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ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 

αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 
 

Αριθµός Απόφασης 231 

 
Η Επιτροπή Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου 12 

Ν.3870/2010, όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την µε αριθµό 33444/18-8-2010 Απόφαση του 

Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής ( ΦΕΚ Β’ 1303/19-8-2010). 

Αποτελούµενη από τη Λαµπρινή Παπαδήµα, Πρόεδρο Εφετών ∆ιοικητικών 

∆ικαστηρίων, από το τακτικό µέλος Ξανθή Μπασάκου Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του 

Κράτους, από το αναπληρωµατικό µέλος Βαρβάρα Σφηκάκη, Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, κωλυοµένου του τακτικού µέλους Αλεξάνδρας Ηλιοπούλου Επιτρόπου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, από το αναπληρωµατικό µέλος, Παναγιώτη Μαντούβαλο, Προϊστάµενο 

της Ε’ Υποδιεύθυνσης της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης του Σ∆ΟΕ, κωλυοµένου του τακτικού 

µέλους Παναγιωτόπουλου Νικόλαου Προϊσταµένου της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης του Σ∆ΟΕ 

και από το τακτικό µέλος Άγγελο Σύρµα, πρώην ∆ήµαρχο Αυλώνας και εκπρόσωπο της 

ΤΕ∆ΚΝΑ και γραµµατέα την Ευαγγελία Κουφοπαντελή.  

 Συνεδρίασε µετά από νόµιµη κλήτευση των µελών της, δηµόσια στο Κατάστηµα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (Κατεχάκη 56) στις 13 Μαρτίου 2012 ηµέρα Τρίτη και 

ώρα 10.00 π.µ.  

 Για να αποφασίσει σχετικά µε τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο των 

οικονοµικών του Συνδυασµού «ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ Υ∆ΡΑΣ» του ∆ήµου Ύδρας στον οποίο 

Επικεφαλής είναι ο κ. Τσακίρης Εµµανουήλ όπως αυτές αναφέρονται στην κλήση προς 

ακρόαση που επιδόθηκε στον ανωτέρω. 

  Αφού µελέτησε τα σχετικά έγγραφα των οικονοµικών του εν λόγω συνδυασµού σε 

Συνεδρίαση η οποία καταχωρήθηκε στο µε αριθ. 12 Πρακτικό Συνεδρίασης της 20/12/2011 και 

την έκθεση ελέγχου των αρµόδιων υπαλλήλων του Σ∆ΟΕ, Μαϊτού Νικόλαου, Γουναρίδη 

Λάζαρου και Χαρβαλιά Εµµανουήλ, οι οποίοι έχουν ορισθεί να βοηθήσουν την Επιτροπή στον 

έλεγχο των οικονοµικών των Συνδυασµών και των υποψηφίων και αφού έλαβε υπόψη την 

κατάθεση του κ. Τσακίρη Εµµανουήλ Υποψήφιου ∆ηµάρχου και Επικεφαλής του Συνδυασµού, 

κατά τη συνεδρίαση της 30ης Ιανουαρίου 2012 στην οποία είχε κληθεί προς ακρόαση, ως και το 

υπόµνηµα που κατέθεσε, 
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Σκέφθηκε κατά το νόµο 

 
 Στο άρθρο 12 παρ. 1 περ. ε του ν.3870/2010 ορίζεται  ότι «η Επιτροπή συγκαλείται 

επίσης για το έλεγχο των οικονοµικών των συνδυασµών και των υποψηφίων µε απόφαση του 

Προέδρου της, µετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων συνδυασµών και των υποψηφίων. Για το 

σκοπό αυτόν εξετάζει τα οικεία βιβλία και παραστατικά …. Εάν διαπιστωθεί παράβαση, 

καλείται ο διαχειριστής του συνδυασµού ή εάν δεν υπάρχει διαχειριστής, ο επικεφαλής του 

συνδυασµού ή ο υποψήφιος προς ακρόαση, σε δηµόσια συνεδρίαση, κατ’ ανάλογη εφαρµογή 

των ρυθµίσεων της περίπτωσης β’ της παρούσας. Η απόφαση της Επιτροπής απαγγέλλεται σε 

δηµόσια συνεδρίαση, είναι ειδικά αιτιολογηµένη και κοινοποιείται µε δικαστικό επιµελητή 

στους ελεγχόµενους. Οι αποφάσεις της επίσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας 

Περιφέρειας µε αναφορά και της τυχόν υπάρχουσας µειοψηφίας». Στο άρθρο δε 13 παρ. 1 

ορίζεται ότι «αρµόδιο όργανο για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες 

προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και για τη διαβίβαση των σχετικών 

αποφάσεων προς εκτέλεση, είναι η Επιτροπή Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων 

του προηγούµενου άρθρου». 

Στο άρθρο 1  παρ. 4 του ν. 3870/2010 ορίζεται ότι τα έσοδα και οι δαπάνες των 

περιφερειακών και δηµοτικών συνδυασµών διακινούνται, µέσω ειδικών λογαριασµών, που 

τηρούνται σε τράπεζες ,εγκατεστηµένες στην Ελλάδα. Στο άρθρο δε 14 του ιδίου νόµου 

ορίζεται στην παρ. 1 περ. β ότι οι συνδυασµοί που παραβιάζουν τις παραγράφους 4 και 5 του 

άρθρου 1, καθώς και οι υποψήφιοι που παραβιάζουν τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 2, 

τιµωρούνται µε πρόστιµο από πενήντα χιλιάδες (50.000) µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.   

Από τα στοιχεία που προσκόµισε ο εν λόγω συνδυασµός προέκυψε ότι  δεν ανοίχθηκε 

τραπεζικός λογαριασµός για το συνδυασµό. Συνεπώς για την παράβαση αυτή πρέπει να 

επιβληθεί πρόστιµο. 

Στο άρθρο 9 παρ. 1του ν.3870/2010 ορίζεται ότι οι συνδυασµοί τηρούν ειδικό βιβλίο, 

στο οποίο καταχωρούνται, υποχρεωτικά, όλα τα έσοδα και οι δαπάνες τους κατά την 

προεκλογική περίοδο, και στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι για κάθε έσοδο και δαπάνη 

µνηµονεύονται τα αντίστοιχα παραστατικά. Στο άρθρο 11 παρ. 1α του ιδίου νόµου ορίζεται ότι 

οι επικεφαλής υποψήφιοι περιφερειάρχες και δήµαρχοι για τους αντίστοιχους συνδυασµούς, 

καθώς και οι αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί και δηµοτικοί σύµβουλοι, που εξελέγησαν 

υποχρεούνται να καταρτίσουν αναλυτική κατάσταση, στην οποία περιέχονται, κατά κατηγορίες 

τα εκλογικά τους έσοδα, µε επώνυµη αναφορά όσων κατέβαλαν οποιοδήποτε ποσό, καθώς και 

οι εκλογικές τους δαπάνες. Στην ίδια κατάσταση µνηµονεύονται τα αντίστοιχα παραστατικά. 

Συντάσσεται, επίσης και συγκεντρωτική κατάσταση των εκλογικών τους εσόδων και δαπανών.  

ΑΔΑ: ΒΛΛΗΟΡ1Κ-Ν40



Στο άρθρο δε 14 ορίζεται στην παρ. 1 περ. α ότι η ελλιπής ή αντικανονική τήρηση και 

ενηµέρωση του βιβλίου εσόδων-εξόδων των συνδυασµών τιµωρείται µε πρόστιµο ύψους από το 

ήµισυ µέχρι το διπλάσιο του ανώτατου επιτρεπόµενου ορίου εκλογικών δαπανών του 

συνδυασµού. Και στην περ. ε’ ότι η µη εµπρόθεσµη ή ελλιπής ή αντικανονική τήρηση των 

αναλυτικών καταστάσεων, εσόδων και δαπανών, από τους υποψηφίους, επισύρει εις βάρος τους 

πρόστιµο από δέκα χιλιάδες (10.000) µέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) 

       Από τα στοιχεία που προσκόµισε ο εν λόγω συνδυασµός προέκυψε ότι δεν τήρησε και δε 

θεώρησε βιβλίο εσόδων - εξόδων και ούτε υπέβαλε αναλυτική και συγκεντρωτική κατάσταση 

εσόδων - δαπανών. Παραβάσεις για τις οποίες πρέπει να επιβληθεί πρόστιµο.  

               Η Επιτροπή όµως  κρίνει  περαιτέρω ότι για  όλες τις παραπάνω παραβάσεις, ενόψει 

και της πρώτης εφαρµογής του νόµου αυτού, το πρόστιµο που πρέπει να επιβληθεί συνολικά 

πρέπει να περιορισθεί στο ποσό των  πραγµατικών δαπανών του συνδυασµού, οι οποίες 

ανήλθαν στο ποσό των 1.021 Ευρώ.  

Για το πρώτο ζήτηµα µειοψήφησαν τα µέλη Ξανθή Μπασάκου και Βαρβάρα Σφηκάκη, 

οι οποίες υποστήριξαν ότι η αυτοτελής παράβαση του άρθρου 1 παρ. 4, επισύρει αντιστοίχως, 

τη διοικητική κύρωση του άρθρου 14 παρ.1 εδ. β’ του Ν.3870/2010, και για το δεύτερο ζήτηµα 

µειοψήφησαν τα µέλη Ξανθή Μπασάκου και Παναγιώτης Μαντούβαλος, οι οποίοι υποστήριξαν 

ότι η αυτοτελής παράβαση του άρθρου 9 παρ. 1 και 11 παρ.1 εδ. α’, επισύρει αντιστοίχως, τη 

διοικητική κύρωση του άρθρου 14 παρ.1 εδ. α’ και ε’ του Ν. 3870/2010, βάσει αντικειµενικών 

κριτηρίων.   

 
Για τους λόγους  αυτούς 

 
        Επιβάλλει στον Εµµανουήλ Τσακίρη, επικεφαλής του συνδυασµού «Υ∆ΡΑ- ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 

Υ∆ΡΑΣ » του ∆ήµου  Ύδρας, πρόστιµο  χιλίων είκοσι ένα ( 1.021 )  ευρώ. 

 
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 13 Μαρτίου 2012 και δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια 

συνεδρίαση της Επιτροπής  που έγινε  στο Κατάστηµα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 

(Κατεχάκη 56) στις 7 Ιουνίου 2012. 

 

    Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ 

                  
Παπαδήµα Λαµπρινή                                 1. Μπασάκου Ξανθή  

              2. Σφηκάκη Βαρβάρα 

              3. Μαντούβαλος Παναγιώτης 

                                                                   4. Σύρµας Άγγελος 
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