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

Κινήματος Συμμαχία Πολιτών για τις Βουλευτικές εκλογές  
που διεξήχθησαν στις 22 Μαΐου 2016. 

Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κινήματος Συμμαχία Πολιτών, 
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 για 
την προεκλογική εκστρατεία του Κινήματος, θα δημοσιευτούν 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 Κινήματος 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 Διευθυντής Οικονομικών Θεμάτων της Συμμαχίας Πολιτών, υπέβαλε την 
αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κινήματος στον Έφορο στις 
23.8.2016 και ο Έφορος στην Υπηρεσία μας στις 24.8.2016. 
3. ΄Εσοδα. 
Τα συνολικά έσοδα του Κινήματος για τις Βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με την 
αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών που υποβλήθηκε ανήλθαν σε 
€95.030. Από τον έλεγχο των εσόδων παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 
(α) Κρατική Χορηγία. Σύμφωνα με τον περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο τα 
Κοινοβουλευτικά Κόμματα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν μέρος των εκλογικών 
τους δαπανών, λαμβάνουν χορηγία, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο και περιλαμβάνεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Η 
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χορηγία, τους παραχωρείται το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία 
διεξαγωγής των Βουλευτικών Εκλογών τις οποίες η χορηγία αφορά και 
κατανέμεται κατ΄ αναλογία των ποσοστών που έλαβαν στις τελευταίες Βουλευτικές 
εκλογές. 
Η Συμμαχία Πολιτών, παρόλο ότι τον Μάιο του 2016 ήταν Κοινοβουλευτικό Κόμμα, 
εντούτοις, επειδή δεν συμμετείχε στις προηγούμενες Βουλευτικές Εκλογές, έτυχε 
αναφορικά με τη χρηματοδότηση, της ίδιας μεταχείρισης που έτυχαν τα νέα 
Κοινοβουλευτικά Κόμματα που εισήλθαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων με τις 
εκλογές του Μαΐου του 2016 και έλαβε χορηγία κατ΄ αναλογία των ποσοστών που 
εξασφάλισε στις εν λόγω εκλογές. 
Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 80.977 ημερ. 
13.7.2016, βάσει των εκλογικών αποτελεσμάτων του Μαΐου 2016,   έλαβε έκτακτη 
χρηματοδότηση ύψους €159.253 στις 21.7.2016.  
Το Κίνημα, δεν περιέλαβε στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών την 
έκτακτη κρατική χρηματοδότηση, παρόλο που η αναλυτική κατάσταση εσόδων και 
δαπανών υποβλήθηκε από το Κίνημα στον Έφορο στις 23.8.2016, ημερομηνία 
μεταγενέστερη της ημερομηνίας είσπραξης της έκτακτης χρηματοδότησης. 
Όπως μας αναφέρθηκε στην επιστολή διαβεβαιώσεων που λήφθηκε την 1η Ιουνίου 
2017, το Κίνημα, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αναλυτικής κατάστασης 
εσόδων και δαπανών, δεν είχε λάβει ξεχωριστή ενημέρωση από το Γενικό 
Λογιστήριο της Δημοκρατίας για το ακριβές ποσό της έκτακτης χρηματοδότησης η 
οποία καταβλήθηκε μαζί με την τακτική χρηματοδότηση για το έτος 2016. 
(β)  Εισφορές.  

 Ποσό ύψους €13.500 που εισπράχθηκε από τις Επαρχιακές Διοικήσεις και αφορούσε σε παράβολα εκλογών, όπως μας βεβαιώθηκε γραπτώς, 
λανθασμένα καταχωρίστηκε στα έσοδα του Κινήματος ως εισφορές, 
αφού το ποσό  επιστράφηκε τελικά στους δικαιούχους υποψήφιους 
βουλευτές. 

 Εισφορά ύψους €390, που αφορά σε αποστολή ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, δεν συμπεριλήφθηκε στην αναλυτική κατάσταση. Όπως 
μας βεβαιώθηκε γραπτώς από το Κίνημα, η εισφορά προέκυψε μετά 
την υποβολή της αναλυτικής κατάστασης. 

4. Δαπάνες.   
Οι συνολικές δαπάνες για την προεκλογική εκστρατεία του Κινήματος, σύμφωνα 
με την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών που υποβλήθηκε, ανήλθαν σε  
€143.565. Από τον έλεγχο των δαπανών παρατηρήθηκε ότι οι πιο κάτω δαπάνες 
δεν  περιλαμβάνονται στην αναλυτική κατάσταση: 
(α) Ποσό ύψους €500 που όπως μας βεβαιώθηκε γραπτώς από το Κίνημα, 

αφορά σε παράβολο εκλογών υποψήφιου Βουλευτή, το οποίο καλύφθηκε 
από το Κίνημα. 

(β) Ποσό ύψους €13.753 που αφορά σε αγορά υπηρεσιών από υποψήφιους 
βουλευτές για την προεκλογική εκστρατεία. Όπως μας διαβεβαιώθηκε 
γραπτώς από το Κίνημα η κατηγοριοποίηση αυτής της δαπάνης ως έξοδα 
προεκλογικής εκστρατείας προέκυψε μετά την αποστολή της αναλυτικής 
κατάστασης εσόδων και δαπανών.   
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5.  Έσοδα και δαπάνες που διενεργήθηκαν εκτός προεκλογικής περιόδου. 
Σύμφωνα με τον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο του 
1979 (Ν.72/1979), ως προεκλογική περίοδος ορίζεται η περίοδος που αρχίζει τρείς 
μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και λήγει την ημέρα των 
εκλογών. Συνεπώς για τις εν λόγω Βουλευτικές Εκλογές, η προεκλογική περίοδος 
θεωρείται ότι ξεκίνησε στις 22.2.2016 και τερματίστηκε στις 22.5.2016, ημέρα 
διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών. Με βάση τον έλεγχο μας, διαπιστώθηκε ότι 
έσοδα ύψους €3.433 καθώς και δαπάνες ύψους €4.079 διενεργήθηκαν εκτός της 
προεκλογικής περιόδου. 
6.  Συναλλαγές που δεν έχουν καταχωριστεί στο γενικό καθολικό του 
Κινήματος. Τα πολιτικά κόμματα οφείλουν να τηρούν πλήρη στοιχεία και 
κατάλληλα λογιστικά βιβλία σύμφωνα με το άρθρο 6(1) του περί Πολιτικών 
Κομμάτων Νόμου. Στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών για την 
προεκλογική εκστρατεία του Κινήματος, εντοπίστηκε εισφορά σε είδος ύψους 
€40.082 από την εταιρεία Marketway Ltd σχετικά με έξοδα προβολής, καθώς 
επίσης και δαπάνη ύψους €2.942 που αφορά σε διάφορα τιμολόγια που 
εκδόθηκαν από την εταιρεία Omnitouch Cyprus Ltd σχετικά με έξοδα τηλεφώνου, 
που δεν είχαν καταχωριστεί στο γενικό καθολικό του Κινήματος για το έτος 2016.  
Το Κίνημα, σχετικά με την εισφορά σε είδος ύψους €40.082, από την εταιρεία 
Marketway Ltd, όπως μας πληροφόρησε γραπτώς έχει εκδόσει σχετική απόδειξη 
εισφοράς στις 13.4.2017. 
7.  Έλλειμμα/Πλεόνασμα.  Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών όπως 
υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας παρουσιάζει έλλειμμα ύψους €48.535. Λαμβάνοντας 
υπόψη τις παρατηρήσεις που αναφέρονται στις πιο πάνω παραγράφους, τα συνολικά 
έσοδα και δαπάνες του Κινήματος αναπροσαρμόζονται σε €241.173 και €157.818, 
αντίστοιχα, δημιουργώντας πλεόνασμα ύψους €83.355.  
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