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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 τις ελεγχόμενες οντότητες/πρόσωπα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο παρών έλεγχος 

διεξήχθηκε στη βάση των εκθέσεων εκλογικών εξόδων των υποψήφιων, των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 

τους υποψήφιους/εκλογικούς αντιπροσώπους, της αλληλογραφίας που ανταλλάχθηκε μεταξύ της Υπηρεσίας 

μας, του Εφόρου και των υποψήφιων/εκλογικών αντιπροσώπων, καθώς και από τις καταστάσεις που 

υποβλήθηκαν από τους φορείς που παρείχαν διαφημιστικές υπηρεσίες 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. 

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει ή θα πρέπει να εκληφθεί ότι με αυτή διατυπώνουμε κατηγορία 

εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη ποινικών ή άλλων 

αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, μόνο δε τα αρμόδια 

δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε αδικήματος. 

Τονίζουμε επίσης ότι οι συστάσεις και τα ευρήματά μας αφορούν στους ελεγχόμενους φορείς/πρόσωπα και 

οποιαδήποτε αναφορά σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ουδόλως εξυπακούει ότι αυτά έχουν προβεί κατ’ 

ανάγκη σε οτιδήποτε μεμπτό, αφού κάτι τέτοιο εκφεύγει του πεδίου ελέγχου της παρούσας Έκθεσης. 
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1. Σύνοψη 

Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διενεργούνται και 

ρυθμίζονται με βάση τις πρόνοιες του περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Νόμου του 2004 (10(I)/2004), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της Βουλής 

των Αντιπροσώπων Νόμου του 1979 (Ν.72/1979), (όπως έχουν τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί) 

και της Ενοποιημένης διατύπωσης της Πράξης περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, όπως προσαρτάται στην Απόφαση του 

Συμβουλίου της 20ης Σεπτεμβρίου 1976 και των μεταγενέστερων τροποποιήσεών της. 

Οι υποψήφιοι για την εκλογή των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν υποχρέωση, 

σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, όπως διαβιβάσουν στον Γενικό Έφορο Εκλογής (Έφορο) τις 

εκθέσεις εκλογικών εξόδων για την προεκλογική εκστρατεία τους. Ο Γενικός Ελεγκτής της 

Δημοκρατίας, αφού ελέγξει τις υποβληθείσες εκθέσεις, συντάσσει σχετική έκθεση την οποία 

δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και όταν διαπιστώσει υπέρβαση των 

επιτρεπόμενων εκλογικών δαπανών από οποιονδήποτε υποψήφιο, διαβιβάζει έκθεση στον Έφορο, 

ο οποίος επιβάλλει στον υποψήφιο πρόστιμο ίσο με την υπέρβαση. 

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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1.1 Σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου  

 Οι 72 υποψήφιοι που έλαβαν μέρος στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2019, υπέβαλαν 

την έκθεση εκλογικών εξόδων τους, συνοδευόμενη με ένορκο δήλωση και τη δημοσίευσαν εντός των 

καθορισμένων από τη νομοθεσία χρονικών πλαισίων. 

 Από τους 72 υποψήφιους που έλαβαν μέρος στις εκλογές, 18 υποψήφιοι δήλωσαν 

διαφημιστικά έξοδα στην παράγραφο 5 της έκθεσης εκλογικών εξόδων.  

 

Από έλεγχο που διενεργήσαμε στα αποδεικτικά στοιχεία που είχαν επισυνάψει οι υποψήφιοι μαζί 

με τις εκθέσεις εκλογικών εξόδων, εντοπίσαμε περιπτώσεις, όπου υποψήφιοι καταχώρισαν στην 

παράγραφο 5 διαφημιστικά έξοδα, που αφορούσαν σε εκτυπώσεις και σε διαφημίσεις σε 

διαδικτυακές σελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία, σύμφωνα με την υφιστάμενη 

νομοθεσία, δεν φαίνεται να περιλαμβάνονται στα διαφημιστικά έξοδα που πρέπει να 

καταχωρίζονται στην παράγραφο 5.  

 Τα συνολικά έξοδα όλων των υποψήφιων, όπως παρουσιάζονται στις εκθέσεις εκλογικών 

εξόδων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο που 

καθορίζεται στη νομοθεσία: 
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 Από επισκόπηση των μη ελεγμένων συγκεντρωτικών καταστάσεων, που μας απέστειλαν οι 

φορείς που παρείχαν διαφημιστικές υπηρεσίες στους υποψήφιους κατά τη διάρκεια της 

προεκλογικής εκστρατείας, διαπιστώσαμε ότι έξι (6) υποψήφιοι που διενέργησαν δαπάνες 

συνολικού ύψους €4.504 σε επτά (7) φορείς, δεν δήλωσαν τις δαπάνες αυτές. 

Τέσσερις από τους πιο πάνω υποψήφιους, με επιστολή τους προς τον Έφορο, ανέφεραν ότι 

οι εν λόγω δαπάνες διενεργήθηκαν από τρίτα πρόσωπα εν αγνοία τους. 

Σημειώνουμε σχετικά με τα πιο πάνω, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του περί 

Εκλογής των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, η πληρωμή εξόδων για 

προεκλογική εκστρατεία υποψήφιου από τρίτα πρόσωπα είναι παράνομη. 

 Από επισκόπηση των υποστηρικτικών στοιχείων που υπέβαλαν μαζί με τις εκθέσεις 

εκλογικών εξόδων τους οι υποψήφιοι, έχει εντοπιστεί ένας υποψήφιος, ο οποίος έλαβε 

δωρεάν διαφημιστικές υπηρεσίες αξίας €28.670 από διαφημιστικό φορέα, οι οποίες 

περιλήφθηκαν στο μέρος της έκθεσης που αφορά στις εισπράξεις, καθώς και στα 

υποστηρικτικά στοιχεία,  αλλά δεν περιλήφθηκαν και στο μέρος της έκθεσης που αφορά στα 

έξοδα. Ο υποψήφιος, σε επιστολή προς τον Έφορο ανέφερε πως η επισύναψη της απόδειξης 

στην έκθεση που υπέβαλε για τις πιο πάνω υπηρεσίες, υποδηλώνει τη μεταχείριση των εν 

λόγω υπηρεσιών και ως εξόδου. 

Κανείς από τους εν λόγω υποψήφιους δεν υπερέβη το ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών που 

καθορίζεται από τη νομοθεσία μετά και από τη συμπερίληψη των πιο πάνω διαφημιστικών 

εξόδων στις δαπάνες τους. 

 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,  

63
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o δεν αφορούν στην προεκλογική εκστρατεία των υποψήφιων, 

o δεν έχουν πράγματι διενεργηθεί από τους υποψήφιους, εκτός από: 

 τις δαπάνες ύψους €4.980 που παρουσιάζονται στην έκθεση εκλογικών εξόδων μίας 

υποψήφιας, για τις οποίες το τιμολόγιο που επισυνάφθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο 

δεν έχει εκδοθεί στο όνομά της, 

o δεν έχουν διενεργηθεί εντός της προεκλογικής περιόδου, εκτός από: 

 τη δαπάνη ύψους €4.980 που παρουσιάζεται στην έκθεση εκλογικών εξόδων μίας 

υποψήφιας, για την οποία το τιμολόγιο που επισυνάφθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο 

δεν έχει εκδοθεί εντός της περιόδου που προβλέπεται από τον Νόμο, 

 την δαπάνη ύψους €957 που πληρώθηκε από ένα υποψήφιο εκτός της καθορισμένης 

από τον Νόμο προθεσμίας για εξόφληση προεκλογικών εξόδων. 

 Αναφορικά με τους φορείς που παρείχαν διαφημιστικές υπηρεσίες σε υποψήφιους ή για 

λογαριασμό τους, διαπιστώσαμε ότι:  

 

1.2 Γενικές παρατηρήσεις και συστάσεις 

 Κατά την επισκόπηση των εκθέσεων εκλογικών εξόδων  των υποψήφιων, παρατηρήσαμε 

διάφορες αδυναμίες και παραλείψεις, που αφορούν στη μη κατάλληλη/ορθή και 

ομοιόμορφη συμπλήρωσή τους από όλους τους υποψήφιους. 

 Σημαντικές αδυναμίες έχουν εντοπιστεί στο νομοθετικό πλαίσιο που περιορίζουν τους 

σκοπούς που επιδιώκονται, όπως το ότι ενδεχομένως να γίνονται, παράνομα, πληρωμές για 

λογαριασμό των υποψήφιων από τρίτους ή/και από πολιτικά κόμματα, χωρίς οι υποψήφιοι 

να έχουν την υποχρέωση να τις δηλώσουν, σύμφωνα με γνωμάτευση του Γενικού 

Εισαγγελέα. 

14 φορείς έχουν υποβάλει συγκεντρωτική κατάσταση

12  φορείς δεν έχουν υποβάλει συγκεντρωτική κατάσταση

3 φορείς έχουν υποβάλει συγκεντρωτική κατάσταση 
εκπρόθεσμα
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 Η απουσία πρόνοιας στην υφιστάμενη νομοθεσία για υποχρεωτική υποβολή των σχετικών 

παραστατικών από τους υποψήφιους μαζί με την έκθεση εκλογικών εξόδων, περιόρισε τον 

έλεγχό μας στα όσα δήλωσαν οι υποψήφιοι και τις συγκεντρωτικές καταστάσεις που 

υποβλήθηκαν από  φορείς που παρείχαν διαφημιστικές υπηρεσίες. 

Εισηγούμαστε: 

 Ο Έφορος να προωθήσει, το συντομότερο δυνατόν, στη Βουλή των Αντιπροσώπων 

νομοσχέδιο που θα αποσκοπεί στην αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό των σχετικών 

νομοθεσιών, ώστε αυτές να καταστούν σαφείς και να διασφαλίζεται η αποτελεσματική 

εφαρμογή τους. Όσον αφορά στην αναφορά στη νομοθεσία στην παράγραφο 5 της έκθεση  

εκλογικών εξόδων, αυτή θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να περιλαμβάνει και τον 

χειρισμό των διαφημιστικών εξόδων που γίνονται σε ηλεκτρονικά μέσα και σε μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, όπου αυτά μπορούν να ελεγχθούν. 

 Μέσω αλλαγής της νομοθεσίας, να θεσμοθετηθεί όπως: 

o Οι εκθέσεις εκλογικών εξόδων των υποψήφιων να συνοδεύονται με τα κατάλληλα 

αποδεικτικά στοιχεία και να περιλαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας με τον υποψήφιο 

ή τον εκλογικό αντιπρόσωπο. 

o Οι φορείς που προσφέρουν διαφημιστικές υπηρεσίες στους υποψήφιους να 

υποβάλλουν, πέραν των συγκεντρωτικών και αναλυτικές καταστάσεις για τις 

υπηρεσίες που προσέφεραν σε κάθε υποψήφιο ή για λογαριασμό του. 

 Ο Έφορος να εκδίδει οδηγίες για καθοδήγηση των υποψήφιων, σχετικά με την εφαρμογή 

της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και την ορθή συμπλήρωση της έκθεση  εκλογικών 

εξόδων.  
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2. Εισαγωγή 

Αντικείμενο του παρόντος ελέγχου είναι ο έλεγχος των εξόδων των υποψήφιων για τις εκλογές των 

Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2019 και η σύνταξη έκθεσης αναφορικά με τα ευρήματα 

των ελέγχων μας.  

Οι εκλογές των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2019 διεξάχθηκαν στις 26.5.2019 και το 

επίσημο αποτέλεσμα των εκλογών δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 

27.5.2019. Στις εκλογές  έλαβαν μέρος εβδομήντα δύο (72) υποψήφιοι.  
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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 των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Νόμου του 2004 (10(Ι)/2004) και του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου 

του 1979 (72/1979). 

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 27 του περί Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου Νόμου (10(Ι)/2004), 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 δημοσίευσης και έγκαιρης υποβολής των εκθέσεων των εκλογικών εξόδων των 

υποψήφιων για τις εκλογές Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο έλεγχος των δαπανών που 

περιλαμβάνονται στην παράγραφο 5(1) της έκθεσης εκλογικών εξόδων των υποψήφιων για τις 

εκλογές Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2019 και η σύνταξη και δημοσίευση 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. Ο έλεγχος κατά πόσον τα έξοδα που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 5 της έκθεσης 

εκλογικών εξόδων (διαφημίσεις σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και διαφημίσεις σε 

εφημερίδες, περιοδικά και διαφημιστικές πινακίδες) δεν συντείνουν σε υπέρβαση του ορίου των 

επιτρεπόμενων εκλογικών δαπανών (5 χιλιάδες ευρώ για προσωπικά έξοδα και 45 χιλιάδες λοιπά 

έξοδα) σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 27 του περί της Εκλογής των Μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμου του 2004. 

γ. Η διαβίβαση Έκθεσης στον Έφορο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση των 

επιτρεπόμενων από τη νομοθεσία ορίων των εκλογικών δαπανών. 

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. Η ορθότητα των συγκεντρωτικών καταστάσεων δεν ελέγχεται από την 

Υπηρεσία μας. 

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. 
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Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω Προτύπων: 

 

 

Το θεμελιώδες Πρότυπο INTOSAI-P1 ουσιαστικά καταγράφει αυτούσια τη Διακήρυξη που 

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 στη 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. 

Το ISSAI 4000 παραθέτει τις απαιτήσεις και τις εξηγήσεις για τη διεξαγωγή των ελέγχων 

συμμόρφωσης. Οι έλεγχοι συμμόρφωσης μπορεί να είναι είτε έλεγχοι βεβαίωσης (attestation 

engagements), είτε έλεγχοι απευθείας ανάθεσης (direct reporting engagements). Η έκθεση 

ελέγχου μπορεί να είναι είτε μεγάλης είτε συνοπτικής μορφής και τα συμπεράσματα της έκθεσης 

μπορούν να διατυπώνονται με διάφορούς τρόπους: ως μια ενιαία σαφής γραπτή δήλωση της 

γνώμης σχετικά με τη συμμόρφωση ή ως μια πιο επεξηγηματική απάντηση σε συγκεκριμένα 

ερωτήματα του ελέγχου. 

Το ISAE 3000 έχει σκοπό να θεσπίσει τις βασικές αρχές και αναγκαίες διαδικασίες, καθώς και να 

παρέχει καθοδήγηση στους επαγγελματίες για τη διενέργεια αναθέσεων διασφάλισης, εκτός από 
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ελέγχους ή επισκοπήσεις ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών που καλύπτονται από τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ISA) ή τα Διεθνή Πρότυπα Αναθέσεων Επισκοπήσεων (ISRE).  

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 εκλογές των Μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου του 2019, διεξήγαγε ελέγχους «ανάθεσης βεβαίωσης» (attestation engagements), οι 

οποίοι παρέχουν περιορισμένη διασφάλιση (limited assurance)2.  

3.3.2.2 Αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου 

Ο παρών έλεγχος διεξάχθηκε στη βάση: 

 των εκθέσεων εκλογικών εξόδων  των υποψήφιων και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 

τους υποψήφιους/εκλογικούς αντιπροσώπους και 

 των καταστάσεων 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 3 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 στον έλεγχο των εξόδων, τα οποία δήλωσαν οι υποψήφιοι 

στην παράγραφο 5 της έκθεσης εκλογικών εξόδων και κατά πόσον αυτά δεν συντείνουν σε 

υπέρβαση του ορίου των επιτρεπόμενων εκλογικών δαπανών.  

Τα έξοδα που έχουν διενεργηθεί από τα πολιτικά κόμματα  κατά την προεκλογική εκστρατεία, 

αναφορικά με τις εκλογές των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2019, δεν έχουν ελεγχθεί 

από την Υπηρεσία μας. Σχετικά σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6Α(Ι) του περί Πολιτικών 

Κομμάτων Νόμου 175(Ι)/2012 «…πολιτικά κόμματα που λαμβάνουν μέρος σε οποιεσδήποτε 

πολιτειακές εκλογές που διεξάγονται στην Δημοκρατία, τηρούν πλήρη οικονομικά στοιχεία και 

υποβάλλουν στο Έφορο αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών για την προεκλογική 

εκστρατεία τους, το αργότερο εντός (3) τριών μηνών μετά την διεξαγωγή των εκλογών».    

Σύμφωνα με γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, ημερ. 16.12.2019, που δόθηκε στην Υπηρεσία 

μας αναφορικά με τις προεκλογικές δαπάνες υποψήφιων και πολιτικών κομμάτων στο πλαίσιο των 

                                                           
2 Ο σκοπός μιας ανάθεσης περιορισμένης διασφάλισης είναι η μείωση του κινδύνου της ανάθεσης διασφάλισης σε 
ένα επίπεδο που είναι αποδεκτό στις περιστάσεις της ανάθεσης, όπου όμως ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος από μια 
ανάθεση εύλογης διασφάλισης (reasonable assurance), ως βάση για μια αρνητικού τύπου διατύπωση του 
συμπεράσματος του ελεγκτή. 
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ευρωεκλογών, «οι ευρωεκλογές δεν συνιστούν «πολιτειακές εκλογές», διότι συναρτώνται, όχι με 

την στελέχωση κρατικού θεσμού, αλλά οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία έχει νομική 

προσωπικότητα που είναι διακριτή της νομικής προσωπικότητας των κρατών μελών αυτής.». 

Συνεπώς, τα πολιτικά κόμματα δεν είχαν την υποχρέωση να υποβάλουν στον Έφορο αναλυτική 

κατάσταση εσόδων και δαπανών για την προεκλογική τους εκστρατεία για τις εκλογές των Μελών 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτε και η Υπηρεσία μας να προβεί σε σχετικό έλεγχο. 

Επίσης, έγινε 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. Ο έλεγχος αυτός περιορίστηκε σε φορείς που προσέφεραν υπηρεσίες 

σε υποψήφιους στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές.  

Σύμφωνα με τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, ημερ. 16.12.2019, που αναφέρεται πιο πάνω, 

«…παρότι τα άνω άρθρα 52(6) και 55 (του περί Εκλογής των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων 

Νόμου) είναι αφ εαυτών παγκύπριας εμβέλειας (καλύπτοντας και τα κατεχόμενα), η εφαρμογή 

τους για σκοπούς ευρωεκλογών – ως ενεργοποιείται από το άρθρο 27 του Νόμου 10 (Ι) του 2004 

λόγω της δυνητικής ευχέρειας την οποία χορηγεί στη Δημοκρατία το Άρθρο 8 της Πράξης – 

περιορίζεται στις ελεύθερες περιοχές. 

Το άνω συμπέρασμα ερείδεται στο γεγονός ότι το ενωσιακό δίκαιο δεν εφαρμόζεται στα 

κατεχόμενα, οπότε ομοίως δεν εφαρμόζεται το Άρθρο 8 της Πράξης (που αφορά ενωσιακό δίκαιο). 

Αφού το Άρθρο 8 της Πράξης δεν εφαρμόζεται στα κατεχόμενα, ευλόγως συνάγεται πως δεν 

εξουσιοδοτεί τη Δημοκρατία να καθιστά εφαρμοστέες – επί του κατεχόμενου τμήματος της 

επικράτειας – εθνικές διατάξεις για την διεξαγωγή των ευρωεκλογών. 

Με το ίδιο σκεπτικό ο Νόμος 10(Ι) του 2004, του οποίου το άρθρο 27 επιτρέπει την κατ’ αναλογία 

εφαρμογή, σε σχέση με τις ευρωεκλογές (μεταξύ άλλων) του Νόμου 72 του 1979 είναι 

εναρμονιστικός (ως δηλοί το προοίμιο του), οπότε έχει αντίστοιχη ισχύ με τις ενωσιακές διατάξεις 

τις οποίες αφορά…  

Ενόψει των ανωτέρω, έχω την άποψη ότι τα άρθρα 52(6) και 55 του Νόμου 72 του 1979 δεν 

εφαρμόζονται – σε σχέση με τις ευρωεκλογές- επί των κατεχομένων και συνεπώς δεν αφορούν ούτε 

απαγορεύουν ενέργειες που διενεργούνται εντός των κατεχομένων περιοχών.» 

  



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΚ/03/2021 

 
 

13 
 

3.4 Θεσμικό πλαίσιο και κριτήρια ελέγχου 

Για σκοπούς του ελέγχου συμμόρφωσης χρησιμοποιήθηκαν, ως αρχές και κανόνες, το θεσμικό 

πλαίσιο που αναφέρεται πιο κάτω: 

 

Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διενεργούνται και ρυθμίζονται, 

με βάση τις πρόνοιες του περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμου του 2004 

(10(I)/2004) (όπως έχει τροποποιηθεί), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της 

Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου του 1979 (Ν.72/1979), όπως έχουν τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί 

και της Ενοποιημένης Διατύπωσης της Πράξης περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, με άμεση και καθολική ψηφοφορία, όπως προσαρτάται στην Απόφαση του Συμβουλίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 20ης Σεπτεμβρίου 1976 και των μεταγενέστερων τροποποιήσεών της.  

Αναφέρουμε πιο κάτω τις συγκεκριμένες πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και τις αναφορές 

στις γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας που λήφθηκαν υπόψη για την εξαγωγή των 

συμπερασμάτων/ευρημάτων μας: 

α. Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμος του 2004 (10(I)/2004), 

όπως τροποποιήθηκε: 

 

 

 Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 27 του Νόμου «Για ότι δεν προβλέπεται στον 

παρόντα Νόμο εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, οι διατάξεις των εκλογικών νόμων».3 

                                                           
3  Εκλογικοί νόμοι σημαίνει: 
    (α) τον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο 

Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου Νόμος

Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων 
Νόμος

Οι γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας
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 «…τα ποσά των τριακοσίων λιρών και πεντακοσίων λιρών που αναφέρονται στο 

εδάφιο (1) του άρθρου 484 και στο εδάφιο (1) του άρθρου 495 του περί  Εκλογής 

Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, αντίστοιχα, αντικαθίστανται για τους 

σκοπούς του παρόντος Νόμου, με τα ποσά των πέντε χιλιάδων ευρώ και σαράντα 

πέντε χιλιάδων ευρώ αντίστοιχα …το ποσό των διακοσίων πενήντα λιρών που 

αναφέρεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 19 του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των 

Αντιπροσώπων Νόμου αντικαθίσταται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου με το 

ποσό των χιλίων ευρώ.» 

β. Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμος, Ν.72/1979, όπως 

τροποποιήθηκε: 

i.  Άρθρο-2  Ερμηνεία: 

"προεκλογικές δαπάνες" «σημαίνει τις δαπάνες που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της 

προεκλογικής περιόδου από τον υποψήφιο ή για λογαριασμό του από τον εκλογικό του 

αντιπρόσωπο».  

"προεκλογική περίοδος" «σημαίνει τη χρονική περίοδο που αρχίζει τρεις (3) μήνες πριν 

από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και λήγει την εν λόγω ημερομηνία». 

ii.  Άρθρο-45  Πληρωμή δαπάνης μέσω τoυ εκλoγικoύ αvτιπρoσώπoυ: 

«(1) 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.    

(2) 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.» 

iii.   Άρθρο 46 - Περίoδoς διά απαιτήσεις και πληρωμάς δι' εκλoγικάς δαπάvας: 

«(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 

                                                           
    (β) τον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο, 

και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο νόμο, ο οποίος  τους  τροποποιεί ή τους αντικαθιστά, καθώς επίσης και τους 
περί  Εκλογής Μελών των Αντιπροσώπων  Κανονισμούς η οποιουσδήποτε άλλους κανονισμούς που εκδίδονται 
δυνάμει οποιουδήποτε των ανωτέρων νόμων· 

4  «προσωπικά έξοδα του  υποψηφίου και μικρά έξοδα» 
5 «δαπάνη διά περιπλέον ποσόν του ανωτάτου ορίου αποτελεί παράνομον ενέργειαν» 
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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. 

(6) Εάv εκλoγικός αvτιπρόσωπoς εv περιπτώσει υπoβoλής αιτήσεως εις αυτόv εvτός της 

ωρισμέvης πρoθεσμίας αμφισβητή ταύτηv ή αρvήται ή παραλείπη vα εξoφλήση ταύτηv 

εvτός της περιόδoυ τωv εξ εβδoμάδωv, η απαίτησις αύτη θα θεωρήται ως 

αμφισβητoυμέvη απαίτησις.  

(7) Ο αιτητής δύvαται, εάv voμίση πρέπov, vα εγείρη αγωγήv εvώπιov αρμoδίoυ 

Δικαστηρίoυ δι'αμφισβητoυμέvηv απαίτησιv και παv πoσόv πληρωθέv υπό τoυ 

υπoψηφίoυ ή τoυ εκλoγικoύ αvτιπρoσώπoυ συμφώvως πρoς τηv απόφασιv ή διάταγμα 

τoυ τoιoύτoυ Δικαστηρίoυ θα τεκμαίρεται ως πληρωθέv εvτός της vεvoμισμέvης 

πρoθεσμίας και ότι απoτελεί εξαίρεσιv εκ τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ αι oπoίαι 

πρoβλέπoυv περί εξoφλήσεως τωv απαιτήσεωv υπό τoυ εκλoγικoύ αvτιπρoσώπoυ. 

(8) Επί ικαvoπoιητική αιτιoλoγία Επαρχιακός Δικαστής τη αιτήσει αιτητoύ ή τoυ 

υπoψηφίoυ ή τoυ εκλoγικoύ αvτιπρoσώπoυ δύvαται διά διατάγματoς vα χoρηγήση άδειαv 

διά τηv πληρωμήv υπό τoυ υπoψηφίoυ ή τoυ εκλoγικoύ αvτιπρoσώπoυ τoυ απαιτήσεως 

διά τoιαύτηv δαπάvηv ως πρoελέχθη, αvεξαρτήτως τoυ εάv η απαίτησις είvαι 

αμφισβητoυμέvη ή μη ή ότι υπεβλήθη μετά τηv υπό τoυ παρόvτoς άρθρoυ 

πρoβλεπoμέvηv πρoθεσμίαv δι' υπoβoλήv απαιτήσεωv, ή ότι η απαίτησις υπεβλήθη εις 

τov υπoψήφιov και oυχί εις τov εκλoγικόv αvτιπρόσωπov. 
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(9) Παv πoσόv oριζόμεvov εv τω διατάγματι διά τηv χoρήγησιv αδείας δύvαται vα 

καταβληθή υπό τoυ υπoψηφίoυ ή τoυ εκλoγικoύ αvτιπρoσώπoυ και oσάκις καταβληθή 

συμφώvως πρoς τηv χoρηγηθείσαv άδειαv τεκμαίρεται ως καταβληθέv εvτός της 

πρoθεσμίας της πρovooυμέvης υπό τoυ παρόvτoς Νόμoυ. 

(10) Παρά oιαvδήπoτε ετέραv διάταξιv τoυ παρόvτoς Νόμoυ πάσα πληρωμή γεvoμέvη υπό 

υπoψηφίoυ ή εκλoγικoύ αvτιπρoσώπoυ κατά παράβασιv τoυ παρόvτoς άρθρoυ δεv 

καθιστά τηv εκλoγήv τoυ υπoψηφίoυ άκυρov και δεv υπoβάλλει τov υπoψήφιov ή τov 

εκλoγικόv αvτιπρόσωπov εις oιαvδήπoτε αvικαvότητα δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ.» 

iv. Άρθρο 52- Υποβολή εκθέσεως και δήλωσις δι' εκλoγικήv δαπάvηv: 

«(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 υποψηφίου 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) έκθεσης, 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.» 

v. Άρθρο-55  Πoιvή επί καταδίκη διά παράvoμov εvέργειαv: 

«(1) Ο διαπράττov παράvoμov εvέργειαv επί τη καταδίκη τoυ υπόκειται εις φυλάκισιv μη 

υπερβαίvoυσαv τoυς εξ μήvας ή εις πρόστιμov μη υπερβαίvov τα χίλια ευρώ (€1.000) ή εις 

αμφoτέρας τας πoιvάς ταύτας και τo εκδικάζov τηv υπόθεσιv Δικαστήριov δύvαται vα 

επιβάλη εις τov καταδικασθέvτα διά παράvoμov εvέργειαv στέρησιv τoυ δικαιώματoς τoυ 

εκλέγειv και της εγγραφής τoυ ovόματoς αυτoύ εις τov εκλoγικόv κατάλoγov διά περίoδov 

μη υπερβαίvoυσαv τα επτά έτη δι' oιαvδήπoτε εκλoγήv δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ ή 

oιoυδήπoτε ετέρoυ Νόμoυ αvτικαθιστώvτoς ή τρoπoπoιoύvτoς τov παρόvτα Νόμov. 

(2) Πoιvική δίωξις διά παράvoμov εvέργειαv δεv ασκείται άvευ της συγκαταθέσεως τoυ 

Γεvικoύ Εισαγγελέως της Δημoκρατίας.» 

γ.  Γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, ημερ. 16.12.2019, που δόθηκε στην Υπηρεσία μας, 

αναφορικά με διευκρινίσεις που ζητήθηκαν για θέματα που αφορούν στον έλεγχο των 

προεκλογικών εξόδων των υποψήφιων και συναφή έξοδα για σκοπούς ευρωεκλογών. Στην 

γνωμάτευση, μεταξύ άλλων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

 ««οι ευρωεκλογές δεν συνιστούν «πολιτειακές εκλογές», διότι συναρτώνται, όχι με την 

στελέχωση κρατικού θεσμού, αλλά οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία έχει 

νομική προσωπικότητα που είναι διακριτή της νομικής προσωπικότητας των κρατών 

μελών αυτής.» 
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 «...o εκλογικός αντιπρόσωπος του υποψηφίου υποχρεούται να υποβάλει στις κρατικές 

αρχές έκθεση που να παραθέτει μεν με ακρίβεια (μεταξύ άλλων) τα γενόμενα έξοδα 

για τη διαφήμιση του υποψήφιου, χωρίς όμως να υποχρεούται να συνυποβάλει 

υποστηρικτικά έγγραφα για αυτά τα έξοδα.  

 Κατά προέκταση, η μη υποβολή υποστηρικτικών εγγράφων δεν επιφέρει στον 

υποψήφιο τη διοικητική χρηματική κύρωση που προβλέπεται στην επιφύλαξη του 

άρθρου 52(1) του Νόμου 72 του 1979 ούτε και αποδίδει στον υποψήφιο ή εκλογικό 

αντιπρόσωπό του ποινική ευθύνη κατά το άρθρο 52(4) του ιδίου Νόμου (με την οποία 

συσχετίζεται το άρθρο 55 του ιδίου Νόμου)».  

 «...η συμφραζόμενη απαίτηση του άρθρου 41(1) του Νόμου 72 του 1979, όπως οι 

πληρωμές υποψηφίου/εκλογικού αντιπροσώπου υποστηρίζονται από τιμολόγιο ή 

απόδειξη και διενεργούνται (αν υπερβαίνουν τα εκατό ευρώ) μέσω τραπεζικού 

εμβάσματος ή επιταγής, δε διευρύνει την υποχρέωση υποβολής δαπανών (ως 

παρατίθεται στο εδάφιο (1) και καθίσταται ποινική υποχρέωση από το εδάφιο (4), του 

άρθρου 52 του ίδιου Νόμου), ώστε αυτή η υποχρέωση να περιλαμβάνει και την 

υποβολή υποστηρικτικών στοιχείων.  

 Βεβαίως, τα ανωτέρω δεν επηρεάζουν την δυνατότητα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας να 

δέχεται και εξετάζει τέτοια υποστηρικτικά στοιχεία τα οποία υποβάλλονται 

οικειοθελώς από τον υποψήφιο ή/και τον εκλογικό του αντιπρόσωπο, ούτε και την 

ενδεχόμενη δυνατότητά της να ζητεί τέτοια υποστηρικτικά στοιχεία επ' απειλή 

ποινικών επιπτώσεων, σύμφωνα με τους περί της Καταθέσεως Στοιχείων και 

Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμους («ο Νόμος 113(1) του 

2002»)». Σημειώνουμε ότι πρόκειται για το άρθρο 46(1) και όχι  το άρθρο 41(1). 

 «.. είναι καθόλα αποδεκτό όπως ο Έφορος δέχεται και εσείς αξιολογείτε τα δεδομένα 

που σας υποβάλλονται δυνάμει του άνω άρθρου 52, έστω αν δεικνύουν παρανομία 

διενεργούμενη από τον υποβάλλοντα αυτά ή από τρίτο. Ως εκ τούτου, εφόσον τα 

υποστηρικτικά στοιχεία που σας υποβλήθηκαν συνίστανται σε τιμολόγια και 

αποδείξεις πληρωμής, τα οποία πιστοποιούν το πραγματικό γεγονός της εκ του 

υποψηφίου χρήσης υπηρεσιών/αγαθών τα οποία εξασφάλισε από εταιρεία (της 

οποίας ενδεχόμενα η λειτουργία να μην είναι νόμιμη), αυτά τα τιμολόγια και 

αποδείξεις πληρωμής δέον να γίνουν δεκτά ως έχουν, ήτοι ως πραγματικά δεδομένα». 

 «έχω την άποψη ότι τα άρθρα 52(6) και 55 του Νόμου 72 του 1979 δεν εφαρμόζονται - 

σε σχέση με τις ευρωεκλογές - επί των κατεχομένων και συνεπώς δεν αφορούν ούτε 

απαγορεύουν ενέργειες που διενεργούνται εντός των κατεχομένων περιοχών». 

δ. Γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας με ημερ. 11.12.2017, 11.1.2018 και 

16.12.2019 που δόθηκαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με διευκρινήσεις που ζητήθηκαν για 

θέματα που αφορούν στο έλεγχο των προεκλογικών δαπανών και συναφή έξοδα για σκοπούς των 

προεδρικών  και των βουλευτικών εκλογών, οι οποίες εφαρμόζονται κατά αναλογία και στις 

ευρωεκλογές. 
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Στις γνωματεύσεις, μεταξύ άλλων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

 «..ουδέν πρόσωπο διενεργεί πληρωμή /προκαταβολή /κατάθεση σε σχέση με δαπάνη 

γενομένη για τη διεξαγωγή της εκλογής, παρά μέσω του εκλογικού αντιπροσώπου του 

υποψηφίου, 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 υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές, είτε αυτή η δαπάνη 

αποπληρούται από τα περιουσιακά στοιχεία του υποψηφίου 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». 

 «Κατά τη γνώμη μου, συνιστά συλλογικό ακροβατισμό να θεωρηθεί ότι οι παρανόμως 

διενεργούμενες δαπάνες – από πρόσωπο άλλο από τον εκλογικό αντιπρόσωπο ή τον 

υποψήφιο – χρεώνονται τελικώς στον υποψήφιο, ώστε να εκληφθούν ως δικές του δαπάνες 

και συνεπώς να δηλώνονται ως τέτοιες από τον εκλογικό του αντιπρόσωπο κατ’ επιταγήν 

του άρθρου 52(1) του Νόμου 72 του 1979 και να αφαιρούνται – πραγματικά ή/και λογιστικά 

– από τα έσοδά του (ιδιωτικές εισφορές …). 

 «Κατά προέκταση, δεν είναι λογικώς νοητό ούτε και να υποτεθεί ότι αυτές οι παρανόμως 

διενεργούμενες δαπάνες επηρεάζουν την όποια νομική υποχρέωση του ιδίου του 

υποψηφίου 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 υποψηφίου ή/και του εκλογικού 

αντιπροσώπου».  

 «ελέγχετε μόνο τα διαφημιστικά έξοδα, και όχι τα άλλα έξοδα που αναφέρονται στην 

υποβαλλόμενη έκθεση».  

 «…ενημερώνετε τον Έφορο περί της τυχόν διαπίστωσής 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» . 

 «…οι παροχείς διαφημιστικών υπηρεσιών υποχρεούνται να σας αποστέλλουν 

συγκεντρωτικές καταστάσεις για τις υπηρεσίες που προσέφεραν σε οποιοδήποτε υποψήφιο 

ή για λογαριασμό του, ανεξαρτήτως της χρονικής περιόδου στην οποία πρόσφεραν αυτές τις 

υπηρεσίες» . 

Στη βάση των πιο πάνω, τα κριτήρια ελέγχου είναι τα ακόλουθα: 

Στόχος Α 

Κατά πόσον: 

α. Οι εκθέσεις εκλογικών εξόδων των υποψήφιων υποβλήθηκαν και δημοσιεύθηκαν σύμφωνα 

με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. 
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β. Οι δαπάνες για διαφημιστικούς σκοπούς περιλαμβάνονται στην παράγραφο 5 των εκθέσεων 

εκλογικών εξόδων. 

γ. Οι δαπάνες για διαφημιστικούς σκοπούς, που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 5 των 

εκθέσεων εκλογικών εξόδων, 

 συνάδουν με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, 

 αφορούν στην προεκλογική εκστρατεία των υποψήφιων, 

 έχουν πράγματι διενεργηθεί. 

Στόχος Β 

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. 

Στόχος Γ 

Κατά πόσον: 

Τα έξοδα που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 5 της έκθεσης εκλογικών εξόδων (διαφημίσεις 

σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και διαφημίσεις σε εφημερίδες, περιοδικά και 

διαφημιστικές πινακίδες) δεν συντείνουν σε υπέρβαση του ορίου των επιτρεπόμενων 

εκλογικών δαπανών. 
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4. Ευρήματα/συμπεράσματα 

4.1 Υποβολή και δημοσίευση εκθέσεων εκλογικών εξόδων , σύμφωνα με τις 

πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας 

Βάσει του ελέγχου μας και οι 72 υποψήφιοι δημοσίευσαν και διαβίβασαν τις εκθέσεις  εκλογικών 

εξόδων συνοδευόμενες με τις Ένορκες Καταθέσεις, εντός της καθορισμένης, από το άρθρο 52 του 

περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, χρονικής περιόδου.  

4.2 Δαπάνες για διαφημιστικούς σκοπούς (παράγραφος 5 της έκθεσης) 

α. Από τους 72 υποψήφιους που κατέθεσαν έκθεση εκλογικών εξόδων, οι 18 περιέλαβαν έξοδα 

στην παράγραφο 5 που αφορούν (α) διαφημίσεις σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 

οργανισμούς και (β) διαφημίσεις σε εφημερίδες, περιοδικά και διαφημιστικές πινακίδες.  

Από επισκόπηση των μη ελεγμένων συγκεντρωτικών καταστάσεων, που απέστειλαν οι φορείς που 

παρείχαν διαφημιστικές υπηρεσίες στους υποψήφιους, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής 

εκστρατείας, διαπιστώσαμε ότι έξι (6) υποψήφιοι που διενέργησαν δαπάνες συνολικού ύψους 

€4.504 σε επτά (7) φορείς, δεν δήλωσαν τις δαπάνες αυτές. 

A/A Υποψήφιος Φορέας Ποσό 

€ 

1. ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΛΕΜΕΣΟΣ 1.000 

 ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 1.200 

2. ΑΡΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ 703 

3. ΓΙΑΝΝΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ AGAPINOR MEDIA LTD 298 

4. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 390 

5. ΘΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 238 

6. ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΛΕΜΕΣΟΣ 675 

Το τιμολόγιο για τη διαφημιστική δαπάνη του κ. Δημητρίου στην Εφημερίδα Φιλελεύθερος 

εκδόθηκε στο όνομα ιδιωτικής εταιρείας, η οποία προχώρησε και στην πληρωμή της δαπάνης 

αυτής. Ο κ. Δημητρίου σε επιστολή του, ημερ. 7.7.2021, προς τον Έφορο, ανέφερε πως ο ίδιος 

ουδέποτε ζήτησε ή πλήρωσε για διαφημιστικές υπηρεσίες από τον πιο πάνω διαφημιστικό φορέα, 

γεγονός που δεν μπορεί να ελεγχθεί από την Υπηρεσία μας. 

Ο κ. Ιακώβου σε επιστολή του, ημερ. 7.7.2021, προς τον Έφορο, ανέφερε πως οι εν λόγω υπηρεσίες 

πληρώθηκαν εν αγνοία του από υποστηρικτή της υποψηφιότητάς του και ο ίδιος έλαβε γνώση για 

τη συγκεκριμένη πληρωμή μόνο μετά τη λήψη της επιστολής από τον Έφορο, γεγονός που δεν 

μπορεί να ελεγχθεί από την Υπηρεσία μας. 

Ο κ. Λακκοτρύπης σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον Έφορο, ημερ. 3.9.2021, αναφέρει ότι εκ 

παραδρομής δεν συμπεριέλαβε στην έκθεση εκλογικών εξόδων το ποσό των €298 που 

καταβλήθηκε από πρόσωπο του επιτελείου του, για σκοπούς διαφήμισης της υποψηφιότητάς του 

στην τοπική εφημερίδα «Ο Ταχυδρόμος της Πάφου». Υπέβαλε επίσης νέα Έκθεση, με την 
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παράκληση όπως αυτή αντικαταστήσει την αρχική και εξέφρασε την πρόθεση να την 

επαναδημοσιεύσει.  

Ο κ. Βασιλειάδης σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον Έφορο, ημερ. 20.9.2021, αναφέρει πως οι εν 

λόγω υπηρεσίες πληρώθηκαν εν αγνοία του από υποστηρικτή της υποψηφιότητάς του και ο ίδιος 

έλαβε γνώση για τη συγκεκριμένη πληρωμή μόνο μετά τη λήψη της επιστολής από τον Έφορο, 

γεγονός που δεν μπορεί να ελεγχθεί από την Υπηρεσία μας. 

Σημειώνουμε σχετικά με τα πιο πάνω, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του περί 

Εκλογής των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, οι οποίες εφαρμόζονται κατ΄αναλογία, 

η πληρωμή εξόδων για προεκλογική εκστρατεία υποψήφιου από τρίτα πρόσωπα είναι παράνομη. 

β. Από επισκόπηση των υποστηρικτικών που υπέβαλε ο υποψήφιος κ. Παναγιώτης Σεντώνας 

μαζί με την έκθεση εκλογικών εξόδων του, έχει διαπιστωθεί ότι έλαβε δωρεάν διαφημιστικές 

υπηρεσίες αξίας €28.670 από τον διαφημιστικό φορέα Superad. Ο κ. Σεντώνας κατέγραψε τις πιο 

πάνω υπηρεσίες σε παράρτημα που επισύναψε στην έκθεση εκλογικών εξόδων, το οποίο έφερε 

τίτλο «Εισπράξεις», επισυνάπτοντας παράλληλα κατάσταση από την εταιρεία, στην οποία 

αναγράφονταν οι εν λόγω υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές δεν περιλήφθηκαν και στο μέρος της 

έκθεσης που αφορά στα έξοδα. Ο κ. Σεντώνας σε επιστολή, ημερ. 26.7.2021, προς τον Έφορο, 

ανέφερε πως η επισύναψη της απόδειξης στην έκθεση που υπέβαλε για τις πιο πάνω υπηρεσίες, 

υποδηλώνει τη μεταχείριση των εν λόγω υπηρεσιών και ως εξόδου. 

γ. Κατά τον έλεγχο των εξόδων που δηλώθηκαν από τους υποψήφιους στην παράγραφο 5 της 

έκθεσης, έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις, όπου υποψήφιοι καταχώρισαν στην παράγραφο 5 έξοδα 

διαφημίσεων, όπως έξοδα που αφορούν σε εκτυπώσεις και σε διαφημίσεις σε διαδικτυακές 

σελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στα διαφημιστικά 

έξοδα που πρέπει να καταχωρίζονται στην παράγραφο 5, τουλάχιστον μέχρι εκσυγχρονισμού της 

νομοθεσίας. 

4.3 Υπέρβαση επιτρεπόμενων δαπανών 

Από τον έλεγχο των εξόδων που δήλωσαν οι υποψήφιοι στην παράγραφο 5 της έκθεσης εκλογικών 

εξόδων που υπέβαλαν, καθώς και από τις καταστάσεις που απέστειλαν οι φορείς που παρείχαν 

διαφημιστικές υπηρεσίες στους υποψήφιους, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας ότι υπάρχει 

υπέρβαση του ορίου των επιτρεπόμενων εκλογικών δαπανών από κάποιο υποψήφιο. 

4.4 Πληρωμές πέραν των €100 

Η υποχρέωση για επισύναψη στην έκθεση εκλογικών εξόδων, παραστατικών που να υποστηρίζουν 

τη δαπάνη (τιμολόγια ή/και αποδείξεις) και την πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού για ποσά 

πάνω από €100 (αντίγραφο τραπεζικού εμβάσματος ή επιταγής) δεν καθορίζεται με σαφήνεια στη 

νομοθεσία. Ως αποτέλεσμα του πιο πάνω, δεν είμαστε σε θέση να εκφέρουμε άποψη σχετικά με 

το αν όλες οι πληρωμές πέραν των εκατό ευρώ (€100) διενεργήθηκαν από τους υποψήφιους ή τους 

εκλογικούς τους αντιπροσώπους μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή επιταγής, όπως προνοείται στο 

άρθρο 46(1) του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου. 
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4.5 Απαίτηση για καταβολή και εξόφληση της δαπάνης εντός της 

καθορισμένης προθεσμίας 

Κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο των αποδεικτικών στοιχείων που κατάθεσαν οι υποψήφιοι μαζί 

με τις εκθέσεις εκλογικών εξόδων που υπέβαλαν, εντοπίσαμε δύο περιπτώσεις, όπου υπήρξε 

παράβαση των διατάξεων του άρθρου 46(2) και (5) του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των 

Αντιπροσώπων Νόμου και απαιτήθηκαν ή διενεργήθηκαν δαπάνες για εκλογικά έξοδα εκτός της 

προνοούμενης προθεσμίας των 3 ή 6 εβδομάδων, αντίστοιχα. 

 Τιμολόγιο που εκδόθηκε από την εταιρεία K.X Media Consultants Ltd ύψους €4.980 και 

περιλαμβάνεται στα αποδεικτικά στοιχεία που υπέβαλε η κα. Ελένη Θεοχάρους, φέρει 

ημερομηνία έκδοσης 23.7.2019, που είναι εκτός της προθεσμίας που καθορίζεται στον Νόμο. 

Σημειώνουμε, επιπρόσθετα, ότι το συγκεκριμένο τιμολόγιο που υπέβαλε ως αποδεικτικό 

στοιχείο η κα. Θεοχάρους δεν έχει εκδοθεί στο όνομά της. 

 Τιμολόγιο που εκδόθηκε από την εταιρεία Mr. TalsaEightPlas Ltd ύψους €957 προς τον κ. 

Σεντώνα, εξοφλήθηκε στις 26.7.2019, εκτός της καθορισμένης από τη νομοθεσία προθεσμίας 

εξόφλησης. 

4.6 Φορείς που προσέφεραν διαφημιστικές υπηρεσίες σε υποψήφιους ή για 

λογαριασμό τους 

α. Συνολικά δεκατέσσερις (14) φορείς απέστειλαν συγκεντρωτικές καταστάσεις στην Υπηρεσία 

μας, για τις υπηρεσίες που προσέφεραν σε υποψήφιους, σύμφωνα με το άρθρο 52(6) του περί 

Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου. Από τον έλεγχο των εξόδων που δήλωσαν 

οι υποψήφιοι στην παράγραφο 5 της έκθεσης εκλογικών εξόδων που υπέβαλαν, εντοπίστηκαν 

δώδεκα (12) φορείς, που φαίνεται να έχουν παράσχει διαφημιστικές υπηρεσίες κατά την 

προεκλογική περίοδο σε υποψήφιους, χωρίς ωστόσο να έχουν αποστείλει συγκεντρωτικές 

καταστάσεις, ως όφειλαν από τον Νόμο, στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Σημειώνουμε 

σχετικά πως από τα αποδεικτικά στοιχεία που συνόδευαν τις εκθέσεις εκλογικών εξόδων των 

υποψήφιων, δεν είμαστε σε θέση να εκφέρουμε άποψη κατά πόσο οι υπηρεσίες αυτές αφορούσαν 

αποκλειστικά σε διαφημίσεις σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς οργανισμούς και διαφημίσεις 

σε εφημερίδες, περιοδικά και διαφημιστικές πινακίδες, υπηρεσίες για τις οποίες οι φορείς είχαν 

υποχρέωση να αποστείλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις. 

Οι φορείς αυτοί παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα. 

A/A Φορέας 
Ποσό 

€ 

1. ΜΑΥΡΟ-ΑΣΠΡΟ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ 124 

2. SUPER MERCURY RADIO LTD 380 

3. INC IDEAS 2.500 

4. KX MEDIA CONSULTANTS LTD 4.980 

5. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ 1.190 

6. POLYTROPO ADVERTISING LTD 12.146 
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A/A Φορέας 
Ποσό 

€ 

7. MESIMVRIA ENTERPRISES LTD  2.670 

8. PCN DIGITAL SOLUTIONS LTD 3.000 

9. MrTALSA 8PLAS LTD 957 

10. KONSIGNS LTD 500 

11. M.H. RADIO LIMASSOL LTD 595 

12. SUPERSPORT F.M. (CYPRUS) LTD 595 

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω άρθρου, φορείς οι οποίοι παραλείπουν 

να αποστείλουν στον 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, είναι ένοχοι παρανόμου  ενέργειας, η οποία τιμωρείται 

με ποινή φυλάκισης έξι μηνών ή πρόστιμο χιλίων ευρώ. 

β.  Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν στις 26.5.2019 και οι φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 52(6) 

του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, έπρεπε να αποστείλουν τις 

συγκεντρωτικές καταστάσεις στην Υπηρεσία μας μέχρι τις 27.6.2019. Τρεις φορείς, που 

παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα, απέστειλαν εκπρόθεσμα τις συγκεντρωτικές καταστάσεις. 

Α/Α Φορέας Ημερομηνία 

1. Agapinor Media Ltd 2.7.2019 

2. P & E Publishers & Advertising Ltd 2.7.2019 

3. Adboard Media Ltd 29.8.2019 

γ. Από τα υποστηρικτικά στοιχεία που υπέβαλαν 2 υποψήφιοι, φαίνεται ότι η εταιρεία Adboard 

Media Ltd λανθασμένα δήλωσε μικρότερα ποσά για διαφημιστικά έξοδα για τους εν λόγω 

υποψήφιους στην κατάσταση που απέστειλε στην Υπηρεσία μας.   
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5. Γενικά συμπεράσματα  

Κατά την επισκόπηση των εκθέσεων εκλογικών εξόδων των υποψήφιων, παρατηρήσαμε διάφορες 

αδυναμίες και παραλείψεις που αφορούν στη μη κατάλληλη/ορθή και ομοιόμορφη συμπλήρωσή 

τους από όλους τους υποψήφιους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου 

υποψήφιοι είχαν καταγράψει αναλυτικά τα έξοδα που διενήργησαν, ενώ σε άλλες περιπτώσεις 

υποψήφιοι τα κατέγραψαν ως σύνολα, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις. Επίσης, παρατηρήσαμε 

περιπτώσεις όπου οι υποψήφιοι δεν είχαν καταγράψει τα έξοδα στην έκθεση αλλά παρέπεμπαν 

σε καταστάσεις που επισύναψαν μαζί με τις εκθέσεις και οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις δεν 

παρουσίαζαν τα έξοδα σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που υπάρχει στην έκθεση εκλογικών 

εξόδων.  

Επίσης, σημαντικές αδυναμίες εντοπίσαμε και στο νομοθετικό πλαίσιο, που περιορίζουν τους 

σκοπούς που επιδιώκονται, όπως το ότι ενδεχομένως να γίνονται, παράνομα, πληρωμές για 

λογαριασμό των υποψήφιων από τρίτους ή/και από πολιτικά κόμματα, χωρίς οι υποψήφιοι να 

έχουν την υποχρέωση, σύμφωνα με τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, να τις δηλώσουν. 

Επιπρόσθετα, η απουσία πρόνοιας στην υφιστάμενη νομοθεσία για υποχρεωτική υποβολή των 

σχετικών παραστατικών από τους υποψήφιους μαζί με την έκθεση εκλογικών εξόδων, περιόρισε 

τον έλεγχό μας. Δηλαδή, ο έλεγχός μας περιορίστηκε μόνο στα όσα δήλωσαν οι υποψήφιοι στις 

εκθέσεις εκλογικών εξόδων τους, με εξαίρεση τη διασταύρωση των πληροφοριών που αφορούσαν 

στις συγκεντρωτικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν από φορείς, σε σχέση με διαφημιστικά έξοδα 

που δηλώθηκαν από τους υποψήφιους.  
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6. Γενικές συστάσεις 

 Ο Έφορος να προωθήσει, το συντομότερο δυνατόν, στη Βουλή των Αντιπροσώπων 

νομοσχέδιο, που θα αποσκοπεί σε αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό των σχετικών 

νομοθεσιών, ώστε αυτές να καταστούν σαφείς και να διασφαλίζεται η αποτελεσματική 

εφαρμογή τους. Αναφορικά με την παράγραφο 5 της έκθεσης εκλογικών εξόδων, αυτή να 

τροποποιηθεί, ώστε να περιλαμβάνει και τον χειρισμό των διαφημιστικών εξόδων που 

γίνονται σε ηλεκτρονικά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αυτά μπορούν να 

ελεγχθούν. 

 Μέσω αλλαγής της νομοθεσίας να θεσμοθετηθούν επίσης και τα ακόλουθα: 

o  Οι εκθέσεις εκλογικών εξόδων των υποψήφιων να συνοδεύονται υποχρεωτικά με τα 

κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία.  

o Να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά στοιχεία επικοινωνίας με τον υποψήφιο και τον 

εκλογικό αντιπρόσωπο. 

o Οι φορείς που προσφέρουν διαφημιστικές υπηρεσίες στους υποψήφιους να υποβάλουν 

και αναλυτικές καταστάσεις για τις υπηρεσίες που προσέφεραν σε κάθε υποψήφιο ή για 

λογαριασμό του, πέραν των συγκεντρωτικών καταστάσεων. 

 Ο Έφορος να εκδίδει οδηγίες για καθοδήγηση των υποψήφιων, σχετικά με την εφαρμογή της 

εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και την ορθή συμπλήρωση της έκθεσης εκλογικών εξόδων.  


