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ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ταχ. ∆ιεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας : 101 83
Πληροφορίες : Άγγελος Κουλός
Τηλέφωνα
: 213-1361196
FAX
: 213-1361167
ΘΕΜΑ: «Καθορισµός τεχνικών και διαδικαστικών ζητηµάτων, σχετικά µε την
οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης ∆εδοµένων, την παροχή πρόσβασης
σε αυτήν, τον τρόπο και τον χρόνο ενηµέρωσης για τα αναρτώµενα έσοδα και τις
δαπάνες των συνδυασµών και των υποψηφίων, τη διασφάλιση τήρησης των
προσωπικών δεδοµένων».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
1) Τα άρθρα 1,2,3 και 10 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ138A) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών
και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές».
2) Tην ανάγκη διασφάλισης πλήρους διαφάνειας στα οικονοµικά των συνδυασµών και
ενηµέρωσης των πολιτών για αυτά.
3) Το άρθρο 1 (κεφ Α’) του N. 4250/2014 ΦΕΚ Α΄ 74 ∆ιοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
4) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη
Αποφασίζουµε
Άρθρο 1
Λειτουργία Κεντρικής Βάσης ∆εδοµένων
Στην ιστοσελίδα των εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, (ekloges.ypes.gr) εγκαθίσταται
και λειτουργεί ιστοχώρος σχετικά µε την ανάρτηση των εσόδων και δαπανών των υποψηφίων
και των συνδυασµών όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/A’)
«Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές
και δηµοτικές εκλογές». Οι υποψήφιοι και οι συνδυασµοί προκειµένου να εισάγουν τα έσοδα
και τα έξοδα, όπως ορίζεται στις επόµενες παραγράφους, χρησιµοποιούν τη διεύθυνση
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http://ekloges.ypes.gr/. Στην ίδια διεύθυνση οι πολίτες µπορούν να πληροφορούνται για τα
έσοδα και τα έξοδα των συνδυασµών. Σχετικοί σύνδεσµοι τοποθετούνται και στην κεντρική
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr)
Άρθρο 2
∆ιαδικασία Παροχής Πρόσβασης
1.

Κάθε συνδυασµός για τις Περιφερειακές Εκλογές και για ∆ήµους µε πληθυσµό άνω

των 10.000 κατοίκων υποχρεούται στη λήψη κωδικού πρόσβασης στην Κεντρική Βάση
∆εδοµένων Εκλογικών ∆απανών. (ΚΕ.Β.∆.Ε.∆.). Για συνδυασµούς σε ∆ήµους µε πληθυσµό
µικρότερο των 10.000 κατοίκων, η λήψη κωδικού πρόσβασης δεν είναι υποχρεωτική. Οι
συνδυασµοί αυτοί µπορούν να λαµβάνουν προαιρετικά κωδικό πρόσβασης, ακολουθώντας
τη διαδικασία που ισχύει και για τους υπόλοιπους υπόχρεους.
2.

Οι συνδυασµοί οφείλουν να ζητήσουν τον κωδικό πρόσβασης προκειµένου να

αναρτήσουν τα έσοδα και τις δαπάνες τους στη βάση αυτή από την έναρξη της λειτουργίας
της βάσης δεδοµένων και το αργότερο µέχρι την ανακήρυξη των συνδυασµών.
3.

Για τους υποψηφίους περιφερειακούς και δηµοτικούς συµβούλους, η διαχείριση των

εσόδων και των συνδυασµών γίνεται µε χρήση του κωδικού πρόσβασης που λαµβάνει ο
συνδυασµός και δεν επιτρέπεται η µεµονωµένη λήψη κωδικού από το Υπουργείο
Εσωτερικών.
4.

Για τη λήψη του κωδικού πρόσβασης ο επικεφαλής του συνδυασµού ή ο διαχειριστής

του συνδυασµού ή άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό, εισέρχεται
στην ιστοσελίδα http://ekloges.ypes.gr/ και επιλέγει τον σύνδεσµο «∆ιαφάνεια». Ακολούθως
εισέρχεται στο σύστηµα ∆ιαχείρισης και ακολουθεί τον σύνδεσµο «Εγγραφή». Στη συνέχεια
εισάγει το ∆ήµο ή την Περιφέρεια στους οποίους πρόκειται να ανακηρυχθεί ο συνδυασµός,
την ονοµασία αυτού και το ονοµατεπώνυµο του επικεφαλής του συνδυασµού. Κατόπιν,
καταχωρίζονται τα πλήρη στοιχεία του διαχειριστή του συνδυασµού (Ονοµατεπώνυµο,
Πατρώνυµο, Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας, Ιδιότητα, τηλέφωνα επικοινωνίας, email). Από τη
στιγµή αυτή ο λήπτης του ανωτέρω κωδικού µπορεί να εισάγει στοιχεία στην ΚΕ.Β.∆.Ε.∆.,
αλλά δεν µπορεί να τα δηµοσιοποιήσει πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης.
5.

Με τη συµπλήρωση των ανωτέρω στοιχείων, η ΚΕ.Β.∆.Ε.∆ αποστέλλει αυτοµάτως

στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί προσυµπληρωµένη αίτηση χορήγησης
κωδικού πιστοποίησης, την οποία ο διαχειριστής του συνδυασµού αφού υπογράψει και
βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής του, οφείλει να αποστείλει µαζί µε το έντυπο διάθεσης
του Αριθµού Φορολογικού Μητρώου και ευκρινές αντίγραφο της ταυτότητας του, στην
∆ιεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. του Υπουργείου Εσωτερικών, Ευαγγελιστρίας 2,
Αθήνα 101 83.
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6.

Με την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πιστοποίησης από τις

υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, αποστέλλεται Σύντοµο Μήνυµα Κειµένου (SMS) στο
κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει ο διαχειριστής του συνδυασµού, το οποίο περιέχει τον
κωδικό πιστοποίησης και ο οποίος είναι απαραίτητος για τη δηµοσιοποίηση των εσόδων και
των δαπανών των υποψηφίων.
7.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι

υποβλήθηκαν αλλοιωµένα φωτοαντίγραφα, εκτός από την ποινική ευθύνη που υπέχει ο
υπαίτιος κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν 1599/1986, εφόσον η πράξη αυτή
δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη, η πράξη, για την έκδοση της οποίας
χρησιµοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, θα ανακαλείται αµέσως.
Άρθρο 3
Καταχώρηση Στοιχείων Συνδυασµού και Υποψηφίων
1.

Με τη λήψη του κωδικού πρόσβασης στη KΕ.Β.∆.Ε.∆. ο διαχειριστής του συνδυασµού

µπορεί µε ευθύνη του να δώσει δυνατότητα πρόσβασης και σε άλλους χρήστες, οι οποίοι θα
µπορούν να καταχωρίζουν στοιχεία για λογαριασµό και εκ µέρους του συνδυασµού και των
υποψηφίων. Ο διαχειριστής µπορεί, κατά βούλησή του, να περιορίσει στους νέους αυτούς
χρήστες τη δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων µόνο για ένα υποσύνολο των υποψηφίων. Σε
κάθε περίπτωση όµως οι νέες εισαγωγές δεδοµένων στη ΚΕ.Β.∆.Ε.∆, οι διαγραφές ή οι
µεταβολές αυτών που γίνονται από τους ανωτέρω χρήστες δεσµεύουν το συνδυασµό.
2.

Ο διαχειριστής του συνδυασµού ή άλλος εξουσιοδοτηµένος χρήστης εισάγει σε ειδική

φόρµα της εφαρµογής τα στοιχεία όλων των υποψηφίων δηµοτικών ή περιφερειακών
συµβούλων

καθώς

και

τα

στοιχεία

των

επικεφαλής

των

συνδυασµών

και

των

αντιπεριφερειαρχών µε ένδειξη της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία είναι υποψήφιοι. Είναι
δυνατόν να εισαχθούν και τα ονόµατα των υποψηφίων συµβούλων των τοπικών ή δηµοτικών
κοινοτήτων. Η εισαγωγή τους στο σύστηµα αποσκοπεί στην ενηµέρωση του κοινού, όσον
αφορά τη σύνθεση του ψηφοδελτίου.
3.

Με ευθύνη του διαχειριστή του συνδυασµού ή άλλου εξουσιοδοτηµένου χρήστη,

αµέσως µετά την ανακήρυξη των υποψηφίων από το αρµόδιο δικαστήριο, επικαιροποιούνται
τα στοιχεία των υποψηφίων που έχουν εισαχθεί στην ΚΕ.Β.∆.Ε.∆.
4.

Ο διαχειριστής του συνδυασµού ή άλλος εξουσιοδοτηµένος χρήστης εισάγει σε ειδική

φόρµα τους τραπεζικούς λογαριασµούς που έχει ανοίξει ο συνδυασµός, κατά την έννοια του
άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 3870/2010, αναφέροντας το πιστωτικό ίδρυµα, στο οποίο έχει
ανοιχθεί ο τραπεζικός λογαριασµός και µία σύντοµη περιγραφή αυτού. ∆εν είναι υποχρεωτική
η αναγραφή του αριθµού του ανωτέρω τραπεζικού λογαριασµού.
5.

Ο διαχειριστής του συνδυασµού ή άλλος εξουσιοδοτηµένος χρήστης εισάγει σε ειδική

φόρµα τη σειρά, τον αριθµό του πρώτου και του τελευταίου θεωρηµένου από τη ∆ΟΥ
3
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διπλότυπου εισιτηρίου εισόδου για εκδηλώσεις κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 5 του Ν.
3870/2010 καθώς και την τιµή του εισιτηρίου. Σε περίπτωση που θεωρούνται διαφορετικές
σειρές εισιτηρίων, τότε γίνονται οι ανάλογες αναλυτικές εγγραφές.
Άρθρο 4
Καταχώρηση Εσόδων Συνδυασµών
1.

Ο διαχειριστής ή άλλος εξουσιοδοτηµένος χρήστης εισάγει για το συνδυασµό ή για

µεµονωµένο υποψήφιο το σύνολο του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων ανά ηµεροµηνία
και ανά τραπεζικό λογαριασµό.
2.

Ο διαχειριστής ή άλλος εξουσιοδοτηµένος χρήστης εισάγει στην ΚΕ.Β.∆.Ε.∆. ανά

εκδήλωση τα διπλότυπα εισιτήρια εισόδου που διέθεσε ο συνδυασµός ή ο υποψήφιος. Η
καταχώρηση γίνεται µε αναγραφή του πρώτου και του τελευταίου αριθµού των διπλοτύπων
εισιτηρίων εισόδου ανά σειρά. Η εφαρµογή λογισµικού υπολογίζει αυτόµατα το συνολικό
ύψος των εισπράξεων ανά εκδήλωση. Ταυτόχρονα ο χρήστης της εφαρµογής ορίζει και τον
τραπεζικό λογαριασµό του συνδυασµού, στον οποίον έγινε η κατάθεση του ανωτέρω
συνολικού ποσού.
Άρθρο 5
Καταχώρηση Εκλογικών ∆απανών Συνδυασµών
1.

Ο διαχειριστής ή άλλος εξουσιοδοτηµένος χρήστης εισάγει για το συνδυασµό ή για

µεµονωµένο υποψήφιο αναλυτικά κάθε εκλογική δαπάνη, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 2
και άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3870/2010, µε ιδιαίτερη ανάλυση ανά κατηγορία δαπάνης και
µνηµονεύοντας τα αντίστοιχα παραστατικά.
2.

Παροχές σε είδος οι οποίες αποτιµώνται όπως ορίζει η ΚΥΑ του άρθρου 1 παρ. 3 του

Ν. 3870/2010, εισάγεται µε ειδική ένδειξη στην ΚΕ.Β.∆.Ε.∆. Η αποτίµηση σε χρήµα των
ανωτέρω παροχών εισάγονται αυτοµάτως από την εφαρµογή και ως εκλογικό έσοδο χωρίς
να απαιτείται περαιτέρω ενέργεια του χρήστη.
3.

Ο διαχειριστής ή άλλος εξουσιοδοτηµένος χρήστης µετά την καταχώρηση των

δαπανών και εφόσον γίνει η σχετική κίνηση και στον τραπεζικό λογαριασµό µεταγενέστερα
συνδέει κάθε δαπάνη µε τον τραπεζικό λογαριασµό µέσω του οποίου έγινε η πληρωµή κατ’
εφαρµογή και µε την επιφύλαξη του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 3870/2010.
Άρθρο 6
∆ηµοσιοποίηση των Στοιχείων
Ο διαχειριστής του συνδυασµού είναι αποκλειστικά αρµόδιος να εγκρίνει από τον πίνακα των
εσόδων και των δαπανών που έχουν εισαχθεί στη ΚΕ.Β.∆.Ε.∆. αυτές τις οποίες υποχρεούται
να δηµοσιεύσει, αφού έχει ελέγξει το περιεχόµενό τους. Η δηµοσίευση των στοιχείων είναι
4

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΝ-ΦΡΓ

δυνατή αποκλειστικά και µόνο µε τη χρήση του κωδικού πιστοποίησης της παρ. 5 του
άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 7
Χρονικό ∆ιάστηµα Ενηµέρωσης των Εσόδων και των ∆απανών από τους
Συνδυασµούς και τους Υποψηφίους
1.

Οι συνδυασµοί και οι υποψήφιοι αυτών οφείλουν εντός επτά (7) ηµερών από την

πραγµατοποίηση των εκλογικών δαπανών ή των εσόδων να εισάγουν στην ΚΕ.Β.∆.Ε.∆. τις
αντίστοιχες εγγραφές, όπως ορίζεται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσης.
2.

Ειδικά για τις εκλογικές δαπάνες και τα έσοδα που πραγµατοποιήθηκαν από την

έναρξη της προεκλογικής περιόδου, και µέχρι την έναρξη λειτουργίας της βάσης δεδοµένων,
αυτά εισάγονται το αργότερο µέχρι την ανακήρυξη των συνδυασµών.
3.

Η σύνδεση των δαπανών µε τον τραπεζικό λογαριασµό, µέσω του οποίου

εξοφλήθηκαν οι δαπάνες, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας, µπορεί να
γίνει έως και 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής των εκλογών.
4.

Σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών, οι µετέχοντες συνδυασµοί µπορούν να

εισάγουν εντός επτά (7) ηµερών από την πραγµατοποίησή τους τα εκλογικά έσοδα και τις
δαπάνες τα οποία γίνονται µεταξύ της εβδοµάδας που µεσολαβεί µεταξύ των δύο εκλογών.
Το αντίστοιχο διάστηµα για την περαίωση της διαδικασίας της ανωτέρω παραγράφου
επεκτείνεται κατά µία εβδοµάδα.
Άρθρο 8
∆ηµόσια Πρόσβαση στα ∆εδοµένα
1.
των

Οι πολίτες µπορούν να έχουν απευθείας πρόσβαση στα δηµοσιοποιηµένα δεδοµένα
συνδυασµών

και

των

υποψηφίων

µέσα

από

την

ηλεκτρονική

διεύθυνση

http://ekloges.ypes.gr/ στην επιλογή «∆ιαφάνεια».
2.

Τα έσοδα των συνδυασµών εµφανίζονται συγκεντρωτικά ανά ηµεροµηνία και ανά

τραπεζικό ίδρυµα. Αντίστοιχα, οι παροχές σε είδος, οι οποίες αποτιµώνται σε χρήµατα,
εµφανίζονται στη συγκεκριµένη διεύθυνση.
3.

Τα διπλότυπα, θεωρηµένα από τη ∆ΟΥ, εισιτήρια εισόδου εµφανίζονται επίσης

συγκεντρωτικά ανά εκδήλωση, µε την περιγραφή που έχει δοθεί από τους χρήστες της
εφαρµογής.
4.

Τα έξοδα των συνδυασµών εµφανίζονται όπως ακριβώς έχουν αυτά καταχωριστεί

από τους συνδυασµούς, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας.
5.

Οι λίστες των υποψηφίων των συνδυασµών, συµπεριλαµβανοµένων και των

επικεφαλής και των άµεσα αιρετών αντιπεριφερειαρχών, εµφανίζονται αναλυτικά ανά
εκλογική περιφέρεια ή δήµο, εφόσον έχουν εισαχθεί και οι αντίστοιχοι υποψήφιοι. Από τα
5
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στοιχεία των υποψηφίων εµφανίζονται αναλυτικά το ονοµατεπώνυµό τους, το πατρώνυµο και
η εκλογική περιφέρεια που είναι υποψήφιοι. Ο πολίτης δύναται να έχει πρόσβαση στο
σύνολο των υποψηφίων αναλυτικά για έναν συγκεκριµένο ∆ήµο ή µία Περιφέρεια.
Άρθρο 9
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ’αριθ. πρωτ 50038/3-9-2010 (Β΄
1389) απόφασή µας.
Άρθρο 10
H απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

κ.κ. Γεν. Γραµµατείς Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων
κ.κ. Περιφεριάρχες
κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες - Εδρες Νοµών
κ.κ. ∆ηµάρχους
Υπουργείο Οικονοµικών Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων
Υπουργείο Οικονοµικών Τµήµα Μητρώου
Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Εθνικό Τυπογραφείο - ∆ιεύθυνση Εκδόσεων
Καποδιστρίου 34
Τ.Κ. 104 32
παρακαλούµενο για τη δηµοσίευση
9. Ένωση Περιφερειών Ελλάδας -ΕΝΠΕ
Μεσογείων 15
Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ
10. Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας -ΚΕ∆Ε
Ακαδηµίας 65 και Γενναδίου 8
Τ.Κ. 106 78 ΑΘΗΝΑ

11. Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων (ΠΕ∆)
Τ.Κ. 106 80 ΕΝΤΑΥΘΑ
12. ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.∆)

Λεωφ. Συγγρού 340- Τ.Κ. 176 73 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
13. ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
Πλατεία Ελευθερίας 1 – Τ.Κ. 105 53
14. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
Χαριλάου Τρικούπη 50 – Τ.Κ. 106 80 ΑΘΗΝΑ
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15. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ – ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
Χαροκόπου 2 και Λ. Συγγρού 196- Τ.Κ. 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
16. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
Μεσογείων 131 – Τ.Κ. 115 26
17. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Αγίου Κωνσταντίνου 40 – Τ.Κ. 104 37 ΑΘΗΝΑ
18. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Λεωφ. Ηρακλείου 145 – Τ.Κ. 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ
19. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
Πλατεία Ελευθερίας 14 – Τ.Κ. 105 53 ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο. Αναπλ. Υπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα
4. Γεν. ∆/ντη Αναπτ. Προγραµµάτων
5. ∆/νση Μηχ/σης και Η.Ε.Σ
6. ∆/νση Εκλογών
7. ∆/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ
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