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ΘΔΜΑ: «Καζορηζκός ηετληθώλ θαη δηαδηθαζηηθώλ δεηεκάηφλ, ζτεηηθά κε ηελ
οργάλφζε θαη ιεηηοσργία ηες Κεληρηθής Βάζες Γεδοκέλφλ, ηελ παροτή πρόζβαζες
ζε ασηήλ, ηολ ηρόπο θαη ηολ τρόλο ελεκέρφζες γηα ηα αλαρηώκελα έζοδα θαη ηης
δαπάλες ηφλ ζσλδσαζκώλ θαη ηφλ σπουεθίφλ ζηης δεκοηηθές θαη περηθερεηαθές
εθιογές ηοσ Μαΐοσ 2019, θαζώς θαη ηε δηαζθάιηζε ηήρεζες ηφλ προζφπηθώλ
δεδοκέλφλ».
ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ,
Έρνληαο ππόςε:
1) Σα άξζξα 1,2,3 θαη 10 ηνπ Ν. 3870/2010 (ΦΔΚ138A) «Δθινγηθέο δαπάλεο ζπλδπαζκώλ
θαη ππνςεθίσλ θαη έιεγρνο απηώλ, θαηά ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη δεκνηηθέο εθινγέο».
2) Tελ αλάγθε δηαζθάιηζεο πιήξνπο δηαθάλεηαο ζηα νηθνλνκηθά ησλ ζπλδπαζκώλ θαη
ελεκέξσζεο ησλ πνιηηώλ γηα απηά.
3) Σν άξζξν 1 (θεθ Α’) ηνπ N. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74) Γηνηθεηηθέο απινπζηεύζεηο –
Καηαξγήζεηο,
4) Σν γεγνλόο όηη από ηελ παξνύζα δελ πξνθύπηεη δαπάλε
Αποθαζίδοσκε
Άρζρο 1
Λεηηοσργία Κεληρηθής Βάζες Γεδοκέλφλ
ηελ ηζηνζειίδα ησλ εθινγώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, (ekloges.ypes.gr) εγθαζίζηαηαη
θαη ιεηηνπξγεί ηζηνρώξνο ζρεηηθά κε ηελ αλάξηεζε ησλ εζόδσλ θαη δαπαλώλ ησλ ππνςεθίσλ
θαη ησλ ζπλδπαζκώλ όπσο πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 10 ηνπ Ν. 3870/2010 (ΦΔΚ138/A’)
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«Δθινγηθέο δαπάλεο ζπλδπαζκώλ θαη ππνςεθίσλ θαη έιεγρνο απηώλ, θαηά ηηο πεξηθεξεηαθέο
θαη δεκνηηθέο εθινγέο». Οη ππνςήθηνη θαη νη ζπλδπαζκνί πξνθεηκέλνπ λα εηζάγνπλ ηα έζνδα
θαη ηα έμνδα, όπσο νξίδεηαη ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο, ρξεζηκνπνηνύλ ηε δηεύζπλζε
http://ekloges.ypes.gr/. ηελ ίδηα δηεύζπλζε νη πνιίηεο κπνξνύλ λα πιεξνθνξνύληαη γηα ηα
έζνδα θαη ηα έμνδα ησλ ζπλδπαζκώλ. ρεηηθνί ζύλδεζκνη ηνπνζεηνύληαη θαη ζηελ θεληξηθή
ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ (www.ypes.gr)
Άρζρο 2
Γηαδηθαζία Παροτής Πρόζβαζες
1.

Κάζε ζπλδπαζκόο γηα ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δθινγέο θαη γηα Γήκνπο κε πιεζπζκό άλσ

ησλ 10.000 θαηνίθσλ ππνρξενύηαη ζηε ιήςε θσδηθνύ πξόζβαζεο ζηελ Κεληξηθή Βάζε
Γεδνκέλσλ Δθινγηθώλ Γαπαλώλ. (ΚΔ.Β.Γ.Δ.Γ.). Γηα ζπλδπαζκνύο ζε Γήκνπο κε πιεζπζκό
κηθξόηεξν ησλ 10.000 θαηνίθσλ, ε ιήςε θσδηθνύ πξόζβαζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Οη
ζπλδπαζκνί απηνί κπνξνύλ λα ιακβάλνπλ πξναηξεηηθά θσδηθό πξόζβαζεο, αθνινπζώληαο
ηε δηαδηθαζία πνπ ηζρύεη θαη γηα ηνπο ππόινηπνπο ππόρξενπο.
2.

Οη ζπλδπαζκνί νθείινπλ λα δεηήζνπλ ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο πξνθεηκέλνπ λα

αλαξηήζνπλ ηα έζνδα θαη ηηο δαπάλεο ηνπο ζηε βάζε απηή από ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο
ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ην αξγόηεξν κέρξη ηελ αλαθήξπμε ησλ ζπλδπαζκώλ.
3.

Γηα ηνπο ππνςεθίνπο πεξηθεξεηαθνύο θαη δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο, ε δηαρείξηζε ησλ

εζόδσλ θαη ησλ δαπαλώλ ησλ ζπλδπαζκώλ γίλεηαη κε ρξήζε ηνπ θσδηθνύ πξόζβαζεο πνπ
ιακβάλεη ν ζπλδπαζκόο θαη δελ επηηξέπεηαη ε κεκνλσκέλε ιήςε θσδηθνύ από ην Τπνπξγείν
Δζσηεξηθώλ.
4.

Γηα ηε ιήςε ηνπ θσδηθνύ πξόζβαζεο ν επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνύ ή ν δηαρεηξηζηήο

ηνπ ζπλδπαζκνύ ή άιιν πξόζσπν πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί γηα ην ζθνπό απηό,εηζέξρεηαη
ζηελ ηζηνζειίδα http://ekloges.ypes.gr/ θαη επηιέγεη ην ζύλδεζκν «Γηαθάλεηα». Αθνινύζσο
εηζέξρεηαη ζην ζύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη αθνινπζεί ην ζύλδεζκν «Δγγξαθή». ηε ζπλέρεηα
εηζάγεη ην Γήκν ή ηελ Πεξηθέξεηα πνπ πξόθεηηαη λα αλαθεξπρζεί ν ζπλδπαζκόο, ηελ
νλνκαζία απηνύ θαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνύ. Καηόπηλ,
θαηαρσξίδνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπλδπαζκνύ (Ολνκαηεπώλπκν,
Παηξώλπκν, Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο, Ιδηόηεηα, ηειέθσλα επηθνηλσλίαο, email). Ακέζσο
κεηά ηε ιήςε ηνπ αλσηέξσ θσδηθνύ κπνξεί λα εηζάγεη ζηνηρεία ζηελ ΚΔ.Β.Γ.Δ.Γ. αιιά δελ
κπνξεί λα ηα δεκνζηνπνηήζεη πξηλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο.
5.

Με ηε ζπκπιήξσζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, ε ΚΔ.Β.Γ.Δ.Γ απνζηέιιεη απηνκάησο

ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε πνπ έρεη δεισζεί πξνζπκπιεξσκέλε αίηεζε ρνξήγεζεο
θσδηθνύ πηζηνπνίεζεο, ηελ νπνία ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπλδπαζκνύ αθνύ ππνγξάςεη θαη
βεβαηώζεη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ, νθείιεη λα απνζηείιεη καδί κε ην έληππν απόδνζεο
ηνπ Αξηζκνύ Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ θαη επθξηλέο αληίγξαθν ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ, ζηελ
2
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Γηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Δπαγγειηζηξίαο 2,
Αζήλα 105 63.
6.

Με ηελ επηβεβαίσζε ηεο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο από ηηο

ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, απνζηέιιεηαη ύληνκν Μήλπκα Κεηκέλνπ (SMS) ζην
θηλεηό ηειέθσλν πνπ έρεη δειώζεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπλδπαζκνύ, ην νπνίν πεξηέρεη ηνλ
θσδηθό πηζηνπνίεζεο θαη ν νπνίνο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ εζόδσλ θαη
ησλ δαπαλώλ ησλ ππνςεθίσλ.
7.

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θαηά ηνλ ππνρξεσηηθό ή άιιν έιεγρν όηη

ππνβιήζεθαλ αιινησκέλα θσηναληίγξαθα, ν ππαίηηνο ππέρεη πνηληθή επζύλε θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 1599/1986, εθόζνλ ε πξάμε απηή δελ ηηκσξείηαη βαξύηεξα
από άιιε δηάηαμε, θαη ε πξάμε, γηα ηελ έθδνζε ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα
θσηναληίγξαθα απηά, ζα αλαθαιείηαη ακέζσο.
Άρζρο 3
Καηατώρεζε ηοητείφλ σλδσαζκού θαη Τπουεθίφλ
1.

Με ηε ιήςε ηνπ θσδηθνύ πξόζβαζεο ζηε KΔ.Β.Γ.Δ.Γ. ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπλδπαζκνύ

κπνξεί κε επζύλε ηνπ λα δώζεη δπλαηόηεηα πξόζβαζεο θαη ζε άιινπο ρξήζηεο, νη νπνίνη ζα
κπνξνύλ λα θαηαρσξίδνπλ ζηνηρεία γηα ινγαξηαζκό θαη εθ κέξνπο ηνπ ζπλδπαζκνύ θαη ησλ
ππνςεθίσλ. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί, θαηά βνύιεζή ηνπ, λα πεξηνξίζεη ζηνπο λένπο απηνύο
ρξήζηεο ηε δπλαηόηεηα εηζαγσγήο ζηνηρείσλ κόλν γηα έλα ππνζύλνιν ησλ ππνςεθίσλ. ε
θάζε πεξίπησζε όκσο νη εηζαγσγέο δεδνκέλσλ ζηε ΚΔ.Β.Γ.Δ.Γ, νη δηαγξαθέο ή νη κεηαβνιέο
απηώλ πνπ γίλνληαη από ηνπο αλσηέξσ ρξήζηεο δεζκεύνπλ ην ζπλδπαζκό.
2.

Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπλδπαζκνύ ή άιινο εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο εηζάγεη ζε εηδηθή

θόξκα ηεο εθαξκνγήο ηα ζηνηρεία όισλ ησλ ππνςεθίσλ δεκνηηθώλ ή πεξηθεξεηαθώλ
ζπκβνύισλ θαζώο θαη ηα ζηνηρεία ησλ επηθεθαιήο ησλ ζπλδπαζκώλ κε έλδεημε ηεο
εθινγηθήο πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία είλαη ππνςήθηνη.
3.

Με επζύλε ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπλδπαζκνύ ή άιινπ εμνπζηνδνηεκέλνπ ρξήζηε,

ακέζσο κεηά ηελ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ από ην αξκόδην δηθαζηήξην, επηθαηξνπνηνύληαη
ηα ζηνηρεία ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζηελ ΚΔ.Β.Γ.Δ.Γ.
4.

Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπλδπαζκνύ ή άιινο εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο εηζάγεη ζε εηδηθή

θόξκα ηνπο ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο πνπ έρεη αλνίμεη ν ζπλδπαζκόο,θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
άξζξνπ 1 παξ. 4 ηνπ Ν. 3870/2010,αλαθέξνληαο ην πηζησηηθό ίδξπκα, ζην νπνίν έρεη
αλνηρζεί ν ηξαπεδηθόο ινγαξηαζκόο θαη κία ζύληνκε πεξηγξαθή απηνύ. Γελ είλαη ππνρξεσηηθή
ε αλαγξαθή ηνπ αξηζκνύ ηνπ αλσηέξσ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ.
5.

Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπλδπαζκνύ ή άιινο εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο εηζάγεη ζε εηδηθή

θόξκα ηε ζεηξά, ηνλ αξηζκό ηνπ πξώηνπ θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζεσξεκέλνπ από ηε ΓΟΤ
δηπιόηππνπ εηζηηεξίνπ εηζόδνπ γηα εθδειώζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 5 ηνπ Ν.
3

ΑΔΑ: ΩΧΠΩ465ΧΘ7-4ΨΝ

3870/2010 θαζώο θαη ηελ ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ζεσξνύληαη δηαθνξεηηθέο
ζεηξέο εηζηηεξίσλ, ηόηε γίλνληαη νη αλάινγεο αλαιπηηθέο εγγξαθέο.
Άρζρο 4
Καηατώρεζε Δζόδφλ σλδσαζκώλ
1.

Ο δηαρεηξηζηήο ή άιινο εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο εηζάγεη γηα ην ζπλδπαζκό ή γηα

κεκνλσκέλν ππνςήθην ην ύςνο ηνπ ζπλόινπ ησλ ηξαπεδηθώλ θαηαζέζεσλ αλά εκεξνκελία
θαη αλά ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό.
2.

Ο δηαρεηξηζηήο ή άιινο εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο εηζάγεη ζηελ ΚΔ.Β.Γ.Δ.Γ. αλά

εθδήισζε ηα δηπιόηππα εηζηηήξηα εηζόδνπ πνπ δηέζεζε ν ζπλδπαζκόο ή ν ππνςήθηνο. Η
θαηαρώξεζε γίλεηαη κε αλαγξαθή ηνπ πξώηνπ θαη ηνπ ηειεπηαίνπ αξηζκνύ ησλ δηπινηύπσλ
εηζηηεξίσλ εηζόδνπ αλά ζεηξά. Η εθαξκνγή ινγηζκηθνύ ππνινγίδεη απηόκαηα ην ζπλνιηθό
ύςνο ησλ εηζπξάμεσλ αλά εθδήισζε. Σαπηόρξνλα ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο νξίδεη θαη ηνλ
ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ ζπλδπαζκνύ, ζηνλ νπνίνλ έγηλε ε θαηάζεζε ηνπ αλσηέξσ
ζπλνιηθνύ πνζνύ.
Άρζρο 5
Καηατώρεζε Δθιογηθώλ Γαπαλώλ σλδσαζκώλ
1.

Ο δηαρεηξηζηήο ή άιινο εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο εηζάγεη γηα ην ζπλδπαζκό ή γηα

κεκνλσκέλν ππνςήθην αλαιπηηθά θάζε εθινγηθή δαπάλε, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 παξ. 2
θαη άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ Ν. 3870/2010,κε ηδηαίηεξε αλάιπζε αλά θαηεγνξία δαπάλεο θαη
κλεκνλεύνληαο ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά.
2.

Παξνρέο ζε είδνο νη νπνίεο απνηηκώληαη όπσο νξίδεη ε ΚΤΑ ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 3 ηνπ

Ν. 3870/2010, εηζάγνληαη κε εηδηθή έλδεημε ζηελ ΚΔ.Β.Γ.Δ.Γ. Η απνηίκεζε ζε ρξήκα ησλ
αλσηέξσ παξνρώλ εηζάγεηαη απηνκάησο από ηελ εθαξκνγή θαη σο εθινγηθό έζνδν ρσξίο λα
απαηηείηαη πεξαηηέξσ ελέξγεηα ηνπ ρξήζηε.
3.

Ο δηαρεηξηζηήο ή άιινο εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο κεηά ηελ θαηαρώξεζε ησλ

δαπαλώλ θαη εθόζνλ ε ζρεηηθή θίλεζε ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό γίλεη κεηαγελέζηεξα,
ζπλδέεη θάζε δαπάλε κε ηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό κέζσ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε πιεξσκή θαη’
εθαξκνγή θαη κε ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 4 ηνπ Ν. 3870/2010.
Άρζρο 6
Γεκοζηοποίεζε ηφλ ηοητείφλ
Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπλδπαζκνύ είλαη απνθιεηζηηθά αξκόδηνο λα εγθξίλεη από ηνλ πίλαθα ησλ
εζόδσλ θαη ησλ δαπαλώλ πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζηε ΚΔ.Β.Γ.Δ.Γ. απηέο ηηο νπνίεο ππνρξενύηαη
λα δεκνζηεύζεη, αθνύ έρεη ειέγμεη ην πεξηερόκελό ηνπο. Η δεκνζίεπζε ησλ ζηνηρείσλ είλαη
δπλαηή απνθιεηζηηθά θαη κόλν κε ηε ρξήζε ηνπ θσδηθνύ πηζηνπνίεζεο ηεο παξ. 5 ηνπ
άξζξνπ 2 ηεο παξνύζαο απόθαζεο.
4
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Άρζρο 7
Υροληθό Γηάζηεκα Δλεκέρφζες ηφλ Δζόδφλ θαη ηφλ Γαπαλώλ από ηοσς
σλδσαζκούς θαη ηοσς Τπουεθίοσς
1.

Οη ζπλδπαζκνί θαη νη ππνςήθηνη απηώλ νθείινπλ εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ

πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθινγηθώλ δαπαλώλ ή ησλ εζόδσλ λα εηζάγνπλ ζηελ ΚΔ.Β.Γ.Δ.Γ. ηηο
αληίζηνηρεο εγγξαθέο, όπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 4 θαη 5 ηεο παξνύζεο.
2.

Δηδηθά γηα ηηο εθινγηθέο δαπάλεο θαη ηα έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηελ

έλαξμε ηεο πξνεθινγηθήο πεξηόδνπ, θαη κέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ,
απηά εηζάγνληαη ην αξγόηεξν κέρξη ηελ αλαθήξπμε ησλ ζπλδπαζκώλ.
3.

Η ζύλδεζε ησλ δαπαλώλ κε ηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό, κέζσ ηνπ νπνίνπ

εμνθιήζεθαλ νη δαπάλεο, όπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνύζαο, κπνξεί λα
γίλεη έσο θαη30 εκέξεο από ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ εθινγώλ.
4.

ε πεξίπησζε επαλαιεπηηθώλ εθινγώλ, νη κεηέρνληεο ζπλδπαζκνί κπνξνύλ λα

εηζάγνπλ εληόο επηά (7) εκεξώλ από ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο ηα εθινγηθά έζνδα θαη ηηο
δαπάλεο ηα νπνία έιαβαλ ρώξα θαηά ηελ εβδνκάδα πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ ησλ δύν εθινγώλ.
Σν αληίζηνηρν δηάζηεκα γηα ηελ πεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ
επεθηείλεηαη θαηά κία εβδνκάδα.
Άρζρο 8
Γεκόζηα Πρόζβαζε ζηα Γεδοκέλα
1.
ησλ

Οη πνιίηεο κπνξνύλ λα έρνπλ απεπζείαο πξόζβαζε ζηα δεκνζηνπνηεκέλα δεδνκέλα
ζπλδπαζκώλ

θαη

ησλ

ππνςεθίσλ

κέζα

από

ηελ

ειεθηξνληθή

δηεύζπλζε

http://ekloges.ypes.gr/ ζηελ επηινγή «Γηαθάλεηα».
2.

Σα έζνδα ησλ ζπλδπαζκώλ εκθαλίδνληαη ζπγθεληξσηηθά αλά εκεξνκελία θαη αλά

ηξαπεδηθό ίδξπκα. Αληίζηνηρα, νη παξνρέο ζε είδνο, νη νπνίεο απνηηκώληαη ζε ρξήκαηα,
εκθαλίδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δηεύζπλζε.
3.

Σα δηπιόηππα, ζεσξεκέλα από ηε ΓΟΤ, εηζηηήξηα εηζόδνπ εκθαλίδνληαη επίζεο

ζπγθεληξσηηθά αλά εθδήισζε, κε ηελ πεξηγξαθή πνπ έρεη δνζεί από ηνπο ρξήζηεο ηεο
εθαξκνγήο.
4.

Σα έμνδα ησλ ζπλδπαζκώλ εκθαλίδνληαη όπσο αθξηβώο απηά έρνπλ θαηαρσξηζηεί

από ηνπο ζπλδπαζκνύο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο παξνύζαο.
5.

Οη ιίζηεο ησλ ππνςεθίσλ ησλ ζπλδπαζκώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ

επηθεθαιήο, εκθαλίδνληαη αλαιπηηθά αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα ή δήκν, εθόζνλ έρνπλ εηζαρζεί
θαη νη αληίζηνηρνη ππνςήθηνη. Από ηα ζηνηρεία ησλ ππνςεθίσλ εκθαλίδνληαη αλαιπηηθά ην
νλνκαηεπώλπκό ηνπο, ην παηξώλπκν θαη ε εθινγηθή πεξηθέξεηα πνπ είλαη ππνςήθηνη. Ο

5

ΑΔΑ: ΩΧΠΩ465ΧΘ7-4ΨΝ

πνιίηεο δύλαηαη λα έρεη πξόζβαζε ζην ζύλνιν ησλ ππνςεθίσλ αλαιπηηθά κόλν γηα έλαλ
ζπγθεθξηκέλν Γήκν ή κία Πεξηθέξεηα.
Άρζρο 9
Από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο θαηαξγείηαη ε ππ’αξηζ. πξση 13697/4-4-14 (ΑΓΑ:
ΒΙΗΝΝ-ΦΡΓ) απόθαζή καο.
Άρζρο 10
H απόθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

ΑΛΔΞΗ ΥΑΡΙΣΗ
Κοινοποιήσεις:
1. Βοσλή ηων Δλλήνων
Διδική Υπηρεζία Δπιηροπής Δλέγτοσ
Γηλώζεων Περιοσζιακής Καηάζηαζης
(αρθρ 21 ν.3023/2002 όπως
ανηικαηαζηάθηκε και ιζτύει)
Βαζ. Σοθίας 11
Τ.Κ.10671 Αθήνα
(να ζηαλεί και ηλεκηρονικά ζηη διεύθσνζη)
d.panagos@parliament.gr)
2. Πρωηοδικεία ηοσ κράηοσς
(μέζω οικείων Ανηιπεριθερειαρτών)
3. κκ. Σσνηονιζηές Αποκενηρωμένων Γιοικήζεων
4. κκ. Περιθερειάρτες
5. κκ. Ανηιπεριθερειάρτες
6. κκ. Γημάρτοσς
7. Ένωζη Περιθερειών Δλλάδος (ΔΝΠΔ)
Μεζογείων 15, Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ
8. Κενηρική Ένωζη Γήμων Δλλάδος (ΚΔΓΔ)
Ακαδημίας 65 και Γενναδίοσ 8, Τ.Κ. 106 78 ΑΘΗΝΑ
9. Περιθερειακές Δνώζεις Γήμων (ΠΔΓ) ηης τώρας
10. Δθνικό Τσπογραθείο
Γιεύθσνζη Δκδόζεων
Καποδιζηρίοσ 34
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα
(παρακαλούμενο για δημοζίεσζη)
ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Γ/λζε Οξγάλσζεο & Λεηηνπξγίαο Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ
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