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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 την ελεγχόμενη οντότητα.  

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.
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1. Σύνοψη 

Σύμφωνα με το άρθρο 31(1) του περί Δήμων Νόμου (Ν. 111/1985), οι διατάξεις του περί Εκλογής 
Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου του 1979 (Ν.72/1979), πλην συγκεκριμένων διατάξεων, 
εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών και στις εκλογές των Δημάρχων και των Δημοτικών 
Συμβούλων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 52(5) του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου του 1979 
(Ν.72/1979), ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, αφού ελέγξει τα έξοδα των υποψήφιων, 
συντάσσει σχετικές Εκθέσεις, τις οποίες δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  
Σύμφωνα με το εδάφιο 6 του πιο πάνω άρθρου, ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει τα διαφημιστικά 
έξοδα των υποψήφιων, στη βάση συγκεντρωτικών καταστάσεων που οι φορείς που προσφέρουν 
διαφημιστικές υπηρεσίες τού αποστέλλουν. 

Παρόλο που ο αριθμός των υποψήφιων ανήλθε στους 2.016, εντούτοις στην Υπηρεσία μας 
υποβλήθηκαν για έλεγχο 2.012 Εκθέσεις Εκλογικών Εξόδων (ΕΕΕ). Κατά τον έλεγχο 
διαπιστώθηκαν διάφορες αδυναμίες και παραλείψεις, που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, στη μη 
κατάλληλη ενημέρωση των εν λόγω Εκθέσεων από τους υποψήφιους, καθώς και στη διαδικασία 
παραλαβής τους από τις Επαρχιακές Διοικήσεις (ΕΔ). Διαπιστώθηκαν επίσης αδυναμίες, που 
αφορούσαν στην ενημέρωση της Υπηρεσίας μας από τους φορείς που προσέφεραν 
διαφημιστικές υπηρεσίες σε υποψήφιους. 

Στα πλαίσια του πρωτοβάθμιου ελέγχου, ο οποίος πρέπει να πραγματοποιείται κατά την 
παραλαβή των ΕΕΕ από τους Εφόρους Εκλογών, ώστε να αποφεύγονται χρονοβόρες διαδικασίες 
εξασφάλισης, εκ των υστέρων, πρόσθετων ή/και συμπληρωματικών πληροφοριών από τους 
υποψήφιους, διαδικασία η οποία επιβαρύνει τα δημόσια ταμεία με πρόσθετο διοικητικό κόστος, 
η Υπηρεσία μας σύστησε όπως εφαρμοστούν καλές πρακτικές ελέγχου, ανάλογες με το 
αποτέλεσμα το οποίο επιδιώκεται και με βάση και τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας. 

Πιο συγκεκριμένα, η Υπηρεσία μας, με βάση τα ευρήματα του ελέγχου, σύστησε, μεταξύ άλλων 
και τα ακόλουθα: 

 Οι ΕΕΕ να σφραγίζονται από τις ΕΔ κατά την παραλαβή τους, σημειώνοντας και την 
ημερομηνία, ούτως ώστε να μπορεί να επαληθευθεί η ημερομηνία παραλαβής τους. 
Επίσης, να βεβαιώνεται ότι αυτές συνοδεύονται από τις καταθέσεις του υποψήφιου και 
του εκλογικού του αντιπροσώπου (Τύπος 3 και 4), οι οποίες να διαβεβαιώνονται, είτε 
ενόρκως είτε επισήμως, κατάλληλα. 

 Οι ΕΔ, κατά την παραλαβή των ΕΕΕ, να διενεργούν προκαταρκτικό έλεγχο, αναφορικά με 
τυχόν ασάφειες ή/και λάθη που αφορούν στην κατάλληλη ενημέρωσή τους ή/και στην 
υποστήριξη των εξόδων που δηλώνονται με τα σχετικά παραστατικά, ιδιαίτερα όσον 
αφορά στα έξοδα διαφημίσεων, αφού τα ποσά που δηλώνονται από τους υποψήφιους 
πρέπει να αντιπαραβάλλονται με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις που πρέπει να 
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αποστέλλουν στην Υπηρεσία μας οι φορείς που τους προσφέρουν διαφημιστικές 
υπηρεσίες, σύμφωνα με τον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο 
του 1979 (Ν. 72/1979), άρθρο 52(6). 

 Οι κατάλογοι υποψήφιων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων, αφού 
οριστικοποιηθούν, πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών, να διαβιβάζονται από τον Γενικό 
Έφορο Εκλογών στην Υπηρεσία μας ηλεκτρονικά. Στους εν λόγω ηλεκτρονικούς 
καταλόγους, καθώς και στις ΕΕΕ, να γίνεται αναφορά στον αριθμό ταυτότητας των 
υποψήφιων, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους, αφού διαπιστώσαμε συνωνυμίες 
οι οποίες δυσχέραιναν τον σχετικό έλεγχο. 

  

Άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι ο έλεγχος που αφορά στην πληρότητα και στην κατάλληλη 
ενημέρωση των ΕΕΕ, καθώς και η επισκόπηση των εντύπων και στοιχείων που υποβάλλουν οι 
υποψήφιοι, αποτελούν την ελάχιστη υποχρέωση του Εφόρου, κατά την παραλαβή τους, ώστε να 
υποδειχθούν στους υποψήφιους ή/και στους εκλογικούς αντιπροσώπους τους, τυχόν ελλείψεις 
και αδυναμίες, αφού, σύμφωνα με το άρθρο 52(1), οι ΕΕΕ που διαβιβάζονται στους Εφόρους από 
τους εκλογικούς αντιπρόσωπους, πρέπει να είναι ακριβείς. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως το Υπουργείο Εσωτερικών 
καθορίσει ενιαία πολιτική/σύστημα εσωτερικού ελέγχου, που να αφορά στην παραλαβή των 
ΕΕΕ από τους Εφόρους.  

Η Υπηρεσία μας σύστησε επίσης την καταχώριση των στοιχείων και δεδομένων, που 
δηλώνονται στις ΕΕΕ ή/και με βάση τα έντυπα που επισυνάπτονται στις εν λόγω Εκθέσεις, σε 
κατάλληλο λογισμικό. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για σκοπούς επεξεργασίας και ανάλυσης των 
δεδομένων που αφορούν στην παραλαβή των ΕΕΕ, την επιβολή χρηματικού προστίμου και των 
σχετικών δαπανών, με βάση τις πρόνοιες και απαιτήσεις της νομοθεσίας. Επισημάναμε ότι η 
εργασία αυτή είναι πολύ χρονοβόρα και δεν αφορά σε ελεγκτική εργασία, η οποία επιβαρύνει 
τους περιορισμένους ανθρώπινους πόρους της Υπηρεσίας μας. 

Η διεκπεραίωση της εν λόγω εργασίας από τις ΕΔ αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την 
ταχύτερη καταχώριση των ΕΕΕ, τον εντοπισμό τυχόν λαθών και παραλείψεων, πριν από την 
αποστολή τους στην Υπηρεσία μας για έλεγχο, τη μείωση του σχετικού διοικητικού κόστους και 
την ολοκλήρωση (από την Υπηρεσία μας) του ελέγχου, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, αφού οι 
ανθρωποημέρες που απαιτούνται για την καταχώρισή τους θα καταμερίζονται στις 6 (έξι) ΕΔ. 

Σχετική με το θέμα της ολοκλήρωσης του ελέγχου, μέσα σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια, είναι 
και η επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα προς τον Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών, ημερ. 
24.7.2019, σύμφωνα με την οποία, με πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 88 του περί Ποινικής 
Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 155, διευρύνθηκε η ομάδα αδικημάτων που εμπίπτουν σε όρια 
παραγραφής. Πιο συγκεκριμένα, για τα αδικήματα για τα οποία η ποινή φυλάκισης δεν 
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υπερβαίνει τους 12 μήνες ή η χρηματική ποινή δεν υπερβαίνει τα €1.708, ορίζεται, ως όριο 
παραγραφής, η πάροδος 12 μηνών από τη διάπραξη του ποινικού αδικήματος. 

Συναφώς αναφέρουμε ότι, ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, επιβάλλεται ο διαχωρισμός 
καθηκόντων, ούτως ώστε ο ελεγκτής να μην έχει την ευθύνη και της καταχώρισης και του ελέγχου 
της ορθότητας και πληρότητας των εν λόγω στοιχείων και δεδομένων. 

2. Εισαγωγή 

Οι ΕΕΕ των υποψήφιων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων, για τις εκλογές που διεξήχθηκαν 
στις 18 Δεκεμβρίου 2016, έχουν ελεγχθεί από την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου του 1979 (Ν.72/1979). 

Όπως αναφέρουμε και πιο πάνω, σύμφωνα με το άρθρο 52(5) του εν λόγω Νόμου «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».  
Επίσης, σύμφωνα με το εδάφιο 6 του πιο πάνω άρθρου, «οι φορείς που προσφέρουν 
διαφημιστικές υπηρεσίες αποστέλλουν 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». 

Ο έλεγχος της Υπηρεσίας μας βασίστηκε στις ΕΕΕ των υποψήφιων, καθώς και σε τυχόν 
παραστατικά τα οποία επισυνάφθηκαν. Τα έξοδα που αφορούσαν σε διαφημίσεις, σύμφωνα με 
τις ΕΕΕ, αντιπαραβλήθηκαν με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις που απέστειλαν στην Υπηρεσία 
μας φορείς που προσέφεραν διαφημιστικές υπηρεσίες. 

Η Έκθεσή μας, μαζί με έξι σχετικά Παραρτήματα, αναφορικά με τα ευρήματα του ελέγχου, στάληκε 
στον Γενικό Έφορο Εκλογών, ώστε να διαβιβαστεί στους Εφόρους, για ενέργεια και απόψεις. 
Σημειώνουμε ότι τα εν λόγω Παραρτήματα δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα Ειδική Έκθεσή μας, 
λόγω των μέτρων που επιβάλλει η έννομη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

  

                                                             
1 «Έκθεση Εκλογικών Εξόδων» Τύπος 2. 
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3. Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία 

3.1 Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στα πλαίσια του περί Δήμων Νόμου (Ν. 111/1985) και του περί Εκλογής 
Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου του 1979, καθώς  και των συνταγματικών 
αρμοδιοτήτων του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και των προνοιών του περί της 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014). 

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 
αναθέτονται δια Νόμου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 81 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο των 
λογαριασμών  της Δημοκρατίας.  

Σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού 
Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο (Ν.38(Ι)/2014), ο ελέγχων λειτουργός κάθε Κονδυλίου οφείλει να 
διασφαλίσει την ορθότητα και νομιμότητα των εισπράξεων και πληρωμών και την 
αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία της υλοποίησης τού οικείου Προϋπολογισμού, 
στη βάση των αρχών της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης (άρθρα 7(1) και 8).  

Για τον σκοπό αυτό, η Ελεγκτική Υπηρεσία προχωρεί σε οικονομικούς και διαχειριστικούς 
ελέγχους, όπως και ελέγχους συμμόρφωσης Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών της Δημόσιας 
Υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  

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 

Ο έλεγχος της Υπηρεσία μας αφορά σε έλεγχο συμμόρφωσης, δηλαδή σε έλεγχο της νομιμότητας 
και κανονικότητας συγκεκριμένων πράξεων. 

Ο έλεγχος της νομιμότητας αφορά στη συμμόρφωση με διατάξεις της νομοθεσίας και των 

σχετικών Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή, στον 
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έλεγχο που αφορά στην συμμόρφωση των υποψήφιων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων, 
των φορέων που πρόσφεραν διαφημιστικές υπηρεσίες, καθώς και των εμπλεκόμενων Κρατικών 
Υπηρεσιών με τον περί Δήμων Νόμο (Ν. 111/1985), άρθρο 31(1) και  με τον περί Εκλογής Μελών 
της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο του 1979 (Ν. 72/1979). Ο έλεγχος που αφορά στην 
κανονικότητα των πράξεων αφορά, μεταξύ άλλων, στη συμμόρφωση των ελεγχόμενων με 
εγκυκλίους ή/και οδηγίες, ή/και στη διεκπεραίωση των σχετικών πράξεων, με βάση καλές 
πρακτικές ή/και συστήματα που αφορούν στις εσωτερικές λειτουργίες ή/και συστήματα 
εσωτερικού ελέγχου, τα οποία έχουν τεθεί από τη διεύθυνση.   

3.3 Ερωτήματα Ελέγχου 

Τα κύρια ερωτήματα του ελέγχου είναι κατά πόσο οι υποψήφιοι, οι εκλογικοί αντιπρόσωποι, οι 
φορείς που προσέφεραν διαφημιστικές υπηρεσίες και οι Έφοροι συμμορφώνονται με τις 
πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω: 

 Οι υποψήφιοι Δήμαρχοι και μέλη Δημοτικών Συμβουλίων έχουν υποβάλει τις ΕΕΕ 
εμπρόθεσμα και, σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής τους, ο Έφορος τους επέβαλε 
χρηματικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου συνάδει με τα όσα προβλέπονται στη νομοθεσία; 

 Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι παρέλειψαν να υποβάλουν τις ΕΕΕ για περίοδο που 
υπερβαίνει τον ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους (μέσα σε τρεις 
εβδομάδες από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εκλογής στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας), λήφθηκαν μέτρα για την ποινική δίωξή τους για παράνομη ενέργεια;  

 Οι ΕΕΕ συνοδεύονται από τις καταθέσεις του υποψήφιου και του εκλογικού αντιπροσώπου; 

 Οι ΕΕΕ συνοδεύονται από σχετικά παραστατικά που αφορούν στα έξοδα που δηλώθηκαν από 
τους υποψήφιους, ιδιαίτερα όσον αφορά στα έξοδα διαφήμισης/προώθησης της 
υποψηφιότητάς τους; 

 Οι φορείς που, σύμφωνα με τις ΕΕΕ, προσέφεραν διαφημιστικές υπηρεσίες, απέστειλαν 
στην Υπηρεσία μας συγκεντρωτικές καταστάσεις για τις υπηρεσίες που προσέφεραν σε 
κάθε υποψήφιο και τα ποσά, σύμφωνα με τις εν λόγω καταστάσεις, συνάδουν με τα έξοδα 
που δηλώθηκαν στις ΕΕΕ; 

 Το ύψος των εκλογικών εξόδων που δηλώθηκαν δεν υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται 
στη νομοθεσία; 
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3.4 Μεθοδολογία  

3.4.1 Πρότυπα ελέγχου 

Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και 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 Ανώτατων 
Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs) που εκδίδει ο Διεθνής 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 εφαρμόζονται σε όλες τις 
κατηγορίες ελέγχων και αριθμός ελεγκτικών προτύπων που αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία 
ελέγχου.  

Ο παρών έλεγχος συνιστά έλεγχο συμμόρφωσης και η διενέργειά του διέπεται κυρίως από τις 
διατάξεις των πιο κάτω Προτύπων: 

 INTOSAI–P1: H Διακήρυξη της Λίμα 

  ISSAI 100 : Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου για τον Δημόσιο Τομέα 

 ISSAI 400 : Αρχές Ελέγχου Συμμόρφωσης 

Το ISSAI 100 παρουσιάζει τον ορισμό του ελέγχου του δημόσιου τομέα και παρέχει τις βασικές 
έννοιες, στοιχεία και αρχές (τόσο τις γενικές αρχές που σχετίζονται με τον έλεγχο όσο και τις 
αρχές που σχετίζονται με τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ελέγχου) που ισχύουν για όλους 
τους ελέγχους του δημόσιου τομέα. 

Το ISSAI 400 ορίζει τον έλεγχο συμμόρφωσης ως μια ανεξάρτητη εκτίμηση του κατά πόσο ένα 
δεδομένο θέμα είναι σύμφωνο με τις αρχές που έχουν οριστεί ως κριτήρια ελέγχου. Οι έλεγχοι 
συμμόρφωσης διενεργούνται αξιολογώντας κατά πόσο οι δραστηριότητες, οι 
χρηματοοικονομικές συναλλαγές και οι πληροφορίες συμμορφώνονται, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, με τις αρχές ή κανόνες που διέπουν την ελεγχόμενη οντότητα ή/και δραστηριότητα. Οι 
αρχές ή/και κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν στη συμμόρφωση με διατάξεις της νομοθεσίας 
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ή/και Κανονισμών, όπως στην περίπτωση αυτή, εσωτερικών οδηγιών ή/και συμφωνιών ή/και με 
τις γενικές αρχές χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης ή/και συμπεριφοράς δημοσίων 
αξιωματούχων. 

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου από την Υπηρεσία μας, στείλαμε στον Γενικό Έφορο Εκλογών 
Έκθεση με τα ευρήματα του ελέγχου, την οποία διαβίβασε στους Εφόρους, για σχόλια και απόψεις. 

3.4.2 Ελεγκτική προσέγγιση 

Ο κατάλογος υποψήφιων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων, ο οποίος αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, αποτέλεσε τη βάση ελέγχου της πληρότητας/αριθμού 
των Εκθέσεων Εκλογικών Εξόδων (ΕΕΕ) που υποβλήθηκαν προς την Υπηρεσία μας από τις ΕΔ. 

Σύμφωνα με την πιο πάνω ιστοσελίδα, ο αριθμός των υποψήφιων Δημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων για εκλογή και στους 39 Δήμους, ανήλθε σε 112 και 1.894, αντίστοιχα, δηλαδή οι 
υποψηφιότητες ανήλθαν, συνολικά, σε 2.006, ενώ σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από τις ΕΔ 
και τις ΕΕΕ που υποβλήθηκαν, το σύνολο των υποψηφιοτήτων ήταν 2.016, δηλαδή προέκυψε 
διαφορά 10 υποψήφιων, λόγω μη συμπερίληψης στον κατάλογο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 
του εν λόγω Υπουργείου 8 υποψηφιοτήτων για τον Δήμο Καραβά και 2 για τον Δήμο Πάνω 
Λευκάρων. 

3.5 Κριτήρια ελέγχου 

Σύμφωνα με το άρθρο 31(1) του περί Δήμων Νόμου (Ν. 111/1985), οι διατάξεις του περί Εκλογής 
Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, πλην συγκεκριμένων διατάξεων που αναφέρονται 
στο εν λόγω άρθρο, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων που αφορούν στα εκλογικά έξοδα 
των υποψήφιων, το συνολικό ύψος των οποίων, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, δεν θα 
υπερβαίνει αυτό που εκτίθεται στον Όγδοο Πίνακα του περί Δήμων Νόμου, εφαρμόζονται, 
τηρουμένων των αναλογιών και στις εκλογές των  Δημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων. 

Σύμφωνα με τον Όγδοο Πίνακα του περί Δήμων Νόμου, τα εκλογικά έξοδα των υποψήφιων 
Δημοτικών Συμβούλων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα €3.000, ενώ το ύψος των εξόδων των 
υποψήφιων Δημάρχων καθορίζεται με βάση τον αριθμό των εκλογέων κάθε Δήμου, όπως πιο κάτω: 

Πίνακας 1: Ύψος εξόδων υποψήφιων Δημάρχων. 

Αριθμός εκλογέων Δήμου Ύψος εξόδων 

 € 

Μέχρι 10.000 10.000 

10.001 – 20.000 15.000 

20.001 – 30.000 20.000 

30.001 και άνω 30.000 
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Σύμφωνα με τον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο του 1979 (Ν. 
72/1979), άρθρο 52: 

(1) Εντός τριών εβδομάδων από της δημοσιεύσεως του αποτελέσματος της 
εκλογής εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας o εκλογικός 
αντιπρόσωπος υποψηφίου κατά την εκλογήν, διαβιβάζει προς τον 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. 

(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 
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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 οποιονδήποτε υποψήφιο, διαβιβάζει 
Έκθεση στον Έφορο, ο οποίος επιβάλλει στον υποψήφιο χρηματικό πρόστιμο 
ίσο με την υπέρβαση. 

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 5 της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1), πιο 
πάνω, «Έκθεσης Εκλογικών Εξόδων» έντυπο Τύπου 2 του Δεύτερου Πίνακα, τα γενόμενα 
διαφημιστικά έξοδα αφορούν μόνο στα έξοδα για: 

 Διαφημίσεις σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς οργανισμούς. 
 Διαφημίσεις σε εφημερίδες, περιοδικά και διαφημιστικές πινακίδες. 

(iii) Όπως αναφέρουμε και πιο πάνω, σύμφωνα με το άρθρο 52(1) του Ν.72/1979, εντός τριών 
εβδομάδων από τη δημοσίευση του αποτελέσματος της εκλογής στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, o εκλογικός αντιπρόσωπος υποψήφιου διαβιβάζει προς τον Έφορο την Έκθεση που 
αφορά στα εκλογικά του έξοδα. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακήρυξη των εκλεγέντων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων 
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 23.12.2016, οι πιο πάνω Εκθέσεις 
θα έπρεπε να διαβιβαστούν στον Έφορο μέχρι και τις 13.1.2017. 

Επισημαίνεται ότι το πιο πάνω εδάφιο τροποποιήθηκε στις 21.7.2017, με την αντικατάσταση των 
λέξεων «εντός τριών εβδομάδων», με τις λέξεις «εντός δύο μηνών», δηλαδή, οι σχετικές Εκθέσεις 
πρέπει να διαβιβάζονται προς τον Έφορο, μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης 
των αποτελεσμάτων της εκλογής. 
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4. Ευρήματα και συστάσεις 

4.1 Ένορκες καταθέσεις υποψήφιων και εκλογικών αντιπροσώπων. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 52(2) του Ν.72/1979, η Έκθεση με τα εκλογικά έξοδα υπογράφεται από 
τον εκλογικό αντιπρόσωπο και συνοδεύεται με ένορκη κατάθεση του υποψήφιου και του 
εκλογικού αντιπροσώπου (Τύπος 3 και 4 του Δευτέρου Πίνακος).  

Όπως διαπιστώσαμε, παρόλο που οι πιο πάνω καταθέσεις πρέπει ενόρκως ή επίσημα να 
διαβεβαιώνονται, εντούτοις οι καταθέσεις που υποβλήθηκαν (Τύπος 3 και 4), πλην ορισμένων 
εξαιρέσεων, δεν έφεραν οποιαδήποτε επίσημη σφραγίδα από αρμόδιο πρόσωπο, που να 
διαβεβαιώνει το γνήσιο των σχετικών υπογραφών/μονογραφών. 

Επισημάναμε ότι αριθμός υποψήφιων, οι οποίοι, σύμφωνα και με την ΕΕΕ που υπέβαλαν, δεν 
φαίνεται να διόρισαν εκλογικό αντιπρόσωπο, δυνατότητα που προβλέπεται στο άρθρο 43(Ι) του 
Ν. 72/1979, μαζί με την Έκθεσή τους υπέβαλαν το έντυπο «Ένορκος κατάθεσις εκλογικού 
αντιπροσώπου» (Τύπος 4), αντί του ορθού «Ένορκος κατάθεσις υποψήφιου» (Τύπος 3). 

4.2 Παραλαβή Εκθέσεων Εκλογικών Εξόδων από τις Επαρχιακές Διοικήσεις. 

Από το σύνολο των 2.012 ΕΕΕ που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, οι 1.417, που μας 
υποβλήθηκαν από την ΕΔ Λευκωσίας (832), Λάρνακας (265), Αμμόχωστου (261) και Κερύνειας 
(59), δεν έφεραν κατάλληλη σφραγίδα της ΕΔ με ημερομηνία, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 
επιβεβαιωθεί η ημερομηνία παραλαβής τους. Για σκοπούς ελέγχου του χρόνου παραλαβής τους, 
η Υπηρεσία μας θεώρησε, ως ημερομηνία παραλαβής, την ημερομηνία που οι υποψήφιοι 
καταχώρισαν στις εν λόγω  Εκθέσεις τους. 

Συναφώς αναφέρεται ότι 94 ΕΕΕ που μας αποστάληκαν από την ΕΔ Λευκωσίας, καθώς και το 
έντυπο «Ένορκος κατάθεσις υποψήφιου», δεν έφεραν ημερομηνία, αλλά ούτε και σφραγίδα της 
Επαρχιακής Διοίκησης, ώστε να ελεγχθεί από την Υπηρεσία μας, κατά πόσο οι εν λόγω Εκθέσεις 
υποβλήθηκαν μέχρι και τις 13.1.2017. Σύμφωνα με αρμόδιους λειτουργούς, οι εν λόγω Εκθέσεις, 
με εξαίρεση δύο, παραλήφθηκαν εμπρόθεσμα.    

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώσαμε επίσης ότι σε σύνολο 2.016 υποψήφιων, οι 1.942 ή ποσοστό 
96,3% υπέβαλαν τις Εκθέσεις τους εμπρόθεσμα, 70 ή ποσοστό 3,5% τις υπέβαλαν εκπρόθεσμα, 
ενώ, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου, 4 υποψήφιοι, μεταξύ των οποίων και Δήμαρχος, ο 
οποίος έχει εκλεγεί, δεν είχαν υποβάλει τις ΕΕΕ. Σημειώνεται ότι ο ένας από τους εν λόγω 
υποψήφιους, με επιστολή του που παραλήφθηκε από την ΕΔ Λάρνακας στις 12.1.2017, 
ενημέρωσε τον Έφορο Εκλογής Λάρνακας ότι απουσίαζε στο εξωτερικό για ιατρικούς λόγους και 
ως εκ τούτου αδυνατούσε να υποβάλει την ΕΕΕ. Ο πιο κάτω πίνακας και το γράφημα που αφορά 
στην υποβολή των ΕΕΕ είναι σχετικά.  
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Πίνακας 2: Υποψήφιοι που δεν υπέβαλαν  ΕΕΕ 

Α/Α Δήμος Αριθμός υποψήφιων  

1 Δρομολαξιάς-Μενεού 1 

2 Γερίου 2 

3 Δερύνειας 1 

 

 

Σύσταση:  Οι ΕΕΕ να σφραγίζονται κατά την παραλαβή τους, με αναφορά στην ημερομηνία, 
ούτως ώστε να μπορεί να επαληθευθεί η ημερομηνία παραλαβής τους. Επίσης, να βεβαιώνεται 
ότι αυτές συνοδεύονται από τις καταθέσεις του υποψήφιου και του εκλογικού αντιπροσώπου 
(Τύπος 3 και 4), οι οποίες να διαβεβαιώνονται, είτε ενόρκως είτε επισήμως, κατάλληλα. 

4.3 Επιβολή χρηματικού προστίμου. 

Ο Έφορος, σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της ΕΕΕ, επιβάλλει στον υποψήφιο χρηματικό 
πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (€500), το οποίο προσαυξάνεται κατά πενήντα ευρώ (€50) 
για κάθε επιπρόσθετη ημέρα καθυστέρησης υποβολής της Έκθεσης. Τα χρηματικά πρόστιμα που 
επιβλήθηκαν από τους Επάρχους σε 68 υποψήφιους που υπέβαλαν τις Εκθέσεις τους 
εκπρόθεσμα, ανήλθαν συνολικά σε €85.700. Σημειώνεται ότι διαπιστώσαμε δύο περιπτώσεις, για 
τις οποίες δεν φαίνεται να επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο.     

Σχετική με το θέμα του υπολογισμού των προστίμων, είναι και επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα 
της Δημοκρατίας προς τον Έφορο Εκλογής Λευκωσίας, ημερ. 4.5.2017, στην οποία αναφέρεται, 
μεταξύ άλλων, ότι το χρηματικό πρόστιμο των €500 επιβάλλεται την πρώτη ημέρα καθυστέρησης 
υποβολής της Έκθεσης και από την επόμενη ημέρα αρχίζουν να επιβάλλονται τα €50, για κάθε 
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επιπρόσθετη ημέρα καθυστέρησης, χωρίς η πρώτη ημέρα μη υποβολής της Έκθεσης να λογίζεται 
ως ημέρα καθυστέρησης. 

Σύσταση:  Κατά τον έλεγχο των προστίμων που επιβλήθηκαν, σε σχέση με τα πρόστιμα όπως 
αυτά υπολογίστηκαν από την Υπηρεσία μας, διαπιστώσαμε διαφορές σε 67 περιπτώσεις, για 
συνολικό ποσό ύψους €4.950, οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν, ώστε τυχόν αχρεωστήτως 
εισπραχθέντα ποσά να επιστραφούν στους δικαιούχους/υποψήφιους. 

4.4  Ύψος εκλογικών εξόδων υποψήφιων. 

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, τα εκλογικά έξοδα των υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων δεν 
μπορεί να υπερβαίνουν τα €3.000, ενώ το ύψος των εξόδων υποψήφιων Δημάρχων καθορίζονται 
με βάση τον αριθμό των εκλογέων κάθε Δήμου, όπως πιο κάτω: 

Πίνακας 3: Ύψος εκλογικών εξόδων σε σχέση με τον αριθμό των εκλογέων 

Αριθμός 
εκλογέων 

Δήμος Ύψος εξόδων 
υποψήφιου Δημάρχου  

  € 

Μέχρι 10.000 Ιδαλίου, Γερίου, Τσερίου, Μόρφου, Κυθρέας, Αγίου 
Αθανασίου, Γερμασόγειας, Μέσα Γειτονιάς, Ύψωνα, 
Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας, Δερύνειας, Σωτήρας, 
Λύσης, Ακανθούς, Λευκονοίκου, Αθηένου, Πάνω 
Λευκάρων, Λιβαδιών, Δρομολαξιάς-Μενεού, Πόλεως 
Χρυσοχούς, Πέγειας, Γεροσκήπου, Κερύνειας, Καραβά 
και Λαπήθου 

10.000 

10.001 – 
20.000 

Πάφου, Αγλαντζιάς, Αγίου Δομετίου, Λατσιών, 
Έγκωμης, Κάτω Πολεμιδιών και Πάφου 

15.000 

20.001 – 
30.000 

Λακατάμιας 20.000 

30.001 και 
άνω 

Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Στροβόλου και 
Αμμοχώστου 

30.000 

Κατά τον έλεγχο του ύψους των εκλογικών εξόδων, που δηλώθηκαν από τους υποψήφιους 
Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους, διαπιστώσαμε τα ακόλουθα, τα οποία προέκυψαν από 
στρωματοποίηση των δεδομένων που αφορούν στο ύψος των συνολικών εξόδων, σύμφωνα με 
τις ΕΕΕ που υπέβαλαν μαζί με τις ένορκες καταθέσεις υποψήφιου και εκλογικού αντιπροσώπου, 
Τύπος 3 και 4, αντίστοιχα, άρθρο 52(2)): 
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(α) Εκλογικά έξοδα υποψήφιων Δημάρχων. 

(i) Οι υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν για το αξίωμα του Δημάρχου σε 39 Δήμους, 
ανήλθαν σε 112. Με βάση τις ΕΕΕ, τα έξοδα των υποψήφιων στρωματοποιούνται ως 
ακολούθως: 

Πίνακας 4: Στρωματοποίηση εκλογικών εξόδων. 

Εύρος Αριθμός υποψήφιων 

€  

Χωρίς έξοδα 9* 

1 – 5.000 64 

5.001 – 10.000 23 

10.001 – 15.000 3 

15.001 – 20.000 6 

20.001 – 30.000 6 

Πάνω από 30.000 1 

ΣΥΝΟΛΟ 112 

* Στον αριθμό των υποψήφιων περιλαμβάνεται και ο υποψήφιος Δήμαρχος, ο οποίος 
δεν υπέβαλε ΕΕΕ, θέμα για το οποίο αναφερόμαστε στην παράγραφο 4.2 πιο πάνω. 

 

 

Σημειώνεται ότι τα συνολικά έξοδα που δήλωσαν οι υποψήφιοι Δήμαρχοι ανήλθαν σε 
€646.785, από τα οποία €178.921 ή ποσοστό 27,7%, αφορούν σε έξοδα διαφήμισης, 
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δηλαδή ο μέσος όρος των εν λόγω εξόδων για κάθε υποψήφιο ανήλθε σε €5.775 και 
€1.598, αντίστοιχα.  

(ii) Σύμφωνα με τον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο του 1979 
(Ν. 72/1979), άρθρο 49(2), κάθε υποψήφιος ή εκλογικός αντιπρόσωπος, ο οποίος 
ενεργεί κατά παράβαση των άρθρων που καθορίζουν τα ανώτατα όρια των εκλογικών 
εξόδων των υποψήφιων, είναι ένοχος παράνομης ενέργειας. 

Όπως αναφέρουμε και στην παράγραφο 3.2 πιο πάνω, σύμφωνα με το άρθρο 
52(7), ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, όταν διαπιστώσει υπέρβαση των 
επιτρεπόμενων εκλογικών δαπανών από οποιονδήποτε υποψήφιο, διαβιβάζει 
Έκθεση στον Έφορο, ο οποίος επιβάλλει στον υποψήφιο χρηματικό πρόστιμο ίσο 
με την υπέρβαση. Η Έκθεση της Υπηρεσίας μας διαβιβάστηκε από τον Γενικό 
Έφορο Εκλογής στους Εφόρους στις 4.4.2019.  

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώσαμε ότι τα συνολικά έξοδα που δηλώθηκαν από τρεις 
υποψήφιους Δημάρχους υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στον 
περί Δήμων Νόμο. 

Πίνακας 5: Υπέρβαση ορίου εκλογικών εξόδων από υποψήφιους Δημάρχους. 

Α/Α Υποψήφιος Δήμαρχος Όριο εξόδων Συνολικά 
έξοδα Υπέρβαση 

  € € € 

1 Αγλαντζιάς 15.000 20.919 5.919 

2 Αμμοχώστου 30.000 46.000 16.000 

3 Πάφου 15.000 18.357 3.357 

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Αγλαντζιάς ενημέρωσε τον Έφορο ότι η υπέρβαση αφορά 
στην αποκατάσταση ζημιών ύψους €2.579, που προκλήθηκαν από αγνώστους σε 
υλικό της προεκλογικής εκστρατείας του, καθώς και σε ποσό Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας ύψους €3.340, που δεν λήφθηκε υπόψη, από μέρους του, κατά τον υπολογισμό 
του ορίου εξόδων. 

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Αμμοχώστου, σε επιστολή του προς τον Γενικό Έφορο 
Εκλογών και την Υπηρεσία μας, αναφέρεται στα έξοδα της εκστρατείας του, σε σχέση 
με τη διασπορά των ψηφοφόρων του προσφυγικού Δήμου Αμμοχώστου σε όλη την 
Κύπρο, με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι, ειδικότερα οι ανεξάρτητοι, να επιβαρύνονται 
με πρόσθετα έξοδα.  Εισηγείται επίσης ενέργειες για ενημέρωση των υποψήφιων 
κατά την υποβολή της υποψηφιότητάς τους. 
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Η Υπηρεσία μας ζήτησε από τους Εφόρους όπως μας ενημερώσουν κατά πόσο έχουν 
επιβάλει στους πιο πάνω υποψήφιους χρηματικό πρόστιμο ίσο με την υπέρβαση, 
χωρίς όμως, μέχρι την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσής μας, να λάβουμε 
οποιαδήποτε ενημέρωση. 

(β) Εκλογικά έξοδα υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων. Οι υποψήφιοι  Δημοτικοί Σύμβουλοι 
ανήλθαν, συνολικά, σε 1.904. Όπως αναφέρουμε και στην παράγραφο 3.2 πιο πάνω, τα εκλογικά 
έξοδα (ΕΕ) των υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις €3.000. 

Τα συνολικά έξοδα που δήλωσαν οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ανήλθαν σε €434.055, από 
τα οποία €80.668 ή ποσοστό 18,6% αφορούν σε έξοδα διαφήμισης, δηλαδή ο μέσος όρος των εν 
λόγω εξόδων για κάθε υποψήφιο ανήλθε σε €228 και €42, αντίστοιχα. Χαρακτηριστικά 
αναφέρουμε ότι 845 υποψήφιοι ή ποσοστό 44,4%, δεν δήλωσαν οποιαδήποτε έξοδα. Σε 
περίπτωση δε που ληφθούν υπόψη μόνο οι υποψήφιοι που δήλωσαν έξοδα, τότε ο μέσος όρος 
τους διαμορφώνεται σε €410 και €76, αντίστοιχα.  

Σύμφωνα και με τον πιο κάτω πίνακα και το σχετικό γράφημα, κατά τη στρωματοποίηση των 
δεδομένων που αφορούν στο ύψος των ΕΕ, με βάση τις ΕΕΕ που υπέβαλαν οι υποψήφιοι, 
διαπιστώσαμε ότι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πάφου υπερέβη το όριο των €3.000 
κατά €150. 

Πίνακας 6: Στρωματοποίηση εκλογικών εξόδων  
υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων 

Εύρος Αριθμός υποψηφίων 

€  

Χωρίς έξοδα* 845 

1 – 1.000 954 

1.001 – 2.000 79 

2.001 – 3.000 25 

Πάνω από 3.000 1 

  1.904 

* Στον αριθμό των υποψήφιων περιλαμβάνονται 3 υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, 
οι οποίοι δεν υπέβαλαν ΕΕΕ. 
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Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση τον πιο πάνω πίνακα, 845 υποψήφιοι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι ή ποσοστό 44% δεν δήλωσαν οποιαδήποτε έξοδα, καθώς και το διοικητικό κόστος 
που απαιτείται για τη διαχείριση και έλεγχο των ΕΕΕ, η Υπηρεσία μας συστήνει την 
τροποποίηση του άρθρου 31(1) του περί Δήμων Νόμου, ώστε οι διατάξεις του περί Εκλογής 
Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου να αφορούν μόνο στα έξοδα των υποψήφιων 
Δημάρχων και όχι και των Δημοτικών Συμβούλων. Συναφώς αναφέρεται ότι 486 υποψήφιοι 
σύμβουλοι δήλωσαν εκλογικά έξοδα μέχρι €200.  

(γ) Εκλογικές δαπάνες υποψήφιων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων που διενεργήθηκαν 
από πολιτικά κόμματα.  Όπως έχουμε παρατηρήσει σε Εκθέσεις μας, σχετικά με τη νομιμότητα της 
αναλυτικής κατάστασης εσόδων και δαπανών για την προεκλογική εκστρατεία των πολιτικών 
κομμάτων για τις Δημοτικές εκλογές που διεξήχθηκαν στις 18.12.2016, οι οποίες είναι αναρτημένες 
στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας, πραγματοποιήθηκαν δαπάνες από πολιτικά κόμματα, οι οποίες 
αφορούν στην προώθηση συγκεκριμένων υποψήφιων, σε αντίθεση με τη νομοθεσία. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 45(1) του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων Νόμου του 1979 (Ν. 72/1979), του οποίου η διατύπωση, κατά την άποψη της 
Υπηρεσίας μας, είναι λανθασμένη και θα πρέπει να επανεξεταστεί, «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». 
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Επισημαίνουμε επίσης ότι, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του πιο πάνω άρθρου, «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». 

Τα ποσά που δηλώθηκαν από συγκεκριμένους υποψήφιους, πλέον τα ποσά που δαπανήθηκαν 
από πολιτικά κόμματα, καθώς και οι υπερβάσεις του ορίου εκλογικών δαπανών από 
συγκεκριμένους υποψήφιους (λόγω τις πληρωμής πρόσθετων εξόδων από τα κόμματα), 
φαίνονται πιο κάτω. 

Πίνακας 7: Ποσά που δαπανήθηκαν, παράνομα, από πολιτικά κόμματα 
 για τη στήριξη υποψήφιων. 

Κόμμα 

Αριθμός 
περιπτώσεων
/υποψήφιων 

Συνολικά 
έξοδα 

σύμφωνα με 
ΕΕΕ 

Έξοδα που 
δαπανήθηκαν, 

παράνομα, 
από κόμματα 

Σύνολο 
εξόδων 

Υπέρβαση 
ορίου 

  € € € € 

ΑΚΕΛ 8 54.862 14.699 69.561 - 

Κίνημα Αλληλεγγύη 19 1.527 1.589 3.116 - 

ΔΗΣΥ 7 107.872 20.914 128.786 5.767 

ΕΔΕΚ 3 6.190 2.678 8.868 - 

Κίνημα Οικολόγων – 
Συνεργασία Πολιτών 1 5.567 1.493 7.060 - 

Ολικό 38 176.018 41.373 217.391 5.767 

Αναφορικά με τα έξοδα τα οποία έγιναν από τον ΔΗΣΥ, δύο από τους υποψήφιους Δημάρχους 
ενημέρωσαν την Υπηρεσία μας ότι τα έξοδα που έγιναν για λογαριασμό τους, ύψους €3.538, 
πραγματοποιήθηκαν χωρίς να έχουν ενημερωθεί με οποιονδήποτε τρόπο.  

Διαπιστώσαμε επίσης ότι, σύμφωνα και με τις πιο πάνω Εκθέσεις μας, παράβολα υποψήφιων 
καταβλήθηκαν από πολιτικά κόμματα, αντί από τους υποψήφιους ή τους αντιπροσώπους τους, 
όπως πιο κάτω: 

Πίνακας 8: Παράβολα υποψήφιων που καταβλήθηκαν από πολιτικά κόμματα. 

 Ποσό 

 € 

Συμμαχία Πολιτών 650 

Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών 3.600 

Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ) 2.100 

Κίνημα Αλληλεγγύη 1.400 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ζητήσαμε όπως ενημερωθεί η Υπηρεσία μας κατά πόσο έχει 
επιβληθεί στους υποψήφιους, για τους οποίους πολιτικά κόμματα πραγματοποίησαν πρόσθετες 
δαπάνες, με αποτέλεσμα να προκύψει υπέρβαση των ορίων εκλογικών εξόδων, χρηματικό 
πρόστιμο ίσο με την υπέρβαση. Αντί αυτού, διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας επιστολές 
υποψήφιων, σύμφωνα  με τις οποίες οι ίδιοι δεν γνώριζαν για τις δαπάνες πολιτικών κομμάτων 
προς όφελος της υποψηφιότητάς τους. 

Σύμφωνα με σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, ημερ. 16.12.2019, οι παρανόμως 
διενεργούμενες δαπάνες δεν μπορεί να επηρεάζουν την όποια νομική υποχρέωση του ιδίου του 
υποψήφιου ή/και του εκλογικού του αντιπροσώπου για τήρηση μέγιστου ορίου δαπανών και ως εκ 
τούτου αυτές οι παράνομες δαπάνες πρέπει να αγνοούνται κατά τον έλεγχό μας, αναφορικά με την 
τήρηση του ορίου των δαπανών από πλευράς του υποψήφιου ή/και του εκλογικού του 
αντιπροσώπου. 

Δηλαδή, με βάση τις πρόνοιες της υφιστάμενης νομοθεσίας, φαίνεται ότι κόμματα, που δημόσια 
στηρίζουν την υποψηφιότητα συγκεκριμένων υποψήφιων και τα οποία οφείλουν να γνωρίζουν 
και να εφαρμόζουν τη νομοθεσία, μπορούν, εν γνώση τους, να χρηματοδοτούν τις εν λόγω 
υποψηφιότητες με ποσά πέραν τον ορίων που καθορίζονται στη νομοθεσία, χωρίς να τους 
επιβάλλεται οποιαδήποτε επιβάρυνση/πρόστιμο για τα ποσά αυτά. 

Συναφώς αναφέρεται ότι, με βάση το άρθρο 45(2), για το οποίο αναφερόμαστε πιο πάνω, τα 
κόμματα είναι ένοχα «παρανόμου ενέργειας» και ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 55(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». 

Σύσταση:   Να τροποποιηθεί η νομοθεσία, ώστε τα κόμματα να έχουν την ευχέρεια να 
διενεργούν δαπάνες προς όφελος συγκεκριμένων υποψήφιων αλλά να είναι και υπόλογα για 
εκείνα τα έξοδα που διενεργούν, καθ’ υπέρβαση των ορίων εκλογικών δαπανών. 

4.5 Μη υποβολή παραστατικών που να υποστηρίζουν τις δαπάνες εκλογικών 
εξόδων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 46(1) της νομοθεσίας, «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 και προκειμένου για ποσό πέραν των εκατόν ευρώ 
(€100), αυτή διενεργείται μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή επιταγής». 
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Όπως είχαμε αναφέρει και σε άλλη Έκθεσή μας, αναφορικά με τις «Εκθέσεις εκλογικών 
δαπανών» των υποψήφιων βουλευτών και θρησκευτικών αντιπροσώπων, για τις εκλογές που 
διεξήχθηκαν στις 22.5.2016, η υποχρέωση για επισύναψη στην εν λόγω Έκθεση παραστατικών, 
που να υποστηρίζουν τη δαπάνη (τιμολόγια ή/και αποδείξεις) και πληρωμές για ποσά πάνω από 
€100 (αντίγραφο τραπεζικού εμβάσματος ή επιταγής) δεν καθορίζεται με σαφήνεια στη 
νομοθεσία. 

Από το σύνολο 1.162 υποψήφιων που δήλωσαν έξοδα/πληρωμές εκλογικών δαπανών μόνο 207 
υποψήφιοι ή ποσοστό 18% υπέβαλαν μαζί με τις ΕΕΕ τους πλήρη παραστατικά, 859 υποψήφιοι ή 
ποσοστό 74% δεν κατέθεσαν οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία για τα έξοδα που δήλωσαν, ενώ 
96 υποψήφιοι ή ποσοστό 8%, υπέβαλαν τις Εκθέσεις τους χωρίς να επισυνάψουν πλήρη 
παραστατικά. 
 

 
 

Σύσταση: Oι ΕΔ, κατά την παραλαβή των ΕΕΕ, να διενεργούν προκαταρκτικό έλεγχο για τυχόν 
ασάφειες ή/και λάθη που αφορούν στην κατάλληλη ενημέρωση των ΕΕΕ, καθώς και ότι αυτές 
συνοδεύονται από ενόρκως ή επίσημα διαβεβαιωμένες καταθέσεις του υποψήφιου και του 
εκλογικού αντιπροσώπου (Τύπος 3 και 4). 

Όσον αφορά  στην υποστήριξη των εξόδων που δηλώνονται σε αυτές, με επισύναψη στις ΕΕΕ 
των σχετικών παραστατικών, να γίνει κατάλληλη τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε να είναι 
δυνατός ο αποτελεσματικός έλεγχος, καθώς και η αντιπαραβολή των δαπανών διαφημιστικών 
υπηρεσιών που δηλώνονται από τους υποψήφιους και τους φορείς που προσφέρουν 
διαφημιστικές υπηρεσίες, θέμα για το οποίο αναφερόμαστε πιο κάτω. 

18%

74%

8%

Γράφημα 4: Εκθέσεις Εκλογικών Εξόδων -
Υποβολή Παραστατικών

Εκθέσεις που υποβλήθηκαν με παραστατικά

Εκθέσεις που υποβλήθηκαν χωρίς παραστατικά

Εκθέσεις που υποβλήθηκαν με ελλιπή παραστατικά
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4.6 Συγκεντρωτικές καταστάσεις διαφημιστικών υπηρεσιών. 

Όπως αναφέρουμε και στην παράγραφο 3.2 πιο πάνω, σύμφωνα με το άρθρο 52(6) του Νόμου, 
οι φορείς που προσφέρουν διαφημιστικές υπηρεσίες αποστέλλουν στον Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας συγκεντρωτικές καταστάσεις για τις υπηρεσίες που προσέφεραν σε κάθε υποψήφιο 
ή για λογαριασμό του, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. 

Φορέας που παραλείπει να ενεργήσει σύμφωνα με τα πιο πάνω, είναι ένοχος παράνομης 
ενέργειας και, σύμφωνα με το άρθρο 55(1), σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση 
που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα €1.000 ή και στις δύο 
ποινές. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να επιβάλει στέρηση του δικαιώματος του εκλέγειν και της 
εγγραφής του ονόματός του στον εκλογικό κατάλογο για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 7 έτη. 

Επισημαίνουμε ότι στη νομοθεσία δεν υπάρχει ερμηνεία/ορισμός των διαφημιστικών υπηρεσιών 
και τι αυτές περιλαμβάνουν και επομένως δεν είναι βέβαιο ποιες υπηρεσίες, οι οποίες αφορούν 
στην προώθηση/προβολή των υποψηφίων, αποτελούν διαφήμιση. 

Αναφορά σε διαφημιστικά έξοδα γίνεται στον Δεύτερο Πίνακα, Τύπος 2 παράγραφος 5(α) και (β) 
της Έκθεσης Εκλογικών Εξόδων, όπου ως έξοδα διαφήμισης ορίζονται τα έξοδα που αφορούν 
μόνο σε διαφημίσεις σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς οργανισμούς, εφημερίδες, περιοδικά 
και διαφημιστικές πινακίδες.  

Συναφώς αναφέρεται ότι στη νομοθεσία δεν περιλαμβάνεται πρόνοια όπως τα έξοδα 
διαφημίσεων καταχωρίζονται αναλυτικά στην ΕΕΕ από τους υποψήφιους, κατά φορέα που 
προσφέρει διαφημιστικές υπηρεσίες, ώστε να μπορούν να αντιπαραβληθούν με τις 
συγκεντρωτικές καταστάσεις που οι εν λόγω φορείς, σύμφωνα με τον Νόμο, πρέπει να 
αποστέλλουν στην Υπηρεσία μας, με αποτέλεσμα αριθμός υποψήφιων να δηλώσει τα έξοδά του 
συγκεντρωτικά και όχι αναλυτικά κατά φορέα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρεται και 
πιο πάνω, 956 υποψήφιοι δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν ελλιπή παραστατικά, η Υπηρεσία μας δεν 
μπόρεσε να ελέγξει, για όλες τις περιπτώσεις, την ορθότητα και την πληρότητα των εξόδων 
διαφήμισης που δηλώθηκαν από τους υποψήφιους και τους φορείς διαφημιστικών υπηρεσιών.    

Επισημαίνουμε, επίσης, ότι στα έξοδα διαφημίσεων δεν λήφθηκαν υπόψη οι υπηρεσίες 
εταιρειών/φυσικών προσώπων, που αφορούσαν στην προώθηση/προβολή της προεκλογικής 
εκστρατείας ή/και της δημόσιας εικόνας των υποψήφιων, οι δαπάνες για διαφημίσεις μέσω 
διαδικτύου, όπως, για παράδειγμα, διαφημίσεις σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και 
έξοδα που αφορούσαν σε εκτυπωτικά και διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων, παρόλο που 
σημαντικός αριθμός υποψήφιων τα συμπεριέλαβε στα έξοδα διαφημίσεων που δήλωσε. 
Αποτέλεσμα τούτου ήταν να παρουσιάζονται αδυναμίες στην επεξεργασία και σύγκριση των 
δεδομένων που αφορούσαν στα έξοδα διαφημίσεων που δηλώθηκαν στο μέρος 5 της ΕΕΕ και στα 
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έξοδα που πραγματικά εμπίπτουν στις πρόνοιες του εν λόγου μέρους, καθώς και στα έξοδα που 
δηλώθηκαν από του φορείς διαφημιστικών υπηρεσιών. 

Όσον αφορά σε δύο εταιρείες που παρείχαν υπηρεσίες προώθησης/προβολής της προεκλογικής 
εκστρατείας ή/και της δημόσιας εικόνας αριθμού υποψήφιων, φαίνεται, με βάση την τιμολόγηση 
των εργασιών που παρείχαν σε υποψήφιους, να έχουν καταβάλει ποσά σε τρίτους (εφημερίδες, 
τυπογραφεία, διαφημιστικές πινακίδες), σε αντίθεση με το άρθρο 45(1) για το οποίο 
αναφερόμαστε πιο πάνω. 

Σύσταση: Για τακτοποίηση των θεμάτων για τα οποία αναφερόμαστε πιο πάνω να ληφθούν 
μέτρα για κατάλληλη τροποποίηση της νομοθεσίας. 

4.7 Εκλογικά έξοδα που δεν έχουν δηλωθεί από φορείς διαφημιστικών 
υπηρεσιών. 

Σύμφωνα με τιμολόγια ή/και αποδείξεις πληρωμών που επισύναψαν υποψήφιοι στις ΕΕΕ, 
φαίνεται ότι 50 φορείς, οι οποίοι πρόσφεραν διαφημιστικές υπηρεσίες, δεν απέστειλαν στην 
Υπηρεσία μας συγκεντρωτικές καταστάσεις ή δήλωσαν λιγότερα έσοδα, με αποτέλεσμα, 
σύμφωνα με τη  νομοθεσία, οι εν λόγω φορείς να είναι ένοχοι «παρανόμου ενέργειας». Πιο 
συγκεκριμένα, τα έξοδα διαφημιστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα παραστατικά που 
επισύναψαν στις Εκθέσεις τους συγκεκριμένοι υποψήφιοι, ανήλθαν σε €111.121, σε σύγκριση με 
τα ποσά που δήλωσαν φορείς που πρόσφεραν διαφημιστικές υπηρεσίες, που ήταν €3.811, 
δηλαδή οι φορείς διαφημιστικών υπηρεσιών δήλωσαν €107.310 λιγότερα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται πιο πάνω, νοείται ότι πριν από την επιβολή 
οποιασδήποτε ποινής, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Νόμου, θα πρέπει να βεβαιώνεται κατά 
πόσο οι υπηρεσίες που πρόσφεραν οι εν λόγω φορείς, όπως αυτές δηλώθηκαν από τους 
υποψήφιους, εμπίπτουν στα έξοδα διαφημίσεων που προβλέπονται στο μέρος 5 της ΕΕΕ. 

4.8 Εκλογικά έξοδα που δεν έχουν δηλωθεί από υποψήφιους. 

Από τον έλεγχο των συγκεντρωτικών καταστάσεων εσόδων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας 
από τους φορείς που πρόσφεραν σε υποψήφιους διαφημιστικές υπηρεσίες, διαφάνηκε ότι 63 
υποψήφιοι δεν δήλωσαν στην ΕΕΕ οποιαδήποτε έξοδα διαφημίσεων ή δήλωσαν λιγότερα έξοδα.  
Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα διαφημιστικών υπηρεσιών που δηλώθηκαν από φορείς, σε σύγκριση 
με τα ποσά που δήλωσαν υποψήφιοι, ήταν €52.373 και €5.631, αντίστοιχα, δηλαδή υποψήφιοι 
δήλωσαν €46.742, λιγότερα. 

Συναφώς αναφέρεται ότι ο έλεγχος της πληρότητας των εξόδων που πραγματοποιούνται από 
τους υποψήφιους δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, αφού οι ίδιοι ή/και οι εκλογικοί αντιπρόσωποι 
ή/και οι συνεργάτες τους, μπορεί να δαπανούν διάφορα ποσά χωρίς να τα δηλώνουν στις ΕΕΕ. 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΔ/01/2020 

 
 

22 
 

Επισημαίνουμε ότι στην ΕΕΕ δεν περιλαμβάνονται στοιχεία επικοινωνίας με τους υποψήφιους 
ή/και με τους εκλογικούς τους αντιπροσώπους, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η 
επικοινωνία μαζί τους για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με ασάφειες στις δηλώσεις τους. 

Σύσταση: Οι ΕΕΕ να περιλαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας των υποψήφιων, καθώς και των 
εκλογικών αντιπροσώπων τους, όπου αυτό εφαρμόζεται. 

4.9 Φορολογικά τιμολόγια. 

Κατά τον έλεγχο των παραστατικών, τα οποία οι υποψήφιοι επισύναψαν στις ΕΕΕ, παρατηρήσαμε 
ότι αριθμός οικονομικών φορέων δεν εκδίδει φορολογικά τιμολόγια ή/και αποδείξεις είσπραξης. 

Για το θέμα αυτό, σχετικά είναι τα άρθρα 3, 4 και 7 των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων 
(Έκδοση Τιμολογίων και Αποδείξεων και Τήρηση Αρχείων) Κανονισμών του 1997 (ΚΔΠ 29/97). 

4.10 Καταχώριση, επεξεργασία και έλεγχος δεδομένων Εκθέσεων Εκλογικών Εξόδων. 

Για τη διενέργεια του ελέγχου, η Υπηρεσία μας καταχώρισε σε ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας, 
δεδομένα που αφορούν σε 2.016 υποψηφίους, χρονοβόρα και μη ελεγκτική εργασία, η οποία 
επιβάρυνε τους περιορισμένους ανθρώπινους πόρους της Υπηρεσίας μας. 

Ο αρχικός έλεγχος της ορθότητας των εντύπων που υποβάλλονται από τους υποψήφιους, καθώς 
και η καταχώριση των ΕΕΕ και των εξόδων που δηλώνονται αναλυτικά, πρέπει να γίνεται από τις 
ΕΔ με τη χρήση εξειδικευμένου κατάλληλου λογισμικού, το οποίο να επιτρέπει την ανάλυση ή/και 
την εξαγωγή των δεδομένων ηλεκτρονικά, καθώς και την εκτύπωση σχετικών καταστάσεων. 

Τα εν λόγω δεδομένα, μαζί με τις ΕΕΕ, πρέπει να υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην 
Υπηρεσία μας για έλεγχο.   

Σύσταση: Για σκοπούς ελέγχου και επεξεργασίας των δεδομένων, είναι απαραίτητη η χρήση 
εξειδικευμένου/κατάλληλου λογισμικού, το οποίο να ενημερώνεται με τα πιο κάτω ελάχιστα πεδία: 
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1 Αύξων αριθμός υποψήφιου 7 Πολιτικό Κόμμα 13 Επιστολή Επάρχου για την επιβολή 
προστίμου 

 Ημερομηνία  

 Ποσό 

2 Όνομα υποψήφιου 

 

8 Εξελέγη (Ναι/Όχι) 14 Φορέας που πρόσφερε 
διαφημιστικές υπηρεσίες 

 Ημερομηνία υποβολής 
συγκεντρωτικής κατάστασης 

 Εκπρόθεσμη υποβολή 

 Ποσό σύμφωνα με φορέα 

 Ποσό σύμφωνα με υποψήφιο 

 Διαφορά 

3 Αριθμός ταυτότητας 

 

9 Όριο εξόδων 

 

15 Ποινική δίωξη 

 Αριθμός υπόθεσης 

 Ημερομηνία 

 Αριθμός απόφασης 

 Ημερομηνία 

4 Επαρχία 10 Ένορκη κατάθεση υποψήφιου 

 Ημερομηνία υποβολής 

 Επίσημη διαβεβαίωση 

16 Απόδειξη είσπραξης 

 Αριθμός 

 Ημερομηνία  

 Ποσό 

5 Δήμος 11 Ένορκη κατάθεση αντιπροσώπου 

 Ημερομηνία υποβολής 

 Επίσημη διαβεβαίωση 

  

6 Υποψηφιότητα/αξίωμα 

 

12 Έκθεση Εκλογικών Εξόδων 

 Ημερομηνία 

 Συνολικά έξοδα σύμφωνα με ΕΕΕ 

 Έξοδα διαφημίσεων σύμφωνα 
με ΕΕΕ 

 Μη υποβολή παραστατικών 

 Ελλιπή παραστατικά 

 Διαφορά μέγιστου ορίου προς 
πραγματικά έξοδα 

 Εκπρόθεσμη υποβολή – Ημέρες 

 Παράνομη υποβολή – Ημέρες 
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5. Θέσεις/απόψεις Γενικού Εφόρου και Εφόρων Εκλογών. 

(α) Η επιστολή της Υπηρεσίας μας, σχετικά με τα ευρήματα του ελέγχου των εκλογικών 
δαπανών των υποψήφιων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων, στάληκε στον Γενικό Έφορο 
Εκλογών στις 15.3.2019, ο οποίος τη διαβίβασε στους Εφόρους για σχόλια και απόψεις, ώστε η 
Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις τους, να συντάξει την παρούσα Έκθεση την 
οποία, σύμφωνα με το άρθρο 52(5) του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων 
Νόμου του 1979 (Ν. 72/1979, δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Στην πιο πάνω επιστολή μας επισυνάφθηκαν τα ακόλουθα Παραρτήματα, με αναφορά, 
ονομαστικά, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οι εν λόγω περιπτώσεις προέκυψαν από την 
καταχώρηση και ανάλυση των δεδομένων από την Υπηρεσία μας. 

Πίνακας 9: Παραρτήματα. 
 

Παράρτημα Θέμα/εύρημα Αριθμός 
περιπτώσεων 

Α 
Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν υποβάλει τις Εκθέσεις Εκλογικών Εξόδων 
εκπρόθεσμα και κατάσταση διαφορών στο χρηματικό πρόστιμο που 
επιβλήθηκε από τον Έπαρχο/Έφορο  

72 

Β 
Εκλογικές δαπάνες υποψήφιων, οι οποίες διενεργήθηκαν από πολιτικά 
κόμματα και υπερβάσεις εκλογικών δαπανών 38 

Γ 
Κατάσταση υποψήφιων, οι οποίοι δεν έχουν επισυνάψει στις Εκθέσεις 
Εκλογικών Εξόδων παραστατικά για τα έξοδα που δήλωσαν  859 

Δ 
Κατάσταση υποψήφιων, οι οποίοι δεν έχουν επισυνάψει στις Εκθέσεις 
Εκλογικών Εξόδων πλήρη παραστατικά για τα έξοδα που δήλωσαν 96 

Ε 

Εκλογικά έξοδα που δεν έχουν δηλωθεί από φορείς διαφημιστικών 
υπηρεσιών–Έξοδα σύμφωνα με παραστατικά που επισύναψαν στις 
εκθέσεις τους υποψήφιοι, σε σύγκριση με ποσά που δήλωσαν φορείς 
που πρόσφεραν διαφημιστικές υπηρεσίες 

231 

ΣΤ 

Εκλογικά έξοδα που δεν έχουν δηλωθεί από υποψήφιους–Έξοδα σύμφωνα 
με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις που απέστειλαν στην Υπηρεσία μας 
φορείς που πρόσφεραν διαφημιστικές υπηρεσίες και έξοδα διαφήμισης με 
βάση παραστατικά που επισύναψαν στις Εκθέσεις τους υποψήφιοι 

63 

 

(β) Το Υπουργείο Εσωτερικών, με επιστολή του, ημερ. 18.6.2019, ενημέρωσε τον Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ότι φορείς που προσέφεραν διαφημιστικές υπηρεσίες σε 
υποψήφιους, παρέλειψαν να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας σχετικές συγκεντρωτικές 
καταστάσεις, παρακαλώντας όπως μελετηθεί το ενδεχόμενο ποινικής δίωξής τους. Tο Υπουργείο 
αναφέρει επίσης ότι «φρονεί πως, λόγω του χρόνου που έχει παρέλθει, αλλά και του ύψους των 
υπηρεσιών κατά φορέα, ίσως να μη δικαιολογείται η λήψη ενεργειών για τους πλείστους απ’ 
αυτούς». 
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Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, στην απάντησή του προς τον Γενικό Διευθυντή 
Υπουργείου Εσωτερικών, ημερ. 24.7.2019, η οποία κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας, αναφέρει 
ότι «Κανονικά οι καταστάσεις αυτές θα έπρεπε να σταλούν στην Αστυνομία για να ανοιχτούν 
ποινικοί φάκελοι για διερεύνηση, για να επιβεβαιωθούν τα όσα αναφέρει ο Γενικός Ελεγκτής, 
παρόλα αυτά, με πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 88 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, 
Κεφ. 155, διευρύνθηκε η ομάδα αδικημάτων που εμπίπτουν σε όρια παραγραφής. Για 
αδικήματα, για τα οποία η ποινή φυλάκισης δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες ή η χρηματική ποινή 
δεν υπερβαίνει τα 1.708 ευρώ, ορίζεται ως όριο παραγραφής η πάροδος 12 μηνών από τη 
διάπραξη του ποινικού αδικήματος». 

Ο Γενικός Εισαγγελέας, στην πιο πάνω επιστολή του, αναφέρει επίσης ότι λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι πιο πάνω καταστάσεις αφορούν στις δημοτικές εκλογές της 16.12.2016 και «Εφόσον ο 
Νόμος ορίζει ότι οι διαφημιστικοί φορείς όφειλαν να αποστείλουν στον Γενικό Ελεγκτή τις εν 
λόγω συγκεντρωτικές καταστάσεις κ.λπ., εντός ενός μηνός από την ημερομηνία διεξαγωγής των 
εκλογών, αυτό σημαίνει ότι έχει παρέλθει ο χρόνος παραγραφής του». Συστήνει επίσης όπως 
«Είναι απαραίτητο να ενημερωθεί ο Γενικός Ελεγκτής, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα 
επιστολή, ούτως ώστε να ετοιμάζονται οι εκθέσεις/πίνακες που καταρτίζει με τις διαπιστώσεις 
του περί παραβάσεων της νομοθεσίας πιο έγκαιρα, ώστε τα αδικήματα να μην παραγράφονται. 
Περαιτέρω, το Υπουργείο σας μπορεί να εξετάσει και άλλα μέτρα που κρίνει αναγκαία για 
αντιμετώπιση της υφιστάμενης κατάστασης». 

(γ) Ο Έπαρχος Αμμοχώστου, με επιστολή του προς τον Γενικό Διευθυντή Υπουργείου 
Εσωτερικών, ημερ. 16.8.2019, η οποία κοινοποιήθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα και στην Υπηρεσία 
μας, διατυπώνει, μεταξύ άλλων, τον προβληματισμό του σχετικά με τη σύστασή μας για 
προκαταρκτικό έλεγχο των ΕΕΕ κατά την παραλαβή τους από τους Εφόρους και την καταχώριση 
των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε λογισμικό. Εκφράζει επίσης την επιφύλαξή του, «κατά πόσο 
ο ενδιάμεσος αυτός, έστω στοιχειώδης, έλεγχος, είναι επιτρεπτός από το συγκείμενο της 
υφιστάμενης νομοθεσίας ή/και μπορεί να εγείρει ζητήματα ως προς τη σκοπιμότητα ή νομιμότητά 
του». 

Με επιστολή μας προς τον Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών (Γενικό Έφορο Εκλογών), 
ημερ. 19.9.2019, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, η οποία κοινοποιήθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα 
και στους Εφόρους (Επάρχους Λεμεσού, Πάφου, Αμμοχώστου, Λάρνακας και Κερύνειας και Αν. 
Έπαρχο Λευκωσίας), επισημάναμε ότι υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας για έλεγχο 2012 Εκθέσεις 
Εκλογικών Εξόδων (ΕΕΕ). Κατά τον έλεγχο διαπιστώσαμε διάφορες αδυναμίες και παραλείψεις, 
που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, στην κατάλληλη ενημέρωση των εν λόγω Εκθέσεων από τους 
υποψήφιους, καθώς και στην παραλαβή τους από τις Επαρχιακές Διοικήσεις. 

Σύσταση: Στα πλαίσια πρωτοβάθμιου ελέγχου, ο οποίος να πραγματοποιείται κατά την παραλαβή των 
ΕΕΕ από τους Εφόρους Εκλογών, ώστε να αποφεύγονται χρονοβόρες διαδικασίες εξασφάλισης, εκ των 
υστέρων, πρόσθετων ή/και συμπληρωματικών πληροφοριών από τους υποψήφιους, διαδικασία η 
οποία επιβαρύνει τα δημόσια ταμεία με πρόσθετο διοικητικό κόστος να εφαρμοστούν καλές 
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πρακτικές ελέγχου, ανάλογες με το αποτέλεσμα το οποίο επιδιώκεται και με βάση και τις απαιτήσεις 
της υφιστάμενης νομοθεσίας. 

Πιο συγκεκριμένα, οι Επαρχιακές Διοικήσεις, κατά την παραλαβή των ΕΕΕ, να διενεργούν 
προκαταρκτικό έλεγχο, αναφορικά με τυχόν ασάφειες ή/και λάθη που αφορούν στην κατάλληλη 
ενημέρωσή τους ή/και στην υποστήριξη των εξόδων που δηλώνονται με τα σχετικά παραστατικά, 
ιδιαίτερα όσον αφορά στα έξοδα διαφημίσεων, αφού τα ποσά που δηλώνονται από τους 
υποψήφιους πρέπει να αντιπαραβάλλονται με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις που πρέπει να 
αποστέλλουν στην Υπηρεσία μας οι φορείς που τους προσφέρουν διαφημιστικές υπηρεσίες, σύμφωνα 
με τον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο του 1979 (Ν. 72/1979),  άρθρο 52(6). 

O έλεγχος που αφορά στην πληρότητα και στην κατάλληλη ενημέρωση των ΕΕΕ, καθώς και η 
επισκόπηση των εντύπων και στοιχείων που υποβάλλουν οι υποψήφιοι, να αποτελούν την ελάχιστη 
υποχρέωση του Εφόρου, κατά την παραλαβή τους, ώστε να υποδειχθούν στους υποψήφιους ή/και 
στους εκλογικούς αντιπροσώπους τους, τυχόν ελλείψεις και αδυναμίες, αφού, σύμφωνα με το άρθρο 
52(1), οι ΕΕΕ που διαβιβάζονται στους Εφόρους από τους εκλογικούς αντιπρόσωπους, πρέπει να είναι 
ακριβείς. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών να καθορίσει ενιαία πολιτική/σύστημα εσωτερικού ελέγχου, που να αφορά 
στην παραλαβή των ΕΕΕ από τους Εφόρους.  

Όσον αφορά στην καταχώριση των στοιχείων και δεδομένων, σύμφωνα με τις ΕΕΕ ή/και με βάση 
τα έντυπα που επισυνάπτονται στις εν λόγω Εκθέσεις, σε κατάλληλο λογισμικό, αυτό κρίνεται 
απαραίτητο για σκοπούς επεξεργασίας και ανάλυσής τους, με βάση τις πρόνοιες και απαιτήσεις 
της νομοθεσίας. Επαναλαμβάνουμε ότι η εργασία αυτή είναι πολύ χρονοβόρα και δεν αφορά σε 
ελεγκτική εργασία, η οποία επιβαρύνει τους περιορισμένους ανθρώπινους πόρους της Υπηρεσίας 
μας. Η διεκπεραίωσή της από τις Επαρχιακές Διοικήσεις αναμένεται να έχει, ως αποτέλεσμα, την 
ταχύτερη καταχώριση των ΕΕΕ, τον εντοπισμό τυχόν λαθών και παραλείψεων, τη μείωση του 
σχετικού διοικητικού κόστους και την ολοκλήρωση από την Υπηρεσία μας του ελέγχου, όσο το 
δυνατόν, πιο σύντομα, ώστε να μην παραγράφονται τυχόν ποινικά αδικήματα, αφού οι 
ανθρωποημέρες που απαιτούνται για την καταχώρισή τους θα καταμερίζονται στις 6 Επαρχιακές 
Διοικήσεις. 

Σύσταση: Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, να γίνει διαχωρισμός καθηκόντων, ούτως ώστε ο ελεγκτής να 
μην έχει την ευθύνη και της καταχώρισης και του ελέγχου της ορθότητας και πληρότητας των εν λόγω 
στοιχείων και δεδομένων. 

(δ) Ο Γενικός Εισαγγελέας, σε επιστολή του προς τον  Έπαρχο Λάρνακας, ημερ. 11.2.2020, η 
οποία κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας, επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι οι εκλογικοί 
αντιπρόσωποι των υποψήφιων έχουν νομική υποχρέωση να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις ΕΕΕ 
εντός τριών εβδομάδων από τη δημοσίευση του αποτελέσματος της εκλογής στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, χρονικό πλαίσιο το οποίο διευρύνθηκε στους 2 μήνες και ως εκ 
τούτου και οι τρεις υποψήφιοι για τους οποίους ο Έπαρχος αναφέρεται σε επιστολή του (προς 
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τον Γενικό Εισαγγελέα), ημερ. 17.9.2019, ότι «παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τη σχετική 
νομοθετική πρόνοια και έχουν διαπράξει αδίκημα, κατά παράβαση του άρθρου 52(4) του Ν. 
72/1979». 

Ο Γενικός Εισαγγελέας επαναλαμβάνει επίσης ότι τα αδικήματα διαπράχθηκαν εντός του 2017 
και ως εκ τούτου δεν είναι εφικτή η παραπομπή τους για τις διαπιστωθείσες, από μέρους τους, 
παράνομες ενέργειες, για τους λόγους τους οποίους έχει επεξηγήσει στην επιστολή του για την 
οποία αναφερόμαστε στην παράγραφο (α) πιο πάνω. 

Ο Έπαρχος Λάρνακας, με επιστολή του προς την Υπηρεσία μας, ημερ. 5.5.2020, την οποία 
κοινοποίησε στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και στον Γενικό Διευθυντή Υπουργείου 
Εσωτερικών, μας υπέδειξε ότι θα πρέπει να ετοιμάζουμε Εκθέσεις/πίνακες, όπου θα παρουσιάζονται 
οι διαπιστώσεις μας περί παραβάσεων της νομοθεσίας ενωρίτερα, με στόχο τυχόν αδικήματα να 
διαπιστώνονται έγκαιρα πριν παραγραφούν. 

Η Υπηρεσία μας, με επιστολή της προς τον Έπαρχο Λάρνακας, ημερ. 18.6.2020, η οποία κοινοποιήθηκε 
στον Γενικό Εισαγγελέα και στον Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών, παρατήρησε τα ακόλουθα. 

(i) Σύμφωνα με το άρθρο 52(1) του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων 
Νόμου (Ν. 72/1979), εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του αποτελέσματος της εκλογής 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ο εκλογικός αντιπρόσωπος υποψήφιου 
διαβιβάζει στον Έφορο Έκθεση με τις εκλογικές δαπάνες, με την επιφύλαξη 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», 
χωρίς όμως να γίνεται οποιαδήποτε αναφορά για υποβολή οποιασδήποτε Έκθεσης από 
την Υπηρεσία μας. 

Συνεπώς, για την επιβολή του εν λόγω προστίμου, ο Έφορος οφείλει να γνωρίζει και να τηρεί 
στοιχεία, αναφορικά με τους υποψήφιους που παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τα πιο 
πάνω, ώστε να μπορεί να υπολογίσει και να επιβάλει σε κάθε υποψήφιο, για κάθε 
επιπρόσθετη ημέρα καθυστέρησης, το εν λόγω χρηματικό πρόστιμο. 

Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, είναι ο Έφορος που έχει την ευθύνη να 
ετοιμάσει, μετά από τη λήξη της προθεσμίας των 3 εβδομάδων ή όπως τροποποιήθηκε των 2 
μηνών, με βάση στοιχεία τα οποία τηρεί, Εκθέσεις/πίνακες/επιστολές σε υποψήφιους ή 
εκλογικούς αντιπροσώπους, οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με το άρθρο 52(1) ή (2) 
και όχι η Υπηρεσία μας, η οποία, μετά από σχετικό έλεγχο, έχει καθήκον να υποδείξει τυχόν 
αδυναμίες που θα εντοπίσει, όπως, για παράδειγμα, αδυναμίες που αφορούν στην ορθότητα 
επιβολής ή μη επιβολής, χρηματικού προστίμου, καθώς και να προβεί σε συστάσεις για 
τακτοποίησή τους. 
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Συναφώς αναφέρεται ότι για το θέμα της επιβολής χρηματικού προστίμου, σχετικά είναι και 
τα ακόλουθα, τα οποία ο Γενικός Εισαγγελέας υποδεικνύει στην πιο πάνω επιστολή του, ημερ. 
11.2.2020: 

«Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, το άρθρο 88 του περί Ποινικής Δικονομίας 
Νόμου, Κεφ. 155, προνοεί παραγραφή κατηγοριών σε συνοπτική δίκη σε 
ορισμένες περιπτώσεις. Σύμφωνα με την ερμηνεία στο άρθρο 2 του Κεφ. 
155, συνοπτική δίκη «σημαίνει δίκη από Δικαστή κατά την άσκηση της 
συνοπτικής του διαδικασίας». Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι το πρόστιμο, το 
οποίο επιβλήθηκε δυνάμει του άρθρου 52(1) του περί Εκλογής  Μελών 
Νόμου, δεν εμπίπτει στο άρθρο 88 του Κεφ. 155». 

(ii) Σύμφωνα με το άρθρο 52(4) του Νόμου, «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 είναι έvoχoς παραvόμoυ εvεργείας».  
Σε τέτοια περίπτωση, είναι και πάλιν ο Έφορος, μετά την πάροδο τριών μηνών (2+1 μήνες), που 
έχει την αρμοδιότητα για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για ποινικά αδικήματα, ο οποίος 
ούτως ή άλλως οφείλει να γνωρίζει και να τηρεί στοιχεία αναφορικά με τους υποψήφιους που 
παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία, ώστε, όπως αναφέρουμε και πιο πάνω, να 
μπορεί να υπολογίσει και να επιβάλει «για κάθε πρόσθετη μέρα καθυστέρησης», σε κάθε 
υποψήφιο, χρηματικό πρόστιμο, μέχρι και την υποβολή, από μέρους τους, των ΕΕΕ.  

(iii) Σύμφωνα με το άρθρο 52(6) του Νόμου, «Οι φορείς που προσφέρουν διαφημιστικές υπηρεσίες 
αποστέλλουν 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: 

Νοείται ότι, φορέας ο οποίος παραλείπει να ενεργήσει σύμφωνα με τα πιο πάνω είναι ένοχος 
παρανόμου ενέργειας». 

Στην περίπτωση αυτή, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις αποστέλλονται στον Γενικό Ελεγκτή και 
όχι στους Εφόρους και ως εκ τούτου είναι η Υπηρεσία μας που έχει την ευθύνη για τον 
κατάλληλο χειρισμό τους. Επισημαίνουμε ότι ο Γενικός Ελεγκτής δεν μπορεί να γνωρίζει τους 
φορείς που πρόσφεραν διαφημιστικές υπηρεσίες σε υποψήφιους, παρά μόνο στις περιπτώσεις 
που οι εν λόγω φορείς αποστείλουν στην Υπηρεσία μας τις σχετικές συγκεντρωτικές 
καταστάσεις. Σε περίπτωση που φορέας, ο οποίος πρόσφερε σε υποψήφιους διαφημιστικές 
υπηρεσίες, δεν αποστείλει, ως εκ του Νόμου έχει υποχρέωση, τη σχετική συγκεντρωτική 
κατάσταση, αναλυτικά για κάθε υποψήφιο, τότε η Υπηρεσία μας δεν μπορεί να γνωρίζει κατά 
πόσο ο εν λόγω φορέας είναι «ένοχος παρανόμου ενέργειας». 

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες της νομοθεσίας, η Υπηρεσία μας, για σκοπούς ελέγχου, 
καταχώρισε στο λογισμικό MS-Excel στοιχεία και δεδομένα για 2.016 υποψήφιους, καθώς και 
όλα τα παραστατικά, κατά φορέα, τα οποία επισύναψαν στις Εκθέσεις Εκλογικών Εξόδων (ΕΕΕ) 
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τους, που αφορούν σε έξοδα διαφημιστικών υπηρεσιών, όπως ορίζονται στο έντυπο Τύπος 2 – 
Εκθέσεις Εκλογικών Εξόδων, παράγραφος 5(α) και (β), δηλαδή των εξόδων που αφορούν σε 
διαφημίσεις σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς οργανισμούς, καθώς και διαφημίσεις σε 
εφημερίδες, περιοδικά και διαφημιστικές πινακίδες. 

Στο πιο πάνω λογισμικό καταχωρίστηκαν επίσης, κατά υποψήφιο και τα ποσά που δηλώθηκαν 
από τους φορείς που τους πρόσφεραν διαφημιστικές υπηρεσίες, ώστε να είναι δυνατή η 
αντιπαραβολή των ποσών που δηλώθηκαν από τους υποψήφιους και των ποσών που 
δηλώθηκαν από τους φορείς. Ακολούθως, ετοιμάστηκαν καταστάσεις αναφορικά με ποσά που 
δηλώθηκαν από τους υποψήφιους, αλλά όχι και από τους φορείς, ώστε να εντοπιστούν οι 
φορείς που δεν απέστειλαν συγκεντρωτικές καταστάσεις στην Υπηρεσία μας ή και που 
απέστειλαν, αλλά τα ποσά που δήλωσαν παρουσίαζαν διαφορές με τα ποσά που δηλώθηκαν 
από τους υποψήφιους. Διενεργήθηκε επίσης έλεγχος που αφορούσε σε ποσά που δηλώθηκαν 
από τους φορείς αλλά όχι και από τους υποψήφιους. 

Συναφώς αναφέρεται ότι κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου η Υπηρεσία μας καταχώρισε/ 
επεξεργάστηκε δεδομένα σε 17.138 κελιά (cells) του λογιστικού φύλλου MS-Excel, από τα οποία 
τα 3.932 αφορούσαν σε καταχωρίσεις για τον έλεγχο των εξόδων διαφημιστικών υπηρεσιών.    

(iv) Στην πιο πάνω επιστολή μας προς τον Έπαρχο Λάρνακας τονίσαμε επίσης ότι, σύμφωνα και με 
ελεγκτικά πρότυπα, η Υπηρεσία μας δεν διενεργεί έλεγχο μόνο εκ των υστέρων, αλλά οφείλει 
να εξετάσει τυχόν συστήματα εσωτερικού ελέγχου τα οποία είναι σε εφαρμογή, ώστε να 
αξιολογήσει τα συστήματα αυτά, για σκοπούς προληπτικού ελέγχου και αποτροπής 
καταστάσεων που  δεν μπορούν να διορθωθούν εκ των υστέρων. 

Είναι για τους λόγους αυτούς που η Υπηρεσία μας έχει καθήκον να προάγει τον προληπτικό 
έλεγχο και ως εκ τούτου, αναμένουμε να δρομολογηθούν κατάλληλες διαδικασίες για 
τακτοποίηση των θεμάτων που προέκυψαν από τον έλεγχο και, σε περίπτωση που κριθεί 
σκόπιμο, να τροποποιηθεί η σχετική νομοθεσία, σύμφωνα και με τυχόν απόψεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και άλλων εμπλεκόμενων μερών. 

(ε) Αναφορικά με τα πιο πάνω, το Υπουργείο Εσωτερικών, με επιστολή του, ημερ. 14.7.2020, 
πληροφόρησε την Υπηρεσία μας  για τα ακόλουθα:  

(i)  Έχουν σημειωθεί και θα τύχουν εφαρμογής, κατά την επόμενη σχετική εκλογική 
διαδικασία, οι συστάσεις της Υπηρεσίας μας για σφράγισμα των Εκθέσεων Εκλογικών 
Εξόδων κατά την παραλαβή τους και για τον έλεγχο ότι αυτές συνοδεύονται από τις 
καταθέσεις του υποψήφιου και του εκλογικού αντιπροσώπου, 

(ii) Το Υπουργείο έχει την άποψη, όπως είναι διατυπωμένο το άρθρο 52 του περί της Εκλογής 
Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, οι πρόνοιες του οποίου εφαρμόζονται 
τηρουμένων των αναλογιών και στις δημοτικές εκλογές, ότι δεν υφίσταται υποχρέωση 
όπως η Έκθεση Εκλογικών Εξόδων συνοδεύεται και με αντίγραφα τιμολογίων/αποδείξεων 
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προς υποστήριξη των εξόδων που δηλώνονται, θέμα για το οποίο η Υπηρεσία μας, όπως 
αναφέρουμε και πιο πάνω, έχει συμπεριλάβει στα ευρήματά της. 

(iii) Το Υπουργείο θεωρεί ανέφικτο, στο ελάχιστο διάστημα των 15 ημερών που προνοεί η 
νομοθεσία από την παραλαβή μέχρι την υποβολή στην Υπηρεσία μας των ΕΕΕ, οι Έφοροι 
Εκλογής (Επαρχιακές Διοικήσεις) να καταχωρίσουν τα στοιχεία και δεδομένα που 
παραλαμβάνουν σε κατάλληλο λογισμικό, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία ελέγχου από 
την Υπηρεσία μας, καθότι την ίδια περίοδο υποβάλλονται και οι ΕΕΕ από τους υποψήφιους 
Κοινοτάρχες, σε ότι αφορά στις κοινοτικές εκλογές, οι οποίες διενεργούνται την ίδια ημέρα με 
τις δημοτικές εκλογές και ο όγκος τους είναι πολύ μεγάλος για όλες τις Επαρχιακές Διοικήσεις. 

Το Υπουργείο στην εν λόγω επιστολή του σημειώνει, επίσης, πως σκοπός του νομοθέτη ήταν, «με την 
εισαγωγή των υπ' αναφορά διατάξεων, η ενίσχυση της διαφάνειας και η πάταξη της διαπλοκής και της 
διαφθοράς, ο οποίος κατά την άποψή μου δεν επιτυγχάνεται, δεδομένου ότι τα επιτρεπόμενα έξοδα 
των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων και Κοινοταρχών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις €3.000, με βάση 
τις διατάξεις των σχετικών νομοθεσιών». Έχει την άποψη, επίσης, πως το διοικητικό κόστος που 
βαρύνει τις Επαρχιακές Διοικήσεις, καθώς και την Υπηρεσία μας, είναι δυσανάλογο, σε σχέση με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό και πως το θέμα των εξόδων των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων και των 
Κοινοταρχών πρέπει να τύχει επανεξέτασης και πιθανόν κατάργησης. 

Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των υποψήφιων κατά Επαρχιακή Διοίκηση, σύμφωνα 
και με τον πιο κάτω πίνακα, η Υπηρεσία μας συστήνει όπως η καταχώριση των στοιχείων και 
δεδομένων, που περιλαμβάνονται στις ΕΕΕ, σε κατάλληλο λογισμικό, να γίνεται από κάθε 
Επαρχιακή Διοίκηση και ως εκ τούτου να εξεταστεί κατά πόσο επιβάλλεται η τροποποίηση της 
νομοθεσίας, ώστε αυτό να καταστεί εφικτό.  

Πιο συγκεκριμένα, η Υπηρεσία μας συστήνει την τροποποίηση του άρθρου 52(3) του Νόμου, ώστε 
ο Έφορος να υποβάλλει για έλεγχο τις ΕΕΕ το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την πάροδο 
της προθεσμίας των 2 μηνών, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 52(1) του Νόμου. 

Πίνακας 10: Αριθμός υποψήφιων κατά Επαρχία 

Επαρχιακή Διοίκηση Αριθμός υποψήφιων 

Λευκωσίας 832 

Λεμεσού 414 

Λάρνακας 265 

Πάφου 185 

Αμμοχώστου 261 

Κερύνειας 59 

ΣΥΝΟΛΟ 2.016 
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6. Γενικά συμπεράσματα  

Διαπιστώθηκαν διάφορες αδυναμίες και παραλείψεις, που αφορούν στη μη κατάλληλη/ορθή 
ενημέρωση των ΕΕΕ από τους υποψήφιους και στη διαχείριση/παραλαβή τους από τις ΕΔ, καθώς 
και στην υποβολή προς την Υπηρεσία μας των συγκεντρωτικών καταστάσεων διαφημιστικών 
υπηρεσιών από τους φορείς που προσέφεραν διαφημιστικές υπηρεσίες προς τους υποψήφιους. 

Λόγω της μη συμπερίληψης κατάλληλης πρόνοιας στην υφιστάμενη νομοθεσία, σε αρκετές 
περιπτώσεις οι ΕΕΕ δεν συνοδεύονταν από (ή/και όλα τα) παραστατικά και ως εκ τούτου η 
Υπηρεσία μας δεν μπόρεσε να ελέγξει την πληρότητα των εξόδων που δηλώθηκαν από τους 
υποψήφιους. Δηλαδή, ο έλεγχός μας περιορίστηκε μόνο στα όσα οι υποψήφιοι δήλωσαν, με 
εξαίρεση τη διασταύρωση των πληροφοριών που αφορούσαν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις 
που υποβλήθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, σε σχέση με τα έξοδα διαφημίσεων που 
δηλώθηκαν από τους υποψήφιους.  

Γενικά, με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, των διαδικασιών που αφορούν στην υποβολή 
των ΕΕΕ, των ένορκων καταθέσεων υποψήφιων και εκλογικών αντιπροσώπων, καθώς και των 
συγκεντρωτικών Εκθέσεων που αφορούν στα έξοδα διαφημίσεων, παρουσιάζονται σημαντικές 
αδυναμίες που  περιορίζουν τους σκοπούς που επιδιώκονται με την εισαγωγή του εν λόγω 
νομικού πλαισίου, ιδιαίτερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορούν να γίνονται, παράνομα, 
πληρωμές για λογαριασμό των υποψήφιων από τρίτους, όπως είναι, για παράδειγμα, οι 
πληρωμές από πολιτικά κόμματα και παρατάξεις, χωρίς να δηλώνονται. 
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7. Γενικές συστάσεις 

Η Υπηρεσία μας εισηγείται την υιοθέτηση στοχευμένων διαδικασιών, οι οποίες να αφορούν στον 
προκαταρκτικό έλεγχο των ΕΕΕ, καθώς και των ένορκων καταθέσεων υποψήφιου και εκλογικού 
αντιπροσώπου, από τις ΕΔ. Επίσης, εισηγούμαστε την καταχώρηση των σχετικών δεδομένων σε 
εξειδικευμένο λογισμικό, για σκοπούς επεξεργασίας, ανάλυσης και ελέγχου, καθώς και την 
κατάλληλη τροποποίηση της νομοθεσίας, αφού προηγουμένως επανεξεταστούν οι στόχοι, προς 
όφελος του επιδιωκόμενου αποτελέσματος. 

 

 

 

 

 


