαιώσεων της Διοίκησης προς την Υπηρεσίας μας και μη 
προσκόμιση κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων. 

β. Μη κατάλληλη τήρηση λογιστικών βιβλίων. 

γ. Δεν μπορέσαμε να αποκτήσουμε κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία για σωρεία θεμάτων που 
επηρεάζουν τα αρχικά υπόλοιπα. 

δ. Δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε τα περιουσιακά στοιχεία του Κόμματος και κατ’ 
επέκταση και το ύψος των αποσβέσεων. 

ε. Εντοπισμός εταιρειών, στις οποίες το Κόμμα ενδεχομένως να ασκούσε έλεγχο και 
ενδεχομένως, να επηρέαζαν τις υποβληθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, αφού 
δεν μας δόθηκαν στοιχεία για τη σχέση του Κόμματος με τις εταιρείες, ούτε στοιχεία για τα 
αποτελέσματά τους. 

στ. Δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε κατά πόσο όλες οι συναλλαγές των Επαρχιακών 
γραφείων της Λευκωσίας και Αμμοχώστου περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος. 
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ζ. Δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε κατά πόσο οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για 
το έτος 2013 είναι πλήρεις, αφού δεν γνωρίζουμε το συνολικό ποσό των συναλλαγών που 
αφορούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι δεν καταχωρίστηκαν στα λογιστικά 
βιβλία του Κόμματος και αν αυτές είναι σημαντικές ως προς τις υποβληθείσες οικονομικές 
καταστάσεις. 

η. Δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε κατά πόσο τα αποτελέσματα της Νέας Αγροτικής 
Κίνησης θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 
Κόμματος. 

5.1.3.3 Μη διορθωμένα λάθη 

α. Μη περίληψη στις υποβληθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τραπεζικού 
λογαριασμού του Κόμματος με υπόλοιπο στις 31.12.2013 ύψους €426. 

β. Η σημείωση 8 «Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός» των οικονομικών καταστάσεων δεν 
περιλαμβάνει ανάλυση του κόστους για το έτος σε αρχικά υπόλοιπα 1.1.2012 και προσθήκες, 
αλλά υπάρχουν μόνο προσθήκες για το έτος 2012 ύψους €1.900.783. Σημειώνουμε ότι το 
Κόμμα ιδρύθηκε το 1969 και από έρευνα στο ΤΚΧ διαφάνηκε ότι, το Κόμμα είχε περιουσία 
στο όνομά του, η οποία θα έπρεπε να αντικατοπτρίζεται στα λογιστικά βιβλία και κατ’ 
επέκταση στις οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος. 

γ. Μη περίληψη κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων στις υποβληθείσες ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις. 

δ. Μη περίληψη στις υποβληθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τουλάχιστον τριών 
καταστάσεων χρηματοοικονομικής θέσης, ως οι απαιτήσεις του ΔΠΧΑ1 «Πρώτη εφαρμογή 
των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς». 

ε. Στις υποβληθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται όλες οι 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις, σύμφωνα με τις πρόνοιες των ΔΠΧΑ, όσον αφορά στα 
συνδεδεμένα μέρη, στις κρατικές χορηγίες και στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ. 

5.1.4 Ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2014 

5.1.4.1 Συμπέρασμα 

Λόγω των αβεβαιοτήτων που αναφέρουμε στην παράγραφο 5.1.4.2, δεν μπορέσαμε να λάβουμε 
επαρκή κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για να καταλήξουμε σε συμπέρασμα κατά πόσο οι 
ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για το έτος 2014, έχουν καταρτιστεί σε όλα τα 
ουσιώδη μέρη σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς και με τις πρόνοιες 
των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων. Κατά συνέπεια δεν διατυπώνουμε συμπέρασμα.  

Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι, πέραν των αβεβαιοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 
5.1.4.2, υπήρξαν και λάθη, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.4.3. 
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5.1.4.2 Αβεβαιότητες κατά πόσο τα ουσιώδη μέρη των ξεχωριστών οικονομικών 
καταστάσεων ετοιμάστηκαν σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής 
αναφοράς και τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας 

α. Μη υποβολή επιστολής διαβεβαιώσεων της Διοίκησης προς την Υπηρεσίας μας και μη 
προσκόμιση κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων. 

β. Μη κατάλληλη τήρηση λογιστικών βιβλίων. 

γ. Δεν μπορέσαμε να αποκτήσουμε κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία για τα αρχικά υπόλοιπα. 

δ. Δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε τα περιουσιακά στοιχεία του Κόμματος και κατ’ 
επέκταση και το ύψος των αποσβέσεων. 

ε. Εντοπισμός εταιρειών, στις οποίες το Κόμμα ενδεχομένως να ασκούσε έλεγχο και 
ενδεχομένως να επηρέαζαν τις υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για το 
έτος 2014, αφού δεν μας δόθηκαν στοιχεία για τη σχέση του Κόμματος με τις εταιρείες, ούτε 
στοιχεία για τα αποτελέσματά τους. 

στ. Δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε κατά πόσο όλες οι συναλλαγές των Επαρχιακών 
γραφείων της Λευκωσίας και Αμμοχώστου περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες ξεχωριστές 
οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος. 

ζ. Δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε κατά πόσο οι ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για 
το έτος 2014 είναι πλήρεις, αφού δεν γνωρίζουμε το συνολικό ποσό των συναλλαγών που 
αφορούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι δεν καταχωρίστηκαν στα λογιστικά 
βιβλία του Κόμματος και αν αυτές είναι σημαντικές ως προς τις υποβληθείσες οικονομικές 
καταστάσεις. 

5.1.4.3 Μη διορθωμένα λάθη 

α. Μη περίληψη κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων στις υποβληθείσες ξεχωριστές 
οικονομικές καταστάσεις. 

β. Η σημείωση 8 «Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός» των οικονομικών καταστάσεων δεν 
περιλαμβάνει τις προσθήκες της ακίνητης περιουσίας για το έτος 2014. 

γ. Στις υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται όλες οι 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις, σύμφωνα με τις πρόνοιες των ΔΠΧΑ, όσον αφορά στα 
συνδεδεμένα μέρη, στις κρατικές χορηγίες και στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ. 

5.1.5 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2014 

5.1.5.1 Συμπέρασμα 

Λόγω των αβεβαιοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.5.2, δεν μπορέσαμε να λάβουμε 
επαρκή κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για να καταλήξουμε σε συμπέρασμα κατά πόσο οι 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για το έτος 2014, έχουν καταρτιστεί σε όλα 
τα ουσιώδη μέρη σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς και με τις 
πρόνοιες των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων. Κατά συνέπεια δεν διατυπώνουμε συμπέρασμα. 
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Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι, πέραν των αβεβαιοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 
5.1.5.2, υπήρξαν και λάθη, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.5.3. 

5.1.5.2 Αβεβαιότητες κατά πόσο τα ουσιώδη μέρη των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων ετοιμάστηκαν σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής 
αναφοράς και τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας 

α. Μη υποβολή επιστολής διαβεβαιώσεων της Διοίκησης προς την Υπηρεσίας μας και μη 
προσκόμιση κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων. 

β. Μη κατάλληλη τήρηση λογιστικών βιβλίων. 

γ. Δεν μπορέσαμε να αποκτήσουμε κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία για θέματα που 
επηρεάζουν τα αρχικά υπόλοιπα. 

δ. Δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε τα περιουσιακά στοιχεία του Κόμματος και κατ’ επέκταση 
και των αποσβέσεων. 

ε. Εντοπισμός εταιρειών, στις οποίες το Κόμμα ενδεχομένως να ασκούσε έλεγχο και ενδεχομένως 
να επηρέαζαν τις υποβληθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, αφού δεν μας δόθηκαν 
στοιχεία για τη σχέση του Κόμματος με τις εταιρείες, ούτε στοιχεία για τα αποτελέσματά τους . 

στ. Δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε κατά πόσο όλες οι συναλλαγές των επαρχιακών γραφείων 
της Λευκωσίας και Αμμοχώστου περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις του Κόμματος. 

ζ. Δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε κατά πόσο οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για 
το έτος 2014 είναι πλήρεις, αφού δεν γνωρίζουμε το συνολικό ποσό των συναλλαγών που 
αφορούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι δεν καταχωρίστηκαν στα λογιστικά βιβλία 
του Κόμματος και αν αυτές είναι σημαντικές ως προς τις υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις. 

η. Δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε κατά πόσο τα αποτελέσματα της Νέας Αγροτικής Κίνησης 
θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος. 

5.1.5.3 Μη διορθωμένα λάθη 

α. Μη περίληψης κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων στις υποβληθείσες ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις. 

β. Η σημείωση 8 «Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός» των οικονομικών καταστάσεων δεν 
περιλαμβάνει τις προσθήκες της ακίνητης περιουσίας για το έτος 2014. 

γ. Στις υποβληθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται όλες οι 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες των ΔΠΧΑ, όσον αφορά στα 
συνδεδεμένα μέρη, στις κρατικές χορηγίες και στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ. 

5.1.6 Ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2015 

5.1.6.1 Συμπέρασμα 

Λόγω των αβεβαιοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.6.2, δεν μπορέσαμε να λάβουμε 
επαρκή κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για να καταλήξουμε σε συμπέρασμα κατά πόσο οι 
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υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για το έτος 2015, έχουν καταρτιστεί 
σε όλα τα ουσιώδη μέρη, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς και με τις 
πρόνοιες των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων. Κατά συνέπεια δεν διατυπώνουμε συμπέρασμα. 

Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι, πέραν των αβεβαιοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.6.2, 
υπήρξαν και λάθη, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.6.3.  

5.1.6.2 Αβεβαιότητες κατά πόσο τα ουσιώδη μέρη των ξεχωριστών οικονομικών 
καταστάσεων ετοιμάστηκαν σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής 
αναφοράς και τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας 

α. Μη υποβολή επιστολής διαβεβαιώσεων της Διοίκησης προς την Υπηρεσίας μας και μη 
προσκόμιση κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων. 

β. Μη κατάλληλη τήρηση λογιστικών βιβλίων. 

γ. Δεν μπορέσαμε να αποκτήσουμε κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία για θέματα που 
επηρεάζουν τα αρχικά υπόλοιπα. 

δ. Δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε τα περιουσιακά στοιχεία του Κόμματος και κατ’ 
επέκταση και των αποσβέσεων. 

ε. Εντοπισμός εταιρειών, στις οποίες το Κόμμα ενδεχομένως να ασκούσε έλεγχο και 
ενδεχομένως να επηρέαζαν τις υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις, αφού δεν 
μας δόθηκαν στοιχεία για τη σχέση του Κόμματος με τις εταιρείες, ούτε στοιχεία για τα 
αποτελέσματά τους. 

στ. Δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε κατά πόσο όλες οι συναλλαγές των επαρχιακών 
γραφείων της Λευκωσίας και Αμμοχώστου περιλαμβάνονται στις ξεχωριστές οικονομικές 
καταστάσεις του Κόμματος. 

ζ. Δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε κατά πόσο οι ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για 
το έτος 2015 είναι πλήρεις, αφού δεν γνωρίζουμε το συνολικό ποσό των συναλλαγών που 
αφορούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι δεν καταχωρίστηκαν στα λογιστικά 
βιβλία του Κόμματος και αν αυτές είναι σημαντικές ως προς τις υποβληθείσες οικονομικές 
καταστάσεις. 

5.1.6.3 Μη διορθωμένα λάθη 

α. Μη περίληψη κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων στις υποβληθείσες ξεχωριστές 
οικονομικές καταστάσεις. 

β. Στις υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται όλες οι 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις, σύμφωνα με τις πρόνοιες των ΔΠΧΑ, όσον αφορά στα 
συνδεδεμένα μέρη, στις κρατικές χορηγίες και στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ. 
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5.1.7 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2015 

5.1.7.1 Συμπέρασμα 

Λόγω των αβεβαιοτήτων που αναφέρουμε στην παράγραφο 5.1.7.2, δεν μπορέσαμε να λάβουμε 
επαρκή κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για να καταλήξουμε σε συμπέρασμα κατά πόσο οι 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για το έτος 2015, έχουν καταρτιστεί σε όλα 
τα ουσιώδη μέρη σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς και με τις 
πρόνοιες των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων. Κατά συνέπεια δεν διατυπώνουμε συμπέρασμα. 

Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι, πέραν των αβεβαιοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 
5.1.7.2, υπήρξαν και λάθη, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.7.3. 

5.1.7.2 Αβεβαιότητες κατά πόσο τα ουσιώδη μέρη των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων ετοιμάστηκαν σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής 
αναφοράς και τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας 

α. Μη υποβολή επιστολής διαβεβαιώσεων της Διοίκησης προς την Υπηρεσίας μας και μη 
προσκόμιση κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων. 

β. Μη τήρηση ορθών λογιστικών βιβλίων. 

γ. Δεν μπορέσαμε να αποκτήσουμε κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία για θέματα που 
επηρεάζουν τα αρχικά υπόλοιπα. 

δ. Δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε τα περιουσιακά στοιχεία του Κόμματος και κατ’ 
επέκταση και των αποσβέσεων. 

ε. Εντοπισμός εταιρειών, στις οποίες το Κόμμα ενδεχομένως να ασκούσε έλεγχο και 
ενδεχομένως να επηρέαζαν τις υποβληθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, αφού 
δεν μας δόθηκαν στοιχεία για τη σχέση του Κόμματος με τις εταιρείες, ούτε στοιχεία για τα 
αποτελέσματά τους. 

στ. Δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε κατά πόσο όλες οι συναλλαγές των επαρχιακών 
γραφείων της Λευκωσίας και Αμμοχώστου περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος. 

ζ. Δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε κατά πόσο οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για 
το έτος 2015 είναι πλήρεις, αφού δεν γνωρίζουμε το συνολικό ποσό των συναλλαγών που 
αφορούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι δεν καταχωρίστηκαν στα λογιστικά 
βιβλία του Κόμματος και αν αυτές είναι σημαντικές ως προς τις υποβληθείσες οικονομικές 
καταστάσεις. 

η. Δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε κατά πόσο τα αποτελέσματα της Νέας Αγροτικής 
Κίνησης θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 
Κόμματος. 
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5.1.7.3 Μη διορθωμένα λάθη 

α. Μη περίληψη κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων στις υποβληθείσες ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις. 

β. Στις υποβληθείσες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται όλες οι 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις, σύμφωνα με τις πρόνοιες των ΔΠΧΑ, όσον αφορά στα 
συνδεδεμένα μέρη, στις κρατικές χορηγίες και στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ. 

5.2 Έλεγχος συμμόρφωσης 

Για πλειονότητα των θεμάτων δεν μας δόθηκαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία από το Κόμμα, 
επομένως τηρούμε επιφυλάξεις κατά πόσο έχουν περιέλθει σε γνώση μας όλες οι παραβάσεις της 
νομοθεσίας. 

Τα θέματα που παρατίθενται στους πιο κάτω πίνακες προέκυψαν από την επισκόπηση των 
περιορισμένων στοιχείων που τέθηκαν στη διάθεσή μας. 

5.2.1 Θέματα που αφορούν στο έτος 2012 

Από την επισκόπηση των περιορισμένων στοιχείων που έθεσε στη διάθεσή μας το Κόμμα, δεν έχει 
περιέλθει στην αντίληψή μας να υπάρχει παράβαση από το Κόμμα των προνοιών του περί 
Πολιτικών Κομμάτων Νόμου, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, εκτός από τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται πιο κάτω: 

Συμπέρασμα Σχετική παράγραφος στα ευρήματα 
ελέγχου 

α.  Δεν μπορέσαμε να λάβουμε επαρκή 
κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για να 
καταλήξουμε σε συμπέρασμα κατά πόσο 
η υποβληθείσα κατάσταση εσόδων και 
εξόδων του Κόμματος για το έτος 2012 
έχει καταρτιστεί σε όλα τα ουσιώδη μέρη 
σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο 
χρηματοοικονομικής αναφοράς και τις 
πρόνοιες των περί Πολιτικών Κομμάτων 
Νόμων. Κατά συνέπεια δεν 
διατυπώνουμε συμπέρασμα. 

4.2. «Έλεγχος συμμόρφωσης 
οικονομικών καταστάσεων» 

β. Υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων 
εισφορών. 

4.3.3.1 «Υπέρβαση επιτρεπόμενων ορίων 
εισφορών» 

γ. Μη έκδοση αποδείξεων είσπραξης. 4.3.3.4 «Μη έκδοση αποδείξεων 
είσπραξης» 

Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι, λόγω του ότι υπήρξε αδυναμία απόκτησης κατάλληλων αποδεικτικών 
στοιχείων/διαβεβαιώσεων από το Κόμμα, δεν ήταν δυνατός ο έλεγχος: 
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α. των εισφορών (σχετική είναι η παράγραφος 4.3.3.) κατά πόσο οι εισφορές διενεργήθηκαν 
σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας 

β. της διακίνησης των δαπανών κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό 80% αποκλειστικά μέσω πιστωτικών 
ιδρυμάτων (σχετική είναι η παράγραφος 4.3.4). 

γ. της μεταφοράς κεφαλαίων σε άλλους οργανισμούς (σχετική είναι η παράγραφος 4.3.4). 

5.2.2 Θέματα που αφορούν στο έτος 2013 

Από την επισκόπηση των περιορισμένων στοιχείων που έθεσε στη διάθεσή μας το Κόμμα, δεν έχει 
περιέλθει στην αντίληψή μας να υπάρχει παράβαση από το Κόμμα ή από τους συνδεδεμένους με 
αυτό οργανισμούς, των προνοιών του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου, όπως αυτός έχει 
τροποποιηθεί, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρουμε πιο κάτω.  

Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι, λόγω του ότι υπήρξε αδυναμία απόκτησης κατάλληλων αποδεικτικών 
στοιχείων/διαβεβαιώσεων από το Κόμμα, δεν ήταν δυνατός ο έλεγχος: 

α. των εισφορών κατά πόσο οι εισφορές διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας 
(σχετική είναι η παράγραφος 4.3.3), 

Συμπέρασμα Σχετική παράγραφος στα ευρήματα 
ελέγχου 

α. Δεν μπορέσαμε να λάβουμε επαρκή 
κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για να 
καταλήξουμε σε συμπέρασμα κατά πόσο 
οι ξεχωριστές και ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, 
για το έτος 2013, έχουν καταρτιστεί σε όλα 
τα ουσιώδη μέρη σύμφωνα με το ισχύον 
πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς 
και τις πρόνοιες των περί Πολιτικών 
Κομμάτων Νόμων. Κατά συνέπεια δεν 
διατυπώνουμε συμπέρασμα. 

4.2. «Έλεγχος συμμόρφωσης 
οικονομικών καταστάσεων» 

β. Μη έγκαιρη υποβολή ξεχωριστών και 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
στον Έφορο και κατ’ επέκταση στην 
Ελεγκτική Υπηρεσία. 

4.2.1.2. «Υποβολή οικονομικών 
καταστάσεων» 

γ. Δεν τηρήθηκαν πλήρη στοιχεία και 
κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 

4.2.3.3 «Κατάλληλα αποδεικτικά 
στοιχεία» 

4.2.3.4 «Κατάλληλα λογιστικά βιβλία» 
δ. Μη έκδοση αποδείξεων είσπραξης. 4.3.3.4. «Μη έκδοση αποδείξεων 

είσπραξης» 
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β. της διακίνησης των κεφαλαίων κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό 80% αποκλειστικά μέσω πιστωτικών 
ιδρυμάτων (σχετική είναι η παράγραφος 4.3.4). 

γ. της μεταφοράς κεφαλαίων σε άλλους οργανισμούς (σχετική είναι η παράγραφος 4.3.4). 

5.2.3 Θέματα που αφορούν στο έτος 2014 

Από την επισκόπηση των περιορισμένων στοιχείων που έθεσε στη διάθεσή μας το Κόμμα, δεν έχει 
περιέλθει στην αντίληψή μας να υπάρχει παράβαση από το Κόμμα ή από τους συνδεδεμένους με αυτό 
οργανισμούς, των προνοιών του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, 
εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο κάτω.  

Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι, λόγω του ότι υπήρξε αδυναμία απόκτησης κατάλληλων αποδεικτικών 
στοιχείων/διαβεβαιώσεων από το Κόμμα, δεν ήταν δυνατός ο έλεγχος: 

α. των εισφορών κατά πόσο οι εισφορές διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας 
(σχετική είναι η παράγραφος 4.3.3) 

β. της διακίνησης των κεφαλαίων κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό 80% αποκλειστικά μέσω πιστωτικών 
ιδρυμάτων (σχετική είναι η παράγραφος 4.3.4). 

Συμπέρασμα Σχετική παράγραφος στα ευρήματα 
ελέγχου 

α. Δεν μπορέσαμε να λάβουμε επαρκή 
κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για να 
καταλήξουμε σε συμπέρασμα κατά πόσο 
οι ξεχωριστές και ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, 
για το έτος 2014, έχουν καταρτιστεί σε 
όλα τα ουσιώδη μέρη σύμφωνα με το 
ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής 
αναφοράς και τις πρόνοιες των περί 
Πολιτικών Κομμάτων Νόμων. Κατά 
συνέπεια δεν διατυπώνουμε 
συμπέρασμα. 

4.2. «Έλεγχος συμμόρφωσης 
οικονομικών καταστάσεων» 

β. Μη έγκαιρη υποβολή ξεχωριστών και 
ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων στον Έφορο. 

4.2.1.2. «Υποβολή οικονομικών 
καταστάσεων» 

γ. Δεν τηρήθηκαν πλήρη στοιχεία και 
κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 

4.2.3.3 «Κατάλληλα αποδεικτικά 
στοιχεία» 

4.2.3.4 «Κατάλληλα λογιστικά βιβλία» 
δ. Μη έκδοση αποδείξεων είσπραξης. 4.3.3.4. «Μη έκδοση αποδείξεων 

είσπραξης» 
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5.2.4 Θέματα που αφορούν στο έτος 2015 

Από την επισκόπηση των περιορισμένων στοιχείων που έθεσε στη διάθεσή μας το Κόμμα δεν έχει 
περιέλθει στην αντίληψή μας να υπάρχει παράβαση από το Κόμμα ή από τους συνδεδεμένους με αυτό 
οργανισμούς, των προνοιών του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, εκτός 
από τις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο κάτω.  

Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι, λόγω του ότι υπήρξε αδυναμία απόκτησης κατάλληλων αποδεικτικών 
στοιχείων/διαβεβαιώσεων από το Κόμμα, δεν ήταν δυνατός ο έλεγχος: 

α. των εισφορών κατά πόσο οι εισφορές διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας 
(σχετική είναι η παράγραφος 4.3.3) 

β. της διακίνησης των κεφαλαίων κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό 80% αποκλειστικά μέσω πιστωτικών 
ιδρυμάτων (σχετική είναι η παράγραφος 4.3.4). 

γ. της μεταφοράς κεφαλαίων σε άλλους οργανισμούς (σχετική είναι η παράγραφος 4.3.4). 

 

Συμπέρασμα Σχετική παράγραφος στα ευρήματα 
ελέγχου 

α. Δεν μπορέσαμε να λάβουμε επαρκή 
κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για να 
καταλήξουμε σε συμπέρασμα κατά 
πόσο οι ξεχωριστές και ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, 
για το έτος 2015, έχουν καταρτιστεί σε 
όλα τα ουσιώδη μέρη σύμφωνα με το 
ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής 
αναφοράς και τις πρόνοιες των περί 
Πολιτικών Κομμάτων Νόμων. Κατά 
συνέπεια δεν διατυπώνουμε 
συμπέρασμα. 

4.2. «Έλεγχος συμμόρφωσης 
οικονομικών καταστάσεων» 

β. Μη έγκαιρη υποβολή ξεχωριστών και 
ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων στον Έφορο και κατ’ 
επέκταση στην Ελεγκτική Υπηρεσία. 

4.2.1.2. «Υποβολή οικονομικών 
καταστάσεων» 

γ. Δεν τηρήθηκαν πλήρη στοιχεία και 
κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 

4.2.3.3 «Κατάλληλα αποδεικτικά 
στοιχεία» 

4.2.3.4 «Κατάλληλα λογιστικά βιβλία» 

δ. Μη έκδοση αποδείξεων είσπραξης. 4.3.3.4. «Μη έκδοση αποδείξεων 
είσπραξης» 
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Σημειώνουμε σχετικά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8, του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2011, που 
αφορά στον έλεγχο του έτους 2012, «Παράβαση των δυνάμει του παρόντος Νόμου διατάξεων, 
συνεπάγεται διοικητική ποινή προστίμου ύψους μέχρι οκτώ χιλιάδες ευρώ (€8.000) την οποία επιβάλλει 
ο Έφορος, µε τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας».  Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο 
άρθρο του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2012 που αφορά στον έλεγχο για τα έτη από το 2013 
μέχρι και το 2015, «Παράβαση των δυνάμει του παρόντος Νόμου διατάξεων συνεπάγεται χρηματική 
διοικητική ποινή ύψους μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000), την οποία επιβάλλει ο Έφορος, με τη 
σύμφωνη γνώμη του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας…». 
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6 Γενικές συστάσεις 

α. Εισηγηθήκαμε όπως το Κόμμα: 

(i) Ετοιμάζει τις οικονομικές καταστάσεις του, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τις υποβάλλει έγκαιρα στον Έφορο.  

(ii) Τηρεί τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία για κάθε συναλλαγή που διενεργεί, τα οποία 
να τεκμηριώνουν τα οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές 
καταστάσεις του, τα οποία να είναι διαθέσιμα και να προσκομίζονται όταν ζητηθούν 
κατά τον έλεγχο. 

(iii) Υιοθετήσει κατάλληλες δικλίδες ασφαλείας, οι οποίες, μεταξύ άλλων, να εντοπίζουν, 
να διορθώνουν και να αποτρέπουν πιθανά λάθη και απάτη εις βάρος του Κόμματος. 

β. Το Κόμμα και οι συνδεδεμένοι με αυτό οργανισμοί να ενεργούν στα πλαίσια της νομοθεσίας. 

γ. Το Κόμμα, καθώς και οι συνδεδεμένοι με αυτό οργανισμοί, να αναθεωρήσουν/ 
τροποποιήσουν τα καταστατικά τους, έτσι ώστε να συνάδουν με τις πρόνοιες της σχετικής 
νομοθεσίας. Επίσης:  

(i) να περιλάβουν σαφή πρόνοια για το όργανο που είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και 
έγκριση των ξεχωριστών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και 

(ii) να παρουσιάζουν ξεκάθαρα την πραγματική σχέση των διαφόρων οντοτήτων με το 
Κόμμα και οι οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος να ετοιμάζονται σύμφωνα με τη 
σύνθεση αυτή. 

 Επίσης, τυχόν διαφοροποιήσεις του καταστατικού, να υποβάλλονται στον Έφορο εντός δύο 
μηνών, για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

δ. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Κόμματος, που αφορούν σε θέματα οικονομικής 
φύσης, να τηρούνται ξεχωριστά, ώστε να μπορούν να υποβάλλονται κατά τον έλεγχο. 

ε. Τόσο η πληρωμή της αντιμισθίας των Κοινοβουλευτικών Συνεργατών, όσο και η παραχώρηση 
της κρατικής χορηγίας, που αφορά στην αντιμισθία τους, να καταχωρίζονται στα λογιστικά 
βιβλία του Κόμματος, εφόσον η σύμβαση εργασίας συνομολογήθηκε μεταξύ των 
Κοινοβουλευτικών Συνεργατών και του Κόμματος και να παρουσιάζονται κατάλληλα στις 
οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, έστω με γνωστοποίηση, σε περίπτωση 
συμψηφισμού, επιτρεπόμενου για τα συγκεκριμένα έσοδα και έξοδα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα 1 – Κριτήρια ελέγχου για την περίοδο από 1.1.2012 
μέχρι 16.12.2012 

Άρθρο 
Νόμου 

Πρόνοιες του Νόμου (Ν.20(Ι)/2011) 

Έλεγχος συμμόρφωσης οικονομικών καταστάσεων 

6(1)(α) Η οικονομική διαχείριση των πολιτικών κομμάτων, τα έσοδα και τα έξοδα, καθώς και οι 
εισφορές που καταβάλλονται στο Ειδικό Κοινό Ταμείο, όπως προβλέπεται από το εδάφιο 
(4) του άρθρου 5, ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, ετησίως, σύμφωνα 
με τα λογιστικά πρότυπα που ισχύουν στη Δημοκρατία. Τα πολιτικά κόμματα οφείλουν 
να δημοσιεύουν στον ημερήσιο τύπο περίληψη των οικονομικών τους απολογισμών.  

Έλεγχος συμμόρφωσης άλλων θεμάτων 

3(1) Κάθε πολιτικό κόμμα εγγράφεται στο Μητρώο, ύστερα από υποβολή στον Έφορο του 
καταστατικού του και σχετικής αίτησης εγγραφής του. 

5(2)(α) 
 

Οι μη χρηματικές εισφορές γίνονται αποδεκτές απαραιτήτως έναντι αποδείξεως από το 
πολιτικό κόμμα, επί της οποίας περιγράφεται η φύση της εισφοράς και αναγράφεται η 
εκτιμητέα της αξία. 

5(2)(γ) 
 

Κάθε ιδιωτική χρηματική εισφορά από φυσικό πρόσωπο προς πολιτικό κόμμα 
επιτρέπεται μόνο μέχρι του ποσού των €8.000 ανά έτος, από εταιρείες περιορισμένης 
ευθύνης μέχρι του ποσού των €20.000 ανά έτος και από εταιρείες εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο μέχρι του ποσού των €30.000 ανά έτος.  

5(3) 

 

Δεν επιτρέπεται σε πολιτικό κόμμα να δέχεται ιδιωτικές εισφορές οποιουδήποτε είδους 
που προέρχονται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, από κρατικούς ή 
ημικρατικούς οργανισμούς, από πρόσωπα ή εταιρείες που μετέρχονται ή ασκούν έλεγχο 
σε καζίνο ή σε πρακτορεία στοιχημάτων, από παράνομες επιχειρήσεις, εταιρείες που 
συμμετέχει το Κράτος και από εταιρείες που ελέγχονται από άλλα κράτη: 

Νοείται ότι επιτρέπεται σε κάθε κόμμα να δέχεται ιδιωτικές εισφορές οποιουδήποτε 
είδους που προέρχονται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υπό την ιδιότητά τους 
ως χορηγών σε κομματικές εκδηλώσεις. 

7 Οι δαπάνες των πολιτικών κομμάτων θα πρέπει να διακινούνται κατ' ελάχιστο ποσοστό 
μέχρι 80% αποκλειστικά μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και δεν επιτρέπεται τα 
κεφάλαιά τους να μεταφέρονται σε άλλους οργανισμούς. 
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Παράρτημα 2 - Κριτήρια ελέγχου για την περίοδο από 17.12.2012 μέχρι 
31.12.2015 

Άρθρο 
Νόμου 

Πρόνοιες του Νόμου (Ν.175(Ι)/2012) 

Έλεγχος συμμόρφωσης οικονομικών καταστάσεων 

6(1) Τα πολιτικά κόμματα οφείλουν να τηρούν πλήρη στοιχεία και κατάλληλα λογιστικά 
βιβλία και να καταρτίζουν για κάθε ημερολογιακό έτος ξεχωριστές, καθώς και 
ενοποιημένες με τους συνδεδεμένους οργανισμούς οικονομικές καταστάσεις, 
σύμφωνα με τα εκάστοτε σε ισχύ Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οι 
οποίες, αφού τύχουν ανεξάρτητου εσωτερικού ελέγχου, υποβάλλονται στον Έφορο το 
αργότερο 3 μήνες μετά τη λήξη του έτους στο οποίο αφορούν. 

Έλεγχος συμμόρφωσης άλλων θεμάτων 

3(1)(α) Κάθε πολιτικό κόμμα εγγράφεται στο Μητρώο ύστερα από υποβολή στον Έφορο 
αίτησης εγγραφής, ο τύπος της οποίας καθορίζεται στο Παράρτημα Ι της σχετικής 
νομοθεσίας, συνοδευόμενης από τα στοιχεία που καθορίζονται στον τύπο του 
Παραρτήματος Ι της σχετικής νομοθεσίας. 

3(1)(β) Το πολιτικό κόμμα δηλώνει τους συνδεδεμένους οργανισμούς κατά την υποβολή της 
αίτησης εγγραφής του στον Έφορο. 

Νοείται ότι το πολιτικό κόμμα ενημερώνει τον Έφορο σε περίπτωση διαφοροποίησης 
των συνδεδεμένων οργανισμών, όταν αυτή επέλθει. 

3(3) Πολιτικά κόμματα τα οποία κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου είναι 
κοινοβουλευτικά κόμματα εγγράφονται στο Μητρώο αυτοδικαίως χωρίς την υποβολή 
της δυνάμει του εδαφίου (1) αίτησης εγγραφής, με την υποβολή στον Έφορο του 
καταστατικού τους εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 

3(4) Σε περίπτωση διαφοροποίησης του καταστατικού το κόμμα ενημερώνει εντός δύο (2) 
μηνών από τη διαφοροποίηση τον Έφορο. 

3(6) Σε περίπτωση διάλυσης πολιτικού κόμματος, το πολιτικό κόμμα γνωστοποιεί τη 
διάλυσή του στον Έφορο. 
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1 Το άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί με τον Ν.171(I)/2015  

Άρθρο 
Νόμου 

Πρόνοιες του Νόμου (Ν.175(Ι)/2012) 

5(2)(α)1 Νοείται ότι οι μη χρηματικές εισφορές γίνονται αποδεκτές απαραιτήτως έναντι 
αποδείξεως από το πολιτικό κόμμα ή τον συνδεδεμένο οργανισμό, επί της οποίας 
περιγράφεται η φύση της εισφοράς και αναγράφεται η εκτιμητέα της αξία, όπως αυτή 
καθορίζεται κατόπιν εκτίμησης με βάση τις τρέχουσες τιμές της αγοράς σε κάθε 
περίπτωση και η οποία συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο ιδιωτικών εισφορών που 
προνοείται στο εδάφιο (γ). 

Κάθε ιδιωτική εισφορά γίνεται αποδεκτή έναντι αποδείξεως από το πολιτικό κόμμα ή 
το συνδεδεμένο οργανισμό. 

5(2)(γ) Κάθε ονομαστική ιδιωτική εισφορά από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς 
πολιτικό κόμμα ή συνδεδεμένο οργανισμό, ανάλογα με την περίπτωση, επιτρέπεται 
μόνο μέχρι του ποσού των €50.000 ανά έτος για κάθε περίπτωση. 

Νοείται ότι επιτρέπεται ονομαστική ιδιωτική εισφορά από εταιρείες οι οποίες είναι 
εγγεγραμμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου ή από φυσικά 
πρόσωπα, σε πολιτικά κόμματα ή συνδεδεμένους οργανισμούς, νοουμένου ότι οι 
δραστηριότητες των εν λόγω εταιρειών ή φυσικών προσώπων είναι νόμιμες. 

5(2)(δ) Κάθε ανώνυμη ιδιωτική εισφορά από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς πολιτικό 
κόμμα ή συνδεδεμένο οργανισμό, ανάλογα με την περίπτωση, επιτρέπεται μόνο μέχρι 
του ποσού των €1.000 ανά έτος για κάθε περίπτωση. Το συνολικό ποσό των ανώνυμων 
ιδιωτικών εισφορών που λαμβάνει πολιτικό κόμμα ή συνδεδεμένος οργανισμός ανά 
έτος δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο. 

5(3) Δεν επιτρέπεται σε πολιτικό κόμμα ή συνδεδεμένο οργανισμό να δέχεται ιδιωτικές 
εισφορές οποιουδήποτε είδους που προέρχονται από νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου που ελέγχονται από το Κράτος ή από εταιρείες που δεν 
είναι εγγεγραμμένες στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών 
Νόμου: 

Νοείται ότι επιτρέπεται σε κάθε πολιτικό κόμμα ή συνδεδεμένο οργανισμό να δέχεται 
ονομαστικές ιδιωτικές εισφορές οποιουδήποτε είδους που προέρχονται από νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου που ελέγχονται από το Κράτος υπό την 
ιδιότητά τους ως χορηγούς σε κομματικές εκδηλώσεις ή και σε εκδηλώσεις 
συνδεδεμένου οργανισμού, ανάλογα με την περίπτωση, μέχρι του ποσού ή της αξίας 
των €20.000 ανά έτος για κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για κάθε περίπτωση. 

Νοείται περαιτέρω ότι από τον πιο πάνω περιορισμό εξαιρείται ο Οργανισμός 
Νεολαίας, από 21.7.2015. (Ν.129(I)/2015). 
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Άρθρο 
Νόμου 

Πρόνοιες του Νόμου (Ν.175(Ι)/2012) 

7 Τα κεφάλαια των πολιτικών κομμάτων και των συνδεδεμένων οργανισμών θα πρέπει 
να διακινούνται κατ' ελάχιστο σε ποσοστό 80% αποκλειστικά μέσω πιστωτικών 
ιδρυμάτων και δεν επιτρέπεται τα κεφάλαιά τους να μεταφέρονται σε άλλους 
οργανισμούς. 
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Παράρτημα 3 – Αλληλογραφία Ελεγκτικής Υπηρεσίας με το Κόμμα 

Είδος 
αλληλογραφίας 

Θέμα Ημερομηνία 
αποστολής από 

Ελεγκτική 
Υπηρεσία 

Ημερομηνία 
απάντησης 

από το 
Κόμμα 

Σχόλια 

Επιστολή Κατάθεση οικονομικών 
λογαριασμών Κ.Σ. ΕΔΕΚ 
και των συνδεδεμένων 
με το Κίνημα 
οργανισμών 

Δεν 
εφαρμόζεται 

Δεν 
εφαρμόζεται 

Υποβολή στις 
12.12.2013 από τον 
Έφορο οικονομικών 
καταστάσεων για το 
έτος 2012 

Επιστολή Υποβολή οικονομικών 
καταστάσεων έτους 
2013 

Δεν 
εφαρμόζεται 

Δεν 
εφαρμόζεται 

Επιστολή από 
Έφορο προς Κόμμα 
ημερ. 8.1.2014 για 
υπενθύμιση 
υποβολής 
οικονομικών 
καταστάσεων 

Επιστολή Έλεγχος πολιτικών 
κομμάτων - Κ.Σ. EΔΕΚ 

15.1.2014  Επιστολή προς το 
Κόμμα για αναφορά 
ότι οι καταστάσεις 
εσόδων και εξόδων 
του 2012 που 
υποβλήθηκαν δεν 
είναι σύμφωνα με 
τα ΔΠΧΑ και ότι δεν 
υποβλήθηκαν 
ενοποιημένες 
οικονομικές 
καταστάσεις για το 
έτος 2012 

Επιστολή Κ.Σ.ΕΔΕΚ - Οικονομικοί 
λογαριασμοί για το 
έτος 2013 

Δεν 
εφαρμόζεται 

Δεν 
εφαρμόζεται 

Υποβολή από τον 
Έφορο στις 2.5.2014 
των οικονομικών 
καταστάσεων για το 
έτος 2013 

Επιστολή Έλεγχος πολιτικών 
κομμάτων/υποβολή 
οικονομικών 
καταστάσεων-ΕΔΕΚ 

Δεν 
εφαρμόζεται 

Δεν 
εφαρμόζεται 

Επιστολή Εφόρου 
προς το Κόμμα, 
ημερ. 18.8.2014, με 
αναφορά σε 
επιστολή μας, ημερ. 
2.5.2014, στην 
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Είδος 
αλληλογραφίας 

Θέμα Ημερομηνία 
αποστολής από 

Ελεγκτική 
Υπηρεσία 

Ημερομηνία 
απάντησης 

από το 
Κόμμα 

Σχόλια 

οποία αναφέρεται η 
σύσταση προς το 
Κόμμα για την 
υποβολή 
οικονομικών 
καταστάσεων για τα 
έτη 2012 και 2013 
ως οι πρόνοιες της 
νομοθεσίας 

Επιστολή Κ. Σ. ΕΔΕΚ - κατάθεση 
πρόσθετων 
οικονομικών 
λογαριασμών 

Δεν 
εφαρμόζεται 

Δεν 
εφαρμόζεται 

Υποβολή από τον 
Έφορο στις 
19.9.2014 των 
πρόσθετων 
οικονομικών 
καταστάσεων για τα 
έτη 2012 και 2013 

Επιστολή Έλεγχος πολιτικών 
κομμάτων - ΕΔΕΚ 

Δεν 
εφαρμόζεται 

Δεν 
εφαρμόζεται 

Επιστολή Εφόρου 
προς το Κόμμα, 
ημερ. 2.12.2014, με 
αναφορά σε 
επιστολή μας, ημερ. 
18.11.2014, στην 
οποία αναφέρεται η 
σύσταση προς το 
Κόμμα για την 
υποβολή 
οικονομικών 
καταστάσεων για τα 
έτη 2012 και 2013 
ως οι πρόνοιες της 
νομοθεσίας 

Επιστολή Υποβολή οικονομικών 
καταστάσεων έτους 
2014 - για το Κ. Σ. ΕΔΕΚ 

Δεν 
εφαρμόζεται 

Δεν 
εφαρμόζεται 

Επιστολή Εφόρου, 
ημερ. 19.1.2015, για 
υποβολή 
οικονομικών 
καταστάσεων για το 
έτος 2014 
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Είδος 
αλληλογραφίας 

Θέμα Ημερομηνία 
αποστολής από 

Ελεγκτική 
Υπηρεσία 

Ημερομηνία 
απάντησης 

από το 
Κόμμα 

Σχόλια 

Επιστολή Υποβολή οικονομικών 
καταστάσεων έτους 
2014 του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ 

Δεν 
εφαρμόζεται 

Δεν 
εφαρμόζεται 

Υποβολή από τον 
Έφορο στις 7.4.2015 
των οικονομικών 
καταστάσεων για το 
έτος 2014 

Επιστολή ΕΔΕΚ Κίνημα 
Σοσιαλδημοκρατών - 
Επιστολή από ελεγκτικό 
γραφείο Stalworth pro 
για παράταση στην 
έναρξη του ελέγχου 

Δεν 
εφαρμόζεται 

28.8.2015 Αίτημα για 
παράταση της 
έναρξης του 
ελέγχου μας, ο 
οποίος θα 
αρχινούσε τον 
Σεπτέμβριο 2015 

Επιστολή Παράταση στην έναρξη 
του ελέγχου για το 
Κίνημα 
Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ 

23.9.2015 Δεν 
εφαρμόζεται 

Αναφορά ότι ο 
έλεγχος θα αρχίσει 
όταν υποβληθούν οι 
σχετικές 
οικονομικές 
καταστάσεις από 
τον Έφορο 

Επιστολή Έλεγχος οικονομικών 
καταστάσεων 

Δεν 
εφαρμόζεται 

18.4.2016 Πρόταση για 
ημερομηνία έναρξης 
ελέγχου εντός του 
2016 

Επιστολή Ο περί Πολιτικών 
Κομμάτων Νόμος για 
υποβολή οικονομικών 
καταστάσεων έτους 
2015 

Δεν 
εφαρμόζεται 

Δεν 
εφαρμόζεται 

Επιστολή Εφόρου, 
ημερ. 1.6.2016, για 
υποβολή 
οικονομικών 
καταστάσεων για το 
έτος 2015 

Επιστολή Έλεγχος οικονομικών 
καταστάσεων 

2.6.2016  Αναφορά ότι για να 
ξεκινήσει ο έλεγχος 
θα πρέπει να 
υποβληθούν από 
τον Έφορο οι 
ανάλογες 
οικονομικές 
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Είδος 
αλληλογραφίας 

Θέμα Ημερομηνία 
αποστολής από 

Ελεγκτική 
Υπηρεσία 

Ημερομηνία 
απάντησης 

από το 
Κόμμα 

Σχόλια 

καταστάσεις. 
Επισυνάφθηκε στην 
επιστολή κατάσταση 
με τα στοιχεία που 
θα χρειαστούν να 
είναι διαθέσιμα 
κατά τον έλεγχό 

Επιστολή Κίνημα 
Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ - οικονομικές 
καταστάσεις για το έτος 
2015 - 
διαφοροποιημένες 
οικονομικές 
καταστάσεις για τα έτη 
2013 και 2014 

Δεν 
εφαρμόζεται 

Δεν 
εφαρμόζεται 

Επιστολή Εφόρου, 
ημερ. 4.7.2016, για 
υποβολή 
οικονομικών 
καταστάσεων για τα 
έτη 2013-2015 

Επιστολή έναρξης 
ελέγχου 

Έλεγχος οικονομικών 
καταστάσεων 
Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ 

7.2.2017  Διενεργήθηκε 
συνάντηση για 
έναρξη ελέγχου στις 
21.11 2019 

Επιστολή 
διευκρινίσεων και 
επιπρόσθετων 
στοιχείων 

Έλεγχος οικονομικών 
καταστάσεων 
Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ για τα έτη 2012-
2015 

18.5.2020 18.6.2020  

Ηλεκτρονικό 
μήνυμα 

Έλεγχος Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ (το Κόμμα) 
σύμφωνα με τις 
πρόνοιες των περί 
Πολιτικών Κομμάτων 

9.8.2022  Ηλεκτρονικό 
μήνυμα στο οποίο 
αναφέρονται τα 
προκαταρκτικά 
ευρήματα του 
ελέγχου μας. 

Το Κόμμα δεν 
ανταποκρίθηκε 
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Είδος 
αλληλογραφίας 

Θέμα Ημερομηνία 
αποστολής από 

Ελεγκτική 
Υπηρεσία 

Ημερομηνία 
απάντησης 

από το 
Κόμμα 

Σχόλια 

Επιστολή 
ευρημάτων 
ελέγχου 

Έλεγχος συμμόρφωσης 
Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ (ΕΔΕΚ) για τα έτη 
2012 μέχρι 2015, με τις 
πρόνοιες των περί 
Πολιτικών Κομμάτων 

7.9.2022 13.10.2022  
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Παράρτημα 4 – Ηλεκτρονικό μήνυμα Κόμματος ημερ. 13.10.2022 
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Παράρτημα 5 – Οικονομικές καταστάσεις 

 
























































































































































