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ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις 

∆ηµοτικές και Περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2014» 

 

Σας ενηµερώνουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4242/2014 «Ενιαίος 

Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» (Α΄50) σε συνδυασµό µε την παρ. 2 στοιχείο α του 

άρθρου 12 του ν.3870/2010 (Α’ 138), συγκροτούνται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, Επιτροπές Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων στις έδρες 

των οικείων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων.  

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Εφετείου της έδρας της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και µέλη ένας εκπρόσωπος (µέλος) του Νοµικού Συµβουλίου του 

Κράτους, ο επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου της έδρας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ο 

Προϊστάµενος του Περιφερειακού Σ.∆.Ο.Ε. (και εφόσον δεν υπάρχει αυτή η Υπηρεσία, ο 

Προϊστάµενος της Α’ ∆.Ο.Υ.) στην έδρα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και ένας εκπρόσωπος της 

΄Ενωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της Περιφερειακής ΄Ενωσης ∆ήµων (ΠΕ∆), της έδρας 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το αντικείµενο της συζήτησης και 

υπό την προϋπόθεση να µην είναι υποψήφιοι.  

 



Έργο της Επιτροπής είναι η ορθή και πιστή εφαρµογή των διατάξεων του ν.3870/2010 και 

των σχετικών κανονιστικών πράξεων που αφορούν στους όρους διεξαγωγής του προεκλογικού 

αγώνα, ήτοι στον έλεγχο των έγγραφων και επώνυµων καταγγελιών σχετικά µε την προεκλογική 

προβολή των συνδυασµών και των υποψηφίων και στον έλεγχο των οικονοµικών των 

συνδυασµών και των υποψηφίων.  

Ειδικότερα, η σύνθεση, το έργο, οι αρµοδιότητες και η γραµµατειακή υποστήριξη της 

Επιτροπής, προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του ανωτέρω ν. 3870/2010.  

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούµε να µας γνωρίσετε άµεσα στα FAX 2131361140 και 

2131361129 καθώς και µέσω e-mail στο m.mperiou@ypes.gr, αν συγκροτήθηκε µε απόφασή σας,  

Επιτροπή Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων κάθε Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.  

Περαιτέρω κρίνεται σκόπιµο, να φροντίσετε να ενηµερωθούν οι πολίτες και οι 

ενδιαφερόµενοι µε κάθε πρόσφορο µέσο (δηλώσεις σας, δελτία τύπου κ.λπ), για τη συγκρότηση 

και λειτουργία των Επιτροπών αυτών. 

Η ενηµέρωση θα αφορά στη δυνατότητά τους, να αναφέρουν τυχόν παραβάσεις των 

συνδυασµών και των υποψηφίων, ως προς τους όρους διεξαγωγής του προεκλογικού αγώνα, 

σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 

Τέλος ιδιαίτερη µνεία γίνεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3870/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 17 του ν. 4242/2014 σύµφωνα µε το οποίο «προεκλογική περίοδος 

για την εφαρµογή του παρόντος νόµου είναι το δίµηνο χρονικό διάστηµα, που προηγείται της 

ηµεροµηνίας διεξαγωγής των εκλογών. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρµογή της παρούσας, η 

προεκλογική περίοδος αρχίζει από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού», δηλαδή από 28 

Φεβρουαρίου 2014. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

           

1. Πρωτοδικεία του κράτους 

(µέσω οικείων Αντιπεριφερειαρχών) 

2. Γεν. Γραµµατείς Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων                     ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ   

3. κκ. Περιφερειάρχες 

4. κκ. Αντιπεριφερειάρχες 

5. κ.κ. ∆ηµάρχους 

6. ΄Ενωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) 

Μεσογείων 15 

Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ 

7. Κεντρική ΄Ενωση ∆ήµων Ελλάδος (ΚΕ∆Ε) 



Ακαδηµίας 65 και Γενναδίου 8 

Τ.Κ. 106 78 ΑΘΗΝΑ 

8. Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων (ΠΕ∆) της χώρας 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ    

1. Γραφείο κ. Υπουργού 

3. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού  

3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα  

4. Γεν. ∆/νση Αναπτ. Προγραµµάτων 

5. ∆/νση Εκλογών (2 αντίγραφα) 

6. Γραφείο Τύπου 


