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Έκθεση Ευρημάτων Ελέγχου αναφορικά με την νομιμότητα της αναλυτικής 
κατάστασης εσόδων και δαπανών για την προεκλογική εκστρατεία του 
Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών για τις Βουλευτικές εκλογές  

που διεξήχθησαν στις 22 Μαΐου 2016. 
 

Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κινήματος Οικολόγων 
Συνεργασία Πολιτών για τις Βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 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 
Κινήματος, 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 Κινήματος για το έτος που έληξε στις 31.12.2016. 
2. Υποβολή αναλυτικής κατάστασης εσόδων και δαπανών. 
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 6Α του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου 
«πολιτικά κόμματα που λαμβάνουν μέρος σε οποιεσδήποτε πολιτειακές εκλογές 
που διεξάγονται στη Δημοκρατία, τηρούν πλήρη οικονομικά στοιχεία και 
υποβάλλουν στον Έφορο αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών για την 
προεκλογική εκστρατεία τους, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών μετά τη 
διεξαγωγή των εκλογών» και «Ο Έφορος υποβάλλει για έλεγχο τις αναλυτικές 
καταστάσεις εσόδων και δαπανών των πολιτικών κομμάτων για την προεκλογική 
εκστρατεία τους στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας το αργότερο τέσσερις (4) 
μήνες μετά την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών». 
Ο Πρόεδρος του Κινήματος υπέβαλε τις καταστάσεις στον Έφορο στις 4.8.2016 
και ο Έφορος στην Ελεγκτική Υπηρεσία στις 24.8.2016, εντός των καθοριζομένων 
από τη νομοθεσία προθεσμιών. 
3. Έσοδα. 
Τα συνολικά έσοδα του Κινήματος για τις Βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με την 
αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών ανήλθαν σε €69.878.  
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 προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν μέρος των εκλογικών τους δαπανών, το ύψος της οποίας καθορίζεται 
από το Υπουργικό Συμβούλιο και περιλαμβάνεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Η 
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χορηγία, τους παραχωρείται το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν 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 
Κίνημα για σκοπούς των Βουλευτικών εκλογών του Μαΐου 2016 ανέρχεται σε 
€58.003. 
(β) Χορηγία από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. 
Στο Κίνημα παραχωρήθηκε χορηγία από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 
Ατόμων με Αναπηρίες, για την κάλυψη των εξόδων διερμηνείας από την ελληνική 
στην νοηματική γλώσσα για υποψήφιο βουλευτή του Κινήματος συνολικού ύψους 
€475, η οποία εκ παραδρομής δεν έχει καταχωριστεί στην αναλυτική κατάσταση 
εσόδων και δαπανών. 
4. Δαπάνες. 
Οι συνολικές δαπάνες για την προεκλογική εκστρατεία του Κινήματος, σύμφωνα με 
την αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών, ανήλθαν σε €110.461. 
Από τον έλεγχο των δαπανών παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 
(α) Δαπάνες συνολικού ύψους €1.050, που αφορούν σε 6 τιμολόγια διαφόρων 
εξόδων για την προεκλογική εκστρατεία περιλαμβανομένου του ποσού των €475 που 
αναφέρεται στο 3(β) πιο πάνω, δεν περιλήφθηκαν στην αναλυτική κατάσταση 
εσόδων και δαπανών. 
(β) Τα «έξοδα παραβόλων» εκ παραδρομής, περιλήφθηκαν στην αναλυτική 
κατάσταση εσόδων και δαπανών αυξημένα σε σχέση με τα πραγματικά κατά €3.000.  
(γ) Καταβλήθηκε υπό μορφή μισθών σε άτομο που εργοδοτήθηκε αποκλειστικά για 
τις εκλογές ποσό ύψους €1.000 επιπρόσθετα του ποσού των €3.000 όπως 
αναγράφεται στο σχετικό συμβόλαιο ανάθεσης εργασιών του χωρίς οποιοδήποτε 
αποδεικτικό. Επίσης, εκ παραδρομής στην αναλυτική κατάσταση δεν 
συμπεριλήφθηκαν οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις ύψους €180 για άλλο άτομο που 
εργοδοτήθηκε αποκλειστικά για τις εκλογές.  
(δ) Στα πλαίσια Συμβολαίου ανάθεσης εργασιών για την παροχή υπηρεσιών 
επικοινωνίας αναφορικά με τις εκλογές 2016 συνολικού ύψους €43.200, καταβλήθηκε 
ποσό ύψους €7.398 για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν εκτός της προεκλογικής 
περιόδου (δηλ. από τον Ιούλιο 2015 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2016). 
Επίσης στην κατάσταση περιλήφθηκε ποσό ύψους €460 για τιμολόγια που 
εκδόθηκαν και πληρώθηκαν το 2015 (εκτός της προεκλογικής περιόδου) για διάφορα 
συνέδρια και εκδηλώσεις.  
(ε) Για δαπάνες συνολικού ύψους €2.091 που περιλαμβάνονται στην κατάσταση, η 
Υπηρεσία μας διατηρεί επιφυλάξεις κατά πόσο αυτές σχετίζονται με την προεκλογική 
εκστρατεία του Κινήματος, παρόλο που το Κίνημα μας διαβεβαίωσε εγγράφως ότι 
αφορούν την προεκλογική του εκστρατεία. 

Σκοπός πληρωμής € 
Πασχαλινός χορός  550 
Γελοιογραφία  1.297 
Διαβούλευση για 
ευημερία ζώων 

 244 
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(στ) Στην αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών, δεν περιλαμβάνονται 
δαπάνες συνολικού ύψους €1.785, αναφορικά με τιμολόγιο το οποίο εκδόθηκε από 
τον Εκδοτικό Οίκο Δίας Δημόσια Λτδ για διαφήμιση που έγινε εντός της προεκλογικής 
περιόδου (τεύχος 170 του Μαρτίου 2016), στο περιοδικό Time Out Cyprus, με το 
ακόλουθο πολιτικό μήνυμα: «Το 2011 δεσμευτήκαμε να φυτέψουμε 8960 δέντρα 
μέχρι το 2016, όσες και οι ψήφοι που πήραμε. Εμείς φυτέψαμε πάνω από 12.000! 
Μαζί πετύχαμε το στόχο, μαζί θα συνεχίσουμε και μαζί θα καταφέρουμε 
περισσότερα!». Σημειώνουμε ότι το Κίνημα μας έχει διαβεβαιώσει εγγράφως ότι η εν 
λόγω διαφήμιση δεν αφορά την προεκλογική του εκστρατεία, ωστόσο η Υπηρεσία 
μας διατηρεί επιφυλάξεις ως προς τούτο. 
5. Έλλειμμα. 
Η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών όπως υποβλήθηκε παρουσιάζει 
έλλειμμα ύψους €40.583. Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που αναφέρονται 
στις πιο πάνω παραγράφους, τα συνολικά αναπροσαρμοσμένα έσοδα και δαπάνες 
του Κινήματος ανέρχονται σε €70.353 και €108.691, αντίστοιχα, δημιουργώντας 
έλλειμμα ύψους €38.338. 
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