
 
 
 
   ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αρ. ΠΚ/02/2017 

 
 

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

δαπανών για την προεκλογική εκστρατεία του 
Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ) για τις Βουλευτικές 

εκλογές που διεξήχθησαν στις 22 Μαΐου 2016. 
 
 
 
 
 
 

22 Ιουνίου 2017 
 
 
 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΚ/02/2017 

1 
 

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

Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ) για τις Βουλευτικές εκλογές  
που διεξήχθησαν στις 22 Μαΐου 2016. 

 

Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του ΔΗΣΥ, 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 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 Γενικός Διευθυντής του ΔΗΣΥ υπέβαλε τις εν λόγω καταστάσεις στον ΄Εφορο 
στις 15.7.2016 και ο Έφορος στην Ελεγκτική Υπηρεσία στις 3.8.2016, εντός των 
καθοριζομένων από τη νομοθεσία προθεσμιών. 
3. Έσοδα. 
Τα συνολικά έσοδα του Κόμματος για τις Βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με την 
αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών ανήλθαν σε €899.705. 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 
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(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 στον 
ΔΗΣΥ, για σκοπούς των Βουλευτικών εκλογών του Μαΐου 2016, ανέρχεται σε 
€899.705 και αποτελεί το μοναδικό έσοδο που παρουσιάζεται στην αναλυτική 
κατάσταση εσόδων και δαπανών. 
(β) Παράβολα ενδοκομματικών εκλογών. Σύμφωνα με το άρθρο 52.1.1 του 
καταστατικού του Κόμματος, «Κάθε μέλος που έχει εγγραφεί στο κόμμα… 
δικαιούται να  υποβάλει αίτηση να περιληφθεί στο ψηφοδέλτιο του κόμματος, αφού 
καταβάλει στο κόμμα εισφορά κατάθεσης της αίτησης και εισφορά συμπερίληψης 
στο ψηφοδέλτιο.  Το ύψος των εν λόγω εισφορών καθορίζει από καιρού εις καιρού 
το Πολιτικό Γραφείο».  
Συνολικό ποσό ύψους €27.750, που είσπραξε το Κόμμα από υποψηφίους και 
αφορά σε εισφορές για συμπερίληψη τους στο ψηφοδέλτιο του Κόμματος, δεν έχει 
περιληφθεί ως έσοδο στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών για τις 
Βουλευτικές εκλογές.  
Σύμφωνα με την επιστολή διαβεβαιώσεων που μας δόθηκε από το Κόμμα, το 
ποσό των €27.750 που καταβλήθηκε, βάση πρόνοιας του καταστατικού, για 
ενδοκομματικές διαδικασίες, κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί αναλογικά στις Επαρχιακές 
Γραμματείες. Επίσης, με επιστολή ημερ. 9.5.2017, το Κόμμα μας ενημέρωσε ότι 
έγινε διόρθωση στα λογιστικά βιβλία των Κεντρικών Γραφείων και ότι το ποσό 
αυτό περιλήφθηκε στα έσοδα του Κόμματος που αφορούν στις Βουλευτικές 
Εκλογές. 
(γ) Μη χρηματικές εισφορές. Στο Κόμμα παραχωρήθηκαν εκπτώσεις από 
διάφορους διαφημιστικούς φορείς, για δαπάνες που αφορούσαν στην προεκλογική 
του εκστρατεία, συνολικού ύψους €163.575, οι οποίες δεν έχουν καταχωριστεί 
στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών ως «μη χρηματικές εισφορές». 
Επίσης, για τις πιο πάνω «μη χρηματικές εισφορές» δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές 
αποδείξεις, με πλήρη περιγραφή της φύσης της εισφοράς και την αξία της, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 5(4) του Νόμου. Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις ανέρχονταν 
στο 40% περίπου της αρχικής αξίας των τιμολογίων.  
Ανάλογο θέμα παραχώρησης εκπτώσεων από διαφημιστικούς φορείς, οι οποίες 
δεν καταχωρίστηκαν στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών ως «μη 
χρηματικές εισφορές», και για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί σχετικές αποδείξεις, καταγράφεται στις εκθέσεις της Υπηρεσίας και για άλλα πολιτικά κόμματα, αλλά 
για ποσά που δεν υπερβαίνουν τις €10.000. Επίσης, στις άλλες περιπτώσεις, τα 
ίδια τα κόμματα αποδέχθηκαν την προσέγγιση της Υπηρεσίας μας ότι πρόκειται 
για «μη χρηματικές εισφορές» και διαβεβαίωσαν ότι οι συναλλαγές αυτές εκ 
παραδρομής δεν έχουν καταχωριστεί. 
Στην περίπτωση του ΔΗΣΥ, το συνολικό ποσό της έκπτωσης είναι σαφώς 
μεγαλύτερο ποσό και επιπρόσθετα, η έκπτωση που παραχωρήθηκε από ένα εκ 
των διαφημιστικών φορέων υπερβαίνει το ποσό των €50.000 που αποτελεί όριο 
για ιδιωτικές εισφορές σε πολιτικά κόμματα (όπως καθορίζεται στο άρθρο 5(1)(α) 
του Νόμου). Όπως και σε όλα τα κόμματα, πλήρης και ολοκληρωμένος έλεγχος 
του ενδεχομένου ύπαρξης υπερβάσεων του ορίου των €50.000 θα γίνει κατά τον 
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έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Κόμματος για το έτος 2016 από την 
Υπηρεσία μας. 
Το Κόμμα, στηριζόμενο σε νομική γνωμάτευση που εξασφάλισε, ανέφερε στην 
επιστολή διαβεβαιώσεων που μας απέστειλε ότι διαφωνεί με τη θέση της 
Υπηρεσίας μας ότι οι εκπτώσεις αποτελούν μη χρηματικές εισφορές, απόδωσε το 
μεγάλο ποσό της παραχωρηθείσας έκπτωσης στο γεγονός ότι το κόμμα δαπάνησε 
μεγάλα ποσά στις διαφημιστικές του εκστρατείες και εξέφρασε την άποψη ότι το 
παραχωρηθέν ποσοστό της έκπτωσης (40% περίπου της αρχικής αξίας των 
τιμολογίων) αποτελεί συνήθη εμπορική πρακτική στον τομέα των διαφημίσεων. 
Συγκεκριμένα, το Κόμμα, σε επιστολή ημερ. 9.5.2017, που απέστειλε στην 
Υπηρεσία μας αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «καμιά ιδιαίτερη μεταχείριση είχε ο 
Δημοκρατικός Συναγερμός, όσον αφορά στις διαφημίσεις. Τύχαμε έκπτωσης, όχι 
επειδή είμαστε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, αλλά απλά γιατί την εν λόγω περίοδο 
ήμασταν ο καλύτερος και μεγαλύτερος πελάτης των διαφημιστικών φορέων για την 
πολιτική διαφήμιση». 
Οφείλουμε για σκοπούς διαφάνειας να αναφέρουμε ότι ο επικεφαλής του 
δικηγορικού γραφείου που γνωμοδότησε για το θέμα είναι και Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου και μέτοχος στο διαφημιστικό φορέα που παρουσιάζει την 
υπέρβαση του ορίου των €50.000 που αναφέρεται πιο πάνω. 
Η Υπηρεσία μας προτίθεται να ζητήσει επί του θέματος γνωμάτευση από τον 
Γενικό Εισαγγελέα.  
4. Δαπάνες. 
Οι συνολικές δαπάνες για την προεκλογική εκστρατεία του Κόμματος, σύμφωνα με 
την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών, ανήλθαν σε  €879.448. Από τον 
έλεγχο των δαπανών παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:  
(α) Δαπάνες συνολικής αξίας €16.745, αναφορικά με 10 τιμολόγια διαφόρων 
εξόδων που φαίνεται ότι αφορούσαν στην προεκλογική εκστρατεία του Κόμματος, 
όπως μας διαβεβαιώθηκε, δεν περιλήφθηκαν στην αναλυτική κατάσταση εσόδων 
και δαπανών, είτε εκ παραδρομής είτε γιατί κάποια τιμολόγια παρουσιάστηκαν στο 
Κόμμα για πληρωμή μεταγενέστερα από την υποβολή της έκθεσης. 
(β) Σε δύο περιπτώσεις, τα ποσά των εξόδων όπως καταγράφηκαν στην 
αναλυτική κατάσταση ήταν αυξημένα σε σχέση με τα πραγματικά έξοδα κατά €220 
και €2.610, αντίστοιχα. Στην πρώτη περίπτωση εκ παραδρομής στα «έξοδα 
ομάδας επικοινωνίας» καταχωρίστηκε ποσό για πληρωμή αποζημίωσης σε μόνιμο 
υπάλληλο του Κόμματος, η οποία τελικά δεν καταβλήθηκε και στη δεύτερη περίπτωση η καταχώριση του εξόδου έγινε σύμφωνα με εκτιμημένη δαπάνη λόγω 
του ότι το τιμολόγιο δεν είχε σταλεί στο Κόμμα μέχρι την υποβολή της κατάστασης 
στον Έφορο. 
(γ) Στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών περιλαμβάνονται δαπάνες 
συνολικού ύψους €11.004 για τις οποίες η Υπηρεσία μας διατηρεί επιφυλάξεις 
κατά πόσο αυτές σχετίζονται με την προεκλογική εκστρατεία του Κόμματος. 

Σκοπός πληρωμής € 
Πασχαλινή Διαφήμιση  10.285 
Διαφήμιση για υγιεινή διατροφή  719 
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Το Κόμμα, σε επιστολή του ημερ. 9.5.2017, αναφέρει ότι και οι δύο δράσεις ήταν 
ενταγμένες στην προεκλογική εκστρατεία και ότι «ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν 
φέρει καμιά ένσταση να αφαιρεθούν από την αναλυτική κατάσταση εσόδων και 
δαπανών της προεκλογικής εκστρατείας και να συμπεριληφθούν κάτω από άλλη 
κατηγορία δαπανών για τις οικονομικές καταστάσεις του 2016». 
(δ) Στην αναλυτική κατάσταση περιλαμβάνεται δύο φορές εκ παραδρομής 
πληρωμή ύψους €440 σε διαφημιστική εταιρεία. 
(ε) Οι δαπάνες παρουσιάζονται στην αναλυτική κατάσταση μειωμένες κατά 
€163.575, που όπως αναφέρεται στην παρ. (3γ) πιο πάνω, αφορούν στο ποσό 
των εκπτώσεων που παραχωρήθηκαν στο Κόμμα από διάφορους διαφημιστικούς 
φορείς. 
5. Πλεόνασμα. 
Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών όπως υποβλήθηκε στην Υπηρεσία 
μας παρουσιάζει πλεόνασμα ύψους €20.257. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
παρατηρήσεις που αναφέρονται στις πιο πάνω παραγράφους, τα συνολικά έσοδα 
και δαπάνες του Κόμματος αναπροσαρμόζονται σε €1.091.030 και €1.044.365, 
αντίστοιχα, δημιουργώντας πλεόνασμα ύψους €46.665. 
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