
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 27651 
   Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κα-

τάστασης των εκλογικών εσόδων - δαπανών των 

συνδυασμών και των υποψήφιων περιφερειακών 

και δημοτικών συμβούλων στις αυτοδιοικητικές 

εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναλη-

πτικών της 2ας Ιουνίου 2019. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.3870/ 

2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων 
και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές 
εκλογές» (Α΄ 138).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4242/2014 «Ενι-
αίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 50).

3. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(Α΄112).

4. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργεί-
ου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄208).

5. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α΄ 180).

6. Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄160).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Η αναλυτική κατάσταση των εσόδων - δαπανών των 
συνδυασμών και των υποψηφίων, η οποία προβλέπεται 
στο άρθρο 11 του ν.3870/2010, περιλαμβάνει κατά κα-
τηγορίες τα εκλογικά τους έσοδα και δαπάνες.

2. Τα εκλογικά τους έσοδα κατά τα άρθρα 1 παρ. 1 και 2 
παρ. 1 του ν. 3870/2010 αναγράφονται σε πίνακα κατά 
κατηγορίες. Για κάθε ποσό που χορηγείται από φυσικά 
πρόσωπα στους συνδυασμούς και τους υποψηφίους, 
αναφέρεται και το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο 
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο αριθμός 
Δελτίου Ταυτότητος (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου του προσώ-
που αυτού. Για κάθε ποσό που χορηγείται από πολιτικά 
κόμματα ή/και συνασπισμούς κομμάτων στους συνδυα-
σμούς , αναφέρεται το όνομα και ο Α.Φ.Μ. του πολιτικού 
κόμματος ή/και του συνασπισμού κομμάτων.

3. Οι εκλογικές δαπάνες κατά τα άρθρα 1 παρ. 2 και 
2 παρ. 2 του ν. 3870/2010 αναγράφονται κατά κατηγο-
ρίες σε πίνακα, από τον οποίο προκύπτει το είδος της 
δαπάνης και κάθε σχετικό πληροφοριακό στοιχείο, κα-
θώς και τα αντίστοιχα παραστατικά. Στις δαπάνες αυτές 
περιλαμβάνονται πέραν των πραγματικών και εκείνες οι 
παροχές και διευκολύνσεις, των οποίων η αξία αποτιμά-
ται σε χρήμα σύμφωνα με την αριθ. 26329/08.04.2019 
(Β΄1236) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονομικών της παρ. 3 του άρθρου 1 και της παρ.4 του 
άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου.

4. Ειδικότερα, η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δα-
πανών συνδυασμών και υποψηφίων και η αντίστοιχη 
συγκεντρωτική κατάσταση καταρτίζονται σύμφωνα με 
τα υποδείγματα που περιέχονται στα παραρτήματα της 
παρούσας απόφασης και συνοδεύονται με τα αντίστοιχα 
παραστατικά.
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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02013041604190012*

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με τα συνημμένα παραρτήματα. 

 Αθήνα, 12 Απριλίου 2019

Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   
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