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

Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΗΚΟ) για τις Βουλευτικές εκλογές που 
διεξήχθησαν στις 22 Μαΐου 2016. 

 

Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του ΔΗΚΟ, 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 την 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». 
Ο Γενικός Διευθυντής του ΔΗΚΟ υπέβαλε τις αναλυτικές καταστάσεις εσόδων 
και δαπανών στον ΄Εφορο εκπρόθεσμα στις 20.10.2016 και ο ΄Εφορος στην 
Υπηρεσία μας, στις 25.10.2016. 
3. Έσοδα. 
Τα συνολικά έσοδα του Κόμματος για τις Βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με την 
αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών ανήλθαν σε €485.451. Ποσό ύψους 
€421.521 αφορούσε στην κρατική χορηγία και ποσό ύψους €64.000 σε 
διάφορες εισφορές για τις Βουλευτικές εκλογές.  
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Από τον έλεγχο των εσόδων παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 
(α) Κρατική Χορηγία. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 4 του περί 
Πολιτικών Κομμάτων Νόμου, τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα, λαμβάνουν χορηγία, το 
ύψος της οποίας καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και περιλαμβάνεται 
στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Η χορηγία, τους παραχωρείται το αργότερο τρεις 
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των Βουλευτικών εκλογών τις 
οποίες η χορηγία αφορά και κατανέμεται κατ’ αναλογία των ποσοστών που έλαβαν 
στις τελευταίες Βουλευτικές εκλογές. 
Η κρατική χορηγία που παραχωρήθηκε σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία στο 
ΔΗΚΟ, για σκοπούς των Βουλευτικών εκλογών του Μαΐου 2016, ανέρχεται σε 
€413.634. Ωστόσο, στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών, 
καταχωρίστηκε,  εκ παραδρομής, ως κρατική χορηγία ποσό ύψους €421.451. 
(β) Μη χρηματικές εισφορές. 

(i)  Εκπτώσεις. Στο Κόμμα, παραχωρήθηκαν εκπτώσεις από διάφορους 
φορείς, για δαπάνες που αφορούσαν στην προεκλογική του εκστρατεία 
συνολικού ύψους €8.813.  

(ii)  Επαγγελματικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Στο Κόμμα, για τον 
μήνα Μάιο 2016, παραχωρήθηκαν επαγγελματικές και συμβουλευτικές 
υπηρεσίες αναφορικά με τις εκλογές, συνολικού ύψους €1.300, χωρίς 
να καταβληθεί οποιοδήποτε αντίτιμο/πληρωμή, παρά το γεγονός ότι 
υπήρχαν σε ισχύ συμβόλαια για αγορά υπηρεσιών.  Σχετικά 
σημειώνεται ότι το Κόμμα, είχε εκδώσει τις αντίστοιχες επιταγές για την 
καταβολή του ποσού αυτού, αλλά οι δικαιούχοι δεν παρουσιάστηκαν 
για  να τις παραλάβουν. 

Οι πιο πάνω συναλλαγές εκ παραδρομής δεν έχουν καταχωριστεί στην αναλυτική 
κατάσταση εσόδων και δαπανών ως «μη χρηματικές εισφορές». Επίσης, σε 
αντίθεση με το άρθρο 5(4) του Νόμου, δεν έχουν εκδοθεί σχετικές αποδείξεις, οι 
οποίες να περιλαμβάνουν πλήρη περιγραφή της φύσης της εισφοράς και την αξία 
της.  
4. Δαπάνες. 
Οι συνολικές δαπάνες για την προεκλογική εκστρατεία του Κόμματος, σύμφωνα με 
την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών, ανήλθαν σε €476.614. Από 
έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι δαπάνες, στην αναλυτική κατάσταση, παρουσιάζονται 
μειωμένες κατά €14.462. 
(α) Ποσό ύψους €8.813, αφορά στις εκπτώσεις που παραχωρήθηκαν από διάφορους φορείς (σχετική αναφορά γίνεται στην παράγραφο 3(β)(i) πιο πάνω). 
(β) Ποσό ύψους €1.300, αφορά σε επαγγελματικές και συμβουλευτικές 
υπηρεσίες για τον μήνα Μάιο 2016 που παραχωρήθηκαν χωρίς να καταβληθεί 
αντίτιμο/πληρωμή (σχετική αναφορά γίνεται στην παράγραφο 3(β)(ii) πιο πάνω). 
(γ) Ποσό ύψους €1.300, αφορά σε επαγγελματικές και συμβουλευτικές 
υπηρεσίες για τον μήνα Απρίλιο 2016, που, εκ παραδρομής, δεν έχει καταχωριστεί 
στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών. 
(δ) Ποσό ύψους €3.049, αφορά σε δαπάνες του Κόμματος για την προεκλογική 
του εκστρατεία, το οποίο δεν έχει περιληφθεί στην αναλυτική κατάσταση γιατί, 
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όπως μας αναφέρθηκε, οι δαπάνες αυτές παρουσιάστηκαν για πληρωμή μετά την 
αποστολή της αναλυτικής κατάστασης εσόδων και δαπανών προς τον ΄Εφορο. 
5. Πλεόνασμα/Έλλειμμα. 
Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών όπως υποβλήθηκε στην Υπηρεσία 
μας παρουσιάζει πλεόνασμα ύψους €8.836. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
παρατηρήσεις που αναφέρονται στις πιο πάνω παραγράφους, τα συνολικά έσοδα 
και δαπάνες του Κόμματος, αναπροσαρμόζονται σε €487.746 και €491.076 
αντίστοιχα, δημιουργώντας έλλειμμα ύψους €3.330. 
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