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Έκθεση Ευρημάτων Ελέγχου αναφορικά με την νομιμότητα της αναλυτικής 
κατάστασης εσόδων και δαπανών για την προεκλογική εκστρατεία του 

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) για τις Βουλευτικές εκλογές  
που διεξήχθησαν στις 22 Μαΐου 2016. 

 

Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ε.ΛΑ.Μ., για τις Βουλευτικές 
εκλογές του Μαḯου 2016 έχει ελεγχθεί από την Υπηρεσία μας σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του άρθρου 6Α του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2012 
(Ν.175(Ι)/2012), όπως τροποποιήθηκε.  Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, «Ο 
Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, αφού ελέγξει τις υποβληθείσες δυνάμει του 
εδαφίου (2) αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών των πολιτικών 
κομμάτων που αφορούν την προεκλογική εκστρατεία τους, συντάσσει έκθεση 
αναφορικά με τα ευρήματα του ελέγχου που διενεργεί, ως προς τη νομιμότητα των 
εσόδων και δαπανών, την οποία αποστέλλει στον Έφορο και δημοσιεύει μαζί με 
τις πλήρεις αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών των πολιτικών 
κομμάτων για την προεκλογική εκστρατεία τους στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, εντός εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των εν λόγω 
καταστάσεων για έλεγχο».  
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, η έκθεση 
αναφορικά με τα ευρήματα του ελέγχου μας, ως προς τη νομιμότητα των εσόδων 
και δαπανών μαζί με τις πλήρεις αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών του 
Κόμματος, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθώς και 
στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας. 
Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να επανέλθει με συμπληρωματική έκθεση 
ευρημάτων επί της πιο πάνω κατάστασης, εάν κριθεί σκόπιμο, όταν θα ελεγχθούν 
οι οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για το έτος που έληξε στις 31.12.2016. 
2. Υποβολή αναλυτικής κατάστασης εσόδων και δαπανών. 
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 6Α του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου, 
«πολιτικά κόμματα που λαμβάνουν μέρος σε οποιεσδήποτε πολιτειακές εκλογές 
που διεξάγονται στη Δημοκρατία, τηρούν πλήρη οικονομικά στοιχεία και 
υποβάλλουν στον Έφορο αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών για την 
προεκλογική εκστρατεία τους, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών μετά τη 
διεξαγωγή των εκλογών» και «Ο Έφορος υποβάλλει για έλεγχο τις αναλυτικές 
καταστάσεις εσόδων και δαπανών των πολιτικών κομμάτων για την προεκλογική 
εκστρατεία τους στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας το αργότερο τέσσερις (4) 
μήνες μετά την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών». 
Οι εν λόγω καταστάσεις υποβλήθηκαν καθυστερημένα στο Γραφείο του Εφόρου 
στις 18.10.2016 και ο Έφορος τις υπέβαλε στην Υπηρεσία μας στις 25.10.2016.  
3. Έσοδα. 
(α) Κρατική Χορηγία. 
Προκειμένου να αντιμετωπίσουν μέρος των εκλογικών τους δαπανών σύμφωνα με 
τις πρόνοιες του άρθρου 4(4)(β) του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου, «Τα μη 
Κοινοβουλευτικά Κόμματα δικαιούνται να λαμβάνουν χορηγία, εφόσον- 

(i) είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο 
(ii) έχουν υποβάλει σχετική αίτηση στον Έφορο πριν από την ημερομηνία 

προκήρυξης των εκλογών στις οποίες αφορά η εν λόγω αίτηση. 
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(iii) διεκδικούν τις βουλευτικές εκλογές, για τις οποίες αιτούνται χορηγία, με 
υποψηφίους που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό πενήντα τοις 
εκατό (50%) των εδρών για κάθε εκλογική περιφέρεια όπως αυτές 
κατανέμονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Εκλογής Μελών της 
Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμων του 1979 έως (Αρ. 5) του 2011, 
όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, και 

(iv) έχουν εξασφαλίσει ποσοστό τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) στις 
τελευταίες βουλευτικές εκλογές ή εξασφαλίζουν ποσοστό τρία τοις εκατό 
(3%) στις βουλευτικές εκλογές τις οποίες αφορά η χορηγία:  

Νοείται ότι τα μη κοινοβουλευτικά κόμματα που δικαιούνται χορηγία, λαμβάνουν 
χορηγία κατ’ αναλογία των ποσοστών που έχουν εξασφαλίσει στις τελευταίες 
βουλευτικές εκλογές ή εξασφάλισαν στις βουλευτικές εκλογές τις οποίες αφορά η 
χορηγία και αυτή παραχωρείται πριν ή μετά τη διεξαγωγή των βουλευτικών 
εκλογών τις οποίες αφορά η χορηγία, αντίστοιχα.  
Συναφώς αναφέρεται ότι σύμφωνα με τα πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού 
Συμβουλίου ημερ. 13.7.2016 αρ. απόφασης 80.977, το Συμβούλιο, αποφάσισε, 
την παραχώρηση τακτικής και έκτακτης χρηματοδότησης στα νέα Κοινοβουλευτικά 
Κόμματα που εισήλθαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων με τις εκλογές του Μαḯου 
του 2016, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Η έκτακτη χρηματοδότηση προς το 
Ε.ΛΑ.Μ. ύψους €98.307 παραχωρήθηκε στις 19.7.2016. 
4. Δαπάνες.  
Οι συνολικές δαπάνες για την προεκλογική εκστρατεία του Κόμματος, σύμφωνα με 
την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών, ανήλθαν σε €52.738. 
5. Πλεόνασμα. 
Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών όπως υποβλήθηκε στην Υπηρεσία 
μας παρουσιάζει πλεόνασμα ύψους €45.569.  
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