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Έκθεση Ευρημάτων Ελέγχου αναφορικά με την νομιμότητα της αναλυτικής 
κατάστασης εσόδων και δαπανών για την προεκλογική εκστρατεία του 
Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) για τις Βουλευτικές 

εκλογές που διεξήχθησαν στις 22 Μαΐου 2016. 
 

Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του ΑΚΕΛ, για τις Βουλευτικές 
εκλογές του Μαḯου 2016 έχει ελεγχθεί από την Υπηρεσία μας σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του άρθρου 6Α του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2012 
(Ν.175(Ι)/2012), όπως τροποποιήθηκε.  Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, «Ο 
Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, αφού ελέγξει τις υποβληθείσες δυνάμει του 
εδαφίου (2) αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών των πολιτικών 
κομμάτων που αφορούν την προεκλογική εκστρατεία τους, συντάσσει έκθεση 
αναφορικά με τα ευρήματα του ελέγχου που διενεργεί, ως προς τη νομιμότητα των 
εσόδων και δαπανών, την οποία αποστέλλει στον Έφορο και δημοσιεύει μαζί με 
τις πλήρεις αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών των πολιτικών 
κομμάτων για την προεκλογική εκστρατεία τους στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, εντός εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των εν λόγω 
καταστάσεων για έλεγχο».  
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, η έκθεση 
αναφορικά με τα ευρήματα του ελέγχου μας, ως προς τη νομιμότητα των εσόδων 
και δαπανών μαζί με τις πλήρεις αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών του 
Κόμματος, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθώς και 
στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας. 
Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να επανέλθει με συμπληρωματική έκθεση 
ευρημάτων επί της πιο πάνω κατάστασης, εάν κριθεί σκόπιμο, όταν θα ελεγχθούν 
οι οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος για το έτος που έληξε στις 31.12.2016. 
2. Υποβολή αναλυτικής 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 Υπεύθυνος του Οικονομικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής ΑΚΕΛ, 
υπέβαλε την κατάσταση στον  Έφορο στις 12.9.2016, εκτός της καθορισμένης από 
τη νομοθεσία προθεσμίας. Ο Έφορος υπέβαλε την εν λόγω κατάσταση στην 
Ελεγκτική Υπηρεσία στις 20.9.2016.  
3. Έσοδα. 
Τα συνολικά έσοδα του Κόμματος για τις Βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με την 
αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών ανήλθαν σε €857.450. Από τον έλεγχο 
των εσόδων παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 
(α) Κρατική Χορηγία. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 4 του περί 
Πολιτικών Κομμάτων Νόμου, τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα λαμβάνουν χορηγία το 
ύψος της οποίας καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και περιλαμβάνεται 
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στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Η χορηγία, τους παραχωρείται το αργότερο τρεις 
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των Βουλευτικών εκλογών τις 
οποίες η χορηγία αφορά και κατανέμεται κατ΄ αναλογία των ποσοστών που 
έλαβαν στις τελευταίες Βουλευτικές εκλογές. 
Η κρατική χορηγία που παραχωρήθηκε σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία στο 
ΑΚΕΛ για σκοπούς των Βουλευτικών εκλογών του Μαΐου 2016 ανέρχεται σε 
€857.450 και αποτελεί το μοναδικό έσοδο που παρουσιάζεται στην αναλυτική 
κατάσταση εσόδων και δαπανών. 
(β) Μη χρηματικές εισφορές. Στο Κόμμα παραχωρήθηκαν εκπτώσεις από τους 
διάφορους διαφημιστικούς φορείς (έξοδα επικοινωνίας), για δαπάνες που 
αφορούσαν στην προεκλογική του εκστρατεία, συνολικού ύψους €5.863, οι οποίες 
εκ παραδρομής δεν έχουν καταχωριστεί στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και 
δαπανών ως «μη χρηματικές εισφορές».  Επίσης, για τις πιο πάνω «μη χρηματικές 
εισφορές» δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποδείξεις με πλήρη περιγραφή της 
φύσης της εισφοράς και την αξία της, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5(4) του 
Νόμου.   
(γ) ΄Εσοδα που εκ παραδρομής δεν περιλήφθηκαν στην κατάσταση. 

(i) Παράβολα εκλογών που επιστράφηκαν στο ΑΚΕΛ τον Ιούνιο του 2016, 
από τις Επαρχιακές Διοικήσεις, συνολικού ύψους €26.000.    
(ii) Επιστροφή μέρους του κόστους αεροπορικών εισιτηρίων ψηφοφόρων, 
τα οποία πληρώθηκαν αρχικά από το Κόμμα, συνολικού ύψους €3.853.    
(iii) Πιστωτική σημείωση ύψους €13.161 έναντι των οφειλών του Κόμματος 
στην διαφημιστική εταιρεία Ex Libris Advertising Ltd. 

4. Δαπάνες. 
Οι συνολικές δαπάνες για την προεκλογική εκστρατεία του Κόμματος, σύμφωνα με 
την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών, ανήλθαν σε €787.114. Από τον 
έλεγχο των δαπανών παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:  
(α) Έξοδα για Εκδηλώσεις – Οργανωτικά – Λειτουργικά – Στήριξη Κοινωνικής 

Δράσης.   
(i) Ως έξοδο παραβόλων εκλογών καταχωρίστηκε, εκ παραδρομής, ποσό 

ύψους €28.000, αντί ποσό ύψους €26.000 που καταβλήθηκε από το 
Κόμμα.   

(ii) Τα έξοδα τηλεφωνικών λογαριασμών για τον μήνα Μάρτιο 2016, εκ 
παραδρομής δεν περιλαμβάνονται στην κατάσταση.  Επίσης, στην 
κατάσταση περιλαμβάνονται μόνο οι λογαριασμοί τηλεφώνων που πληρώθηκαν μέσω τράπεζας ενώ οι λογαριασμοί που πληρώθηκαν με 
μετρητά, εκ παραδρομής δεν περιλήφθηκαν.   

(iii) Έξοδα συνολικού ύψους €809 που περιλήφθησαν στην κατάσταση 
κάτω από τις κατηγορίες εξόδων «προσκλήσεις παρουσίασης 
υποψηφίων» και «SYNTHESIS», διαπιστώθηκε ότι δεν αφορούν στην 
προεκλογική εκστρατεία του Κόμματος και ότι εκ παραδρομής 
περιλήφθηκαν στην κατάσταση.   
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(iv) Για δαπάνες συνολικού ύψους €4.565 που αφορούν σε «Ταχυδρομικά – 
γραφική ύλη», «μπουφέ», «οδοιπορικά» και «αγορά υπηρεσιών για 
εκλογές», δεν υπάρχουν διαθέσιμα υποστηρικτικά. Όπως μας 
διαβεβαιώθηκε γραπτώς από το Κόμμα, οι εν λόγω δαπάνες, αφορούν 
εξ ολοκλήρου και άμεσα την προεκλογική του εκστρατεία.    

(β) Χορηγίες από Κεντρική Επιτροπή ΑΚΕΛ για τις ανάγκες των εκλογών 
και Έξοδα Επαρχιακών Επιτροπών και Παραρτημάτων Ελλάδας και 
Λονδίνου. 

(i) Στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών, περιλαμβάνονται εκ 
παραδρομής, τόσο οι δαπάνες όσο και οι χορηγίες που κατέβαλε η 
Κεντρική Επιτροπή (Κ.Ε.) του ΑΚΕΛ προς τις Επαρχιακές Επιτροπές, 
Οργανώσεις και Παραρτήματα για κάλυψη εξόδων της προεκλογικής 
εκστρατείας όσο και μέρος των εξόδων τα οποία καλύφτηκαν από τις εν 
λόγω χορηγίες.  Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιάζονται τα έξοδα 
υπερτιμημένα κατά €16.831.   

(ii) Για δαπάνες των Επαρχιακών Επιτροπών, Οργανώσεων και 
Παραρτημάτων Ελλάδας και Λονδίνου, για τις οποίες δεν υπάρχουν 
επαρκή και κατάλληλα υποστηρικτικά συνολικού ύψους €62.672, μας 
έχει διαβεβαιωθεί γραπτώς από το Κόμμα ότι αφορούν σε εκλογικές 
δαπάνες. Λόγω έλλειψης αποδεικτικών, δεν μπορέσαμε να 
πραγματοποιήσουμε οποιοδήποτε έλεγχο επί των εν λόγω δαπανών 
και δεν μπορούμε να εκφέρουμε άποψη κατά πόσο αυτές αφορούν σε 
εκλογικές δαπάνες. 

(iii) Ποσά ύψους €255 και €346, που αφορούν σε δαπάνες για τηλέφωνα 
για τις Επαρχιακές Επιτροπές Λάρνακας και Πάφου, αντίστοιχα, που 
δεν εμπίπτουν εντός της προεκλογικής περιόδου, περιλήφθηκαν στην 
κατάσταση εκ παραδρομής.   

(γ) Χορηγία στην εταιρεία Dialogos Media Services Ltd. Για δαπάνες 
συνολικού ύψους €80.000 (4 πληρωμές των €20.000 η καθεμιά), δεν είχαν 
εντοπιστεί κατά τον έλεγχο πέραν των αποδείξεων είσπραξης από την εταιρεία 
Dialogos Media Services Ltd, οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία/ τιμολόγια ότι  
αυτές αφορούν σε έξοδα για την προεκλογική εκστρατεία.  Σύμφωνα με επιστολή 
του Κόμματος ημερ. 9.6.2017 προς την Υπηρεσία μας, η δική τους άποψη είναι ότι 
οι δαπάνες «αφορούν προεκλογικά έξοδα που έγιναν για την προβολή των 
προεκλογικών θέσεων του Κόμματος κατά την προεκλογική εκστρατεία στο 
Κομματικό έντυπο τη «ΧΑΡΑΥΓΗ» και το Ραδιοφωνικό Σταθμό «Άστρα»». Η 
Υπηρεσία μας ωστόσο διατηρεί επιφυλάξεις κατά πόσο το εν λόγω ποσό θα 
έπρεπε να περιλαμβάνεται στην κατάσταση.  
(δ) Έξοδα για τηλέφωνα, καύσιμα και εφημερίδες που περιλήφθηκαν στην 
κατάσταση.  Για ποσά ύψους €5.920, €22.600 και €3.284 που αφορούν σε έξοδα 
για τηλέφωνα, καύσιμα και εφημερίδες, αντίστοιχα,  δεν υπήρξε σαφής περιγραφή 
στα υποστηρικτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στον έλεγχο.  Για τα εν λόγω 
έξοδα λήφθηκαν γραπτές διαβεβαιώσεις ότι αφορούν στην προεκλογική 
εκστρατεία του Κόμματος.   
(ε) Αγορά υπηρεσιών για εκλογές στην Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού.  Εκ 
παραδρομής, οι εισφορές εργοδότη συνολικού ύψους €709, που αφορούν στους 
μισθούς φυσικού προσώπου που προσλήφθηκε για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο 
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και Μάιο για σκοπούς της προεκλογικής εκστρατείας, συνολικού ύψους €6.000, 
δεν περιλήφθηκαν στην κατάσταση. Όπως μας διαβεβαιώθηκε, δεν έγινε 
οποιαδήποτε σύμβαση εργοδότησης/αγοράς υπηρεσιών με το εν λόγω πρόσωπο.   
(στ) Διάφορες Δαπάνες που αφορούν στην προεκλογική εκστρατεία και εκ 
παραδρομής δεν περιλήφθηκαν στην κατάσταση. 

(i) Δαπάνες συνολικού ύψους €7.635, δεν περιλήφθηκαν στην κατάσταση 
ενώ αφορούν στην προεκλογική εκστρατεία του Κόμματος, επειδή 
όπως μας διαβεβαιώθηκε γραπτώς, τα τιμολόγια παραλήφθηκαν και 
πληρώθηκαν μετά την ημερομηνία υποβολής της εν λόγω κατάστασης 
στον Έφορο τήρησης Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων.   

(ii) Δαπάνες συνολικού ύψους €1.928, που αφορούν σε αγορές 
αεροπορικών εισιτηρίων σχετικά με μετακινήσεις ψηφοφόρων ή/και 
στελεχών του ΑΚΕΛ για τις Βουλευτικές εκλογές. 

(iii) Τιμολόγια συνολικού ύψους €8.263 σχετικά με έξοδα επικοινωνίας.  
(ζ) Εκπτώσεις. Οι δαπάνες παρουσιάζονται στην αναλυτική κατάσταση 
μειωμένες κατά €5.863, που όπως αναφέρεται στην παρ.3(β)(i) πιο πάνω 
αφορούν στο ποσό των εκπτώσεων που παραχωρήθηκαν στο Κόμμα από 
διάφορους διαφημιστικούς φορείς. 
(η) Απλήρωτα Τιμολόγια. Τιμολόγια συνολικού ύψους €149.473, τα οποία 
παρέμειναν απλήρωτα μέχρι και τον Ιανουάριο του 2017, περιλαμβάνονται στην 
κατάσταση και αφορούν σε δαπάνες της προεκλογικής εκστρατείας του Κόμματος.  
Όπως μας έχει διαβεβαιωθεί γραπτώς από το Κόμμα, θα αποπληρωθούν μόλις 
αυτό καταστεί εφικτό και δεν αφορούν σε εκπτώσεις/εισφορές σε είδος.   
5. Πλεόνασμα. 
Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών όπως υποβλήθηκε στην Υπηρεσία 
μας παρουσιάζει πλεόνασμα ύψους €70.336. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
παρατηρήσεις που αναφέρονται στις πιο πάνω παραγράφους, τα συνολικά έσοδα 
και δαπάνες του Κόμματος αναπροσαρμόζονται σε €906.327 και €791.270, 
αντίστοιχα, δημιουργώντας πλεόνασμα ύψους €115.056. 
Δεν έγινε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή για τη χορηγία συνολικού ύψους €80.000 
που δόθηκε στην εταιρεία Dialogos Media Services Ltd, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 4(γ) πιο πάνω. 
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