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ΘΕΜΑ: Καθορισµός των κατηγοριών παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες 

συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες των συνδυασµών και των 

υποψήφιων περιφερειακών και δηµοτικών συµβούλων στις αυτοδιοικητικές 

εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019  

κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. 

 

ΚΟΙΝΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 'Έχοντας υπόψη : 

 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ. 116 ν. 4604/2019  «Προώθηση της 

ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέµηση της έµφυλης βίας - 

Ρυθµίσεις για την απονοµή Ιθαγένειας – ∆ιατάξεις σχετικές µε τις εκλογές στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις»  (A΄50), της παρ. 3 του άρθρ. 1 και της παρ. 4 του 

αρθρ. 2 του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος 

αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές» (Α΄ 138).  
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2. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄112). 

3. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και µετονοµασία του Υπουργείου ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 

Τουρισµού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µετονοµασία Υπουργείου Εσωτερικών και 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Τουρισµού και Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων» (Α΄208). 

4. Του Π.∆. 88/2018 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α΄160). 

5. Της µε αριθµ. Υ29/8.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 

2168). 

6. Του  π.δ. 141/2017 «Οργανισµός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180). 

 7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του πδ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98). 

8. Την 253/22.03.2019 γνώµη της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.). 

 9. Την 293/13.03.2019 γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Ε.).  

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 

   

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 

 1. Παροχές και διευκολύνσεις, που αποτιµώνται σε χρήµα και συνυπολογίζονται 

στις εκλογικές δαπάνες των περιφερειακών και δηµοτικών συνδυασµών και των 

υποψήφιων περιφερειακών και δηµοτικών συµβούλων, αποτελούν η διάθεση ή 

παραχώρηση δωρεάν ή µε µειωµένο αντάλλαγµα αγαθών και υπηρεσιών που αφορούν: 

 α) Τη χρήση από τους συνδυασµούς ακινήτων ως εκλογικών κέντρων για όσο 

χρόνο χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. 
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  β) Τη χρήση από τους συνδυασµούς αιθουσών ή άλλων κλειστών χώρων 

χωρητικότητας άνω των πεντακοσίων ατόµων για τη διοργάνωση κάθε είδους 

εκδηλώσεων. 

 γ) Την έκδοση εντύπων προεκλογικού περιεχοµένου και τα ταχυδροµικά τέλη για 

την αποστολή τους.  

 δ) Την καταχώρηση και προβολή διαφηµιστικών µηνυµάτων στον τύπο, τα 

ραδιοτηλεοπτικά µέσα καθώς και διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες. 

 ε) Τη χρησιµοποίηση υπηρεσιών που παρέχονται από επιχειρήσεις διαφηµίσεων 

και δηµοσίων σχέσεων. 

 

  2. Η αξία των υπηρεσιών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αποτιµάται ως 

εξής: 

 α) Το συνολικό µίσθωµα για τη χρήση ακινήτων ως εκλογικών κέντρων 

καθορίζεται µε βάση τον ΟΤΑ στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο ως ακολούθως: 

αα) Σε ΟΤΑ  µε πληθυσµό µέχρι 25.000 κατοίκων η δαπάνη µίσθωσης προσδιορίζεται 

σε 2.000€ 

ββ) Σε ΟΤΑ  µε πληθυσµό από 25.001 έως 50.000 κατοίκους κατοίκων η δαπάνη 

µίσθωσης προσδιορίζεται σε 3.000 € 

γγ) Σε ΟΤΑ µε πληθυσµό από 50.001 έως 75.000 κατοίκους κατοίκων η δαπάνη 

µίσθωσης προσδιορίζεται σε 5.000€ 

δδ) Σε ΟΤΑ  µε πληθυσµό από 75.001 έως 100.000 κατοίκους κατοίκων η δαπάνη 

µίσθωσης προσδιορίζεται σε 5.500 € 

εε) Σε ΟΤΑ  µε πληθυσµό άνω των 100.000 κατοίκων  η δαπάνη µίσθωσης 

προσδιορίζεται σε  6.000 € 

 β) Τίµηµα για την καταχώρηση µηνυµάτων θεωρείται το ποσό που προκύπτει 

από τον τιµοκατάλογο που υποβλήθηκε από το ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό ή 

από το έντυπο (εφηµερίδα ή περιοδικό) σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 12 

του ν. 2328/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε την το άρθρο 30 παρ.2 ν.4532/2018 

(Α΄63). Αν δεν έχει υποβληθεί τέτοιος κατάλογος τεκµαίρονται οι τιµές που 

προβλέπονται από την ίδια διάταξη για την περίπτωση αυτή. 

 Εφόσον έχει καθοριστεί ειδικό τιµολόγιο για τη διαφηµιστική καµπάνια των 

περιφερειακών και δηµοτικών συνδυασµών και των υποψηφίων περιφερειακών και 
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δηµοτικών συµβούλων στον τύπο ή τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα, λαµβάνονται υπόψη τα 

ποσά που προκύπτουν από το τιµολόγιο αυτό. Το ίδιο ισχύει και για την τιµολόγηση της 

προβολής µέσω διαδικτυακών τόπων ή ιστοσελίδων (αρθρ. 7 παρ. 6 του ν. 3870/2010).  

 γ) Αµοιβή, τίµηµα ή αντάλλαγµα για τις υπηρεσίες των περιπτώσεων β, γ και ε 

της προηγούµενης παραγράφου, θεωρείται το ποσό που καταβάλλεται, συνήθως, µε 

βάση τις αντίστοιχες τιµές της αγοράς. 

 

 3. Τα ποσά που προκύπτουν από την κατά τις παραπάνω παραγράφους 

αποτίµηση, περιλαµβάνονται στα βιβλία εσόδων – δαπανών των συνδυασµών σύµφωνα 

µε το άρθρο 9 του ν. 3870/2010 και στις αναλυτικές και συγκεντρωτικές καταστάσεις 

των περιφερειακών και δηµοτικών συνδυασµών καθώς και των υπόχρεων υποψηφίων 

σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ίδιου νόµου. Η αποτίµηση των παραπάνω παροχών και 

διευκολύνσεων γίνεται από τα κατά το άρθρο 8 του ν. 3870/2010 πρόσωπα και ο 

τελικός έλεγχος από την επιτροπή του άρθρου 12 του ίδιου νόµου. 

  

  4. Για την εφαρµογή του ν. 3870/2010 τεκµαίρεται ότι ο συνδυασµός ή ο 

υπόχρεος υποψήφιος κατέβαλε τα ποσά που προκύπτουν βάσει της προηγούµενης 

παραγράφου, εκτός αν από τα οικεία παραστατικά προκύπτει καταβολή ανώτερου 

ποσού. 

 

     Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

 

 

 

         ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. κκ. Συντονιστές 

Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων 
2. κκ. Περιφερειάρχες  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 
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3. κκ Αντιπεριφερειάρχες 
περιφερειακής ενότητας έδρας 
νοµών 

4. Περιφερειακές Ενότητες έδρας 
νοµών 

5. ∆ήµους της χώρας 
6. Ένωση Περιφερειών Ελλάδας 

(ΕΝ.Π.Ε.) 
 Μεσογείων 15, Τ.Κ. 115 26 
Αθήνα 
7. Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος 

(Κ.Ε.∆.Ε.) 
 Ακαδηµίας 65 & Γενναδίου 8  
     Τ.Κ. 106 78 Αθήνα 
8. Εθνικό Τυπογραφείο                                       

(για την δηµοσίευση της 
παρούσας)  

 
         ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 
3. Γεν. ∆/νση Εσωτερικών και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  
4. ∆/νση Οργάνωσης και 

Λειτουργίας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης  

5. ∆/νση Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης  

6. ∆/νση Εκλογών 
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