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γέων και εξαγωγής των αποτελεσμάτων αυτής 
κατά την ταυτόχρονη διενέργεια των εκλογών 
για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερει−
ακών αρχών. ...................................................................................... 1

Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κα−
τάστασης των εκλογικών εσόδων −δαπανών των 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθ. 52669 (1)
Καθορισμός του τρόπου ψηφοφορίας των εκλογέων και 

εξαγωγής των αποτελεσμάτων αυτής κατά την ταυ−
τόχρονη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη 
των δημοτικών και περιφερειακών αρχών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 29 παρ. 1, 114 και 134 

παρ. 1 κ΄ 3 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κατά την διενέργεια των ταυτόχρονων εκλογών για 
την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών 
καθορίζουμε όπως, η ψηφοφορία των εκλογέων και η 
εξαγωγή των αποτελεσμάτων αυτής ενεργείται με την 
ακόλουθη σειρά:

1. Κατά τη προσέλευση των εκλογέων στο εκλογικό 
τμήμα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος 
προηγείται η ψηφοφορία για την εκλογή των δημοτικών 
αρχών και ακολουθεί αμέσως μετά η ψηφοφορία για 
την εκλογή των περιφερειακών αρχών.

2. Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας 
από τις εφορευτικές επιτροπές ενεργείται ως εξής:

Οι εφορευτικές επιτροπές των μονών (1ο, 3ο, 5ο κ.λ.π.) 
εκλογικών τμημάτων, όλων των δήμων, θα μεταδίδουν 
πρώτα τα αποτελέσματα για την ανάδειξη των περιφε−
ρειακών αρχών, ενώ αντιθέτως οι εφορευτικές επιτρο−
πές των ζυγών (2ο, 4ο, 6ο κ.λ.π) εκλογικών τμημάτων, θα 
μεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσματα για την ανάδειξη 
των δημοτικών αρχών. Επομένως, στα μονά εκλογικά 
τμήματα όλων των δήμων, θα ανοιχτεί πρώτα η κάλπη 
που περιέχει τα ψηφοδέλτια για την ανάδειξη περιφε−
ρειακών αρχών, ενώ η άλλη κάλπη, με τα ψηφοδέλτια 
για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών θα παραμείνει 
σφραγισμένη, με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, 
μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαλογής, καταμέ−
τρησης και ανακοίνωσης στο Νομάρχη των αποτελε−
σμάτων της ψηφοφορίας υπέρ των συνδυασμών για τις 
περιφερειακές αρχές.

Τα ακριβώς αντίθετα ισχύουν για τα ζυγά εκλογικά 
τμήματα των Δήμων. 

Αναλυτικά η διαδικασία, σε κάθε περίπτωση έχει ως 
εξής: 

Αφού ανοίξει η πρώτη κάλπη σύμφωνα με τα ανωτέρω, 
ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής μονογράφει 
κάθε έγκυρο ψηφοδέλτιο, καθώς και σε κάθε σημείο 
όπου έχει τεθεί σταυρός προτίμησης. Επίσης αναγράφει 
στο ψηφοδέλτιο ολογράφως το συνολικό αριθμό των 
σταυρών προτίμησης που σημειώθηκαν σ΄αυτό. Ακολου−
θεί η εξαγωγή του αποτελέσματος, η καταχώρηση στο 
βιβλίο πράξεων εφορευτικής επιτροπής και τέλος η ανα−
κοίνωση στο Νομάρχη των αποτελεσμάτων αυτών. 

Μετά τις ενέργειες αυτές τα ψηφοδέλτια τοποθετού−
νται ξανά στην κάλπη, η οποία σφραγίζεται, με ευθύνη 
των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των μελών 
της εφορευτικής επιτροπής.

Αμέσως μετά τις παραπάνω ενέργειες ακολουθεί το 
άνοιγμα της δεύτερης κάλπης και επαναλαμβάνεται η 
ίδια διαδικασία.

Όταν ολοκληρωθεί η ανακοίνωση στο Νομάρχη των 
αποτελεσμάτων υπέρ των συνδυασμών και της 2ης κάλ−
πης, ξεκινά η διαδικασία διαλογής των ψήφων υπέρ 
των υποψηφίων των συνδυασμών των δημοτικών αρχών 
και των περιφερειακών αρχών, κατά περίπτωση και η 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αυτών στο Νομάρχη, 
καθώς και η σύνταξη και το κλείσιμο των πινάκων δι−
αλογής και των σχετικών πρακτικών που περιέχονται 
στο βιβλίο πράξεων εφορευτικής επιτροπής, επίσης, 
αντίστοιχα, και των δύο εκλογών.
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Μετά τις ενέργειες αυτές, το υλικό της ψηφοφορίας 
για την κάθε εκλογή χωριστά τοποθετείται στον οικείο 
εκλογικό σάκο, ο οποίος στη συνέχεια παραδίδεται στα 
οικεία Πρωτοδικεία.

3. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις θα μεταδίδουν 
προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τα αποτελέσματα μόνο 
υπέρ των συνδυασμών για όλα τα εκλογικά τμήματα 
της περιφέρειάς τους για τις εκλογές τόσο των περι−
φερειακών όσο και των δημοτικών αρχών κατά τη σειρά 
που προαναφέρθηκε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2010
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
    Ö 

Αριθμ. 50975 (2)
 Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατά−

στασης των εκλογικών εσόδων −δαπανών των συν−
δυασμών και υποψηφίων κατά τις περιφερειακές και 
δημοτικές εκλογές .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του 

Ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄)
β) Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 

114 Α΄) και του άρθρου 115 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄)
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομο−

θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
(Π.Δ. 63/2005 ΦΕΚ 98 Α΄)

δ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η αναλυτική κατάσταση των εσόδων − δαπανών των 
συνδυασμών και των υποψηφίων, η οποία προβλέπεται 
στο άρθρο 11 του Ν.3870/2010, περιλαμβάνει κατά κατη−
γορίες τα εκλογικά τους έσοδα και δαπάνες.

2. Τα εκλογικά τους έσοδα κατά τα άρθρα 1 παρ.1 και 
2 παρ.1 του Ν.3870/2010 αναγράφονται σε πίνακα κατά 
κατηγορίες. Για κάθε ποσό που χορηγείται από φυσικά 
πρόσωπα στους συνδυασμούς και τους υποψηφίους, 
αναφέρεται και το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο 
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο αριθμός 
Δελτίου Ταυτότητος (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου του προ−
σώπου αυτού.

3. Οι εκλογικές δαπάνες κατά τα άρθρα 1 παρ.2 και 2 
παρ.2 του Ν.3870/2010 αναγράφονται κατά κατηγορίες 
σε πίνακα, από τον οποίο προκύπτει το είδος της δα−
πάνης και κάθε σχετικό πληροφοριακό στοιχείο, καθώς 
και τα αντίστοιχα παραστατικά. Στις δαπάνες αυτές, 
περιλαμβάνονται πέραν των πραγματικών και εκείνες 
οι παροχές και διευκολύνσεις των οποίων η αξία απο−
τιμάται σε χρήμα σύμφωνα με την κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνσησης και Οικονομικών της παρ.3 του 
άρθρου 1 και της παρ.4 του άρθρου 2 του ανωτέρω 
νόμου.

4. Ειδικότερα, η αναλυτική κατάσταση εσόδων και 
δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων και η αντίστοιχη 
συγκεντρωτική κατάσταση καταρτίζονται σύμφωνα με 
τα υποδείγματα που περιέχονται στα παραρτήματα της 
παρούσας απόφασης και συνοδεύονται με τα αντίστοι−
χα παραστατικά.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με τα συνημμένα παραρτήματα.

Aθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1               25310 22858
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63              210 4135228 ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο               2413 506449
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β                  2613 613428 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2               2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο              26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1               2251 352100

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή:

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
•  Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση    Τριμηνιαία έκδοση     Μηνιαία έκδοση Τεύχος  Ετήσια έκδοση   Τριμηνιαία έκδοση     Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 30 € -

Β΄ 300 € 30 € Ε.Β.Ι. -

Γ΄ 50 € Α.Ε.∆. -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € ∆.∆.Σ. 200 € 20 €

∆΄ 110 € 30 € 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 € Α.Ε.∆. 10 €

Β΄ 320 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 €

Γ΄ 65 € ∆.∆.Σ. 225 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 € Α.Σ.Ε.Π. 70 €

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα
ταχυδρομικά έξοδα..

•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
επιστρέφονται.

•Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02015451609100012*
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