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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ
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Γενικός Έφορος Προεδρικής Εκλογής

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. 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. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο παρών έλεγχος διεξήχθηκε
στη βάση των εκθέσεων εκλογικών εξόδων των υποψήφιων, των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τους
υποψήφιους/εκλογικούς αντιπροσώπους/ελεγκτή, της αλληλογραφίας που ανταλλάχθηκε μεταξύ της
Υπηρεσίας μας με τους υποψήφιους/εκλογικούς αντιπροσώπους/ελεγκτή, τον Γενικό Έφορο Προεδρικής
Εκλογής και με τον Έφορο Τήρησης Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων, των αναλυτικών καταστάσεων εσόδων και
δαπανών που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας από τα πολιτικά κόμματα που υποστήριξαν τους υποψήφιους
και από τις καταστάσεις που υποβλήθηκαν από τους διαφημιστικούς φορείς για τις υπηρεσίες που
προσέφεραν σε κάθε υποψήφιο ή για λογαριασμό του.
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.
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1.

Σύνοψη

Οι υποψήφιοι για τις προεδρικές εκλογές έχουν υποχρέωση, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία,
όπως διαβιβάσουν στον Γενικό Έφορο Προεδρικής Εκλογής (Έφορο) τις εκθέσεις εκλογικών
εξόδων για την προεκλογική εκστρατεία τους. Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, αφού ελέγξει
τις υποβληθείσες εκθέσεις, συντάσσει έκθεση αναφορικά με τα ευρήματα του ελέγχου του.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας της
Δημοκρατίας:


Τα κοινοβουλευτικά κόμματα δύναται να λαμβάνουν έκτακτη κρατική επιχορήγηση την
οποία πρέπει να παραχωρήσουν στους υποψήφιους που υποστηρίζουν. Τυχόν αδιάθετη
έκτακτη κρατική επιχορήγηση πρέπει να επιστρέφεται πίσω στο Κράτος.



Πρόσωπα (περιλαμβανομένων και των πολιτικών κομμάτων) πέραν του υποψήφιου ή του
εκλογικού αντιπροσώπου δεν νομιμοποιούνται να λαμβάνουν έσοδα και να διενεργούν
δαπάνες για σκοπούς προώθησης της υποψηφιότητας συγκεκριμένου υποψήφιου.



Δαπάνες που διενεργήθηκαν από τρίτα πρόσωπα για σκοπούς προεδρικών εκλογών, κατά
παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, δεν προσμετρούν στο σύνολο των δαπανών των
υποψήφιων για σκοπούς αξιολόγησης τυχόν υπέρβασης του επιτρεπόμενου ορίου δαπανών
(€1.000.000 + €5.000 προσωπικά έξοδα).

Σκοπός του ελέγχου που διενεργήσαμε είναι:


ο έλεγχος των δαπανών που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 5 της έκθεσης εκλογικών
εξόδων των υποψήφιων για τις προεδρικές εκλογές του 2018,



η διαπίστωση κατά πόσον υπήρξε υπέρβαση του ορίου των επιτρεπόμενων εκλογικών
δαπανών,



ο έλεγχος της παραχώρησης προς και χρήσης/επιστροφής της έκτακτης κρατικής
χρηματοδότησης από τους υποψήφιους και



η διαπίστωση κατά πόσον οι φορείς που προσφέρουν διαφημιστικές υπηρεσίες έχουν
υποβάλει στην Υπηρεσία μας συγκεντρωτικές καταστάσεις για τις υπηρεσίες που παρείχαν
προς τους υποψήφιους ή για λογαριασμό τους.

Ο έλεγχός μας στηρίχθηκε στην υφιστάμενη νομοθεσία και στις σχετικές γνωματεύσεις της
Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και ακολουθήθηκε η ίδια προσέγγιση για όλους τους
υποψήφιους.
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Ο έλεγχός μας χωρίστηκε στα ακόλουθα δύο μέρη:
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Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου είναι τα ακόλουθα:


Και οι εννέα υποψήφιοι που έλαβαν μέρος στις προεδρικές εκλογές του 2018, υπέβαλαν και
δημοσίευσαν την έκθεση εκλογικών εξόδων τους εντός των καθορισμένων από τη νομοθεσία
χρονικών πλαισίων, εκτός από την έκθεση εκλογικών εξόδων του κ. Μηνά η οποία
δημοσιεύθηκε μετά την υποβολή της στον Έφορο.



Οι συνολικές δαπάνες των υποψήφιων, όπως παρουσιάζονται στις εκθέσεις εκλογικών
εξόδων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, ανέρχονται σε:



Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε και σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και τις σχετικές γνωματεύσεις:
o

Δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας κάτι που να υποστηρίζει ότι δεν περιλαμβάνονται
όλες οι δαπάνες για διαφημιστικούς σκοπούς στην παράγραφο 5 της έκθεσης εκλογικών
εξόδων των υποψήφιων, πέραν των ποσών όσων καταγράφονται στον πιο κάτω πίνακα:

Εκπτώσεις διαφημιστικών
φορέων προς υποψήφιους

Αναστασιάδης Λιλλήκας
Νίκος
Γιώργος
€
€
20.504
135

Μαλάς
Σταύρος
€

Φόρος Προστιθέμενης
Αξίας

Μηνά
Μιχάλης
€
5.100

Παπαδόπουλος
Νικόλας
€

92.987

Διαφημιστικές υπηρεσίες

8.000
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o

Αναφορικά με τα ποσά που αφορούν σε εκπτώσεις μεταξύ διαφημιστικών φορέων,
φαίνεται να υπάρχει ασάφεια στη νομοθεσία κατά πόσον επηρεάζουν ή όχι το ύψος των
δαπανών των υποψήφιων.
Λιλλήκας
Γιώργος
€
8.691

Εκπτώσεις μεταξύ διαφημιστικών φορέων


Μαλάς
Σταύρος
€
36.152

Παπαδόπουλος
Νικόλας
€
74.032

Δεν έχει εντοπισθεί κάτι που να υποστηρίζει ότι οι δαπάνες για διαφημιστικούς σκοπούς,
που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 5 των εκθέσεων,
o

δεν συνάδουν με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας,

o

δεν αφορούν στην προεκλογική εκστρατεία των υποψήφιων,

o

δεν έχουν πράγματι διενεργηθεί από τους υποψήφιους, εκτός από

o



τις δαπάνες ύψους €132.596 που παρουσιάζονται στην έκθεση εκλογικών εξόδων
του κ. Χρίστου, οι οποίες, όπως διαφάνηκε από τον έλεγχό μας, διενεργήθηκαν από
το ΕΛΑΜ και



την αβεβαιότητα αναφορικά με τις δαπάνες που περιλαμβάνονται στην έκθεση
εκλογικών εξόδων του υποψήφιου κ. Μιχάλη Μήνα, κατά πόσον διενεργήθηκαν από
τον ίδιο ή από την ΟΑΔ,

δεν έχουν διενεργηθεί εντός της προεκλογικής περιόδου.



Μόνο ένας υποψήφιος έλαβε μέρος της κρατικής χορηγίας από το κόμμα που τον υποστήριξε
και αναφορικά με αυτόν τον υποψήφιο δεν έχει περιέλθει κάτι στην αντίληψή μας, που να
υποστηρίζει ότι η κρατική χορηγία δεν χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό που λήφθηκε.



Δεν έχει περιέλθει κάτι στην αντίληψή μας που να υποστηρίζει ότι υπήρξε αδαπάνητη
κρατική χορηγία εκ μέρους των υποψήφιων, που θα έπρεπε να επιστραφεί πίσω στα
πολιτικά κόμματα για να επιστραφεί στο Κράτος.
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Δεν έχει εντοπισθεί κάτι που να υποστηρίζει ότι υπάρχει υπέρβαση του ορίου των
επιτρεπόμενων δαπανών έξι υποψήφιων. Για τους υπόλοιπους τρεις υποψήφιους
παραθέτονται τα πιο κάτω στοιχεία:
Αναστασιάδης
Νίκος
€

Μαλάς
Σταύρος
€

971.436

999.028

Δαπάνες σύμφωνα με τις εκθέσεις
εκλογικών εξόδων των υποψήφιων

Παπαδόπουλος
Νικόλας
€
908.366

Οι δαπάνες των υποψήφιων θα πρέπει να αυξηθούν με:
20.504

-

β. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

-

-

134.984

γ. Άλλες δαπάνες

-

8.000

6.047

153.000

-

134.294

-

-

63.700

α. Εκπτώσεις προς υποψήφιους

-

Οι δαπάνες των υποψήφιων θα πρέπει να μειωθούν με:
α. Δαπάνες κομμάτων που
περιλαμβάνονται στις εκθέσεις των
υποψήφιων1
β. Δαπάνες τρίτων προσώπων1

Για τις πιο κάτω δαπάνες υπάρχει ασάφεια στη νομοθεσία αν προσμετρούν στο σύνολο για
σκοπούς αξιολόγησης τυχόν υπέρβασης ορίων
α. Εκπτώσεις μεταξύ διαφημιστικών
φορέων
β. Άλλες δαπάνες

-

36.152

74.032

-

-

42.000

Σημείωση
1. Οι δαπάνες αυτές διενεργήθηκαν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Σύμφωνα με τις
γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας δεν προσμετρούν στο σύνολο των δαπανών των υποψήφιων, για
σκοπούς αξιολόγησης τυχόν υπέρβασης των καθορισμένων από τη νομοθεσία ορίων. Τίθεται ωστόσο το
ερώτημα, γιατί τα εν λόγω ποσά δηλώθηκαν από τους υποψήφιους, ενώ άλλες δαπάνες που
διενεργήθηκαν από τα κόμματα που υποστήριξαν τους υποψήφιους δεν έχουν δηλωθεί και αν τελικά θα
έπρεπε να τύχουν και διαφορετικής αντιμετώπισης, όσον αφορά στο όριο των δαπανών, θέμα το οποίο
θα πρέπει να απασχολήσει τον Έφορο.
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Διαπιστώσαμε ότι από τους φορείς που παρείχαν διαφημιστικές υπηρεσίες σε υποψήφιους ή
για λογαριασμό τους

Γενικό συμπέρασμα
Στη βάση των υφιστάμενων προνοιών της νομοθεσίας και των σχετικών γνωματεύσεων της
Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, φαίνεται να δημιουργείται το παράδοξο, από τη μία τα
πολιτικά κόμματα να μην έχουν νομικό υπόβαθρο για να αξιοποιήσουν την κρατική χορηγία που
λαμβάνουν για σκοπούς προεδρικών εκλογών, πέραν από το να την προσφέρουν στους
υποψήφιους που υποστηρίζουν και από την άλλη να παρέχεται η δυνατότητα τα έξοδα της
προεκλογικής εκστρατείας των υποψήφιων να υπερβαίνουν το όριο του ενός εκατομμυρίου,
αφού, όταν διενεργούνται από τα πολιτικά κόμματα ή τρίτα πρόσωπα, καθίστανται παράνομα
και ως εκ τούτου δεν προσμετρούν στο όριο των δαπανών των υποψήφιων.
Όπως διαφαίνεται από τα πιο πάνω, οι ασάφειες στη νομοθεσία δημιούργησαν προβλήματα
στην εφαρμογή της, από τα κόμματα, τους υποψήφιους αλλά και κατά τον έλεγχο από την
Ελεγκτική Υπηρεσία.
Με βάση τις επιστολές της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερ. 15.6.2020 και 6.10.2020, για
αναθεώρηση της νομοθεσίας, η οποία φαίνεται ότι θα αποσκοπεί στην άρση των επιπτώσεων
των σχετικών γνωματεύσεων της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η Ελεγκτική Υπηρεσία
εκδίδει την παρούσα Ειδική Έκθεση, σχετικά με τον έλεγχο των εκθέσεων εκλογικών εξόδων των
υποψήφιων για τις προεδρικές εκλογές, παραθέτοντας τα γεγονότα, ευρήματα και
συμπεράσματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επιφυλασσόμενη επί του παρόντος να
εκφέρει την τελική της θέση.
Εισηγούμαστε όπως:


Ο Έφορος προωθήσει, το συντομότερο δυνατόν, στη Βουλή των Αντιπροσώπων
νομοσχέδιο, που θα αποσκοπεί σε αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό των σχετικών
νομοθεσιών ώστε αυτές να καταστούν σαφείς, να διασφαλίζεται η αποτελεσματική
εφαρμογή τους, η ορθολογιστική χρήση της έκτακτης κρατικής χρηματοδότησης, καθώς και
η αποτροπή ενδεχόμενης παραβίασής τους από τους υποψήφιους.

 Μέσω αλλαγής της νομοθεσίας να θεσμοθετηθεί ότι οι εκθέσεις εκλογικών εξόδων και οι
απαντήσεις/θέσεις των υποψήφιων επί θεμάτων που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας,
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καθώς και οι συγκεντρωτικές καταστάσεις των φορέων που προσφέρουν διαφημιστικές
υπηρεσίες στους υποψήφιους να συνοδεύονται με τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία.


Ο Έφορος να εκδίδει οδηγίες για καθοδήγηση των υποψήφιων, σχετικά με την εφαρμογή
της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
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2.

Εισαγωγή

Αντικείμενο του παρόντος ελέγχου είναι ο έλεγχος των εξόδων που περιλαμβάνονται στην
παράγραφο 5 της έκθεσης εκλογικών εξόδων των υποψήφιων για τις προεδρικές εκλογές του
2018 και η σύνταξη εκθέσεων αναφορικά με τα ευρήματα των ελέγχων μας.
Οι προεδρικές εκλογές του 2018 διεξάχθηκαν στις 28.1.2018 και 4.2.2018. Το επίσημο
αποτέλεσμα δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 5.2.2018. Στις
προεδρικές εκλογές 2018 έλαβαν μέρος εννέα υποψήφιοι. Έξι υποψήφιοι υποστηρίχθηκαν από
πολιτικά κόμματα, ενώ τρεις υποψήφιοι συμμετείχαν στις εκλογές, χωρίς την υποστήριξη
κάποιου πολιτικού κόμματος, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχεδιάγραμμα.
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3.

Θεσμικό πλαίσιο, σκοπός, μεθοδολογία και κριτήρια ελέγχου

3.1

Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Γενικού Ελεγκτή της
Δημοκρατίας και των προνοιών του περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας)
Νόμος (37/1959).
Το άρθρο 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής 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 ασκεί κάθε
άλλη εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του
ανατίθενται διά Νόμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 52 του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου
(72/1979), το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 41Α του περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος
της Δημοκρατίας) Νόμος (37/1959), εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών, «… Ο Γενικός
Ελεγκτής της Δημοκρατίας, αφού ελέγξει τα έξοδα που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 5 της
προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) έκθεσης1, συντάσσει εκθέσεις αναφορικά με τα ευρήματα των
ελέγχων που διενεργεί, τις οποίες δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. …
Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, όταν διαπιστώσει υπέρβαση των επιτρεπόμενων εκλογικών
δαπανών από οποιοδήποτε υποψήφιο, διαβιβάζει έκθεση στον Έφορο, ο οποίος επιβάλλει στον
υποψήφιο χρηματικό πρόστιμο ίσο με την υπέρβαση».
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.

3.2

Σκοπός του ελέγχου

Σκοπός είναι:
α. Ο έλεγχος της έγκαιρης υποβολής των εκθέσεων των εκλογικών εξόδων των υποψήφιων για
τις προεδρικές εκλογές, ο έλεγχος των δαπανών που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 5 της
έκθεσης εκλογικών εξόδων των υποψήφιων για τις προεδρικές εκλογές του 2018 και η σύνταξη
σχετικής Έκθεσης.
1

Σύμφωνα με τον Τύπo 2 τoυ Δευτέρου Πίνακα του περί Εκλογής Μελών των Αντιπροσώπων Νόμου του 1979
(72/1979), όπως έχει τροποποιηθεί, στην παράγραφο 5 της έκθεσης περιλαμβάνονται δαπάνες για διαφημίσεις σε
ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και διαφημίσεις σε εφημερίδες, περιοδικά και διαφημιστικές πινακίδες.
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β.
Η διαβίβαση Έκθεσης στον Έφορο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση των
επιτρεπόμενων από τη νομοθεσία ορίων των εκλογικών δαπανών.
γ.
Ο έλεγχος της ύπαρξης ποσού που αποτελεί μέρος αδαπάνητης κρατικής χορηγίας που
δόθηκε στους υποψήφιους από τα πολιτικά κόμματα και η επιστροφή του προς το πολιτικό
κόμμα από το οποίο λήφθηκε, για να επιστραφεί από το πολιτικό κόμμα στο Κράτος.
δ.
Ο έλεγχος κατά πόσον οι φορείς που προσέφεραν διαφημιστικές υπηρεσίες, σε κάθε
υποψήφιο ή για λογαριασμό του, απέστειλαν στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, εντός ενός
μηνός από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, συγκεντρωτικές καταστάσεις για τις
υπηρεσίες που προσέφεραν.

3.3

Μεθοδολογία

3.3.1

Πρότυπα ελέγχου

Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο στη βάση
διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο ίδιος αποφασίζει.
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 (ISAs)
που εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου
Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs) που εκδίδει ο 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 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.
Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω Προτύπων
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Το θεμελιώδες Πρότυπο INTOSAI-P1 ουσιαστικά καταγράφει αυτούσια την Διακήρυξη η οποία
υιοθετήθηκε το 1977 από το Παγκόσμιο Συνέδριο του INTOSAI στην 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 βασικές αρχές για τα
Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα που είναι αναγκαίες ώστε να επιτευχθούν ανεξάρτητα και
αντικειμενικά αποτελέσματα. Οι αρχές που εγκαθιδρύθηκαν στην 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
πόσον ένα δεδομένο θέμα είναι σύμφωνο με τις αρχές που έχουν οριστεί ως κριτήρια ελέγχου. Οι
έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσον 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.
3.3.2

Ελεγκτική προσέγγιση

3.3.2.1 Μορφή ελέγχου
Η Ελεγκτική Υπηρεσία, για τον έλεγχο των εξόδων που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 5 της
έκθεσης εκλογικών εξόδων των υποψήφιων για τις προεδρικές εκλογές του 2018, διεξήγαγε
ελέγχους «ανάθεσης βεβαίωσης» (attestation engagements), οι οποίοι παρέχουν περιορισμένη
διαβεβαίωση (limited assurance).
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3.3.2.2 Αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου
Ο παρών έλεγχος διεξήχθηκε στη βάση:


των εκθέσεων εκλογικών εξόδων των υποψήφιων και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από
τους υποψήφιους/εκλογικούς αντιπροσώπους/ιδιώτη ελεγκτή,



της αλληλογραφίας που ανταλλάχθηκε μεταξύ της Υπηρεσίας μας με τους υποψήφιους/
εκλογικούς αντιπροσώπους/ιδιώτη ελεγκτή, τα πολιτικά κόμματα, του Γενικού Εφόρου
Προεδρικής Εκλογής και του Εφόρου Τήρησης Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων,



των αναλυτικών καταστάσεων εσόδων και δαπανών που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας
από τα πολιτικά κόμματα που υποστήριξαν τους υποψήφιους και



από τις καταστάσεις που υποβλήθηκαν από τους φορείς για τις διαφημιστικές υπηρεσίες που
προσέφεραν σε κάθε υποψήφιο ή για λογαριασμό του (σύμφωνα με τις πρόνοιες του
άρθρου 52(6) του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, όπως έχει
τροποποιηθεί).

3.3.2.3 Περίοδος ελέγχου
Ο έλεγχος καλύπτει την περίοδο που αρχίζει 6 μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των
εκλογών και λήγει 6 εβδομάδες μετά τη δημοσίευση του εκλογικού αποτελέσματος στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
3.3.2.4 Έκταση ελέγχου
Η ελεγκτική εργασία μας περιορίστηκε σε δειγματοληπτικό έλεγχο των εξόδων της παραγράφου 5
της έκθεσης εκλογικών εξόδων των υποψήφιων και κατά πόσον αυτά δεν συντείνουν σε
υπέρβαση του ορίου των επιτρεπόμενων εκλογικών δαπανών και στον έλεγχο ύπαρξης τυχόν
αδαπάνητης κρατικής χορηγίας από τους υποψήφιους, η οποία θα πρέπει να επιστραφεί στα
πολιτικά κόμμα από τα οποία λήφθηκε, για να επιστραφεί στο Κράτος. Επίσης, σε έλεγχο κατά
πόσον οι φορείς που προσέφεραν διαφημιστικές υπηρεσίες σε κάθε υποψήφιο ή για λογαριασμό
του απέστειλαν στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία
διεξαγωγής των εκλογών, συγκεντρωτικές καταστάσεις για τις υπηρεσίες που προσέφεραν.
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3.4

Κριτήρια ελέγχου

Για σκοπούς του ελέγχου συμμόρφωσης χρησιμοποιήθηκαν, ως αρχές και κανόνες, το θεσμικό
πλαίσιο που αναφέρεται τα πιο κάτω:

Αναφέρονται πιο κάτω οι συγκεκριμένες πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και οι
αναφορές στις γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας που λήφθηκαν υπόψη για την εξαγωγή των
συμπερασμάτων/ευρημάτων μας:
α. Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμος του 1959 (37/1959),
όπως έχει τροποποιηθεί.
Σύμφωνα με το άρθρο 41Α:


Εδάφιο 1
«Οι διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμος του 1979,
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και των με βάση αυτόν εκδιδόμενων
Κανονισμών εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών - (α) σε κάθε εκλογή με βάση τον
παρόντα Νόμο, εφόσον δεν γίνεται ειδική πρόνοια σ' αυτό...».



Εδάφιο (2)(α)
«Οι διατάξεις του Νόμου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) σε σχέση με τους εκλογικούς
αντιπροσώπους και τα εκλογικά έξοδα των υποψήφιων εφαρμόζονται και στην περίπτωση
εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας, με εξαίρεση το συνολικό ύψος των
προεκλογικών δαπανών, το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ
(€1.000.000) κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου».



Εδάφιο(2)(β)
«“προεκλογική περίοδος” σημαίνει τη χρονική περίοδο που αρχίζει έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και λήγει κατά την εν λόγω ημερομηνία».
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β.
Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμος του 1979 (72/1979), όπως
έχει τροποποιηθεί.
(i)

Σύμφωνα με το άρθρο 45:

«Εκτός ως πρovoείται υπό ή συμφώvως πρoς τov παρόvτα Νόμov oυδεμία πληρωμή,
πρoκαταβoλή ή κατάθεσις θα γίvεται υπό υπoψηφίoυ εις τιvα εκλoγήv, ή υπό εκλoγικoύ
αvτιπρoσώπoυ εκ μέρoυς υπoψηφίoυ, ή υφ' oιoυδήπoτε πρoσώπoυ καθ' oιovδήπoτε χρόvov, είτε
πρo ή κατά τηv διάρκειαv ή μετά τηv εκλoγήv, εv σχέσει πρoς δαπάvηv γεvoμέvηv διά τηv
διεξαγωγήv της εκλoγής άλλως ή μέσω τoυ εκλoγικoύ αvτιπρoσώπoυ τoυ υπoψηφίoυ. Πoσά
χoρηγoύμεvα υφ' oιoυδήπoτε πρoσώπoυ άλλoυ ή τoυ υπoψηφίoυ δι' oιαvδήπoτε δαπάvηv εv
σχέσει πρoς τηv διεξαγωγήv της εκλoγής είτε λόγω δωρεάς, δαvείoυ, πρoκαταβoλής ή
καταθέσεως θα καταβάλλωvται εις τov υπoψήφιov ή τov εκλoγικόv αυτoύ αvτιπρόσωπov. Πας
όστις πρoβαίvει εις πληρωμήv, πρoκαταβoλήv, ή κατάθεσιv κατά παράβασιv τoυ παρόvτoς
άρθρoυ ή καταβάλλει κατά παράβασιv τoυ παρόvτoς εδαφίoυ oιαδήπoτε πoσά oύτω
πρovooύμεvα ως αvωτέρω είvαι έvoχoς παραvόμoυ εvεργείας».
(ii)

Σύμφωνα με το άρθρο 46:

«(1) Κάθε πληρωμή που διενεργείται από υποψήφιο ή τον εκλογικό του αντιπρόσωπο σε σχέση
με δαπάνη για τη διεξαγωγή της εκλογής υποστηρίζεται από τιμολόγιο ή απόδειξη και
προκειμένου για ποσό πέραν των εκατόν ευρώ (€100) αυτή διενεργείται μέσω τραπεζικού
εμβάσματος ή επιταγής.
(2) Πάσα απαίτησις κατά υπoψηφίoυ ή τoυ εκλoγικoύ αυτoύ αvτιπρoσώπoυ διά δαπάvηv
γεvoμέvηv διά τηv διεξαγωγήv της εκλoγής, ήτις δεv υπoβάλλεται εις τov εκλoγικόv
αvτιπρόσωπov εvτός της υπό τoυ παρόvτoς Νόμoυ πρoβλεπoμέvης πρoθεσμίας, παραγράφεται
και δεv καθίσταται πληρωτέα. και πληv τωv υπό τoυ παρόvτoς πρoβλεπoμέvωv εξαιρέσεωv,
εκλoγικός αvτιπρόσωπoς πληρώvωv απαίτησιv κατά παράβασιv τoυ παρόvτoς άρθρoυ είvαι
έvoχoς παραvόμoυ εvεργείας.
(3) Πληv ως άλλως πρovoείται εv τω παρόvτι Νόμω, η χρovική περίoδoς διά τηv υπoβoλήv
απαιτήσεωv είvαι τρεις εβδoμάδες από της ημερoμηvίας της δημoσιεύσεως τoυ απoτελέσματoς
της εκλoγής εις τηv επίσημov εφημερίδα της Δημoκρατίας.
(4) Πάσα δαπάvη γεvoμέvη υπό ή εκ μέρoυς υπoψηφίoυ εις εκλoγήv, ήτις εγέvετo συvεπεία ή εv
σχέσει πρoς τηv διεξαγωγήv της τoιαύτης εκλoγής, είvαι πληρωτέα εvτός της υπό τoυ παρόvτoς
Νόμoυ πρovooυμέvης πρoθεσμίας και oυχί άλλως και πληv τωv εξαιρέσεωv τωv υπό τoυ
παρόvτoς Νόμoυ πρovooυμέvωv, πας εκλoγικός αvτιπρόσωπoς όστις πρoβαίvει εις πληρωμήv
κατά παράβασιv της παρoύσης διατάξεως, είvαι έvoχoς παραvόμoυ εvεργείας.
(5) Πληv ή ως άλλως πρovoείται εv τω παρόvτι Νόμω η υπό τoυ παρόvτoς Νόμoυ πρovooυμέvη
πρoθεσμία διά τηv καταβoλήv της τoιαύτης δαπάvης είvαι εξ εβδoμάδες από της εις τηv
επίσημov εφημερίδα της Δημoκρατίας δημoσιεύσεως τoυ απoτελέσματoς της εκλoγής».
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(iii) Σύμφωνα με το άρθρο 48(1):
«Ο υπoψήφιoς δύvαται εις εκλoγήv vα πληρώση oιαδήπoτε πρoσωπικά έξoδα γεvόμεvα υπ'
αυτoύ εv σχέσει πρoς εκλoγήv ή παρεμπιπτόvτως γεvόμεvα κατ' αυτήv μέχρι πoσoύ μη
υπερβαίvovτoς τα πέντε χιλιάδες ευρώ αλλά πάσα περαιτέρω πρoσωπική δαπάvη oύτω γεvoμέvη
δέov vα καταβάλλεται υπό τoυ εκλoγικoύ αυτoύ αvτιπρoσώπoυ».
(iv) Σύμφωνα με το άρθρο 49:
«(1) Πληv τωv εv τω παρόvτι Νόμω πρovooυμέvωv εξαιρέσεωv, oυδέv πoσόv θα πληρωθή και
oυδεμία δαπάvη θα γίvη υπό τoυ υπoψηφίoυ εις εκλoγήv τoυ ή τoυ εκλoγικoύ αυτoύ
αvτιπρoσώπoυ έvεκα ή εv σχέσει πρoς τηv διεξαγωγήv της εκλoγής, πέραv …
(2) Πας υπoψήφιoς ή εκλoγικός αvτιπρόσωπoς εvεργώv κατά παράβασιv τoυ παρόvτoς άρθρoυ
είvαι έvoχoς παραvόμoυ εvεργείας».
(v)

Σύμφωνα με το άρθρο 52:

«(1) Εvτός δύο μηνών από της δημoσιεύσεως τoυ απoτελέσματoς της εκλoγής εις τηv επίσημov
εφημερίδα της Δημoκρατίας o εκλoγικός αvτιπρόσωπoς υπoψηφίoυ κατά τηv εκλoγήv, διαβιβάζει
πρoς τov Έφoρov ακριβή έκθεσιv (εv τoις εφεξής αvαφερoμέvηv ως "έκθεσις αφoρώσα τηv
εκλoγικήv δαπάvηv") επί τoυ Τύπoυ 2 τoυ Δευτέρoυ Πίvακoς παρέχoυσαv λεπτoμερείας όσov
αφoρά τov υπoψήφιov εv σχέσει πρoς(α) τηv πληρωμήv τηv γεvoμέvηv υπό τoυ εκλoγικoύ αvτιπρoσώπoυ
(β) τα πρoσωπικά έξoδα τα πληρωθέvτα υπό τoυ υπoψηφίoυ
(γ) τας αμφισβητoυμέvας απαιτήσεις, καθ' όσov γvωρίζει ταύτας o εκλoγικός αvτιπρόσωπoς
(δ) όλας τας μη εξoφληθείσας απαιτήσεις καθ' όσov γvωρίζει ταύτας o εκλoγικός αvτιπρόσωπoς
(ε) όλα τα χρήματα, τίτλoυς και άλλα πoλύτιμα αvταλλάγματα ληφθέvτα υπό ή υπoσχεθέvτα εις
τov εκλoγικόv αvτιπρόσωπov υπό υπoψηφίoυ τιvός ή ετέρoυ πρoσώπoυ διά τoυς σκoπoύς
γεvoμέvης ή γεvησoμέvης δαπάvης εv σχέσει πρoς τηv διεξαγωγήv της εκλoγής·
(στ) όλες τις χορηγίες και τις εισφορές που έλαβε ο υποψήφιος:
Νοείται ότι, ο Έφορος, σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της έκθεσης, επιβάλλει στον
υποψήφιο χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (€500), το οποίο προσαυξάνεται κατά
πενήντα ευρώ (€50) για κάθε επιπρόσθετη ημέρα καθυστέρησης υποβολής της έκθεσης.
(2) Η έκθεσις η αφoρώσα εις τα εκλoγικά έξoδα υπoγράφεται υπό τoυ εκλoγικoύ αvτιπρoσώπoυ
και συvoδεύεται υπό καταθέσεως τoυ υπoψηφίoυ και τoυ εκλoγικoύ αvτιπρoσώπoυ επί τoυ
Τύπoυ 3 και 4 τoυ Δευτέρoυ Πίvακoς γεvoμέvης εvόρκως ή επί επισήμω διαβεβαιώσει:
Νοείται ότι, ο εκλογικός αντιπρόσωπος δημοσιεύει την έκθεση πριν από την υποβολή της στον
Έφορο σε τουλάχιστον δύο ημερήσιες εφημερίδες οι οποίες κυκλοφορούν στη Δημοκρατία ή
αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του υποψήφιου ή/και του οικείου κόμματος.
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(3) Ο Έφορος υποβάλλει για έλεγχο τις δυνάμει του εδαφίου (1) εκθέσεις στο Γενικό Ελεγκτή της
Δημοκρατίας το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους.
(4) Εάv υπoψήφιoς ή εκλoγικός αvτιπρόσωπoς παραλείψη vα συμμoρφωθή πρoς τo εδάφιov (1) ή
(2) για περίοδο που υπερβαίνει τον έναν (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της
έκθεσης είvαι έvoχoς παραvόμoυ εvεργείας.
(5) Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, αφού ελέγξει τα έξοδα που περιλαμβάνονται στην
παράγραφο 5 της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) έκθεσης2, συντάσσει εκθέσεις αναφορικά με τα
ευρήματα των ελέγχων που διενεργεί, τις οποίες δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας.
(6) Οι φορείς που προσφέρουν διαφημιστικές υπηρεσίες αποστέλλουν στο Γενικό Ελεγκτή της
Δημοκρατίας συγκεντρωτικές καταστάσεις για τις υπηρεσίες που προσέφεραν σε κάθε υποψήφιο
ή για λογαριασμό του, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών:
Νοείται ότι, φορέας ο οποίος παραλείπει να ενεργήσει σύμφωνα με τα πιο πάνω είναι ένοχος
παρανόμου ενέργειας.
(7) Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, όταν διαπιστώσει υπέρβαση των επιτρεπόμενων
εκλογικών δαπανών από οποιοδήποτε υποψήφιο, διαβιβάζει έκθεση στον Έφορο, ο οποίος
επιβάλλει στον υποψήφιο χρηματικό πρόστιμο ίσο με την υπέρβαση».
γ.
Για σκοπούς του παρόντος ελέγχου έχουν ληφθεί επίσης υπόψη οι σχετικές γνωματεύσεις
που ζητήθηκαν και λήφθηκαν από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, ημερ. 11.12.2017,
11.1.2018 και 16.12.2019, οι οποίες διαβιβάστηκαν με επιστολές μας στα πολιτικά κόμματα στις
15.12.2017, 12.1.2018 και 2.4.2020, αντίστοιχα. Σχετικά αποσπάσματα παρατίθενται πιο κάτω:
(i)

Γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ημερ. 11.12.2017:
«ουδέν πρόσωπο διενεργεί πληρωμή/προκαταβολή/κατάθεση σε σχέση με δαπάνη
γενομένη για τη διεξαγωγή της εκλογής, παρά μέσω του εκλογικού αντιπροσώπου του
υποψήφιου, συνάγεται ότι δια του άρθρου 41Α(2Α)(α) του περί Εκλογής Προέδρου και
Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας Νόμου, τεθέν χρηματικό όριο αφορά τη συνολική δαπάνη
προς στήριξη συγκεκριμένου υποψήφιου για τις προεδρικές εκλογές, είτε αυτή η δαπάνη
αποπληρούται από τα περιουσιακά στοιχεία του υποψήφιου ή του εκλογικού
αντιπροσώπου του είτε προέρχεται από οποιοδήποτε άλλο «πρόσωπο» (εν τη ευρεία
έννοια, περιλαμβανομένων των πολιτικών κομμάτων) που χρηματοδοτεί συναφώς τον
υποψήφιο ή τον εκλογικό αντιπρόσωπο».

(ii)

Γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ημερ. 11.1.2018:
«…τα πολιτικά κόμματα, που έχουν δώσει σε εκλογικό αντιπρόσωπο μέρος ή το σύνολο
κρατικής χορηγίας, για σκοπούς συμμόρφωσης με το άρθρο 45 του Νόμου 72 του 1979,

2

Σύμφωνα με τον Τύπo 2 τoυ Δευτέρου Πίνακα του περί Εκλογής Μελών των Αντιπροσώπων Νόμου του 1979
(72/1979), όπως έχει τροποποιηθεί, στην παράγραφο 5 της έκθεσης περιλαμβάνονται δαπάνες για διαφημίσεις σε
ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και διαφημίσεις σε εφημερίδες, περιοδικά και διαφημιστικές πινακίδες.
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οφείλουν να πάρουν πίσω οποιοδήποτε αδιάθετο ποσό ώστε να το επιστρέψουν στο
δημόσιο ταμείο, και εμμέσως πλην σαφώς ο εκλογικός αντιπρόσωπος οφείλει να
ανταποκριθεί δεόντως».
(iii)

Γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ημερ. 16.12.2019:


«εκτιμώ ότι η από πλευράς κομμάτων τυχόν παρανομία στον τρόπο διενέργειας μιας
εκλογικής δαπάνης, λόγω του ότι δεν έγινε μέσω του εκλογικού αντιπροσώπου του
υποψήφιου ως απαιτεί το άρθρο 45 του Νόμου 72 του 1979, δεν αναιρεί το
πραγματικό γεγονός ότι η δαπάνη διενεργήθηκε για εκλογικούς σκοπούς συναφώς, τα
πολιτικά κόμματα έχουν την υποχρέωση να αναφέρουν και παράνομη δαπάνη τους
στις αρμόδιες κρατικές αρχές, προς εκπλήρωση της προαναφερόμενης νομικής
υποχρέωσής τους, αυτό δε το συμπέρασμα υποστηρίζεται από το άρθρο 6Α(3)(α) του
Νόμου 175(Ι) του 2012 κατά το οποίο τα υπό των πολιτικών κομμάτων δηλωθέντα
έσοδα και δαπάνες ελέγχονται από εσάς ώστε να αποφανθείτε για τη νομιμότητά
τους».



«… δεν είναι λογικώς νοητό ούτε και να υποτεθεί ότι αυτές οι παρανόμως
διενεργούμενες δαπάνες επηρεάζουν την όποια νομική υποχρέωση του ιδίου του
υποψήφιου ή/και του εκλογικού αντιπροσώπου για τήρηση μέγιστου ορίου δαπανών,
οπότε και αυτές οι παράνομες δαπάνες δέον να αγνοούνται κατά τον εξ υμών έλεγχο
της τήρησης αυτού του ορίου δαπανών από πλευράς του υποψήφιου ή/και του
εκλογικού αντιπροσώπου».
Σημειώνεται ότι η πιο πάνω αναφορά σχετίζεται σε ερώτημα κατά πόσον δαπάνες
που διενεργούνται από τρίτα πρόσωπα θα πρέπει να προσμετρήσουν στο σύνολο
δαπανών του υποψήφιου.



«Έπεται ότι – κατά τη σαφή διατύπωση του άνω άρθρου 52 – ελέγχετε μόνο τα
διαφημιστικά έξοδα και όχι τα άλλα έξοδα που αναφέρονται στην υποβαλλόμενη
έκθεση».



«… ενημερώνετε τον Έφορο περί της τυχόν διαπίστωσης σας για τυχόν “υπέρβαση των
επιτρεπόμενων εκλογικών δαπανών από οποιοδήποτε υποψήφιο”, όπερ σημαίνει ότι
ελέγχετε τις διαφημιστικές δαπάνες σε σχέση και με την τήρηση του μέγιστου ορίου
δαπανών ώστε να δύναστε να καταλήξετε σε τέτοια διαπίστωση».

Στη βάση των πιο πάνω τα κριτήρια ελέγχου είναι τα ακόλουθα:
Μέρος Ι: Εκλογικά έξοδα και έκτακτη κρατική χρηματοδότηση υποψήφιων
Ενότητα Α
Κατά πόσον:
α. Οι εκθέσεις εκλογικών εξόδων των υποψήφιων υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις πρόνοιες της
σχετικής νομοθεσίας.
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β.
Όλες οι δαπάνες για διαφημιστικούς σκοπούς περιλαμβάνονται στην παράγραφο 5 της
έκθεσης (διαφημίσεις σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και διαφημίσεις σε
εφημερίδες, περιοδικά και διαφημιστικές πινακίδες).
γ.
Οι δαπάνες για διαφημιστικούς σκοπούς, που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 5 της
έκθεσης,
(i)
συνάδουν με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας,
(ii)

αφορούν στην προεκλογική εκστρατεία των υποψήφιων,

(iii)

έχουν πράγματι διενεργηθεί και

(iv)

έχουν διενεργηθεί εντός της προεκλογικής περιόδου.

Ενότητα Β
Κατά πόσον οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 5 της έκθεσης εκλογικών εξόδων
δεν συντείνουν σε υπέρβαση του ορίου των επιτρεπόμενων εκλογικών δαπανών (€1.000.000 +
€5.000 προσωπικά έξοδα).
Ενότητα Γ
Κατά πόσον:
α. Το ποσό της κρατικής χορηγίας που έλαβαν οι υποψήφιοι από τα πολιτικά κόμματα που
τους υποστήριξαν έχει χρησιμοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου για την προεκλογική εκστρατεία τους.
β.
Τυχόν αδαπάνητα ποσά που αφορούσαν σε κρατική χορηγία που δόθηκε στους
υποψήφιους από τα πολιτικά κόμματα που τους υποστήριξαν, επιστράφηκε στα πολιτικά
κόμματα από τα οποία είχαν ληφθεί αρχικά.
Μέρος ΙΙ: Διαφημιστικές υπηρεσίες
Κατά πόσον:
α. Οι φορείς που προσέφεραν διαφημιστικές υπηρεσίες σε υποψήφιους απέστειλαν στον
Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας συγκεντρωτικές καταστάσεις για τις υπηρεσίες που προσέφεραν
σε κάθε υποψήφιο ή για λογαριασμό του.
β.
Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις από τους φορείς αποστάλθηκαν εντός ενός μηνός από την
ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.
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4.

Άλλα σχετικά γεγονότα

α.
Με επιστολή μας, ημερ. 18.3.2019, προς τον Έφορο Τήρησης Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων,
ζητήσαμε όπως επιβεβαιωθεί ότι δεν υποβλήθηκαν αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών
από πολιτικά κόμματα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Πολιτικών Κομμάτων και έλαβαν μέρος
στις προεδρικές εκλογές του 2018, πέραν αυτών που αναγράφονταν σε συγκεκριμένο πίνακα, καθώς
επίσης όπως μας πληροφορήσει κατά πόσον έχει διαπιστώσει παράβαση από τα πολιτικά κόμματα
των διατάξεων του άρθρου 6Α του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου (Ν.175(Ι)/2012) και κατά πόσον,
σε τέτοια περίπτωση, έχει προβεί στις δέουσες ενέργειες που προνοούνται στο άρθρο 8 του Νόμου
για την επιβολή χρηματικής διοικητικής ποινής. Ο Έφορος Τήρησης Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων
σε επιστολή προς την Υπηρεσία μας, ημερ. 22.8.2019, αναφέρει ότι «δεδομένου του χρόνου που έχει
μεσολαβήσει αλλά και της παρατηρούμενης εκ μέρους των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων,
εμπέδωσης και συμμόρφωσης με τις διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας, δεν υπάρχει πρόθεση του
Εφόρου, στην παρούσα φάση, να επιβάλει χρηματικές διοικητικές ποινές οι οποίες, όπως ασφαλώς
γνωρίζετε επιβάλλονται με τη σύμφωνη γνώμη σας».
β.
Η Υπηρεσία μας, στις 26.5.2020 απέστειλε επιστολή σε όλους τους Αρχηγούς των
κοινοβουλευτικών κομμάτων, με την οποία ζητήθηκαν ρητές διαβεβαιώσεις και αποδεικτικά στοιχεία
κατά πόσον τα κόμματα παραχώρησαν στον υποψήφιο που έχουν υποστηρίξει το ποσό της κρατικής
χορηγίας που έχουν λάβει, αν ο υποψήφιος επέστρεψε σε αυτά τυχόν αδαπάνητη κρατική χορηγία
από αυτή που του παραχώρησαν και αν τα κόμματα επέστρεψαν στο Κράτος τυχόν αδαπάνητη
κρατική χορηγία. Στις 15.6.2020 λήφθηκε επιστολή από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, σε απάντηση
της επιστολής μας, ημερ. 26.5.2020, στην οποία αναφέρεται ότι «Επειδή προκύπτει θέμα
αναθεώρησης της σχετικής νομοθεσίας, διαβιβάζω παράκληση των κοινοβουλευτικών κομμάτων
όπως η Υπηρεσία σας λάβει υπόψη τον χρόνο που απαιτείται για τις αναγκαίες διεργασίες».
γ.
Η Υπηρεσία μας, στις 30.9.2020 απέστειλε επιστολή στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με την
οποία ζητήθηκε ενημέρωση σχετικά με τις διεργασίες που γίνονται για την αναθεώρηση της σχετικής
νομοθεσίας. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, με απαντητική επιστολή, ημερ. 6.10.2020, μας
πληροφόρησε ότι έχει διαβιβάσει την επιστολή μας, ημερ. 30.9.2020, στους Αρχηγούς/Εκπροσώπους
των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων και ότι η Βουλή είναι έτοιμη να εξετάσει οποιοδήποτε νομοσχέδιο
ή πρόταση Νόμου που αποσκοπεί στην αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας.
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5.

Ευρήματα/συμπεράσματα

Μέρος Ι: Εκλογικά έξοδα και έκτακτη κρατική χρηματοδότηση υποψήφιων
Τα πιο κάτω ευρήματα/συμπεράσματα εντοπίσθηκαν κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο των
δαπανών της παραγράφου 5 της έκθεσης εκλογικών εξόδων των υποψήφιων. Ενδεχομένως να
υπάρχουν και άλλα ευρήματα που να αφορούν σε δαπάνες πέραν αυτών που ελέγχθηκαν και
αυτών που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 5 της έκθεσης και να μην εντοπίσθηκαν, αφού
είναι εκτός των πλαισίων του ελέγχου μας.
Οι υποψήφιοι αναφέρονται στην Έκθεση με αλφαβητική σειρά.

5.1

Αναστασιάδης Νίκος

Την υποψηφιότητα του κ. Αναστασιάδη στις προεδρικές εκλογές του 2018 υποστήριξε ο
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ).
5.1.1

Ευρήματα

α. Ο εκλογικός αντιπρόσωπος του υποψήφιου υπέβαλε την έκθεση εκλογικών εξόδων του
υποψήφιου στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 4.4.2018 και το Υπουργείο διαβίβασε την έκθεση
στην Υπηρεσία μας με επιστολή, ημερ. 11.4.2018.
Η έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου στις 4.4.2018 δημοσιεύθηκε σε τουλάχιστον τρεις
εφημερίδες.
β.
Σύμφωνα με την έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου, διενεργήθηκαν δαπάνες
συνολικού ύψους €971.436. Οι δαπάνες της παραγράφου 5 της έκθεσης εκλογικών εξόδων, που
αφορούν σε διαφημίσεις σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς οργανισμούς, εφημερίδες,
περιοδικά και διαφημιστικές πινακίδες, ανέρχονται σε €599.014.
γ.
Ο υποψήφιος δεν έλαβε οποιοδήποτε ποσό για σκοπούς προεκλογικών δαπανών από την
κρατική χορηγία που έλαβε το κόμμα που τον υποστήριξε.
δ.

Από δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώσαμε τα ακόλουθα:

(i)

Από τις υποβληθείσες καταστάσεις φορέων που παρείχαν διαφημιστικές υπηρεσίες στον
υποψήφιο, φαίνεται ότι παραχωρήθηκαν εκπτώσεις προς τον υποψήφιο συνολικού ύψους
€20.504, οι οποίες δεν έχουν περιληφθεί στις συνολικές δαπάνες του υποψήφιου.

(ii)

Ποσό ύψους €50.000, που αφορά σε διαφημιστικές υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στον
υποψήφιο, δεν περιλαμβάνεται στην παράγραφο 5 της έκθεσης εκλογικών εξόδων του
υποψήφιου, αλλά περιλαμβάνεται στην παράγραφο 6, η οποία αφορά σε άλλες δαπάνες.

(iii)

Δαπάνες για σκοπούς προεδρικών εκλογών συνολικού ύψους €365.152, διενήργησε και το
πολιτικό κόμμα ΔΗΣΥ που υποστήριξε τον υποψήφιο, σύμφωνα με την αναλυτική
κατάσταση εσόδων και δαπανών που υπέβαλε στην Υπηρεσία μας. Στην έκθεση εκλογικών
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εξόδων του υποψήφιου περιλαμβάνεται ποσό ύψους €153.000, το οποίο, σύμφωνα με την
κατάσταση, αφορά σε έξοδα του ΔΗΣΥ για λογαριασμό του υποψήφιου.
Τα πιο πάνω ποσά αναλύονται ως ακολούθως:
Σύμφωνα με
έκθεση
εκλογικών
εξόδων
υποψήφιου
€
70.000
25.330
15.000

Διαφημιστική εταιρεία Α
Διαφημιστική εταιρεία Β
Πρόστιμο από Επίτροπο Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Εταιρεία Γ

42.670

Άλλες δαπάνες που κατέβαλε το Κόμμα
Συνολική δαπάνη ως η αναλυτική
κατάσταση εσόδων και δαπανών του
ΔΗΣΥ
Δαπάνη που δεν περιλαμβάνεται στην
αναλυτική κατάσταση εσόδων και
δαπανών του ΔΗΣΥ.

Δαπάνες
Σύμφωνα με
κατάσταση
εσόδων και
δαπανών ΔΗΣΥ
€
70.000
18.867
15.000

Διαφορά

€
6.463
-

42.670
146.537
218.615

-

365.152
6.463
153.000

371.615

6.463

Από τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας από τον Εκλογικό
Αντιπρόσωπο του υποψήφιου στις 2.9.2020, φαίνεται ότι η διαφορά ύψους €6.463 στις
πληρωμές προς τη διαφημιστική εταιρεία Β αφορά σε ποσό που καταβλήθηκε στη
διαφημιστική εταιρεία Β από το ΔΗΣΥ, το οποίο δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται στην
αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές.
ε.
Το συνολικό κόστος που προέκυψε για την προώθηση της υποψηφιότητας του κ. Αναστασιάδη,
σύμφωνα με την έκθεση εκλογικών εξόδων που έχει υποβάλει και αφού λήφθηκε υπόψη η
αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του πολιτικού κόμματος που τον υποστήριξε, οι
συγκεντρωτικές καταστάσεις που απέστειλαν οι διαφημιστικοί φορείς και όπως έχει προσαρμοστεί
από τα ευρήματα του ελέγχου μας, ανεξάρτητα του αν τα πιο κάτω προσμετρούν για σκοπούς
αξιολόγησης της υπέρβασης του ορίου δαπανών του υποψήφιου, αναλύεται ως εξής:
Δαπάνες σύμφωνα με την έκθεση εκλογικών εξόδων του
υποψήφιου
Εκπτώσεις διαφημιστικών φορέων
Δαπάνες ΔΗΣΥ (βλέπετε 5.1.1(δ)(iii))
Σύνολο
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Στις οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για το έτος 2017, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από
ιδιώτη ελεγκτή, στη σημείωση 6 «Προεκλογικές εκστρατείες» αναφέρεται ότι το ποσό δαπανών,
που αφορά στις προεδρικές εκλογές ανέρχεται σε €204.345. Στις οικονομικές καταστάσεις του
κόμματος για το έτος 2018, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή, στη σημείωση 10
«Προεκλογικές εκστρατείες» αναφέρεται ότι για τις προεδρικές εκλογές του 2018 δαπανήθηκαν
€135.378 και το 2017 €0. Τα ποσά που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις για τα έτη
2017 και 2018 δεν συμφωνούν με τα ποσά της αναλυτικής κατάστασης εσόδων και δαπανών του
Κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2018 συνολικού ύψους €365.152, με αποτέλεσμα να
υπάρχει ασάφεια ως προς το πραγματικό ύψος των δαπανών που διενήργησε το Κόμμα για
σκοπούς προεδρικών εκλογών.
5.1.2

Συμπεράσματα

5.1.2.1 Ενότητα Α
α. Η έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου υποβλήθηκε και δημοσιεύθηκε εντός των
καθοριζόμενων από τη νομοθεσία προθεσμιών (παράγραφος 5.1.1(α) πιο πάνω).
β.
Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε και σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και τις σχετικές γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας δεν έχει περιέλθει στην
αντίληψή μας κάτι που να υποστηρίζει ότι δεν περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για
διαφημιστικούς σκοπούς στην παράγραφο 5 της έκθεσης εκλογικών εξόδων του υποψήφιου,
εκτός από τα ακόλουθα:
(i)

Ποσό ύψους €20.504, που αφορά σε εκπτώσεις διαφημιστικών φορέων προς τον υποψήφιο
(παράγραφος 5.1.1(δ)(i) πιο πάνω).
Σχετικά σημειώνουμε ότι στη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας,
ημερ. 11.12.2017, αναφέρεται «…οι προρρηθείσες διατυπώσεις του άνω άρθρου 5 3 είναι
επαρκώς ευρείες ώστε να εντάσσουν στην έννοια της “ιδιωτικής χρηματικής ή μη,
εισφοράς” ή και “ιδιωτικής εισφοράς οποιουδήποτε είδους” οποιαδήποτε έκπτωση για
δαπάνες που αφορούν την προεκλογική εκστρατεία, διότι τέτοιου είδους έκπτωση, έστω αν
γίνεται έμμεσα, διευκολύνει το κόμμα, ανακουφίζοντάς το από το βάρος των οικονομικών
του υποχρεώσεων έχοντας το ίδιο πρακτικό αποτέλεσμα με τις άμεσες εισφορές».

(ii)

Ποσό ύψους €50.000, που αφορά σε διαφημιστικές υπηρεσίες, περιλήφθηκε στην
παράγραφο 6, η οποία αφορά σε άλλα έξοδα, αντί στην παράγραφο 5 της έκθεσης
εκλογικών εξόδων του υποψήφιου (παράγραφος 5.1.1(δ)(ii) πιο πάνω).

γ.
Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε και σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και τις σχετικές γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας, δεν έχει εντοπισθεί κάτι που να
υποστηρίζει ότι οι δαπάνες για διαφημιστικούς σκοπούς που περιλαμβάνονται στην παράγραφο
5 της έκθεσης του υποψήφιου,
3

Του περί Πολιτικού Κομμάτων Νόμου
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(i)

δεν συνάδουν με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας,

(ii)

δεν αφορούν στην προεκλογική εκστρατεία του υποψήφιου,

(iii)

δεν έχουν πράγματι διενεργηθεί και

(iv)

δεν έχουν διενεργηθεί εντός της προεκλογικής περιόδου.

5.1.2.2 Ενότητα Β
Σύμφωνα με την έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου, διενεργήθηκαν δαπάνες συνολικού
ύψους €971.436. Όσον αφορά στο κατά πόσον υπάρχει υπέρβαση του ορίου των επιτρεπόμενων
δαπανών αναφέρονται τα ακόλουθα:
α. Οι δαπάνες του υποψήφιου θα πρέπει να αυξηθούν με τις εκπτώσεις διαφημιστικών
φορέων προς τον υποψήφιο συνολικού ύψους €20.504 (παράγραφος 5.1.1(δ)(i) πιο πάνω).
β.
Οι δαπάνες του υποψήφιου θα πρέπει να μειωθούν με τις δαπάνες που παράνομα
διενεργήθηκαν από τρίτους (στην περίπτωση αυτή το ΔΗΣΥ) και περιλαμβάνονται στην έκθεση
εκλογικών εξόδων συνολικού ύψους €153.000 (παράγραφος 5.1.1(δ)(iii) πιο πάνω).
Σημειώνουμε ότι στο πιο πάνω ποσό περιλαμβάνεται και συνολικό ποσό ύψους €15.000, που
αφορά σε πρόστιμο που επιβλήθηκε στον υποψήφιο από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα. Το ποσό αυτό, παρόλο που αφορά στον υποψήφιο, εφόσον πληρώθηκε
από το ΔΗΣΥ, θεωρείται ότι παράνομα πληρώθηκε και θα πρέπει να αφαιρεθεί από τις δαπάνες
του υποψήφιου. Το θέμα αυτό θα πρέπει να απασχολήσει τον Έφορο, αφού λάβει υπόψη και τον
χειρισμό παρόμοιων θεμάτων από άλλους υποψήφιους.
Στη βάση των γνωματεύσεων της Νομικής Υπηρεσίας (παράγραφοι 3.4(γ)(i) και 3.4(γ)(iii)), τα πιο
πάνω ποσά δεν θα πρέπει να προσμετρήσουν στο συνολικό ύψος των δαπανών του υποψήφιου,
όπως δεν έχουν προσμετρήσει και οι δαπάνες συνολικού ύψους €218.615 που διενεργήθηκαν
παράνομα από το κόμμα που υποστήριξε τον υποψήφιο, παρόλο που αφορούσαν στην
προεκλογική του εκστρατεία. Τίθεται ωστόσο το ερώτημα, γιατί δαπάνες ύψους 153.000, που
διενεργήθηκαν από το ΔΗΣΥ, δηλώθηκαν από τον υποψήφιο, ενώ οι δαπάνες ύψους €218.615
δεν έχουν δηλωθεί και αν τελικά θα έπρεπε να τύχουν και διαφορετικής αντιμετώπισης όσον
αφορά στο όριο των δαπανών, θέμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει τον Έφορο.
5.1.2.3 Ενότητα Γ
Ο υποψήφιος δεν έλαβε οποιοδήποτε ποσό από την κρατική χορηγία που έλαβε το κόμμα που
τον υποστήριξε (ΔΗΣΥ) για σκοπούς προεκλογικών εξόδων.
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5.2

Αριστείδου Χάρης

Ο κ. Αριστείδου συμμετείχε στις προεδρικές εκλογές του 2018, χωρίς την υποστήριξη κάποιου
πολιτικού κόμματος.
5.2.1

Ευρήματα

α. Ο υποψήφιος υπέβαλε την έκθεση εκλογικών εξόδων του στο Υπουργείο Εσωτερικών και το
Υπουργείο διαβίβασε την έκθεση στην Υπηρεσία μας με επιστολή, ημερ. 28.3.2018. Σημειώνουμε
ότι η έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου δεν φέρει σφραγίδα με ημερομηνία παραλαβής
από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η έκθεση φέρει ημερομηνία 9.3.2018.
Η έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου δημοσιεύθηκε στις 10.3.2018 στην ιστοσελίδα του
Υποψήφιου.
β.
Σύμφωνα με την έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου, διενεργήθηκαν δαπάνες
συνολικού ύψους €25.352. Δεν έχουν δηλωθεί δαπάνες στην παράγραφο 5 της έκθεσης.
5.2.2

Συμπεράσματα

5.2.2.1 Ενότητα Α
α. Η έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου υποβλήθηκε και δημοσιεύθηκε εντός των
καθοριζόμενων από τη νομοθεσία προθεσμιών (παράγραφος 5.2.1(α) πιο πάνω).
β.
Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις
σχετικές γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας κάτι που να
υποστηρίζει ότι διενεργήθηκαν δαπάνες για διαφημιστικούς σκοπούς στην παράγραφο 5 της
έκθεσης εκλογικών εξόδων και δεν περιλήφθηκαν σε αυτήν.
5.2.2.2 Ενότητα Β
Σύμφωνα με την έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου, διενεργήθηκαν δαπάνες συνολικού
ύψους €25.352. Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και
τις σχετικές γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας, δεν έχει εντοπισθεί κάτι που να υποστηρίζει
ότι υπάρχει υπέρβαση του ορίου των επιτρεπόμενων δαπανών.
5.2.2.3 Ενότητα Γ
Ο υποψήφιος δεν υποστηρίχθηκε από κοινοβουλευτικό κόμμα, οπότε δεν προκύπτει θέμα
επιστροφής αδαπάνητης κρατικής χορηγίας.
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5.3

Ευστρατίου Ανδρέας

Ο υποψήφιος κ. Ευστρατίου Ανδρέας συμμετείχε στις προεδρικές εκλογές του 2018, χωρίς την
υποστήριξη κάποιου πολιτικού κόμματος.
5.3.1

Ευρήματα

α. Ο υποψήφιος υπέβαλε την έκθεση εκλογικών εξόδων του στο Υπουργείο Εσωτερικών στις
28.3.2018 και το Υπουργείο διαβίβασε την έκθεση στην Υπηρεσία μας με επιστολή, ημερ.
29.3.2018.
Η έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου δημοσιεύθηκε στις 22.3.2018 και 24.3.2018 σε δύο
εφημερίδες.
β.

Ο υποψήφιος δεν έχει υποβάλει στον Έφορο «ένορκο κατάθεση υποψήφιου».

γ.
Σύμφωνα με την έκθεση εκλογικών εξόδων του Υποψήφιου διενεργήθηκαν δαπάνες
συνολικού ύψους €2.000. Δεν έχουν δηλωθεί δαπάνες στην παράγραφο 5 της έκθεσης.
5.3.2

Συμπεράσματα

5.3.2.1 Ενότητα Α
α. Η έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου υποβλήθηκε και δημοσιεύθηκε εντός των
καθοριζόμενων από τη νομοθεσία προθεσμιών (παράγραφος 5.3.1(α) πιο πάνω).
β.
Ο υποψήφιος δεν έχει υποβάλει στον Έφορο «ένορκο κατάθεση υποψήφιου», κατά
παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας (παράγραφος 3.4(β)(v) πιο πάνω).
γ.
Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις
σχετικές γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας κάτι που να
υποστηρίζει ότι διενεργήθηκαν δαπάνες για διαφημιστικούς σκοπούς στην παράγραφο 5 της
έκθεσης εκλογικών εξόδων και δεν περιλήφθηκαν σε αυτήν.
5.3.2.2 Ενότητα Β
Σύμφωνα με την έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου, διενεργήθηκαν δαπάνες συνολικού
ύψους €2.000. Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και
τις σχετικές γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας, δεν έχει εντοπισθεί κάτι που να υποστηρίζει
ότι υπάρχει υπέρβαση του ορίου των επιτρεπόμενων δαπανών.
5.3.2.3 Ενότητα Γ
Ο υποψήφιος δεν υποστηρίχθηκε από κοινοβουλευτικό κόμμα, οπότε δεν προκύπτει θέμα
επιστροφής αδαπάνητης κρατικής χορηγίας.
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5.4

Καπηλιώτης Χριστάκης

Ο υποψήφιος κ. Καπηλιώτης Χριστάκης συμμετείχε στις προεδρικές εκλογές του 2018, χωρίς την
υποστήριξη κάποιου πολιτικού κόμματος .
5.4.1

Ευρήματα

α. Ο υποψήφιος υπέβαλε την έκθεση εκλογικών εξόδων του στο Υπουργείο Εσωτερικών στις
29.3.2018 και το Υπουργείο διαβίβασε την έκθεση στην Υπηρεσία μας με επιστολή, ημερ.
12.4.2018.
Η έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου δημοσιεύθηκε στις 21.3.2018 σε δύο εφημερίδες.
β.
Σύμφωνα με την έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου, διενεργήθηκαν δαπάνες
συνολικού ύψους €2.735. Δεν έχουν δηλωθεί δαπάνες στην παράγραφο 5 της έκθεσης.
5.4.2

Συμπεράσματα

5.4.2.1 Ενότητα Α
α. Η έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου υποβλήθηκε και δημοσιεύθηκε εντός των
καθοριζόμενων από τη νομοθεσία προθεσμιών (παράγραφος 5.4.1(α) πιο πάνω).
β.
Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις
σχετικές γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας κάτι που να
υποστηρίζει ότι διενεργήθηκαν δαπάνες για διαφημιστικούς σκοπούς στην παράγραφο 5 της
έκθεσης εκλογικών εξόδων και δεν περιλήφθηκαν σε αυτήν.
5.4.2.2 Ενότητα Β
Σύμφωνα με την έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου, διενεργήθηκαν δαπάνες συνολικού
ύψους €2.735. Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και
τις σχετικές γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας, δεν έχει εντοπισθεί κάτι που να υποστηρίζει
ότι υπάρχει υπέρβαση του ορίου των επιτρεπόμενων δαπανών.
5.4.2.3 Ενότητα Γ
Ο υποψήφιος δεν υποστηρίχθηκε από κοινοβουλευτικό κόμμα, οπότε δεν προκύπτει θέμα
επιστροφής αδαπάνητης κρατικής χορηγίας.
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5.5

Λιλλήκας Γιώργος

Την υποψηφιότητα του κ. Λιλλήκα Γιώργου στις προεδρικές εκλογές του 2018 υποστήριξε η
Συμμαχία Πολιτών.
5.5.1

Ευρήματα

α. Ο Εκλογικός Αντιπρόσωπος του υποψήφιου υπέβαλε την έκθεση εκλογικών εξόδων του
υποψήφιου στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 4.4.2018 και το Υπουργείο διαβίβασε την έκθεση
στην Υπηρεσία μας με επιστολή, ημερ 13.4.2018.
Η έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου δημοσιεύθηκε στις 4.4.2018 σε τουλάχιστον τρεις
εφημερίδες.
β.
Σύμφωνα με την έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου, διενεργήθηκαν δαπάνες
συνολικού ύψους €334.186. Οι δαπάνες της παραγράφου 5, που αφορούν σε διαφημίσεις σε
ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, εφημερίδες, περιοδικά και διαφημιστικές πινακίδες,
ανέρχονται σε €150.008.
γ.
Ο υποψήφιος δεν έλαβε οποιοδήποτε ποσό για σκοπούς προεκλογικών δαπανών από την
κρατική χορηγία που έλαβε το κόμμα που τον υποστήριξε.
δ.

Από δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε εντοπίσαμε τα ακόλουθα:
(i)

(ii)

Από τις υποβληθείσες καταστάσεις φορέων που παρείχαν διαφημιστικές υπηρεσίες
στον υποψήφιο, φαίνεται ότι:


παραχωρήθηκαν εκπτώσεις προς τον υποψήφιο από το διαφημιστικό γραφείο με
το οποίο συνεργάστηκε ο υποψήφιος, συνολικού ύψους €135, οι οποίες δεν
έχουν περιληφθεί στις συνολικές δαπάνες του υποψήφιου,



παραχωρήθηκαν επίσης εκπτώσεις όχι προς τον υποψήφιο ή το κόμμα που τον
υποστήριξε, αλλά από τους διαφημιστικούς φορείς προς το διαφημιστικό
γραφείο με το οποίο συνεργάστηκε ο υποψήφιος, συνολικού ύψους €8.691, οι
οποίες δεν έχουν περιληφθεί στις συνολικές δαπάνες του υποψήφιου.

Σύμφωνα με την έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου, που υποβλήθηκε στην
Υπηρεσία μας, στις δαπάνες περιλαμβάνεται ποσό ύψους €1.291, το οποίο αφορά σε
«έξοδα που καλύφθηκαν από υποστηρικτή υποψηφιότητας».

ε.
Σύμφωνα με την έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου, που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία
μας, παρουσιάζεται έλλειμμα ύψους €2.205, ενώ σύμφωνα με την κατάσταση δαπανών που
δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος» στις 4.4.2018, παρουσιάζεται έλλειμμα ύψους
€3.496. Η διαφορά ύψους €1.291 οφείλεται στη μη συμπερίληψη στην κατάσταση που
δημοσιεύθηκε στα έσοδα, ποσού ύψους €1.291, που αφορά σε εισφορά από υποστηρικτή της
υποψηφιότητάς του.
στ. Το πολιτικό κόμμα που υποστήριξε τον υποψήφιο διενήργησε δαπάνες για σκοπούς
προεδρικών εκλογών συνολικού ύψους €382.549, σύμφωνα με τις αναλυτικές καταστάσεις
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εσόδων και δαπανών που έχει υποβάλει στην Υπηρεσία μας. Στην έκθεση εκλογικών εξόδων του
υποψήφιου περιλαμβάνεται τόσο στα έσοδα όσο και στις δαπάνες ποσό ύψους €180.760, το
οποίο, όπως αναφέρεται στην έκθεση, αφορά σε έξοδα που διενεργήθηκαν από τη Συμμαχία
Πολιτών για λογαριασμό του υποψήφιου.
ζ.
Το συνολικό κόστος που προέκυψε για την προώθηση της υποψηφιότητας του κ. Λιλλήκα,
σύμφωνα με την έκθεση εκλογικών εξόδων που έχει υποβάλει και αφού λήφθηκε υπόψη η
αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του πολιτικού κόμματος που τον υποστήριξε, οι
συγκεντρωτικές καταστάσεις που απέστειλαν οι διαφημιστικοί φορείς και όπως έχει
προσαρμοστεί από τα ευρήματα του ελέγχου μας, ανεξάρτητα του αν τα πιο κάτω προσμετρούν
για σκοπούς αξιολόγησης της υπέρβασης του ορίου δαπανών του υποψήφιου, αναλύεται ως
εξής:
Δαπάνες ως η έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου
Εκπτώσεις από διαφημιστικό γραφείο
Επιπρόσθετες δαπάνες Συμμαχίας Πολιτών (€382.549-€180.760)
Εκπτώσεις μεταξύ διαφημιστικών φορέων
Σύνολο

€
334.186
135
334.321
201.789
8.691
544.801

Ενώ, σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του κινήματος για τις
προεδρικές εκλογές του 2018, οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται σε €382.549, σύμφωνα με τις
οικονομικές καταστάσεις του Κινήματος για τα έτη 2017 και 2018, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από
ιδιώτη ελεγκτή, τα «έξοδα εκλογών» ανέρχονται σε €188.329 και €0, αντίστοιχα, με αποτέλεσμα
να υπάρχει ασάφεια ως προς το πραγματικό ύψος των δαπανών που διενεργήθηκαν από το
κίνημα για σκοπούς προεδρικών εκλογών.
5.5.2

Συμπεράσματα

5.5.2.1 Ενότητα Α
α.
Η έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου υποβλήθηκε και δημοσιεύθηκε εντός των
καθοριζόμενων από τη νομοθεσία προθεσμιών (παράγραφος 5.5.1(α) πιο πάνω).
β.
Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
και τις σχετικές γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας κάτι
που να υποστηρίζει ότι δεν περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για διαφημιστικούς σκοπούς στην
παράγραφο 5 της έκθεσης εκλογικών εξόδων, εκτός από τα ακόλουθα:
(i)
Ποσό ύψους €135, που αφορά σε εκπτώσεις διαφημιστικών φορέων προς τον υποψήφιο
(παράγραφος 5.5.1(δ)(i) πιο πάνω).
(ii)

Όσον αφορά στις εκπτώσεις από τους διαφημιστικούς φορείς προς το διαφημιστικό γραφείο
με το οποίο συνεργάστηκε ο υποψήφιος, συνολικού ύψους €8.691, φαίνεται να υπάρχει
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ασάφεια στη νομοθεσία κατά πόσον επηρεάζει ή όχι το ύψος των δαπανών του υποψήφιου. Τo
θέμα θα διαβιβαστεί στον Έφορο για ενδεδειγμένες ενέργειες (παράγραφος 5.5.1(δ)(i) πιο
πάνω).
Σχετικά σημειώνουμε ότι στη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας,
ημερ. 11.12.2017, αναφέρεται ότι «…οι προρρηθείσες διατυπώσεις του άνω άρθρου 54 είναι
επαρκώς ευρείες ώστε να εντάσσουν στην έννοια της “ιδιωτικής χρηματικής ή μη, εισφοράς” ή
και “ιδιωτικής εισφοράς οποιουδήποτε είδους” οποιαδήποτε έκπτωση για δαπάνες που
αφορούν την προεκλογική εκστρατεία, διότι τέτοιου είδους έκπτωση, έστω αν γίνεται έμμεσα,
διευκολύνει το κόμμα, ανακουφίζοντάς το από το βάρος των οικονομικών του υποχρεώσεων
έχοντας το ίδιο πρακτικό αποτέλεσμα με τις άμεσες εισφορές». Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι
πέραν του ότι είναι αποδεκτή και συνήθης πρακτική να παραχωρούνται εκπτώσεις από
διαφημιστικούς φορείς και εκτός προεκλογικών εκστρατειών, στην προκειμένη περίπτωση η
έκπτωση δεν παραχωρήθηκε προς τον υποψήφιο ή τον αντιπρόσωπό του, αλλά προς το
διαφημιστικό γραφείο με το οποίο συνεργάστηκε ο υποψήφιος.
γ.
Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
και τις σχετικές γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας, δεν έχει εντοπισθεί κάτι που να υποστηρίζει
ότι οι δαπάνες για διαφημιστικούς σκοπούς που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 5 της έκθεσης,
(i)

δεν συνάδουν με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας,

(ii)

δεν αφορούν στην προεκλογική εκστρατεία του υποψήφιου,

(iii)

δεν έχουν πράγματι διενεργηθεί και

(iv)

δεν έχουν διενεργηθεί εντός της προεκλογικής περιόδου.

5.5.2.2 Ενότητα Β
Σύμφωνα με την έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου, διενεργήθηκαν δαπάνες συνολικού
ύψους €334.186. Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε και σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και τις σχετικές γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας, δεν έχει εντοπισθεί κάτι που να
υποστηρίζει ότι υπάρχει υπέρβαση του ορίου των επιτρεπόμενων δαπανών.
5.5.2.3 Ενότητα Γ
Ο υποψήφιος δεν έλαβε οποιοδήποτε ποσό από την κρατική χορηγία που έλαβε το κόμμα που τον
υποστήριξε για σκοπούς προεκλογικών εξόδων.

4

Του περί Πολιτικού Κομμάτων Νόμου
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5.6

Μαλάς Σταύρος

Την υποψηφιότητα του κ. Μαλά Σταύρου στις προεδρικές εκλογές του 2018 υποστήριξε το
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ).
5.6.1

Ευρήματα

α. Ο εκλογικός αντιπρόσωπος του υποψήφιου υπέβαλε την έκθεση εκλογικών εξόδων του
υποψήφιου στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 3.4.2018 και το Υπουργείο τη διαβίβασε στην
Υπηρεσία μας με επιστολή, ημερ. 13.4.2018.
Η έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου δημοσιεύθηκε στις 3.4.2018 σε τουλάχιστον δύο
εφημερίδες.
β.
Σύμφωνα με την έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου, διενεργήθηκαν δαπάνες
συνολικού ύψους €999.028. Οι δαπάνες της παραγράφου 5 της έκθεσης, που αφορούν σε
διαφημίσεις σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς οργανισμούς, εφημερίδες, περιοδικά και
διαφημιστικές πινακίδες, ανέρχονται σε €582.422.
γ.
Ο υποψήφιος έλαβε ποσό ύψους €473.800 από την Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ για
σκοπούς προεκλογικών εξόδων.
δ.

Από δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε διαπιστώσαμε τα ακόλουθα:

(i)

Δεν έχει εντοπισθεί αποδεικτικό στοιχείο για δαπάνη ύψους €8.400, που αφορά σε
φωτογραφικές υπηρεσίες. Ο εκλογικός αντιπρόσωπος του υποψήφιου σε επιστολή,
ημερ. 16.11.2020, προς την Υπηρεσία μας, αναφέρει ότι το παραστατικό της δαπάνης, η
οποία πληρώθηκε με επιταγές, πιθανόν να έχει απολεσθεί.

(ii)

Ο εκλογικός αντιπρόσωπος του υποψήφιου υπέβαλε στην Υπηρεσία μας στις 22.7.2020,
συμφιλιωτική κατάσταση μεταξύ των ποσών που καταβλήθηκαν από τον υποψήφιο για
διαφημιστικούς σκοπούς προς το διαφημιστικό γραφείο με το οποίο συνεργάστηκε και
αφορούν σε διαφημιστικές υπηρεσίες σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και των ποσών που
παρουσιάζονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν από διαφημιστικούς
φορείς για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στον υποψήφιο. Από τον έλεγχο της εν λόγω
συμφιλίωσης, παρατηρήσαμε ότι οι συνολικές δαπάνες για διαφημιστικούς σκοπούς, όπως
δηλώθηκαν από τον υποψήφιο, ανέρχονται σε €370.019, ενώ όπως δηλώθηκαν από τους
διαφημιστικούς φορείς ανέρχονται σε €311.048. Η διαφορά ύψους €58.971 αναλύεται ως
ακολούθως:


Ποσό ύψους €55.734, αφορά σε διαφημιστικές υπηρεσίες από φορείς που δεν
υπέβαλαν συγκεντρωτική κατάσταση στην Υπηρεσία μας.



Για ποσό ύψους €11.237, αριθμός διαφημιστικών φορέων δήλωσαν στις
συγκεντρωτικές καταστάσεις που μας υπέβαλαν μικρότερο ποσό από το ποσό που
δηλώθηκε από τον υποψήφιο. Σημειώνουμε ότι δεν έχει δοθεί κάποια επεξήγηση από
τον εκλογικό αντιπρόσωπο/υποψήφιο για τους λόγους ύπαρξης των διαφορών.
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Για ποσό συνολικού ύψους €8.000, δύο διαφορετικοί φορείς δήλωσαν μεγαλύτερο
ποσό από το ποσό που δηλώθηκε από τον υποψήφιο. Σημειώνουμε ότι δεν έχει δοθεί
κάποια επεξήγηση από τον εκλογικό αντιπρόσωπο/υποψήφιο για τους λόγους ύπαρξης
των διαφορών και δεν υποβλήθηκαν υποστηρικτικά στοιχεία που να αφορούν στη
διαφορά πέραν από τις καταστάσεις των διαφημιστικών φορέων.

(iii)

Από τις υποβληθείσες καταστάσεις φορέων που παρείχαν διαφημιστικές υπηρεσίες στον
υποψήφιο, φαίνεται ότι παραχωρήθηκαν εκπτώσεις, όχι προς τον υποψήφιο ή το κόμμα
που τον υποστήριξε, αλλά από τους διαφημιστικούς φορείς προς το διαφημιστικό γραφείο
με το οποίο συνεργάστηκε ο υποψήφιος, συνολικού ύψους €36.152, οι οποίες δεν έχουν
περιληφθεί στις συνολικές δαπάνες του υποψήφιου.

(iv)

Στην έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου περιλαμβάνεται πληρωμή για πρόστιμο
που επιβλήθηκε από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ύψους
€10.800.

ε.
Tο συνολικό κόστος που προέκυψε για προώθηση της υποψηφιότητας του κ. Μαλά,
σύμφωνα με την έκθεση εκλογικών εξόδων που έχει υποβάλει και αφού λήφθηκε υπόψη η
αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του πολιτικού κόμματος που τον υποστήριξε και οι
συγκεντρωτικές καταστάσεις που απέστειλαν οι διαφημιστικοί φορείς και όπως έχει
προσαρμοστεί από τα ευρήματα του ελέγχου μας, ανεξάρτητα του αν τα πιο κάτω προσμετρούν
για σκοπούς αξιολόγησης υπέρβασης του ορίου του υποψήφιου, αναλύεται ως εξής:
Δαπάνες ως η έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου
Διαφημίσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην έκθεση εκλογικών
εξόδων του υποψήφιου

€
999.028
8.000
1.007.028
36.152
1.043.180

Εκπτώσεις μεταξύ διαφημιστικών φορέων
Σύνολο

Σημειώνουμε ότι, στον πιο πάνω πίνακα δεν περιλαμβάνονται δαπάνες που τυχόν διενήργησε το
ΑΚΕΛ για σκοπούς προεδρικών εκλογών. Σχετικά αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τις οικονομικές
καταστάσεις του ΑΚΕΛ, που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας για τα έτη 2017 και 2018, οι οποίες
έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή, το ΑΚΕΛ διενήργησε δαπάνες για σκοπούς εκλογών ύψους
€254.859 και €340.800, αντίστοιχα. Οι δαπάνες αυτές δεν περιλαμβάνονται στην έκθεση
εκλογικών εξόδων του υποψήφιου. Σημειώνουμε ότι το ΑΚΕΛ δεν υπέβαλε αναλυτική κατάσταση
εσόδων και δαπανών για τις προεδρικές εκλογές του 2018.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, σε επιστολή, ημερ. 19.11.2020, προς την Υπηρεσία μας,
αναφέρει, χωρίς ωστόσο να έχει υποβάλει οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία, ότι «τα ποσά που
αναγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις του ΑΚΕΛ για τα έξοδα εκλογών 2017 και 2018
αφορούν όχι μόνο έξοδα προεδρικών αλλά και έξοδα άλλων εκλογών όπως Βουλευτικών,
Δημοτικών και Ευρωεκλογών. Το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για τις προεδρικές του 2018
και εμβάστηκε στο Επιτελείο Σταύρου Μαλά είναι αυτό που αναγράφεται, δηλαδή €473.800».
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Αναφέρει, επίσης, ότι περιλαμβάνει και έξοδα «ερευνών -δημοσκοπήσεων» που δεν αφορούν
μόνο στην προεκλογική περίοδο, αλλά είναι συστηματικές και συνεχείς και εκ παραδρομής
συμπεριλήφθηκαν στην κατηγορία «έξοδα εκλογών».
5.6.2

Συμπεράσματα

5.6.2.1 Ενότητα Α
α. Η έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου υποβλήθηκε και δημοσιεύθηκε εντός των
καθοριζομένων από τη νομοθεσία προθεσμιών (παράγραφος 5.6.1(α) πιο πάνω).
β.
Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε και σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και τις σχετικές γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας, δεν έχει περιέλθει στην
αντίληψή μας κάτι που να υποστηρίζει ότι δεν περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για
διαφημιστικούς σκοπούς στην παράγραφο 5 της έκθεσης εκλογικών εξόδων, εκτός από τα
ακόλουθα:
(i)

Ποσό ύψους €8.000, που αφορά σε διαφημίσεις (παράγραφος 5.6.1(δ)(ii) πιο πάνω).
Ο Εκλογικός Αντιπρόσωπος του υποψήφιου σε επιστολή, ημερ. 16.11.2020, αναφέρει, σε
σχέση με το ποσό των €8.000 που υπολείπεται της δήλωσής του, ότι θεωρούν ότι «με την
ίδια λογική (δηλαδή ότι τεκμήριο αποτελούν οι δηλώσεις των διαφημιστικών φορέων),
πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι δηλώσεις των αντίστοιχων διαφημιστικών φορέων και
όπου έτυχε το αντίστροφο. Για την ακρίβεια, το συνολικό των €11.237 της δήλωσης του
υποψήφιου, που υπερβαίνει της δήλωσης των φορέων θα πρέπει να συμψηφιστεί με το
ποσό των €8.000». Σύμφωνα με την ίδια επιστολή, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το
συνολικό ποσό εξόδων του υποψήφιου να μειωθεί κατά €3.273.

(ii)

Όσον αφορά στις εκπτώσεις από τους διαφημιστικούς φορείς προς το διαφημιστικό
γραφείο με το οποίο συνεργάστηκε ο υποψήφιος, συνολικού ύψους €36.152, φαίνεται να
υπάρχει ασάφεια στη νομοθεσία κατά πόσον επηρεάζει ή όχι το ύψος των δαπανών του
υποψήφιου. Τα θέμα θα διαβιβαστεί στον Έφορο για ενδεδειγμένες ενέργειες
(παράγραφος 5.6.1(δ)(iii) πιο πάνω).
Σχετικά σημειώνουμε ότι στη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας,
ημερ. 11.12.2017, αναφέρεται ότι «…οι προρρηθείσες διατυπώσεις του άνω άρθρου 55
είναι επαρκώς ευρείες ώστε να εντάσσουν στην έννοια της “ιδιωτικής χρηματικής ή μη,
εισφοράς” ή και “ιδιωτικής εισφοράς οποιουδήποτε είδους” οποιαδήποτε έκπτωση για
δαπάνες που αφορούν την προεκλογική εκστρατεία, διότι τέτοιου είδους έκπτωση, έστω αν
γίνεται έμμεσα, διευκολύνει το κόμμα, ανακουφίζοντάς το από το βάρος των οικονομικών
του υποχρεώσεων έχοντας το ίδιο πρακτικό αποτέλεσμα με τις άμεσες εισφορές».
Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι πέραν του ότι είναι αποδεκτή και συνήθης πρακτική να
παραχωρούνται εκπτώσεις από διαφημιστικούς φορείς και εκτός προεκλογικών
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εκστρατειών, στην προκειμένη περίπτωση η έκπτωση δεν παραχωρήθηκε προς τον
υποψήφιο ή τον αντιπρόσωπό του.
Ο εκλογικός αντιπρόσωπος του υποψήφιου στην ίδια επιστολή, ημερ. 16.11.2020,
αναφέρει ότι ποσό ύψους €15.451 (μέρος του πιο πάνω ποσού), που αφορά σε έκπτωση
παρόχων διαφήμισης προς τον διαφημιστικό τους πράκτορα, ως εκλογικό επιτελείο, εκ
παραδρομής δεν ενημερώθηκε για να την περιλάβει στις εκλογικές δαπάνες. Για το
υπόλοιπο ποσό ύψους €20.701 αναφέρει ότι «δεν μπορεί να λογίζεται ως έκπτωση προς το
επιτελείο γιατί ούτε ο ίδιος ο πράκτοράς τους δεν γνώριζε για την έκπτωση αυτή».
γ.
Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε και σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και τις σχετικές γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας, δεν έχει εντοπισθεί κάτι που να
υποστηρίζει ότι οι δαπάνες για διαφημιστικούς σκοπούς, που περιλαμβάνονται στην παράγραφο
5 της έκθεσης,
(i)

δεν συνάδουν με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας,

(ii)

δεν αφορούν στην προεκλογική εκστρατεία του υποψήφιου,

(iii)

δεν έχουν πράγματι διενεργηθεί και

(iv)

δεν έχουν διενεργηθεί εντός της προεκλογικής περιόδου.

5.6.2.2 Ενότητα Β
Σύμφωνα με την έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου, διενεργήθηκαν δαπάνες συνολικού
ύψους €999.028. Όσον αφορά στο κατά πόσον υπάρχει υπέρβαση του ορίου των επιτρεπόμενων
δαπανών, αναφέρονται τα ακόλουθα:
α.
Οι δαπάνες του υποψήφιου θα πρέπει να αυξηθούν με ποσό συνολικού ύψους €8.000 που
αφορά σε διαφημίσεις (παράγραφος 5.6.1(δ)(ii) πιο πάνω).
β.
Για εκπτώσεις μεταξύ διαφημιστικών φορέων συνολικού ύψους €36.152 (παράγραφος
5.6.1(δ)(iii) πιο πάνω) υπάρχει ασάφεια κατά πόσον θα πρέπει να προσμετρήσουν στο σύνολο των
δαπανών του υποψήφιου, θέμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει τον Έφορο, αφού λάβει υπόψη
και τον χειρισμό παρόμοιων θεμάτων από άλλους υποψήφιους και πολιτικά κόμματα.
5.6.2.3 Ενότητα Γ
Ο υποψήφιος έλαβε ποσό ύψους €473.800 από την Κεντρική Επιτροπή ΑΚΕΛ για σκοπούς
προεκλογικών εξόδων. Το ποσό αυτό είναι μικρότερο από το συνολικό ποσό δαπανών του
υποψήφιου (€999.028), επομένως δεν τίθεται θέμα επιστροφής αδαπάνητης κρατικής χορηγίας στο
πολιτικό κόμμα από το οποίο λήφθηκε.
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5.7

Μηνά Μιχάλης

Την υποψηφιότητα του κ. Μηνά Μιχάλη στις προεδρικές εκλογές του 2018, υποστήριξε η
Οργάνωση Αγωνιστών Δικαιοσύνης (ΟΑΔ).
5.7.1

Ευρήματα

α. Ο εκλογικός αντιπρόσωπος του υποψήφιου υπέβαλε την έκθεση εκλογικών εξόδων του
υποψήφιου στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 19.3.2018 και το Υπουργείο διαβίβασε την έκθεση
στην Υπηρεσία μας με επιστολή, ημερ. 26.3.2018.
Η έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του πολιτικού
κόμματος που υποστήριξε τον υποψήφιο. Σημειώνεται ότι δεν φαίνεται στη δημοσίευση η
ημερομηνίας ανάρτησης της έκθεσης στην ιστοσελίδα. Η έκθεση φέρει σφραγίδα «Ελήφθη» από
το Υπουργείο Εσωτερικών, γεγονός που υποδηλοί ότι η έκθεση δημοσιεύθηκε μετά την υποβολή
της στον Έφορο.
β.
Σύμφωνα με την έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου, διενεργήθηκαν δαπάνες
συνολικού ύψους €35.729. Οι δαπάνες της παραγράφου 5 της έκθεσης, που αφορούν σε
διαφημίσεις σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς οργανισμούς, εφημερίδες, περιοδικά και
διαφημιστικές πινακίδες, ανέρχονται σε €7.694.
γ.

Από δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε εντοπίσαμε τα ακόλουθα:
(i) Αριθμός τιμολογίων που επισυνάφθηκαν στην έκθεση εκλογικών εξόδων του
υποψήφιου εκδόθηκαν στην ΟΑΔ. Για να μπορέσουμε να εξακριβώσουμε κατά πόσον
οι δαπάνες αυτές καταβλήθηκαν από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από την ΟΑΔ, ζητήσαμε
με επιστολή μας, ημερ. 22.6.2020, όπως ο υποψήφιος υποβάλει στην Υπηρεσία μας
αντίγραφο της κατάστασης του τραπεζικού λογαριασμού από τον οποίο διενεργήθηκαν
οι πληρωμές. Ο υποψήφιος δεν υπέβαλε κάτι σχετικό στην Υπηρεσία μας μέχρι την
ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης.
(ii) Σύμφωνα με στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας από τον υποψήφιο,
καταβλήθηκε σε διαφημιστική εταιρεία ποσό ύψους €4.760 για διαφήμιση σε
πινακίδες. Από στοιχεία που υπέβαλε η εν λόγω εταιρεία στην Υπηρεσία μας φαίνεται
ότι η εταιρεία παρείχε υπηρεσίες στην ΟΑΔ ύψους €7.420 σχετικά με τις προεδρικές
εκλογές. Σημειώνεται ότι η ΟΑΔ δεν έχει υποβάλει αναλυτική κατάσταση εσόδων και
δαπανών για τις προεδρικές εκλογές στην Υπηρεσία μας και ούτε έχει εντοπισθεί
κάποιο ποσό στις οικονομικές καταστάσεις του κόμματος, που να αφορά στις
προεδρικές εκλογές. Επισημαίνουμε ότι με την πιο πάνω επιστολή μας. ημερ.
22.6.2020, ζητήθηκε επίσης από τον υποψήφιο όπως, σε συνεννόηση με τον εν λόγω
διαφημιστικό φορέα, διενεργηθεί συμφιλίωση των πιο πάνω ποσών.
Ο υποψήφιος σε ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερ. 19.11.2020, προς την Υπηρεσία μας,
αναφέρει ότι «τα έξοδα της προεκλογικής είχαν αναληφθεί όλα από τον υποψήφιο
άσχετα αν κάποια έχουν τιμολογηθεί στην Οργάνωση Αγωνιστών Δικαιοσύνης». Στο εν
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λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα, επισυνάφθηκε επιστολή διαφημιστικού φορέα, στην οποία
αναφέρει ότι «το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί από την ΟΑΔ προς την εταιρεία …
ανέρχεται στο ποσό των €4.760», καθώς και συμφιλίωση μεταξύ των εν λόγω ποσών, η
οποία ετοιμάστηκε από τον διαφημιστικό φορέα. Από τη συμφιλίωση προκύπτει ότι:

5.7.2



Στον διαφημιστικό φορέα καταβλήθηκε ποσό ύψους €4.760.



Ο διαφημιστικός φορέας παραχώρησε έκπτωση ύψους €5.100, η οποία δεν
περιλαμβάνεται στις συνολικές δαπάνες του υποψήφιου.

Συμπεράσματα

5.7.2.1 Ενότητα Α
α. Η έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου υποβλήθηκε εντός των καθοριζόμενων από τη
νομοθεσία προθεσμιών (παράγραφος 5.7.1(α) πιο πάνω). Η έκθεση δεν δημοσιεύθηκε πριν από
την υποβολή της στον Έφορο.
β.
Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε υπάρχει ασάφεια κατά πόσον οι
δαπάνες που περιλαμβάνονται στην έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου διενεργήθηκαν
από τον υποψήφιο ή από την ΟΑΔ.
Στην περίπτωση που οι δαπάνες διενεργήθηκαν από την ΟΑΔ καθίστανται παράνομες, γιατί
διενεργήθηκαν από τρίτο πρόσωπο και δεν θα προσμετρήσουν στο ύψος των δαπανών του
υποψήφιου.
Στην περίπτωση που οι δαπάνες διενεργήθηκαν από το υποψήφιο, όσον αφορά στις δαπάνες της
παραγράφου 5 της έκθεσης, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας κάτι που να υποστηρίζει ότι
δεν περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για διαφημιστικούς σκοπούς στην παράγραφο 5 της
έκθεσης εκλογικών εξόδων, εκτός από ποσό ύψους €5.100, που αφορά σε εκπτώσεις από
διαφημιστική εταιρεία προς τον υποψήφιο (παράγραφος 5.7.1(γ)(ii) πιο πάνω).
Σχετικά σημειώνουμε ότι στη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας,
ημερ. 11.12.2017, αναφέρεται ότι «…οι προρρηθείσες διατυπώσεις του άνω άρθρου 5 6 είναι
επαρκώς ευρείες ώστε να εντάσσουν στην έννοια της “ιδιωτικής χρηματικής ή μη, εισφοράς” ή
και “ιδιωτικής εισφοράς οποιουδήποτε είδους” οποιαδήποτε έκπτωση για δαπάνες που αφορούν
την προεκλογική εκστρατεία, διότι τέτοιου είδους έκπτωση, έστω αν γίνεται έμμεσα, διευκολύνει
το κόμμα, ανακουφίζοντάς το από το βάρος των οικονομικών του υποχρεώσεων έχοντας το ίδιο
πρακτικό αποτέλεσμα με τις άμεσες εισφορές».
γ.
Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε και σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και τις σχετικές γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας, δεν έχει εντοπισθεί κάτι που να
υποστηρίζει ότι οι δαπάνες για διαφημιστικούς σκοπούς που περιλαμβάνονται στην παράγραφο
5 της έκθεσης,
6
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(i)

δεν συνάδουν με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας,

(ii)

δεν αφορούν στην προεκλογική εκστρατεία του υποψήφιου,

(iii)

δεν έχουν πράγματι διενεργηθεί, εκτός από την αβεβαιότητα κατά πόσον οι δαπάνες
διενεργήθηκαν από τον υποψήφιο ή από την ΟΑΔ, και

(iv)

δεν έχουν διενεργηθεί εντός της προεκλογικής περιόδου.

5.7.2.2 Ενότητα Β
Σύμφωνα με την έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου, διενεργήθηκαν δαπάνες συνολικού
ύψους €35.729. Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε και σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας, δεν έχει εντοπισθεί
κάτι που να υποστηρίζει ότι υπάρχει υπέρβαση του ορίου των επιτρεπόμενων δαπανών.
5.7.2.3 Ενότητα Γ
Το κόμμα (ΟΑΔ) (μη κοινοβουλευτικό), που υποστήριξε τον υποψήφιο, δεν έλαβε κρατική
χορηγία για σκοπούς προεκλογικών εξόδων, οπότε δεν προκύπτει θέμα επιστροφής αδαπάνητης
κρατικής χορηγίας.
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5.8

Παπαδόπουλος Νικόλας

Την υποψηφιότητα του κ. Παπαδόπουλου Νικόλα στις προεδρικές εκλογές του 2018 υποστήριξαν τα
πολιτικά κόμματα Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ), το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ (ΕΔΕΚ), το Κίνημα
Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών και το Κίνημα Αλληλεγγύη.
5.8.1

Ευρήματα

α.
Ο εκλογικός αντιπρόσωπος του υποψήφιου υπέβαλε την έκθεση εκλογικών εξόδων του
υποψήφιου στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 26.3.2018 και το Υπουργείο διαβίβασε την έκθεση στην
Υπηρεσία μας στις 28.3.2018.
Η έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου δημοσιεύθηκε στις 3.4.2018 σε τουλάχιστον τρεις
εφημερίδες.
β.
Σύμφωνα με την έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου, διενεργήθηκαν δαπάνες
συνολικού ύψους €908.366. Οι δαπάνες που αφορούν σε διαφημίσεις (τηλεόραση, ραδιόφωνο,
γιγαντοαφίσες, διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης), παράγραφος 5 της έκθεσης, ανέρχονται σε
€468.930.
γ.
Ο υποψήφιος δεν έλαβε οποιοδήποτε ποσό για σκοπούς προεκλογικών εξόδων από την
κρατική χορηγία που έλαβαν τα κόμματα που τον υποστήριξαν.
δ.

Από δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε διαπιστώσαμε τα ακόλουθα:
(i)

Στο συνολικό ποσό δαπανών ύψους €908.366 δεν περιλαμβάνεται ποσό ύψους
€134.984, που αφορά στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) (ποσό ύψους €92.987
αφορά στις δαπάνες της παραγράφου 5 της έκθεσης εκλογικών εξόδων).

(ii)

Από τις υποβληθείσες καταστάσεις φορέων που παρείχαν διαφημιστικές υπηρεσίες στον
υποψήφιο, φαίνεται ότι παραχωρήθηκαν εκπτώσεις όχι προς τον υποψήφιο ή τα
κόμματα που τον υποστήριξαν, αλλά από τους διαφημιστικούς φορείς προς το
διαφημιστικό γραφείο με το οποίο συνεργάστηκε ο υποψήφιος, συνολικού ύψους
€74.032, οι οποίες δεν έχουν περιληφθεί στις συνολικές δαπάνες του υποψήφιου.

(iii) Σύμφωνα με την έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου, ποσά συνολικού
ύψους €6.047 θεωρήθηκαν από τον υποψήφιο ως μη προεκλογικές δαπάνες και
δεν περιλαμβάνονται στο ποσό των €908.366. Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε
καταβολή προστίμων συνολικού ύψους €5.400 προς την Επίτροπο Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για παράβαση της σχετικής νομοθεσίας με
την αποστολή μηνυμάτων σχετικά με τις εκλογές, σε τραπεζικά έξοδα τήρησης του
τραπεζικού λογαριασμού που ανοίχθηκε για τις εκλογές ύψους €147, καθώς και σε
εισφορές για φιλανθρωπικό σκοπό ύψους €500. Σημειώνουμε ότι τα ποσά αυτά
καταβλήθηκαν από τον τραπεζικό λογαριασμό που, σύμφωνα με τον εκλογικό
αντιπρόσωπο, «χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για τη διενέργεια εισπράξεων και
πληρωμών του κ. Νικόλα Παπαδόπουλου, για τις Προεδρικές Εκλογές 2018».
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(iv)

Δαπάνες για σκοπούς προεδρικών εκλογών διενήργησαν και τα πολιτικά κόμματα που
υποστήριξαν τον υποψήφιο, σύμφωνα με τις αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και
δαπανών που έχουν υποβάλει στην Υπηρεσία μας. Οι δαπάνες που παρουσιάζονται στον
πιο κάτω πίνακα είναι αυτές που δεν περιλαμβάνονται στην έκθεση εκλογικών εξόδων του
υποψήφιου.
Πολιτικό κόμμα
Ποσό
€
ΔΗΚΟ
123.684
ΕΔΕΚ (τελική)
163.855
Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών
64.326
Αλληλεγγύη
63.183
Σύνολο
415.048
Στην έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου περιλαμβάνεται ωστόσο ποσό ύψους
€113.321 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ύψους €20.973), το οποίο αφορά σε «Δαπάνες
του Δημοκρατικού Κόμματος για λογαριασμό του υποψήφιου». Σημειώνουμε επίσης ότι
στα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία επισυνάπτονταν στην έκθεση εκλογικών εξόδων του
υποψήφιου, περιλαμβάνεται πληρωμή προς το ΔΗΚΟ ύψους €42.000. Σε επιστολή του
εκλογικού αντιπροσώπου του υποψήφιου προς την Υπηρεσία μας, ημερ. 7.7.2020,
αναφέρεται σχετικά «…με δεδομένο το γεγονός ότι το εν λόγω κόμμα είχε ήδη
πραγματοποιήσει δαπάνες ύψους €113.321,34 συν ΦΠΑ “για λογαριασμό του
υποψήφιου”, οποίος ήταν και είναι Πρόεδρος του εν λόγω κόμματος, είναι προφανές ότι ο
κ. Παπαδόπουλος εισέφερε στο Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) το ποσό που περίσσεψε στον
τραπεζικό λογαριασμό, που είχε ανοιχθεί αποκλειστικά και μόνο για τις Προεδρικές
Εκλογές, έναντι και των δαπανών που είχαν γίνει από το Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ), για
λογαριασμό της προεκλογικής εκστρατείας του κ. Παπαδόπουλου».

(v)

Στην έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου παρουσιάζεται ποσό ύψους €63.700, το
οποίο αφορά σε «ενοίκια επιτελείων που πληρώθηκαν από τρίτα πρόσωπα».
ε.
Tο συνολικό κόστος που φαίνεται να προέκυψε για προώθηση της υποψηφιότητας του
κ. Παπαδόπουλου, σύμφωνα με την έκθεση εκλογικών εξόδων που έχει υποβάλει και αφού
λήφθηκαν υπόψη οι αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών των πολιτικών κομμάτων
που τον υποστήριξαν, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις που απέστειλαν οι διαφημιστικοί
φορείς και όπως αυτό έχει προσαρμοστεί από τα ευρήματα του ελέγχου μας, ανεξάρτητα του
αν τα πιο κάτω προσμετρούν για σκοπούς αξιολόγησης υπέρβασης του ορίου δαπανών του
υποψήφιου, αναλύεται ως εξής:
Δαπάνες ως η έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου
ΦΠΑ για τις πιο πάνω δαπάνες
Πρόστιμα, εισφορές για φιλανθρωπικό σκοπό και τραπεζικά έξοδα
Επιπρόσθετες δαπάνες κομμάτων
Εκπτώσεις μεταξύ διαφημιστικών φορέων
Σύνολο
38

€
908.366
134.984
6.047
1.049.397
415.048
74.032
1.538.477
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Σημειώνεται ότι, το ποσό συνολικού ύψους €415.048 που αναφέρεται στον πιο πάνω πίνακα,
αφορά στα ποσά που δήλωσαν τα πολιτικά κόμματα που υποστήριξαν τον υποψήφιο στις
αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών τους για τις προεδρικές εκλογές του 2018, όπως
υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας. Επισημαίνεται ότι:


Σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του ΔΗΚΟ για τις προεδρικές
εκλογές, οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται σε €257.979, ενώ σύμφωνα με τις οικονομικές
καταστάσεις του Κόμματος για τα έτη 2017 και 2018, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη
ελεγκτή, τα «έξοδα εκλογών» ανέρχονται σε €305.878. Ο Πρόεδρος του κόμματος, με
επιστολή, ημερ. 27.11.2020, προς την Υπηρεσία μας αναφέρει ότι η διαφορά έγκειται στο
γεγονός ότι ο Ιδιώτης Ελεγκτής του Δημοκρατικού Κόμματος, στις οικονομικές καταστάσεις
των ενοποιημένων λογαριασμών για τα έτη 2017-2018, συμπεριλαμβάνει μέσα στη γενική
δαπάνη «Έξοδα Εκλογών» και έξοδα για τις Βουλευτικές, Δημοτικές/Κοινοτικές και
εσωκομματικές εκλογές.



Σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών της ΕΔΕΚ για τις προεδρικές
εκλογές του 2018, οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται σε €163.855 (τελική έκθεση), ενώ
σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του κινήματος για τα έτη 2017 και 2018, τα «έξοδα
εκλογών» ανέρχονται σε €87.925 και €21.221, αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να υπάρχει
ασάφεια ως προς το πραγματικό ύψος των δαπανών που διενήργησε το κίνημα για σκοπούς
προεδρικών εκλογών.

5.8.2

Συμπεράσματα

5.8.2.1 Ενότητα Α
α. Η έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου υποβλήθηκε και δημοσιεύθηκε εντός των
καθοριζόμενων από τη νομοθεσία προθεσμιών (παράγραφος 5.8.1(α) πιο πάνω).
β.
Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε και σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και τις σχετικές γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας, δεν έχει περιέλθει στην
αντίληψή μας κάτι που να υποστηρίζει ότι δεν περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για
διαφημιστικούς σκοπούς στην παράγραφο 5 της έκθεσης εκλογικών εξόδων, εκτός από τα
ακόλουθα:
(i)

Ποσό ύψους €92.987, που αφορά σε ΦΠΑ στις δαπάνες της παραγράφου 5 (παράγραφος
5.8.1(δ)(i) πιο πάνω).

(ii)

Όσον αφορά στις εκπτώσεις από τους διαφημιστικούς φορείς, προς το διαφημιστικό
γραφείο με το οποίο συνεργάστηκε ο υποψήφιος, συνολικού ύψους €74.032, φαίνεται να
υπάρχει ασάφεια στη νομοθεσία κατά πόσον επηρεάζει ή όχι το ύψος των δαπανών του
υποψήφιου. Το θέμα θα διαβιβαστεί στον Έφορο για ενδεδειγμένες ενέργειες
(παράγραφος 5.8.1(δ)(ii) πιο πάνω).

39

EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΚ/02/2021

Σχετικά σημειώνουμε ότι στη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας,
ημερ. 11.12.2017, αναφέρεται ότι «…οι προρρηθείσες διατυπώσεις του άνω άρθρου 57
είναι επαρκώς ευρείες ώστε να εντάσσουν στην έννοια της “ιδιωτικής χρηματικής ή μη,
εισφοράς” ή και “ιδιωτικής εισφοράς οποιουδήποτε είδους” οποιαδήποτε έκπτωση για
δαπάνες που αφορούν την προεκλογική εκστρατεία, διότι τέτοιου είδους έκπτωση, έστω αν
γίνεται έμμεσα, διευκολύνει το κόμμα, ανακουφίζοντάς το από το βάρος των οικονομικών
του υποχρεώσεων έχοντας το ίδιο πρακτικό αποτέλεσμα με τις άμεσες εισφορές».
Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι πέραν του ότι είναι αποδεκτή και συνήθης πρακτική να
παραχωρούνται εκπτώσεις από διαφημιστικούς φορείς και εκτός προεκλογικών
εκστρατειών, στην προκειμένη περίπτωση η έκπτωση δεν παραχωρήθηκε προς τον
υποψήφιο ή τον αντιπρόσωπό του, αλλά στο διαφημιστικό γραφείο με το οποίο
συνεργάστηκε.
γ.
Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε και σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και τις σχετικές γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας, δεν έχει εντοπισθεί κάτι που να
υποστηρίζει ότι οι δαπάνες για διαφημιστικούς σκοπούς, που περιλαμβάνονται στην παράγραφο
5 της έκθεσης,
(i)

δεν συνάδουν με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας,

(ii)

δεν αφορούν στην προεκλογική εκστρατεία του υποψήφιου,

(iii)

δεν έχουν πράγματι διενεργηθεί και

(iv)

δεν έχουν διενεργηθεί εντός της προεκλογικής περιόδου.

5.8.2.2 Ενότητα Β
Σύμφωνα με την έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου, διενεργήθηκαν δαπάνες συνολικού
ύψους €908.366. Όσον αφορά στο κατά πόσον υπάρχει υπέρβαση του ορίου των επιτρεπόμενων
δαπανών αναφέρονται τα ακόλουθα:
α.

Οι δαπάνες του υποψήφιου θα πρέπει να αυξηθούν:

(i)

Με το ΦΠΑ που αφορά στις πιο πάνω δαπάνες συνολικού ύψους €134.983 (παράγραφος
5.8.1(δ)(i) πιο πάνω).
Ο εκλογικός αντιπρόσωπος του υποψήφιου σε επιστολή, ημερ. 27.11.2020, προς την
Υπηρεσία μας, αναφέρει ότι «Ο ΦΠΑ είναι φόρος, ο οποίος καταβάλλεται προς το κράτος
για κάθε αγορά αγαθών ή υπηρεσιών και ως εκ τούτου δεν είναι - και ούτε πρέπει να
θεωρείται – προεκλογική δαπάνη».

(ii)

7

Με ποσό συνολικού ύψους €6.047, που αφορά σε πρόστιμα, εισφορές για φιλανθρωπικό
σκοπό και τραπεζικά έξοδα, που θεωρήθηκαν από τον υποψήφιο ως μη προεκλογικές
δαπάνες (παράγραφος 5.8.1(δ)(iii) πιο πάνω).

Του περί Πολιτικού Κομμάτων Νόμου
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Ο Εκλογικός Αντιπρόσωπος του υποψήφιου στην πιο πάνω επιστολή αναφέρει ότι «Τα
πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στον υποψήφιο από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα δεν είναι – και ούτε πρέπει να θεωρούνται- προεκλογική δαπάνη».
β.
Οι δαπάνες του υποψήφιου θα πρέπει να μειωθούν με τις δαπάνες που παράνομα
διενεργήθηκαν από τρίτους και περιλαμβάνονται στην έκθεση εκλογικών εξόδων:
(i)

ΔΗΚΟ €113.321 πλέον ΦΠΑ €20.973 (παράγραφος 5.8.1(δ)(iv) πιο πάνω).

(ii)

Ενοίκια επιτελείων που πληρώθηκαν από τρίτα πρόσωπα €63.700 (παράγραφος 5.8.1(δ)(v)
πιο πάνω).

Στη βάση των γνωματεύσεων της Νομικής Υπηρεσίας (3.4(γ)(i) και 3.4(γ)(iii)), τα πιο πάνω ποσά
δεν θα πρέπει να προσμετρήσουν στο συνολικό ύψος των δαπανών του υποψήφιου, όπως δεν
έχουν προσμετρήσει και οι δαπάνες συνολικού ύψους €415.048, που θεωρείται ότι
διενεργήθηκαν παράνομα από τα κόμματα που υποστήριξαν τον υποψήφιο, παρόλο που
αφορούσαν την προεκλογική εκστρατεία. Τίθεται ωστόσο το ερώτημα, γιατί τα πιο πάνω ποσά
δηλώθηκαν από τον υποψήφιο, ενώ οι δαπάνες ύψους €415.048 δεν έχουν δηλωθεί και αν
τελικά θα έπρεπε να τύχουν και διαφορετικής αντιμετώπισης, όσον αφορά στο όριο των
δαπανών, θέμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει τον Έφορο.
Ο εκλογικός αντιπρόσωπος του υποψήφιου στην πιο πάνω επιστολή αναφέρει ότι «το ποσό των
€113.321= (εκατό δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ενός ευρώ) δαπανήθηκε από το ΔΗΚΟ,
του οποίου ο υποψήφιος Νικόλας Παπαδόπουλος είναι Πρόεδρος, «για λογαριασμό του
υποψήφιου». Γι’ αυτό, άλλωστε, δηλώθηκε στην Έκθεση την οποία υπέβαλα και περιλαμβάνεται
στο συνολικό ποσό δαπανών, το οποίο δήλωσα. Αντίθετα, το ποσό των €415.048= (τετρακοσίων
δεκαπέντε χιλιάδων και σαράντα οχτώ ευρώ) που η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπίστωσε ότι έχει
δαπανηθεί από τα κόμματα που στήριξαν την υποψηφιότητα του κ. Παπαδόπουλου
(περιλαμβανομένου και του ΔΗΚΟ) την ίδια προεκλογική περίοδο, ΔΕΝ δαπανήθηκε “για
λογαριασμό του υποψήφιου”, αλλά, προφανώς, δαπανήθηκε στο πλαίσιο της παράλληλης
προεκλογικής δράσης τους που όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα αναπτύσσουν σε κάθε εκλογική
αναμέτρηση».
γ.
Για τα πιο κάτω ποσά υπάρχει ασάφεια κατά πόσον θα πρέπει να προσμετρήσουν στο
σύνολο των δαπανών του υποψήφιου, θέμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει επίσης τον
Έφορο, αφού λάβει υπόψη και τον χειρισμό παρόμοιων θεμάτων από άλλους υποψήφιους και
πολιτικά κόμματα.
(i)

Πληρωμή προς το ΔΗΚΟ ποσού ύψους €42.000, (παράγραφος 5.8.1(δ)(iv) πιο πάνω).
Σημειώνεται ότι αν το ποσό ύψους €42.000 αφορά σε:


Αποπληρωμή μέρους των δαπανών συνολικού ύψους €113.321 συν ΦΠΑ που
διενήργησε το ΔΗΚΟ, θεωρούμε ότι το ποσό αυτό δεν πρέπει να προσμετρήσει στο
σύνολο των δαπανών του υποψήφιου, αφού αφορά σε δαπάνες που καθίστανται
παράνομες γιατί διενεργήθηκαν από τρίτο πρόσωπο.
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(ii)



Αδιάθετο υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιήθηκε για την
προεκλογική εκστρατεία του υποψήφιου, το οποίο δόθηκε στο ΔΗΚΟ με το κλείσιμο
του λογαριασμού, θεωρούμε ότι ορθά δεν προσμετρήθηκε στο σύνολο δαπανών του
υποψήφιου.



Εισφορά προς το ΔΗΚΟ θεωρούμε ότι θα έπρεπε να προσμετρήσει στις δαπάνες του
υποψήφιου.

Εκπτώσεις μεταξύ διαφημιστικών φορέων συνολικού ύψους €74.032 (παράγραφος
5.8.1(δ)(v) πιο πάνω).
Ο εκλογικός αντιπρόσωπος του υποψήφιου στην επιστολή, ημερ. 27.11.2020, αναφέρει
σχετικά με τις εκπτώσεις ότι «οι εκπτώσεις που οι διαφημιστικοί φορείς παρέχουν προς το
διαφημιστικό γραφείο, είναι προφανές ότι αυτές δεν πρέπει να επηρεάζουν το ύψος των
δαπανών του υποψήφιου, αφού ούτε αφορούν τον υποψήφιο, ούτε ο υποψήφιος έχει
οποιαδήποτε σχέση με αυτές».

5.8.2.3 Ενότητα Γ
Ο υποψήφιος δεν έλαβε οποιοδήποτε ποσό από την κρατική χορηγία που έλαβαν τα πολιτικά
κόμματα που τον υποστήριξαν για σκοπούς προεκλογικών εξόδων.
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5.9

Χρίστου Χρίστος

Την υποψηφιότητα του κ. Χρίστου Χρίστου στις προεδρικές εκλογές του 2018 υποστήριξε το
Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ).
5.9.1

Ευρήματα

α. Ο εκλογικός αντιπρόσωπος του υποψήφιου υπέβαλε την έκθεση εκλογικών εξόδων του
υποψήφιου στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 3.4.2018 και το Υπουργείο διαβίβασε την έκθεση
στην Υπηρεσία μας με επιστολή, ημερ. 4.4.2018.
Η έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου δημοσιεύθηκε στις 3.4.2018 στην ιστοσελίδα του
πολιτικού κόμματος που υποστήριξε τον υποψήφιο.
β.
Σύμφωνα με την έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου, διενεργήθηκαν δαπάνες
συνολικού ύψους €132.596. Οι δαπάνες της παραγράφου 5 της έκθεσης εκλογικών εξόδων, που
αφορούν σε διαφημίσεις σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, εφημερίδες, περιοδικά
και διαφημιστικές πινακίδες, ανέρχονται σε €114.521.
γ.
Με επιστολή μας, ημερ. 22.6.2020, προς τον ιδιώτη ελεγκτή του υποψήφιου, ζητήθηκε
όπως διευκρινιστεί κατά πόσον «ο υποψήφιος κ. Χρίστος Χρίστου έλαβε από το πολιτικό κόμμα
που τον υποστήριξε, μέρος ή το σύνολο της κρατικής χορηγίας που του παραχωρήθηκε για
σκοπούς προεδρικών εκλογών» και κατά πόσον ο υποψήφιος «επέστρεψε πίσω στο πολιτικό
κόμμα, οποιοδήποτε αδιάθετο ποσό κρατικής χορηγίας το οποίο έλαβε για σκοπούς προεδρικών
εκλογών, για να το επιστρέψει με τη σειρά του στο Κράτος». Η εκπρόσωπος του ιδιώτη ελεγκτή
του, σε ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερ. 24.9.2020, προς την Υπηρεσία μας, αναφέρει ότι «όσον
αφορά τη μη αδιάθετη κρατική χορηγία για τις προεδρικές εκλογές αυτό δεν υφίσταται γιατί
όπως θα δείτε και στην ταμειακή έκθεση που έχουμε ήδη καταθέσει στον Έφορο Τήρησης
Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων, υπήρχε έλλειμα για το ποσό των €34.288,45, το οποίο
καλύφθηκε από τα ταμειακά αποθέματα του κόμματος».
Σημειώνεται ότι στην έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου, περιλαμβάνεται ως έσοδο ποσό
ύψους €98.307 ως «έκτακτη χρηματοδότηση». Το ποσό αυτό ισούται με το ποσό που έλαβε το
ΕΛΑΜ, ως έκτακτη κρατική χρηματοδότηση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προεδρικές
εκλογές.
Ο Πρόεδρος του κόμματος σε επιστολή, ημερ. 30.11.202,0 προς την Υπηρεσία μας, αναφέρει ότι
«Το ποσό των €98.307,35 περιλαμβάνει όλα τα έσοδα της Αναλυτικής κατάστασης των
Προεδρικών Εκλογών με ημερ. 30.3.2018 που έγινε από το κόμμα το οποίο ενεργούσε ως
εκλογικός αντιπρόσωπος του υποψήφιου Προέδρου κ. Χρίστου Χρίστου … Ο Λογιστής μας έχει
υποβάλει την κατάσταση εσόδων και εξόδων της προεκλογικής εκστρατείας των Προεδρικών
εκλογών του 2018 στις 30.3.2018 και για την οποία τα έσοδα και οι δαπάνες έχουν γίνει από το
Κόμμα … Το έμβασμα ύψους €98.307,35 είχε γίνει την 1.8.2017, στον Τραπεζικό λογαριασμό του
ΕΛΑΜ, από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας για σκοπούς των Προεδρικών εκλογών. Ο
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υποψήφιος κ. Χρίστου, Πρόεδρος του ΕΛΑΜ, είχε κατέλθει ως κομματικός υποψήφιος και όχι ως
ανεξάρτητος».
Ο ιδιώτης ελεγκτής του υποψήφιου κ. Χρίστου μας ανέφερε επίσης σε επιστολή, ημερ.
24.11.2020, ότι «η Χορηγία του Κράτους για τις Προεδρικές Εκλογές του 2018 για το ποσό των
€98.307,35 κατετέθηκε στον Τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΑΜ και όλο το ποσό πλέον των
€34.288,45 πληρώθηκαν από το Κόμμα».
δ.

Από δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε, διαπιστώσαμε τα ακόλουθα:

(i)

Δαπάνες συνολικού ύψους €60.846 φαίνεται ότι διενεργήθηκαν μέσω τραπεζικού
λογαριασμού που ανήκει στο ΕΛΑΜ, όπως φαίνεται από τα αντίγραφα των επιταγών που
εκδόθηκαν και υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας από τον ιδιώτη ελεγκτή. Σημειώνεται ότι,
δεν υποβλήθηκε αντίγραφο της κατάστασης του τραπεζικού λογαριασμού, μέσω του
οποίου διενεργήθηκαν οι πληρωμές, όπως ζητήθηκε με επιστολή μας, ημερ. 22.6.2020, από
τον ιδιώτη ελεγκτή, για να επιβεβαιωθεί από ποιον καταβλήθηκαν οι εν λόγω δαπάνες.

(ii)

Για δαπάνες ύψους €52.689, δεν υποβλήθηκαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να
διαπιστώσουμε κατά πόσον καταβλήθηκαν από τον υποψήφιο ή από το ΕΛΑΜ.
Ο Πρόεδρος του κόμματος σε επιστολή, ημερ. 30.11.2020, προς την Υπηρεσία μας,
αναφέρει ότι «όλα τα έξοδα της Προεκλογικής εκστρατείας του κομματικού υποψήφιου κ.
Χρίστου ανταποκρίνονται με αποδείξεις».
Σύμφωνα με επιστολή του ιδιώτη ελεγκτή, ημερ. 16.7.2019, προς τον Έφορο Τήρησης
Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων «τα έσοδα και τα έξοδα της προεκλογικής εκστρατείας του
κ. Χρίστου Χρίστου για τις προεδρικές εκλογές που διεξήχθηκαν στις 28 Ιανουαρίου 2018
και 4 Φεβρουαρίου 2018, έχουν γίνει από τον υποψήφιο πρόεδρο κ. Χρίστο Χρίστου και το
ΕΛΑΜ από κοινού, όπως φαίνεται στην συνημμένη κατάσταση ημερομηνίας 30.3.2018 και η
οποία έχει ήδη δημοσιευθεί».
Επίσης, ο ιδιώτης ελεγκτής του υποψήφιου κ. Χρίστου, μας ανέφερε σε επιστολή
ημερ. 24.11.2020, ότι «όλα τα έξοδα πληρώθηκαν από το Κόμμα».

(iii)

Από τα αποδεικτικά στοιχεία που επισυνάφθηκαν στην έκθεση εκλογικών εξόδων του
υποψήφιου, φαίνεται ότι παραχωρήθηκαν εκπτώσεις από διαφημιστικούς φορείς προς τον
υποψήφιο, συνολικού ύψους €12.473, οι οποίες δεν έχουν περιληφθεί στις συνολικές
δαπάνες του υποψήφιου.

ε.
Το ΕΛΑΜ για τα έτη 2017 και 2018, διενήργησε δαπάνες για σκοπούς εκλογών ύψους
€74.536 και €57.983, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις οικονομικές του καταστάσεις, όπως αυτές
έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, οι οποίες ελέγχθηκαν από ιδιώτη ελεγκτή. Σημειώνουμε ότι
το ΕΛΑΜ δεν έχει υποβάλει αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών για τις προεδρικές
εκλογές του 2018.
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Ο Πρόεδρος του κόμματος σε επιστολή, ημερ. 30.11.2020, προς την Υπηρεσία μας, αναφέρει ότι
«τα συγκεκριμένα ποσά, ύψους €74.536 και €57.983, που παρουσιάζονται στις οικονομικές
καταστάσεις του κόμματος αφορούν αποκλειστικά τα έξοδα της Προεκλογικής εκστρατείας του
κομματικού υποψήφιου κ. Χρίστου, για τις Προεδρικές Εκλογές του 2018».
στ. Το συνολικό κόστος που φαίνεται να προέκυψε για την προώθηση της υποψηφιότητας του
κ. Χρίστου, σύμφωνα με την έκθεση εκλογικών εξόδων που έχει υποβάλει και αφού λήφθηκαν
υπόψη οι συγκεντρωτικές καταστάσεις που απέστειλαν οι διαφημιστικοί φορείς και όπως έχει
προσαρμοστεί από τα ευρήματα του ελέγχου μας, ανεξάρτητα του αν τα πιο κάτω προσμετρούν
για σκοπούς αξιολόγησης υπέρβασης του ορίου δαπανών του υποψήφιου, αναλύεται ως εξής:

Δαπάνες ως η έκθεση εκλογικών
υποψήφιου
Εκπτώσεις διαφημιστικών φορέων
Σύνολο
5.9.2

εξόδων

του

€
132.596
12.473
145.069

Συμπεράσματα

5.9.2.1 Ενότητα Α
Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στα ευρήματα πιο πάνω, φαίνεται ότι τα έσοδα και οι δαπάνες
που υποβλήθηκαν στον Έφορο στις 30.3.2018 από τον ιδιώτη ελεγκτή και επισυνάπτονταν στην
έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου κ. Χρίστου, η οποία ήταν υπογραμμένη από εκλογικό
αντιπρόσωπο του υποψήφιου, αφορούσαν σε έσοδα και δαπάνες που διενεργήθηκαν από το
ΕΛΑΜ για σκοπούς προεδρικών εκλογών του 2018, για προώθηση της υποψηφιότητας του
κ. Χρίστου και δεν αφορούσαν σε έσοδα και δαπάνες που διενεργήθηκαν από τον ίδιο τον
υποψήφιο.
5.9.2.2 Ενότητα Β
Σύμφωνα με την έκθεση εκλογικών εξόδων του υποψήφιου διενεργήθηκαν συνολικές δαπάνες
ύψους €132.596. Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται πιο πάνω και σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας, οι συνολικές δαπάνες
ύψους €132.596 καθίστανται παράνομες γιατί διενεργήθηκαν από τρίτο πρόσωπο (στην
περίπτωση αυτή το ΕΛΑΜ) και δεν θα προσμετρήσουν στο σύνολο των δαπανών του υποψήφιου.
5.9.2.3 Ενότητα Γ
Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται πιο πάνω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και
τις σχετικές γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας, φαίνεται ο υποψήφιος να μην έλαβε
οποιοδήποτε ποσό από την κρατική χορηγία που έλαβε το ΕΛΑΜ για σκοπούς προεκλογικών εξόδων.
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Μέρος ΙΙ: Διαφημιστικές υπηρεσίες
α. Οι πιο κάτω φορείς, όπως προκύπτει από τις εκθέσεις εκλογικών εξόδων των υποψήφιων
και τις αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών που υπέβαλαν τα πολιτικά κόμματα, δεν
έχουν αποστείλει στην Υπηρεσία μας συγκεντρωτική κατάσταση για τις υπηρεσίες που παρείχαν
προς τους υποψήφιους ή για λογαριασμό τους.
A/A

Φορέας

Υποψήφιος

Ποσό
€

1.

Araouzos Signs Ltd

Χρίστος Χρίστου

2.

Polytropo Advertising Ltd

Μιχάλης Μηνά
Νικόλας Παπαδόπουλος

2.856
19.551

3.

Καθημερινή

Γιώργος Λιλλήκας
Νικόλας Παπαδόπουλος

3.727
2.982

4.

AGC Student Life

Σταύρος Μαλάς

1.309

5.

Cyprus News Agency

Σταύρος Μαλάς

1.190

6.

Cyprus News Media DS Lrd

Σταύρος Μαλάς

26.609

7.

Digital Tree Media Ltd

Σταύρος Μαλάς

5.236

8.

DPG Media

Σταύρος Μαλάς

3.332

9.

Drosisths Ekdotikh Ltd

Σταύρος Μαλάς

595

10.

IDEA Ekdoseis Diadiktiou

Σταύρος Μαλάς

476

11.

IMH CSC Ltd

Σταύρος Μαλάς
Νικόλας Παπαδόπουλος

1.428
2.808

12.

KK Extra TV LTD

Σταύρος Μαλάς

1.327

13.

MC Digital Media Ltd/MC News Ltd

Σταύρος Μαλάς

6.545

14.

ΝBS Advertising Ltd

Σταύρος Μαλάς

357

15.

Nikodea Media Group

Σταύρος Μαλάς

1.000

16.

Prasini Aspida

Σταύρος Μαλάς

2.023

17.

Temco

Σταύρος Μαλάς

1.452

18.

Wolrd News Corp/World news media

Σταύρος Μαλάς

2.856

19.

AZ the Lobsters Ltd (*.)

Σταύρος Μαλάς

361.095

Νικόλας Παπαδόπουλος

540.177

(*)

2.261

20.

Media Spark

21.

Super Brd Ads Ltd

Νικόλας Παπαδόπουλος

31.994

22.

ML Querilla Marketing Ltd

Νικόλας Παπαδόπουλος

8.949

23.

C. Ataliotis Niche Advertising Ltd

Νικόλας Παπαδόπουλος

11.246

* Οι φορείς αυτοί ήταν οι ενδιάμεσοι διαφημιστικοί φορείς με τους οποίους συνεργάστηκαν υποψήφιοι
για την προεκλογική τους εκστρατεία.
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β.
Οι φορείς που πρόσφεραν διαφημιστικές υπηρεσίες στους υποψήφιους είχαν υποχρέωση,
εντός ενός μηνός από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών (5.2.2018), δηλαδή μέχρι τις
4.3.2018, να αποστείλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις στον Γενικό Ελεγκτή για τις υπηρεσίες που
προσέφεραν σε κάθε υποψήφιο. Οι φορείς που παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα υπέβαλαν
εκπρόθεσμα τις συγκεντρωτικές καταστάσεις για τις υπηρεσίες που προσέφεραν σε κάθε
υποψήφιο ή για λογαριασμό του.
Α/Α

Φορέας

Ημερομηνία

1.

Autodioikisi.com.cy

9.3.2018

2.

Delema Communications

6.3.2018

3.

Marketway

29.3.2018

4.

Stockwatch

22.3.2018

5.

Temco Panel Advertisements

6.

TVONE

7.

Ταχυδρόμος Πάφου

4.4.2018
12.3.2018
8.3.2018

Σημείωση
Στον πιο πάνω πίνακα δεν περιλαμβάνονται οι φορείς Contact Integrated και Ραδιοφωνικό Ίδρυμα
Κύπρου, οι οποίοι απέστειλαν τη συγκεντρωτική κατάσταση στην Υπηρεσία μας στις 5.3.2018, την
πρώτη εργάσιμη μέρα μετά τη λήξη της προθεσμίας.

47

EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΚ/02/2021

6.

Γενικά συμπεράσματα

Τα συμπεράσματα που αναφέρονται πιο πάνω στηρίχθηκαν στην υφιστάμενη νομοθεσία και στις
σχετικές γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας.
Στη βάση των υφιστάμενων προνοιών της νομοθεσίας και των σχετικών γνωματεύσεων, φαίνεται
να δημιουργείται το παράδοξο, από τη μία τα πολιτικά κόμματα να μην έχουν νομικό υπόβαθρο
για να αξιοποιήσουν την κρατική χορηγία που λαμβάνουν για σκοπούς προεδρικών εκλογών,
πέραν από το να την προσφέρουν στους υποψήφιους που υποστηρίζουν και από την άλλη να
παρέχεται η δυνατότητα τα έξοδα της προεκλογικής εκστρατείας των υποψήφιων να
υπερβαίνουν το όριο του ενός εκατομμυρίου, αφού, όταν διενεργούνται από τα πολιτικά
κόμματα ή τρίτα πρόσωπα καθίστανται παράνομα και ως εκ τούτου δεν προσμετρούν στο όριο
δαπανών των υποψήφιων.
Επισημαίνουμε ότι στον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο, ως
παράνομες ενέργειες καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τόσο η διενέργεια δαπάνης από τον
υποψήφιο ή τον εκλογικό αντιπρόσωπο για περιπλέον ποσό του ανώτατου ορίου, όσο και η
διενέργεια δαπάνης από τρίτους. Η πρόθεση του νομοθέτη για αυστηρή τήρηση του ορίου,
φαίνεται και από τις πρόνοιες της νομοθεσίας που καθορίζουν την επιβολή προστίμου στον
υποψήφιο, ίσου με το ποσό της υπέρβασης. Όσον αφορά στη διάπραξη παράνομου ενέργειας,
σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο, ο διαπράττov παράvoμoν εvέργεια, υπόκειται σε φυλάκιση που
δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή τα €1.000 ή και τα δύο και επιπρόσθετα τo Δικαστήριo δύvαται
vα επιβάλει στον καταδικασθέντα στέρηση τoυ δικαιώματoς τoυ εκλέγειv και της εγγραφής τoυ
ovόματoς του στον εκλογικό κατάλoγo για περίoδo που δεν υπερβαίvει τα επτά έτη.
Όπως διαφαίνεται από τα πιο πάνω, οι ασάφειες στη νομοθεσία δημιούργησαν προβλήματα
στην εφαρμογή της, από τα κόμματα, τους υποψήφιους αλλά και κατά τον έλεγχο από την
Ελεγκτική Υπηρεσία.
Στη βάση των επιστολών της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερ. 15.6.2020 και 6.10.2020, για
αναθεώρηση της νομοθεσίας, η οποία φαίνεται ότι θα αποσκοπεί στην άρση των επιπτώσεων
των σχετικών γνωματεύσεων της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η Ελεγκτική Υπηρεσία
εκδίδει την παρούσα Ειδική Έκθεση, σχετικά με τον έλεγχο των εκθέσεων εκλογικών εξόδων των
υποψήφιων για τις προεδρικές εκλογές, παραθέτοντας τα γεγονότα, ευρήματα και
συμπεράσματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επιφυλασσόμενη επί του παρόντος να
εκφέρει την τελική της θέση.
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7.

Γενικές συστάσεις

Με βάση τα ευρήματα και συμπεράσματα που αναφέρονται πιο πάνω, καθώς και το γεγονός ότι
οι ασάφειες στη νομοθεσία δημιούργησαν προβλήματα στην εφαρμογή της, από τα κόμματα,
τους υποψήφιους αλλά και κατά τον έλεγχο από την Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγούμαστε όπως:


Ο Έφορος προωθήσει, το συντομότερο δυνατόν, στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο,
που θα αποσκοπεί σε αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό των σχετικών νομοθεσιών ώστε αυτές
να καταστούν σαφείς, να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή τους, η ορθολογιστική
χρήση της έκτακτης κρατικής χρηματοδότησης, καθώς και η αποτροπή ενδεχόμενης
παραβίασής τους από τους υποψήφιους.



Μέσω αλλαγής της νομοθεσίας να θεσμοθετηθεί ότι οι εκθέσεις εκλογικών εξόδων και οι
απαντήσεις/θέσεις των υποψήφιων επί θεμάτων που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας,
καθώς και οι συγκεντρωτικές καταστάσεις των φορέων που προσφέρουν διαφημιστικές
υπηρεσίες στους υποψήφιους να συνοδεύονται με τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία.



Ο Έφορος να εκδίδει οδηγίες για καθοδήγηση των υποψήφιων σχετικά με την εφαρμογή της
εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

49

