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

Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ) για τις Δημοτικές εκλογές  
που διεξήχθησαν στις 18 Δεκεμβρίου 2016. 

Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του ΔΗΣΥ, για τις Δημοτικές Εκλογές 
του Δεκεμβρίου 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, καθώς και στην ιστοσελίδα της 
Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, εντός εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής των εν λόγω καταστάσεων για έλεγχο». 

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. Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία. 

Α. Σκοπός του ελέγχου. 

Σκοπός του παρόντος ελέγχου συμμόρφωσης αποτελεί η εξέταση κατά πόσο τα 
έσοδα και οι δαπάνες που υπέβαλαν τα Πολιτικά Κόμματα αναφορικά με την 
προεκλογική τους εκστρατεία, για τις Δημοτικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 18 
Δεκεμβρίου 2016, διενεργήθηκαν μέσα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας. 

Β. Μεθοδολογία. 

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 
την κάθε κατηγορία ελέγχου.   

Οι έλεγχοι συμμόρφωσης διέπονται από το Πρότυπο ISSAI 400 το οποίο ορίζει τους 
εν λόγω ελέγχους ως μια ανεξάρτητη εκτίμηση του κατά πόσο ένα δεδομένο θέμα 
είναι σύμφωνο με τις αρχές που έχουν οριστεί ως κριτήρια ελέγχου. Οι έλεγχοι 
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συμμόρφωσης διενεργούνται αξιολογώντας κατά πόσο οι δραστηριότητες, οι 
χρηματοοικονομικές συναλλαγές και οι πληροφορίες συμμορφώνονται, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, με τις αρχές και κανόνες που διέπουν την ελεγχόμενη οντότητα. Οι 
αρχές και κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν στη συμμόρφωση με διατάξεις της 
νομοθεσίας, κανονισμών ή συμφωνιών, ή με τις γενικές αρχές χρηστής 
χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Επιπλέον, οι έλεγχοι συμμόρφωσης 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση ότι πληρούνται οι αρχές της 
διαφάνειας, λογοδοσίας και καλής διακυβέρνησης.  

Για τον εν λόγω έλεγχο συμμόρφωσης χρησιμοποιήθηκαν ως αρχές και κανόνες οι 
πρόνοιες του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου όπως τροποποιήθηκε. 

3.  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 δυνάμει του εδαφίου (1) 
αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών των πολιτικών κομμάτων για την 
προεκλογική εκστρατεία τους στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας το αργότερο 
τέσσερις (4) μήνες μετά την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών». 

Ο Γενικός Διευθυντής του ΔΗΣΥ υπέβαλε τις εν λόγω καταστάσεις στο Γραφείο του 
Εφόρου στις 15.3.2017 (ημερ. επιστολής 10.3.2017) και ο Έφορος στην Υπηρεσία 
μας στις 21.3.2017 (ημερ. επιστολής 20.3.2017), εντός των καθοριζομένων από τη 
νομοθεσία προθεσμιών.  

4. Γραπτές διαβεβαιώσεις. 

Η Υπηρεσία μας με επιστολή με αρ. φακ. 28.10.023.002.001 και ημερ. 15.3.2018, 
ζήτησε γραπτές διαβεβαιώσεις από το Κόμμα (σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο 
Ελέγχου 580 «Γραπτές Διαβεβαιώσεις») για συγκεκριμένα θέματα αναφορικά με τον 
έλεγχο της αναλυτικής κατάστασης εσόδων και δαπανών. Το Κόμμα απάντησε με 
επιστολή που λήφθηκε από την Υπηρεσία μας στις 17.4.2018. 

Σχετικά σημειώνεται ότι οι διαβεβαιώσεις δόθηκαν από τον Πρόεδρο και τον Γενικό 
Διευθυντή το Κόμματος. Δεν έχουμε στοιχεία κατά πόσο υπήρξε σχετική απόφαση 
του Εκτελεστικού Γραφείου.  

5. Έσοδα. 

Τα συνολικά έσοδα του Κόμματος για τις Δημοτικές εκλογές, σύμφωνα με την 
αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών ανήλθαν σε €1.400.  

Από τον έλεγχο των εσόδων παρατηρήθηκε ότι στο Κόμμα, παραχωρήθηκε έκπτωση 
από διαφημιστικό φορέα, για δαπάνες που αφορούσαν την προεκλογική του 
εκστρατεία, ύψους €1.364, η οποία δεν έχει καταχωριστεί στην αναλυτική κατάσταση 
εσόδων και δαπανών ως «μη χρηματική εισφορά». Επίσης, για την πιο πάνω 
έκπτωση, δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόδειξη είσπραξης, με πλήρη περιγραφή της 
φύσης της εισφοράς και την αξία της, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5(4) του Νόμου. 
Για το εν λόγω θέμα σημειώνεται ότι σε γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας ημερομηνίας 11/12/2017, η οποία έχει κοινοποιηθεί στο Κόμμα, 
αναφέρεται ότι: «Οι προρρηθείσες διατυπώσεις του άνω άρθρου 5 είναι επαρκώς 
ευρείες ώστε να εντάσσουν στην έννοια της ‘’ιδιωτικής ή μη χρηματικής εισφοράς’’ ή 
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και ‘’ιδιωτικής εισφοράς οποιουδήποτε είδους’’ οποιαδήποτε έκπτωση για δαπάνες 
που αφορούν την προεκλογική εκστρατεία, διότι τέτοιου είδους έκπτωση, έστω αν 
γίνεται έμμεσα, διευκολύνει το Κόμμα, ανακουφίζοντάς το από το βάρος των 
οικονομικών του υποχρεώσεων και έχοντας έτσι το ίδιο πρακτικό αποτέλεσμα με τις 
άμεσες εισφορές». 

6. Δαπάνες. 

Οι συνολικές δαπάνες για την προεκλογική εκστρατεία του Κόμματος, σύμφωνα με 
την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών, ανήλθαν σε €84.897. Από τον 
έλεγχο των δαπανών παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:  

(α) Δαπάνες συνολικού ύψους €11.453 εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκαν 
στην κατάσταση. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται: 

- ποσό έκπτωσης ύψους €1.364 που παραχωρήθηκε στο Κόμμα από 
διαφημιστικό φορέα όπως αναφέρεται στην παρ. 5 πιο πάνω. 

- δαπάνες ύψους €10.089 οι οποίες πληρώθηκαν από το Επαρχιακό Γραφείο 
ΔΗΣΥ Λευκωσίας.  

(β) Εκ παραδρομής δαπάνη για έρευνες συνολικού ύψους €33.677 καταγράφηκε 
στην αναλυτική κατάσταση €36.612, με αποτέλεσμα οι συνολικές δαπάνες να είναι 
αυξημένες σε σχέση με τις πραγματικές κατά €2.935.  

(γ) Για τέσσερις πληρωμές συνολικού ύψους €2.702 δεν υπάρχει οποιοδήποτε 
αποδεικτικό στοιχείο και δεν φαίνεται να έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόδειξη 
πληρωμής από το Κόμμα. 

(δ) Στην κατάσταση συμπεριλήφθηκαν έξοδα συνολικού ύψους €20.914 τα οποία 
αφορούν προώθηση υποψηφίων Δημάρχων. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 31 του περί Δήμων Νόμου του 1985 
(111/1985) όπως έχει τροποποιηθεί, καθώς και το άρθρο 31 του περί Κοινοτήτων 
Νόμου του 1999 (86(Ι)/1999) όπως έχει τροποποιηθεί, οι διατάξεις του περί Εκλογής 
Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου (72 του 1979) όπως τροποποιήθηκε, 
θα εφαρμόζονται σε θέματα που δεν γίνεται ρητή πρόνοια στις εν λόγω νομοθεσίες. 

Συνεπώς το άρθρο 45(1) των περί Εκλογής Μελών της Βουλής Νόμων εφαρμόζεται 
επί των Δημοτικών και των Κοινοτικών Εκλογών και ως εκ τούτου σύμφωνα με τις 
γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας ημερ. 11.12.2017 και 11.1.2018, οι οποίες 
έχουν κοινοποιηθεί στο Κόμμα, οι πληρωμές, προκαταβολές και καταθέσεις που 
σχετίζονται με δαπάνη η οποία γίνεται για τη διεξαγωγή εκλογών (και η οποία 
ευλόγως εξυπακούεται ότι αφορά την προβολή υποψηφίου), δεν επιτρέπεται να 
διενεργούνται παρά μόνο μέσω του εκλογικού αντιπροσώπου του υποψηφίου. 
Σημειώνεται ότι η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, στις πιο πάνω σχετικές 
γνωματεύσεις της, αναφέρει ότι «η διάταξη του άρθρου 45(1) του Νόμου 72 του 1979, 
αφορά και δεσμεύει τόσο πολιτικά κόμματα ως «πρόσωπα» όσο και φυσικά 
πρόσωπα που απασχολούνται σε αυτά». 

7. Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών όπως υποβλήθηκε στην 
Υπηρεσία μας περιλάμβανε έσοδα ύψους €1.400 και δαπάνες ύψους €84.897. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που αναφέρονται στις πιο πάνω 
παραγράφους, τα συνολικά έσοδα και δαπάνες του Κόμματος αναπροσαρμόζονται 
σε €2.764 και €93.415 αντίστοιχα.
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