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

εκστρατεία του Κόμματος για τα Ζώα Κύπρου για τις Βουλευτικές εκλογές  
που διεξήχθησαν στις 22 Μαΐου 2016. 

 

Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κόμματος Για Τα Ζώα 
Κύπρου, για τις Βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 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 καταστάσης 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». 
Ο Πρόεδρος του Κόμματος για τα Ζώα Κύπρου υπέβαλε τις καταστάσεις στον  
Έφορο στις 2.9.2016  εκτός της καθορισμένης από την νομοθεσία προθεσμίας 
και ο Έφορος στην Ελεγκτική Υπηρεσία στις 13.9.2016. 
3. Έσοδα. 
Τα συνολικά έσοδα του Κόμματος για τις Βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με την 
αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών ανήλθαν σε €5.553.  
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Από τον έλεγχο των εσόδων παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 
(α) Κρατική Χορηγία. Το Κόμμα δεν έλαβε οποιαδήποτε κρατική χορηγία για 
σκοπούς Βουλευτικών Εκλογών καθώς δεν δικαιούτο σε χορηγία σύμφωνα με 
τον Περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο. 
(β) Μη χρηματικές εισφορές. Στα έσοδα περιλαμβάνεται συνολικό ποσό 
ύψους €5.553 που αφορά σε διάφορα τιμολόγια για υπηρεσίες που έχουν 
προσφερθεί στο Κόμμα από διάφορες εταιρείες ως εισφορές σε είδος. 
Δεν έχουν εκδοθεί για τις εισφορές αυτές σχετικές αποδείξεις, οι οποίες να 
περιλαμβάνουν την πλήρη περιγραφή της φύσης της εισφοράς και την αξία της, 
σύμφωνα με το άρθρο 5(4) του Νόμου. 
Επίσης εκ παραδρομής τιμολόγιο που περιλαμβάνεται στο πιο πάνω ποσό 
καταχωρήθηκε στην κατάσταση εσόδων με ποσό €119 αντί €559.   
(γ) Χρηματικές εισφορές. Στις εισφορές περιλαμβάνονται 2 εμβάσματα στην 
τράπεζα ύψους €500 έκαστο, για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές 
αποδείξεις είσπραξης. 
(δ) Δανεισμός. Το κόμμα, μέσω 2 τραπεζικών εμβασμάτων έλαβε συνολικό 
ποσό ύψους €6.000 από την αντιπρόεδρο του κόμματος, το οποίο δεν 
παρουσιάζεται στις εισφορές. Όπως μας βεβαιώθηκε γραπτώς, το εν λόγω 
ποσό δόθηκε ως δάνειο. Σχετικά σημειώνεται ότι δεν μας έχει παρουσιαστεί 
δανειακή σύμβαση για το εν λόγω δάνειο. 
Ο Πρόεδρος του Κόμματος με επιστολή ημερ. 9.6.2017, μας ανέφερε ότι για τις 
εισφορές, χρηματικές και μη χρηματικές, θα φροντίσουν να εκδοθούν σχετικές 
αποδείξεις και για το δάνειο ότι θα ετοιμάσουν σχετική δανειακή σύμβαση. 
4. Δαπάνες. 
Οι συνολικές δαπάνες για την προεκλογική εκστρατεία του Κόμματος, σύμφωνα 
με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών, ανήλθαν σε  €13.387.  
5. Έλλειμμα. 
Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών όπως υποβλήθηκε στην 
Υπηρεσία μας παρουσιάζει έλλειμμα ύψους €7.834. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
παρατηρήσεις που αναφέρονται στις πιο πάνω παραγράφους, τα συνολικά 
έσοδα του Κόμματος αναπροσαρμόζονται σε €5.997, δημιουργώντας έλλειμμα 
ύψους €7.390. 
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