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Σας διαβιβάζουµε σε φωτοαντίγραφο το πιο πάνω σχετικό έγγραφο, αναφορικά µε το 
αντικείµενο του θέµατος, για ενηµέρωσή σας. 
 
 
 Με Εντολή Γενικού Γραµµατέα 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 

ΤΟΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Αθήνα  10  Αυγούστου 2010         

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  Αριθ. Πρωτ.: 45559 
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ΘΕΜΑ: «Τραπεζικοί λογαριασµοί συνδυασµών και υποψηφίων κατά τις δηµοτικές 

και περιφερειακές εκλογές» 

  

 Σας ενηµερώνουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4 και 2 παρ. 

3 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και 

έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές», τα έσοδα και οι δαπάνες 

των περιφερειακών και δηµοτικών συνδυασµών, καθώς και των υποψηφίων, θα 

διακινούνται µέσω ειδικών λογαριασµών που τηρούνται σε τράπεζες εγκατεστηµένες 

στην Ελλάδα. 

 Η διακίνηση των εσόδων αφορά το σύνολο των αντίστοιχων ποσών, των δε 

δαπανών σε ποσοστό 95% του συνολικού ύψους τους.  

 Ο σχετικός λογαριασµός τηρείται στο όνοµα του υποψήφιου περιφερειάρχη ή 

δηµάρχου ή του οριζόµενου διαχειριστή των οικονοµικών του συνδυασµού. 

Επισηµαίνεται ότι σε Ο.Τ.Α. µε πληθυσµό µέχρι 10.000 κατοίκους, ο ορισµός 

διαχειριστή δεν είναι υποχρεωτικός, οπότε - εφόσον δεν οριστεί διαχειριστής -  η ευθύνη 

για την οικονοµική διαχείριση ανήκει αποκλειστικά στον επικεφαλής του συνδυασµού. 

 Οι καταθέσεις επιτρέπονται µόνον εφόσον γίνονται επώνυµα και εφόσον 

προηγουµένως έχει εξασφαλισθεί η ρητή συναίνεση των προσώπων, στο όνοµα των 



οποίων τηρούνται οι ανωτέρω λογαριασµοί. Οι οικείες τράπεζες έχουν την ευθύνη ως 

προς τον έλεγχο των στοιχείων της ταυτότητας του καταθέτη και τη διαπίστωση της 

σύµφωνης γνώµης των υποψηφίων.  

 Οι καταθέσεις πρέπει να περιλαµβάνουν, µε ευθύνη της τράπεζας, το 

ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο, τη διεύθυνση κατοικίας, τον Αριθµό ∆ελτίου 

Ταυτότητας (Α.∆.Τ.) ή τον αριθµό διαβατηρίου και τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 

(Α.Φ.Μ.) του καταθέτη. 

 Ο λογαριασµός κλείνεται µε την, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, περάτωση των 

καθηκόντων διαχείρισης των οικονοµικών του συνδυασµού, οπότε παύει και η εξουσία 

του διαχειριστή του (άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3870/2010). 

 Τέλος, στο πλαίσιο της δηµοσιότητας και της διαφάνειας των οικονοµικών των 

συνδυασµών κα των ίσων ευκαιριών προβολής κατά τον προεκλογικό αγώνα, 

παρακαλούµε να ενηµερώσετε τις νόµιµα λειτουργούσες στη χώρα τράπεζες και τα 

υποκαταστήµατά τους για τα ανωτέρω, προκειµένου να διευκολύνουν τις κατά τόπους 

Επιτροπές Ελέγχου ∆απανών του άρθρου 12, του προαναφερθέντος Νόµου, κατά την 

άσκηση του ελεγκτικού τους έργου, σχετικά µε τους λογαριασµούς. 

 

                     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                

 

                                

                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                           

1. κ.κ Γεν. Γραµµατείς Περιφερειών – Έδρες τους 
2. κ.κ. Προέδρους Νοµαρχιακών                                                                                                         
   Αυτοδιοικήσεων – Έδρες τους        
3. κ.κ. Νοµάρχες – Έδρες τους 
4. ∆/νσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
   ∆ιοίκησης Νοµών – Έδρες τους 
5. κ.κ. ∆ηµάρχους 
   (µέσω Γ.Γ. Περιφερειών) 
6. ΕΝΑΕ  
   Μεσογείων 15 
   Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ 
7. ΚΕ∆ΚΕ 
   Ακαδηµίας 65 και Γενναδίου 8 
   Τ.Κ. 106 78 ΑΘΗΝΑ 
8. ΤΕ∆Κ νοµών 
9. ΠΑ.ΣΟ.Κ 
   Ιπποκράτους 22 
   Τ.Κ. 106 80 ΑΘΗΝΑ 



10. ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       Ρηγίλλης 18 
       Τ.Κ. 106 74 ΑΘΗΝΑ 
11. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Κ.Κ.Ε) 
      Λεωφόρος Ηρακλείου 145 
      Τ.Κ. 142 31 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
12. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ  
       Πλατεία Ελευθερίας 1 
      Τ.Κ. 105 53 ΑΘΗΝΑ 
13. ΛΑΪΚΟ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ) 
      Καλλιρρόης 52 
     117 45 ΑΘΗΝΑ  
  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:                                                   
- Γρ. κ. Υπουργού 
- Γρ. κ. Υφυπουργού 
- Γρ. κ. Γεν. Γραµµατέα 
- Γεν. ∆/ντή Αναπτ. Πρ/των 
- ∆/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ 

 - ∆/νση Μηχ/σης και Η.Ε.Σ.  
  (παρακαλούµενη για την ανάρτηση της παρούσας  
  στον ιστότοπο του Υπουργείου) 
- ∆/νση Εκλογών (5 αντίγραφα) 
 
 
 


