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‘Ολες τις Περιφέρειες και  

όλους τους Δήµους της χώρας   

   

ΘΕΜΑ: Έναρξη Διαδικτυακής Εφαρµογής Παρακολούθησης Εκλογικών Δαπανών 

Σχετ.:    Η αρ.9 Εγκύκλιος (αρ.πρωτ. 10812/14-3-2014-ΑΔΑ: ΒΙΞ4Ν-ΞΛΦ) του 

Υπουργείου µας. 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ Α΄/138) «Εκλογικές δαπάνες 

συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές 

εκλογές» και σε συνέχεια της ως άνω σχετικής  Εγκυκλίου µας και ειδικότερα των 

όσων αναφέρονται στις παραγράφους 5.3 και 5.4 αυτής, παρακαλούµε να 

ενηµερώσετε µε τον πλέον πρόσφορο τρόπο (δελτίο τύπου  

προς τα τοπικά µέσα ενηµέρωσης, ανακοινώσεις στους ειδικούς χώρους  

ανακοινώσεων και µε ότι άλλο εσείς κρίνετε προσφορότερο) τους  

ενδιαφερόµενους ότι η ιστοσελίδα για την καταχώριση των εκλογικών  

δαπανών των συνδυασµών και υποψηφίων για τις επερχόµενες Περιφερειακές και  

Δηµοτικές Εκλογές, έχει ξεκινήσει και λειτουργεί κανονικά. 

Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και καλούνται όλοι οι υπόχρεοι να  

ολοκληρώσουν άµεσα τις απαραίτητες ενέργειες για να αποκτήσουν πρόσβαση στο  

σύστηµα. 

Η διαδικασία εγγραφής είναι απλούστατη και περιγράφεται στην ιστοσελίδα της  

«Διαφάνειας», η οποία είναι προσβάσιµη από σχετικό σύνδεσµο που υπάρχει στο  

διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ. www.ypes.gr/el/Elections/  και στο 

www.ekloges.ypes.gr 

 

Τα στοιχεία που θα αναρτώνται στην πύλη είναι: 

-   Οι πλήρεις λίστες των υποψηφίων κάθε συνδυασµού 

-   Τα έσοδα (από εισφορές και διάθεση εισιτηρίων) 

-   Οι δαπάνες (είδη δαπανών) 



-   Οι πληρωµές των δαπανών 

 

Σηµειώνεται ότι ειδικά για τους υποψηφίους, παρέχεται η δυνατότητα  

καταχώρισης συνδέσµου, που θα παραπέµπει στην προσωπική ιστοσελίδα του κάθε  

υποψηφίου χωριστά. Οι υποψήφιοι µπορούν να εκµεταλλευτούν τη δυνατότητα  

αυτή για λόγους προβολής και ενηµέρωσης σχετικά µε τις υπόλοιπες  

προεκλογικές τους δραστηριότητες (συγκεντρώσεις, οµιλίες κλπ). 

 

Τέλος, υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση µε αριθµ. πρωτ.  

13697/04-04-2014 που εκδόθηκε στα πλαίσια του Νόµου 3870/2010, όλοι οι  

συνδυασµοί και οι υποψήφιοι αυτών οφείλουν να έχουν καταχωρίσει µέχρι την 

ανακήρυξη των συνδυασµών, όλες τις εκλογικές δαπάνες και τα έσοδα που έχουν  

πραγµατοποιηθεί από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου. Τα έγγραφα για την 

πιστοποίηση του συνδυασµού, ώστε να παραλάβουν τον κωδικό δηµοσιοποίησης, 

πρέπει να παραδοθούν ή να αποσταλούν ταχυδροµικά στη Διεύθυνση 

Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. του Υπουργείου Εσωτερικών, Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα  

101 83, (κα Αρχοντούλα Κορµπάκη 2131361156- Χρ. Ιωάννης Χατζέλλης 

2131361370). 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                           Ο Υπουργός 

- ΚΕΔΕ  

    (Ακαδηµίας 65 & Γενναδίου 8, Αθήνα) 

- ΕΝΠΕ 

(Μεσογείων 15 Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝ)  

- Singular Logic  

    (Α.Παναγούλη & Σινόσιογλου, 14239 Ν. Ιωνία) 

    ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 

 


