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πεξηθεξεηαθώλ θαη δεκνηηθώλ ζπλδπαζκώλ θαη ησλ ππνςεθίσλ ελόςεη ησλ
απηνδηνηθεηηθώλ εθινγώλ ηεο 7εο Ννεκβξίνπ 2010. Οξηνζέηεζε πξνεθινγηθήο
πεξηόδνπ»
Ζ ςήθηζε ηνπ Ν. 3870/2010 «Δθινγηθέο δαπάλεο ζπλδπαζκψλ θαη ππνςεθίσλ θαηά ηηο
δεκνηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο εθινγέο θαη έιεγρνο απηψλ» θαη ε άκεζε εθαξκνγή ηνπ ζηηο
πξνζερείο δεκνηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο εθινγέο απνηειεί κηα ζεκαληηθή ηνκή ζηελ
εθινγηθή δηαδηθαζία.
.
Πεξαηηέξσ, είλαη γλσζηφ φηη κε ην Ν.3852/2010 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»
θαηνρπξψζεθε ζεζκηθά ν λένο ράξηεο ηεο απηνδηνίθεζεο ζηελ Διιάδα κε ηε δεκηνπξγία
κεγάισλ θαη ηζρπξψλ Ο.Σ.Α., ηε ζεκειίσζε ησλ λέσλ αηξεηψλ πεξηθεξεηαθψλ
απηνδηνηθήζεσλ θαη ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο απνθεληξσκέλεο θξαηηθήο δηνίθεζεο.
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Ζ εθαξκνγή απηήο ηεο κεγάιεο κεηαξξχζκηζεο ζα παξέκελε αηειήο, αλ δελ
ζπλνδεπφηαλ απφ ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ δηαθάλεηα ηεο
εθινγηθήο δηαδηθαζίαο, απφ ηελ νπνία ζα πξνθχςνπλ νη λέεο δεκνηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο
αξρέο.
Δπίζεο, δηαζθαιίδεηαη ε επηθξάηεζε ησλ αξρψλ ηεο ηζνλνκίαο, ηεο ηζνπνιηηείαο, ηεο
ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο παξνρήο ίζσλ επθαηξηψλ ζηνπο ζπλδπαζκνχο θαη ηνπο
ππνςεθίνπο ζηηο δεκνηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο εθινγέο.
Ο Ν.3870/2010 (ΦΔΚ Α’/138) «Δθινγηθέο δαπάλεο ζπλδπαζκψλ θαη ππνςεθίσλ θαη
έιεγρνο απηψλ, θαηά ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη δεκνηηθέο εθινγέο» απνηειεί ηελ αλαγθαία
πξνζαξκνγή ησλ αξρψλ απηψλ ζηα λέα δεδνκέλα πνπ δεκηνπξγεί ε εθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» θαη ζπληζηά ζεκαληηθή παξέκβαζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε
ηεο εκβάζπλζεο ησλ αξρψλ ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ηζνλνκίαο θαη ηεο θαηνρχξσζεο ηεο
αλεμαξηεζίαο ησλ επηηξνπψλ ειέγρνπ.
εκεηψλεηαη φηη, ζην ξπζκηζηηθφ πεδίν ηνπ λφκνπ απηνχ, εκπίπηνπλ νη ππνςήθηνη
πεξηθεξεηάξρεο, αληηπεξηθεξεηάξρεο, δήκαξρνη, πεξηθεξεηαθνί θαη δεκνηηθνί ζχκβνπινη.
Δηδηθφηεξα:
1. ΔΟΓΑ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΔ ΤΝΓΤΑΜΧΝ ΚΑΙ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ

Με ηα άρθρα 1 και 2, ηνπ αλσηέξσ λφκνπ επαλαπξνζδηνξίδεηαη ε έλλνηα ησλ εζφδσλ
θαη δαπαλψλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη δεκνηηθψλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ
ζπκβνχισλ.
ΔΟΓΑ: Έζνδα γηα ηνπο ζπλδπαζκνχο θαη γηα ηνπο ππνςεθίνπο, λννχληαη πιένλ πνζά
πνπ πξνέξρνληαη κόλν από εηζθνξέο θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ ρνξεγνχληαη ζε απηνχο γηα
ηηο αλάγθεο ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ.
Ωζηφζν θαηαξγείηαη ε δπλαηφηεηα ησλ ζπλδπαζκψλ γηα εμεχξεζε πφξσλ κέζσ ηεο
δηάζεζεο θνππνληώλ, ελώ επηηξέπεηαη ε δηάζεζε νλνκαζηηθνπνηεκέλσλ δηπιόηππσλ
εηζηηεξίσλ εθδειώζεσλ σο ζπλήζεο πξαθηηθή επξείαο ρξήζεο. Σα δηπιφηππα εηζηηήξηα
αξηζκνχληαη θαη ζεσξνχληαη απφ ηε Γ.Ο.Τ. ηεο έδξαο ηεο πεξηθέξεηαο ή ηνπ δήκνπ θαη ζηα
ζηειέρε ηνπο αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά το όνομα, το επώνσμο, το πατρώνσμο, ο ΑΦΜ και
ο αριθμός δελτίοσ ταστότητας (ΑΔΤ) ή τοσ διαβατηρίοσ ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν δηαηίζεηαη.
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Ζ δπλαηόηεηα απηή ηεο δηάζεζεο δηπιφηππσλ εηζηηεξίσλ εθδειψζεσλ παξέρεηαη θαη
ζηνπο ππνςήθηνπο.
Ζ δηάζεζε ησλ εηζηηεξίσλ απηψλ, γίλεηαη ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ απφ ην ίδην πξφζσπν (2.000 θαη
500 επξώ αληίζηνηρα), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ.1 θαη 2 ηνπ λφκνπ
απηνχ. Σα ζπλνιηθά έζνδα απφ ηε δηάζεζε ησλ εηζηηεξίσλ απηψλ, δελ πξέπεη λα
ππεξβαίλνπλ ην 1/3 θαη ην 1/5 αληίζηνηρα ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ δαπαλώλ ζπλδπαζκώλ
θαη ππνςεθίσλ.
ΓΑΠΑΝΔ: Γαπάλεο ησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ είλαη ηα πνζά πνπ
δαπαλψληαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία, ηηο αλάγθεο θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνεθινγηθνχ αγψλα.
ηηο εθινγηθέο δαπάλεο, ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη αθφκε θαη νη παξνρέο θαη
δηεπθνιύλζεηο ησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ, νη νπνίεο απνηηκώληαη ζε ρξήκα.
ε απηή ηελ θαηεγνξία ηεο έκκεζεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, ζπκπεξηιακβάλεηαη ε
δηάζεζε ή παξαρψξεζε δσξεάλ ή κε κεησκέλν αληάιιαγκα αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ
αθνξνχλ π.ρ ηε ρξήζε απφ ηνπο ζπλδπαζκνχο αθηλήησλ σο εθινγηθψλ θέληξσλ, ηελ
έθδνζε θπιιαδίσλ θαη ηα ηαρπδξνκηθά ηέιε γηα ηελ απνζηνιή ηνπο, ηελ πξνβνιή
δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ ζηνλ ηχπν, ζηα ξαδηνηειενπηηθά κέζα, ζε δηαδηθηπαθνχο
ηφπνπο θ.ν.θ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ παξνρψλ θαη δηεπθνιχλζεσλ θαη γηα
θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα, ζα εθδνζεί θνηλή απόθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία
θαη ζα ζαο θνηλνπνηεζεί.
ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ: ην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο ζηελ
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ζηηο πεγέο άληιεζεο εζφδσλ, παξακέλεη ε ππνρξέσζε ησλ
ζπλδπαζκψλ γηα δηαθίλεζε ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ κέζσ ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ (ζε
ηξάπεδεο εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα), πνπ ηεξνχληαη ζην φλνκα ηνπ επηθεθαιήο ηνπ
ζπλδπαζκνχ ππνςεθίνπ πεξηθεξεηάξρε ή δεκάξρνπ ή ηνπ νηθνλνκηθνχ δηαρεηξηζηή.
Ωζηφζν φκσο, ε ζπγθεθξηκέλε πξφβιεςε εηζάγεη νξηζκέλεο θαηλνηνκίεο πνπ ηελ
δηαθνξνπνηνχλ κεξηθψο απφ ηελ πξνεγνχκελε θαη ζπλεπψο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε
ηα αθφινπζα γηα ηελ ηήξεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ:
1. Ζ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηζρύεη πιένλ θαη γηα ηνπο
ππνςήθηνπο ζπκβνύινπο.
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2. Όια ηα έζνδα ησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ κε ηελ επηθχιαμε ησλ εζφδσλ απφ
εηζηηήξηα εθδειψζεσλ, δηαθηλνχληαη πηα κέζσ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, δειαδή ζε
πνζνζηό 100% ηνπ ζπλνιηθνύ ύςνπο ηνπο (θαη φρη ζε πνζνζηφ 80%, φπσο ίζρπε κέρξη
ζήκεξα).
3. Οη δαπάλεο ησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ δηαθηλνχληαη νκνίσο κέζσ ηξαπεδηθψλ
ινγαξηαζκψλ, ζε πνζνζηό 95% ηνπ ζπλνιηθνύ ύςνπο ηνπο (θαη φρη ζε πνζνζηφ 80%,
φπσο ίζρπε κέρξη ζήκεξα).
4. Σν ύςνο ηνπ ινγαξηαζκνύ δελ πξέπεη λα ππεξβεί ην αλψηαην φξην δαπαλψλ ησλ
ζπλδπαζκψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ. Πξνβιέπεηαη επίζεο θαη ν ηξόπνο θαηάζεζεο ζηνπο
αλσηέξσ ινγαξηαζκνχο.
Οη επηθεθαιήο ησλ ζπλδπαζκώλ θαη νη νξηδφκελνη απφ απηνχο δηαρεηξηζηέο,
θαζψο θαη νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα πξνβνύλ ζην άλνηγκα απηνηειώλ ινγαξηαζκώλ ζε
λφκηκα ιεηηνπξγνχζεο ζηε ρψξα ηξάπεδεο θαη ππνθαηαζηήκαηα απηψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ
ζα δηαθηλνχληαη ηα έζνδα θαη νη δαπάλεο ησλ ζπλδπαζκψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ.
Σα αλσηέξσ πξόζσπα, ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηήζνπλ ηνπο ινγαξηαζκνύο
απηνχο ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ Γαπαλψλ θαη Δθινγηθψλ Παξαβάζεσλ ηεο νηθείαο
Πεξηθέξεηαο πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ηα ειεγθηηθά ηεο θαζήθνληα.
Οη Δπηηξνπέο Διέγρνπ Γαπαλψλ, ζα πξέπεη λα απεπζύλνληαη ζηηο νηθείεο
ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηβώζνπλ ηελ θίλεζε ησλ ινγαξηαζκώλ ησλ ζπλδπαζκψλ
θαη ησλ ππνςεθίσλ. Με ζρεηηθφ έγγξαθφ καο, δεηείηαη απφ ηελ Διιεληθή Έλσζε
Σξαπεδψλ, λα δηεπθνιχλνπλ νη ηξάπεδεο ην έξγν ησλ Δπηηξνπψλ Διέγρνπ Γαπαλψλ θαη
Δθινγηθψλ Παξαβάζεσλ.

2. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΠΡΟΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΝΟΜΟΤ

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ απηνχ, νξηνζεηείηαη ε
δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο
ησλ εθινγψλ, ελψ εηδηθόηεξα κόλν γηα ηελ πξώηε εθαξκνγή ηνπ λόκνπ απηνύ, ε
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πξνεθινγηθή πεξίνδνο αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζή ηνπ, δει. από ηελ 9ε Απγνύζηνπ
2010.
Ζ πξνεθινγηθή πεξίνδνο γηα ηελ πξνβνιή ησλ ππνςεθίσλ ζηα ειεθηξνληθά Μ.Μ.Δ θαη
ζην δηαδίθηπν (κε εμαίξεζε ηηο πξνζσπηθέο ηζηνζειίδεο ηνπο) αξρίδεη δχν (2) κήλεο πξηλ
απφ ηελ εκέξα ησλ εθινγψλ, δειαδή απφ 7 επηεκβξίνπ 2010, φπσο εηδηθφηεξα νξίδνπλ νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λφκνπ απηνχ.

3. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΤΝΓΤΑΜΧΝ ΚΑΙ
ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ
Με ηο άρθρο 3, ηίζεληαη πεξηνξηζκνί θαη απαγνξεχζεηο ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ζε
θάζε είδνπο παξνρέο, γηα ηνπο ζπλδπαζκνχο θαη ηνπο ππνςεθίνπο απφ:
 Φπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη νθεηιέηεο ησλ νηθείσλ ΟΣΑ (Ν.Α θαη δήκσλ) γηα πνζφ
άλσ ησλ 1.000 επξώ (θαη φρη άλσ ησλ 3.000 επξψ πνπ πξνβιεπφηαλ κέρξη ηψξα)
 ΝΠΓΓ, ΝΠΗΓ θαη ηδξχκαηα
 ΟΣΑ θάζε βαζκνχ, ΝΠΓΓ θαη ΝΠΗΓ απηψλ
 Φπζηθά πξφζσπα ηα νπνία είλαη ηδηνθηήηεο ή εθδφηεο εκεξεζίσλ ή πεξηνδηθψλ
εληχπσλ παλειιήληαο ή ηνπηθήο θπθινθνξίαο ή ηδηνθηήηεο ξαδηνθσληθψλ θαη
ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ ή ηδηνθηήηεο δηαδηθηπαθψλ θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ θνξέσλ,
θαζψο θαη απφ ζπδχγνπο θαη θαηηφληεο απηψλ.
 Φπζηθά πξφζσπα ηα νπνία είλαη ππάιιεινη ησλ νηθείσλ ΟΣΑ ή ησλ αληηζηνίρσλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ απηψλ.
Δπίζεο, δελ επηηξέπεηαη ε ιήςε ηξαπεδηθψλ δαλείσλ κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε
ζπλδπαζκψλ θαη ππνςεθίσλ.

Με ηο άρθρο 4 θαζνξίδεηαη ην αλώηαην όξην ρξεκαηνδόηεζεο ησλ ζπλδπαζκψλ
θαη ησλ ππνςεθίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ, από ην ίδην θπζηθό
πξόζσπν. πγθεθξηκέλα:
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Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπλδπαζκώλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 2.000
επξώ.



Σν αληίζηνηρν πνζφ γηα ηνπο ππνςεθίνπο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 500 επξώ.

ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ πξνβιέπνληαη θαη νη αληίζηνηρεο
θπξώζεηο.
Οη πεξηνξηζκνί ηνπ άξζξνπ απηνχ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηζφηηκνπ αληαγσληζκνχ
θαη ηελ νξηνζέηεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπκκεηνρήο ηεο θάζε πεγήο ζηα πιαίζηα ηεο ηδησηηθήο
ρξεκαηνδφηεζεο, ελψ ζεζπίδνληαη θαη νη αληίζηνηρεο θπξψζεηο ζηνπο παξαβάηεο.

4. ΥΧΡΟΙ ΤΠΑΙΘΡΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΗΝΤΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΤΝΓΤΑΜΧΝ
Με ηο άρθρο 5, πξνβιέπεηαη φηη γηα ηε ρξήζε ησλ ρψξσλ πνπ ζα δηαηίζεληαη γηα
ηελ πξνεθινγηθή πξνβνιή ησλ κελπκάησλ ησλ ζπλδπαζκψλ, ζα εθαξκφδνληαη αλάινγα νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.3023/2002. ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, ζα εθδνζεί ε
πξνβιεπφκελε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο, κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο ρξήζεο ησλ ρψξσλ γηα ηελ
πξνεθινγηθή πξνβνιή ησλ ζπλδπαζκψλ. Δθηφο ησλ ρψξσλ απηψλ, απαγνξεχεηαη ε ρξήζε
(αλάξηεζε, επηθφιιεζε θ.ι.π.) πάζεο θχζεσο εθινγηθνχ πιηθνχ.

5. ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΝΓΤΑΜΧΝ ΚΑΙ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΚΑΣΑ
ΣΗΝ ΠΡΟΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ
Με ηο ίδιο άρθρο 5, θαζνξίδνληαη νη πεξηνξηζκνί θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνεθινγηθή
πξνβνιή ησλ πεξηθεξεηαθώλ θαη δεκνηηθώλ ζπλδπαζκώλ. Δηδηθφηεξα:


Γηα ηνπο δεκνηηθνύο ζπλδπαζκνύο επηηξέπεηαη ε ζχζηαζε ελφο (1) εθινγηθνύ
θέληξνπ γηα θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα.



Γηα ηνπο πεξηθεξεηαθνύο ζπλδπαζκνύο επηηξέπεηαη ε ζχζηαζε ελόο (1)
εθινγηθνύ θέληξνπ γηα θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα κε εμαίξεζε ηελ πεξηθέξεηα
Ννηίνπ Αηγαίνπ πνπ επηηξέπεηαη έλα αλά λνκό.
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Απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε ή επηθφιιεζε αεξνπαλώ, παλώ, αθηζώλ θαη θάζε
άιινπ είδνπο πιηθνχ πξνβνιήο, πέξαλ ησλ ρψξσλ πνπ ζα νξηζηνχλ γηα ηνπο
ζθνπνχο απηνχο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.3023/2002.
Ωζηόζν, επηηξέπεηαη ε αλάξηεζε αθηζώλ κόλν ζηνπο ρώξνπο απηνύο, θαζώο
θαη κέζα ζην ρώξν ησλ εθινγηθώλ θέληξσλ.



Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε κεγαθσληθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζε ρψξνπο πνπ
γεηηληάδνπλ κε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα θαη ζρνιεία, ελψ νη ψξεο ιεηηνπξγίαο θαη ε
θιίκαθα έληαζεο θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ,
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε.



Απαγνξεχεηαη ε δηαθίλεζε θάζε κνξθήο έλζεησλ θπιιαδίσλ κέζσ ηνπ ηχπνπ,
θαζψο θαη ε δηαλνκή ηνπο απφ ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ
δεκφζηνπ ηνκέα. Ωζηφζν, δελ εκπνδίδνληαη νη ζπλδπαζκνί λα δηαθηλνχλ νη ίδηνη
ην ζρεηηθφ πιηθφ ζηνπο ρώξνπο απηνύο ή κέζσ ηαρπδξνκηθώλ απνζηνιώλ,
δηαδηθηύνπ θ.ι.π.



Γελ επηηξέπεηαη επίζεο ε πξνψζεζε πξνεθινγηθνχ πιηθνχ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο
δηαθίλεζεο ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ., ησλ Ν.Π.Η.Γ. ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. ησλ Ο.Σ.Α θαη ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο.



Σελ παξακνλή θαη ηελ εκέξα ησλ εθινγώλ, απαγνξεχνληαη νη πξνεθινγηθέο
ζπγθεληξψζεηο, ε πξαγκαηνπνίεζε νκηιηψλ, ε ρξήζε θάζε κέζνπ δηαθήκηζεο (π.ρ
αθίζεο, έληππν πιηθφ), ξαδηνηειενπηηθήο πξνβνιήο θαη πξνβνιήο ζην δηαδίθηπν.

ηο άρθρο 6 αλαθέξνληαη νη απαγνξεχζεηο θαηά ηελ πξνεθινγηθή πξνβνιή γηα
ηνπο ππνςήθηνπο αληηπεξηθεξεηάξρεο, πεξηθεξεηαθνύο θαη δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο,
ήηνη:
Απαγνξεχεηαη ε ιεηηνπξγία εθινγηθώλ θέληξσλ απφ ππνςεθίνπο ή απφ ηξίηνπο
ράξηλ απηψλ.
Απαγνξεχεηαη ε ιεηηνπξγία εληεπθηεξίσλ θαη εθινγηθώλ γξαθείσλ απφ
ππνςεθίνπο ή απφ ηξίηνπο ράξηλ απηψλ.
Γηα ηνπο αλσηέξσ αλαθεξφκελνπο ππνςεθίνπο, δελ επηηξέπεηαη επίζεο ε
παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ή κίζζσζε ππαίζξησλ ή ζηεγαδόκελσλ ρώξσλ, απφ θαη
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πξνο ηξίηνπο, γηα ηε ιεηηνπξγία εθινγηθψλ θέληξσλ, εθινγηθψλ γξαθείσλ θαη
εληεπθηεξίσλ θάζε κνξθήο.
Απαγνξεχεηαη

ε

αλάξηεζε

αθηζώλ,

γηγαληναθηζώλ,

παλώ,

αεξνπαλώ,

θσηνγξαθηώλ θαη θάζε άιινπ είδνπο πξνβνιήο ζε εμσηεξηθνχο δεκφζηνπο ή
ηδησηηθνχο ρψξνπο θαη ζε απηνθηλνχκελα κέζα
Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε πξφζθαηξσλ θαηαζθεπώλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο.
Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ρξσζηηθώλ νπζηώλ θαη ε αλαγξαθή ζπλζεκάησλ
ζε νηνλδήπνηε εμσηεξηθφ ρψξν.
Οη αλσηέξσ πεξηνξηζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθίλεζε θπιιαδίσλ θαη ινηπνχ
πξνεθινγηθνχ πιηθνχ απφ ηνπο ζπλδπαζκνχο, ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ππνςεθίνπο.
Απαγνξεχεηαη ε δηαθίλεζε θάζε κνξθήο έλζεησλ θπιιαδίσλ κέζσ ηνπ ηχπνπ,
θαζψο θαη ε δηαλνκή ηνπο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ
δεκφζηνπ ηνκέα. Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ φκσο λα δηαθηλνχλ ην ζρεηηθφ πιηθφ
πξνβνιήο ηνπο δηα ρεηξόο ζηνπο αλσηέξσ ρώξνπο ή ζε άιινπο ρώξνπο ή κέζσ
ηαρπδξνκηθώλ απνζηνιώλ, δηαδηθηύνπ θ.ι.π.
Γελ επηηξέπεηαη επίζεο ε πξνψζεζε πξνεθινγηθνχ πιηθνχ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο
δηαθίλεζεο ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ., ησλ Ν.Π.Η.Γ. ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. ησλ Ο.Σ.Α θαη ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο.

6. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΜΦΑΝΙΔΙ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΣΑ Μ.Μ.Δ. ΚΑΙ ΣΟ
ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
Με ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λφκνπ απηνχ, ε πξνεθινγηθή πεξίνδνο
γηα ηελ πξνβνιή θαη ηηο εκθαλίζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ ζπλδπαζκψλ, ησλ ππνςήθησλ
αληηπεξηθεξεηαξρψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ θαη δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ζηα ΜΜΔ θαη ζην
δηαδίθηπν, πξνζδηνξίδεηαη εηδηθόηεξα ζηνπο δύν (2) κήλεο πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή
ησλ εθινγψλ, δειαδή απφ ηελ 7ε επηεκβξίνπ 2010.
ηελ έλλνηα ησλ εκθαλίζεσλ ππάγνληαη νη ζπλεληεχμεηο, ε ζπκκεηνρή ζε θάζε
είδνπο εθπνκπέο φπσο π.ρ. πάλει δηαιφγνπ, δειηία εηδήζεσλ, ςπραγσγηθά
πξνγξάκκαηα, ε θάιπςε ηεο πξνεθινγηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ζε πεξίπησζε
ππνβνιήο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο θ.ι.π. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηκήλνπ απηνχ, ηζρχνπλ νη
αθόινπζνη πεξηνξηζκνί γηα ηα αλσηέξσ πξφζσπα:
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1. Απαγνξεχεηαη ε άκεζε ή έκκεζε παξνπζίαζε εθπνκπώλ πνπ κεηαδίδνληαη απφ
δεκφζηα θαη ηδησηηθά ειεθηξνληθά ΜΜΔ ειεχζεξεο ιήςεο θαη απφ ην
δηαδίθηπν.
2. Οη εκθαλίζεηο ηνπο ζε θάζε είδνπο εθπνκπέο ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ
ειεθηξνληθψλ ΜΜΔ ειεχζεξεο ιήςεο, ζε θνξείο παξνρήο θάζε κνξθήο
ζπλδξνκεηηθψλ ηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ζην δηαδίθηπν, θαζνξίδνληαη
σο εμήο:


2 θνξέο ζε θάζε ειεθηξνληθφ ΜΜΔ εζληθήο εκβέιεηαο



1 θνξά ζε θάζε ειεθηξνληθφ ΜΜΔ ηνπηθήο ή πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο



1 θνξά ζε δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο θαη ηζηνζειίδεο



ε πεξίπησζε ηπρφλ εθηάθησλ θαη απξφβιεπησλ γεγνλφησλ, δελ
ινγίδνληαη σο εκθαλίζεηο νη ζρεηηθέο δειψζεηο θαη ε ελεκέξσζε πνπ
παξέρεηαη απφ ηα αηξεηά κνλνπξφζσπα φξγαλα ηεο Απηνδηνίθεζεο ζην
πιαίζην άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.

Δμαίξεζε απφ ηελ αλσηέξσ ξχζκηζε πνπ πξνβιέπεη ηνλ αξηζκφ ησλ εκθαλίζεσλ, απνηειεί
ε

δπλαηφηεηα

ησλ

επηθεθαιήο

ησλ

ζπλδπαζκψλ

θαη

ησλ

ππνςήθησλ

αληηπεξηθεξεηαξρώλ λα ζπκκεηέρνπλ ρσξίο πεξηνξηζκό ζε εθπνκπέο κε νξγαλσκέλεο
ζπδεηήζεηο εθόζνλ:
α) Μέρξη ηελ αλαθήξπμε ησλ ζπλδπαζκψλ απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν (23 Οθησβξίνπ
2010), έρεη δηαζθαιηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ 3 αθόκε ζπλππνςήθηώλ ηνπο ζηηο
ζπδεηήζεηο απηέο θαη
β) Μεηά ηελ αλαθήξπμε, ε αλσηέξσ πξνυπφζεζε θαηαιακβάλεη ηα 2/3 ησλ
αλαθεξπρζέλησλ.
γ) ε πεξίπησζε επαλαιεπηηθήο εθινγήο, κεηέρνπλ ππνρξεσηηθά νη επηθεθαιήο θαη
ησλ δύν ζπλδπαζκώλ.
εκεηψλεηαη φηη γηα ηηο εκθαλίζεηο ησλ ππνςεθίσλ, απαγνξεύεηαη ε θαηαβνιή
εθινγηθήο δαπάλεο αλεμαξηήησο πνζνύ πξνο ηα Μ.Μ.Δ. θαη ηνπο παξόρνπο
ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ θαζώο θαη νπνηνδήπνηε άιιν νηθνλνκηθό αληάιιαγκα. Σπρφλ
απνδεδεηγκέλε πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ, επηθέξεη ηελ έθπησζε από ην αμίσκα ηνπ
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ππνςεθίνπ θαη πνηλή θπιάθηζεο γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ή λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ
αληίζηνηρσλ κέζσλ.
7. ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΙΟ ΔΚΛΟΓΙΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΤΝΓΤΑΜΧΝ ΚΑΙ
ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ
Με ηο άρθρο 7, ζεζκνζεηείηαη ην αλψηαην φξην ησλ εθινγηθψλ δαπαλψλ ησλ
ζπλδπαζκψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ, κε απψηεξν ζηφρν λα δηαζθαιηζηνχλ ίζεο επθαηξίεο
πξνβνιήο γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη λα δεκηνπξγεζνχλ νκαιέο ζπλζήθεο ηνπηθνχ
πνιηηηθνχ αληαγσληζκνχ. Σν αλψηαην επηηξεπφκελν φξην εθινγηθψλ δαπαλψλ ησλ
ππνςεθίσλ θαη ζπλδπαζκψλ, πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηνπ πξαγκαηηθνύ πιεζπζκνύ ηεο
νηθείαο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο (πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ή δήκνπ) ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηνπ
αληίζηνηρνπ ζπληειεζηή, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε επαλαιεπηηθώλ
εθινγώλ, είηε δεκνηηθώλ είηε πεξηθεξεηαθώλ, ην αλψηαην φξην δαπαλψλ γηα ηνπο δχν
ζπλδπαζκνχο, απμάλεηαη θαηά 10%.
Α’. Πεξηθεξεηαθέο εθινγέο:

Α.1. Ανώηαηο όριο δαπανών ηων ζυνδυαζμών:
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ δαπαλψλ ησλ ζπλδπαζκψλ ζηηο
πεξηθεξεηαθέο εθινγέο, αζξνίδνληαη ηα επηκέξνπο αλώηαηα όξηα δαπαλώλ ηνπ θάζε
ππνςεθίνπ. εκεηψλεηαη φηη, ζην αλψηαην φξην δαπαλψλ ηνπ θάζε ζπλδπαζκνχ
ζπκπεξηιακβάλνληαη

θαη

νη

δαπάλεο

ηνπ

ππνςήθηνπ

πεξηθεξεηάξρε

θαη

αληηπεξηθεξεηάξρε.
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Παξάδεηγκα:
ηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί, θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθά ην αλψηαην φξην δαπαλψλ
ησλ ζπλδπαζκψλ γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο ηεο πεξηθέξεηαο ΖΠΔΗΡΟΤ (ελδεηθηηθά).
(Πίλαθαο 1)
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ
Πεξηθεξεηαθή
Δλφηεηα

Πιεζπζκφο

χλνιν
Δδξψλ

Αξηζκφο
ππνςεθίσλ
(πξνζαχμεζε
50%)

Όξην

Όξην

δαπαλψλ

δαπαλψλ

ππνςεθίσλ

ζπλδπαζκνχ

170.239

24

36

3.500

126.000

Άξηαο

78.134

11

17

2.500

42.500

Θεζπξσηίαο

46.091

7

11

2.500

27.500

Πξέβεδαο

59.356

9

14

2.500

35.000

353.820

51

78

Ησαλλίλσλ

χλνιν

231.000

Α.2. Ανώηαηο όριο δαπανών ηου υποψήθιου περιθερειάρχη, ανηιπεριθερειάρχη και
περιθερειακού ζυμβούλου:
Γηα

ηνλ

θαζνξηζκφ

ηνπ

αλσηάηνπ

νξίνπ

δαπαλψλ

ησλ

ππνςεθίσλ,

πνιιαπιαζηάδεηαη ην πνζό ησλ 1.000 επξώ επί ζπληειεζηή πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ
πιεζπζκφ ηεο νηθείαο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο (πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο), φπσο πξνθχπηεη
θαη απφ ηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
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(Πίλαθαο 2)
ΟΡΗΟ ΓΑΠΑΝΩΝ ΤΠΟΨΖΦΗΩΝ ΣΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΔΚΛΟΓΔ

Πιεζπζκόο

εθινγηθήο

πεξηθέξεηαο (θάηνηθνη)

Πνζό

πληειεζηήο

αλαθνξάο

Όξην δαπαλώλ
ππνςεθίσλ (επξώ)

Μέρξη 100.000

1.000

2,5

2.500

Μέρξη 150.000

1.000

3

3.000

Μέρξη 200.000

1.000

3,5

3.500

Άλσ ησλ 200.000

1.000

Απμάλεηαη θαηά 1
κνλάδα αλά 100.000
θαηνίθνπο

Παξάδεηγκα : (Πίλαθαο 3)
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ

Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα

Πξαγκαηηθόο

πληειεζηήο

πιεζπζκόο

Όξην δαπαλώλ
ππνςεθίσλ

Ησαλλίλσλ

170.239

3,5

3.500,00 €

Άξηαο

78.134

2,5

2.500,00 €

Θεζπξσηίαο

46.091

2,5

2.500,00 €

Πξέβεδαο

59.356

2,5

2.500,00 €

Τπελζπκίδεηαη φηη ζην αλψηαην φξην δαπαλψλ ησλ ππνςεθίσλ γηα ηηο
πεξηθεξεηαθέο εθινγέο, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηπρφλ παξνρέο θαη δηεπθνιχλζεηο ζε
απηνχο, νη νπνίεο απνηηκψληαη ζε ρξήκα ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή ΚΤΑ.
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Β’. Γεκνηηθέο εθινγέο:

Β.1. Ανώηαηο όριο δαπανών ηων ζυνδυαζμών:
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ δαπαλψλ ησλ ζπλδπαζκψλ ζηηο δεκνηηθέο
εθινγέο, αζξνίδνληαη ηα επηκέξνπο αλώηαηα όξηα δαπαλώλ ηνπ θάζε ππνςεθίνπ θαη
ιακβάλεηαη ππφςε ν αξηζκόο ησλ εθινγηθώλ πεξηθεξεηώλ ηνπ νηθείνπ δήκνπ ζπλ ηελ
θαηά πεξίπησζε πξνζαύμεζε, φπσο εκθαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
(Πίλαθαο 4)
ΓΑΠΑΝΔ ΤΝΓΤΑΜΩΝ ΣΗ ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΚΛΟΓΔ

ε δήκνπο κε αξηζκό

Όξην δαπαλώλ

Πξνζαύμεζε

εθινγηθώλ πεξηθεξεηώλ
Απφ 1-3

Ηζνδπλακεί κε ην

-

άζξνηζκα δαπαλψλ
ππνςεθίσλ
Απφ 4-6

Άζξνηζκα δαπαλψλ

20%

ππνςεθίσλ
Απφ 7-10

Άζξνηζκα δαπαλψλ

50%

ππνςεθίσλ
Άλσ ησλ 10

Άζξνηζκα δαπαλψλ

75%

ππνςεθίσλ

Β.2. Ανώηαηο όριο δαπανών ηων υποψήθιων δημάρχων και δημοηικών ζυμβούλων:
Γηα

ηνλ

θαζνξηζκφ

ηνπ

αλσηάηνπ

νξίνπ

δαπαλψλ

ησλ

ππνςεθίσλ,

πνιιαπιαζηάδεηαη ην πνζό ησλ 1.000 επξώ επί ζπληειεζηή πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ
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πιεζπζκφ ηεο νηθείαο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ παξαθάησ
πίλαθα:
(Πίλαθαο 5)
ΓΑΠΑΝΔ ΤΠΟΨΖΦΗΩΝ ΣΗ ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΚΛΟΓΔ

Πιεζπζκόο

εθινγηθήο

ηαζεξό

πληειεζηήο

Όξην δαπαλώλ

πεξηθέξεηαο (θάηνηθνη)

πνζό

ππνςεθίσλ (επξώ)

Μέρξη 30.000

1.000

1,5

1.500

Μέρξη 60.000

1.000

2

2.000

Μέρξη 100.000

1.000

2,5

2.500

Μέρξη 150.000

1.000

3

3.000

Μέρξη 200.000

1.000

3,5

3.500

Άλσ ησλ 200.000

1.000

Απμάλεηαη θαηά 1
κνλάδα αλά 100.000
θαηνίθνπο

Καη ζηελ πεξίπησζε ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ, ζην αλψηαην φξην δαπαλψλ ησλ
ππνςεθίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηπρφλ παξνρέο θαη δηεπθνιχλζεηο ζε απηνχο, νη νπνίεο
απνηηκψληαη ζε ρξήκα ζχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα ΚΤΑ. εκεηψλεηαη αθφκε φηη,
ζην αλψηαην φξην δαπαλψλ ηνπ θάζε ζπλδπαζκνχ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο
ηνπ ππνςήθηνπ δεκάξρνπ, ηνπ νπνίνπ ην αλψηαην φξην είλαη ην ίδην κε απηφ ησλ
ππνςεθίσλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ δαπαλψλ ησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ
ππνςεθίσλ γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη δεκνηηθέο εθινγέο, εθδφζεθαλ ζρεηηθέο απνθάζεηο
ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ηηο
νπνίεο ζα πξνζδηνξίδνληαη εηδηθφηεξα ηα αληίζηνηρα πνζά γηα θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα, νη
νπνίεο θαη επηζπλάπηνληαη.

14

8. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΣΧΝ ΤΝΓΤΑΜΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ
ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ – ΣΗΡΟΤΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Ο ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ,
πξνζδηνξίδεηαη ζηα άξζξα 8, 9, 10, θαη 11. Δηδηθφηεξα:
8.1 Οξηζκόο δηαρεηξηζηή
ηο άρθρο 8, πξνβιέπεηαη ν ππνρξεσηηθφο νξηζκφο πξνζψπνπ απφ ηνλ ππνςήθην
πεξηθεξεηάξρε ή δήκαξρν, σο δηαρεηξηζηή ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπ ζπλδπαζκνύ, ηα
ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ γλσζηνπνηνχληαη νπσζδήπνηε ζηελ νηθεία Δπηηξνπή Διέγρνπ
Γαπαλψλ θαη Δθινγηθψλ Παξαβάζεσλ.
εκεηψλεηαη φηη, ν νξηζκφο δηαρεηξηζηή δελ είλαη ππνρξεσηηθόο ζε ΟΣΑ κέρξη
10.000 θαηνίθνπο, νπφηε ηα θαζήθνληα απηά αλαιακβάλεη ν επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνχ.
Ζ εμνπζία ηνπ δηαρεηξηζηή νινθιεξψλεηαη ην αξγφηεξν εληφο έηνπο απφ ηε δηελέξγεηα ησλ
εθινγψλ κε ηελ πεξάησζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ εθθξεκνηήησλ θαη ην θιείζηκν ηνπ
ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. Οη ππνςήθηνη είλαη νη ίδηνη ππεύζπλνη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
νηθνλνκηθώλ ηνπο.
Τπελζπκίδεηαη επίζεο, φηη ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο θαη λνκαξρηαθέο εθινγέο ηνπ
2006, εθαξκφζηεθε ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ΑΦΜ γηα ηνπο ζπλδπαζκνχο, ε έθδνζε ηνπ
νπνίνπ ηεθκαηξφηαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3202/2003. Ωζηφζν, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3870/2010 πξνβιέπεηαη γηα πξψηε θνξά ε ζεζκηθή πιένλ ππνρξέσζε
ησλ ζπλδπαζκψλ λα δηαζέηνπλ εηδηθφ απηνηειή Αξηζκό Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ ΑΦΜ,
ν νπνίνο εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ ζπλδπαζκνχ απφ ηελ νηθεία Γ.Ο.Τ. Γηα ηελ έθδνζή ηνπ,
ππνβάιιεηαη ζηελ νηθεία Γ.Ο.Τ. ζρεηηθή γξαπηή δήισζε απφ ηνλ επηθεθαιήο ηνπ
ζπλδπαζκνχ ή ηνλ δηαρεηξηζηή, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε επσλπκία ηνπ ζπλδπαζκνχ θαη ην
φλνκα ηνπ επηθεθαιήο απηνχ.
Ο ΑΦΜ ηνπ ζπλδπαζκνχ ηζρχεη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη
δεκνηηθήο πεξηφδνπ θαη δηαθόπηεηαη α) ζε πεξίπησζε κε αλαθήξπμεο ηνπ ζπλδπαζκνχ β)
κε ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ.
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8.2 Βηβιία εζόδσλ - δαπαλώλ
Άρθρο 9: Θεζπίδεηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδπαζκψλ λα ηεξνχλ εηδηθό απιόηππν
βηβιίν εζόδσλ – δαπαλώλ, ην νπνίν ζεσξείηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο πξνεθινγηθήο
πεξηφδνπ απφ ηελ Α’ Γ.Ο.Τ. ηεο έδξαο ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο ή ηνπ δήκνπ. ην βηβιίν
απηφ, θαηαγξάθνληαη πιένλ ην νλνκαηεπώλπκν, ην παηξώλπκν, ν ΑΦΜ θαη ν ΑΓΣ ή
δηαβαηεξίνπ φζσλ θαηαβάιινπλ ζην ζπλδπαζκφ νπνηνδήπνηε

πνζό, θαζψο θαη ηα

αηνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζψπσλ πξνο ηα νπνία θαηαβάιιεηαη νπνηαδήπνηε δαπάλε απφ ην
ζπλδπαζκφ. Κάζε νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή εκθαίλεηαη κέζσ παξαζηαηηθψλ. Αληίγξαθν ηνπ
βηβιίνπ απηνχ, απνζηέιιεηαη εληόο 30 εκεξώλ απφ ηελ εκέξα ησλ εθινγψλ ζηελ Δπηηξνπή
Διέγρνπ Γαπαλψλ θαη Δθινγηθψλ Παξαβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λφκνπ απηνχ.
Δπηπξφζζεηα, νη ζπλδπαζκνί σο πξόζσπα, έρνπλ θαη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ
νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (Π.Γ.186/1992). ε
πεξίπησζε πνπ νη ζπλδπαζκνί πξέπεη λα ηεξνχλ βηβιίν εζφδσλ-εμφδσλ κε βάζε ην Κ.Β..,
δελ απαηηείηαη ε ηήξεζε απηνχ εθφζνλ ην βηβιίν εζφδσλ – δαπαλψλ ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ
είλαη ζχκθσλν κε ηα νξηδφκελα ζην Κ.Β.. θαη ζεσξεκέλν απφ ηε Γ.Ο.Τ.
8.3. Γεκνζηνπνίεζε εζόδσλ – δαπαλώλ ζηελ Κεληξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ
ΤΠ.Δ.Α.Ζ.Γ
Άρθρο 10: Με ην άξζξν απηφ, επηρεηξείηαη γηα πξψηε θνξά κηα ξηδνζπαζηηθή ηνκή ζην
θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ
ζηηο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο, ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηελ επηηαθηηθή ζεζκηθή θαη
θνηλσληθή αλάγθε γηα δεκνζηφηεηα θαη δηαθάλεηα ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπο. Γηα ην
ζθνπφ απηφ, ζα δεκηνπξγεζεί ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κηα Κεληξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο νπνίαο
νη ζπλδπαζκνί θαη ππνςήθηνη ζα αλαξηνχλ ηα έζνδα, ηηο δαπάλεο ηνπο θαη ηα νηθεία
παξαζηαηηθά.
Ζ ππνρξέσζε απηή δελ ηζρύεη γηα ζπλδπαζκνχο θαη ππνςεθίνπο ζε δήκνπο κέρξη
10.000 θαηνίθνπο.
Γχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ
αλαθήξπμε ζπλδπαζκψλ, δει. απφ 7 επηεκβξίνπ κέρξη 23 Οθησβξίνπ 2010, νη
επηθεθαιήο ησλ ζπλδπαζκψλ ή νη δηαρεηξηζηέο ηνπο νθείινπλ λα δεηήζνπλ ηνλ εηδηθό
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θσδηθό πξόζβαζεο πξνθεηκέλνπ λα αλαξηήζνπλ ηα έζνδα θαη ηηο δαπάλεο ηνπο ζηε Βάζε
απηή.
Ζ κε ηήξεζε ηεο αλσηέξσ ππνρξέσζεο, ή ε απφθξπςε ή παξαπνίεζε ησλ
νηθνλνκηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, ζπλεπάγεηαη ηηο αληίζηνηρεο θπξψζεηο ή αθόκε θαη έθπησζε
ηνπ επηθεθαιήο θαη ησλ ππνςεθίσλ ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ δαπαλψλ ηνπο θαηά 1/3
ηνπ αλσηάηνπ επηηξεπφκελνπ νξίνπ απηψλ.
Δηδηθά γηα ηηο πξνζερείο δεκνηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο εθινγέο, ε ππνρξέσζε
αλάξηεζεο ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ησλ ζπλδπαζκψλ αθνξά απηέο πνπ έρνπλ γίλεη κεηά
ηελ 9ε Απγνχζηνπ 2010, εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο ηνπ λ.
3870/2010.
Δηδηθφηεξεο ηερληθέο θαη δηαδηθαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ζα θαζνξηζηνχλ κε απόθαζε
ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.

8.4 Καηαζηάζεηο εζόδσλ – δαπαλώλ ησλ ζπλδπαζκώλ θαη ησλ ππνςεθίσλ
Με ηο άρθρο 11, νη επηθεθαιήο ππνςήθηνη πεξηθεξεηάξρεο θαη δήκαξρνη,
ππνρξενχληαη λα θαηαξηίζνπλ αλαιπηηθή θαηάζηαζε θαζψο θαη ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε
εθινγηθψλ εζφδσλ-δαπαλψλ, ηφζν γηα ηνπο αληίζηνηρνπο ζπλδπαζκνχο φζν θαη γηα
ινγαξηαζκφ ηνπο. Σηο ίδηεο θαηαζηάζεηο νθείινπλ λα θαηαξηίζνπλ θαη φζνη απφ ηνπο
ινηπνχο ππνςεθίνπο α) εμειέγεζαλ αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη πεξηθεξεηαθνί θαη δεκνηηθνί
ζχκβνπινη β) νη πέληε (5) πξψηνη αλαπιεξσκαηηθνί ησλ ζπλδπαζκψλ γ) φζνη ηπρφλ
αλαδεηρζνχλ ζχκβνπινη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηθεξεηαθήο ή δεκνηηθήο πεξηφδνπ θαη δ)
νη ζπλδπαζκνί θαη ππνςήθηνη εηο βάξνο ησλ νπνίσλ έρεη ππνβιεζεί θαηαγγειία γηα
ππέξβαζε ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ εθινγηθψλ δαπαλψλ ζηελ νηθεία Δπηηξνπή. Με ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ απηνχ, πξνβιέπνληαη θαη νη ζρεηηθέο πξνζεζκίεο γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο
γ’ θαη δ’.
Ζ αλαιπηηθή θαηάζηαζε εζφδσλ – δαπαλψλ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη ηα
αληίζηνηρα παξαζηαηηθά θαη αλαγξάθνληαη ην νλνκαηεπψλπκν φζσλ εηζέθεξαλ
νπνηνδήπνηε πνζφ, θαζψο θαη ε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε, ππνβάιινληαη εληόο ηξηάληα
(30) εκεξώλ από ηελ αλαθήξπμε ησλ επηηπρόλησλ ζπλδπαζκψλ θαη ππνςεθίσλ απφ ην
νηθείν πξσηνδηθείν, ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ Γαπαλψλ θαη Δθινγηθψλ Παξαβάζεσλ ηνπ
άξζξνπ

12. Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη
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Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, θαζνξίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηνλ ηξφπν
ζχληαμεο ηεο αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο ζπλδπαζκψλ θαη ππνςεθίσλ.

9. ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΑΠΑΝΧΝ ΚΑΙ ΔΚΛΟΓΙΚΧΝ ΠΑΡΑΒΑΔΧΝ

Με ην άξζξν 12 ηνπ λφκνπ απηνχ ζπγρσλεχνληαη νη Δπηηξνπέο Διέγρνπ Γαπαλψλ
θαη νη Δπηηξνπέο Διέγρνπ Δθινγηθψλ Παξαβάζεσλ ηνπ Ν.3202/2003, νη αξκνδηφηεηεο ησλ
νπνίσλ ζα αζθνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ Γαπαλψλ θαη Δθινγηθψλ Παξαβάζεσλ,
πνπ απνηειεί εληαίν δηθαηνδνηηθφ θαη ειεγθηηθφ φξγαλν. πγθξνηείηαη ζηελ έδξα ηεο
πεξηθέξεηαο κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα κε ηελ έλαξμε ηεο πξνεθινγηθήο
πεξηφδνπ, δειαδή 4 κήλεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ. Δηδηθά φκσο γηα ηηο πξνζερείο
εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ 2010, ε πξνεθινγηθή πεξίνδνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
Ν.3870/2010, δει. απφ ηελ 9ε Απγνχζηνπ 2010, νπφηε θαη πξέπεη λα ζπγθξνηεζνχλ νη
αλσηέξσ Δπηηξνπέο (άξζξν 1 παξ.6 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ).
Με ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, επηρεηξείηαη κηα πην αληηθεηκεληθή θαη
ακεξόιεπηε πξνζέγγηζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ, δνζέληνο φηη ε ζχλζεζε ηεο
Δπηηξνπήο ζπλίζηαηαη απφ εθπξνζψπνπο ηνπ δηθαζηηθνχ θαη ηνπ λνκηθνχ θιάδνπ, ησλ
πεξηθεξεηαθψλ θξαηηθψλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ θνξέσλ ηεο απηνδηνίθεζεο.
Δηδηθφηεξα: Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο είλαη Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ηεο έδξαο
ηεο Πεξηθέξεηαο θαη

κέιε έλαο εθπξφζσπνο (κέινο) ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ

Κξάηνπο, ν επίηξνπνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο έδξαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ν
Πξντζηάκελνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ .Γ.Ο.Δ. (θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη απηή ε Τπεξεζία, ν
Πξντζηάκελνο ηεο Α’ Γ.Ο.Τ.) ζηελ έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη εθπξφζσπνη ηεο Σ.Δ.Γ.Κ. θαη
ηεο Δ.Ν.Α.Δ. θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο ζπδήηεζεο θαη ππφ ηελ
πξνυπφζεζε λα κελ είλαη ππνςήθηνη.
Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε νξζή θαη πηζηή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ
απηνχ θαη ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο φξνπο δηεμαγσγήο ηνπ
πξνεθινγηθνχ αγψλα θαη εηδηθφηεξα ζπλίζηαηαη α) ζηνλ έιεγρν ησλ θαηαγγειηώλ πνπ
έρνπλ ππνβιεζεί ζε απηή κέρξη θαη ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο, ζρεηηθά κε ηελ
πξνεθινγηθή πξνβνιή ησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
είλαη έγγξαθεο θαη επψλπκεο β) ζηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ ησλ ζπλδπαζκώλ θαη ησλ
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ππνςεθίσλ, δειαδή ησλ βηβιίσλ, ησλ νηθείσλ παξαζηαηηθψλ, ησλ ηξαπεδηθψλ
ινγαξηαζκψλ, ησλ αλαιπηηθψλ θαη ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ εζφδσλ δαπαλψλ, θαζψο
θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηήξεζεο ηεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ
Κεληξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ ΤΠ.Δ.Α.Ζ.Γ.
ε θάζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ λφκνπ, αζθείηαη ην δηθαίσκα
ηεο πξνεγνχκελεο αθξφαζεο γηα ηνπο θαηαγγειιφκελνπο ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε κε ηελ
παξνπζία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ. ε δεκφζηα επίζεο ζπλεδξίαζε, ε Δπηηξνπή
αλαθνηλψλεη ηελ αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο. Ο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο αλαξηώληαη
ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο.
Ζ Δπηηξνπή νινθιεξώλεη ην έξγν ηεο γηα ηνπο ζπλδπαζκνχο εληόο 5 κελώλ θαη
γηα ηνπο ππνςεθίνπο εληόο 10 κελώλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ.
Καζήθνληα γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ηεο Δπηηξνπήο αζθνχληαη από 5
απνζπαζκέλνπο ππαιιήινπο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ.
Με ηα άξζξα 13, 14, 15 θαη 16 ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ην ειεγθηηθφ έξγν
ηεο Δπηηξνπήο, ηε δηαπίζησζε ηπρφλ παξαβάζεσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ηελ
επηβνιή ησλ αληίζηνηρσλ θπξώζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο έθπησζεο απφ ηα
αηξεηά αμηψκαηα.

Σέινο, παξαθαινχληαη νη θ.θ. Γεληθνί Γξακκαηείο Πεξηθεξεηψλ λα θνηλνπνηήζνπλ
ηελ παξνχζα εγθχθιην θαη ην Ν.3870/2010 ζηηο Δπηηξνπέο Διέγρνπ Γαπαλψλ θαη
Δθινγηθψλ Παξαβάζεσλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο. Παξαθαινχληαη αθφκε θαη γηα ηελ
αλάξηεζή ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα ηνπο.
Οη θ.θ. Γήκαξρνη θαη Ννκάξρεο παξαθαινχληαη επίζεο λα θξνληίζνπλ γηα ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζαο θαη ηνπ Ν.3870/2010 ζηα δεκνηηθά θαη λνκαξρηαθά
ζπκβνύιηα πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ γηα ην πεξηερφκελφ ηνπο, θαζώο θαη γηα ηελ
αλάξηεζή ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα ηνπο.
Δπίζεο, παξαθαινχληαη φινη νη αλσηέξσ γηα ηελ επξεία δεκνζηφηεηα ηνπ λένπ
απηνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θάλνληαο ρξήζε θάζε πξφζθνξνπ κέζνπ, θαζψο θαη γηα ηελ
παξνρή ζρεηηθήο πιεξνθφξεζεο πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν πνιίηε θαη ππνςήθην.
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πλεκκέλα ζαο ζηέιλνπκε γηα ηελ ελεκέξσζή ζαο αληίηππν ηνπ Ν.3870/2010.
Ζ παξνχζα δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ (www.ypes.gr).
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