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Έφορος Έφορος Τήρησης Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων 

ΚΟΕ Κομματικές Οργανώσεις Εξωτερικού 

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 τον Δημοκρατικό Συναγερμό, 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. 
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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 
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 αναφέρεται 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, συμπεράσματα και συστάσεις μας που εντοπίσθηκαν κατά τον έλεγχό 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. Το Κόμμα, μέχρι την 
ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Έκθεσης, δεν υπέβαλε στην Υπηρεσία μας σχόλια επί των θεμάτων 
που αναφέρονται στην εν λόγω επιστολή. 
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2 Εισαγωγή 

O Δημοκρατικός Συναγερμός (το Κόμμα/ΔΗΣΥ), ιδρύθηκε στις 4 Ιουλίου 1976 και 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 Αβέρωφ Νεοφύτου. 

Στις βουλευτικές εκλογές του 2021 κατετάγη πρώτο Κόμμα, με αποτέλεσμα την εκλογή στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων 17 βουλευτών προερχόμενων από το Κόμμα. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
εκπροσωπείται στην ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιαvoδημoκράτες) με δύο 
ευρωβουλευτές.  
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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 
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οργανισμοί ασκούν έλεγχο, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(ΔΠΧΑ). 

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. Το Κόμμα, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης 
της παρούσας Έκθεσης, δεν υπέβαλε στην Υπηρεσία μας σχόλια επί των θεμάτων που αναφέρονται 
στην εν λόγω 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 καταστεί 
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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 οικονομικών καταστάσεων, ξεχωριστών και ενοποιημένων, 
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). 

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. 
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(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 μου ευθύνη είναι να εκφράσω γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό 
μου. Διενήργησα τον έλεγχό μου 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 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 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 στον ΔΗΣΥ, η Υπηρεσία μας χρειάστηκε να ανταλλάξει 
σωρεία επιστολών και ηλεκτρονικών μηνυμάτων, όπως παρουσιάζονται στο Παράρτημα 10, 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, αντιμετωπίσαμε δυσκολίες και μερικές φορές αδυναμία στην 
απόκτηση κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων από το ελεγχόμενο Κόμμα και τις συνδεδεμένες με 
αυτό οντότητες (σχετικό είναι το Παράρτημα 3).  

Η εργασία μας έχει διενεργηθεί στον 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 που είχαμε. Ενδεχομένως, κάποια από αυτά να τροποποιούνταν, αν υπήρχε 
πλήρης πρόσβαση στα στοιχεία ή αν μας παρέχονταν οι επεξηγήσεις και οι διαβεβαιώσεις που 
ζητήθηκαν από το Κόμμα με την επιστολή μας, ημερ. 5.5.2020. Επίσης, επισύρεται η προσοχή στο 
γεγονός ότι για τις συναλλαγές για τις οποίες δεν μας έχουν προσκομισθεί στοιχεία, ελλοχεύει ο 
κίνδυνος μη νομιμότητάς τους. 

Λόγω του μεγάλου όγκου της ελεγκτικής εργασίας που είχαμε να διεξάγουμε, του περιορισμού 
στην πρόσβαση υποστηρικτικών στοιχείων, επεξηγήσεων και διαβεβαιώσεων, της πολιτικής της 
Υπηρεσίας μας όπως δημοσιεύσει τις Ειδικές Εκθέσεις των ελέγχων που έχει διενεργήσει σε όλα τα 
πολιτικά κόμματα ταυτόχρονα, της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος από την 
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και της ολοκλήρωσης του ελέγχου μας, καθώς επίσης 
και λόγω των σημαντικών λαθών και παραλείψεων που εντοπίσαμε κατά την επισκόπηση που 
διενεργήσαμε στις οικονομικές καταστάσεις, κρίθηκε μη αναγκαία η ολοκλήρωση όλων των 
βημάτων ελέγχου που ήταν καθορισμένα στη μεθοδολογία να διενεργηθούν, καθώς αξιολογήσαμε 
ότι η διενέργειά τους δεν θα αλλοίωνε τη γενική εικόνα του βαθμού συμμόρφωσης του Κόμματος 
με τις πρόνοιες της νομοθεσίας για τη συγκεκριμένη περίοδο. 
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4.1.2 Επιστολές Διαβεβαιώσεων 

Λόγω της δυσκολίας που αντιμετωπίσαμε, αναφορικά με τη συλλογή των στοιχείων που 
χρειάζονταν για ολοκλήρωση του ελέγχου μας, η Υπηρεσία μας στις 5.5.2020 απέστειλε Ενδιάμεση 
Επιστολή Διαβεβαιώσεων (ΕΕΔ) προς το Κόμμα, με την οποία ζητούσαμε διαβεβαιώσεις για σωρεία 
θεμάτων που προέκυψαν κατά τον έλεγχο, καθώς επίσης και επιπρόσθετα στοιχεία/πληροφορίες 
που χρειάζονταν για την ολοκλήρωση του ελέγχου μας, με καταληκτική ημερομηνία απάντησης την 
30.6.2020. Το Κόμμα δεν ανταποκρίθηκε στην επιστολή μας μέχρι την ετοιμασία της παρούσας 
Έκθεσης και δεν έδωσε τα στοιχεία/ διαβεβαιώσεις/πληροφορίες που ζητήσαμε και επομένως 
θεωρούμε ότι τα στοιχεία που ζητήθηκαν δεν υπάρχουν. Λόγω της στάσης αυτής του Κόμματος, η 
Υπηρεσία μας δεν έκρινε σκόπιμο να αποστείλει τελική Επιστολή Διαβεβαιώσεων, όπως προνοείται 
στο ΔΠΑΕ 2400. 

Σημειώνουμε επίσης ότι, όπως προφορικά μάς έχει αναφερθεί, γραπτές διαβεβαιώσεις δεν έχουν 
ζητηθεί και δεν έχουν δοθεί στον Ιδιώτη Ελεγκτή του Κόμματος, σε αντίθεση με τις πρόνοιες του 
ΔΠΕ 580 «Έγγραφες Διαβεβαιώσεις». 

Σύμφωνα με την παράγραφο 63 του ΔΠΑΕ 2400, 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  

γ. ότι όλες οι συναλλαγές έχουν καταχωρηθεί και αντανακλώνται στις οικονομικές καταστάσεις. 
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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, για τα υπό αναφορά 
έτη (Παράρτημα 11), παρουσίασαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

 2012 

€ 

2013 

€ 

2014 

€ 

2015 

€ 

Έσοδα 1.764.465 1.414.127 1.841.933 1.852.690 

Έξοδα (1.531.127) (2.291.532) (1.814.008) (1.909.491) 

Πλεόνασμα/(έλλειμμα) έτους 233.338 (877.405) 27.925 (56.801) 

β. Οι υποβληθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσίασαν, για τα έτη 2013 και 
2014 (Παράρτημα 11), τα ακόλουθα αποτελέσματα (σημειώνουμε ότι δεν υποβλήθηκαν στην 
Υπηρεσία μας ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2015): 

 2013 

€ 

2014 

€ 

Έσοδα 2.307.575 2.496.000 

Έξοδα (3.175.422) (2.468.262) 

(Έλλειμμα)/πλεόνασμα έτους (867.847) 27.738 

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 οι οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, για το έτος 2012, 
υποβλήθηκαν στον Έφορο με επιστολή, ημερ. 22.2.2017 και ο Έφορος τις υπέβαλε στην 
Υπηρεσία μας με επιστολή, ημερ. 3.3.2017. 
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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».   

(i) Οι οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, για τα εν λόγω έτη, υποβλήθηκαν 
εκπρόθεσμα στον Έφορο και στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον 
πιο κάτω πίνακα. 

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

Υποβολή στην Ελεγκτική 
Υπηρεσία 

(μέχρι 30.4 του επόμενου έτους) 
Οικονομικές καταστάσεις 
ΔΗΣΥ για το έτος 2013, 
ξεχωριστές και 
ενοποιημένες 

Υποβλήθηκαν από το Κόμμα, με 
επιστολή, ημερ. 28.3.2014, 
καταστάσεις εσόδων και εξόδων 
του ΔΗΣΥ και όλων των 
συνδεδεμένων οργανισμών 
(ξεχωριστές και ενοποιημένες). 
Υποβλήθηκαν από το Κόμμα δια 
χειρός στις 8.4.2015 οικονομικές 
καταστάσεις για το έτος, 
ξεχωριστές και ενοποιημένες. 

Υποβλήθηκαν από τον Έφορο 
με επιστολή, ημερ. 4.4.2014. 
 
 
 
Υποβλήθηκαν από τον Έφορο 
με επιστολή, ημερ. 8.8.2015. 

Οικονομικές Καταστάσεις 
ΔΗΣΥ για το έτος 2014 

Υποβλήθηκαν από το Κόμμα με 
επιστολή, ημερ. 15.6.2015. 

Υποβλήθηκαν από τον Έφορο με 
επιστολή, ημερ. 18.6.2015. 

Ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις ΔΗΣΥ για το 
έτος 2014 

Υποβλήθηκαν από το Κόμμα με 
επιστολή, ημερ. 23.2.2016. 

Υποβλήθηκαν από τον Έφορο 
με επιστολή, ημερ. 29.2.2016. 

Οικονομικές Καταστάσεις 
ΔΗΣΥ για το έτος 2015 

Υποβλήθηκαν από το Κόμμα με 
επιστολή, ημερ. 16.5.2016. 

Υποβλήθηκαν από τον Έφορο 
με επιστολή, ημερ. 18.5.2016. 
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(ii) Το Κόμμα δεν είχε υποβάλει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2015, 
μέχρι την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, παρότι απαιτείται από την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

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 δεν υπάρχει πρόνοια για ετοιμασία και έγκριση 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, ούτε γίνεται αναφορά για το ποιο όργανο είναι 
υπεύθυνο για την έγκριση των ξεχωριστών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

β. Οι ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, για όλα τα υπό 
εξέταση έτη, αναφέρουν ότι έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο, σύμφωνα 
με τις οικονομικές καταστάσεις, είναι το Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος. 

γ. Δεν έχουν προσκομισθεί, κατά τον έλεγχο, πρακτικά στα οποία να φαίνονται τα ακόλουθα: 

(i) Η εξουσιοδότηση, ώστε το Εκτελεστικό Γραφείο να ενεργεί ως Διοικητικό Συμβούλιο. 

(ii) Η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή των οικονομικών 
καταστάσεων.  

(iii) Η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από το Εκτελεστικό Γραφείο, το οποίο 
υπογράφει ως Διοικητικό Συμβούλιο. 

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 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 
κόμματα, προτού υποβληθούν στον Έφορο και κατ’ επέκταση στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας 
για έλεγχο, τυγχάνουν ανεξάρτητου ελέγχου. 

α. Οι ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2013-2015 και οι ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις για τα έτη 2013-2014, προτού υποβληθούν στον Έφορο και κατ’ επέκταση στον 
Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, έτυχαν ανεξάρτητου ελέγχου από Ιδιώτη Ελεγκτή (φυσικό 
πρόσωπο «ΚΓ»).  

β. Όπως προφορικά μάς έχει αναφερθεί από τον Προϊστάμενο Οικονομικής Διαχείρισης των 
Κεντρικών Γραφείων ΔΗΣΥ, δεν έχει υπογραφεί συμφωνία ανάθεσης του ελέγχου στον Ιδιώτη 
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Ελεγκτή για τα υπό εξέταση έτη, παρότι απαιτείται από τις πρόνοιες του ΔΠΕ 210 «Συμφωνία 
επί των όρων ανάθεσης ελέγχου».  

γ. Σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΔΗΣΥ, ημερ. 12.5.2012, με θέμα «Διορισμοί αξιωματούχων 
ΔΗΣΥ», αναφέρεται ότι το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ ενέκρινε, σύμφωνα με το καταστατικό 
του Κόμματος, τους διορισμούς αξιωματούχων, ύστερα από πρόταση του Προέδρου. Μεταξύ 
άλλων, αναφέρεται ότι διορίστηκαν τα φυσικά πρόσωπα «ΚΓ» και «ΚΒ» στις θέσεις των 
Οικονομικών Ελεγκτών του Κόμματος. 

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι ο Ιδιώτης Ελεγκτής δεν φαίνεται να έλαβε αμοιβή για τις 
υπηρεσίες που προσέφερε στο Κόμμα (ελεγκτικά δικαιώματα). 

Παρόλο που ζητήσαμε από το Κόμμα στην ΕΕΔ, όπως μας προσκομίσουν τα πρακτικά των 
οργάνων του Κόμματος που σχετίζονται με τις οικονομικές καταστάσεις, καθώς επίσης και 
διευκρινίσεις για την ανεξαρτησία του Ιδιώτη Ελεγκτή, σε σχέση με το Κόμμα, εντούτοις δεν 
υποβλήθηκε από το Κόμμα προς την Υπηρεσία μας οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, τηρούμε επιφυλάξεις για την ανεξαρτησία του Ιδιώτη 
Ελεγκτή. Λόγω της ασάφειας που δημιουργείται, ως προς την ανεξαρτησία του Ιδιώτη Ελεγκτή, 
σημειώνουμε ότι στην περίπτωση που ο διορισμός του έγινε ως στέλεχος του Κόμματος, τότε 
υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ελλοχεύει ο κίνδυνος ως προς την ανεξαρτησία και 
αμεροληψία του ως εξωτερικός ελεγκτής. 

δ. Οι ελεγκτικοί φάκελοι του Ιδιώτη Ελεγκτή δεν υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, παρόλο που 
ζητήθηκαν. Υποβλήθηκαν, ωστόσο, οι καταστάσεις ενοποίησης, όπως επίσης και κάποια 
υποστηρικτικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2013-2014. 

Ο Ιδιώτης Ελεγκτής, για τις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2012–2014 και για 
τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2013-2014, έδωσε γνώμη με επιφύλαξη. 
Ζητήσαμε όπως δοθούν στην Υπηρεσία μας από τον Ιδιώτη Ελεγκτή όλα τα σχετικά 
αποδεικτικά στοιχεία, που σχετίζονται με την εργασία που έχει διενεργήσει για τη 
διαμόρφωση της γνώμης του, χωρίς ωστόσο να λάβουμε οποιαδήποτε στοιχεία ή επεξηγήσεις. 
Επομένως δεν μπορούμε να στηριχθούμε στην ελεγκτική του εργασία και κατ’ επέκταση στη 
γνώμη που έχει εκδώσει. 

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

4.2.2.1 Σύνθεση Κόμματος και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

4.2.2.1.1 Γενικές παρατηρήσεις 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2012 (Ν.175(Ι)/2012) «“πολιτικό 
κόμμα” σημαίνει την ένωση ή ομάδα προσώπων που έχει χαρακτήρα διαρκή, καταστατική δομή και 
οργάνωση παγκύπριας εμβέλειας, και έχει πολιτικό, ιδεολογικό ή προγραμματικό συνδετικό ιστό, 
η οποία συμμετέχει στις εκλογές ή σε άλλα αντιπροσωπευτικά όργανα που προβλέπει η έννομη 
τάξη και συμπράττει στο σχηματισμό της πολιτικής βούλησης του λαού με στόχο την πραγμάτωση 
του πολιτικού της προγράμματος…». 

Οι ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας από το Κόμμα, 
αφορούν στα αποτελέσματα των Κεντρικών Γραφείων του Κόμματος μόνο και οι ενοποιημένες, στα 
ενοποιημένα αποτελέσματα των Κεντρικών Γραφείων, των Επαρχιακών Γραφείων, της ΝΕΔΗΣΥ, της 
ΓΟΔΗΣΥ, της ΟΝΕ, του Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου, του Ινστιτούτου Γλαύκου Κληρίδη, της 
Οργάνωσης Πρεσβυτέρων Πολιτών, του Ινστιτούτου Πολιτισμού, του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος 
και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 74.3 του καταστατικού του ΔΗΣΥ, οι «Υφιστάμενες Συνδεδεμένες 
Οργανώσεις και Ινστιτούτα» είναι:  

 «Παναγροτικός Σύνδεσμος. Εκπρόσωποι του Παναγροτικού Συνδέσμου συμμετέχουν στα 
συλλογικά όργανα του Κόμματος σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού και 
επιλέγονται με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού του Παναγροτικού Συνδέσμου.  

 Ινστιτούτο Ευρωδημοκρατίας «Γλαύκος Κληρίδης». Σύμφωνα με το Καταστατικό του 
Ινστιτούτου Ευρωδημοκρατίας «Γλαύκος Κληρίδης», το Πολιτικό Γραφείο διορίζει με εισήγηση 
του Προέδρου του Κόμματος τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ινστιτούτου.  

 Ινστιτούτο Πολιτισμού. Σύμφωνα με το Καταστατικό του Ινστιτούτου, το Πολιτικό Γραφείο 
διορίζει με εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ινστιτούτου. 

 Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης. Σύμφωνα με το Καταστατικό του 
Ινστιτούτου, το Πολιτικό Γραφείο διορίζει με εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, τον 
Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου. 

 Οργάνωση Πρεσβυτέρων Πολιτών. Ο Πρόεδρος και η Κεντρική Γραμματεία της Οργάνωσης 
Πρεσβυτέρων Πολιτών εκλέγεται από τα συλλογικά όργανα της Οργάνωσης. Ο Πρόεδρος της 
Οργάνωσης Πρεσβυτέρων Πολιτών μετέχει εξ αξιώματος στο Πολιτικό Γραφείο του Κόμματος.  

 Οργάνωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ο τρόπος σύστασης και ανάδειξης της ηγεσίας της 
Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων θα αποφασιστεί από το Πολιτικό Γραφείο». 
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Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 74.5 του καταστατικού του ΔΗΣΥ «κάθε συνδεδεμένη Οργάνωση ή 
Ινστιτούτο διαχειρίζεται αυτόνομα τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της και αυτοτελώς τα 
οικονομικά της, χωρίς παρεμβάσεις από το Κόμμα». 

Σημειώνουμε ότι οι συνδεδεμένοι οργανισμοί και τα τμήματα του Κόμματος, που λήφθηκαν υπόψη 
για την ετοιμασία των ξεχωριστών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, είναι 
διαφορετικά από αυτά που καθορίζονται στο καταστατικό του Κόμματος. Σημειώνουμε, επίσης, 
ότι ζητήθηκαν οι θέσεις/απόψεις του Κόμματος για τα πιο πάνω, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση 
από το Κόμμα. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, καθώς και την αξιολόγηση της αυτονομίας των 
οντοτήτων, στις οποίες ασκεί έλεγχο ο ΔΗΣΥ (όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα 4), καταλήξαμε 
ότι τα Επαρχιακά Γραφεία, οι Τοπικές Επιτροπές, οι Κομματικές Οργανώσεις Εξωτερικού και η 
Κοινοβουλευτική Ομάδα είναι μέρη του Κόμματος και όχι συνδεδεμένοι οργανισμοί και θα έπρεπε 
τα αποτελέσματά τους να περιλαμβάνονται στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του 
Κόμματος. Επομένως, λανθασμένα τα αποτελέσματα των Επαρχιακών Γραφείων και της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας δεν περιλαμβάνονται στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του 
Κόμματος αλλά μόνο στις ενοποιημένες. Για τις Τοπικές Επιτροπές και τις Κομματικές Οργανώσεις 
Εξωτερικού δεν έχουμε ενδείξεις/διαβεβαιώσεις κατά πόσο τα αποτελέσματά τους 
περιλαμβάνονται στις ξεχωριστές ή/και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Κατά τον 
έλεγχο εντοπίσαμε συναλλαγές και περιουσιακά στοιχεία των Τοπικών Επιτροπών και των 
Κομματικών Οργανώσεων Εξωτερικού, που δεν περιλαμβάνονται στις ξεχωριστές αλλά ούτε και 
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος. 

Σύσταση: Το Κόμμα να τροποποιήσει το καταστατικό του αναλόγως, ώστε να παρουσιάζεται 
ξεκάθαρα η πραγματική σχέση των διαφόρων οντοτήτων με το Κόμμα και οι οικονομικές 
καταστάσεις του Κόμματος να ετοιμάζονται σύμφωνα με τη σύνθεση αυτή, στο πλαίσιο των 
επιταγών της νομοθεσίας. 

4.2.2.1.2 Μη συμπερίληψη Επαρχιακών Γραφείων και Κοινοβουλευτικής Ομάδας στις 
ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος 

Η επίδραση της μη συμπερίληψης των αποτελεσμάτων των Επαρχιακών Γραφείων στην κατάσταση 
εσόδων και εξόδων για το έτος 2012 και των Επαρχιακών Γραφείων και της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, για τα έτη 2013-2015, είναι 
σημαντική και παρουσιάζεται συνοπτικά στον πιο κάτω πίνακα (για την αναλυτική επίδραση το 
Παράρτημα 5 είναι σχετικό). 
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  2012 2013 
 

 Κατάσταση 
εσόδων και 

εξόδων  
€ 

 
 Λάθη  

 
€ 

 Ποσοστό 
επίδρασης 

λάθους  

 
Οικονομικές 
καταστάσεις  

€ 

  
Λάθη  

 
€ 

 Ποσοστό 
επίδρασης 

λάθους 
€  

Εισοδήματα 1.764.465 52.233 3% 1.414.127 391.858 28% 

Έξοδα (1.531.127) (63.904) 4% (2.291.532) (412.026) 18% 

(Κέρδος)/ζημιά έτους 233.338 11.671  -5% (877.405) (20.168) 2% 

Ενεργητικό       4.272.931 15.168 0% 

Αποθεματικά       -681.195 76.423 -11% 

Παθητικό       -3.591.735 -91.591 3% 

 

2014 2015 
 

 
Οικονομικές 
καταστάσεις  

€ 

 
 Λάθη  

 
€ 

 Ποσοστό 
επίδρασης 

λάθους  

 
Οικονομικές 
καταστάσεις  

€ 

 
 Λάθη  

 
€ 

 Ποσοστό 
επίδρασης 

λάθους  

Εισοδήματα 1.841.933 472.011 26% 1.852.690 51.871 3% 

Έξοδα (1.814.008) (371.934) 21% (1.909.491) (37.641) 2% 

(Κέρδος)/ζημιά 
έτους 

27.925 100.077 358% (56.801) 14.230 -25% 

Ενεργητικό 4.126.657 44.077 1% 4.116.370 7.974 0% 

Αποθεματικά -709.120 71.148 -10% -652.319 -7.669 1% 

Παθητικό -3.417.537 -115.225 3% -3.464.051 -305 0% 

4.2.2.1.3 Μη συμπερίληψη των αποτελεσμάτων της Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

Κατά την αξιολόγηση που διενεργήσαμε, αναφορικά με την αυτονομία ή μη των οντοτήτων σε 
σχέση με το Κόμμα, όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα 4, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η 
Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία είναι συνδεδεμένος οργανισμός της ΝΕΔΗΣΥ και κατ’ επέκταση του ΔΗΣΥ. 
Επομένως, τα αποτελέσματα της Φ.Π.Κ. Πρωτοπορίας θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος. Από τα στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή 
μας, διαπιστώσαμε ότι η μη συμπερίληψη των αποτελεσμάτων της Φ.Π.Κ. Πρωτοπορίας στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι σημαντική. Τα πιο κάτω αποτελούν ενδεικτικά 
παραδείγματα συναλλαγών που δεν περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις. 
Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι δεν μας δόθηκαν όλα τα στοιχεία που ζητήσαμε και δεν είχαμε πλήρη 
εικόνα για τα αποτελέσματα της Φ.Π.Κ. Πρωτοπορίας, για όλα τα υπό εξέταση έτη. 
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α. Οι συνολικές εισπράξεις της Φ.Π.Κ. Πρωτοπορίας, όπως παρουσιάζονται στις καταστάσεις που 
μας δόθηκαν από την ΝΕΔΗΣΥ, ανέρχονται σε €92.044, €146.167 και €33.246 για τα έτη 2013, 
2014 και 2015, αντίστοιχα, ποσά ωστόσο που δεν κατέστη δυνατόν να ελεγχθούν, λόγω μη 
υποβολής υποστηρικτικών στοιχείων. 

β. Το υπόλοιπο της κατάστασης του τραπεζικού λογαριασμού ανερχόταν σε €2.145 και €506 στις 
31.12.2013 και 31.12.2014, αντίστοιχα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι δαπάνες της Φ.Π.Κ. 
Πρωτοπορίας για τα έτη 2013 και 2014 υπολογίζεται να ανέρχονται περίπου στα ίδια επίπεδα 
με τα έσοδα που αναφέρονται στο σημείο α. πιο πάνω, νοουμένου ότι τα ποσά που δόθηκαν 
στην Υπηρεσία μας είναι ορθά. 

Όπως μας αναφέρθηκε, τα πιο πάνω ποσά αφορούν στην Κεντρική Επιτροπή της Φ.Π.Κ. 
Πρωτοπορία μόνο και όχι στα Τμήματά της, για τα οποία δεν έχουμε ενδείξεις για το ύψος των 
αποτελεσμάτων τους. 

4.2.2.1.4 Τοπικές Επιτροπές 

Εντοπίσαμε Τοπικές Επιτροπές του Κόμματος, οι οποίες διατηρούν ακίνητα, ταμεία και 
τραπεζικούς λογαριασμούς. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί, τα ακίνητα και οι υποχρεώσεις, καθώς 
επίσης και τα σχετικά έσοδα και έξοδα των Τοπικών Επιτροπών, δεν παρουσιάζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, με αποτέλεσμα να προκύπτουν σημαντικά λάθη. Πέραν 
τούτου προκύπτει αβεβαιότητα κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος είναι 
πλήρεις, αφού δεν γνωρίζουμε το συνολικό ύψος των συναλλαγών όλων των Τοπικών Επιτροπών 
και αν το ποσό είναι σημαντικό ως προς τις οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, ξεχωριστές και 
ενοποιημένες, ώστε να αξιολογηθεί η επίπτωση στην αληθινή και δίκαιη εικόνα που 
παρουσιάζουν. 

α. Τοπική Επιτροπή Λακατάμιας 

(i) Από έρευνα στο Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, εντοπίσαμε 
την «Εταιρεία Θ». 

Σύμφωνα με το καταστατικό της «Εταιρεία Θ». 

 Οι μέτοχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα «Θ», «Ι», «ΙΑ», «ΙΒ», «ΙΓ», «ΙΔ», «ΙΣτ», «ΙΖ», 
«ΙΗ» και «ΙΘ». 

 «Το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας θα εκδίδεται επ' ονόματι προσώπων άτινα 
είναι μέλη του ΔΗΣΥ Λακατάμιας ή του «Σωματείου Α». Επίσης μετοχικόν 
κεφάλαιον θα δύναται να εκδίδεται κατόπιν αποφάσεως της πλειοψηφίας του 
Διοικητικού Συμβουλίου και επ' ονόματι προσώπων που είναι υποστηρικτές ή/και 
φίλοι του «Σωματείου Α»». 

 «“Μέλος του ΔΗΣΥ Λακατάμιας” σημαίνει πρόσωπο το οποίον είναι εγγεγραμμένο 
ως μέλος εις τα Μητρώα του ΔΗΣΥ Λακατάμιας και έχει αποκτήσει ταυτότητα του 
κόμματος του Δημοκρατικού Συναγερμού έχοντας ταυτόχρονα εξοφλημένες τις 
οικονομικές του υποχρεώσεις προς το ΔΗΣΥ Λευκωσίας». 
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 «Οι σκοποί της ιδρύσεως της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι: … η δωρεάν στέγαση 
του «Σωματείου Α» εις τα ακίνητα της Εταιρείας».  

(ii) Από έρευνα στο ΤΚΧ, εντοπίσαμε ακίνητο με αγοραία αξία την 1.1.2013 €750.300 
(γενική εκτίμηση ΤΚΧ), το οποίο είναι εγγεγραμμένο στην «Εταιρεία Α». Στο 
πιστοποιητικό έρευνας του ΤΚΧ αναφέρεται ότι το ακίνητο είναι οικόπεδο, 
σημειώνουμε, ωστόσο, ότι στο οικόπεδο αυτό έχει ανεγερθεί κτήριο, στο οποίο 
στεγάζεται το «Σωματείο Α». 

(iii) Ποσό ύψους €2.819, το οποίο πληρώθηκε από τα Κεντρικά Γραφεία του Κόμματος στις 
10.3.2015, με επιταγή για αποχετευτικά τέλη του ακινήτου που αναφέρεται στο (ii) πιο 
πάνω, έχει καταχωριστεί στον λογαριασμό Γενικού Καθολικού «Φόροι και άδειες». 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, προκύπτουν τα πιο κάτω ερωτήματα: 

(i) Κατά πόσο η «Εταιρεία Α» είναι η ίδια με την «Εταιρεία Θ» ή έχουν κάποια σχέση 
μεταξύ τους.  

(ii) Ποια είναι η σχέση των πιο πάνω Εταιρειών με την Τοπική Επιτροπή Λακατάμιας και 
κατ’ επέκταση με το Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας και τον ΔΗΣΥ. 

Σημειώνουμε ότι, η ανέγερση και η λειτουργία του κτηρίου προϋποθέτουν δαπάνες αλλά και 
έσοδα για κάλυψη των εν λόγω δαπανών. Στην περίπτωση που οι πιο πάνω Εταιρείες συνδέονται 
με την Τοπική Επιτροπή Λακατάμιας, τα αποτελέσματα τους, καθώς και τα περιουσιακά τους 
στοιχεία ή μέρος αυτών, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση με τις ξεχωριστές και 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, με τον τρόπο που υπαγορεύουν τα ΔΠΧΑ. 

β. Τοπική Επιτροπή Αραδίππου 

Κατά την επισκόπηση που διενεργήσαμε, εντοπίσαμε ακίνητο, εξουσιοδότηση για να συναφθεί 
δάνειο στο όνομα του Κόμματος, καθώς και τρεχούμενο τραπεζικό λογαριασμό, που φαίνεται να 
αφορούν στην Τοπική Επιτροπή Αραδίππου, τα οποία δεν περιλαμβάνονται ούτε στις ξεχωριστές, 
ούτε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος. Σχετική είναι και η παράγραφος 
4.2.2.4 (α). 

γ. Τοπική Επιτροπή Έγκωμης 

Κατά την επισκόπηση που διενεργήσαμε, εντοπίσαμε ότι, κατά το έτος 2016, το Επαρχιακό Γραφείο 
Λευκωσίας κατέβαλε το ενοίκιο του γραφείου της Τοπικής Επιτροπής Έγκωμης ύψους €1.470, για 
την περίοδο Ιουλίου–Δεκεμβρίου 2016. Από την εν λόγω συναλλαγή δημιουργούνται τα πιο κάτω 
ερωτήματα/αβεβαιότητες, ως προς την ορθότητα των ξεχωριστών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων του Κόμματος, για τα υπό εξέταση έτη: 

(i) Κατά πόσο το συγκεκριμένο γραφείο/υποστατικό ενοικιαζόταν τα έτη 2012-2015 και 
στην περίπτωση που ενοικιαζόταν, από ποιον καταβαλλόταν το ενοίκιο, καθώς επίσης 
και ποιο ήταν το ύψος της δαπάνης. Στην αντίθετη περίπτωση, προκύπτει ερώτημα 
αναφορικά με τον χώρο στέγασης της Τοπικής Επιτροπής. 
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(ii) Η χρήση του χώρου ως γραφείο, συνεπάγεται και άλλα έξοδα πέραν των ενοικίων, 
όπως, για παράδειγμα, ηλεκτρισμός, υδατοπρομήθεια, καθαριότητα και φόροι (π.χ. 
σκύβαλα). Προκύπτει αβεβαιότητα ως προς το ύψος των υπό αναφορά εξόδων για τα 
έτη 2012-2015, από ποιον/ποιους καταβλήθηκαν και αν τα ποσά αυτά επηρεάζουν 
σημαντικά τις ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, 
για όλα τα υπό εξέταση έτη. 

(iii) Η δυνατότητα καταβολής των εξόδων που αναφέρονται πιο πάνω, προϋποθέτει την 
ύπαρξη ανάλογων εσόδων από την Τοπική Επιτροπή. Προκύπτει αβεβαιότητα για το 
ύψος των εσόδων (ανά κατηγορία) ανά έτος για τα έτη 2012-2015 και πώς αυτά 
επηρεάζουν τις ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, 
για όλα τα υπό εξέταση έτη. 

(iv) Προκύπτει, επίσης, αβεβαιότητα κατά πόσο τηρείται τραπεζικός λογαριασμός για τη 
διενέργεια των πιο πάνω συναλλαγών και κατά πόσο υπάρχουν και άλλα περιουσιακά 
στοιχεία της Τοπικής Επιτροπής, π.χ. έπιπλα και σκεύη, τα οποία θα έπρεπε να 
περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, ξεχωριστές και 
ενοποιημένες, για όλα τα υπό εξέταση έτη. 

Για τα πιο πάνω ζητήσαμε από το Κόμμα με την ΕΕΔ επεξηγήσεις, διαβεβαιώσεις και στοιχεία. 
Επίσης, ζητήσαμε να μας πληροφορήσουν κατά πόσο υπάρχουν και άλλες Τοπικές Επιτροπές που 
διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς ή ακίνητα, τις οποίες δεν εντοπίσαμε κατά τον έλεγχό μας, 
χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση. 

Σύσταση: Το Κόμμα να παρουσιάζει στις οικονομικές του καταστάσεις όλες τις οικονομικές 
συναλλαγές που το αφορούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες των ΔΠΧΑ.  

4.2.2.1.5 Κομματικές Οργανώσεις Εξωτερικού (ΚΟΕ) 

Στη σημείωση 11 των ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων, για τα έτη 2012 και 2014, 
αναφέρεται ότι δόθηκαν ποσά ύψους €1.023 και €403, αντίστοιχα, στον ΔΗΣΥ Ελλάδος. Όπως μας 
αναφέρθηκε, τα ποσά αυτά δόθηκαν για συγκεκριμένες εκδηλώσεις.  

Από την επισκόπηση που διενεργήσαμε, εντοπίσαμε τα ακόλουθα, τα οποία δεικνύουν ότι τα 
αποτελέσματα των ΚΟΕ δεν περιλαμβάνονται στην ολότητά τους στις ξεχωριστές και ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, για τα υπό εξέταση έτη. 

α. Εμβάσματα που διενεργήθηκαν, κατά το έτος 2012, συνολικού ύψους €2.500, από τον 
τραπεζικό λογαριασμό της ΚΟΕ Αθηνών, προς τον τραπεζικό λογαριασμό του Κόμματος και 
αντίστροφα, δεν φαίνεται να έχουν καταχωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις του 
Κόμματος.  

β. Έμβασμα ύψους €128.235, που διενεργήθηκε κατά το έτος 2013, από τον τραπεζικό 
λογαριασμό του Εκλογικού Επιτελείου 2013, στον τραπεζικό λογαριασμό της ΚΟΕ Ηνωμένου 
Βασιλείου, δεν φαίνεται να έχει καταχωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος. 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΚ/02/2022 

 
 

23 
 

γ. Δεν προσκομίστηκε για έλεγχο το διπλότυπο αποδείξεων είσπραξης, με αρίθμηση από 
1000201 μέχρι 1000250 των Κεντρικών Γραφείων, το οποίο όπως μας αναφέρθηκε, στάλθηκε 
στην ΚΟΕ Αθηνών.  

Δεν έχουμε στη διάθεσή μας πλήρη στοιχεία για το ύψος των συναλλαγών που διενήργησε το 
Κόμμα με τις ΚΟΕ για όλα τα υπό εξέταση έτη. Ζητήσαμε διαβεβαιώσεις και στοιχεία με την ΕΕΔ, 
αναφορικά με τις ΚΟΕ του Κόμματος, για το ύψος των συναλλαγών που διενεργήθηκαν, των 
τραπεζικών λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων τους, χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση 
από το Κόμμα. Προκύπτει αβεβαιότητα κατά πόσο υπάρχουν επιπρόσθετα λάθη και παραλείψεις, 
πέραν των όσων αναφέρονται πιο πάνω, που να επηρεάζουν περαιτέρω τις ξεχωριστές και 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος. 

4.2.2.2 Συμψηφισμός εσόδων και εξόδων 

Τόσο στις ξεχωριστές, όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, έχουν 
συμψηφιστεί τα ακόλουθα, σε αντίθεση με τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 
(ΔΛΠ)1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων», σύμφωνα με τις οποίες τα περιουσιακά 
στοιχεία με τις υποχρεώσεις και τα έσοδα με τα έξοδα δεν συμψηφίζονται, εκτός αν απαιτείται ή 
επιτρέπεται από κάποιο άλλο Πρότυπο. 

α. Στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις, για το έτος 2012, στις «Εισφορές και συνδρομές» 
περιλαμβάνεται ποσό ύψους €1.057.888, που αφορά σε δαπάνες της προεκλογικής 
εκστρατείας των Προεδρικών εκλογών, για το έτος 2013, το οποίο συμψηφίστηκε με τα 
ανάλογα έσοδα, ύψους €1.333.963. Εάν αυτά αφορούν σε συναλλαγές του Κόμματος, τότε 
τα αντίστοιχα έσοδα και έξοδα παρουσιάζονται υποτιμημένα με ποσό ύψους €1.057.888. 
Στην περίπτωση που τα ποσά αυτά δεν αφορούν σε συναλλαγές του Κόμματος, τότε τα έσοδα 
ύψους €1.333.963 και οι δαπάνες ύψους €1.057.888 λανθασμένα καταχωρίστηκαν 
(συμψηφίστηκαν) στις οικονομικές καταστάσεις και τα έσοδα είναι υπερτιμημένα με το ποσό 
του συμψηφισμού, ύψους €276.075. 

β. Στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις, για το έτος 2012, περιλαμβάνονται «Διάφορα 
έσοδα», τα οποία αφορούν στο γραμματειακό επίδομα, συνολικού ύψους €72.180, που 
συμψηφίστηκε με τα αντίστοιχα έξοδα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (Μισθούς €16.200 και 
Έξοδα διοίκησης €54.633). Ως αποτέλεσμα, τα «Διάφορα έσοδα» είναι υποτιμημένα με το 
συνολικό ποσό ύψους €70.833, οι «Μισθοί» με €16.200 και τα «Έξοδα διοίκησης» με 
€54.633. 

γ. Στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2013, περιλαμβάνεται το έξοδο 
«Προεκλογικές εκστρατείες» συνολικού ύψους €354.247. Το ποσό προέρχεται από τον 
συμψηφισμό εσόδων ύψους €2.107.536 και δαπανών €2.461.783. Εάν αυτά αφορούν σε 
συναλλαγές του Κόμματος, τότε τα αντίστοιχα έσοδα και έξοδα παρουσιάζονται 
υποτιμημένα κατά €2.107.536. Στην περίπτωση που οι συναλλαγές αυτές δεν αφορούν στο 
Κόμμα, τότε λανθασμένα αναγνωρίστηκαν στις οικονομικές καταστάσεις και οι δαπάνες είναι 
υπερτιμημένες κατά €354.247. Το εν λόγω λάθος επηρεάζει και τις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις του Κόμματος για το έτος 2013. 
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δ. Στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2014, συμψηφίστηκαν έσοδα από 
λαχεία ύψους €130.500 με δαπάνες για την προεκλογική εκστρατεία ύψους €230.158. Ως 
αποτέλεσμα, τα αντίστοιχα έσοδα και έξοδα είναι υποτιμημένα κατά €130.500. Το εν λόγω 
λάθος επηρεάζει και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για το έτος 
2014. 

ε. Στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2015, περιλαμβάνεται το έξοδο 
«Συνεισφορές σε συνδεδεμένους οργανισμούς» συνολικού ύψους €208.796. Το ποσό 
προέρχεται από τον συμψηφισμό εσόδων ύψους €28.000 και δαπανών €236.796. Ως 
αποτέλεσμα, τα αντίστοιχα έσοδα και έξοδα είναι υποτιμημένα με ποσό ύψους €28.000.  

4.2.2.3 Λανθασμένη καταχώριση των τόκων των δανείων 

Διαπιστώσαμε ότι οι τόκοι των δανείων των Κεντρικών Γραφείων δεν καταχωρίστηκαν ορθά στις 
ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, με αποτέλεσμα τα δάνεια και τα 
αποθεματικά στο τέλος κάθε έτους, καθώς και το έξοδο των τόκων να είναι 
υποτιμημένα/υπερτιμημένα με τα ποσά που φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα. 

 2012 

€ 

2013 

€ 

2014 

€ 

2015 

€ 

Υπόλοιπο δανείων στο τέλος του έτους – 
υποτιμημένο κατά 

16.567 93.512 117.748 459 

Τόκοι -υποτιμημένοι/(υπερτιμημένοι) κατά 16.567 76.945 24.236 (117.290) 

Αποθεματικά, αρχικό υπόλοιπο έτους – 
(υπερτιμημένα) κατά 

- (16.567) (93.512) (117.748) 

4.2.2.4 Πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α. Σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από το ΤΚΧ, το Κόμμα είναι ιδιοκτήτης ακινήτου στην 
Αραδίππου. Από στοιχεία που εντοπίσαμε κατά τον έλεγχο, για την αγορά του ακινήτου 
λήφθηκε έγκριση από το Πολιτικό Γραφείο του Κόμματος για σύναψη δανείου από την 
Τοπική Επιτροπή Αραδίππου.  

 Σύμφωνα με τη σημείωση 2 των οικονομικών καταστάσεων του Κόμματος για το έτος 2018, 
«Κατά το έτος 2009 δόθηκε υπό τη μορφή εισφοράς/δωρεάς στον Δημοκρατικό Συναγερμό 
ακίνητο στον Δήμο Αραδίππου, Λάρνακας. Το ακίνητο αντιπροσωπεύει κτίριο 2 ορόφων όπου 
η αγοραία αξία του το 2009 ανερχόταν στις €85.000. Η δωρεά προήλθε από μέλη του 
Δημοκρατικού Συναγερμού. Το ακίνητο κατά παράλειψη δεν είχε αναγνωριστεί ποτέ στις 
οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος. Στις οικονομικές καταστάσεις του 2018 έχει γίνει 
αναπροσαρμογή στα ποσά της προηγούμενης περιόδου (2017) και η παράλειψη έχει 
διορθωθεί». 

 Από τα πιο πάνω, φαίνεται ότι οι ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, για τα 
έτη 2012-2015, δεν περιλαμβάνουν το ακίνητο αυτό στα πάγια περιουσιακά στοιχεία, καθώς 
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και το κόστος της απόσβεσης στις δαπάνες. Σημειώνουμε ότι, πέραν του κόστους κτήσης και 
των αποσβέσεων, προκύπτουν και άλλα έξοδα αναφορικά με το ακίνητο, όπως, για 
παράδειγμα, φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας, τέλη αποχετεύσεων, έξοδα για ηλεκτρισμό, 
υδροδότηση και συντήρηση, για τα οποία δεν υποβλήθηκαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία 
για να επιβεβαιώσουμε το ύψος των εν λόγω δαπανών και κατά πόσο αυτές 
περιλαμβάνονται στις ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος.  

 Όσον αφορά στο δάνειο, για το οποίο δόθηκε εξουσιοδότηση για να συναφθεί για την αγορά 
του κτηρίου, δεν κατέστη δυνατό να τεκμηριώσουμε εάν τελικά αυτό λήφθηκε και από ποιον, 
ούτε κατά πόσο εξοφλήθηκε, αφού στις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2018 αναφέρεται 
ότι το ακίνητο δόθηκε ως δωρεά στο Κόμμα. Στην περίπτωση που το δάνειο λήφθηκε από το 
Κόμμα ή την Τοπική Επιτροπή και υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο, αυτό θα πρέπει να 
περιληφθεί στις οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος. Στην ΕΕΔ ζητήσαμε να μας δοθούν 
στοιχεία σχετικά με το ακίνητο και το δάνειο, καθώς και στοιχεία των τραπεζικών ιδρυμάτων 
με τα οποία συνεργάζονται, για να εξασφαλίσουμε πιστοποιητικά τραπεζικών υπολοίπων, 
χωρίς, ωστόσο, το Κόμμα να ανταποκριθεί. 

 Το πιο πάνω λάθος επηρεάζει επίσης τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 
Κόμματος, για τα έτη 2013 και 2014. 

β. Εντοπίσαμε τις πιο κάτω πληρωμές, που διενεργήθηκαν από τα Κεντρικά Γραφεία του 
Κόμματος και που αφορούν σε αγορές/προσθήκες πάγιων περιουσιακών στοιχείων, οι 
οποίες λανθασμένα καταχωρίστηκαν στις ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις, ως έξοδα συντήρησης. 

(i) Ανακαίνιση Μεγάρου ΔΗΣΥ που έγινε το 2011 ύψους €20.907. 

(ii) Έπιπλα και Σκεύη συνολικής αξίας €50.282, τα οποία αποκτήθηκαν κατά τα έτη 2013 
και 2014, για το γραφείο του Προέδρου και άλλων γραφείων του Κόμματος. Σχετικά 
αναφέρουμε ότι: 

 Τα τιμολόγια εκδόθηκαν στο όνομα της «Εταιρεία ΛΘ» και όχι στο όνομα του ΔΗΣΥ.  

 Σύμφωνα με κατάσταση πιστωτή φαίνεται να πληρώθηκε από την «Εταιρεία ΛΘ» 
(όχι από το Κόμμα), στις 17.12.2013, ποσό ύψους €40.000 προς την «Εταιρεία Μ» 
που ήταν υπεύθυνη για την ανακαίνιση. Το ποσό των €40.000 αποτελεί μη 
χρηματική εισφορά από την «Εταιρεία ΛΘ» προς το Κόμμα, η οποία δεν φαίνεται να 
λήφθηκε με διαφανείς διαδικασίες, αφού δεν έχει καταχωριστεί στις οικονομικές 
καταστάσεις του Κόμματος και δεν έχει εκδοθεί σχετική απόδειξη είσπραξης, ως οι 
πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Σημειώνουμε ότι η «Εταιρεία ΛΘ», από το 2012 
και μετά, φαίνεται να εμπλέκεται ως φορέας υλοποίησης σε Ευρωπαϊκό Έργο 
Κοινού Ενδιαφέροντος. 

 Το υπόλοιπο του λογαριασμού φαίνεται να αποπληρώθηκε από το Κόμμα το 2015.  

(iii) Λογισμικό σύστημα αξίας €8.050, το οποίο αγοράστηκε κατά το 2012. 
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(iv) Ανακαίνιση Μεγάρου ΔΗΣΥ (γραφείο Προέδρου) που έγινε το 2013 ύψους €22.500. 

Σημειώνουμε ότι, πέραν από τη λανθασμένη καταχώριση των σχετικών δαπανών ως 
εξόδων συντήρησης αντί ως περιουσιακών στοιχείων, τα λάθη αυτά επηρεάζουν επίσης 
και το ύψος των αποσβέσεων κάθε έτους. Επιπρόσθετα, σημειώνουμε ότι τα λάθη αυτά 
επηρεάζουν και τις οικονομικές καταστάσεις και των επόμενων ετών, πέραν από τις 
οικονομικές καταστάσεις της χρονιάς που διενεργήθηκαν. 

γ. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για το έτος 2015, το Κόμμα κατέχει 
ιδιόκτητο κτήριο τριών ορόφων στη Λεμεσό, με κόστος κτήσης €775.747. Στους δύο ορόφους 
στεγάζεται το Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού και ο ένας όροφος ενοικιάζεται από 1.7.2015, η 
αξία του οποίου, κατ’ αναλογία, φαίνεται να ανέρχεται σε €258.582. Το μέρος του κτηρίου που 
ενοικιάζεται θα έπρεπε να παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2015 ως 
ακίνητο για επένδυση και όχι ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο. 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» παράδειγμα επένδυσης σε 
ακίνητα είναι «ένα κτήριο που είναι ιδιοκτησία της οικονομικής ,οντότητας (ή που κατέχεται 
από την οικονομική οντότητα με χρηματοδοτική μίσθωση) και είναι μισθωμένο με μία ή 
περισσότερες λειτουργικές μισθώσεις». 

δ. Σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από το ΤΚΧ, ακίνητο, με αγοραία αξία την 1.1.2013 ύψους 
€219.500 (γενική εκτίμηση), δηλωθείσα τιμή αγοράς €85.430 και ημερομηνία εγγραφής τις 
25.10.1999, ανήκει στον Παναγροτικό Σύνδεσμο Κύπρου. Το εν λόγω ακίνητο δεν περιλαμβάνεται 
στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου, οι οποίες μας 
υποβλήθηκαν από τον Ιδιώτη Ελεγκτή του Κόμματος και κατ’ επέκταση δεν περιλαμβάνεται ούτε 
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, για όλα τα υπό εξέταση έτη. 

ε. Στις δαπάνες για το έτος 2012, δεν περιλαμβάνονται αποσβέσεις. Σύμφωνα με την επιφύλαξη του 
Ιδιώτη Ελεγκτή στην έκθεση ελέγχου επί των ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων για το έτος 
2012, οι αποσβέσεις υπολογίζονται σε €130.000. Δεν μας δόθηκαν στοιχεία για να μπορέσουμε να 
επιβεβαιώσουμε τη λογικότητα του ποσού αυτού. Σημειώνουμε ότι, ούτε στις ξεχωριστές και 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2013, περιλήφθηκαν αποσβέσεις. 

4.2.2.5 Μη εφαρμογή της αρχής των δεδουλευμένων 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων», το Κόμμα οφείλει να ετοιμάζει 
τις οικονομικές του καταστάσεις στη βάση της αρχής των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων. Η 
λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων προνοεί τη λογιστική αναγνώριση των εσόδων 
και δαπανών με την πραγματοποίηση του κάθε οικονομικού γεγονότος, ανεξάρτητα από την 
ημερομηνία είσπραξης ή πληρωμής του. 

α. Εντοπίσαμε τις πιο κάτω περιπτώσεις οφειλόμενων ποσών, για τις οποίες δεν εφαρμόστηκε η 
αρχή των δεδουλευμένων και επηρεάζουν τόσο τις ξεχωριστές, όσο και τις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, η δε επίδρασή τους δεν αφορά μόνο στα έτη κατά τα 
οποία διενεργήθηκαν οι οφειλές, αλλά και στις επόμενες χρονιές από τη στιγμή που δεν έχουν 
εξοφληθεί. Ζητήσαμε διαβεβαιώσεις με την ΕΕΔ, κατά πόσο τα πιο κάτω ποσά υφίστανται ή, αν 
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έχουν εξοφληθεί, να αναφερθεί η ημερομηνία εξόφλησής τους. Το Κόμμα δεν απάντησε στην 
ΕΕΔ. 

(i) Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας των Κεντρικών Γραφείων ύψους €19.886 για τα έτη 1994-2012 
(€13.412 για φόρο και €6.474 επιβαρύνσεις). 

(ii)  Πληρωτέα κοινόχρηστα Επαρχιακού Γραφείου Λεμεσού. 

Εντοπίσαμε επιστολή, ημερ. 20.9.2013, από το φυσικό πρόσωπο «ΚΣτ», ιδιοκτήτη της 
«Εταιρεία Στ», η οποία είναι διαχειρίστρια του κτηρίου που στεγάζονται τα Επαρχιακά 
Γραφεία Λεμεσού, καθώς και καταστάσεις σύμφωνα με τις οποίες: 

 Ποσό ύψους €5.500 οφείλεται στο φυσικό πρόσωπο «ΚΣτ». 

 Συνολικό ποσό ύψους €7.942 οφείλεται στη διαχειριστική επιτροπή της 
πολυκατοικίας («Εταιρεία Στ») για κοινόχρηστα για τα έτη 2012-2013 (2012: €2.727, 
2013: €5.215). 

(iii) Οφειλές του Επαρχιακού Γραφείου Λεμεσού προς την «Εταιρεία Ζ». 

 Εντοπίσαμε τιμολόγια και κατάσταση λογαριασμού της «Εταιρεία Ζ», σύμφωνα με τα 
οποία φαίνεται να υπάρχουν τα πιο κάτω υπόλοιπα με το Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού: 

 Τιμολόγιο ημερομηνίας 31.7.2014 ύψους €13.642. 

 Τιμολόγιο ημερομηνίας 31.12.2013, στο οποίο παρουσιάζεται υπόλοιπο πληρωτέο 
από ΔΗΣΥ Λεμεσού ύψους €11.483. 

 Κατάσταση λογαριασμού ημερομηνίας 31.12.2012, στην οποία παρουσιάζεται 
οφειλόμενο ποσό ύψους €8.376. 

(iv) Φόροι και τέλη Επαρχιακού Γραφείου Λεμεσού. 

 Εντοπίσαμε τα πιο κάτω τιμολόγια για τέλη σκυβάλων, αποχετευτικά τέλη και δημοτικά 
τέλη ακίνητης ιδιοκτησίας, τα οποία δεν φαίνεται να είχαν εξοφληθεί: 

Ημερομηνία Παροχέας Φόρος/τέλη Ποσό 

€ 

Έτη που 
αφορούν 

26.7.2013 Δήμος Λεμεσού Τέλη σκυβάλων 338 2013 

31.7.2014 Δήμος Λεμεσού Τέλη ακίνητης 
ιδιοκτησίας 

939 2004-2014 

31.10.2014 Συμβούλιο Αποχετεύσεων. 
Λεμεσού-Αμαθούντας 

Αποχετευτικά τέλη 1.499 2008-2014 

(v) Αγορά επίπλων από τα Κεντρικά Γραφεία 

 Από καταστάσεις πιστωτή προς την «Εταιρεία Μ», που ανέλαβε την ανακαίνιση του 
γραφείου του Προέδρου και άλλων γραφείων των Κεντρικών Γραφείων, φαίνεται ότι 
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θα έπρεπε να αναγνωριστούν οφειλόμενα ποσά ύψους €4.071 και €10.282 για τα έτη 
2013 και 2014, αντίστοιχα. Η συνολική οφειλή προς την «Εταιρεία Μ» φαίνεται να 
διευθετήθηκε πλήρως κατά το έτος 2015. Σχετική είναι και η παράγραφος 4.2.2.4(β)(ii). 

β. Στις οικονομικές καταστάσεις των Κεντρικών Γραφείων του Κόμματος, ποσό ύψους €8.000 
καταχωρίστηκε στα έσοδα του 2016, αντί στα έσοδα του 2015. Το ποσό αφορά σε είσπραξη 
στις 30.12.2015 από φυσικό πρόσωπο «ΙΕ» για πώληση λαχείων ύψους €5.000 και εισφορές 
από τις «Εταιρεία ΙA», «Εταιρεία ΙB» και «Εταιρεία ΙΓ» ύψους €1.000 από κάθε Εταιρεία, για 
τις οποίες εκδόθηκαν αποδείξεις είσπραξης με ημερομηνία 16.12.2015 αλλά κατατέθηκαν 
και αναγνωρίστηκαν το 2016. 

4.2.2.6 Ζημιά από επενδύσεις 

α. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για το έτος που έληξε στις 
31.12.2012, η «Εταιρεία ΛΖ» παρουσιάζεται να οφείλει στο Κόμμα ποσό ύψους €22.017, ενώ 
σύμφωνα με το Γενικό Καθολικό των Κεντρικών Γραφείων το υπόλοιπο στις 31.12.2012 
ανερχόταν σε €30.284. Η διαφορά, ύψους €8.268 , διαγράφηκε στα αποθεματικά κατά το 
έτος 2012 αντί να παρουσιαστεί ως χρέωση στην κατάσταση εσόδων και εξόδων του έτους, 
γεγονός που υποδηλώνει ότι το Κόμμα θεωρεί ότι το ποσό αυτό αφορά σε ζημιές από 
επενδύσεις προηγούμενων ετών. Σημειώνουμε ότι η εγγραφή αυτή έγινε μόνο στις 
οικονομικές καταστάσεις και όχι στο Γενικό Καθολικό. 

β. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος του έτους 2013, η «Εταιρεία ΛΖ» 
παρουσιάζεται να οφείλει στο Κόμμα στις 31.12.2012 ποσό ύψους €30.284. Σημειώνουμε ότι, 
κατά το έτος 2013, το Κόμμα είσπραξε ποσό ύψους €17.417 από την εν λόγω Εταιρεία. Στις 
οικονομικές καταστάσεις, για το έτος 2013, αναγνωρίστηκε στην κατάσταση εσόδων και 
εξόδων, ζημιά από επενδύσεις ύψους €12.868. 

γ. Οι οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για το έτος 2012 ετοιμάστηκαν μεταγενέστερα 
από τις αντίστοιχες για το έτος 2013. 

δ. Η «Εταιρεία ΛΖ» διαγράφηκε από το μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας κατά το έτος 2014.  

ε. Όπως μας αναφέρθηκε από τον Προϊστάμενο Οικονομικής Διαχείρισης Κεντρικών Γραφείων 
ΔΗΣΥ: 

(i) Η «Εταιρεία ΛΖ» συστάθηκε από κομματικά στελέχη, με σκοπό την οικονομική 
εξυπηρέτηση του Κόμματος.  

(ii) Το Κόμμα είχε δώσει κάποια λεφτά στην Εταιρεία αυτή για να αγοράσει μετοχές εκ 
μέρους του.  

(iii) Οι μετοχές που αγοράστηκαν ήταν εκδομένες στο όνομα της Εταιρείας.  

(iv) Όταν αποφασίστηκε να κλείσει η Εταιρεία, οι μετοχές που κατείχε πωλήθηκαν και το 
προϊόν της πώλησης δόθηκε στο Κόμμα.  
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Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, προκύπτει ότι η ζημιά από επενδύσεις ύψους €12.868 
ενδεχομένως λανθασμένα να αναγνωρίστηκε στην κατάσταση εσόδων και εξόδων του έτους 2013, 
καθ’ ότι θα έπρεπε να αναγνωριστεί στα αποθεματικά, όπως έγινε και στις οικονομικές 
καταστάσεις για το έτος 2012. 

Σχετικά αναφέρουμε ότι, υπάρχει ασάφεια ως προς τη σχέση της εν λόγω Εταιρείας με το Κόμμα 
και ως προς τον ορθό λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών μεταξύ τους και της παρουσίασής τους 
στις ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, για όλα τα υπό εξέταση 
έτη. Σχετική είναι και η παράγραφος 4.2.3.9. 

4.2.2.7 Συγκριτική πληροφόρηση και αρχικά υπόλοιπα 

α. Οι ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2013, δεν 
περιλαμβάνουν συγκριτική πληροφόρηση ως οι πρόνοιες του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση 
Οικονομικών Καταστάσεων», σύμφωνα με τις οποίες οι πλήρεις οικονομικές καταστάσεις 
μίας οντότητας πρέπει να περιλαμβάνουν συγκριτική πληροφόρηση για την προηγούμενη 
λογιστική περίοδο. 

Σημειώνουμε επίσης, ότι τα λάθη που αναφέρονται στην παράγραφο 4.2.2, επηρεάζουν σε 
σημαντικό βαθμό τα συγκριτικά ποσά των οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2014 και 
2015. 

β. Η αδυναμία απόκτησης κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων/διαβεβαιώσεων, όπως αναλύεται 
στο Παράρτημα 3, είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορούμε να διαμορφώσουμε συμπέρασμα ως 
προς την ορθότητα και πληρότητα των καταχωρίσεων στα λογιστικά βιβλία και κατ’ επέκταση 
της ορθότητας και πληρότητας των αρχικών υπολοίπων των ξεχωριστών και ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων, για όλα τα υπό εξέταση έτη. 

Σχετικά αναφέρουμε ότι, η γνώμη του Ιδιώτη Ελεγκτή επί των ξεχωριστών οικονομικών 
καταστάσεων για τα έτη 2012 – 2014 και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 
2013-2014 δόθηκε με επιφύλαξη σχετικά με τη συγκριτική πληροφόρηση και τα αρχικά υπόλοιπα 
των οικονομικών καταστάσεων. 

Συγκεκριμένα: 

α. Για τις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2012 αναφέρει στην παράγραφο 
«Βάση για γνώμη με επιφύλαξη» ότι «Το κόμμα ετοιμάζει οικονομικές καταστάσεις όπως 
ορίζεται από τον περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο του 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από το έτος 2012 για πρώτη φορά. Επομένως δεν 
ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που απαιτούνται από τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Αρ. 510 
“Πρώτος Έλεγχος – Αρχικά υπόλοιπα” και Αρ. 710 “Συγκριτικές πληροφορίες – Αντίστοιχα 
ποσά και Συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις”». 

β. Για τις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2013 αναφέρει στην παράγραφο 
«Βάση για γνώμη με επιφύλαξη» ότι «Το κόμμα ετοιμάζει οικονομικές καταστάσεις όπως 
ορίζεται από τον περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο του 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για πρώτη φορά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013. 
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Επομένως δεν υπάρχουν συγκριτικοί αριθμοί για το έτος, όπως ορίζει το Διεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο 1 “Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων” και δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες 
που απαιτούνται από τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Αρ. 510 “Πρώτος Έλεγχος – Αρχικά 
υπόλοιπα” και Αρ. 710 “Συγκριτικές πληροφορίες – Αντίστοιχα ποσά και Συγκριτικές 
οικονομικές καταστάσεις”».  

Σημειώνουμε ότι οι ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2013 ετοιμάστηκαν 
προγενέστερα από τις αντίστοιχες για το έτος 2012. 

γ. Για τις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2014 αναφέρει στην παράγραφο 
«Βάση για γνώμη με επιφύλαξη» ότι «Το κόμμα ετοιμάζει οικονομικές καταστάσεις όπως 
ορίζεται από τον περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο του 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από το έτος 2013 για πρώτη φορά. Επομένως δεν 
ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που απαιτούνται από τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Αρ. 510 
“Πρώτος Έλεγχος – Αρχικά υπόλοιπα” και Αρ. 710 “Συγκριτικές πληροφορίες – Αντίστοιχα 
ποσά και Συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις” για το έτος 2013». 

δ. Για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2013 και 2014 αναφέρει στην 
παράγραφο «Βάση για γνώμη με επιφύλαξη» ότι «Το κόμμα ετοιμάζει ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις με τους Συνδεδεμένους οργανισμούς όπως ορίζεται από τον περί 
Πολιτικών Κομμάτων Νόμο του 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς για πρώτη φορά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Επομένως δεν 
υπάρχουν συγκριτικοί αριθμοί για το έτος, όπως ορίζει το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 
“Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων” και δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που 
απαιτούνται από τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Αρ. 510 “Πρώτος Έλεγχος – Αρχικά υπόλοιπα” 
και Αρ. 710 “Συγκριτικές πληροφορίες – Αντίστοιχα ποσά και Συγκριτικές οικονομικές 
καταστάσεις”». 

Σημειώνουμε ότι η γνώμη του Ιδιώτη Ελεγκτή επί των ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων για 
το έτος 2015 δόθηκε χωρίς επιφύλαξη. 

Ζητήσαμε όπως δοθούν στην Υπηρεσία μας από τον Ιδιώτη Ελεγκτή: 

α. επεξηγήσεις για τις διαδικασίες που δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει,  

β. όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με την εργασία που έχει διενεργήσει 
και 

γ. τα στοιχεία, που είχε στη διάθεσή του, που συνηγορούν ώστε για τις ξεχωριστές οικονομικές 
καταστάσεις του έτους 2015 να μην δοθεί γνώμη με επιφύλαξη επί του θέματος αυτού.  

Η Υπηρεσία μας δεν έλαβε οποιαδήποτε στοιχεία ή επεξηγήσεις. 

4.2.2.8 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 
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κατάσταση ταμειακών ροών για την περίοδο, καθώς και τις σημειώσεις στις οικονομικές 
καταστάσεις. 

Όπως παρατηρήσαμε, το Κόμμα δεν περιέλαβε κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, ούτε στις 
ξεχωριστές, ούτε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, για όλα τα υπό 
εξέταση έτη, αλλά παρουσιάζει τα υπόλοιπα των αποθεματικών σε ξεχωριστή σημείωση στις 
οικονομικές καταστάσεις.  

4.2.2.9 Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ 

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

Το Κόμμα ετοίμασε για πρώτη φορά το έτος 2013 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 πρέπει να 
γνωστοποιήσει στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις που εφαρμόζονται τα ΔΠΧΑ ότι έχουν 
εφαρμοστεί για πρώτη φορά. 

Σημειώνουμε ότι στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για το έτος 2013 δεν 
έχουν γίνει οι σχετικές γνωστοποιήσεις που προνοούνται στο ΔΠΧΑ1. 

4.2.2.10 Λανθασμένη καταχώριση του υπολοίπου του τραπεζικού λογαριασμού της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας 

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2014, πέραν του τραπεζικού υπολοίπου για 
το έτος, λανθασμένα συμπεριλήφθηκε στα ταμειακά διαθέσιμα και το υπόλοιπο του τραπεζικού 
λογαριασμού της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κατά την 31.12.2013 ύψους €69.361. Το εν λόγω 
λάθος επηρεάζει αντίστοιχα και την ορθότητα των αποθεματικών. 

4.2.2.11 Γνωστοποιήσεις 

α. Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία. 

(i) Οι οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2013-2015 δεν περιέχουν καμία γνωστοποίηση, 
όπως απαιτείται από το ΔΛΠ 16 για τα ενσώματα πάγια που εμφανίζονται σε 
αναπροσαρμοσμένες αξίες. 

(ii) Τόσο στις ξεχωριστές, όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 
2013, η σημείωση που αφορά στα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία, παρουσιάζει μόνο το 
τελικό υπόλοιπο, χωρίς να αναφέρει το αρχικό υπόλοιπο και τις μεταβολές του έτους. 
Κατά το έτος 2013 υπήρξαν προσθήκες στα Έπιπλα και Σκεύη και στα Οχήματα ύψους 
€378 και €9.700, αντίστοιχα. 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΚ/02/2022 

 
 

32 
 

(iii) Στη σημείωση 2 «Βάση ετοιμασίας» των ξεχωριστών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων, στην παράγραφο (β) «Βάση επιμέτρησης» για τα έτη 2013-2015, 
αναφέρεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση την αρχή του 
ιστορικού κόστους. Επίσης, στη σημείωση 3 «Σημαντικές λογιστικές πολιτικές» 
αναφέρεται ότι τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός παρουσιάζονται σε ιστορικό 
κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης. 

 Όπως μας αναφέρθηκε προφορικά, τα κτήρια είχαν επανεκτιμηθεί το έτος 2011 και στις 
οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για το έτος 2012 παρουσιάζονται σε 
αναπροσαρμοσμένες αξίες. Στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2013 η 
επανεκτίμηση που έγινε τα προηγούμενα έτη αντιλογίσθηκε και η αξία των κτηρίων 
επανήλθε στο αρχικό κόστος τους. 

β. 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. 

(i) Στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2013 δεν περιλήφθηκε σχετική 
σημείωση για τις συναλλαγές μεταξύ των συνδεδεμένων μερών. Στις οικονομικές 
καταστάσεις των υπόλοιπων ετών αυτή έχει περιληφθεί. 

(ii) Στις ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στα έτη 2013-
2015, δεν υπάρχει οποιαδήποτε γνωστοποίηση σχετικά με: 

 Τις παροχές και απολαβές των βασικών διοικητικών στελεχών του Κόμματος. 

 Τη φύση της σχέσης του Κόμματος με τα συνδεδεμένα πρόσωπα ή οντότητες, είτε 
είχαν διενεργήσει συναλλαγές μεταξύ τους είτε όχι. 

Επιπρόσθετα, σημειώνουμε ότι, πέραν των οντοτήτων που έχουν περιληφθεί στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου μας εντοπίσαμε τρείς Εταιρείες («Εταιρεία ΛΖ», «Εταιρεία ΛΣτ», 
«Εταιρεία ΛΕ»), οι οποίες ενδεχομένως να ελέγχονται από στελέχη του Κόμματος 
και φαίνεται να είναι συνδεδεμένες με το Κόμμα, αφού δεν κατέστη δυνατό να 
αξιολογήσουμε τη σχέση τους με το Κόμμα. Σημειώνουμε ότι εντοπίσθηκαν 
συναλλαγές κάποιων Εταιρειών με το Κόμμα. Το Κόμμα δεν έχει συμπεριλάβει 
οποιαδήποτε γνωστοποίηση στις οικονομικές καταστάσεις των ετών 2013-2015, 
σε σχέση με τις συγκεκριμένες Εταιρείες. 

(iii) Δεν γίνεται γνωστοποίηση στις οικονομικές καταστάσεις των ετών 2013-2015 
αναφορικά με τα κτήρια, τα οποία ανήκουν στο ΔΗΣΥ και παραχωρούνται προς χρήση 
χωρίς ενοίκιο σε συνδεμένους οργανισμούς (ΓΟΔΗΣΥ, ΝΕΔΗΣΥ, Ινστιτούτα). 
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γ. Δάνεια. 

Οι οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, που αφορούν στα έτη 2013-2015, δεν περιλαμβάνουν 
τις πιο κάτω γνωστοποιήσεις αναφορικά με τα τραπεζικά δάνεια. 

(i) Ανάλυση με τα ακίνητα τα οποία είναι υποθηκευμένα και το ποσό της υποθήκης για το 
κάθε ακίνητο (ΔΛΠ 16). 

(ii) Ανάλυση των εξασφαλίσεων που έχουν δοθεί από αξιωματούχους του Κόμματος, για 
υποχρεώσεις του Κόμματος. Αφορά σε συναλλαγή μεταξύ συνδεδεμένων μερών (ΔΛΠ 
24). 

δ. 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». 

Σχετικά αναφέρουμε ότι: 

(i) Η ετήσια κρατική χορηγία ύψους €1.268.968 για τα έτη 2012-2014 και €1.216.984 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 €815.672, €839.035, €842.309 
και €854.265 για τα έτη 2012, 2013, 2014 και 2015, αντίστοιχα, καταβαλλόταν 
απευθείας 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 για το ποσό αυτό, ούτε έχει συμπεριληφθεί στις 
οικονομικές καταστάσεις οποιαδήποτε γνωστοποίηση σχετικά με τη συγκεκριμένη 
κρατική χορηγία. Σχετική είναι και η παράγραφος 1(γ) του Παραρτήματος 6. 

ε. Βασικές λογιστικές πολιτικές. 

Στη σημείωση 3 «Βασικές λογιστικές πολιτικές» των ξεχωριστών και ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων του Κόμματος, για τα έτη 2013 και 2014, λανθασμένα έχουν 
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συμπεριληφθεί οι λογιστικές πολιτικές για «Πωλήσεις προϊόντων και Παροχή υπηρεσιών», 
αφού το Κόμμα δεν ασχολείται με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. 

στ. 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 4.2.2.9. 

ζ. Ακίνητα σε επένδυση. 

Στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων του Κόμματος για το έτος 2015, δεν 
περιλαμβάνονται οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα ακίνητα σε επένδυση που διαθέτει 
το Κόμμα. Σχετική είναι και η παράγραφος 4.2.2.4(γ). 

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 Ενδιάμεση Επιστολή Διαβεβαιώσεων (ΕΕΔ) 

Το Κόμμα δεν ανταποκρίθηκε στα θέματα που θέσαμε στην ΕΕΔ, η οποία στάλθηκε στο Κόμμα από 
την Υπηρεσία μας στις 5.5.2020. Στην εν λόγω επιστολή αναφέρουμε θέματα για τα οποία 
χρειάζονταν διευκρινίσεις και υποβολή επιπρόσθετων στοιχείων, ώστε να μπορέσουμε να 
εκφέρουμε άποψη κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με τέτοιον τρόπο, 
ώστε όλα τα ουσιώδη μέρη τους να συνάδουν με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς 
και τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας. Σχετική είναι και η παράγραφος 4.1.1. Λόγω της μη 
ανταπόκρισης του Κόμματος, η Υπηρεσία μας δεν έκρινε σκόπιμο να αποστείλει τελική επιστολή 
διαβεβαιώσεων, 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 ενδεχομένως 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 Ισοζύγια λογαριασμών Γενικού Καθολικού 

Τα ισοζύγια του Κόμματος (Κεντρικά Γραφεία) για τα έτη 2012, 2013 και 2014 δεν είναι 
ισοσκελισμένα. Όπως μας αναφέρθηκε προφορικά από τον Προϊστάμενο Οικονομικής Διαχείρισης 
των Κεντρικών Γραφείων του ΔΗΣΥ, ο λόγος είναι ότι δεν ακολουθείται η ενδεικνυόμενη διαδικασία 
«κλεισίματος» στο λογιστικό σύστημα του Κόμματος και ότι, οι διαφορές για τα έτη 2012, 2013 και 
2014, οι οποίες ανέρχονται σε €1.188.083, €1.421.422 και €530.248, αντίστοιχα, αφορούν σε 
αποθεματικά προηγούμενων ετών. Το γεγονός ότι τα ισοζύγια δεν είναι ισοσκελισμένα, καθώς 
επίσης και ότι στο ισοζύγιο του Κόμματος (Κεντρικών Γραφείων) περιλαμβάνονται λογαριασμοί 
στους οποίους καταχωρίζονται οι συναλλαγές συνδεδεμένων οργανισμών (οι οποίοι δεν τηρούν 
ξεχωριστά λογιστικά βιβλία και δεν ετοιμάζουν ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις, όπως είναι η 
Οργάνωση Πρεσβυτέρων Πολιτών), αυξάνουν την πιθανότητα μη εντοπισμού λάθους που μπορεί 
να καταχωριστεί στα λογιστικά βιβλία και συντείνουν στην αβεβαιότητα κατά πόσο όλα τα μέρη 
των οικονομικών καταστάσεων έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο 
χρηματοοικονομικής αναφοράς. 

Στην ΕΕΔ ζητήσαμε όπως γίνει ανάλυση των αποθεματικών των συνδεδεμένων οργανισμών (αν 
υπάρχουν), οι λογαριασμοί των οποίων περιλαμβάνονται στο ισοζύγιο των Κεντρικών Γραφείων 
και λήφθηκαν υπόψη για την ετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, χωρίς 
ωστόσο το Κόμμα να ανταποκριθεί. 

Σημειώνουμε ότι, κατά το έτος 2015, το Κόμμα απόκτησε νέο μηχανογραφημένο σύστημα, το οποίο 
χρησιμοποιεί για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων του. Το ισοζύγιο για το έτος 2015 είναι 
ισοσκελισμένο. 

4.2.3.4 Κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία 

Υπήρξε αδυναμία απόκτησης κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων κατά τον έλεγχο, είτε γιατί αυτά 
δεν υπάρχουν, είτε γιατί το Κόμμα δεν μας τα υπέβαλε. Ζητήσαμε με την ΕΕΔ, διαβεβαιώσεις από 
το Κόμμα ότι τα στοιχεία που δεν μας δόθηκαν δεν υπάρχουν, οι οποίες όμως δεν μας δόθηκαν. 
Ενδεικτικά παραδείγματα περιπτώσεων αδυναμίας απόκτησης κατάλληλων αποδεικτικών 
στοιχείων αναφέρονται στο Παράρτημα 3. Σχετική, επίσης, είναι και η παράγραφος 4.1.1. 

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. 

4.2.3.5 Κατάλληλα λογιστικά βιβλία 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε, σε όσες οντότητες μάς δόθηκαν στοιχεία, διαπιστώσαμε  
περιπτώσεις μη ορθής 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. Εκτενέστερη αναφορά για τις περιπτώσεις μη 
τήρησης ορθών λογιστικών βιβλίων γίνεται στο Παράρτημα 6 ανά οντότητα. 
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4.2.3.6 Προεδρικές εκλογές 2013 

Υπάρχει αβεβαιότητα κατά πόσο τα έσοδα και τα έξοδα του τραπεζικού λογαριασμού 
«Δημοκρατικός Συναγερμός Εκλογές 2013» αφορούν σε προεκλογικές δαπάνες και έσοδα του 
Κόμματος, για τις Προεδρικές εκλογές του 2013 ή αφορούν σε έσοδα και έξοδα του εκλογικού 
επιτελείου του υποψηφίου που υποστήριξε το Κόμμα. Στην περίπτωση που αφορούν σε έσοδα και 
έξοδα του υποψηφίου, οι συναλλαγές του λογαριασμού δεν θα έπρεπε να περιληφθούν στις 
οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος. Σε περίπτωση που οι συναλλαγές του λογαριασμού αυτού 
αφορούν σε έσοδα και έξοδα του Κόμματος, θα πρέπει οι εισφορές αυτές να ληφθούν υπόψη στον 
υπολογισμό των συνολικών εισφορών ανά άτομο/εισφορέα για επιβεβαίωση της τήρησης ή μη 
των ορίων των επιτρεπόμενων από τη νομοθεσία εισφορών.  

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, όπως 
τροποποιήθηκε (ο οποίος ισχύει κατ’ αναλογία για σκοπούς προεδρικών εκλογών) και τις σχετικές 
γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας, ημερ. 11.12.2017 και 11.1.2018., έσοδα και δαπάνες για 
σκοπούς προώθησης υποψηφίου για προεδρικές εκλογές, επιτρέπεται να διενεργούνται μόνο από 
τον υποψήφιο ή τον εκλογικό αντιπρόσωπό του.  Συνεπώς, τόσο τα έσοδα όσο και τα έξοδα του 
Κόμματος, για σκοπούς προώθησης υποψηφίου για σκοπούς προεδρικών εκλογών, διενεργήθηκαν 
παράνομα. 

Σημειώνουμε ότι, λόγω μη τήρησης κατάλληλων βιβλίων και στοιχείων, είναι εξαιρετικά δύσκολο 
να διαχωριστεί, βάσει τεκμηρίωσης, το ποσό που αφορά στο Κόμμα από εκείνο του εκλογικού 
επιτελείου του υποψηφίου, ώστε να καθοριστεί το ποσό που θα έπρεπε να περιληφθεί στις 
ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, ως έσοδα και έξοδα.  

Εκτενέστερη αναφορά, όσον αφορά στο πιο πάνω θέμα, γίνεται στο Παράρτημα 7. 

4.2.3.7 Αρχικά υπόλοιπα 

Στη βάση των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 4.2.2.7,  προκύπτει αβεβαιότητα ως προς την 
ορθότητα και πληρότητα των αρχικών υπολοίπων των ξεχωριστών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων, για όλα τα υπό εξέταση έτη. 

4.2.3.8 Πάγιο Ενεργητικό 

Στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του 2012 αναφέρεται ότι η Γη και τα Κτήρια ανέρχονται σε 
€7.242.324, χωρίς να δίνονται περαιτέρω επεξηγήσεις. Στις ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις του 2013, αναφέρεται ότι το ποσό των €7.242.324 (αρχικό υπόλοιπο) για Γη και Κτήρια 
αποτελείται από €4.020.728 που αφορά στο κόστος αγοράς, €593.049 που αφορά σε τόκους που 
κεφαλαιοποιήθηκαν και €2.628.547 σε πλεόνασμα επανεκτίμησης. Κατά το 2013, η εγγραφή για την 
αναγνώριση του πλεονάσματος επανεκτίμησης και των τόκων που κεφαλαιοποιήθηκαν έχει 
αντιστραφεί (απομείωση). Επίσης, έχουν απομειωθεί τα έπιπλα και σκεύη κατά 50%, τα οχήματα κατά 
100% και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές κατά 80%. Σημειώνουμε ότι το Κόμμα κατά το 2013 αγόρασε 
όχημα αξίας €9.700, το οποίο απομειώθηκε εντός του έτους. 
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Με την  ΕΕΔ, ζητήσαμε, αλλά δεν μας δόθηκαν, τα ακόλουθα: 

 Στοιχεία για να μπορεί να διαχωριστεί η αξία της γης και των κτηρίων. 

 Στοιχεία βάσει των οποίων έγινε η επανεκτίμηση το 2011, π.χ. υπολογισμοί και αποδεικτικά 
στοιχεία για την εξαγωγή του ποσού των οικονομικών καταστάσεων. 

 Οι υπολογισμοί και τα αποδεικτικά στοιχεία για την εξαγωγή του ποσού των €593.049 που αφορά 
σε τόκους που κεφαλαιοποιήθηκαν το 2011.  

 Οι λόγοι καθώς και τα στοιχεία βάσει των οποίων έγινε η απομείωση του 2013. 

 Οι υπολογισμοί και τα αποδεικτικά στοιχεία για το ποσό των αποσβέσεων ύψους €97.901 που 
αναγνωρίστηκε στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2014 και 2015 και στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2014. Σημειώνουμε ότι στις ξεχωριστές 
οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2012 και 2013 και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
για το έτος 2013 δεν έχει αναγνωριστεί οποιοδήποτε ποσό για αποσβέσεις.  

 Αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την καθαρή αξία, ύπαρξη και πληρότητα στις 
31.12.2007 των περιουσιακών στοιχείων «Γη και Κτήρια» αξίας €3.981.214 και «Έπιπλα και Σκεύη» 
αξίας €203.463 (όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 2(ιζ) του Παραρτήματος 3), τα οποία 
έχουν αντίκτυπο στα αρχικά υπόλοιπα των υπό εξέταση οικονομικών καταστάσεων. 

 Κατάσταση περιουσιακών στοιχείων του Κόμματος, στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία και 
το κόστος απόκτησής τους. 

Σημειώνουμε επίσης ότι διαπιστώσαμε σημαντική διαφορά μεταξύ της αξίας της «Γης», όπως 
εκτιμάται από το ΤΚΧ και της εύλογης αξίας που παρουσιάζεται στις ξεχωριστές και ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από 
το ΤΚΧ, η αξία της γενικής εκτίμησης της «Γης» την 1.1.2013 ήταν €5.235.200. Στις ξεχωριστές και 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος η αξία της γης ανέρχεται σε €4.020.728. 

Σχετικά αναφέρουμε ότι ο Ιδιώτης Ελεγκτής για τις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 
2012 έδωσε γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με την πρόβλεψη για απόσβεση. Η παράγραφος «Βάση 
για γνώμη με επιφύλαξη» για τις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2012 αναφέρει 
ότι «Το Κόμμα δεν έχει προβεί σε πρόβλεψη για απόσβεση για €130.000». 

Σημειώνουμε ότι ο Ιδιώτης Ελεγκτής, στη γνώμη του επί των ξεχωριστών οικονομικών 
καταστάσεων για τα έτη 2013, 2014 και 2015 δεν ανέφερε επιφύλαξη σχετικά με τα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία. 

Ζητήσαμε όπως δοθούν στην Υπηρεσία μας από τον Ιδιώτη Ελεγκτή όλα τα σχετικά αποδεικτικά 
στοιχεία που σχετίζονται με την εργασία που έχει διενεργήσει και συνηγορούν στη διαμόρφωση 
της γνώμης που έχει εκδώσει. Η Υπηρεσία μας δεν έλαβε οποιαδήποτε στοιχεία ή επεξηγήσεις. 

Λόγω των πιο πάνω, προκύπτει αδυναμία επιβεβαίωσης των υπολοίπων των πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων που περιλαμβάνονται στις ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 
Κόμματος, για τα υπό εξέταση έτη.  
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Σύσταση: Το Κόμμα οφείλει να τηρεί τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν 
τα οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στις ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις του. 

4.2.3.9 Εταιρείες στις οποίες ενδεχομένως να ασκούσε έλεγχο το Κόμμα 

Κατά τον έλεγχό μας εντοπίσαμε τα ακόλουθα:  

α. Κατά το έτος 2013, το Κόμμα εισέπραξε από την «Εταιρεία ΛΖ», ποσό ύψους €17.417. Για το 
ποσό αυτό εκδόθηκε η απόδειξη είσπραξης με ημερ. 11.11.2013, στην οποία αναφέρεται ότι 
το ποσό αυτό αφορά σε εισφορά προς το Κόμμα. Η είσπραξη δεν συμπεριλήφθηκε στα έσοδα 
του Κόμματος, αλλά αφαιρέθηκε από το οφειλόμενο ποσό της Εταιρείας προς το Κόμμα. 

β. Κατά το 2014, το Κόμμα εισέπραξε ποσό ύψους €2.016 από την «Εταιρεία ΛΣτ». Για την 
είσπραξη εκδόθηκε η απόδειξη είσπραξης με ημερ. 20.5.2014, στην οποία αναφέρεται ότι η 
είσπραξη αφορά σε έσοδα του Κόμματος από πώληση όλων των μετοχών που κατέχει η 
Εταιρεία και στο κλείσιμο της. Το ποσό αυτό συμπεριλήφθηκε στα έσοδα του Κόμματος ως 
ιδιωτική εισφορά. 

Όπως μας αναφέρθηκε προφορικά, οι «Εταιρεία ΛΖ», «Εταιρεία ΛΣτ» και «Εταιρεία ΛΕ» έχουν 
συσταθεί από στελέχη του Κόμματος για να εξυπηρετήσουν συμφέροντα του Κόμματος. Οι 
Εταιρείες διαγράφηκαν από το μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας κατά το 
2014.  

Ζητήσαμε με την ΕΕΔ να πληροφορηθούμε πώς αντικατοπτρίζεται λογιστικά η σχέση του Κόμματος 
με τις Εταιρείες αυτές στις ενοποιημένες ή στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος. 
Ζητήσαμε επίσης και την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων των Εταιρειών ΛΖ, ΛΣτ και ΛΕ για 
τα έτη 2012-2015, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση από το Κόμμα. 

Λόγω των πιο πάνω, προκύπτει αβεβαιότητα ως προς τη σχέση του Κόμματος με τις εν λόγω 
Εταιρείες και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στις ξεχωριστές και ενοποιημένες καταστάσεις, για όλα 
τα υπό εξέταση έτη. 

4.2.3.10 Εισπράξεις 

α. Η Υπηρεσία μας προέβη σε καταγραφή όλων των αποδείξεων είσπραξης που είχαν υποβληθεί 
για έλεγχο για τα Κεντρικά Γραφεία και για τα Επαρχιακά Γραφεία του Κόμματος (εκτός από τις 
εισπράξεις του Επαρχιακού Γραφείου Κερύνειας, για το οποίο δεν μας είχαν δοθεί οι αποδείξεις 
είσπραξης). Το σύνολο των αποδείξεων είσπραξης που καταγράφηκαν για τα Επαρχιακά 
Γραφεία δεν συμφωνεί με τα αντίστοιχα ποσά των οικονομικών καταστάσεων, όπως φαίνονται 
στον πιο κάτω πίνακα. Με την ΕΕΔ ζητήσαμε από το Κόμμα όπως διενεργήσει συμφιλίωση 
μεταξύ των ποσών αυτών και δοθούν οι κατάλληλες επεξηγήσεις και στοιχεία για τις διαφορές 
που εντοπίσθηκαν, χωρίς το Κόμμα να ανταποκριθεί. 
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Επαρχιακό Γραφείο Σύνολο αποδείξεων 
είσπραξης 

€ 

Σύνολο ως οικονομικές 
καταστάσεις της οντότητας 

€ 
2012   

Λευκωσίας Δεν προσκομίστηκαν 
αποδείξεις είσπραξης 

Δεν υποβλήθηκαν 
οικονομικές καταστάσεις 

Λεμεσού 49.495 Δεν υποβλήθηκαν 
οικονομικές καταστάσεις 

Λάρνακας 2.440 Δεν υποβλήθηκαν 
οικονομικές καταστάσεις 

Αμμοχώστου 146.270 Δεν υποβλήθηκαν 
οικονομικές καταστάσεις 

Πάφου 12.205 Δεν υποβλήθηκαν 
οικονομικές καταστάσεις 

2013   
Λευκωσίας 26.344 48.584 
Λεμεσού 78.453 77.566 
Λάρνακας 9.940 51.151 
Αμμοχώστου 86.336 107.948 
Πάφου 9.965 22.088 

2014   
Λευκωσίας 54.943 82.339 
Λεμεσού 92.644 120.599 
Λάρνακας 23.860 67.046 
Αμμοχώστου 77.200 109.637 
Πάφου 4.000 23.083 

2015   
Λευκωσίας 40.095 49.384 
Λεμεσού 46.011 Δεν υποβλήθηκαν 

οικονομικές καταστάσεις 
Λάρνακας 29.400 Δεν υποβλήθηκαν 

οικονομικές καταστάσεις 
Αμμοχώστου 77.972 Δεν υποβλήθηκαν 

οικονομικές καταστάσεις 
Πάφου 12.460 Δεν υποβλήθηκαν 

οικονομικές καταστάσεις 

Επίσης, με την ΕΕΔ ζητήσαμε όπως οι υπόλοιπες οντότητες προβούν σε καταγραφή των 
αποδείξεων είσπραξής τους και προβούν σε σχετική συμφιλίωση. Το Κόμμα δεν 
ανταποκρίθηκε. 

β. Κατά την καταγραφή των αποδείξεων είσπραξης εντοπίσαμε κενά στην αρίθμηση των 
διπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης. Με την ΕΕΔ ζητήσαμε από το Κόμμα, όπως μας 
διαβεβαιώσει ότι, όσα διπλότυπα αποδείξεων είσπραξης δεν προσκομίστηκαν για έλεγχο, δεν 
υπάρχουν, είτε γιατί έχουν απωλεσθεί είτε γιατί έχουν καταστραφεί. Το Κόμμα δεν έχει 
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ανταποκριθεί. Τα διπλότυπα αποδείξεων που δεν έχουν προσκομιστεί για έλεγχο από το Κόμμα 
παρουσιάζονται στο Παράρτημα 8. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται πιο πάνω, προκύπτει αβεβαιότητα ως προς την 
πληρότητα και ορθότητα των καταχωρίσεων των εισπράξεων στις ξεχωριστές και ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, για όλα τα υπό εξέταση έτη. 

4.3 Έλεγχος συμμόρφωσης άλλων θεμάτων 

4.3.1 Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 

Λόγω των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 4.2 πιο πάνω, η υποβληθείσα κατάσταση 
εσόδων και εξόδων και οι υποβληθείσες ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, για 
όλα τα υπό εξέταση έτη, δεν έχουν καταρτιστεί σε όλα τα ουσιώδη μέρη τους σύμφωνα με το ισχύον 
πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς και τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Επιπρόσθετα, 
σημειώνουμε ότι για αρκετά θέματα δεν μας έχουν δοθεί επαρκή αποδεικτικά στοιχεία/διαβεβαιώσεις 
από το Κόμμα και επομένως προκύπτει αβεβαιότητα ως προς την ορθότητά τους, με αποτέλεσμα να 
διατηρούμε επιφυλάξεις κατά πόσο έχουν περιέλθει εις γνώση μας όλες οι παραβάσεις της 
νομοθεσίας. 

4.3.2 Υποβολή τροποποιημένου καταστατικού στον Έφορο Τήρησης Μητρώου 
Πολιτικών Κομμάτων 

Στις 31.1.2016, πραγματοποιήθηκε καταστατικό συνέδριο του Κόμματος, όπου και εγκρίθηκε 
τροποποίηση του Καταστατικού του. Όπως μας αναφέρθηκε από τον Έφορο, οι εν λόγω καταστατικές 
αλλαγές, μέχρι και την ημερομηνία του ελέγχου μας, δεν είχαν κατατεθεί στο Γραφείο του, κατά 
παράβαση του άρθρου 3(4) του Ν.175(Ι)/2012, όπως έχει τροποποιηθεί. Σημειώνουμε ότι το Κόμμα 
εφάρμοζε το αναθεωρημένο καταστατικό, από την ημερομηνία έγκρισής του στο καταστατικό 
συνέδριο.  

Σύσταση: Τυχόν διαφοροποιήσεις του καταστατικού να υποβάλλονται στον Έφορο εντός δύο 
μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3(4) του Ν.175(Ι)/2012. 

4.3.3 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». 

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. 
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4.3.4 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). 

Οι ιδιωτικές εισφορές, ονομαστικές και ανώνυμες, για τα υπό εξέταση έτη, ανέρχονται σε: 

 Ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
 2012 

€ 
2013 

€ 
2014 

€ 
2015 

€ 
2013 

€ 
2014 

€ 
2015 

€ 
Εισφορές ως οι 
οικονομικές 
καταστάσεις 

476.887 106.666 500.864 576.735 225.951 586.832 Δεν 
υποβλήθηκαν  

Αναπροσαρμογές  

Δαπάνες που 
συμψηφίστηκαν στα 
έσοδα 

1.057.888 
     

 

Έσοδα που 
συμψηφίστηκαν στις 
δαπάνες 

 
2.107.536 130.500 

 
2.107.536 130.500 

Συνολικές εισφορές 1.534.775 2.214.202 631.364 576.735 2.333.487 717.332 

Σημειώνουμε ότι διπλότυπα αποδείξεων είσπραξης λήφθηκαν μόνο από τα Κεντρικά Γραφεία και 
τα Επαρχιακά Γραφεία, εκτός του Επαρχιακού Γραφείου Κερύνειας. Για τους άλλους 
συνδεδεμένους με το Κόμμα οργανισμούς, οι οποίοι δεν μας έχουν αποστείλει διπλότυπα 
αποδείξεων είσπραξης, δεν μπορέσαμε να διενεργήσουμε τα βήματα ελέγχου που αφορούν στον 
έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Όσον αφορά στα αντίστοιχα βήματα 
ελέγχου, που αφορούν στον έλεγχο των ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων, αυτά δεν έχουν 
διενεργηθεί για το Επαρχιακό Γραφείο Κερύνειας. 

4.3.4.1 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 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΚ/02/2022 

 
 

42 
 

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). 

Επισημαίνουμε ότι, τα πιο κάτω ευρήματα προέκυψαν από τον έλεγχό μας για εντοπισμό τυχόν 
υπερβάσεων των επιτρεπόμενων ορίων εισφορών ανά οντότητα, όπως αυτές δηλώθηκαν από το 
Κόμμα και όχι ως τον ορισμό του Κόμματος όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.2.2.1 «Σύνθεση 
Κόμματος και Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις», δηλαδή δεν ενοποιήθηκαν ανά άτομο οι 
εισφορές των Κεντρικών Γραφείων, των Επαρχιακών Γραφείων και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. 
Επίσης, δεν ενοποιήθηκαν ανά άτομο οι εισφορές των Κεντρικών Γραφείων με τις εισφορές του 
εκλογικού επιτελείου, αφού δεν ήταν ξεκάθαρο εάν οι εισφορές αυτές αφορούν στο Κόμμα ή στο 
εκλογικό επιτελείο του υποψηφίου.  Συνεπώς, εάν ενοποιηθούν οι εισφορές ανά άτομο, 
ενδεχομένως να εντοπιστούν πρόσθετες περιπτώσεις υπερβάσεων των επιτρεπόμενων ορίων 
εισφορών. 

α. Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα που αφορούν στο έτος 2012, 
όπου παρατηρήθηκαν υπερβάσεις των επιτρεπόμενων ορίων εισφορών:  

Αρ. 
απόδειξης 

Ημερ. 
απόδειξης 

Όνομα Ποσό 
εισφοράς 

€ 
Κεντρικά Γραφεία 

1000410 9.1.2012 φυσικό πρόσωπο «Η» 10.000 

1000411 9.1.2012 φυσικό πρόσωπο «Ζ» 10.000 

1000412 9.1.2012 φυσικό πρόσωπο «Στ» 10.000 

1000413 9.1.2012 φυσικό πρόσωπο «Ε» 10.000 

1000479 14.5.2012 φυσικό πρόσωπο «Δ» 10.000 

1000485 2.8.2012 φυσικό πρόσωπο «ΚΖ» 10.000 

Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 

5011154 

5011162 

 φυσικό πρόσωπο «ΜΣτ» 10.372 

β. Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα περιπτώσεων, όπου δεν δόθηκε 
ανάλυση του ποσού της είσπραξης κατά εισφορέα, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο 
έλεγχος του κατά πόσο υπήρξαν υπερβάσεις των επιτρεπόμενων ορίων:  

Αρ. 
απόδειξης 

Ημερ. 
απόδειξης 

Όνομα Ποσό 
€ 

Παρατηρήσεις 

1000470 8.2.2012 Εισφορές μελών 
Κόμματος 

46.000 Συνολικές εισφορές από 
διάφορους 
επιχειρηματίες που 
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Αρ. 
απόδειξης 

Ημερ. 
απόδειξης 

Όνομα Ποσό 
€ 

Παρατηρήσεις 

εισπράχθηκαν κατά τη 
διάρκεια του Παγκύπριου 
συνεδρίου.  

Δεν 
εφαρμόζεται 

6.7.2012 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ 
& ΦΙΛΩΝ 

9.950 Συνολικές εισφορές από 
διάφορα μέλη του 
Κόμματος. 

γ. Σημειώνουμε ότι διατηρούμε επιφυλάξεις για τις εισπράξεις που διενεργήθηκαν μέσω του 
τραπεζικού λογαριασμού «Δημοκρατικός Συναγερμός Εκλογές 2013», κατά πόσο οι εν λόγω 
εισφορές αφορούν στο Κόμμα ή στο εκλογικό επιτελείο του υποψηφίου και αν ορθά 
περιλήφθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος. Επιφυλάξεις διατηρούμε επίσης 
κατά πόσο οι πιο πάνω εισπράξεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση 
ύπαρξης υπερβάσεων των επιτρεπόμενων εισφορών που αποδέχτηκε το Κόμμα από άτομα και 
εταιρείες. Σχετική είναι και η παράγραφος 4.2.3.6. 

Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα ενδεχόμενης υπέρβασης. 

Αρ. απόδειξης Ημερ. απόδειξης Όνομα Ποσό 
€ 

601 29.8.2012 φυσικό πρόσωπο «ΚΘ» 30.000 
603 
636 

31.8.2012 
15.10.2012 

φυσικό πρόσωπο «Λ» 25.000 

604 3.9.2012 φυσικό πρόσωπο «ΛΑ» 10.000 
605 
606 
671 
673 

12.9.2012 
12.9.2012 
7.12.2012 
7.12.2012 

«Εταιρεία ΜΑ» 54.000 

612 14.9.2012 φυσικό πρόσωπο «ΛΒ» 10.000 
613 
626 

14.9.2012 
25.9.2012 

φυσικό πρόσωπο «ΛΓ» 20.000 

621 
650 

18.9.2012 
7.11.2012 

φυσικό πρόσωπο «ΛΔ» 50.000 

622 25.9.2012 φυσικό πρόσωπο «ΛΕ» 10.000 
623 25.9.2012 φυσικό πρόσωπο «ΛΣτ» 10.000 
624 25.9.2012 φυσικό πρόσωπο «ΛΖ» 10.000 
625 25.9.2012 φυσικό πρόσωπο «ΛΗ» 10.000 
628 28.9.2012 φυσικό πρόσωπο «ΛΘ» 25.000 
635 11.10.2012 φυσικό πρόσωπο «Μ» 20.000 
637 15.10.2012 φυσικό πρόσωπο «ΜΑ» 10.000 
638 15.10.201 φυσικό πρόσωπο «Κ» 10.000 
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Αρ. απόδειξης Ημερ. απόδειξης Όνομα Ποσό 
€ 

634 
674 

5.10.2012 
7.12.2012 

φυσικό πρόσωπο «Γ» 10.000 

639 15.10.2012 φυσικό πρόσωπο «ΜΒ» 10.000 
641 15.10.2012 φυσικό πρόσωπο «ΜΓ» 10.000 
643 
668 

23.10.2012 
5.12.2012 

«Εταιρεία ΜΒ» (construction division) 
«Εταιρεία ΜΒ» 

50.000 
50.000 

654 9.11.2012 φυσικό πρόσωπο «Α» 50.000 
662 23.11.2012 φυσικό πρόσωπο «ΜΔ» 10.000 
664 23.11.2012 φυσικό πρόσωπο «ΜΕ» 20.000 
679 17.12.2012 «Εταιρεία ΜΓ» 50.000 
680 18.12.2012 φυσικό πρόσωπο «Η» 10.000 
683 
684 

18.12.2012 «Εταιρεία ΜΔ» 40.000 

705 28.12.2012 «Εταιρεία ΜΕ» 50.000 
    

730 21.1.2013 φυσικό πρόσωπο «Β» 100.000 
717 31.1.2013 «Εταιρεία Ι»  500.000 
748 
841 
883 

31.1.2013 
28.2.2013 
28.2.2013 

φυσικό πρόσωπο «Γ» 200.000 

779 13.2.2013 «Εταιρεία Β» 100.000 
895 28.2.2013 φυσικό πρόσωπο «Α» 100.000 

4.3.4.2 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 στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας δεν περιήλθε στην αντίληψή μας κάτι που να δηλώνει 
ότι το Κόμμα είσπραξε, μετά τις 17.12.2012, ανώνυμες εισφορές από το ίδιο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ποσού πέραν του ορίου των €1.000, εκτός από τις συνολικές εισπράξεις ύψους €150.000 
(Παράρτημα 9: Πίνακας 3), στην περίπτωση που οι εισφορές αυτές αφορούν στο Κόμμα, ούτε και 
γνωρίζουμε κατά πόσο αυτές λήφθηκαν από ένα η περισσότερα άτομα, για να μπορέσουμε να 
ελέγξουμε κατά πόσο υπήρξε υπέρβαση του ορίου των εισφορών (ονομαστικών και ανώνυμων).  

Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι κατά το έτος 2012 μέχρι 16.12.2012, εντοπίσθηκαν ανώνυμες εισφορές 
συνολικού ύψους €35.000 (Παράρτημα 9: Πίνακας 1) και €298.000 (Παράρτημα 9: Πίνακας 2), που 
εισπράχθηκαν από τα Κεντρικά Γραφεία του Κόμματος και από το εκλογικό επιτελείο για τις 
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Προεδρικές εκλογές του 2013, αντίστοιχα. Όσον αφορά στις εισπράξεις του εκλογικού επιτελείου, 
που αναφέρονται πιο πάνω, διατηρούμε επιφυλάξεις κατά πόσο αυτές αφορούν σε εισπράξεις του 
Κόμματος ή όχι. Για τα ποσά αυτά, δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν κατά πόσο 
λήφθηκαν από ένα ή περισσότερα άτομα, συνεπώς δεν μπορούμε να τεκμηριώσουμε εάν υπήρξε 
υπέρβαση του ορίου των επιτρεπόμενων εισφορών (ονομαστικών και ανώνυμων), σε περίπτωση 
που αυτές αφορούν στο Κόμμα. 

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. Ζητήσαμε όπως μας δοθεί αντίγραφο της δημοσίευσης του συνολικού ποσού των ανώνυμων 
εισφορών που λήφθηκαν από το Κόμμα για τα έτη 2013-2015, σύμφωνα με το άρθρο 5(2)(δ) του 
περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2012 (Ν.175(Ι)/2012), όπως τροποποιήθηκε. Το Κόμμα δεν 
έχει ανταποκριθεί, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατόν να βεβαιώσουμε ότι το Κόμμα έχει 
συμμορφωθεί με την πρόνοια του Νόμου. 

4.3.4.3 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 γενική επισκόπηση των δαπανών και δραστηριοτήτων των Κεντρικών Γραφείων και του 
Επαρχιακού Γραφείου Λευκωσίας, εντοπίσαμε τις ακόλουθες μη χρηματικές εισφορές, για τις 
οποίες δεν έχουν εκδοθεί σχετικές αποδείξεις είσπραξης. Για τις πιο κάτω μη χρηματικές εισφορές 
ζητήσαμε από το Κόμμα να μας αναφέρει το όνομα του προμηθευτή, καθώς και εκτίμηση της 
εισφοράς, χωρίς ωστόσο να έχει ανταποκριθεί. 

α. Κεντρικά Γραφεία 

(i) Ελεγκτικά δικαιώματα για τα έτη 2012-2015 

(ii) Προμήθεια λογισμικού Sofia για το έτος 2015 

(iii) Ασφάλεια οχημάτων για τα έτη 2012-2015 

β. Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας 

(i) Ελεγκτικά δικαιώματα για τα έτη 2013-2015.  

(ii) Δώρο και εκτύπωση λαχνών για Disneyland. 

(iii) Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων (book keeping) για τα έτη 2013-2014.  
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Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι εντοπίσαμε ποσό ύψους €40.000, το οποίο ενδεχομένως να μην 
αφορά σε χρηματική εισφορά από την «Εταιρεία ΛΘ» προς το Κόμμα, αλλά σε κόστος ανακαίνισης 
των γραφείων του Προέδρου του Κόμματος, για την οποία δεν εκδόθηκε απόδειξη είσπραξης, ως 
οι πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας (σχετική είναι και η παράγραφος 4.2.2.4(β)(ii)). 

4.3.4.4 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». 

Καταχωρίστηκαν εισπράξεις στα λογιστικά βιβλία των Κεντρικών Γραφείων συνολικού ύψους 
€13.829, €49.708, €77.707 και €66.472 για τα έτη 2012, 2013, 2014 και 2015, αντίστοιχα, για τις 
οποίες δεν υπάρχουν οποιαδήποτε υποστηρικτικά στοιχεία (για παράδειγμα έκδοση αποδείξεων 
είσπραξης), πέραν των καταστάσεων των τραπεζικών λογαριασμών, κατά παράβαση των προνοιών 
του άρθρου 5(2)(α). Η μη έκδοση αποδείξεων είσπραξης από το Κόμμα συντείνει στην αδυναμία 
ελέγχου της τήρησης του ορίου για ιδιωτικές εισφορές, αφού δεν υπάρχουν στοιχεία για τα άτομα 
που έχουν διενεργήσει εισφορές προς το Κόμμα. Σχετική είναι και η παράγραφος 2(ι) του 
Παραρτήματος 3). 

Σημειώνουμε επίσης ότι από τα στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας κατά τον έλεγχο, 
παρατηρήσαμε ότι οι συνδεδεμένοι οργανισμοί με το Κόμμα δεν εκδίδουν αποδείξεις είσπραξης, 
για καμία κατηγορία εσόδων.  

4.3.4.5 Λαχεία 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 7(1) του περί Λαχείων Νόμου (ΚΕΦ.74) «“ιδιωτικό λαχείο” 
σημαίνει λαχείο στη Δημοκρατία το οποίο συνίσταται για και για το οποίο η πώληση λαχνών ή 
δελτίων συμμετοχής στην κλήρωση περιορίζεται από τους διοργανωτές σε, είτε 

(α) μέλη κάποιου οργανισμού που ιδρύθηκε και που λειτουργεί για σκοπούς που δεν σχετίζονται 
με τυχερά παιγνίδια, στοιχήματα ή λαχεία ή 

(β) πρόσωπα τα οποία εργάζονται όλα στα ίδια υποστατικά ή 

(γ) πρόσωπα τα οποία διαμένουν όλα στα ίδια υποστατικά, 

και το οποίο συνίσταται από πρόσωπα καθένα από τα οποία είναι πρόσωπο προς το οποίο, δυνάμει 
των πιο πάνω διατάξεων, λαχνοί ή δελτία συμμετοχής στην κλήρωση δύνανται να πωλούνται από 
τους διοργανωτές και, σε περίπτωση λαχείου που συνίσταται για τα μέλη κάποιου οργανισμού, 
είναι πρόσωπο που εξουσιοδοτείται εγγράφως από το σώμα του οργανισμού που διοικεί για 
σύσταση του λαχείου». 

Τα λαχεία που φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα διατέθηκαν σε εταιρείες, κατά παράβαση των 
προνοιών του πιο πάνω άρθρου του περί Λαχείων Νόμου. 
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Κλήρωση 2014 
Αρ. λαχνού Όνομα εταιρείας € 
1-2, 99-106 «Εταιρεία ΙΔ» 5.000 
61-70 «Εταιρεία ΙΕ» 5.000 
21-26 «Εταιρεία IΣτ» 3.000 
51-60 «Εταιρεία IΖ» 5.000 
108-113 «Εταιρεία ΙΗ» 3.000 
261-270 «Εταιρεία Η» 5.000 
196-199 «Εταιρεία ΙΘ» 2.000 
194,195 «Εταιρεία Κ» 1.000 
221-230 «Εταιρεία ΚΑ» 5.000 
233-237 «Εταιρεία ΚΒ» 2.500 
238-239 «Εταιρεία ΚΓ» 1.000 
243-246 «Εταιρεία ΚΔ» 2.000 
341-360 «Εταιρεία Ε» 10.000 
381-430 «Εταιρεία ΚΕ» 25.000 
201-203 «Εταιρεία ΚΣτ» 1.500 
371-380 «Εταιρεία ΚΖ» 5.000 
441-460 «Εταιρεία ΚΗ» 10.000 
461-480 «Εταιρεία ΚΘ» 10.000 
Σύνολο εισπράξεων από πώληση λαχείων σε εταιρείες 101.000 

 

Κλήρωση 2015 
 

Αρ. λαχνού Όνομα εταιρείας € 
55401-57400 «Εταιρεία ΙΔ» 10.000 
57741-57760 «Εταιρεία Λ» 100 
58261-58460 «Εταιρεία ΛΑ» 1.000 
58481-58500 «Εταιρεία ΛΒ» 100 
58521-58620 «Εταιρεία ΛΓ» 500 
58621-58680 «Εταιρεία ΛΔ» 300 
Σύνολο εισπράξεων από πώληση λαχείων σε εταιρείες 12.000 

4.3.4.6 Εισφορές προς το Κόμμα από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 5(3) του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου (Ν.175(Ι)/2012) 
(ισχύει από 17.12.2012) «… 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 
ιδιότητα τους ως χορηγού σε κομματικές εκδηλώσεις ή και σε εκδηλώσεις συνδεδεμένου 
οργανισμού, ανάλογα με την περίπτωση, μέχρι του ποσού ή της αξίας των είκοσι χιλιάδων ευρώ 
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(€20.000) ανά έτος για κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για κάθε περίπτωση». Από τον πιο 
πάνω περιορισμό εξαιρείται ο Οργανισμός Νεολαίας (ΟΝΕΚ), από 21.7.2015. 

Εντοπίσαμε, από τα στοιχεία που μας δόθηκαν από τη ΝΕΔΗΣΥ, ότι συνδεδεμένοι οργανισμοί με 
το Κόμμα έλαβαν τα πιο κάτω ποσά από τον ΟΝΕΚ: 

 2013 
 

€ 

2014 
 

€ 

2015 
(μέχρι 21.7.2015) 

€ 
ΝΕΔΗΣΥ 180.334 65.774 - 
Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία 36.476 54.570 - 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΝΕΚ, έχουν δοθεί τα πιο κάτω ποσά σε συνδεδεμένους με το Κόμμα 
οργανισμούς: 

 2013 
 
 

€ 

2014 
 
 

€ 

2015 
(μέχρι 

21.7.2015) 
€ 

ΝΕΔΗΣΥ 147.613 63.564 - 
Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία 

-ετήσια χορηγία 
-εκδηλώσεις 

 
30.000 

2.000 

 
36.350 

- 

Σημειώνουμε ότι δεν κατέστη δυνατό να συμφιλιωθούν τα πιο πάνω ποσά, λόγω του ότι τα 
στοιχεία που λήφθηκαν από τη ΝΕΔΗΣΥ και την Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία δεν ήταν πλήρη και δεν 
συμφωνούσαν, ούτε με τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεών τους, ούτε με την κατάσταση 
ενοποίησης με το Κόμμα.  

Από τα πιο πάνω στοιχεία ενδεχομένως να προκύπτει παράβαση της συγκεκριμένης πρόνοιας της 
νομοθεσίας, τόσο από την ΝΕΔΗΣΥ και την Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία, όσο και από τον ΟΝΕΚ. 

4.3.4.7 Εισφορά από αλλοδαπή εταιρεία 

Σύμφωνα με το άρθρο 5(3) του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2012 (Ν.175(Ι)/2012), «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».  

Δεν έχει περιέλθει κάτι στην αντίληψή μας, που να υποδηλώνει ότι το Κόμμα δεν έχει 
συμμορφωθεί με την εν λόγω πρόνοια της νομοθεσίας, εκτός από την ιδιωτική εισφορά που 
έλαβαν τα Κεντρικά Γραφεία του Κόμματος κατά τη διάρκεια του έτους 2013 από την αλλοδαπή 
«Εταιρεία ΛΗ» ύψους GBP15.000 (€17.105), για την οποία εκδόθηκε απόδειξη είσπραξης με ημερ. 
28.1.2013. 
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4.3.4.8 Έλεγχος εισφορέων από το Κόμμα 

Σύμφωνα με το άρθρο 5(3) του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2011 (Ν.20(Ι)/2011), που 
ίσχυε κατά το έτος 2012, «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 πολιτικό κόμμα 
να δέχεται ιδιωτικές εισφορές οποιουδήποτε είδους που προέρχονται από νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου υπό την ιδιότητά τους ως χορηγών σε κομματικές εκδηλώσεις». 

Σύμφωνα με το άρθρο 5(2)(γ) του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2012 (Ν.175(Ι)/2012), που 
ίσχυε για τα έτη 2013-2015, «Σε πολιτικά κόμματα ή συνδεδεμένους οργανισμούς επιτρέπεται να 
λαμβάνουν ονομαστική ιδιωτική εισφορά από εταιρείες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες σύμφωνα 
με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου ή από φυσικά πρόσωπα, νοουμένου ότι οι 
δραστηριότητες των εν λόγω εταιρειών ή φυσικών προσώπων είναι νόμιμες».  

Επίσης, σύμφωνα με τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας προς την Υπηρεσία 
μας, ημερ. 31.7.2018 «… το πολιτικό κόμμα να ζητά από τον εισφορέα τα στοιχεία που προϋποθέτει 
ο Νόμος π.χ. λευκό ποινικό μητρώο, ή βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας για μη εκκρεμούσες 
υποχρεώσεις.»  

Ζητήσαμε από το Κόμμα όπως μας επεξηγηθούν οι ενέργειες στις οποίες προέβηκε για να 
διασφαλίζει τη συμμόρφωσή του με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, χωρίς ωστόσο να 
υπάρξει ανταπόκριση. 

4.3.4.9 Δημοσίευση εσόδων 

Παρατηρήσαμε διαφορές, μεταξύ των εσόδων όπως παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις 
και των εσόδων όπως παρουσιάζονται στις λίστες που έχουν αναρτηθεί και δημοσιευτεί στην 
ιστοσελίδα του Κόμματος για τα έτη 2014 και 2015. Με την ΕΕΔ ζητήσαμε επεξηγήσεις για τις 
διαφορές, ωστόσο το Κόμμα δεν ανταποκρίθηκε. Οι διαφορές καταγράφονται στους πιο κάτω 
πίνακες. 

Έσοδα Δημοκρατικού Συναγερμού 2014 

 Δημοσιευμένη 
κατάσταση 

€ 

Οικονομικές 
καταστάσεις  

€ 

Διαφορά  

 

€ 

Ασφάλειες 500 - 500 

Δικαίωμα συμμ. σε δημόσιες 
εκλογές 

10.000 7.900 5.500 

Δικαίωμα συμμ. σε εσωτ. εκλογές 3.400 
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Έσοδα Δημοκρατικού Συναγερμού 2014 

Εισφορές Μελών και Αξιωματούχων 8.415 500.864 52.445 

Εισφορές νομικών προσώπων 342.785 

Εισφορές φυσικών προσώπων 190.870 

Πάγιες εντολές 615 

Χορηγίες – Κυπριακή Δημοκρατία 5.897 

Υπηρεσίες 2.711 

Επενδύσεις 2.016 

Συνδρομές 115.520 10.811 104.709 

 

Έσοδα Δημοκρατικού Συναγερμού 2015 

 Δημοσιευμένη 
κατάσταση  

€ 

Οικονομικές 
καταστάσεις  

€ 

Διαφορά  

 

€ 

Εισφορές Μελών και Αξιωματούχων 456.342 576.735 21.934 

Εισφορές νομικών προσώπων 57.000 

Εισφορές φυσικών προσώπων 32.500 

Πάγιες εντολές 256 

Ενοίκια 8.703 

Συνδρομές 48.270 2.101 46.169 

Τόκοι - 393 393 

Υπηρεσίες 328 961 633 

Χορηγίες – Κυπριακή Δημοκρατία 
(Ταμείο Διαφώτισης) 

15.053 31.303 16.250 

4.3.5 Γραμματειακό επίδομα Βουλευτών 

Παρατηρήσαμε ότι κάθε μήνα εμβάζεται, σε τραπεζικό λογαριασμό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, 
ποσό ύψους €6.000 (€72.000 ετησίως), το οποίο, όπως μας αναφέρθηκε προφορικά, αποτελεί το 
γραμματειακό επίδομα Βουλευτών του Κόμματος. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται από τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων έναντι των γραμματειακών υπηρεσιών που παρέχει στους Βουλευτές 
υπάλληλος του Κόμματος. Από επισκόπηση των δαπανών που πληρώθηκαν από τον εν λόγω 
τραπεζικό λογαριασμό, μόνο ποσό ύψους €16.250, ανά έτος, καταβλήθηκε στην εν λόγω υπάλληλο 
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για τις γραμματειακές υπηρεσίες της. Το υπόλοιπο ποσό, δαπανήθηκε κυρίως σε εισφορές για 
διάφορους κοινωφελείς σκοπούς, σε δαπάνες για συνεδρίες (π.χ. φαγητό, ποτά) και εισφορές σε 
συνδεδεμένους με το Κόμμα οργανισμούς. 

Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι, το ποσό που καταβάλλεται στους Βουλευτές από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων δεν χρησιμοποιείται για τον σκοπό για τον οποίο χορηγείται. Πέραν του ποσού των 
€16.250 ανά έτος, που αποτελεί αντικαταβολή του κόστους των γραμματειακών υπηρεσιών που 
παρέχει το Κόμμα προς τους Βουλευτές του, το υπόλοιπο θεωρείται ως εισφορά των Βουλευτών 
προς το Κόμμα. Ζητήσαμε όπως μας υποβληθεί ονομαστικός κατάλογος με το ποσό της εισφοράς 
του κάθε ενός, ώστε να ελεγχθούν τα ποσά των εισφορών σε σχέση με το ανώτατο όριο της  
επιτρεπόμενης εισφοράς, αφού ληφθούν υπόψη και τυχόν άλλα ποσά που έδωσαν στο Κόμμα. Το 
Κόμμα δεν ανταποκρίθηκε και δεν έδωσε τα στοιχεία που ζητήσαμε. 

Σύσταση: Το θέμα  να συζητηθεί με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ούτως ώστε το ύψος του 
γραμματειακού επιδόματος, που παραχωρείται στους Βουλευτές, να ισοδυναμεί με το ποσό που 
απαιτείται, για να εξυπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο δίδεται.  

4.3.6 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). 

α. Δεν κατέστη δυνατός ο έλεγχος της διακίνησης των κεφαλαίων ή των δαπανών (αναλόγως) 
κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό 80% αποκλειστικά μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, λόγω του ότι, 
σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας, οι οικονομικές καταστάσεις, για όλα τα 
υπό εξέταση έτη, δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής 
αναφοράς. Επίσης, δεν κατέστη δυνατή η εξασφάλιση κατάλληλων αποδεικτικών 
στοιχείων/διαβεβαιώσεων. 

β. Η οποιαδήποτε μεταφορά κεφαλαίων από ή προς τους συνδεμένους με το Κόμμα 
οργανισμούς, βρίσκεται σε αντίθεση με τις πρόνοιες του άρθρου 7 του περί Πολιτικών 
Κομμάτων Νόμου, όπως τροποποιήθηκε, σύμφωνα με τις οποίες «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. 
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Σύμφωνα με το Γενικό Καθολικό των Κεντρικών Γραφείων του Κόμματος, φαίνεται να 
διενεργήθηκαν οι πιο κάτω μεταφορές κεφαλαίων σε συνδεδεμένους οργανισμούς, κατά 
παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας: 

 € 

Εισφορές σε συνδεδεμένους οργανισμούς 2012:  

ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ. (72.131) 

Οργάνωση Πρεσβυτέρων (748) 

Ινστιτούτο Ευρωδημοκρατίας (7.254) 

Ινστιτούτο Πολιτισμού (3.076) 

Ινστιτούτο Περιβάλλοντος (847) 

Σύνολο (89.579) 

Εισφορές σε συνδεδεμένους οργανισμούς 2013:  

Οργάνωση Πρεσβυτέρων (623) 

Ινστιτούτο Ευρωδημοκρατίας (200) 

Ινστιτούτο Πολιτισμού (3.292) 

Ινστιτούτο Περιβάλλοντος (608) 

ΓΟΔΗΣΥ (143) 

Σύνολο (7.111) 

Εισφορές σε συνδεδεμένους οργανισμούς 2014:  

Οργάνωση Πρεσβυτέρων (1.576) 

Ινστιτούτο Ευρωδημοκρατίας (10.297) 

Ινστιτούτο Πολιτισμού (119.505) 

Ινστιτούτο Περιβάλλοντος  

Σύνολο (131.378) 

Εισφορές από συνδεδεμένους οργανισμούς 2015:  

Ινστιτούτο Ευρωδημοκρατίας 28.000 

Σύνολο 28.000 

Εισφορές σε συνδεδεμένους οργανισμούς 2015:  

Οργάνωση Πρεσβυτέρων (6.170) 
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 € 

Ινστιτούτο Ευρωδημοκρατίας (7.750) 

Ινστιτούτο Πολιτισμού (16.498) 

Ινστιτούτο Περιβάλλοντος (2.123) 

ΝΕΔΗΣΥ (111.624) 

Σύνολο (208.796) 

Σημειώνουμε ότι, τα ποσά που παρουσιάζονται στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του 
Κόμματος διαφέρουν από τα ποσά του Γενικού Καθολικού, γεγονός που δημιουργεί αβεβαιότητα 
ως προς την ορθότητα των ποσών αυτών. Με την ΕΕΔ ζητήσαμε διευκρινίσεις για τις διαφορές 
αυτές, το Κόμμα, ωστόσο, δεν έχει ανταποκριθεί. Βλέπετε παράγραφο 1(ι) του Παραρτήματος 3. 

Επιπρόσθετα, εντοπίσαμε ότι η Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία έλαβε τα πιο κάτω ποσά από το Κόμμα και από 
συνδεδεμένους με το Κόμμα οργανισμούς: 

 2013 

€ 

2014 

€ 

2015 

€ 

ΝΕΔΗΣΥ 30.700 60.000 15.462 

ΔΗΣΥ  1.500  

Κοινοβουλευτική ομάδα 4.000 7.000  

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 και στα καταστατικά των συνδεδεμένων με αυτό 
οργανισμών δεν γίνεται καμία αναφορά στις πρόνοιες των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων. 

Σύσταση: 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. 
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5 Γενικά συμπεράσματα 

5.1 Οικονομική Διαχείριση  

5.1.1 Έσοδα και έξοδα 2012 

5.1.1.1 Συμπέρασμα 

Από τον έλεγχο που έχουμε διενεργήσει, στη βάση των περιορισμένων στοιχείων που είχαμε στη 
διάθεσή μας και για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.1.2, πιστεύουμε ότι η 
κατάσταση εσόδων και εξόδων του Κόμματος για το έτος 2012 δεν έχει καταρτιστεί, σε όλα τα 
ουσιώδη μέρη, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς και τις πρόνοιες 
των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων. 

Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι, πέραν των λαθών που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.1.2, 
προέκυψαν αβεβαιότητες για σωρεία άλλων θεμάτων, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 
5.1.1.3, επομένως τηρούμε επιφυλάξεις κατά πόσο έχουν περιέλθει σε γνώση μας όλα τα λάθη και 
οι αβεβαιότητες επί της κατάστασης εσόδων και εξόδων. 

5.1.1.2 Μη διορθωμένα λάθη  

α. Δαπάνη που αφορά σε ανακαίνιση του Μεγάρου ΔΗΣΥ, ύψους €20.907, καταχωρίστηκε στα 
έξοδα συντήρησης, με αποτέλεσμα η ετήσια απόσβεση να είναι υποτιμημένη κατά €627. 

β. Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας ύψους €13.412 δεν αναγνωρίστηκε στις δαπάνες. 

γ. Αγορά λογισμικού αξίας €8.050 καταχωρίστηκε ως έξοδο ηλεκτρονικών υπολογιστών, με 
αποτέλεσμα η ετήσια απόσβεση να είναι υποτιμημένη κατά €1.610. 

δ. Μη αναγνώριση τόκων δανείων ύψους €16.567. 

ε. Μη συμπερίληψη στα έσοδα και στις δαπάνες των αποτελεσμάτων των Επαρχιακών 
Γραφείων, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, των Τοπικών Επιτροπών και των Κομματικών 
Οργανώσεων Εξωτερικού. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:  

(i) Εισφορές ύψους €18.425 

(ii) Έσοδα Εκδηλώσεων ύψους €33.800 

(iii) Μισθοί προσωπικού ύψους €57.620 

(iv) Έξοδα διοίκησης ύψους €20.613. 

Επιπρόσθετα, οι εισφορές σε συνδεδεμένους οργανισμούς θα πρέπει να μειωθούν με το 
ποσό των €14.372. 

στ. Μη καταχώριση εισπράξεων και δαπανών του εκλογικού επιτελείου συνολικής αξίας 
€114.000, οι οποίες διενεργήθηκαν με μετρητά, καθώς επίσης και συμψηφισμός εσόδων 
προεκλογικής εκστρατείας, ύψους €133.963, με τα αντίστοιχα έξοδα ύψους €1.057.888. Εάν 
τα ποσά αυτά δεν αφορούν στο Κόμμα,  τότε αυτά λανθασμένα αναγνωρίστηκαν στην 
κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κόμματος. 
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ζ. Συμψηφισμός εσόδων Κοινοβουλευτικής Ομάδας ύψους €72.180 με μισθούς προσωπικού 
ύψους €16.200 και έξοδα διοίκησης ύψους €54.633. 

η. Μη αναγνώριση ετήσιας απόσβεσης ύψους €2.550 για κτήριο στην Αραδίππου με καθαρή 
αξία €74.800 που δεν αναγνωρίστηκε στα Πάγια Περιουσιακά στοιχεία. 

5.1.1.3 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 ανταπόκριση, από το Κόμμα στα θέματα που θέσαμε στην Ενδιάμεση Επιστολή 
Διαβεβαιώσεων (ΕΕΔ) για διευκρινίσεις, διαβεβαιώσεις και προσκόμιση κατάλληλων 
αποδεικτικών στοιχείων. 

β. Στην έκθεση του Ιδιώτη Ελεγκτή δίδεται γνώμη με επιφύλαξη για τις οικονομικές καταστάσεις 
του Κόμματος για το έτος 2012, αναφορικά με τη μη ολοκλήρωση των διαδικασιών που 
απαιτούνται από τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου αρ. 510 “Πρώτος Έλεγχος – Αρχικά υπόλοιπα” 
και αρ. 710 “Συγκριτικές πληροφορίες – Αντίστοιχα ποσά και Συγκριτικές οικονομικές 
καταστάσεις”, καθώς επίσης και τη μη συμπερίληψη από το Κόμμα πρόβλεψης για απόσβεση 
ύψους €130.000 στις οικονομικές καταστάσεις του έτους. Ζητήσαμε τα στοιχεία που είχε στη 
διάθεσή του ο Ιδιώτης Ελεγκτής, που συνηγορούσαν στη διαμόρφωση της γνώμης του, αλλά 
δεν μας δόθηκαν. 

γ. Το ισοζύγιο των Κεντρικών Γραφείων δεν είναι ισοσκελισμένο. Ζητήθηκαν, αλλά δεν μας 
δόθηκαν, αναλύσεις/συμφιλιώσεις των αποθεματικών όλων των οντοτήτων, οι συναλλαγές 
των οποίων καταχωρίζονται στο ισοζύγιο των Κεντρικών Γραφείων, όπως παρουσιάζονται 
στο ισοζύγιο και στις οικονομικές καταστάσεις. 

δ. Μη κατάλληλη τήρηση λογιστικών βιβλίων. 

ε. Δεν μπορούμε να συμπεράνουμε εάν  τα έσοδα και τα έξοδα του τραπεζικού λογαριασμού 
«Δημοκρατικός Συναγερμός Εκλογές 2013» αφορούν σε προεκλογικές δαπάνες και έσοδα 
του Κόμματος, για τις Προεδρικές εκλογές του 2013 ή αφορούν σε έσοδα και έξοδα του 
εκλογικού επιτελείου του υποψηφίου που υποστήριξε το Κόμμα. 

στ. Δεν μπορούμε να τεκμηριώσουμε το ύψος των επιπρόσθετων συναλλαγών των Τοπικών 
Επιτροπών και των Κομματικών Οργανώσεων Εξωτερικού (ΚΟΕ) που δεν περιλαμβάνονται 
στην κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κόμματος για το έτος 2012. 

ζ. Δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε το ύψος των αποσβέσεων για το έτος 2012, το οποίο δεν 
αναγνωρίστηκε. Επίσης, προέκυψε αδυναμία επιβεβαίωσης των περιουσιακών στοιχείων. 

η. Δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε με ασφάλεια εάν έχουν εντοπιστεί όλες οι εταιρείες στις 
οποίες το Κόμμα ενδεχομένως να ασκούσε έλεγχο. Δεν μας δόθηκαν στοιχεία για τη σχέση 
του Κόμματος με τις εταιρείες αυτές, ούτε στοιχεία για τα αποτελέσματα των εταιρειών 
αυτών και πως ενδεχομένως να επηρεάζουν τα έσοδα και έξοδα του Κόμματος για το έτος 
2012. 
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θ. Αδυναμία συμφιλίωσης των εσόδων του Κόμματος, όπως καταγράφονται στην κατάσταση 
εσόδων και δαπανών που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας από το Κόμμα, με τις εισπράξεις 
όπως καταγράφηκαν από την Υπηρεσία μας από τα διπλότυπα αποδείξεων είσπραξης που 
μας έχουν προσκομισθεί. Επισημαίνουμε ότι, εντοπίσαμε κενά στην αρίθμηση των 
διπλοτύπων, για τα οποία δεν μας δόθηκαν επεξηγήσεις από το Κόμμα, παρά το γεγονός ότι 
ζητήθηκαν. Επίσης, δεν προσκομίσθηκαν για έλεγχο τα διπλότυπα αποδείξεων για ορισμένες 
οντότητες, ενώ, όπως μας αναφέρθηκε, κάποιες οντότητες δεν χρησιμοποιούσαν διπλότυπα, 
παρόλο ότι είχαν εισπράξεις. 

5.1.2 Ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2013 

5.1.2.1 Συμπέρασμα 

Από τον έλεγχο που έχουμε διενεργήσει, στη βάση των περιορισμένων στοιχείων που είχαμε στη 
διάθεσή μας και για τους λόγους που αναφέρουμε στην παράγραφο 5.1.2.2, πιστεύουμε ότι, οι 
ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για το έτος 2013, δεν έχουν καταρτιστεί σε όλα 
τα ουσιώδη μέρη, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς και τις πρόνοιες 
των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων. 

Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι, πέραν των λαθών που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.2.2, 
προέκυψαν αβεβαιότητες για σωρεία άλλα θέματα, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.2.3, 
επομένως τηρούμε επιφυλάξεις κατά πόσο έχουν περιέλθει σε γνώση μας όλα τα λάθη και οι 
αβεβαιότητες επί των οικονομικών καταστάσεων. 

5.1.2.2 Μη διορθωμένα λάθη 

α. Δαπάνες που αφορούν σε ανακαίνιση του Μεγάρου ΔΗΣΥ καταχωρίστηκαν στα έξοδα 
συντήρησης: 

 Αγορές που 
έγιναν 

κατά τα έτη  
2011-2012 

 
 

€ 

Αγορές που 
έγιναν κατά 
το έτος 2013 

 
 
 

€ 

Συνολική 
επίδραση στις 

ξεχωριστές 
οικονομικές 

καταστάσεις για 
το έτος 2013 

€ 
Κόστος πάγιου περιουσιακού στοιχείου – 
υποτιμημένο κατά 

20.907 22.500 43.407 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις – 
υποτιμημένες κατά 

1.881 675 2.556 

Αποθεματικά – υποτιμημένα κατά 19.026 21.825 40.851 

Αποσβέσεις έτους – υποτιμημένες κατά 627 675 1.302 

Έξοδα συντήρησης – υπερτιμημένα κατά  22.500 22.500 
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β. Διαγραφή ζημιάς από επενδύσεις ύψους €12.868, η οποία διενεργήθηκε σε προηγούμενα 
έτη και αναγνωρίστηκε κατά το έτος 2013. 

γ. Οφειλές για φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας προηγούμενων ετών ύψους €13.412 δεν 
αναγνωρίστηκαν στους πιστωτές. 

δ. Μη αναγνώριση του κόστους των επίπλων και σκευών ύψους €44.071, μέρος του οποίου 
(€40.000) έχει εξοφληθεί από την «Εταιρεία ΛΘ» και μέρος (€4.071) εξακολουθεί να 
οφείλεται από το Κόμμα προς την προμηθεύτρια «Εταιρεία Μ», με αποτέλεσμα το κόστος 
των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, οι αποσβέσεις, οι συσσωρευμένες αποσβέσεις, οι 
εισφορές και οι πιστωτές να είναι υποτιμημένοι κατά €44.071, €4.407, €4.407, €40.000 και 
€4.071, αντίστοιχα.  

ε. Αγορά λογισμικού το έτος 2012, το οποίο καταχωρίστηκε ως έξοδο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, λάθος το οποίο δεν διορθώθηκε ούτε και το 2013, με αποτέλεσμα στις 
ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2013 το κόστος των άυλων περιουσιακών 
στοιχείων να είναι υποτιμημένο κατά €8.050, οι συσσωρευμένες αποσβέσεις κατά €3.220, η 
ετήσια απόσβεση κατά €1.610 και τα αποθεματικά (αρχικό υπόλοιπο) κατά €6.440. 

στ. Μη αναγνώριση τόκων δανείων ύψους €16.567 και €76.945 για τα έτη 2012 και 2013, 
αντίστοιχα, με αποτέλεσμα οι τόκοι δανείου και τα δάνεια να είναι υποτιμημένοι κατά 
€76.945 και €93.512, αντίστοιχα, ενώ τα αποθεματικά (αρχικό υπόλοιπο) είναι υπερτιμημένα 
κατά €16.567. 

ζ. Δεν περιλαμβάνονται στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις τα αποτελέσματα των 
Επαρχιακών Γραφείων, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, των Τοπικών Επιτροπών και των 
Κομματικών Οργανώσεων Εξωτερικού ως εξής:  

(i) Συνδρομές και εισφορές ύψους €260.412 

(ii) Διάφορα έσοδα ύψους €48.204 

(iii) Επίδομα γραμματειακών υπηρεσιών ύψους €83.242 

(iv) Μισθοί προσωπικού ύψους €214.243 

(v) Συνέδρια ύψους €10.259 

(vi) Προεκλογικές εκστρατείες ύψους €20.204 

(vii) Έξοδα διοίκησης ύψους €163.186 

(viii) Εισφορές σε συνδεδεμένους ύψους €2.245 

(ix) Έξοδα Χρηματοδότησης ύψους €5.948 

(x) Αποσβέσεις ύψος €431 

(xi) Πάγια περιουσιακά στοιχεία ύψους €2.155 

(xii) Τραπεζικά υπόλοιπα ύψους €13.013 

(xiii) Παρατραβήγματα ύψους €971 

(xiv) Πιστωτές ύψους €90.512 
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η. Συμψηφισμός δαπανών προεκλογικής εκστρατείας ύψους €2.461.783 με τα αντίστοιχα 
έσοδα ύψους €2.107.536, ενόσω είναι του Κόμματος. Σε αντίθετη περίπτωση που δεν είναι 
του Κόμματος, λανθασμένα τα ποσά αυτά αναγνωρίστηκαν (συμψηφίστηκαν) στις 
ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος. 

θ. Μη αναγνώριση κτηρίου στην Αραδίππου με καθαρή αξία €72.250 και ετήσια απόσβεση 
€2.550. 

ι. Στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις, σύμφωνα με τις πρόνοιες των ΔΠΧΑ. 

5.1.2.3 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 ανταπόκριση, από το Κόμμα, στα θέματα που θέσαμε στην ΕΕΔ για διευκρινίσεις, 
διαβεβαιώσεις και προσκόμιση κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων. 

β. Στην έκθεση του Ιδιώτη Ελεγκτή δίδεται γνώμη με επιφύλαξη για τις ξεχωριστές οικονομικές 
καταστάσεις του Κόμματος για το έτος 2013, αναφορικά με τη μη ύπαρξη συγκριτικών 
αριθμών για το έτος, όπως ορίζει το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 “Παρουσίαση Οικονομικών 
Καταστάσεων” και τη μη ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται από τα Διεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου Αρ. 510 “Πρώτος Έλεγχος – Αρχικά υπόλοιπα” και Αρ. 710 “Συγκριτικές 
πληροφορίες – Αντίστοιχα ποσά και Συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις”. Ζητήσαμε τα 
στοιχεία που είχε στη διάθεσή του ο Ιδιώτης Ελεγκτής, που συνηγορούσαν στη διαμόρφωση 
της γνώμης του, αλλά δεν μας δόθηκαν. 

γ. Το ισοζύγιο των Κεντρικών Γραφείων δεν είναι ισοσκελισμένο. Ζητήσαμε, αλλά δεν μας 
δόθηκαν, αναλύσεις/συμφιλιώσεις των αποθεματικών όλων των οντοτήτων, οι συναλλαγές 
των οποίων καταχωρίζονται στο ισοζύγιο των Κεντρικών Γραφείων, όπως παρουσιάζονται 
στο ισοζύγιο και στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις. 

δ. Μη κατάλληλη τήρηση λογιστικών βιβλίων. 

ε. Δεν μπορούμε να συμπεράνουμε εάν τα έσοδα και τα έξοδα του τραπεζικού λογαριασμού 
«Δημοκρατικός Συναγερμός Εκλογές 2013» αφορούν σε προεκλογικές δαπάνες και έσοδα του 
Κόμματος, για τις Προεδρικές εκλογές του 2013 ή αφορούν σε έσοδα και έξοδα του εκλογικού 
επιτελείου του υποψηφίου που υποστήριξε το Κόμμα. 

στ. Δεν μπορούμε να τεκμηριώσουμε το ύψος των επιπρόσθετων συναλλαγών των Τοπικών 
Επιτροπών και των ΚΟΕ που δεν περιλαμβάνονται στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για 
το έτος 2013. 

ζ. Εντοπισμός λαθών τα οποία επηρεάζουν σημαντικά τα αρχικά υπόλοιπα των ξεχωριστών 
οικονομικών καταστάσεων, καθώς και αδυναμία απόκτησης κατάλληλων αποδεικτικών 
στοιχείων για σωρεία θεμάτων που επηρεάζουν τα αρχικά υπόλοιπα. 

η. Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την αξία της γης και των κτηρίων. 
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θ. Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τη λογικότητα των υπολογισμών για την απομείωση των 
πάγιων περιουσιακών στοιχείων που αναγνωρίστηκε κατά το έτος 2013.  

ι. Μη αναγνώριση των αποσβέσεων των περιουσιακών στοιχείων στις ξεχωριστές οικονομικές 
καταστάσεις. Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τα περιουσιακά στοιχεία και κατ’ επέκταση το 
ύψος των αποσβέσεων. 

ια. Δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε με ασφάλεια εάν έχουν εντοπισθεί όλες οι εταιρείες στις οποίες 
το Κόμμα ασκούσε έλεγχο και ενδεχομένως να επηρεάζουν τις ξεχωριστές οικονομικές 
καταστάσεις. Δεν μας δόθηκαν στοιχεία για τη σχέση του Κόμματος με τις εταιρείες, ούτε 
στοιχεία για τα αποτελέσματά τους και πώς ενδεχομένως να επηρεάζουν τις ξεχωριστές 
οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για το έτος 2013. 

ιβ. Αδυναμία συμφιλίωσης των εσόδων, όπως παρουσιάζονται στις ξεχωριστές οικονομικές 
καταστάσεις του Κόμματος, με τις εισπράξεις όπως έχουν καταγραφεί από τα διπλότυπα 
αποδείξεων είσπραξης που μας έχουν προσκομισθεί. Να σημειώσουμε ότι εντοπίσαμε κενά στην 
αρίθμηση των διπλοτύπων, για τα οποία δεν δόθηκαν επεξηγήσεις από το Κόμμα για την ύπαρξή 
τους, παρά το γεγονός ότι ζητήθηκαν. Επίσης, για ορισμένες οντότητες δεν προσκομίσθηκαν για 
έλεγχο τα διπλότυπα αποδείξεων είσπραξης, ενώ όπως μας αναφέρθηκε, κάποιες οντότητες δεν 
χρησιμοποιούσαν διπλότυπα, παρόλο ότι είχαν εισπράξεις. 

ιγ. Εντοπισμός διαφορών μεταξύ των εισφορών, όπως δημοσιεύθηκαν από το Κόμμα και των 
αντίστοιχων ποσών στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις. 

5.1.3 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2013 

5.1.3.1 Συμπέρασμα 

Από τον έλεγχο που έχουμε διενεργήσει, στη βάση των περιορισμένων στοιχείων που είχαμε στη 
διάθεσή μας και για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.3.2, πιστεύουμε ότι οι 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για το έτος 2013, δεν έχουν καταρτιστεί σε όλα 
τα ουσιώδη μέρη, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς και τις πρόνοιες των 
περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων. 

Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι, πέραν των λαθών που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.3.2, 
προέκυψαν αβεβαιότητες για σωρεία άλλων θεμάτων, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 
5.1.3.3, επομένως τηρούμε επιφυλάξεις κατά πόσο έχουν περιέλθει σε γνώση μας όλα τα λάθη και 
οι αβεβαιότητες επί των οικονομικών καταστάσεων. 
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5.1.3.2 Μη διορθωμένα λάθη 

α. Δαπάνες που αφορούν σε ανακαίνιση του Μεγάρου ΔΗΣΥ καταχωρίστηκαν στα έξοδα 
συντήρησης: 

 Αγορές που 
έγιναν κατά 

τα έτη  
2011-2012 

 
 
 

€ 

Αγορές που 
έγιναν κατά 
το έτος 2013 

 
 
 
 

€ 

Συνολική 
επίδραση στις 
ενοποιημένες 
οικονομικές 

καταστάσεις για 
το έτος 2013 

 
€ 

Κόστος πάγιου περιουσιακού στοιχείου 
– υποτιμημένο κατά 

20.907 22.500 43.407 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις – 
υποτιμημένες κατά 

1.881 675 2.556 

Αποθεματικά – υποτιμημένα κατά 19.026 21.825 40.851 
Αποσβέσεις έτους – υποτιμημένες κατά 627 675 1.302 
Έξοδα συντήρησης – υπερτιμημένα 
κατά 

 22.500 22.500 

β. Διαγραφή ζημιάς από επενδύσεις ύψους €12.868, η οποία διενεργήθηκε σε προηγούμενα 
έτη και αναγνωρίστηκε κατά το έτος 2013. 

γ. Οφειλές για φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας προηγούμενων ετών ύψους €13.412 δεν 
αναγνωρίστηκαν στους πιστωτές. 

δ. Μη αναγνώριση του κόστους των επίπλων και σκευών ύψους €44.071, μέρος του οποίου 
(€40.000) έχει εξοφληθεί από την «Εταιρεία ΛΘ» και μέρος (€4.071) εξακολουθεί να 
οφείλεται από το Κόμμα προς την προμηθεύτρια «Εταιρεία Μ», με αποτέλεσμα το κόστος 
των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, οι αποσβέσεις, οι συσσωρευμένες αποσβέσεις, 
εισφορές και οι πιστωτές να είναι υποτιμημένοι κατά €44.071, €4.407, €4.407, €40.000 και 
€4.071, αντίστοιχα.  

ε. Αγορά λογισμικού το έτος 2012, το οποίο καταχωρίστηκε ως έξοδο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, λάθος το οποίο δεν διορθώθηκε ούτε και το 2013, με αποτέλεσμα στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2013 το κόστος των άυλων περιουσιακών 
στοιχείων να είναι υποτιμημένο κατά €8.050, οι συσσωρευμένες αποσβέσεις κατά €3.220, η 
ετήσια απόσβεση κατά €1.610 και τα αποθεματικά (αρχικό υπόλοιπο) κατά €6.440. 

στ. Μη αναγνώριση τόκων δανείων ύψους €16.567 και €76.945 για τα έτη 2012 και 2013, 
αντίστοιχα, με αποτέλεσμα οι τόκοι δανείου και τα δάνεια να είναι υποτιμημένα κατά 
€76.945 και €93.512, αντίστοιχα, ενώ τα αποθεματικά (αρχικό υπόλοιπο) είναι υπερτιμημένα 
κατά €16.567. 
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ζ. Δεν αναγνωρίστηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πιστωτές του Επαρχιακού 
Γραφείου Λεμεσού ύψους €27.389, οι οποίοι αφορούν σε δαπάνες για έξοδα διοίκησης 
ύψους €14.516 για το έτος 2013 και €12.873 για προηγούμενα έτη, με αποτέλεσμα οι 
πιστωτές και τα έξοδα διοίκησης να είναι υποτιμημένα κατά €27.389 και €14.516, αντίστοιχα, 
ενώ τα αποθεματικά (αρχικό υπόλοιπο) να είναι υπερτιμημένα κατά €12.873. 

η. Δεν περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τα αποτελέσματα της 
Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία, των Τοπικών Επιτροπών και των Κομματικών Οργανώσεων Εξωτερικού. 
Ενδεικτικά παραδείγματα αναφέρονται πιο κάτω: 

(i) Κρατική χορηγία ύψους €30.000 

(ii) Έσοδα εκδηλώσεων ύψους €9.935 

(iii) Συνδρομές και εισφορές ύψους €17.049 

(iv) Έξοδα ύψους €56.112 

θ. Συμψηφισμός δαπανών προεκλογικής εκστρατείας ύψους €2.461.783 με τα αντίστοιχα 
έσοδα ύψους €2.107.536, ενόσω είναι του Κόμματος. Σε αντίθετη περίπτωση που δεν είναι 
του Κόμματος, λανθασμένα τα ποσά αυτά αναγνωρίστηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις του Κόμματος. 

ι. Μη αναγνώριση κτηρίου στην Αραδίππου με καθαρή αξία €72.250 και ετήσια απόσβεση 
€2.550. 

ια. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις, σύμφωνα με τις πρόνοιες των ΔΠΧΑ. 

ιβ. Μη αναγνώριση κτηρίου που ανήκει στον Παναγροτικό Σύνδεσμο Κύπρου με δηλωθείσα τιμή 
αγοράς στο ΤΚΧ €85.430 και ημερομηνία εγγραφής 25.10.1999. 

5.1.3.3 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 ανταπόκριση, από το Κόμμα, στα θέματα που θέσαμε στην ΕΕΔ για διευκρινίσεις, 
διαβεβαιώσεις και προσκόμιση κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων. 

β. Στην έκθεση του Ιδιώτη Ελεγκτή δίδεται γνώμη με επιφύλαξη για τις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για το έτος 2013, με αναφορά στη μη ύπαρξη 
συγκριτικών αριθμών για το έτος, όπως ορίζει το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 “Παρουσίαση 
Οικονομικών Καταστάσεων” και τη μη ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται από 
τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Αρ. 510 “Πρώτος Έλεγχος – Αρχικά υπόλοιπα” και Αρ. 710 
“Συγκριτικές πληροφορίες – Αντίστοιχα ποσά και Συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις”. 
Ζητήσαμε και δεν μας δόθηκαν τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή του ο Ιδιώτης Ελεγκτής, που 
συνηγορούσαν στη διαμόρφωση της γνώμης του. 
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γ. Το ισοζύγιο των Κεντρικών Γραφείων δεν είναι ισοσκελισμένο. Ζητήσαμε, αλλά δεν μας 
δόθηκαν, αναλύσεις/συμφιλιώσεις των αποθεματικών όλων των οντοτήτων, οι συναλλαγές 
των οποίων καταχωρίζονταν στο ισοζύγιο των Κεντρικών Γραφείων, όπως παρουσιάζονται 
στο ισοζύγιο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

δ. Μη κατάλληλη τήρηση λογιστικών βιβλίων. 

ε. Δεν μπορούμε να συμπεράνουμε εάν τα έσοδα και τα έξοδα του τραπεζικού λογαριασμού 
«Δημοκρατικός Συναγερμός Εκλογές 2013» αφορούν σε προεκλογικές δαπάνες και έσοδα 
του Κόμματος, για τις Προεδρικές εκλογές του 2013 ή αφορούν σε έσοδα και έξοδα του 
εκλογικού επιτελείου του υποψηφίου που υποστήριξε το Κόμμα. 

στ. Δεν μπορούμε να τεκμηριώσουμε το ύψος των επιπρόσθετων συναλλαγών των Τοπικών 
Επιτροπών και των ΚΟΕ που δεν περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις για το έτος 2013. 

ζ. Εντοπισμός λαθών τα οποία επηρεάζουν σημαντικά τα αρχικά υπόλοιπα των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων, καθώς επίσης και αδυναμία απόκτησης κατάλληλων 
αποδεικτικών στοιχείων για σωρεία θεμάτων που επηρεάζουν τα αρχικά υπόλοιπα. 

η. Δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε την αξία της γης και των κτηρίων. 

θ. Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τη λογικότητα των υπολογισμών για την απομείωση των 
πάγιων περιουσιακών στοιχείων που αναγνωρίστηκε κατά το έτος 2013.  

ι. Μη αναγνώριση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των αποσβέσεων του έτους. Δεν 
μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τα περιουσιακά στοιχεία και κατ’ επέκταση το ύψος των 
αποσβέσεων. 

ια. Δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε με ασφάλεια εάν έχουν εντοπισθεί όλες οι εταιρείες στις 
οποίες το Κόμμα ασκούσε έλεγχο και ενδεχομένως να επηρεάζουν τις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις. Δεν μας δόθηκαν στοιχεία για τη σχέση του Κόμματος με τις 
εταιρείες, ούτε στοιχεία για τα αποτελέσματά τους και πώς ενδεχομένως να επηρεάζουν τις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για το έτος 2013. 

ιβ. Αδυναμία συμφιλίωσης των εσόδων, όπως παρουσιάζονται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις, με τις εισπράξεις όπως έχουν καταγραφεί από τα διπλότυπα αποδείξεων 
είσπραξης που μας έχουν προσκομισθεί. Να σημειώσουμε ότι εντοπίσαμε κενά στην 
αρίθμηση των διπλοτύπων, για τα οποία δεν μας δόθηκαν επεξηγήσεις από το Κόμμα για την 
ύπαρξή τους, παρά το γεγονός ότι ζητήθηκαν. Επίσης για ορισμένες οντότητες δεν 
προσκομίσθηκαν για έλεγχο τα διπλότυπα αποδείξεων είσπραξης, ενώ όπως μας 
αναφέρθηκε, κάποιες οντότητες δεν χρησιμοποιούσαν διπλότυπα, παρόλο ότι είχαν 
εισπράξεις. 

ιδ. Εντοπισμός διαφορών μεταξύ των εισφορών, όπως δημοσιεύθηκαν από το Κόμμα και των 
αντίστοιχων ποσών στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις, αβεβαιότητα που επηρεάζει 
και τις αντίστοιχες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 
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5.1.4 Ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2014 

5.1.4.1 Συμπέρασμα 

Από τον έλεγχο που έχουμε διενεργήσει, στη βάση των περιορισμένων στοιχείων που είχαμε στη 
διάθεσή μας και για τους λόγους που αναφέρουμε στην παράγραφο 5.1.4.2, πιστεύουμε ότι οι 
ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για το έτος 2014, δεν έχουν καταρτιστεί σε όλα 
τα ουσιώδη μέρη, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς και τις πρόνοιες 
των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων. 

Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι, πέραν των λαθών που αναφέρουμε στην παράγραφο 5.1.4.2, 
προέκυψαν αβεβαιότητες για σωρεία άλλων θεμάτων, όπως αναφέρουμε στην παράγραφο 
5.1.4.3, επομένως τηρούμε επιφυλάξεις κατά πόσο έχουν περιέλθει σε γνώση μας όλα τα λάθη και 
οι αβεβαιότητες επί των οικονομικών καταστάσεων. 

5.1.4.2 Μη διορθωμένα λάθη 

α. Δαπάνες που αφορούν σε ανακαίνιση του Μεγάρου ΔΗΣΥ καταχωρίστηκαν στα έξοδα 
συντήρησης: 

 Αγορές που 
έγιναν κατά 

τα έτη  
2011-2012 

 
 

€ 

Αγορές που 
έγιναν κατά 
το έτος 2013 

 
 
 

€ 

Συνολική 
επίδραση στις 

ξεχωριστές 
οικονομικές 

καταστάσεις για 
το έτος 2014 

€ 
Κόστος πάγιου περιουσιακού στοιχείου 
– υποτιμημένο κατά 

20.907 22.500 43.407 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις – 
υποτιμημένες κατά 

2.508 1.350 3.858 

Αποθεματικά – υποτιμημένα κατά 18.399 21.150 39.549 
Αποσβέσεις έτους – υποτιμημένες κατά 627 675 1.302 

β. Οφειλές για φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας ύψους €6.474 για το έτος 2014 και €13.412 για 
προηγούμενα έτη δεν αναγνωρίστηκαν στους πιστωτές και στις δαπάνες του έτους, με 
αποτέλεσμα οι πιστωτές και οι φόροι να είναι υποτιμημένα κατά €19.886 και 6.474, 
αντίστοιχα, ενώ τα αποθεματικά (αρχικό υπόλοιπο) να είναι υπερτιμημένα κατά €13.412. 

γ. Μη αναγνώριση του κόστους των επίπλων και σκευών ύψους €50.282, μέρος του οποίου 
(€40.000) έχει εξοφληθεί από την «Εταιρεία ΛΘ» και μέρος (€10.282) εξακολουθεί να 
οφείλεται από το Κόμμα προς την προμηθεύτρια «Εταιρεία Μ», με αποτέλεσμα το κόστος 
των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, οι αποσβέσεις, οι συσσωρευμένες αποσβέσεις, τα 
αποθεματικά (αρχικό υπόλοιπο) και οι πιστωτές να είναι υποτιμημένα κατά €50.282, €5.028, 
€9.435, €35.593 και €10.282, αντίστοιχα.  

δ. Αγορά λογισμικού το έτος 2012, το οποίο καταχωρίστηκε ως έξοδο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, λάθος το οποίο δεν διορθώθηκε ούτε και το 2014, με αποτέλεσμα στις 
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ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2014 το κόστος των άυλων περιουσιακών 
στοιχείων να είναι υποτιμημένο κατά €8.050, οι συσσωρευμένες αποσβέσεις κατά €4.830, η 
ετήσια απόσβεση κατά €1.610 και τα αποθεματικά (αρχικό υπόλοιπο) κατά €4.830. 

ε. Μη αναγνώριση τόκων δανείων ύψους €16.567, €76.945 και €24.236 για τα έτη 2012, 2013 
και 2014, αντίστοιχα, με αποτέλεσμα οι τόκοι δανείου και τα δάνεια να είναι υποτιμημένα 
κατά €24.236 και €117.748, αντίστοιχα, ενώ τα αποθεματικά (αρχικό υπόλοιπο) να είναι 
υπερτιμημένα κατά €93.512. 

στ. Μη συμπερίληψη στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος των 
αποτελεσμάτων των Επαρχιακών Γραφείων, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, των Τοπικών 
Επιτροπών και των Κομματικών Οργανώσεων Εξωτερικού, όπως αναφέρονται πιο κάτω: 

(i) Συνδρομές και εισφορές ύψους €217.129 

(ii) Διάφορα έσοδα ύψους €188.582 

(iii) Επίδομα γραμματειακών υπηρεσιών ύψους €66.300 

(iv) Μισθοί προσωπικού ύψους €241.437 

(v) Έξοδα συνεδρίων ύψους €86.857 

(vi) Προεκλογικές εκστρατείες ύψους €12.403 

(vii) Έξοδα διοίκησης ύψους €121.223 

(viii) Εισφορές σε συνδεδεμένους ύψους €90.975 

(ix) Έξοδα χρηματοδότησης ύψους €446 

(x) Αποσβέσεις ύψος €543 

(xi) Πάγια περιουσιακά στοιχεία ύψους €2.172 

(xii) Χρεώστες ύψους €1.251 

(xiii) Τραπεζικά υπόλοιπα ύψους €110.015 

(xiv) Πιστωτές ύψους €115.225 

ζ. Συμψηφισμός δαπανών προεκλογικής εκστρατείας ύψους €76.719 με τα αντίστοιχα έσοδα 
ύψους €130.500. 

η. Μη αναγνώριση κτηρίου στην Αραδίππου, με καθαρή αξία €69.700 και ετήσια απόσβεση 
€2.550. 

θ. Λανθασμένη καταχώριση στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του υπολοίπου του 
τραπεζικού λογαριασμού της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ύψους €69.361. 

ι. Στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες των ΔΠΧΑ. 
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5.1.4.3 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 ανταπόκριση από το Κόμμα, στα θέματα που θέσαμε στην ΕΕΔ, για διευκρινίσεις, 
διαβεβαιώσεις και προσκόμιση κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων. 

β. Στην έκθεση του Ιδιώτη Ελεγκτή δίδεται γνώμη με επιφύλαξη για τις ξεχωριστές οικονομικές 
καταστάσεις του Κόμματος για το έτος 2014, αναφορικά με μη ολοκλήρωση των διαδικασιών 
που απαιτούνται από τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Αρ. 510 “Πρώτος Έλεγχος – Αρχικά 
υπόλοιπα” και Αρ. 710 “Συγκριτικές πληροφορίες – Αντίστοιχα ποσά και Συγκριτικές 
οικονομικές καταστάσεις” για το έτος 2013. Ζητήσαμε και δεν μας δόθηκαν τα στοιχεία που 
είχε στη διάθεσή του ο Ιδιώτης Ελεγκτής που συνηγορούσαν στη διαμόρφωση της γνώμης 
του. 

γ. Το ισοζύγιο των Κεντρικών Γραφείων δεν είναι ισοσκελισμένο. Ζητήσαμε, αλλά δεν μας 
δόθηκαν, αναλύσεις/συμφιλιώσεις των αποθεματικών όλων των οντοτήτων, οι συναλλαγές 
των οποίων καταχωρίζονται στο ισοζύγιο των Κεντρικών Γραφείων, όπως παρουσιάζονται 
στο ισοζύγιο και στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις. 

δ. Μη κατάλληλη τήρηση λογιστικών βιβλίων. 

ε. Δεν μπορούμε να τεκμηριώσουμε το ύψος των επιπρόσθετων συναλλαγών των Τοπικών 
Επιτροπών και των ΚΟΕ που δεν περιλαμβάνονται στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις 
για το έτος 2014. 

στ. Εντοπισμός λαθών τα οποία επηρεάζουν σημαντικά τα αρχικά υπόλοιπα των ξεχωριστών 
οικονομικών καταστάσεων και αδυναμία απόκτησης κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων 
για σωρεία θεμάτων που επηρεάζουν τα αρχικά υπόλοιπα. 

ζ. Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την αξία της γης και των κτηρίων. 

η. Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τη λογικότητα των υπολογισμών για την απομείωση των 
πάγιων περιουσιακών στοιχείων που αναγνωρίστηκε κατά το έτος 2013.  

θ. Μη αναγνώριση στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις των αποσβέσεων του έτους. Δεν 
μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και κατ’ επέκταση και το ύψος 
των αποσβέσεων. 

ι. Δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε, με ασφάλεια, εάν έχουν εντοπισθεί όλες οι εταιρείες στις 
οποίες το Κόμμα ασκούσε έλεγχο και ενδεχομένως να επηρεάζουν τις ξεχωριστές οικονομικές 
καταστάσεις. Δεν μας δόθηκαν στοιχεία για τη σχέση του Κόμματος με τις εταιρείες, ούτε 
στοιχεία για τα αποτελέσματά τους και πως ενδεχομένως να επηρεάζουν τις ξεχωριστές 
οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για το έτος 2014. 

ια. Αδυναμία συμφιλίωσης των εσόδων, όπως παρουσιάζονται στις ξεχωριστές οικονομικές 
καταστάσεις του Κόμματος, με τις εισπράξεις όπως έχουν καταγραφεί από τα διπλότυπα 
αποδείξεων είσπραξης που μας έχουν προσκομισθεί. Να σημειώσουμε ότι εντοπίσαμε κενά 
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στην αρίθμηση των διπλοτύπων, για τα οποία δεν δόθηκαν επεξηγήσεις από το Κόμμα για 
την ύπαρξή τους, παρά το γεγονός ότι ζητήθηκαν. Επίσης, για ορισμένες οντότητες δεν μας 
προσκομίσθηκαν για έλεγχο τα διπλότυπα αποδείξεων είσπραξης, ενώ, όπως μας 
αναφέρθηκε, κάποιες οντότητες δεν χρησιμοποιούσαν διπλότυπα, παρόλο ότι είχαν 
εισπράξεις. 

ιβ. Εντοπισμός διαφορών μεταξύ των εισφορών, όπως δημοσιεύθηκαν από το Κόμμα και των 
αντίστοιχων ποσών στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις. 

5.1.5 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2014 

5.1.5.1 Συμπέρασμα 

Από τον έλεγχο που έχουμε διενεργήσει, στη βάση των περιορισμένων στοιχείων που είχαμε στη 
διάθεσή μας και για τους λόγους που αναφέρουμε στην παράγραφο 5.1.5.2, πιστεύουμε ότι οι 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για το έτος 2014, δεν έχουν καταρτιστεί σε 
όλα τα ουσιώδη μέρη, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς και τις 
πρόνοιες των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων. 

Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι, πέραν των λαθών που αναφέρουμε στην παράγραφο 5.1.5.2, 
προέκυψαν αβεβαιότητες για σωρεία άλλων θεμάτων, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 
5.1.5.3, επομένως τηρούμε επιφυλάξεις κατά πόσο έχουν περιέλθει σε γνώση μας όλα τα λάθη και 
οι αβεβαιότητες επί των οικονομικών καταστάσεων. 

5.1.5.2 Μη διορθωμένα λάθη 

α. Δαπάνες που αφορούν σε ανακαίνιση του Μεγάρου ΔΗΣΥ καταχωρίστηκαν στα έξοδα 
συντήρησης: 

 Αγορές που 
έγιναν κατά 

τα έτη  

2011-2012 

 

€ 

Αγορές που 
έγιναν κατά 
το έτος 2013 

 

 

€ 

Συνολική 
επίδραση στις 
ενοποιημένες 
οικονομικές 

καταστάσεις για 
το έτος 2014 

€ 

Κόστος πάγιου περιουσιακού στοιχείου 
– υποτιμημένο κατά 

20.907 22.500 43.407 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις – 
υποτιμημένες κατά 

2.508 1.350 3.858 

Αποθεματικά – υποτιμημένα κατά 18.399 21.150 39.549 

Αποσβέσεις έτους – υποτιμημένες κατά 627 675 1.302 
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β. Οφειλές για φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας ύψους €6.474 για το έτος 2014 και €13.412 για 
προηγούμενα έτη δεν αναγνωρίστηκαν στους πιστωτές και στις δαπάνες του έτους, με 
αποτέλεσμα οι πιστωτές και οι φόροι να είναι υποτιμημένοι κατά €19.886 και €6.474, 
αντίστοιχα, ενώ τα αποθεματικά (αρχικό υπόλοιπο) να είναι υπερτιμημένα κατά €13.412. 

γ. Μη αναγνώριση του κόστους των επίπλων και σκευών ύψους €50.282, μέρος του οποίου 
(€40.000) έχει εξοφληθεί από την «Εταιρεία ΛΘ» και μέρος (€10.282) εξακολουθεί να 
οφείλεται από το Κόμμα προς την προμηθεύτρια «Εταιρεία Μ», με αποτέλεσμα το κόστος 
των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, οι αποσβέσεις, οι συσσωρευμένες αποσβέσεις, τα 
αποθεματικά (αρχικό υπόλοιπο) και οι πιστωτές να είναι υποτιμημένοι κατά €50.282, €5.028, 
€9.435, €35.593 και €10.282, αντίστοιχα.  

δ. Αγορά λογισμικού το έτος 2012, το οποίο καταχωρίστηκε ως έξοδο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, λάθος το οποίο δεν διορθώθηκε ούτε και το 2014, με αποτέλεσμα στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2014 το κόστος των άυλων περιουσιακών 
στοιχείων να είναι υποτιμημένο κατά €8.050, οι συσσωρευμένες αποσβέσεις κατά €4.830, η 
ετήσια απόσβεση κατά €1.610 και τα αποθεματικά (αρχικό υπόλοιπο) κατά €4.830. 

ε. Μη αναγνώριση τόκων δανείων ύψους €16.567, €76.945 και €24.236 για τα έτη 2012, 2013 
και 2014, αντίστοιχα, με αποτέλεσμα οι τόκοι δανείου και τα δάνεια να είναι υποτιμημένα 
κατά €24.236 και €117.748, αντίστοιχα, ενώ τα αποθεματικά (αρχικό υπόλοιπο) να είναι 
υπερτιμημένα κατά €93.512. 

στ. Δεν αναγνωρίστηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πιστωτές του Επαρχιακού 
Γραφείου Λεμεσού ύψους €29.859, οι οποίοι αφορούν σε δαπάνες για έξοδα διοίκησης 
ύψους €2.470 για το έτος 2014 και €27.389 για προηγούμενα έτη, με αποτέλεσμα οι πιστωτές 
και τα έξοδα διοίκησης να είναι υποτιμημένα κατά €29.859 και €2.470, αντίστοιχα, ενώ τα 
αποθεματικά (αρχικό υπόλοιπο) να είναι υπερτιμημένα κατά €27.389. 

ζ. Δεν περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τα αποτελέσματα της 
Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία, των Τοπικών Επιτροπών και των Κομματικών Οργανώσεων Εξωτερικού. 
Ενδεικτικά παραδείγματα αναφέρουμε πιο κάτω: 

(i) Κρατική χορηγία ύψους €30.000 

(ii) Έσοδα εκδηλώσεων ύψους €22.671 

(iii) Συνδρομές και εισφορές ύψους €24.996 

(iv) Έξοδα ύψους €98.355 

η. Συμψηφισμός δαπανών προεκλογικής εκστρατείας ύψους €76.719 με τα αντίστοιχα έσοδα 
ύψους €130.500. 

θ. Μη αναγνώριση κτηρίου στην Αραδίππου με καθαρή αξία €69.700 και ετήσια απόσβεση 
€2.550. 

ι. Λανθασμένη καταχώριση του υπολοίπου του τραπεζικού λογαριασμού της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας ύψους €69.361. 
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ια. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες των ΔΠΧΑ. 

ιβ. Μη αναγνώριση κτηρίου που ανήκει στον Παναγροτικό Σύνδεσμο Κύπρου με δηλωθείσα τιμή 
αγοράς στο ΤΚΧ €85.430 και ημερομηνία εγγραφής 25.10.1999. 

5.1.5.3 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 ανταπόκριση από το Κόμμα, στα θέματα που θέσαμε στην ΕΕΔ για διευκρινίσεις, 
διαβεβαιώσεις και προσκόμιση κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων. 

β. Στην έκθεση του Ιδιώτη Ελεγκτή δίδεται γνώμη με επιφύλαξη για τις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις του Κόμματος για το έτος 2014, με αναφορά στη μη ύπαρξη συγκριτικών αριθμών 
για το έτος, όπως ορίζει το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 “Παρουσίαση Οικονομικών 
Καταστάσεων” και τη μη ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται από τα Διεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου Αρ. 510 “Πρώτος Έλεγχος – Αρχικά υπόλοιπα” και Αρ. 710 “Συγκριτικές πληροφορίες – 
Αντίστοιχα ποσά και Συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις”. Ζητήσαμε αλλά δεν μας δόθηκαν τα 
στοιχεία που είχε στη διάθεσή του ο Ιδιώτης Ελεγκτής που συνηγορούσαν στη διαμόρφωση της 
γνώμης του. 

γ. Το ισοζύγιο των Κεντρικών Γραφείων δεν είναι ισοσκελισμένο. Ζητήσαμε αλλά δεν μας δόθηκαν 
αναλύσεις/συμφιλιώσεις των αποθεματικών όλων των οντοτήτων, οι συναλλαγές των οποίων 
καταχωρίζονταν στο ισοζύγιο των Κεντρικών Γραφείων, όπως παρουσιάζονται στο ισοζύγιο και 
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

δ. Μη κατάλληλη τήρηση λογιστικών βιβλίων. 

ε. Δεν μπορούμε να τεκμηριώσουμε το ύψος των επιπρόσθετων συναλλαγών των Τοπικών 
Επιτροπών και των ΚΟΕ που δεν περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
για το έτος 2014. 

στ. Εντοπισμός λαθών τα οποία επηρεάζουν σημαντικά τα αρχικά υπόλοιπα των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων, καθώς και αδυναμία απόκτησης κατάλληλων αποδεικτικών 
στοιχείων για σωρεία θεμάτων που επηρεάζουν τα αρχικά υπόλοιπα. 

ζ. Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την αξία της γης και των κτηρίων. 

η. Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τη λογικότητα των υπολογισμών για την απομείωση των 
πάγιων περιουσιακών στοιχείων που αναγνωρίστηκε κατά το έτος 2013.  

θ. Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τα περιουσιακά στοιχεία και κατ’ επέκταση και των 
αποσβέσεων. 

ι. Δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε με ασφάλεια εάν έχουν εντοπισθεί όλες οι εταιρείες στις οποίες 
το Κόμμα ασκούσε έλεγχο και ενδεχομένως να επηρεάζουν τις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις. Δεν μας δόθηκαν στοιχεία για τη σχέση του Κόμματος με τις εταιρείες, ούτε 
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στοιχεία για τα αποτελέσματά τους και πώς ενδεχομένως να επηρεάζουν τις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για το έτος 2014. 

ια. Αδυναμία συμφιλίωσης των εσόδων όπως παρουσιάζονται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις, με τις εισπράξεις όπως έχουν καταγραφεί από τα διπλότυπα αποδείξεων 
είσπραξης που μας έχουν προσκομισθεί. Να σημειώσουμε ότι εντοπίσαμε κενά στην αρίθμηση 
των διπλοτύπων, για τα οποία δεν μας δόθηκαν επεξηγήσεις από το Κόμμα για την ύπαρξή τους, 
παρά το γεγονός ότι ζητήθηκαν. Επίσης, για ορισμένες οντότητες δεν μας προσκομίσθηκαν για 
έλεγχο τα διπλότυπα αποδείξεων είσπραξης, ενώ, όπως μας αναφέρθηκε, κάποιες οντότητες δεν 
χρησιμοποιούσαν διπλότυπα, παρόλο ότι  είχαν εισπράξεις. 

ιβ. Εντοπισμός διαφορών μεταξύ των εισφορών, όπως δημοσιεύθηκαν από το Κόμμα και των 
αντίστοιχων ποσών στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις, αβεβαιότητα που επηρεάζει και 
τις αντίστοιχες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

5.1.6 Ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2015 

5.1.6.1 Συμπέρασμα 

Από τον έλεγχο που έχουμε διενεργήσει, στη βάση των περιορισμένων στοιχείων που είχαμε στη 
διάθεσή μας και για τους λόγους που αναφέρουμε στην παράγραφο 5.1.6.2, πιστεύουμε ότι, οι 
ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για το έτος 2015, δεν έχουν καταρτιστεί σε όλα τα 
ουσιώδη μέρη, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς και τις πρόνοιες των 
περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων. 

Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι, πέραν των λαθών που αναφέρουμε στην παράγραφο 5.1.6.2, 
προέκυψαν αβεβαιότητες για σωρεία άλλων θεμάτων, όπως αναφέρουμε στην παράγραφο 5.1.6.3, 
επομένως τηρούμε επιφυλάξεις κατά πόσο έχουν περιέλθει σε γνώση μας όλα τα λάθη και οι 
αβεβαιότητες επί των οικονομικών καταστάσεων.  

5.1.6.2 Μη διορθωμένα λάθη 

α. Δαπάνες που αφορούν σε ανακαίνιση του Μεγάρου ΔΗΣΥ καταχωρίστηκαν στα έξοδα 
συντήρησης: 

 Αγορές που 
έγιναν κατά 

τα έτη  
2011-2012 

 
 

€ 

Αγορές που 
έγιναν κατά 
το έτος 2013 

 
 
 

€ 

Συνολική 
επίδραση στις 

ξεχωριστές 
οικονομικές 

καταστάσεις για 
το έτος 2015 

€ 
Κόστος πάγιου περιουσιακού στοιχείου – 
υποτιμημένο κατά 

20.907 22.500 43.407 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις – 
υποτιμημένες κατά 

3.135 2.025 5.160 
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 Αγορές που 
έγιναν κατά 

τα έτη  
2011-2012 

 
 

€ 

Αγορές που 
έγιναν κατά 
το έτος 2013 

 
 
 

€ 

Συνολική 
επίδραση στις 

ξεχωριστές 
οικονομικές 

καταστάσεις για 
το έτος 2015 

€ 
Αποθεματικά – υποτιμημένα κατά 17.772 20.475 38.247 
Αποσβέσεις έτους – υποτιμημένες κατά 627 675 1.302 

β. Οφειλές για φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας ύψους €19.886 για προηγούμενα έτη δεν 
αναγνωρίστηκαν στους πιστωτές. 

γ. Μη αναγνώριση του κόστους των επίπλων και σκευών ύψους €50.282, τα οποία 
αποκτήθηκαν κατά τα έτη 2013 και 2014, μέρος του οποίου (€40.000) έχει εξοφληθεί από την 
«Εταιρεία ΛΘ» και μέρος (€12.000) καταβλήθηκε από το Κόμμα (η διαφορά ύψους €1.718 
αφορά σε υπερπληρωμή), με αποτέλεσμα το κόστος των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, οι 
αποσβέσεις, οι συσσωρευμένες αποσβέσεις και τα αποθεματικά (αρχικό υπόλοιπο) να είναι 
υποτιμημένα κατά €50.282, €5.028, €14.463 και €30.565, αντίστοιχα και οι δαπάνες 
συντήρησης να είναι υπερτιμημένες κατά €10.282.  

δ. Αγορά λογισμικού το έτος 2012, το οποίο καταχωρίστηκε ως έξοδο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, λάθος το οποίο δεν διορθώθηκε ούτε και το 2015, με αποτέλεσμα στις 
ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2015 το κόστος των άυλων περιουσιακών 
στοιχείων να είναι υποτιμημένο κατά €8.050, οι συσσωρευμένες αποσβέσεις κατά €6.440, η 
ετήσια απόσβεση κατά €1.610 και τα αποθεματικά (αρχικό υπόλοιπο) κατά €3.220. 

ε. Λανθασμένη αναγνώριση κατά το 2015 τόκων δανείων ύψους €16.567, €76.945, €24.236 και 
€459 που αφορούν στα έτη 2012, 2013, 2014 και 2015, αντίστοιχα, με αποτέλεσμα και τα 
δάνεια να είναι υποτιμημένα κατά €459, ενώ οι τόκοι δανείου και τα αποθεματικά (αρχικό 
υπόλοιπο) να είναι υπερτιμημένα κατά €117.290 και €117.748, αντίστοιχα. 

στ. Δεν περιλαμβάνονται στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις τα αποτελέσματα των 
Επαρχιακών Γραφείων, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, των Τοπικών Επιτροπών και των 
Κομματικών Οργανώσεων Εξωτερικού, όπως αναφέρονται πιο κάτω: 

(i) Συνδρομές και εισφορές ύψους €38.491 

(ii) Έσοδα εκδηλώσεων ύψους €13.380 

(iii) Μισθοί προσωπικού ύψους €32.424 

(iv) Έξοδα διοίκησης ύψους €23.137 

(v) Εισφορές σε συνδεδεμένους ύψους €16.043 

(vi) Έξοδα Χρηματοδότησης ύψους €500 
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(vii) Αποσβέσεις ύψος €543 

(viii) Πάγια περιουσιακά στοιχεία ύψους €1.629 

(ix) Τραπεζικά υπόλοιπα ύψους €6.345 

(x) Πιστωτές ύψους €30.164 

ζ. Συμψηφισμός εισφορών από συνδεμένους οργανισμούς ύψους €28.000 με τις εισφορές σε 
συνδεδεμένους οργανισμούς ύψους €236.798. 

η. Μη αναγνώριση κτηρίου στην Αραδίππου με καθαρή αξία €67.150 και ετήσια απόσβεση 
€2.550. 

θ. Στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις, σύμφωνα με τις πρόνοιες των ΔΠΧΑ. 

ι. Ακίνητο, η αξία του οποίου κατ’ αναλογία φαίνεται να ανέρχεται σε €258.582, το οποίο 
ενοικιάζεται, παρουσιάζεται στα «Πάγια περιουσιακά στοιχεία», αντί στις «Επενδύσεις για 
ακίνητα». 

5.1.6.3 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 ανταπόκριση από το Κόμμα, στα θέματα που θέσαμε στην ΕΕΔ για διευκρινίσεις, 
διαβεβαιώσεις και προσκόμιση κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων. 

β. Στην έκθεση του Ιδιώτη Ελεγκτή δίδεται καθαρή γνώμη για τις ξεχωριστές οικονομικές 
καταστάσεις του Κόμματος για το έτος 2015, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια που 
διδόταν γνώμη με επιφύλαξη. Ζητήσαμε αλλά δεν μας δόθηκαν τα στοιχεία που είχε στη 
διάθεσή του ο Ιδιώτης Ελεγκτής που συνηγορούσαν στη διαμόρφωση της γνώμης του και την 
εξάλειψη των λόγων που υπήρχαν τα προηγούμενα έτη για την ύπαρξη της γνώμης με 
επιφύλαξη. 

γ. Μη κατάλληλη τήρηση λογιστικών βιβλίων. 

δ. Δεν μπορούμε να τεκμηριώσουμε το ύψος των επιπρόσθετων συναλλαγών των Τοπικών 
Επιτροπών και των ΚΟΕ που δεν περιλαμβάνονται στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις 
για το έτος 2015. 

ε. Εντοπισμός λαθών τα οποία επηρεάζουν σημαντικά τα αρχικά υπόλοιπα των ξεχωριστών 
οικονομικών καταστάσεων, καθώς και αδυναμία απόκτησης κατάλληλων αποδεικτικών 
στοιχείων για σωρεία θεμάτων που επηρεάζουν τα αρχικά υπόλοιπα. 

στ. Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την αξία της γης και των κτηρίων. 

ζ. Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τη λογικότητα των υπολογισμών για την απομείωση των 
πάγιων περιουσιακών στοιχείων που αναγνωρίστηκε κατά το έτος 2013.  
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η. Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τα περιουσιακά στοιχεία και κατ’ επέκταση και των 
αποσβέσεων. 

θ. Αδυναμία συμφιλίωσης των εσόδων όπως παρουσιάζονται στις ξεχωριστές οικονομικές 
καταστάσεις του Κόμματος, με τις εισπράξεις όπως έχουν καταγραφεί από τα διπλότυπα 
αποδείξεων είσπραξης που μας έχουν προσκομισθεί. Να σημειώσουμε ότι εντοπίσαμε κενά 
στην αρίθμηση των διπλοτύπων, για τα οποία δεν μας δόθηκαν επεξηγήσεις από το Κόμμα, 
παρά το γεγονός ότι ζητήθηκαν. Επίσης, για ορισμένες οντότητες δεν μας προσκομίσθηκαν 
για έλεγχο τα διπλότυπα αποδείξεων είσπραξης, ενώ, όπως μας αναφέρθηκε, κάποιες 
οντότητες δεν χρησιμοποιούσαν διπλότυπα αποδείξεων, παρόλο ότι είχαν εισπράξεις. 

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 Γενικά θέματα 

Πιο κάτω παρατίθενται τα συμπεράσματά μας, που αφορούν σε ευρήματα του ελέγχου 
συμμόρφωσης που διενεργήσαμε και αναφέρονται σε πρόνοιες του περί Πολιτικών Κομμάτων 
Νόμου που σχετίζονται με τη λειτουργία του Κόμματος γενικά και δεν αφορούν σε κάποια 
συγκεκριμένη χρονιά, καθώς επίσης και σε πρόνοιες νομοθεσιών πέραν των περί Πολιτικών 
Κομμάτων Νόμων. 

5.2.2 Θέματα που αφορούν στο έτος 2012 

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. Μη υποβολή τροποποιημένου καταστατικού 
στον Έφορο. 

4.3.2 «Υποβολή τροποποιημένου 
καταστατικού στον Έφορο Τήρησης 
Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων» 

β. Μη χρησιμοποίηση του γραμματειακού 
επιδόματος από Βουλευτές του Κόμματος για 
τον σκοπό που δόθηκε αρχικά. 

4.3.5 «Γραμματειακό επίδομα 
Βουλευτών» 

γ. Διάθεση λαχείων σε εταιρείες. 4.3.4.5 «Λαχεία» 
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Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι για τα πιο κάτω θέματα υπάρχει αβεβαιότητα κατά πόσο υπήρξε 
απόκλιση από τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. 

Συμπέρασμα Σχετική παράγραφος στα ευρήματα 
ελέγχου 

α. Από τον έλεγχο που έχουμε διενεργήσει, στη βάση 
των περιορισμένων στοιχείων που είχαμε στη 
διάθεσή μας, πιστεύουμε ότι η κατάσταση 
εσόδων και εξόδων του Κόμματος, για το έτος 
2012, δεν έχει καταρτιστεί σε όλα τα ουσιώδη 
μέρη σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο 
χρηματοοικονομικής αναφοράς και τις πρόνοιες 
των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων. 

4.2 «Έλεγχος συμμόρφωσης οικονομικών 
καταστάσεων» 

β. Υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων εισφορών. 4.3.4.1 «Υπέρβαση επιτρεπόμενων ορίων 
εισφορών» 

γ. Λήψη μη χρηματικών εισφορών, χωρίς την 
έκδοση σχετικής απόδειξης είσπραξης. 

4.3.4.3 «Μη χρηματικές εισφορές» 

δ. Μεταφορά κεφαλαίων σε άλλους οργανισμούς 4.3.6 «Διακίνηση κεφαλαίων πολιτικών 
κομμάτων» 

Συμπέρασμα Σχετική παράγραφος στα ευρήματα 
ελέγχου 

α. Για ανώνυμες εισπράξεις εισφορών ύψους 
€35.000, οι οποίες αποτελούν εισπράξεις των 
Κεντρικών Γραφείων, τηρούμε επιφυλάξεις κατά 
πόσο λήφθηκαν από ένα ή περισσότερα άτομα, 
επομένως δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν υπήρξε 
υπέρβαση του ορίου των εισφορών 
(ονομαστικών και ανώνυμων). 

4.3.4.2 «Ανώνυμες εισφορές» 

β. Μη έκδοση αποδείξεων είσπραξης. 4.3.4.4 «Μη έκδοση αποδείξεων 
είσπραξης» 

γ. 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 δεν μπορούμε 
να στηριχθούμε στα στοιχεία που μας δόθηκαν, 
αφού σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαμε στη 
διάθεσή μας, η κατάσταση εσόδων και εξόδων, για 
το έτος 2012, δεν έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το 

4.3.6 «Διακίνηση κεφαλαίων πολιτικών 
κομμάτων» 
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5.2.3 Θέματα που αφορούν στο έτος 2013 

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.  

Συμπέρασμα Σχετική παράγραφος στα ευρήματα 
ελέγχου 

ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς. 
Επίσης, υπήρξε αδυναμία απόκτησης κατάλληλων 
αποδεικτικών στοιχείων/διαβεβαιώσεων από το 
Κόμμα. 

Συμπέρασμα Σχετική παράγραφος στα ευρήματα 
ελέγχου 

α. Από τον έλεγχο που έχουμε διενεργήσει, στη βάση 
των περιορισμένων στοιχείων που είχαμε τη 
διάθεσή μας, οι ξεχωριστές και ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, για το 
έτος 2013, δεν έχουν καταρτιστεί σε όλα τα 
ουσιώδη μέρη, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο 
χρηματοοικονομικής αναφοράς και τις πρόνοιες 
των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων. 

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. 

4.2.3.4 «Κατάλληλα αποδεικτικά 
στοιχεία» 

4.2.3.5 «Κατάλληλα λογιστικά βιβλία» 

δ. Υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων εισφορών. 4.3.4.1 «Υπέρβαση επιτρεπόμενων ορίων 
εισφορών» 

ε. Λήψη μη χρηματικών εισφορών, χωρίς την 
έκδοση σχετικής απόδειξης είσπραξης. 

4.3.4.3 «Μη χρηματικές εισφορές» 

στ. Λήψη εισφορών από ΝΠΔΔ πέραν των 
καθορισμένων ορίων. 

4.3.4.6 «Εισφορές προς το Κόμμα από 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου» 

ζ. Λήψη εισφοράς από αλλοδαπή εταιρεία. 4.3.4.7 «Εισφορά από αλλοδαπή 
εταιρεία» 
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Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι για τα πιο κάτω θέματα υπάρχει αβεβαιότητα κατά πόσο υπήρξε 
απόκλιση από τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. 

5.2.4 Θέματα που αφορούν στο έτος 2014 

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.  

Συμπέρασμα Σχετική παράγραφος στα ευρήματα 
ελέγχου 

η. Μεταφορά κεφαλαίων σε άλλους οργανισμούς. 4.3.6 «Διακίνηση κεφαλαίων πολιτικών 
κομμάτων» 

Συμπέρασμα Σχετική παράγραφος στα ευρήματα 
ελέγχου 

α. Για ανώνυμες εισπράξεις εισφορών συνολικού 
ύψους €150.000, οι οποίες αποτελούν 
εισπράξεις του εκλογικού επιτελείου, τηρούμε 
επιφυλάξεις κατά πόσο λήφθηκαν από ένα ή 
περισσότερα άτομα, επομένως δεν μπορούμε 
να ελέγξουμε αν υπήρξε υπέρβαση του ορίου 
των εισφορών (ονομαστικών και ανώνυμων). 
Στην περίπτωση που οι εισφορές αφορούν στο 
Κόμμα και όχι στον υποψήφιο, φαίνεται ότι 
παράνομα λήφθηκαν, σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων Νόμου, όπως τροποποιήθηκε. 

4.3.4.2 «Ανώνυμες εισφορές» 

β. Δεν ήταν δυνατός ο έλεγχος της διακίνησης των 
κεφαλαίων ή των δαπανών (αναλόγως) κατ’ 
ελάχιστον σε ποσοστό 80% αποκλειστικά μέσω 
πιστωτικών ιδρυμάτων, αφού σύμφωνα με τα 
στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας, οι 
ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις, για το έτος 2013, δεν έχουν 
καταρτιστεί σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο 
χρηματοοικονομικής αναφοράς. Επίσης, υπήρξε 
αδυναμία απόκτησης κατάλληλων 
αποδεικτικών στοιχείων/διαβεβαιώσεων από 
το Κόμμα. 

4.3.6 «Διακίνηση κεφαλαίων πολιτικών 
κομμάτων» 
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Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι 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 δεν μπορούμε να στηριχθούμε στα στοιχεία που μας δόθηκαν, αφού, σύμφωνα με τα στοιχεία 
που είχαμε στη διάθεσή μας, οι ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, για το έτος 2014, 
δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς. Επίσης, υπήρξε 
αδυναμία απόκτησης κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων/διαβεβαιώσεων από το Κόμμα (σχετική είναι 
η παράγραφος 4.3.6.). 

5.2.5 Θέματα που αφορούν στο έτος 2015 

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.  

Συμπέρασμα Σχετική παράγραφος στα ευρήματα 
ελέγχου 

α. Από τον έλεγχο που έχουμε διενεργήσει, στη βάση 
των περιορισμένων στοιχείων που είχαμε στη 
διάθεσή μας, οι ξεχωριστές και ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος, για το έτος 
2014, δεν έχουν καταρτιστεί σε όλα τα ουσιώδη 
μέρη, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο 
χρηματοοικονομικής αναφοράς και τις πρόνοιες 
των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων. 

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. 

4.2.3.4 «Κατάλληλα αποδεικτικά 
στοιχεία» 
4.2.3.5 «Κατάλληλα λογιστικά βιβλία» 

δ. Λήψη μη χρηματικών εισφορών, χωρίς την 
έκδοση σχετικής απόδειξης είσπραξης. 

4.3.4.3 «Μη χρηματικές εισφορές» 

ε. Μη έκδοση αποδείξεων είσπραξης. 4.3.4.4 «Μη έκδοση αποδείξεων 
είσπραξης» 

στ. Λήψη εισφορών από ΝΠΔΔ πέραν των 
καθορισμένων ορίων. 

4.3.4.6 «Εισφορές προς το Κόμμα από 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου» 

ζ. Μεταφορά κεφαλαίων σε άλλους οργανισμούς. 4.3.6 «Διακίνηση κεφαλαίων πολιτικών 
κομμάτων» 

Συμπέρασμα Σχετική παράγραφος στα ευρήματα 
ελέγχου 

α. Από τον έλεγχο που έχουμε διενεργήσει, στη 
βάση των περιορισμένων στοιχείων που είχαμε 
στη διάθεσή μας, οι ξεχωριστές οικονομικές 
καταστάσεις του Κόμματος, για το έτος 2015, 

4.2 «Έλεγχος συμμόρφωσης οικονομικών 
καταστάσεων» 
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Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι 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 δεν μπορούμε να στηριχθούμε στα στοιχεία που μας δόθηκαν, αφού σύμφωνα με τα 
στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας, οι ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις, για το έτος 2015, 
δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς. Επίσης, 
υπήρξε αδυναμία απόκτησης κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων/διαβεβαιώσεων από το Κόμμα 
(σχετική είναι η παράγραφος 4.3.6). 

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…». 

  

Συμπέρασμα Σχετική παράγραφος στα ευρήματα 
ελέγχου 

δεν έχουν καταρτιστεί σε όλα τα ουσιώδη μέρη 
σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο 
χρηματοοικονομικής αναφοράς και τις πρόνοιες 
των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων. 

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

4.2.1.2 «Υποβολή οικονομικών 
καταστάσεων» 

γ. Μη υποβολή ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων για το έτος. 

4.2.1.2 «Υποβολή οικονομικών 
καταστάσεων» 

δ. Δεν τηρήθηκαν πλήρη στοιχεία και κατάλληλα 
λογιστικά βιβλία. 

4.2.3.4 «Κατάλληλα αποδεικτικά 
στοιχεία» 

4.2.3.5 «Κατάλληλα λογιστικά βιβλία» 

ε. Λήψη μη χρηματικών εισφορών, χωρίς την 
έκδοση σχετικής απόδειξης είσπραξης. 

4.3.4.3 «Μη χρηματικές εισφορές» 

στ. Μη έκδοση αποδείξεων είσπραξης για 
εισπράξεις συνολικού ύψους €66.682. 

4.3.4.4 «Μη έκδοση αποδείξεων 
είσπραξης» 

ζ. Μεταφορά κεφαλαίων σε άλλους οργανισμούς. 4.3.6 «Διακίνηση κεφαλαίων πολιτικών 
κομμάτων» 
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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) Να 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 
πρέπει:  

(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. Σε συνεννόηση με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, το ύψος του γραμματειακού επιδόματος 
που δίδεται στους Βουλευτές, να καθοριστεί στο αναγκαίο ποσό για να εξυπηρετείται ο 
συγκεκριμένος σκοπός. 

στ. 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 ιδιότητα 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. 
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Άρθρο 
Νόμου 

Πρόνοιες του Νόμου (Ν.175(Ι)/2012) 

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

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 – Αδυναμία απόκτησης κατάλληλων αποδεικτικών 
στοιχείων 

Στις πιο κάτω περιπτώσεις υπήρξε αδυναμία απόκτησης κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων. 
Σημειώνουμε ότι ζητήσαμε από το Κόμμα στην ΕΕΔ, όπως μας επιβεβαιώσει τις περιπτώσεις όπου 
τα στοιχεία που ζητήθηκαν και δεν δόθηκαν, δεν υπάρχουν. Το Κόμμα δεν ανταποκρίθηκε στο 
αίτημά μας αυτό. 

1. Οριζόντια θέματα που αφορούν σε πληροφορίες και στοιχεία που ζητήθηκαν και δεν 
δόθηκαν 

α. Περιγραφή των διαδικασιών και τεκμηρίωση ότι αυτές ακολουθούνται από το Κόμμα και 
τους συνδεδεμένους με αυτό οργανισμούς, για διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη 
νομοθεσία και ειδικότερα με τις πρόνοιες του Περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου, όπως 
τροποποιήθηκε (π.χ. εισφορές). 

β. Κατά πόσο υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στη Διοίκηση του Κόμματος και των συνδεδεμένων 
μερών του, που επηρέασαν την ετοιμασία των ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων για 
κάθε ένα από τα έτη 2012-2015 και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για κάθε 
ένα από τα έτη 2013-2015. 

γ. Αντίγραφο της δημοσίευσης του οικονομικού απολογισμού του Κόμματος για το έτος 2012.  

δ. Καταστατικά για τους πιο κάτω συνδεδεμένους οργανισμούς:  

(i) Επαρχιακά Γραφεία 

(ii) ΓΟΔΗΣΥ 

(iii) Οργάνωση Πρεσβυτέρων Πολιτών 

(iv) Ινστιτούτο Πολιτισμού 

(v) Ινστιτούτο Περιβάλλοντος 

(vi) Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία (και των τμημάτων της) 

(vii) Οργάνωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

(viii) Ινστιτούτο Γλαύκου Κληρίδη 

ε. Για τα έτη 2013 και 2014, αναλύσεις/συμφιλιώσεις μεταξύ των ποσών που περιλαμβάνονται 
στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις των συνδεδεμένων οργανισμών και των ποσών που 
περιλαμβάνονται στις καταστάσεις ενοποίησης.  

στ. Επεξηγήσεις για τον τρόπο υπολογισμού των στοιχείων που συμπεριλήφθηκαν στην 
κατάσταση ενοποίησης (π.χ. αποθεματικά) για τους συνδεδεμένους με το Κόμμα 
οργανισμούς που δεν ετοίμασαν πλήρεις οικονομικές καταστάσεις (όλοι οι οργανισμοί για το 
έτος 2013, το Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού και Πάφου, η ΝΕΔΗΣΥ, η ΟΝΕ, το Ινστιτούτο 
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Γλαύκου Κληρίδη, το Ινστιτούτο Πολιτισμού, ο Οργανισμός Πρεσβυτέρων Πολιτών και η 
Κοινοβουλευτική Ομάδα για το έτος 2014). 

ζ. Για τα έτη 2013 και 2014, ανάλυση των διορθωτικών εγγραφών που έγιναν για σκοπούς 
ενοποίησης των οικονομικών καταστάσεων. 

η. Επεξηγήσεις για τις διαφορές, οι οποίες καταγράφονται πιο κάτω, μεταξύ της κατάστασης 
ενοποίησης και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2014. Ο Ιδιώτης 
Ελεγκτής, μας είχε αναφέρει προφορικά ότι οι διαφορές αφορούν σε διορθωτικές εγγραφές 
προηγούμενων ετών.  

 Κατάσταση 
ενοποίησης  

€ 

Οικονομικές 
καταστάσεις 

€ 

Διαφορές 

€ 

Πιστωτές 110.944 97.468 13.476 

Γενικό αποθεματικό 938.063 979.277 13.476 

Πλεόνασμα 2014 27.738 

θ. Αποφάσεις, που περιλαμβάνονται στα πρακτικά του Κόμματος και των συνδεδεμένων 
οργανισμών ή αποφάσεις συλλογικών οργάνων του Κόμματος ή των συνδεδεμένων 
οργανισμών, για θέματα οικονομικής φύσης που δυνατόν να επηρεάζουν τις οικονομικές 
καταστάσεις και που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το συμπέρασμά μας σχετικά με τον 
έλεγχο συμμόρφωσης. 

ι. Εξηγήσεις για τις διαφορές που παρουσιάζουν τα ποσά στις οικονομικές καταστάσεις 
αναφορικά με τις συναλλαγές με συνδεδεμένους οργανισμούς με αυτά που παρουσιάζονται 
στο Γενικό Καθολικό, όπως φαίνεται πιο κάτω. 
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 Οικονομικές 
Καταστάσεις 

Γενικό 
καθολικό 

 € € 
Εισφορές σε συνδεδεμένους οργανισμούς 2012:   
ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ. (75.207) (72.131) 
ΔΗ.ΣΥ. Λεμεσού (748) - 
ΔΗ.ΣΥ. Πάφου (11.754) (4.500) 
ΔΗ.ΣΥ. Αμμοχώστου (847) - 
Οργάνωση Πρεσβυτέρων  - (748) 
Ινστιτούτο Ευρωδημοκρατίας - (7.254) 
Ινστιτούτο Πολιτισμού - (3.076) 
Ινστιτούτο Περιβάλλοντος - (847) 
Εισφορές σε συνδεδεμένους οργανισμούς 20132:   
ΓΟΔΗΣΥ - (143) 
Εισφορές από συνδεδεμένους οργανισμούς 2015:   
Ινστιτούτο Ευρωδημοκρατίας - 28.000 
Εισφορές σε συνδεδεμένους οργανισμούς 2015:   
ΔΗΣΥ Λεμεσού (6.170) (45.013) 
ΔΗΣΥ Πάφου (7.750) (34.686) 
ΔΗΣΥ Αμμοχώστου (2.123) (6.484) 
ΔΗΣΥ Λάρνακας - (6.095) 
ΔΗΣΥ Λευκωσίας - (353) 
Οργάνωση Πρεσβυτέρων - (6.170) 
Ινστιτούτο Ευρωδημοκρατίας - (7.750) 
Ινστιτούτο Πολιτισμού (176.255) (16.498) 
Ινστιτούτο Περιβάλλοντος - (2.123) 
ΝΕΔΗΣΥ (16.498) (111.624) 

ια. Κατάσταση με τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, για όλες τις οντότητες για όλα τα υπό εξέταση 
έτη, στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία και το κόστος απόκτησής τους.  

ιβ. Πρόσβαση στους ελεγκτικούς φακέλους του ελέγχου που έχει διενεργηθεί 
(περιλαμβανομένων των πιστοποιητικών τραπεζικών υπολοίπων, επιστολών από Νομικούς 
Συμβούλους, επιστολών διαβεβαιώσεων της Διοίκησης) από τους Ιδιώτες Ελεγκτές για τα έτη 
2012-2015 καθώς και αντίγραφα των επιστολών ανάθεσης (engagement letters) και των 

 
2  Τα ποσά είναι όπως παρουσιάζονται στα συγκριτικά ποσά των οικονομικών καταστάσεων του 2014. Στις οικονομικές 
καταστάσεις του 2013, οι εισφορές σε συνδεδεμένους οργανισμούς παρουσιάζονται στα «Έξοδα διοίκησης» στην 
κατηγορία «Διάφορα έξοδα 
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επιστολών προς τη Διεύθυνση (management letters) των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί 
επίσης για τα έτη 2012-2015. 

ιγ. Περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται για τις εισπράξεις. 

ιδ. Περιγραφή της διαδικασίας παραχώρησης προμήθειας στους εισπράκτορες, με αναφορά 
μεταξύ άλλων στα άτομα που λαμβάνουν προμήθεια (ονόματα), προϋποθέσεις και ποσοστό 
καθώς και αναφορά κατά πόσο υπάρχουν άτομα που ζήτησαν όπως η προμήθειά τους 
παραμένει ως εισφορά στο Κόμμα.  

ιε. Περιγραφή της διαδικασίας έκδοσης λαχείων, στη περίπτωση που έχουν εκδοθεί λαχεία 
(ποιος αποφασίζει, πότε και τι είδος λαχείου θα εκδοθεί, το δώρο που θα κληρωθεί και πως 
γίνεται η διάθεση των λαχείων). Επίσης, περιγραφή της διαδικασίας είσπραξης από τους 
εισπράκτορες με αναφορά μεταξύ άλλων στο ποσοστό προμήθειας που λαμβάνουν ως 
αμοιβή. 

ιστ. Κατάσταση τραπεζικών λογαριασμών και διευθύνσεις των υποκαταστημάτων των τραπεζών 
στα οποία διατηρούνται οι τραπεζικοί λογαριασμοί για σκοπούς αποστολής επιστολών 
επιβεβαίωσης τραπεζικών υπολοίπων. 

ιζ. Βεβαίωση ότι: 

(i) Η Οργάνωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων δεν έχει συσταθεί. 

(ii) Δεν υπάρχουν ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για το Κόμμα πριν από το έτος 2012, 
ή ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πριν από το έτος 2013. 

2. Κεντρικά Γραφεία  

Ζητήθηκα και δεν δόθηκαν: 

α. Συμφιλίωση μεταξύ: 

(i) Των ποσών που σχετίζονται με τη μισθοδοσία των υπαλλήλων του Κόμματος όπως 
καταχωρίστηκαν στο Γενικό Καθολικό σε διάφορους λογαριασμούς. 

(ii) Των πραγματικών ποσών που πληρώθηκαν στους υπαλλήλους του Κόμματος, στην 
Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Τμήμα Φορολογίας. 

(iii) Των εξόδων μισθοδοσίας όπως παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

(iv)  Των ποσών όπως παρουσιάζονται στις καταστάσεις μισθοδοσίας Ε.Πρ. 7 που 
υποβλήθηκαν στο Τμήμα Φορολογίας. 

β. Δεν επεξηγήθηκαν οι λόγοι της διαφοράς ύψους €821 για το έτος 2013, που προκύπτει 
μεταξύ του ελλείμματος για το έτος που παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις και του 
ελλείμματος στο Γενικό Καθολικό. 

γ. Το Κόμμα εξέδωσε τρεις αποδείξεις είσπραξης από διπλότυπο του εκλογικού επιτελείου, στις 
21.1.2013. Σε κάθε απόδειξη περιλαμβάνονταν συνολικές εισφορές ύψους €35.000, €20.000 
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και €15.000 αντίστοιχα. Ωστόσο, τα ποσά που τελικά κατατέθηκαν στους τραπεζικούς 
λογαριασμούς των Κεντρικών Γραφείων και του εκλογικού επιτελείου, και αναγνωρίστηκαν 
ως έσοδα από δωρεές/εισφορές, ανέρχονταν σε €28.000, €15.000 και €10.000 αντίστοιχα. 
Τρεις επιταγές ύψους €7.000, €5.000 και €5.000 που αφορούν στις πιο πάνω αποδείξεις 
είσπραξης, δεν φαίνεται να έχουν κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Κόμματος 
ή του εκλογικού επιτελείου και δεν φαίνεται να συμπεριλήφθηκαν στα έσοδα του έτους 
2013. Για τις διαφορές δεν δόθηκαν σχετικές επεξηγήσεις. 

δ. Το έτος 2012, στον λογαριασμό «Διάφορες Απαιτήσεις» υπάρχει διαφορά ύψους €13.768 
ανάμεσα στο ποσό όπως παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις και στα ποσά που το 
αποτελούν στο Γενικό Καθολικό. Όπως μας αναφέρθηκε προφορικά, η διαφορά 
δημιουργήθηκε λόγω της διαγραφής δύο εισπρακτέων ποσών ύψους €5.500 και €8.268 στις 
οικονομικές καταστάσεις χωρίς ωστόσο να έχουν καταχωριστεί οι αντίστοιχες εγγραφές στο 
Γενικό Καθολικό. Δεν υποβλήθηκαν αποδεικτικά στοιχεία για τα πιο πάνω ποσά. 

ε. Δεν παρουσιάστηκαν υποστηρικτικά στοιχεία για τις πληρωμές που διενεργήθηκαν από το 
μικρό ταμείο για τα έτη 2012, 2013 και 2015. 

στ. Δεν δόθηκαν οποιεσδήποτε πληροφορίες και αποδεικτικά για τα οικονομικά στοιχεία των 
Κεντρικών Γραφείων πριν από το 2008, στοιχεία που χρειάζονται για την επιβεβαίωση των 
αρχικών υπολοίπων των υπό εξέταση οικονομικών καταστάσεων. 

ζ. Το τιμολόγιο που αφορά στην έκδοση διπλοτύπων με την ονομασία «Δημοκρατικός 
Συναγερμός Προεδρικές Εκλογές 2013» δεν μας έχει δοθεί. 

η. Δεν έχει δοθεί ανάλυση και συμφιλίωση μεταξύ των ποσών των λογαριασμών Γενικού 
Καθολικού και των ποσών όπως παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος 
2014. 

θ. Για τα έξοδα συνολικού ύψους €163.284, €67.287, €136.968 και €29.642 για τα έτη 2012, 
2013, 2014 και 2015, αντίστοιχα, δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ώστε να μπορεί 
να επιβεβαιωθεί σε τι αφορούν οι πληρωμές και ότι αυτές έχουν καταχωριστεί στους ορθούς 
λογαριασμούς στο Γενικό Καθολικό και ότι τα ποσά έχουν παρουσιαστεί στις ορθές 
κατηγορίες στις οικονομικές καταστάσεις. 

 Επιπρόσθετα, για δαπάνες συνολικού ύψους €635.136 και €1.006.031 για τα έτη 2012 και 
2013, αντίστοιχα, που αφορούν σε δαπάνες για την πρεκλογική εκστρατεία για τις 
Προεδρικές εκλογές του έτους 2013, δεν έχουν υποβληθεί επαρκή αποδεκτικά στοιχεία. 

ι. Για αριθμό καταχωρίσεων στα λογιστικά βιβλία που αφορούν σε έσοδα, δεν υπάρχουν 
επαρκή υποστηρικτικά στοιχεία πέραν των καταστάσεων των τραπεζικών λογαριασμών, ούτε 
και εκδόθηκαν σχετικές αποδείξεις είσπραξης. Ενδεικτικά παραδείγματα αναφέρουμε πιο 
κάτω: 
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Κατηγορία 
εσόδου 

2012 
€ 

2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

Ιδιωτικές 
εισφορές 

11.437 
(7% του συνόλου 
της κατηγορίας 

του εσόδου)  

28.785 
(28% του συνόλου 
της κατηγορίας του 

εσόδου) 

36.042 
(7% του 

συνόλου της 
κατηγορίας του 

εσόδου) 

37.236 
(6% του 

συνόλου της 
κατηγορίας 
του εσόδου) 

Εισφορές 
Δημάρχων και 
δημοτικών 
συμβούλων 

2.392 
(100% του 

συνόλου της 
κατηγορίας του 

εσόδου) 

2.460 
(100% του συνόλου 
της κατηγορίας του 

εσόδου) 

2.665 
(100% του 

συνόλου της 
κατηγορίας του 

εσόδου) 

 

Παράβολα 
ενδοκομματικών 
εκλογών 

 1.000 
(11% του συνόλου 
της κατηγορίας του 

εσόδου) 

  

Διαγραφή 
παλαιών χρεών 

 16.163 
(100% του συνόλου 
της κατηγορίας του 

εσόδου) 

  

Πώληση 
μονάδων 
μηνυμάτων 

 1.300 
(38% του συνόλου 
της κατηγορίας του 

εσόδου) 

  

Συνδρομές 
μελών 

   1.241 
(66% του 

συνόλου της 
κατηγορίας 
του εσόδου) 

Έσοδα από 
λαχεία 

  39.000 
(30% του 

συνόλου της 
κατηγορίας του 

εσόδου) 

 

Εισφορές από 
συνδεδεμένους 
οργανισμούς 

   28.000 
(100% του 

συνόλου της 
κατηγορίας 
του εσόδου) 

Σύνολο 13.829 49.708 77.707 66.477 
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ια. Δεν παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις, τα υπόλοιπα των πιστωτικών καρτών, τα 
οποία καταγράφονται στον πιο κάτω πίνακα, όπως αυτά παρουσιάζονται στις τραπεζικές 
καταστάσεις του Κόμματος. 

Αριθμός λογαριασμού 
πιστωτικής κάρτας 

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Κάρτα Α €2.731,49 (Πιστ) * * * 

Κάρτα Β €2.981,83 (Πιστ) * * * 

Κάρτα Γ €1.369,49 (Χρ) €271,41 * * 

* Δεν μας δόθηκαν οι καταστάσεις των τραπεζικών λογαριασμών για όλες τις περιόδους και 
δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιες συναλλαγές έχουν διενεργηθεί. 

ιβ. Όπως μας έχει αναφερθεί κατά τον έλεγχο, το Κόμμα διατηρεί συμφωνία με την «Εταιρεία 
Η», σύμφωνα με την οποία, το κόστος των διαφημίσεων της Εταιρείας στις εκδηλώσεις του 
Κόμματος θα πιστώνεται έναντι του κόστους των καυσίμων που προμηθεύει η Εταιρεία το 
Κόμμα.  

  Σημειώνουμε ότι δεν μας έχει δοθεί αντίγραφο της συμφωνίας, ούτε μας έχει διαβεβαιωθεί 
γραπτώς, κατά πόσο υπήρξε τέτοια συμφωνία (προφορική ή γραπτή). 

  Στις οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος περιλαμβάνονται τα πιο κάτω ποσά, τα οποία 
σχετίζονται με τις συναλλαγές του Κόμματος με την εν λόγω Εταιρεία: 

 2012 

€ 

2013 

€ 

2014 

€ 

2015 

€ 

Καύσιμα 23.693 22.579 29.985 27.781 

Εισφορές (16.871) (22.579) (29.985) (27.781) 

Άλλα Έσοδα - (16.163) - - 

Πιστωτές (16.163) - - - 

Το ποσό ύψους €16.163, που αφορά σε πιστωτή για το έτος 2012 και σε άλλα έσοδα για το 
έτος 2013, αναλύεται σε καύσιμα, ύψους €9.341 για το έτος 2012 και €6.822 για το έτος 2011, 
το κόστος των οποίων δεν είχε καταβληθεί στην Εταιρεία και διαγράφηκε εντός του 2013 με 
τη δικαιολογία «Διαγραφή παλαιού χρέους». Το ποσό δεν έχει αναγνωριστεί ως εισφορά, 
όπως φαίνεται να ήταν η πρακτική που ακολουθήθηκε για το ποσό των €16.871 για το έτος 
2012 και για το συνολικό ποσό των καυσίμων των επόμενων ετών, με αποτέλεσμα να 
παρατηρείται ασυνέπεια στον λογιστικό χειρισμό που ακολουθήθηκε αναφορικά με την 
αναγνώριση/παρουσίαση μεταξύ των ετών, όσον αφορά στην παραχώρηση καυσίμων από 
την «Εταιρεία Η».  



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΚ/02/2022 

Παράρτημα 3 

 
 

Π8 
 

Επιπρόσθετα, φαίνεται να υπάρχει ασάφεια κατά πόσο τα ποσά αυτά είναι μη χρηματικές 
εισφορές από την «Εταιρεία Η», όπως υποδηλώνει η λογιστική παρουσίαση της αγοράς 
καυσίμων στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2012 (μέρος της δαπάνης) και τα έτη 
2013-2015 ή κατά πόσο αφορούν σε παροχή υπηρεσιών από την «Εταιρεία Η» προς το 
Κόμμα, με αντιπαροχή υπηρεσιών ανόμοιων προϊόντων (όπως υποδηλώνει η συμφωνία που 
μας αναφέρθηκε ότι έχει συναφθεί μεταξύ Κόμματος και «Εταιρεία Η»). Σε τέτοια περίπτωση, 
το Κόμμα θεωρείται ότι ασκεί εμπορική δραστηριότητα (διαφημίσεις σε εκδηλώσεις) και θα 
πρέπει να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες των σχετικών νομοθεσιών π.χ. ΦΠΑ και φόρου 
εισοδήματος.  

ιγ. Τα ποσά που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα (σύμφωνα με το μηχανογραφικό σύστημα 
του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας FIMAS), τα οποία εισέπραξε το Κόμμα από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων και το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν έχουν καταχωριστεί στο Γενικό 
Καθολικό και δεν παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος. 

Περιγραφή Ημερομηνία Πληρώθηκε από Ποσό 

€ 

IDU/15/11 FEE 2015 3.2.2015 ΒOYΛH TΩN 
ANTIΠPOΣΩΠΩN 

1.446,98 

ΥΕΔ1/15-ΒΡΥΞΕ.16-18/11/14 16.6.2015 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 649,79 

ΥΕΔ1/15-ΚΟΛΩΝΙΑ8-11/12/14 16.6.2015 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.856,58 

ΥΕΔ1/15-ΘΕΣΑΛ.13-14/12/14 16.6.2015 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 410,00 

ΥΕΔ 1/15- ΒΡΥΞ.22-24/1/15 16.6.2015 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.091,00 

ΥΕΔ 1/15- ΒΡΥΞ.18-19/3/15 16.6.2015 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.143,00 

ΥΕΔ1/15- Ν.ΥΟΡΚΗ 3-7/3/15 16.6.2015 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.525,22 

ΥΕΔ 1/15- ΒΡΥΞ.21-22/4/15 16.6.2015 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 749,68 

ΥΕΔ 1/15-ΟΣΛΟ 31/5-3/6/15 16.6.2015 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.455,00 

ιδ. Από τον έλεγχο του λογαριασμού των εξόδων συντήρησης για το έτος 2015, εντοπίσαμε 
πληρωμή ύψους €12.000 προς την «Εταιρεία Μ», που σύμφωνα με τον Υπεύθυνο 
Οικονομικής Διαχείρισης του Κόμματος, έγινε για σκοπούς ανακαίνισης των γραφείων του 
Κόμματος. Ως αποδεικτικό για την εν λόγω πληρωμή υπάρχουν 4 τιμολόγια, συνολικού 
ύψους €50.282, τα οποία εκδόθηκαν από την «Εταιρεία Μ» προς την «Εταιρεία ΛΘ». Επίσης, 
εντοπίσαμε κατάσταση λογαριασμού, στην οποία φαίνεται πληρωμή ύψους €40.000 που 
διενεργήθηκε στις 17.12.2013, προς εξόφληση μέρους των τιμολογίων η οποία δεν έγινε από 
το Κόμμα.  
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 Τα πιο κάτω ερωτήματα, που σχετίζονται με το εν λόγω θέμα, τέθηκαν αλλά δεν 
απαντήθηκαν από το Κόμμα. 

(i) Οι λόγοι για τους οποίους τα τιμολόγια εκδόθηκαν προς την «Εταιρεία ΛΘ» και όχι προς 
το Κόμμα. 

(ii) Από ποια Εταιρεία πραγματοποιήθηκε η πληρωμή του ποσού των €40.000 προς την 
«Εταιρεία Μ». 

(iii) Κατά πόσο το σύνολο των τιμολογίων όντως αφορά σε εργασίες που έγιναν στα 
γραφεία του Κόμματος. 

Αρ. τιμολογίου Ημερομηνία Ποσό 

€ 

Αγοραστής 

(όπως αναγράφεται στο 
τιμολόγιο) 

319 17.12.2013 3.516 «Εταιρεία ΛΘ» 

318 17.12.2013 9.097 «Εταιρεία ΛΘ» 

317 17.12.2013 31.458 «Εταιρεία ΛΘ» 

399 3.9.2014 6.211 «Εταιρεία ΛΘ» 

ιε. Από γενική επισκόπηση των δραστηριοτήτων των Κεντρικών Γραφείων έχουν εντοπισθεί οι 
ακόλουθες υπηρεσίες και αγαθά, που παρασχέθηκαν δωρεάν και δεν έχουν καταχωριστεί 
στις οικονομικές καταστάσεις. Παρόλο που ζητήθηκε, δεν μας δόθηκε εκτίμηση του κόστους 
των πιο κάτω. 

(i) Ελεγκτικά δικαιώματα για τα έτη 2012-2015 

(ii) Προμήθεια λογισμικού Sofia για το έτος 2015 

(iii) Ασφάλεια οχημάτων για τα έτη 2012-2015 

ιστ. Δεν μας δόθηκαν, παρόλο που ζητήθηκαν, αντίγραφα των πιο κάτω καταστάσεων των 
τραπεζικών λογαριασμών: 

(i) Εθνική Εράνου Λ/κα 525-566925-01 για τα έτη 2011-2015. 

(ii) Λαϊκή Τράπεζα - ΛΑΪΚΗ ΝΕΟΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ 001-11-053153 (για τον νέο λογαριασμό 
στην Τράπεζα Κύπρου) για την περίοδο 6/2013-9/2013 και τα έτη 2014-2015. 

(iii) Τράπεζα Κύπρου – 357005378961 για τον Ιούνιο του 2012. 

(iv) Ελληνική Τράπεζα - Visa – φυσικό πρόσωπο «ΚΗ» για τις περιόδους που καταγράφονται 
πιο κάτω, η οποία, όπως μας αναφέρθηκε, ήταν υπηρεσιακή κάρτα και όχι προσωπική. 

 1.8.2012-30.9.2012 

 1.12.2012-31.12.2012 
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 1.2.2013-31.1.2014 

 1.3.2014-31.12.2015  

 Μέχρι κλείσιμο. 

(v) Ελληνική Τράπεζα - Visa – φυσικό πρόσωπο «ΚΔ» για τις περιόδους που καταγράφονται 
πιο κάτω, η οποία, όπως μας αναφέρθηκε, ήταν υπηρεσιακή κάρτα και όχι προσωπική. 

 1.8.2012-30.9.2012 

 1.11.2012-30.11.2012 

 1.2.2013-28.2.2013 

 30.3.2013-30.4.2013 

 1.6.2013-30.6.2013 

 1.12.2014-31.12.2014 

 1.4.2015-31.5.2015 

 1.12.2015-31.12.2015 

 Μέχρι κλείσιμο. 

(vi) Ελληνική Τράπεζα, αριθμός λογαριασμού 121-01-069661-01 για τις πιο κάτω 
περιόδους. 

 1.10.2013-30.10.2013 

 1.2.2014-28.2.2014 

 1.4.2014-30.4.2014 

 1.9.2014-30.9.2014 

 1.4.2015-30.4.2015 

 1.5.2015-31.5.2015 

 1.7.2015-31.7.2015. 

ιζ. Κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2013 μέχρι 2015 και των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2013 και 2014, διαπιστώσαμε ότι δεν 
μπορεί να επιβεβαιωθούν η καθαρή αξία, ύπαρξη και πληρότητα στις 31.12.2007 των 
περιουσιακών στοιχείων «Γη και Κτήρια» αξίας €3.981.214 και «Έπιπλα και Σκεύη» αξίας 
€203.463, για σκοπούς ελέγχου των αρχικών υπολοίπων των υπό εξέταση οικονομικών 
καταστάσεων. 
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ιη. Λαχεία 

(i) Το Κόμμα έκδωσε λαχεία κατά τα έτη 2014 και 2015 και εισέπραξε ποσά συνολικού 
ύψους €167.000 και €148.355, αντίστοιχα. Όπως μας αναφέρθηκε από τον 
Προϊστάμενο Οικονομικής Διαχείρισης των Κεντρικών Γραφείων, το Κόμμα έχει 
καταστρέψει τα αποκόμματα και τα αδιάθετα λαχεία, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε 
να ελέγξουμε την ορθότητα των καταστάσεων που μας δόθηκαν και να 
επιβεβαιώσουμε το ύψος του εσόδου που καταχωρίστηκε στις οικονομικές 
καταστάσεις. 

(ii) Κατά τον έλεγχο εντοπίσαμε αποδείξεις είσπραξης συνολικής αξίας €25.400, που 
αφορούν σε πώληση λαχείων για την κλήρωση του 2015 που έγινε στις 27.1.2016, για 
τις οποίες υπάρχει το παράδοξο ότι η έκδοση των αποδείξεων είσπραξης, καθώς και η 
κατάθεση στην τράπεζα διενεργήθηκε μεταγενέστερα της κλήρωσης. Ζητήσαμε από το 
Κόμμα διευκρινίσεις αλλά δεν μας δόθηκαν. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα πιο κάτω 
παραδείγματα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας 

Ζητήθηκαν και δεν μας δόθηκαν: 

α. Στοιχεία για τις συναλλαγές του Επαρχιακού Γραφείου Λευκωσίας, για την περίοδο από 1.1.2012 
μέχρι 30.4.2013. Τα αποτελέσματα των συναλλαγών, που αφορούν στην εν λόγω περίοδο, δεν 
περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις, ξεχωριστές και ενοποιημένες, του Κόμματος και η 
επίδρασή τους στις οικονομικές καταστάσεις είναι άγνωστη. 

β. Συμφωνία ποσών Γενικού Καθολικού με τις οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2013. 

γ. Συμφωνία οικονομικών καταστάσεων με την κατάσταση ενοποίησης για το έτος 2013. 

Αρ. 
απόδειξης 

Ημερ. 
απόδειξης 

Περιγραφή Ποσό 
€ 

Ημερ. 
κατάθεσης 

στην 
τράπεζα 

1001288 22.1.2016 Λαχεία 2015 Αρ. λαχνών 
51421-52420 

5.000 11.2.2016 

1001293 12.2.2016 Αγορά λαχνών 2015 Αριθμ. 
Λαχ. 50901-51000 

500 11.2.2016 

1001294 12.2.2016 Αγορά λαχνών 2015 Αριθμ. 
50801-50900 

500 11.2.2016 

1001295 12.2.2016 Αγορά λαχνών 2015 Αριθμ. 
51181-51200 

100 11.2.2016 
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δ. Αποδεικτικά στοιχεία για τις πληρωμές του έτους 2013. 

ε. Καταστάσεις του μικρού ταμείου για το έτος 2013. 

στ. Στοιχεία που να αποδεικνύουν την ημερομηνία κλεισίματος του τραπεζικού λογαριασμού στην 
Ελληνική Τράπεζα με αριθμό 121-01-046966-01. Δεν μας δόθηκαν επίσης αντίγραφα των 
καταστάσεων της τράπεζας για την περίοδο από 1.1.2012 μέχρι και την ημερομηνία κλεισίματός 
του. 

ζ. Αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στις εισπράξεις και πληρωμές που διενεργήθηκαν από τους 
εισπράκτορες κατά την περίοδο από 1.5.2013 μέχρι 31.12.2013, οι οποίες συμψηφίστηκαν αντί να 
καταχωριστούν ξεχωριστά στις οικονομικές καταστάσεις του Επαρχιακού Γραφείου Λευκωσίας.  

η. Μητρώο διπλοτύπων που τηρείται στο Επαρχιακό Γραφείο (εάν υπάρχει) και στο οποίο 
παρουσιάζονται τα διπλότυπα που έχουν παραληφθεί από τα Κεντρικά Γραφεία, οι 
αγορές/εκτυπώσεις από το τυπογραφείο (αντίγραφο του τιμολογίου/παραγγελίας που να 
φαίνεται τι εκτυπώθηκε) και οι χρεώσεις των διπλοτύπων σε λειτουργούς του Επαρχιακού 
Γραφείου. 

θ. Συμφιλίωση των ποσών που παρουσιάζονται στις καταστάσεις μισθοδοσίας με αυτές των 
εγγραφών στο Γενικό Καθολικό για τα έτη 2012-2015. 

ι. Συμφωνία των ποσών πληρωμής των μισθών του φυσικού προσώπου «ΚΕ» που 
παρουσιάζονται στο Γενικό Καθολικό με τα αντίστοιχα ποσά που παρουσιάζονται 
καταστάσεις μισθοδοσίας για τα έτη 2013-2015. 

ια. Αντίγραφα των καταστάσεων μισθοδοσίας και της ΕΠρ7 για το έτος 2013. 

ιβ. Συμφιλίωση της ΕΠρ7 με το Γενικό Καθολικό για τα έτη 2013-2015. 

ιγ. Υποστηρικτικά έγγραφα για την πληρωμή «bonus» στο φυσικό πρόσωπο «ΚΕ» (€1.390, 
22.12.2014). 

ιδ. Αντίγραφο των συμβολαίων των εργοδοτουμένων, εάν υπάρχουν.  

4. Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 

Ζητήθηκαν και δεν μας δόθηκαν: 

α. Αποδεικτικά πληρωμών – τιμολόγια για τα έτη 2015 και 2016. 

β. Τραπεζικές καταστάσεις (bank statements) για τα έτη 2015 και 2016. 

γ. Κατάσταση αναφορικά με τις εισπράξεις και πληρωμές που διενεργήθηκαν από το ταμείο 
(petty cash) του Επαρχιακού Γραφείου. 

δ. Οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2015. 

ε. Κατάσταση με τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την υπογραφή των επιταγών του 
Επαρχιακού Γραφείου. 
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στ. Διευκρινίσεις αναφορικά με τις διαφορές που παρουσιάζουν τα συνολικά έξοδα του 
Επαρχιακού Γραφείου Λεμεσού, τα οποία σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις 
ανέρχονται σε €76.834 για το 2013 και €115.738 για το 2014, ενώ σύμφωνα με τις αναλύσεις 
που μας δόθηκαν ανέρχονται σε €71.091 για το 2013 και €115.038 για το 2014. 

ζ. Ανάλυση των ποσών που περιλαμβάνονται σε κάθε κατηγορία εσόδων και εξόδων των 
οικονομικών καταστάσεων που μας δόθηκαν. 

η. Μηνιαία ανάλυση αναφορικά με τους μισθούς των υπαλλήλων του Επαρχιακού Γραφείου, η 
οποία να συμφωνεί με τις οικονομικές καταστάσεις και να περιλαμβάνει τα ποσά που 
αφορούν στον μικτό μισθό, εισφορές υπαλλήλων, εισφορές εργοδότη, φόρου εισοδήματος, 
άλλες αποκοπές και καθαρό μισθό, καθώς και αποδεικτικά για τα πιο πάνω. 

θ. Μητρώο διπλοτύπων που τηρείται στο Επαρχιακό Γραφείο (εάν υπάρχει), στο οποίο να 
παρουσιάζονται τα διπλότυπα που έχουν παραληφθεί από τα Κεντρικά Γραφεία, οι 
αγορές/εκτυπώσεις από το τυπογραφείο (αντίγραφο του τιμολογίου/παραγγελίας που να 
φαίνεται τι εκτυπώθηκε) και οι χρεώσεις των διπλοτύπων σε λειτουργούς του Επαρχιακού 
Γραφείου. 

5. Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας 

Ζητήθηκαν και δεν μας δόθηκαν: 

α. Οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2012 και 2015. 

β. Ισοζύγιο, Λογαριασμοί Γενικού Καθολικού (ledger) (για τα έτη 2012-2016) και συμφιλίωση 
των ποσών των ισοζυγίων με τα ποσά των οικονομικών καταστάσεων (όπου εφαρμόζεται). 

γ. Αποδεικτικά πληρωμών – τιμολόγια (για τα έτη 2012-2016). 

δ. Καταστάσεις μισθολογίου, κατάσταση μισθολογίου Ε.Πρ. 7, όπως υποβλήθηκε στο Τμήμα 
Φορολογίας, αποδείξεις για πληρωμές κοινωνικών ασφαλίσεων (για τα έτη 2012-2016).  

ε. Τραπεζικές καταστάσεις (bank statements) και καταστάσεις συμφιλίωσης (reconciliations) 
για τα έτη 2012-2016. 

στ. Συμφωνίες με τράπεζες, αν υπάρχουν, για παρατραβήγματα ή δάνεια.  

ζ. Κατάσταση με τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την υπογραφή των επιταγών του 
Επαρχιακού Γραφείου. 

η. Μητρώο διπλοτύπων που τηρείται στο Επαρχιακό Γραφείο (εάν υπάρχει) και στο οποίο να 
παρουσιάζονται τα διπλότυπα που έχουν παραληφθεί από τα Κεντρικά Γραφεία, οι αγορές/ 
εκτυπώσεις από το τυπογραφείο (αντίγραφο του τιμολογίου/παραγγελίας που να φαίνεται 
τι εκδόθηκε) και οι εκδόσεις των διπλοτύπων σε λειτουργούς του Επαρχιακού Γραφείου. 

θ. Κατάσταση εισπράξεων και πληρωμών που διενεργήθηκαν από το ταμείο (petty cash) του 
Επαρχιακού Γραφείου. 
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6. Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου 

Ζητήθηκαν και δεν μας δόθηκαν: 

α. Οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2012 και 2015. 

β. Κατάσταση εισπράξεων και πληρωμών που διενεργήθηκαν από το ταμείο (petty cash) του 
Επαρχιακού Γραφείου. 

γ. Καταστάσεις τραπεζών για τους πιο κάτω λογαριασμούς: 

(i) Τράπεζα Κύπρου, αριθμός λογαριασμού 0550-01-061983, για τις περιόδους 1.6.2014 – 
30.6.2014 και 1.2.2016 – 28.2.2016.  

(ii) Τράπεζα Κύπρου, αριθμός λογαριασμού 0550-01-056262, για τις περιόδους 1.11.2012 
– 30.11.2012 και 1.6.2014 – 30.6.2014. 

(iii) ΣΠΕ Μακράσυκας Λ/κας-Επαρ. Αμμοχώστου Λτδ, αριθμός λογαριασμού 4085760-3, για 
τις περιόδους από 1.1.2012 μέχρι 31.12.2014 και από 1.7.2015 μέχρι 31.12.2016. 

δ. Μητρώο διπλοτύπων που τηρείται στο Επαρχιακό Γραφείο, στο οποίο να παρουσιάζονται τα 
διπλότυπα που έχουν παραληφθεί από τα Κεντρικά Γραφεία, οι αγορές/εκτυπώσεις από το 
τυπογραφείο (αντίγραφο του τιμολογίου/παραγγελίας που να φαίνεται τι εκτυπώθηκε) και 
οι εκδόσεις των διπλοτύπων σε λειτουργούς του Επαρχιακού Γραφείου. 

7. Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 

Ζητήθηκαν και δεν μας δόθηκαν: 

α. Οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2012. 

β. Μηνιαία ανάλυση των μισθών των υπαλλήλων του Επαρχιακού Γραφείου, η οποία να 
περιλαμβάνει τα ποσά του μικτού μισθού, των εισφορών υπαλλήλου και εργοδότη, 
αποκοπές για φόρο εισοδήματος, άλλες αποκοπές και τον καθαρό μισθό. Συμφωνία της 
κατάστασης με τις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και αποδεικτικά για τα πιο πάνω για την 
περίοδο 2012-2015. Επίσης, η κατάσταση μισθολογίου Ε.Πρ.7, όπως υποβλήθηκε στο Τμήμα 
Φορολογίας. 

γ. Κατάσταση εισπράξεων και πληρωμών που διενεργήθηκαν από το ταμείο (petty cash) του 
Επαρχιακού Γραφείου για την περίοδο 2012-2015. 

δ. Κατάσταση με τα άτομα που ήταν υπεύθυνα για την υπογραφή των επιταγών του 
Επαρχιακού Γραφείου για την περίοδο 2012-2015. 

ε. Το μητρώο διπλοτύπων που τηρείται στο Επαρχιακό Γραφείο (εάν υπάρχει) και στο οποίο να 
παρουσιάζονται τα διπλότυπα που έχουν παραληφθεί από τα Κεντρικά Γραφεία, οι 
αγορές/εκτυπώσεις από το τυπογραφείο (αντίγραφο του τιμολογίου/παραγγελίας που να 
φαίνεται τι εκτυπώθηκε) και οι εκδόσεις των διπλοτύπων σε λειτουργούς του Επαρχιακού 
Γραφείου. 
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8. Επαρχιακό Γραφείο Κερύνειας 

Ζητήθηκαν και δεν μας δόθηκαν: 

α. Διπλότυπα εισπράξεων για τα έτη 2012-2016. 

β. Ισοζύγιο, λογαριασμοί Γενικού Καθολικού (ledger) (για τα έτη 2012-2016) και συμφιλίωση 
των ποσών των ισοζυγίων με τα ποσά στις οικονομικές καταστάσεις (όπου εφαρμόζεται). 

γ. Αποδεικτικά πληρωμών – τιμολόγια (για τα έτη 2012-2016). 

δ. Καταστάσεις μισθολογίου, κατάσταση μισθολογίου Ε.Πρ. 7, όπως υποβλήθηκε στο Τμήμα 
Φορολογίας και αποδείξεις πληρωμών κοινωνικών ασφαλίσεων (για τα έτη 2012-2016).  

ε. Τραπεζικές καταστάσεις (bank statements) και καταστάσεις συμφιλίωσης (reconciliations) 
για τα έτη 2012-2016.  

στ. Συμφωνίες με τράπεζες, αν υπάρχουν, για παρατραβήγματα ή δάνεια.  

ζ. Κατάσταση με τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την υπογραφή των επιταγών του 
Επαρχιακού Γραφείου.  

η. Αναλυτικός πίνακας των εισπράξεων του Επαρχιακού Γραφείου για τα έτη 2012-2015 και 
συμφιλίωση των ποσών που καταγράφηκαν με το Γενικό Καθολικό και τις οικονομικές 
καταστάσεις. 

θ. Κατάσταση εισπράξεων και πληρωμών που διενεργήθηκαν από το ταμείο (petty cash) του 
Επαρχιακού Γραφείου. 

ι. Οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2012.  

ια. Μητρώο διπλοτύπων που τηρείται στο Επαρχιακό Γραφείο (εάν υπάρχει) και στο οποίο να 
παρουσιάζονται τα διπλότυπα που έχουν παραληφθεί από τα Κεντρικά Γραφεία, οι 
αγορές/εκτυπώσεις από το τυπογραφείο (αντίγραφο του τιμολογίου/παραγγελίας που να 
φαίνεται τι εκτυπώθηκε) και οι χρεώσεις/εκδόσεις των διπλοτύπων σε λειτουργούς του 
Επαρχιακού Γραφείου. 

9. ΝΕΔΗΣΥ 

Ζητήθηκαν και δεν μας δόθηκαν: 

α. Αποδεικτικά στοιχεία για εισπράξεις που αφορούν στα έτη 2013-2015.  

 2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

Συνολικές εισπράξεις χωρίς αποδεικτικό 106.198 100.231 306.096 
Συνολικές εισπράξεις (ως οι καταστάσεις που 
μας δόθηκαν) 

403.075 267.103 331.937 

Ποσοστό (%) 26 38 92 
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β. Βεβαίωση ότι: 

(i) Δεν τηρείται Γενικό Καθολικό. 

(ii) Δεν εκδίδονται αποδείξεις είσπραξης. 

γ. Οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2012. 

δ. Συμφιλίωση μεταξύ των καταστάσεων των εισπράξεων για τα έτη 2013-2015 που μας έχουν 
δοθεί και των ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της ΝΕΔΗΣΥ, καθώς και με την 
κατάσταση ενοποίησης που ετοιμάστηκε για την ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων 
του ΔΗΣΥ.  

ε. Αντίγραφο της κατάστασης τράπεζας για τον λογαριασμό στην Τράπεζα Κύπρου με αρ. 
010601020195 για τα έτη 2012, 2015 και 2016.  

στ. Κατάσταση/σχετική επιστολή προς την τράπεζα και αντίγραφο πρακτικών, που να φαίνονται 
τα άτομα που ήταν υπεύθυνα για την υπογραφή των επιταγών της ΝΕΔΗΣΥ για την περίοδο 
2012-2013.  

ζ. Αποδεικτικά στοιχεία των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τα έτη 2012-2016 και 
συμφιλίωση των στοιχείων με τις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της ΝΕΔΗΣΥ και με την 
κατάσταση ενοποίησης που ετοιμάστηκε για την ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων 
του ΔΗΣΥ. 

η. Αποδεικτικά στοιχεία των ημερολογιακών εγγραφών που έχουν καταχωριστεί στις 
οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2012-2016, εάν υπάρχουν.  

θ. Διπλότυπα αποδείξεων πληρωμής για τα έτη 2012-2016 (στον φάκελο της Φ.Π.Κ. 
Πρωτοπορίας (Κεντρική Επιτροπή) που μας δόθηκε, εντοπίσθηκε απόδειξη πληρωμής από 
την ΝΕΔΗΣΥ και αφορά στο έτος 2014).  

ι. Η αίτηση για τη συνεργασία CYTA-ΝΕΔΗΣΥ για το έτος 2014. 

ια. Στοιχεία της εταιρείας που ετοιμάζει το μισθολόγιο και το κόστος διεκπεραίωσης της 
εργασίας (ποσό, ημερομηνία πληρωμής, αριθμός επιταγής) για τα έτη 2012-2015. 

ιβ. Καταστάσεις μισθολογίου, κατάσταση μισθολογίου Ε.Πρ. 7, αποδείξεις για πληρωμές 
κοινωνικών ασφαλίσεων (2012-2016). 

ιγ. Πληροφόρηση για το ύψος των ελεγκτικών δικαιωμάτων και το κόστος άλλων υπηρεσιών 
που λήφθηκαν από τους Ιδιώτες Ελεγκτές (π.χ. book keeping fees) (ποσό, ημερομηνία 
πληρωμής, αριθμός επιταγής, δικαιούχος) για τα έτη 2012-2015. 

10. ΓΟΔΗΣΥ 

Ζητήθηκαν και δεν μας δόθηκαν: 

α. Οικονομικές καταστάσεις της ΓΟΔΗΣΥ για το έτος 2012. 
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β. Διπλότυπα εισπράξεων για τα έτη 2012-2016. 

γ. Καταγραφή όλων των αποδείξεων είσπραξης από τα διπλότυπα αποδείξεων και συμφιλίωση 
με τους λογαριασμούς του Γενικού Καθολικού, το ισοζύγιο και τις οικονομικές καταστάσεις. 

δ. Ισοζύγιο, λογαριασμοί Γενικού Καθολικού (ledger) για τα έτη 2012-2016 και συμφιλίωση των 
ποσών στα ισοζύγια με τα ποσά στις οικονομικές καταστάσεις (όπου εφαρμόζεται). 

ε. Αποδεικτικά πληρωμών – τιμολόγια (για τα έτη 2012-2016). 

στ. Καταστάσεις μισθολογίου, κατάσταση μισθολογίου Ε.Πρ. 7, όπως υποβλήθηκε στο Τμήμα 
Φορολογίας, αποδείξεις για πληρωμές κοινωνικών ασφαλίσεων (για το έτος 2012). Επίσης, 
τυχόν επιστολές παραίτησης/απόλυσης/διακοπής συνεργασίας– Σημειώνουμε ότι το έξοδο 
μισθοδοσίας στις οικονομικές καταστάσεις του 2013 είναι μηδέν, ενώ το 2012 υπήρχαν έξοδα 
μισθοδοσίας €12.350. 

ζ. Τραπεζικές καταστάσεις (bank statements) και καταστάσεις συμφιλίωσης (reconciliations) 
για τα έτη 2012-2016 όλων των τραπεζικών λογαριασμών. 

η. Συμφωνίες με τράπεζες αν υπάρχουν παρατραβήγματα ή δάνεια. 

θ. Κατάσταση με τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την υπογραφή των επιταγών της ΓΟΔΗΣΥ. 

11. Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου 

Παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες που έγιναν από μέρους μας, για σκοπούς εξασφάλισης των 
απαραίτητων στοιχείων, από τους Ιδιώτες Ελεγκτές του Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου, για τη 
διεξαγωγή του ελέγχου μας, μέχρι την ημερομηνία ετοιμασίας της παρούσας Έκθεσης, δεν υπήρξε 
ανταπόκριση, πέραν των ελάχιστων στοιχείων που μας αποστάλθηκαν για τις οικονομικές 
καταστάσεις για το έτος 2014.  

12. ΟΝΕ 

Ζητήθηκαν και δεν μας δόθηκαν: 

α. Οικονομικές καταστάσεις της ONE για τα έτη 2012 και 2015. 

β. Κατάσταση στην οποία θα καταγράφονταν όλες οι αποδείξεις είσπραξης από τα διπλότυπα 
αποδείξεων και συμφιλίωσή της με τους λογαριασμούς του Γενικού Καθολικού, το ισοζύγιο 
και τις οικονομικές καταστάσεις  

γ. Στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων, 
περιλαμβανομένων και των πιο κάτω: 

(i) Διπλότυπα εισπράξεων για τα έτη 2012-2016. 

(ii) Ισοζύγια, λογαριασμοί Γενικού Καθολικού (ledger) για τα έτη 2012-2016 και 
συμφιλίωση των ποσών στα ισοζύγια με τα ποσά στις οικονομικές καταστάσεις (όπου 
εφαρμόζεται). 
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(iii) Αποδεικτικά πληρωμών – τιμολόγια (για τα έτη 2012-2016). 

(iv) Καταστάσεις μισθολογίου, καταστάσεις μισθολογίου Ε.Πρ. 7, όπως υποβλήθηκε στο 
Τμήμα Φορολογίας, αποδείξεις για πληρωμές κοινωνικών ασφαλίσεων (για τα έτη 
2013-2015, αν υπάρχουν). 

(v) Τραπεζικές καταστάσεις (bank statements) και καταστάσεις συμφιλίωσης 
(reconciliations) για τα έτη 2012-2016 όλων των τραπεζικών λογαριασμών. 

(vi) Συμβάσεις με τράπεζες (αν υπάρχουν) για παρατραβήγματα ή δάνεια. 

(vii) Κατάσταση με τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την υπογραφή των επιταγών της ΟΝΕ. 

13. Κοινοβουλευτική Ομάδα 

Ζητήθηκαν και δεν μας δόθηκαν: 

α. Κατάσταση με τους βουλευτές που έχουν καταθέσει το γραμματειακό τους επίδομα (μέρος ή 
όλο) στο Κόμμα. 

β. Κατάσταση με τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την υπογραφή των επιταγών της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας. 

γ. Συμβάσεις με τράπεζες (αν υπάρχουν) για τυχόν παρατραβήγματα ή δάνεια. 

14. Ινστιτούτο Περιβάλλοντος 

Ζητήθηκαν και δεν μας δόθηκαν: 

α. Οικονομικές καταστάσεις του Ινστιτούτου για τα έτη 2014 και 2015.  

β. Κατάσταση στην οποία θα καταγράφονταν όλες οι αποδείξεις είσπραξης από τα διπλότυπα 
αποδείξεων και συμφιλίωσή της με τους λογαριασμούς του Γενικού Καθολικού, το ισοζύγιο και 
τις οικονομικές καταστάσεις. 

γ. Στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων του 
Ινστιτούτου, περιλαμβανομένων και των πιο κάτω: 

(i) Διπλότυπα εισπράξεων για τα έτη 2012-2016 (αν υπάρχουν). 

(ii) Αποδεικτικά πληρωμών – τιμολόγια (για τα έτη 2012-2016). 

(iii) Καταστάσεις μισθολογίου, κατάσταση μισθολογίου Ε.Πρ. 7, όπως υποβλήθηκε στο Τμήμα 
Φορολογίας, αποδείξεις πληρωμών για κοινωνικές ασφαλίσεις (για τα έτη 2013-2015 αν 
υπάρχουν). 

(iv) Τραπεζικές καταστάσεις και καταστάσεις συμφιλίωσης για τα έτη 2012-2016 όλων των 
τραπεζικών λογαριασμών.  

(v) Συμβάσεις με τράπεζες (αν υπάρχουν) για παρατραβήγματα ή δάνεια. 
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(vi) Κατάσταση με τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την υπογραφή των επιταγών του 
Ινστιτούτου. 

15. Ινστιτούτο Πολιτισμού 

Ζητήθηκαν και δεν μας δόθηκαν: 

α. Οικονομικές καταστάσεις του Ινστιτούτου για τα έτη 2014 και 2015. 

β. Κατάσταση στην οποία θα καταγράφονταν όλες οι αποδείξεις είσπραξης από τα διπλότυπα 
αποδείξεων και συμφιλίωσή της με τους λογαριασμούς του Γενικού Καθολικού, το ισοζύγιο και 
τις οικονομικές καταστάσεις. 

γ. Στοιχεία για το Ινστιτούτο που χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία των οικονομικών 
καταστάσεων, περιλαμβανομένων και των πιο κάτω: 

(i) Διπλότυπα εισπράξεων για τα έτη 2012-2016. 

(ii) Αποδεικτικά πληρωμών – τιμολόγια (για τα έτη 2012-2016). 

(iii) Καταστάσεις μισθολογίου, κατάσταση μισθολογίου Ε.Πρ. 7, όπως υποβλήθηκε στο Τμήμα 
Φορολογίας, αποδείξεις πληρωμών κοινωνικών ασφαλίσεων (για τα έτη 2013-2015 αν 
υπάρχουν). 

(iv) Τραπεζικές καταστάσεις και καταστάσεις συμφιλίωσης για τα έτη 2012-2016 όλων των 
τραπεζικών λογαριασμών.  

(v) Συμβάσεις με τράπεζες, αν υπάρχουν, για παρατραβήγματα ή δάνεια. 

(vi) Κατάσταση με τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την υπογραφή των επιταγών του 
Ινστιτούτου. 

16. Οργάνωση Πρεσβυτέρων Πολιτών 

Ζητήθηκαν και δεν μας δόθηκαν: 

α. Οικονομικές καταστάσεις της Οργάνωσης για τα έτη 2014 και 2015. 

β. Κατάσταση στην οποία θα καταγράφονταν όλες οι αποδείξεις είσπραξης από τα διπλότυπα 
αποδείξεων και συμφιλίωσή της με τους λογαριασμούς του Γενικού Καθολικού, το ισοζύγιο 
και τις οικονομικές καταστάσεις. 

γ. Στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων της 
Οργάνωσης, περιλαμβανομένων και των πιο κάτω: 

(i) Διπλότυπα εισπράξεων για τα έτη 2012-2016 (αν υπάρχουν). 

(ii) Αποδεικτικά πληρωμών – τιμολόγια (για τα έτη 2012-2016). 
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(iii) Καταστάσεις μισθολογίου, κατάσταση μισθολογίου Ε.Πρ. 7, όπως υποβλήθηκε στο 
Τμήμα Φορολογίας, αποδείξεις πληρωμών κοινωνικών ασφαλίσεων (για τα έτη 2013-
2015 αν υπάρχουν). 

(iv) Τραπεζικές καταστάσεις και καταστάσεις συμφιλίωσης  για τα έτη 2012-2016 όλων των 
τραπεζικών λογαριασμών. 

(v) Συμβάσεις με τράπεζες στις περιπτώσεις που υπάρχουν παρατραβήγματα ή δάνεια. 

(vi) Κατάσταση με τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την υπογραφή των επιταγών της 
Οργάνωσης. 

17. Ινστιτούτο Γλαύκου Κληρίδη 

Ζητήθηκαν και δεν μας δόθηκαν: 

α. Οικονομικές καταστάσεις του Ινστιτούτου για τα έτη 2014 και 2015. 

β. Στοιχεία για το Ινστιτούτο που χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία των οικονομικών 
καταστάσεων περιλαμβανομένων και των πιο κάτω: 

(i) Διπλότυπα εισπράξεων για τα έτη 2012-2016 (αν υπάρχουν). 

(ii) Κατάσταση στην οποία θα καταγράφονταν όλες οι αποδείξεις είσπραξης από τα 
διπλότυπα αποδείξεων και συμφιλίωση με τους λογαριασμούς του Γενικού Καθολικού, 
το ισοζύγιο και τις οικονομικές καταστάσεις. 

(iii) Αποδεικτικά πληρωμών – τιμολόγια (για τα έτη 2012-2016). 

(iv) Καταστάσεις μισθολογίου, Ε.Πρ. 7 όπως υποβλήθηκε στο Τμήμα Φορολογίας, 
αποδείξεις πληρωμών κοινωνικών ασφαλίσεων (για τα έτη 2013-2015 αν υπάρχουν). 

(v) Τραπεζικές καταστάσεις και καταστάσεις συμφιλίωσης για τα έτη 2012-2016 όλων των 
τραπεζικών λογαριασμών.  

(vi) Συμβάσεις με τράπεζες, αν υπάρχουν, για παρατραβήγματα ή δάνεια. 

(vii) Κατάσταση με τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την υπογραφή των επιταγών του 
Ινστιτούτου. 

18. Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία 

α. Για αριθμό εισπράξεων, όπως αναφέρονται πιο κάτω, δεν έχουν εντοπισθεί αποδεικτικά 
στοιχεία. 

 2013 2014 2015 
Εισπράξεις χωρίς αποδεικτικό €17.243 €72.438 €17.784 
Συνολικές εισπράξεις (ως οι 
καταστάσεις που μας δόθηκαν) 

€92.044 €165.217 €33.246 

Ποσοστό 19% 44% 53% 
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β. Ζητήθηκαν και δεν δόθηκαν: 

(i) Οικονομικές καταστάσεις της Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία για τα έτη 2012-2015 στις οποίες να 
περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα όλων των τμημάτων της. 

(ii) Κατάσταση στην οποία θα καταγράφονταν όλες οι αποδείξεις είσπραξης από τα 
διπλότυπα αποδείξεων και συμφιλίωση της με τους λογαριασμούς του Γενικού 
Καθολικού, το ισοζύγιο και τις οικονομικές καταστάσεις. 

(iii) Στοιχεία για την Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία και των Τμημάτων της που χρησιμοποιήθηκαν για 
την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων περιλαμβανόμενων και των πιο κάτω: 

 Διπλότυπα εισπράξεων για τα έτη 2012-2016. 

 Ισοζύγιο, λογαριασμοί Γενικού Καθολικού (ledger) για τα έτη 2012-2016 και 
συμφιλίωση με το Ισοζύγιο και τις οικονομικές καταστάσεις.  

 Αποδεικτικά πληρωμών – τιμολόγια (για τα έτη 2012-2016). 

 Καταστάσεις μισθολογίου, κατάσταση μισθολογίου Ε.Πρ. 7, αποδείξεις για 
πληρωμές κοινωνικών ασφαλίσεων (2012-2016). 

 Καταστάσεις τραπεζικών λογαριασμών και συμφιλίωσή τους με το Γενικό 
Καθολικό (για τα έτη 2012-2016) όλων των τραπεζικών λογαριασμών της Φ.Π.Κ. 
Πρωτοπορία και των Τμημάτων της. 

 Κατάσταση εισπράξεων και πληρωμών που διενεργήθηκαν από το ταμείο (petty 
cash) της Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία και των Τμημάτων της. 

 Συμβάσεις με τράπεζες, αν υπάρχουν, για παρατραβήγματα ή δάνεια. 

 Κατάσταση με τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την υπογραφή των επιταγών της 
Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία και των Τμημάτων της.
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Παράρτημα 4 – Αξιολόγηση ανεξαρτησίας οντοτήτων, σε σχέση με το 
Κόμμα 

1. Επαρχιακά Γραφεία 

Σύμφωνα με το καταστατικό του ΔΗΣΥ: 

 Άρθρο 10.1: Στα συλλογικά όργανα του Κόμματος περιλαμβάνονται τα Επαρχιακά Συμβούλια 
και οι Επαρχιακές Γραμματείες. 

 Άρθρο 22.3: Αρμοδιότητες Πολιτικού Γραφείου «Εποπτεύει και συντονίζει τις εργασίες όλων 
των αξιωματούχων και υφισταμένων συλλογικών οργάνων που ιεραρχικά υπάγονται σε αυτό, 
συμπεριλαμβανομένων και των Επαρχιακών Συμβουλίων...». 

 Άρθρο 46.4: «Ο κάθε Επαρχιακός Οικονομικός Διαχειριστής, σε συνεργασία με την αντίστοιχη 
Επαρχιακή Γραμματεία, καταρτίζει τον Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της Επαρχίας του, 
τον οποίο υποβάλλει κάθε Σεπτέμβριο στην Κεντρική Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης για 
έγκριση και ενσωμάτωση στον Ενιαίο Οικονομικό Προϋπολογισμό του Κόμματος για το 
επόμενο έτος. Ο ενιαίος και οι επί μέρους οικονομικοί προϋπολογισμοί κατατίθενται προς 
έγκριση στο Πολιτικό Γραφείο και στο Ανώτατο Συμβούλιο».  

 Άρθρο 46.8: «Κανένα όργανο του Κόμματος, Κεντρικό ή Επαρχιακό, δεν δικαιούται χωρίς την 
προηγούμενη έγκριση του Πολιτικού Γραφείου να προβαίνει σε αγορά περιουσιακών 
στοιχείων, ή να συνάπτει δάνεια ή /και να επιβαρύνει με οποιοδήποτε τρόπο την περιουσία 
του Κόμματος».  

Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι τα Επαρχιακά Γραφεία: 

α. Δεν έχουν δικό τους καταστατικό. 

β. Δεν λαμβάνουν ξεχωριστή χρηματοδότηση από το Κράτος. 

γ. Δεν έχουν ξεχωριστό μητρώο μελών και δεν έχουν δικό τους πειθαρχικό συμβούλιο. Τηρείται 
ένα μητρώο μελών ΔΗΣΥ, για τα Επαρχιακά και τα Κεντρικά Γραφεία και οι συνδρομές 
εισπράττονται κυρίως από τα Επαρχιακά γραφεία. 

δ. Δεν είναι γραμμένα ως ξεχωριστές οντότητες, π.χ. ιδρύματα/λέσχες. 

ε. Οι ξεχωριστοί Προϋπολογισμοί ενσωματώνονται σε αυτόν του Κόμματος. 

στ. Οι Επαρχιακές Επιτροπές είναι μέλη των συλλογικών οργάνων του ΔΗΣΥ. 

ζ. Η απόφαση διάλυσης/αναδιοργάνωσης λαμβάνεται κεντρικά. 

η. Κάποια Επαρχιακά Γραφεία λαμβάνουν χρηματοδότηση από τα Κεντρικά Γραφεία πέραν του 
10% των συνολικών εσόδων τους. 

θ. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις, στις οποίες στεγάζονται ανήκουν στα Κεντρικά Γραφεία και δεν 
φαίνεται να πληρώνουν ενοίκιο. 
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ι. Σύμφωνα με τον περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο, για να οριστεί κάποια οντότητα ως πολιτικό 
κόμμα πρέπει να έχει Παγκύπρια εμβέλεια, η οποία διασφαλίζεται μέσω των Επαρχιακών 
Γραφείων.  

ια.  Σύμφωνα με το καταστατικό του ΔΗΣΥ, το Πολιτικό Γραφείο εποπτεύει και συντονίζει τα 
Επαρχιακά Συμβούλια και κανένα Επαρχιακό όργανο δεν δικαιούται, χωρίς την προηγούμενη 
έγκριση του Πολιτικού Γραφείου, να αγοράσει περιουσιακά στοιχεία ή να συνάψει δάνεια ή 
να επιβαρύνει με οποιονδήποτε τρόπο την περιουσία του Κόμματος. 

ιβ.  Σύμφωνα με τον περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο Ν171(Ι)/2015, στον ορισμό του κόμματος 
περιλαμβάνονται ξεκάθαρα πλέον και τα Επαρχιακά Γραφεία. Στη σχετική γνωμάτευση της 
Νομικής Υπηρεσίας, ημερ. 31.7.2018, αναφέρεται ότι «μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο νέος 
ορισμός για το οικονομικό έτος που λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2015». 

Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι τα Επαρχιακά Γραφεία του Κόμματος αποτελούν μέρος του 
Κόμματος.  

2. Κομματικές Οργανώσεις Εξωτερικού (ΚΟΕ). 
Σύμφωνα με το καταστατικό του ΔΗΣΥ: 

 Άρθρο 10.1: Στα συλλογικά όργανα του Κόμματος περιλαμβάνονται τα Συμβούλια των ΚΟΕ 
και οι Γραμματείες των ΚΟΕ. 

 Άρθρο 22.3: Το Πολιτικό Γραφείο «Εποπτεύει και συντονίζει τις εργασίες όλων των 
αξιωματούχων και υφισταμένων συλλογικών οργάνων που ιεραρχικά υπάγονται σε αυτό, 
συμπεριλαμβανομένων και των Συμβουλίων των ΚΟΕ». 

 Άρθρο 67: «Κάθε Κομματική Οργάνωση Εξωτερικού, κατ’ επέκταση και τα συλλογικά όργανα 
της, είναι Καταστατικά ισότιμη προς την Επαρχιακή Οργάνωση και τα Επαρχιακά Συλλογικά 
Όργανα του Κόμματος».  

 Άρθρο 46.8: «Κανένα όργανο του Κόμματος, Κεντρικό ή Επαρχιακό, δεν δικαιούται χωρίς την 
προηγούμενη έγκριση του Πολιτικού Γραφείου να προβαίνει σε αγορά περιουσιακών 
στοιχείων, ή να συνάπτει δάνεια ή /και να επιβαρύνει με οποιοδήποτε τρόπο την περιουσία 
του Κόμματος».  

Από τα πιο πάνω, φαίνεται ότι οι ΚΟΕ αποτελούν μέρος του Κόμματος. 

3. Τοπικές Επιτροπές. 
Σύμφωνα με το καταστατικό του ΔΗΣΥ: 

 Άρθρο 10.1: Στα συλλογικά όργανα του Κόμματος περιλαμβάνονται και οι Επιτροπές των 
Τοπικών Οργανώσεων. 

 Άρθρο 61.7: Επαρχιακή Γραμματεία. «Παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία των Τοπικών 
Επιτροπών και παρεμβαίνει διορθωτικά με σκοπό την καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία».  
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 Άρθρο 46.8: «Κανένα όργανο του Κόμματος, Κεντρικό ή Επαρχιακό, δεν δικαιούται χωρίς την 
προηγούμενη έγκριση του Πολιτικού Γραφείου να προβαίνει σε αγορά περιουσιακών 
στοιχείων, ή να συνάπτει δάνεια ή/και να επιβαρύνει με οποιοδήποτε τρόπο την περιουσία 
του Κόμματος».  

Από τα πιο πάνω, φαίνεται ότι οι Τοπικές Επιτροπές αποτελούν μέρος των Επαρχιακών Γραφείων 
και κατ’ επέκταση του Κόμματος. 

4. Κοινοβουλευτική Ομάδα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 22.4 του καταστατικού του ΔΗΣΥ, το Πολιτικό Γραφείο «Εποπτεύει τις 
Κοινοβουλευτικές εργασίες, τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές του Κόμματος και καθορίζει το πλαίσιο 
πολιτικής και τακτικής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας». Σημειώνουμε ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα 
δεν έχει δικό της καταστατικό.  

Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα αποτελεί μέρος του Κόμματος. 

Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι, τα αποτελέσματα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας περιλαμβάνονται 
στην κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κόμματος για το έτος 2012, όπως υποβλήθηκαν στην 
Υπηρεσία μας, ενώ στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για τα έτη 2013-2014 
δεν περιλαμβάνονταν. 

5. Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία. 

Σύμφωνα με το καταστατικό της ΝΕΔΗΣΥ: 

 Άρθρο 7: «Η Εκτελεστική Επιτροπή της Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία θεωρείται ως σώμα της ΝΕΔΗΣΥ, 
πλην όμως δεν υπάγεται στον ιεραρχικό χάρτη, καθ’ ότι αποτελεί αυτόνομο όργανο το οποίο 
διατηρεί δικό της καταστατικό και κανονισμούς». 

 Άρθρο 33.1: «Η φοιτητική Οργάνωση του Κόμματος είναι η Πρωτοπορία η οποία αποτελεί το 
φοιτητικό τμήμα της ΝΕΔΗΣΥ». 

 Άρθρο 34.2: Ο Πρόεδρος της Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία «Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των 
φοιτητικών μελών της ΝΕΔΗΣΥ στους τόπους σπουδών τους, είτε στο εξωτερικό είτε στο 
εσωτερικό». 

 Άρθρο 34.3: «Μεριμνά δε για την εγγραφή των μελών της που περατώνουν τις σπουδές τους 
στην ΝΕΔΗΣΥ και τον ΔΗΣΥ». 

 Άρθρο 34.4: «Αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ των φοιτητών προς τη ΝΕΔΗΣΥ και 
προβάλλει τις θέσεις τους στα ειδικά θέματα καταρτισμού εκπαιδευτικής πολιτικής και 
φοιτητικών προβλημάτων». 
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Σχετικά αναφέρουμε ότι από έρευνα στο διαδίκτυο εντοπίσαμε τα ακόλουθα Τμήματα της Φ.Π.Κ. 
Πρωτοπορίας: 

 Ηνωμένου Βασιλείου (σύμφωνα με το καταστατικό της, αποτελεί φοιτητικό τμήμα της 
ΝΕΔΗΣΥ). 

 Αθήνας (σύμφωνα με το καταστατικό της, αποτελεί φοιτητικό τμήμα της ΝΕΔΗΣΥ). 

 Θεσσαλονίκης (σύμφωνα με το καταστατικό της, αποτελεί φοιτητικό τμήμα της ΝΕΔΗΣΥ). 

 Ιωαννίνων (σύμφωνα με το καταστατικό της, αποτελεί φοιτητικό τμήμα της ΝΕΔΗΣΥ). 

 Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 Ρεθύμνου. 

 ΤΕΠΑΚ. 

 Πάτρα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δόθηκαν από την ΝΕΔΗΣΥ, η Εκτελεστική Επιτροπή της Φ.Π.Κ. 
Πρωτοπορία είχε τα πιο κάτω έσοδα τα έτη 2013, 2014 και 2015. 

 2013 

€ 

2014 

€ 

2015 

€ 

Έσοδα από:    

ΝΕΔΗΣΥ 30.700 60.000 15.462 

ΔΗΣΥ - 1.500  

Κοινοβουλευτική Ομάδα 4.000 7.000  

Σύνολο 34.700 68.500 15.462 

Άλλα έσοδα 54.344 96717 17.784 

Συνολικά έσοδα 92.044 165.217 33.246 

Ποσοστό εσόδων από συνδεδεμένους 
οργανισμούς, ως προς το σύνολο των 
εσόδων της 

38% 41% 47% 

Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι η Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία είναι συνδεδεμένος οργανισμός της ΝΕΔΗΣΥ 
και τα αποτελέσματά της θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της ΝΕΔΗΣΥ και κατ’ 
επέκταση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος. 
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6. Μαθητική Κίνηση (ΜΑ.ΚΙ). 
Σύμφωνα με το καταστατικό της ΝΕΔΗΣΥ: 

α. Άρθρο 35.1: «Η Μαθητική Κίνηση (ΜΑ.ΚΙ) αποτελεί Παγκύπρια Οργάνωση η οποία λειτουργεί 
με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας και το παρόν Καταστατικό». 

β. Άρθρο 35.4: «Οι Επαρχιακοί Γραμματείς της Μαθητικής Κίνησης καθώς και οι εκπρόσωποι 
της Επαρχιακής ΜΑ.ΚΙ (μαθητές) που εκλέγονται με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας της, 
είναι υπόλογοι και στην Επαρχιακή Γραμματεία της ΝΕΔΗΣΥ και στον Γραμματέα Μαθητικής 
Κίνησης». 

Από τα πιο πάνω, φαίνεται ότι η ΜΑ.ΚΙ είναι συνδεδεμένος οργανισμός της ΝΕΔΗΣΥ και τα 
αποτελέσματά της θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της ΝΕΔΗΣΥ και κατ’ 
επέκταση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος.
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 Παράρτημα 5 – Επίδραση αποτελεσμάτων Επαρχιακών Γραφείων και Κοινοβουλευτικής Ομάδας στις ξεχωριστές 
οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος 

 2012 2013 2014 2015 

  Λογαριασμός 
εσόδων και 

εξόδων 

 Διορθώσεις   Ποσοστό 
επίδρασης 

λάθους  

 Οικονομικές 
καταστάσεις 

 Διορθώσεις  Ποσοστό 
επίδρασης 

λάθους 

 Οικονομικές 
καταστάσεις  

 Διορθώσεις   Ποσοστό 
επίδρασης 

λάθους 

 Οικονομικές 
καταστάσεις  

Διορθώσεις Ποσοστό 
επίδρασης 

λάθους 

€   € %  €  € % € € % € €  % 

Εισοδήματα 1.764.465 52.233 3% 1.414.127 391.858 28% 1.841.933 472.011 26% 1.852.690 51.871 3% 

Κρατική χορηγία 1.268.968 - 0% 1.268.968 - 0% 1.268.968 - 0% 1.216.984 - 0% 

Έσοδα 
εκδηλώσεων 

 
33.800 100% - - 0% - - 0% - 13.380 0% 

Συνδρομές και 
εισφορές 

476.957 18.425 4% 116.726 260.412 223% 519.575 217.129 42% 578.836 38.491 7% 

Διάφορα έσοδα 18.540 8 0% 28.433 48.204 170% 53.390 188.582 353% 56.870 - 0% 

Επίδομα 
γραμματειακής 
υπηρεσία 
βουλευτών 

- - 0% - 83.242 0% 
 

66.300 100% 
 

- 0% 

Έξοδα (1.531.127) (63.904) 4% (2.291.532) (412.026) 18% (1.814.008) (371.934) 21% (1.909.491) (37.641) 2% 

Μισθοί 
προσωπικού 

(734.544) (57.620) 8% (688.335) (214.243) 31% (749.905) (241.437) 32% (995.221) (32.424) 3% 

Συνέδρια (141.943) - 0% (74.084) (10.259) 14% (41.551) (86.857) 209% (32.022) - 0% 

Πρεκλογικές 
εκστρατείες 

(73.500) - 0% (354.247) (20.204) 6% (225.309) (12.403) 6% (41.564) - 0% 

Έξοδα διοίκησης (295.597) (20.613) 7% (305.938) (163.186) 53% (376.185) (121.223) 32% (347.074) (20.667) 6% 
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 2012 2013 2014 2015 

  Λογαριασμός 
εσόδων και 

εξόδων 

 Διορθώσεις   Ποσοστό 
επίδρασης 

λάθους  

 Οικονομικές 
καταστάσεις 

 Διορθώσεις  Ποσοστό 
επίδρασης 

λάθους 

 Οικονομικές 
καταστάσεις  

 Διορθώσεις   Ποσοστό 
επίδρασης 

λάθους 

 Οικονομικές 
καταστάσεις  

Διορθώσεις Ποσοστό 
επίδρασης 

λάθους 

€   € %  €  € % € € % € €  % 

Ζημιές από 
επενδύσεις 

 
- 0% (12.868) - 0% 

 
- 0% - - 0% 

Εισφορές σε 
συνδεδεμένους 

(89.579) 14.372 -16% - 2.245 0% 
 

90.975 -34% (208.796) 16.043 -8% 

Έξοδα 
χρηματοδότησης 

(195.964) (43) 0% (118.465) (5.948) 5% (152.563) (446) 0% (284.814) (50) 0% 

Έλλειμμα 
επανεκτίμησης 
στοιχείων 
ενεργητικού 

 
- 0% (737.595) - 0% 

 
- 0% 

 
- 0% 

Αποσβέσεις 
 

-   - (431) 0% 
 

(543) 100% 
 

(543) 100% 

Ισολογισμός                         

Ενεργητικό       4.272.931 15.168 0% 4.126.657 44.077 1% 4.116.370 7.974 0% 

Ακίνητα, 
εγκαταστάσεις 
και εξοπλισμός 

      4.140.629 2.155 0% 4.053.503 2.172 0% 3.955.828 1.629 0% 

Διάφορες 
απαιτήσεις 

      8.181 - 0% 2.153 1.251 58% 2.618 - 0% 

Μετρητά στην 
τράπεζα και στο 
ταμείο 

      124.121 13.013 10% 71.001 40.654 57% 157.924 6.345 4% 
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 2012 2013 2014 2015 

  Λογαριασμός 
εσόδων και 

εξόδων 

 Διορθώσεις   Ποσοστό 
επίδρασης 

λάθους  

 Οικονομικές 
καταστάσεις 

 Διορθώσεις  Ποσοστό 
επίδρασης 

λάθους 

 Οικονομικές 
καταστάσεις  

 Διορθώσεις   Ποσοστό 
επίδρασης 

λάθους 

 Οικονομικές 
καταστάσεις  

Διορθώσεις Ποσοστό 
επίδρασης 

λάθους 

€   € %  €  € % € € % € €  % 

Αποθεματικά       (681.195) 76.423 -11% (709.120) 71.148 -10% (652.319) (7.669) 1% 

Αρχή του έτους       (1.558.600) 56.255 -4% (681.195) 171.225) -25% (709.120) 6.561 -1% 

(Κέρδος)/Ζημιά 
έτους 

      877.405 20.168 2% (27.925) (100.077) 358% 56.801 (14.230) -25% 

Παθητικό       (3.591.735) -91.591 3% (3.417.537) (115.225) 3% (3.464.051) (305) 0% 

Δάνεια και 
χρηματοδοτήσεις 

      (3.459.214) - 0% (2.746.965) - 0% (3.115.832) - 0% 

Τραπεζικά 
παρατραβήγματα 

      (5.413) -971 18% (94.179) - 0% (7.180) - 0% 

Τρέχουσες δόσεις 
μακροπρόθεσμων 
δανείων 

      (116.000) - 0% (576.000) - 0% (310.000) - 0% 

Εμπορικές και 
λοιπές 
υποχρεώσεις 

      (11.108) -90.620 816% (393) (115.225) 29319% (31.039) (305) 1% 
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 Παράρτημα 6 – Μη τήρηση ορθών λογιστικών βιβλίων 

1. Κεντρικά Γραφεία 

α. Ο λογαριασμός μετρητών φαίνεται ότι λειτουργεί ως ενδιάμεσος λογαριασμός για την 
καταχώριση εγγραφών, με αποτέλεσμα να περιπλέκεται η όλη διαδικασία καταχώρισης 
συναλλαγών στο Γενικό Καθολικό και να αυξάνεται ο κίνδυνος μη εντοπισμού λανθασμένων 
συναλλαγών. 

β. Οι εισπράξεις και οι πληρωμές του Κόμματος καταχωρίζονται στα λογιστικά βιβλία την 
ημερομηνία που εμφανίζεται το ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό του Κόμματος αντί όταν 
διενεργούνται. 

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 τους οποίους 
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. 

 Σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από το Λογιστήριο της Βουλής των Αντιπροσώπων, κατά 
τα έτη 2012, 2013, 2014 και 2015 καταβλήθηκαν ποσά ύψους €815.672, €839.035, €842.309 
και €854.265, 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 
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και αποχώρησης 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 έξοδο των μισθών των Κοινοβουλευτικών Συνεργατών, ούτε 
για το έσοδο της χορηγίας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κάλυψη της αντιμισθίας 
των Κοινοβουλευτικών Συνεργατών. Επίσης, δεν φαίνεται στις οικονομικές καταστάσεις του 
Κόμματος, ξεχωριστές και ενοποιημένες, οποιοδήποτε ποσό ή γνωστοποίηση σχετικά με το 
έσοδο και έξοδο που αφορά στους μισθούς των Κοινοβουλευτικών Συνεργατών. 

 Σύσταση: Τόσο η πληρωμή της αντιμισθίας, όσο και η παραχώρηση της κρατικής χορηγίας, 
που αφορά στην αντιμισθία τους, να καταχωρίζονται στα λογιστικά βιβλία του Κόμματος, 
εφόσον η σύμβαση εργοδότησης συνομολογήθηκε μεταξύ του Κοινοβουλευτικού 
Συνεργάτη 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. 

δ. Ποσά κρατικής χορηγίας ύψους €1.268.968 για τα έτη 2012-2014 και €1.216.984 για το έτος 
2015, επιστροφές παραβόλων ύψους €15.400 και ποσό ύψους €2.193 του Κρατικού Ταμείου 
Διαφώτισης που έλαβε το Κόμμα το 2012, κατατέθηκαν στον λογαριασμό της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας στην Ελληνική Τράπεζα και αργότερα μεταφέρθηκαν στον 
τρεχούμενο λογαριασμό του Κόμματος. Στο Γενικό Καθολικό οι εισπράξεις καταχωρίστηκαν 
στον τρεχούμενο λογαριασμό του Κόμματος μόνο, με αποτέλεσμα στα βιβλία του Κόμματος 
να μην αντικατοπτρίζουν την πραγματική διαδρομή των χρημάτων.  

ε. Πιστωτές. 

 Το Κόμμα (Κεντρικά Γραφεία) κατείχε τρεις πιστωτικές κάρτες, για τις οποίες δεν τηρούσε 
ξεχωριστούς λογαριασμούς στο Γενικό Καθολικό. Το υπόλοιπό τους εξοφλείτο μέσω άλλων 
τραπεζικών λογαριασμών, με αποτέλεσμα οι δαπάνες να αναγνωρίζονται όταν πληρώνονταν 
(με την εξόφληση της πιστωτικής κάρτας) και όχι όταν πραγματοποιούνταν. Επίσης, τα 
υπόλοιπα των εν λόγω πιστωτικών καρτών δεν αναγνωρίζονταν στις οικονομικές καταστάσεις 
(σχετική είναι και η παράγραφος 2(ια) του Παραρτήματος 3). Επιπρόσθετα, σημειώνουμε ότι, 
δεν μας δόθηκαν όλες οι τραπεζικές καταστάσεις και φαίνεται να υπάρχουν συναλλαγές που 
δεν έχουν καταχωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις, αφού τα τελικά υπόλοιπα των 
τραπεζικών καταστάσεων που μας δόθηκαν, δεν συμφωνούν με τα αρχικά υπόλοιπα των 
μεταγενέστερων τραπεζικών καταστάσεων, γεγονός που υποδηλοί ότι υπήρχαν συναλλαγές 
στις ενδιάμεσες τραπεζικές καταστάσεις που δεν μας δόθηκαν. 
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στ. Συναλλαγές που καταχωρίστηκαν στις οικονομικές καταστάσεις χωρίς να έχουν καταχωριστεί 
στα λογιστικά βιβλία: 

(i) Ποσό ύψος €13.768, που αφορά σε διαγραφή εισπρακτέων ποσών στα αποθεματικά, 
έχει καταχωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2012 και δεν έχει 
καταχωριστεί στα λογιστικά βιβλία. 

(ii) Στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2015, ποσό αποσβέσεων ύψους €97.901 
παρουσιάζεται ως έξοδο, χωρίς να έχει καταχωριστεί στο Γενικό Καθολικό. 

2. Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας 

Ο λογαριασμός μετρητών φαίνεται ότι λειτουργεί ως ενδιάμεσος λογαριασμός για την καταχώριση 
εγγραφών, με αποτέλεσμα να περιπλέκεται η όλη διαδικασία καταχώρισης συναλλαγών στο Γενικό 
Καθολικό και να αυξάνεται ο κίνδυνος του μη εντοπισμού λανθασμένων συναλλαγών. 
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 Παράρτημα 7 – Προεκλογικές δαπάνες – Προεδρικές εκλογές 2013 

α. Το Κόμμα διατηρούσε τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Κύπρου «Δημοκρατικός 
Συναγερμός Εκλογές 2013». Οι συναλλαγές του λογαριασμού αυτού ελέγχθηκαν από τον 
Ανεξάρτητο Ελεγκτή του Κόμματος και περιλήφθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις του 
Κόμματος για τα έτη 2012 και 2013. 

β. Σε επιστολή του Κόμματος προς την Υπηρεσία μας, ημερ. 10.4.2017, αναφέρεται, μεταξύ 
άλλων, ότι, «Ο συγκεκριμένος τραπεζικός λογαριασμός έχει ανοιχθεί αποκλειστικά και μόνο 
για τις ανάγκες του εκλογικού επιτελείου των προεδρικών εκλογών 2013 εξ ου και φέρει το 
ξεκάθαρο τίτλο «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2013»». Αναφέρεται επίσης ότι 
«από τον αναφερόμενο τραπεζικό λογαριασμό διεκπεραιώνονταν όλες οι οικονομικές 
δραστηριότητες του επιτελείου των προεδρικών εκλογών 2013. Και μάλιστα το εκλογικό 
επιτελείο είχε την δική του ξεχωριστή δομή και με διαφορετικά πρόσωπα διαχείρισης. Ο 
Δημοκρατικός Συναγερμός, σαν το κόμμα που στήριζε την υποψηφιότητα του τότε Προέδρου 
του, ασφαλώς και είχε τη δική του δράση μέσα από το επιτελείο στην επιτυχία του στόχου 
αυτού. Βεβαίως στην συνέχεια αναλάβαμε την υποχρέωση για την διευθέτηση των διαφόρων 
εκκρεμοτήτων και άλλων υποχρεώσεων του επιτελείου μέχρι το οριστικό ξεκαθάρισμα και 
κλείσιμο του λογαριασμού, και είναι και γι’ αυτό τον λόγο που κρίθηκε ορθό να υποβάλουμε 
στις οικονομικές καταστάσεις του κόμματος τη σημείωση για τα έσοδα και έξοδα του 
εκλογικού επιτελείου, συμψηφίζοντας τα, για να δείξουμε το τελικό κόστος που υπέστηκε το 
κόμμα σε αυτό το προεκλογικό». 

γ. Επιπρόσθετα, σημειώνουμε ότι, μέρος των εισπράξεων, για τις οποίες εκδόθηκαν αποδείξεις 
από διπλότυπα είσπραξης με ξεχωριστή αρίθμηση από αυτά του Κόμματος και αναγράφουν 
«Δημοκρατικός Συναγερμός Προεδρικές Εκλογές 2013», κατατέθηκαν στον τρεχούμενο 
λογαριασμό του Κόμματος και μέρος στον λογαριασμό «Δημοκρατικός Συναγερμός Εκλογές 
2013». 

δ. Συνολικές εισπράξεις ύψους €114.000, που φαίνεται να εισπράχθηκαν από τα διπλότυπα 
αποδείξεων είσπραξης που χρησιμοποιήθηκαν από το εκλογικό επιτελείο, φαίνεται να 
χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή δαπανών του εκλογικού επιτελείου. Οι εισπράξεις δεν 
φαίνεται να κατατέθηκαν σε κάποιο τραπεζικό λογαριασμό. Τα αντίστοιχα έσοδα και έξοδα 
δεν έχουν καταχωριστεί στο Γενικό Καθολικό των Κεντρικών Γραφείων και κατ’ επέκταση στις 
οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2012, όπως έγινε με άλλες εισπράξεις που λήφθηκαν 
από αυτά τα διπλότυπα αποδείξεων είσπραξης. 

ε. Όσον αφορά στις εισπράξεις του εκλογικού επιτελείου, αναφέρουμε τα ακόλουθα: 

(i) Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εισπράξεις που σχετίζονται με τις εκλογές, 
σύμφωνα με το Γενικό Καθολικό του Κόμματος, τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις 
αποδείξεις είσπραξης. Παρατηρούμε ότι τα σύνολα δεν συμφωνούν, γεγονός που 
αυξάνει την αβεβαιότητα για την ορθότητα των οικονομικών καταστάσεων. 
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 2012 

€ 

2013 

€ 

Σύνολο 

€ 

 

Γενικό Καθολικό 1.333.963 2.107.536 3.441.499 

Αποδείξεις είσπραξης 1.463.600  2.424.750 3.888.350 

Τραπεζικοί Λογαριασμοί:  

-Δημοκρατικός Συναγερμός Εκλογές 2013 

-τρεχούμενος Κόμματος 

 

1.333.963 

              0 

1.333.963 

 

1.722.627 

   337.000 

2.059.627 

 

3.056.590 

   337.000 

3.393.590 

(ii) Κατά τη διάρκεια του ελέγχου είχαν ζητηθεί από την Υπηρεσία μας (με ηλεκτρονικό 
μήνυμα, ημερ. 7.4.2017, προς τον Προϊστάμενο Οικονομικής Διαχείρισης Κεντρικών 
Γραφείων ΔΗΣΥ) αντίγραφα των τραπεζικών επιταγών για τις καταθέσεις που έγιναν στον 
τραπεζικό λογαριασμό «Δημοκρατικός Συναγερμός Εκλογές 2013». Το σύνολο των 
επιταγών που ζητήσαμε μας έχει παραχωρηθεί ,εκτός από τα αντίγραφα των επιταγών που 
αφορούν σε δύο καταθέσεις ύψους €37.000 και €31.000 που έγιναν στις 21.1.2013, με 
αποτέλεσμα να μην μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τον εισφορέα και την ημερομηνία 
εισφοράς. 

(iii)  Από τον έλεγχο που πραγματοποιήσαμε εντοπίσαμε περιπτώσεις, όπου τα στοιχεία 
που αναγράφονται στις αποδείξεις είσπραξης και τα στοιχεία που αναγράφονται στις 
επιταγές δεν συμφωνούν, με αποτέλεσμα να υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το τι 
πραγματικά ισχύει. 

 Σε 22 περιπτώσεις το όνομα του εισφορέα, όπως καταγράφηκε στην απόδειξη 
είσπραξης, ήταν διαφορετικό από το όνομα του εκδότη της επιταγής.  

 Σε 5 περιπτώσεις, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα, η ημερομηνία της 
επιταγής, η ημερομηνία της απόδειξης είσπραξης και η ημερομηνία της 
κατάθεσης διέφεραν. 

Αρ. 
απόδειξης 

Ημερομηνία  
απόδειξης 
είσπραξης 

Ημερομηνία στην 
επιταγή/έμβασμα 

Ποσό 

(€) 

Ημερομηνία 
κατάθεσης 

Περιγραφή 

684 19.12.2012 10.1.2013 20.000 10.1.2013 Ενίσχυση 
προεκλογικού αγώνα 

708 3.1.2013 31.12.2012 50.000 4.1.2013 Ενίσχυση 
προεκλογικού αγώνα 
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Αρ. 
απόδειξης 

Ημερομηνία  
απόδειξης 
είσπραξης 

Ημερομηνία στην 
επιταγή/έμβασμα 

Ποσό 

(€) 

Ημερομηνία 
κατάθεσης 

Περιγραφή 

710 4.1.2013 28.12.2012 50 7.1.2013 Ενίσχυση 
προεκλογικού αγώνα 

714 8.1.2013 23.12.2012 2.000 9.1.2013 Οικονομική ενίσχυση 
προεκλογικού αγώνα 

717 8.1.2013 15.11.2012, 
20.12.2012, 
10.12.2012, 
28.11.2012 

500.000 9.1.2013 

(2 επιταγές), 
10.1.2013, 
11.1.2013 

Ενίσχυση 
προεκλογικού αγώνα 

(iv) Για εισφορές ύψους €36.000, από διάφορους εισφορείς, όπως αναλύονται στον πιο 
κάτω πίνακα, εκδόθηκαν αποδείξεις είσπραξης (από τα διπλότυπα «Δημοκρατικός 
Συναγερμός Προεδρικές Εκλογές 2013») αλλά οι επιταγές που εκδόθηκαν από τους 
διάφορους εισφορείς ήταν στο όνομα του Κόμματος. Τα ποσά αυτά κατετέθηκαν στον 
τρεχούμενο λογαριασμό του Κόμματος και καταχωρίστηκαν στον λογαριασμό 
εισφορών του Κόμματος. Υπάρχει αβεβαιότητα κατά πόσο τα ποσά που εισπράχθηκαν 
αφορούν σε εισφορές προς το Κόμμα (γενικά), ή σε εισφορές προς το Κόμμα, σχετικά 
με την προεκλογική εκστρατεία του για τις εκλογές του 2013 ή εισφορές προς το 
εκλογικό επιτελείο του υποψηφίου. 

Αρ. απόδειξης Ημερ. 
απόδειξης 

Περιγραφή Ποσό (€) 

735 21.1.2013 «Εταιρεία Γ» - HB99657604 7.000 

735 21.1.2013 «Εταιρεία Γ» - HB99657605 7.000 

735 21.1.2013 «Εταιρεία Γ» - HB99657606 7.000 

736 21.1.2013 «Εταιρεία Δ» - EUROPA 8004726 5.000 

736 21.1.2013 «Εταιρεία Δ» - EURBANK80047264 5.000 

737 21.1.2013 «Εταιρεία Ε» - BOC71526946 5.000 

στ. Όσον αφορά στις δαπάνες του εκλογικού επιτελείου, αναφέρουμε τα ακόλουθα: 

 Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται το σύνολο των δαπανών που έχουν καταχωριστεί στο 
Γενικό Καθολικό του Κόμματος, είτε καταβλήθηκαν μέσω του τρεχούμενου τραπεζικού 
λογαριασμού του Κόμματος είτε από τον τραπεζικό λογαριασμό «Δημοκρατικός Συναγερμός 
Εκλογές 2013» και των δαπανών για τις οποίες μας υποβλήθηκαν αποδεικτικά στοιχεία.  
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Δαπάνες Σύνολο 

€ 

Σύμφωνα με το Γενικό Καθολικό -7189 ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2013 

(2012: €778.657, 2013: €2.288.581) 

3.067.238 

Σύμφωνα με αποδεικτικά στοιχεία 1.380.065 

Δαπάνες χωρίς αποδεικτικά στοιχεία 1.687.173 

Σημειώνουμε ότι οι πλείστες δαπάνες στο Γενικό Καθολικό καταχωρίστηκαν συγκεντρωτικά και δεν 
μας δόθηκε ανάλυση και αντιστοίχιση των ποσών με τα αποδεικτικά στοιχεία που μας υποβλήθηκαν.  

Επίσης, αναφέρουμε ότι εντοπίσθηκαν οι πιο κάτω πληρωμές, οι οποίες, όπως μας αναφέρθηκε, 
δόθηκαν σε μετρητά στα άτομα που φαίνονται πιο κάτω για τη διενέργεια δαπανών για σκοπούς 
προεδρικών εκλογών. Για τις συναλλαγές αυτές δεν δόθηκαν στοιχεία ή βεβαιώσεις, παρόλο που 
ζητήθηκαν με την ΕΕΔ, γεγονός που αυξάνει την αβεβαιότητα για την ορθότητα των οικονομικών 
καταστάσεων, ξεχωριστών και ενοποιημένων. 

Ημερομηνία Φυσικά Πρόσωπα Ποσό (€) 

3.10.2012 φυσικό πρόσωπο «Κ» 50.000 

25.9.2012 φυσικό πρόσωπο «Κ» 50.000 

31.1.2013 φυσικό πρόσωπο «ΚΑ» 10.000 

1.2.2013 φυσικό πρόσωπο «Κ» 10.000 

4.2.2013 φυσικό πρόσωπο «ΚΑ» 10.000 

6.2.2013 φυσικό πρόσωπο «Κ» 3.000 

6.2.2013 φυσικό πρόσωπο «Κ» 7.500 

6.2.2013 φυσικό πρόσωπο «Κ» 25.000 

6.2.2013 φυσικό πρόσωπο «Κ» 40.000 

25.1.2013 φυσικό πρόσωπο «Κ» 200 

Συγκεκριμένα, ζητήσαμε και δεν μας δόθηκαν στοιχεία κατά πόσο: 

α. Οι συναλλαγές αυτές έγιναν με μετρητά, 

β. τα άτομα στα οποία δόθηκαν τα χρήματα εργάζονταν για το εκλογικό επιτελείο, 

γ. τα συγκεκριμένα ποσά χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για πληρωμή εξόδων της 
προεκλογικής εκστρατείας, για τα οποία δεν διατηρούνται οποιαδήποτε αποδεικτικά 
στοιχεία και 

δ. όλες οι εισπράξεις και δαπάνες που αφορούν έχουν καταχωριστεί στο Γενικό Καθολικό του 
Κόμματος και σε ποιο λογαριασμό. 
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Παράρτημα 8 – Διπλότυπα αποδείξεων που δεν μας έχουν δοθεί από το 
Κόμμα 

Κεντρικά Γραφεία:  

1000201 – 1000250 

Επαρχιακό Γραφείο Πάφου:  

0051-0100, 0301-0350, 0601-0650, 6011001-6012000, 0101-0150, 0351-0400, 0751-080, 0151-
0200, 0401-0450, 1001-1050, 0251-0300, 0551-0600, 1051-1100 

Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου:  

3006501-3006650, 3007401-3007450, 3008151-3008200, 3012251-3012300, 3006851-3006900, 
3007451-3007500, 3009701-3009750, 3012501-3012550, 3006951-3007000, 3007501-3007550, 
3010551-3010600, 3012701-3012750, 3007101-3007150, 3007551-3007600, 3010651-3010700, 
3012751-3012800, 3007151-3007200, 3007601-3007650, 3010701-3010750, 3012801-3012850, 
3007201-3007250, 3007651-3007700, 3010751-3010800, 3012851-3012900, 3007301-3007350, 
3007701-3007750, 3011451-3011500, 3013051-3013100, 3007351-3007400,    3007851-3007900,    
3011801-3011850,   3013101-3013150. 

Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας 

00151-00200, 01001-01050, 02351-02400, 4008001-4008600, 

00201-00250, 01101-01150, 02451-02500, 4008701-4008750, 

00251-00300, 01151-01200, 02501-02550, 4008751-4008800, 

00301-00350, 01201-01250, 02551-02600, 4008801-4008850, 

00451-00500, 01401-01450, 02701-02750, 4008851-4008900, 

00501-00550, 01450-01500, 02751-02800, 4008901-4008950, 

00551-00600, 01501-01550,    4008951-4009000, 

00601-00650, 01551-01600,    4009001-4009050, 

00651-00700, 01651-01700,    4009051-4009100, 

00701-00750, 01701-01750,    4009501-4009550, 

00751-00800, 01751-01800,    4009551-4009600, 

01801-01850, 01801-01850.  
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Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 

5009501-5011000, 5012101-5012150, 5012751-5012800, 5013151-5013200, 

5011501-5011550, 5012151-5012200, 5012801-5012850, 5013201-5013250, 

5011551-5011600, 5012201-5012250, 5012851-5012900, 5013251-5013300, 

5011601-5011650, 5012251-5012300, 5012901-5012950, 5013301-5013350, 

5011651-5011700, 5012301-5012350, 5012951-5013000, 5013501-5013550, 

5011851-5011900, 5012551-5012600, 5013001-5013050, 5013551-5013600, 

5011951-5012000, 5012601-5012650, 5013051-5013100, 5012051-5012100, 

5012701-5012750, 5013101-5013150.  

 

Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας 

Όλα τα διπλότυπα αποδείξεων είσπραξης του 2012 

207001-207050, 302551-302600, 057701-057750, 2304451-2304500, 

207051-207100, 302501-302550, 2005001-2302500, 2304501-2304550, 

207651-207700, 057501-057550, 2303301-2303350, 2303401-2303450, 

209001-300000, 057551-057600, 057651-057700. 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΚ/02/2022 

Παράρτημα 9 

Π1 
 

 Παράρτημα 9 – Ανώνυμες εισφορές 

Πίνακας 1: Εισπράξεις 2012 – Κεντρικών Γραφείων 

Αρ. 
απόδειξης 

Ημερ. 
απόδειξης 

Όνομα Περιγραφή Ποσό  

€ 

1000480 2.7.2012 Ανώνυμος Οικονομική ενίσχυση 10.000 

1000481 2.7.2012 Ανώνυμος Οικονομική ενίσχυση 10.000 

1000482 3.7.2012 Ανώνυμος Οικονομική ενίσχυση 10.000 

1000483 3.7.2012 Ανώνυμος Οικονομική ενίσχυση 5.000 

Σύνολο 35.000 

Πίνακας 2: Εισπράξεις 2012 – Εκλογικού Επιτελείου Προεδρικών εκλογών 2013 

Αρ. 
απόδειξης 

Ημερ. 
απόδειξης 

Όνομα Περιγραφή Ποσό  

€ 

602 30.8.2012 Ανώνυμος Ενίσχυση προεκλογικού αγώνα 50.000 

620 18.9.2012 Ανώνυμος Ενίσχυση προεκλογικού αγώνα 10.000 

627 28.9.2012 Ανώνυμος Ενίσχυση προεκλογικού αγώνα 50.000 

629 2.10.2012 Ανώνυμος Ενίσχυση προεκλογικού αγώνα 10.000 

640 15.10.2012 Ανώνυμος Ενίσχυση προεκλογικού αγώνα 10.000 

642 22.10.2012 Ανώνυμος Ενίσχυση προεκλογικού αγώνα 15.000 

644 26.10.2012 Ανώνυμος Ενίσχυση προεκλογικού αγώνα 16.000 

649 5.11.2012 Ανώνυμος Ενίσχυση προεκλογικού αγώνα 10.000 

656 15.11.2012 Ανώνυμος Ενίσχυση προεκλογικού αγώνα 75.000 

678 17.12.2012 Ανώνυμος Οικονομική ενίσχυση 
προεκλογικού αγώνα 

50.000 

704 28.12.2012 Ανώνυμος Εισφορά στον προεκλογικό 
αγώνα 

2.000 

Σύνολο 298.000 
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Πίνακας 3: Εισπράξεις 2013 – Εκλογικού Επιτελείου Προεδρικών εκλογών 2013 

Αρ. 
απόδειξης 

Ημερ. 
απόδειξης 

Όνομα Περιγραφή Ποσό  

€ 

729 18.1.2013 Ανώνυμος Ενίσχυση προεκλογικού αγώνα 30.000 

794 14.2.2013 Ανώνυμος Ενίσχυση προεκλογικού αγώνα 50.000 

798 15.2.2013 Ανώνυμος Ενίσχυση προεκλογικού αγώνα 10.000 

833 4.2.2013 Ανώνυμος Οικονομική ενίσχυση 
προεκλογικού αγώνα 

20.000 

834 4.2.2013 Ανώνυμος Οικονομική ενίσχυση 
προεκλογικού αγώνα 

20.000 

835 4.2.2013 Ανώνυμος Οικονομική ενίσχυση 
προεκλογικού αγώνα 

20.000 

Σύνολο 150.000 
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 Παράρτημα 10 – Αλληλογραφία Ελεγκτικής Υπηρεσίας με το Κόμμα 

 
3 Οι επιστολές αποστάλθηκαν στον Πρόεδρο του Κόμματος.  

Τα τηλεομοιότυπα και τα ηλεκτρονικά μηνύματα αποστάλθηκαν σε άτομα των Επαρχιακών Γραφείων και συνδεδεμένων οργανισμών, τα οποία μας υποδείχθηκαν ως τα 
αρμόδια άτομα για να μας παρέχουν τα στοιχεία που ζητούσαμε. Σε κάποιες περιπτώσεις αποταθήκαμε και στους ιδιώτες ελεγκτές των οντοτήτων αυτών. 

Είδος 
αλληλογραφίας3 

Θέμα Ημερομηνία 
αποστολής από 

Ελεγκτική 
Υπηρεσία 

Ημερομηνία 
απάντησης 

από το Κόμμα 

Σχόλια 

Επιστολή Υποβολή οικονομικών 
καταστάσεων για το έτος 
2012 (ΔΗΣΥ) 

11.4.2016  Επιστολή προς τον Έφορο, με την οποία αναφέρουμε 
ότι ο έλεγχος για τα έτη 2013-2015 δεν μπορεί να 
αρχίσει αν δεν υποβληθεί η κατάσταση εσόδων και 
εξόδων για το έτος 2012. 

Σημειώνουμε ότι προηγήθηκε της εν λόγω επιστολής 
σχετική αλληλογραφία με το Υπουργείο Εσωτερικών, 
σχετική επί του θέματος που αφορούσε σε όλα τα 
πολιτικά κόμματα. 

Επιστολή  Έλεγχος οικονομικών 
καταστάσεων 
δημοκρατικού συναγερμού 

7.2.2017  Επιστολή έναρξης ελέγχου Διενεργήσαμε 
συναντήσεις με λειτουργούς του Κόμματος και των 
συνδεδεμένων οργανισμών, στις οποίες μας 
δόθηκαν κάποια στοιχεία από αυτά που ζητήσαμε 
με την επιστολή έναρξης ελέγχου 

Ηλεκτρονικό 
μήνυμα  

Έλεγχος οικονομικών 
καταστάσεων ΔΗΣΥ 

7.4.2017 12.4.2017 Ηλεκτρονικό μήνυμα ζήτησης στοιχείων 

Επιστολή  Έλεγχος οικονομικών 
καταστάσεων ΔΗΣΥ 

15.5.2017  Επιστολή ζήτησης στοιχείων 
Ζητήθηκε και διεξάχθηκε συνάντηση 
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Είδος 
αλληλογραφίας3 

Θέμα Ημερομηνία 
αποστολής από 

Ελεγκτική 
Υπηρεσία 

Ημερομηνία 
απάντησης 

από το Κόμμα 

Σχόλια 

Τηλεομοιότυπο  Έλεγχος οικονομικών 
καταστάσεων Επαρχιακού 
Γραφείου ΔΗΣΥ Λάρνακας 

26.10.2017 Δεν υπήρξε 
ανταπόκριση 

Τηλεομοιότυπο για ζήτηση στοιχείων 

Ηλεκτρονικό 
μήνυμα  

Έλεγχος οικονομικών 
καταστάσεων Επαρχιακού 
Γραφείου ΔΗΣΥ Πάφου 

27.10.2017 Δεν υπήρξε 
ανταπόκριση 

Ηλεκτρονικό μήνυμα ζήτησης στοιχείων 

Ηλεκτρονικό 
μήνυμα  

Επαρχιακό Γραφείο ΔΗΣΥ 
Κερύνειας – Έλεγχος 
οικονομικών καταστάσεων 

27.10.2017 30.10.2017 Ηλεκτρονικό μήνυμα ζήτησης στοιχείων. 
Αναφέρουν ότι θα μας δοθούν στοιχεία που 
ζητήσαμε, τα οποία τελικά δεν δόθηκαν 

Ηλεκτρονικό 
μήνυμα  

Οικονομικές καταστάσεις 
για το έτος 2013 για το 
Κεντρικό Γραφείο 
Παναγροτικού Συνδέσμου 
Κύπρου 

31.10.2017 Δεν υπήρξε 
ανταπόκριση 

Ηλεκτρονικό μήνυμα ζήτησης στοιχείων 

Ηλεκτρονικό 
μήνυμα  

Οικονομικές καταστάσεις 
για το έτος 2013 για το 
Κεντρικό Γραφείο 
Παναγροτικού Συνδέσμου 
Κύπρου 

20.11.2017 Δεν υπήρξε 
ανταπόκριση 

Ηλεκτρονικό μήνυμα ζήτησης στοιχείων 

Ηλεκτρονικό 
μήνυμα  

Έλεγχος οικονομικών 
καταστάσεων Επαρχιακού 
Γραφείου ΔΗΣΥ Πάφου 

20.11.2017  Ηλεκτρονικό μήνυμα ζήτησης στοιχείων 
Υποβλήθηκαν στοιχεία για έλεγχο 
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Είδος 
αλληλογραφίας3 

Θέμα Ημερομηνία 
αποστολής από 

Ελεγκτική 
Υπηρεσία 

Ημερομηνία 
απάντησης 

από το Κόμμα 

Σχόλια 

Ηλεκτρονικό 
μήνυμα  

Έλεγχος οικονομικών 
καταστάσεων Επαρχιακού 
Γραφείου ΔΗΣΥ Κερύνειας 

20.11.2017 Δεν υπήρξε 
ανταπόκριση 

Ηλεκτρονικό μήνυμα ζήτησης στοιχείων 

Ηλεκτρονικό 
μήνυμα  

Έλεγχος οικονομικών 
καταστάσεων 
Παναγροτικού Συνδέσμου 
Κύπρου για το έτος 2014 
και Επαρχιακού Γραφείου 
Αμμοχώστου για τα έτη 
2012-2015 

20.11.2017 Δεν υπήρξε 
ανταπόκριση 

Ηλεκτρονικό μήνυμα ζήτησης στοιχείων 

Ηλεκτρονικό 
μήνυμα  

Έλεγχος οικονομικών 
καταστάσεων ΝΕΔΗΣΥ για 
τα έτη 2013-2015 

20.11.2017  Ηλεκτρονικό μήνυμα ζήτησης στοιχείων. 
Διενεργήθηκε συνάντηση στις 31.11.2017 στην 
οποία δόθηκαν κάποια στοιχεία και διευκρινήσεις 

Τηλεομοιότυπο  Έλεγχος οικονομικών 
καταστάσεων Επαρχιακού 
Γραφείου ΔΗΣΥ Λάρνακας 

20.11.2017 Δεν υπήρξε 
ανταπόκριση 

Τηλεομοιότυπο για ζήτηση στοιχείων 

Ηλεκτρονικό 
μήνυμα  

Έλεγχος οικονομικών 
καταστάσεων 
Παναγροτικού Συνδέσμου 
Κύπρου για τα έτη 2013-
2015 

8.1.2017 Δεν υπήρξε 
ανταπόκριση 

Ηλεκτρονικό μήνυμα ζήτησης στοιχείων 
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Είδος 
αλληλογραφίας3 

Θέμα Ημερομηνία 
αποστολής από 

Ελεγκτική 
Υπηρεσία 

Ημερομηνία 
απάντησης 

από το Κόμμα 

Σχόλια 

Ηλεκτρονικό 
μήνυμα  

Έλεγχος οικονομικών 
καταστάσεων Οργάνωσης 
Νέων Επιστημόνων (ΟΝΕ) 

12.1.2018 Δεν υπήρξε 
ανταπόκριση 

Ηλεκτρονικό μήνυμα ζήτησης στοιχείων 

Ηλεκτρονικό 
μήνυμα 

Έλεγχος οικονομικών 
καταστάσεων ΓΟΔΗΣΥ 

12.1.2018 12.1.2018 Ηλεκτρονικό μήνυμα ζήτησης στοιχείων. 
Υποβλήθηκαν στοιχεία για έλεγχο 

Ηλεκτρονικό 
μήνυμα  

Έλεγχος οικονομικών 
καταστάσεων ΓΟΔΗΣΥ 

16.1.2018 Δεν υπήρξε 
ανταπόκριση 

Ηλεκτρονικό μήνυμα ζήτησης στοιχείων 

Τηλεομοιότυπο  Έλεγχος οικονομικών 
καταστάσεων Επαρχιακού 
Γραφείου ΔΗΣΥ Λάρνακας 

2.2.2018 Δεν υπήρξε 
ανταπόκριση 

Τηλεομοιότυπο για ζήτηση στοιχείων 

Ηλεκτρονικό 
μήνυμα  

Έλεγχος οικονομικών 
καταστάσεων Επαρχιακού 
Γραφείου ΔΗΣΥ Κερύνειας 

2.2.2018 9.2.2018 Ηλεκτρονικό μήνυμα ζήτησης στοιχείων. 
Δόθηκε μόνο η κατάσταση του τραπεζικού 
λογαριασμού για τα έτη 2015 και 2016 

Ηλεκτρονικό 
μήνυμα  

Έλεγχος οικονομικών 
καταστάσεων Επαρχιακού 
Γραφείου ΔΗΣΥ Πάφου 

2.2.2018 15.2.2018 Ηλεκτρονικό μήνυμα ζήτησης στοιχείων. 
Υποβλήθηκαν διευκρινίσεις 

Ηλεκτρονικό 
μήνυμα  

Έλεγχος οικονομικών 
καταστάσεων ΔΗΣΥ 
Αμμοχώστου για τα έτη 
2012-2015 

6.2.2018  Ηλεκτρονικό μήνυμα ζήτησης στοιχείων. 
Υποβλήθηκαν στοιχεία για έλεγχο 
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4 Στην Ενδιάμεση Επιστολή Διαβεβαιώσεων που στάλθηκε στο Κόμμα, η Υπηρεσία μας ζητούσε όπως της παρασχεθούν τα απαραίτητα στοιχεία που εκκρεμούσαν να 
υποβληθούν στην Υπηρεσίας μας για την ολοκλήρωση του ελέγχου, καθώς επίσης και διαβεβαιώσεις της Διοίκησης του Κόμματος για θέματα που προέκυψαν κατά τον 
έλεγχο. 

Είδος 
αλληλογραφίας3 

Θέμα Ημερομηνία 
αποστολής από 

Ελεγκτική 
Υπηρεσία 

Ημερομηνία 
απάντησης 

από το Κόμμα 

Σχόλια 

Επιστολή Έλεγχος Δημοκρατικού 
Συναγερμού (ΔΗΣΥ) 
σύμφωνα με τις πρόνοιες 
των περί Πολιτικών 
Κομμάτων Νόμων για τα 
έτη 2012 μέχρι 2015 

5.5.2020 Δεν υπήρξε 
ανταπόκριση 

Ενδιάμεση Επιστολή Διαβεβαιώσεων4 

Επιστολή  Έλεγχος Δημοκρατικού 
Συναγερμού (ΔΗΣΥ) για τα 
έτη 2012 μέχρι 2015, με τις 
πρόνοιες των περί 
Πολιτικών Κομμάτων 
Νόμων  

30.11.2021 Δεν υπήρξε 
ανταπόκριση 

Επιστολή ευρημάτων 
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Παράρτημα 11 – Οικονομικές καταστάσεις 






































































































































































































































