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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   13899
Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστα−

σης των εκλογικών εσόδων – δαπανών των συνδυ−
ασμών και υποψηφίων κατά τις περιφερειακές και 
δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄).
β) Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4242/2014 (ΦΕΚ 

50 Α΄).
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 προ−
ϋπολογισμού, 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 κα−
τηγορίες 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 υποψη−
φίους, αναφέρεται και το ονοματεπώνυμο, το πατρώ−
νυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο 
αριθμός Δελτίου Ταυτότητος (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου του 
προσώπου 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 αριθμ. 13109/31.3.2014 
(Β΄ 850) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 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.

  Αθήνα, 7 Απριλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ    
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02008810904140012*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ 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. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   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 Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.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 Τυπογραφείο (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 Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

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

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

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

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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