Συνοπτικό Ενημερωτικό
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Δαπάνες
Δαπάνες των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, είναι τα ποσά που
διαθέτουν οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, για την
αντιμετώπιση των αναγκών της.
Έσοδα
Ιδία συμμετοχή και όλες οι εισφορές των υποστηρικτών.
Το ανώτατο όριο χρηµατοδότησης των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής
περιόδου, από το ίδιο φυσικό πρόσωπο δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 500
ευρώ.

Όριο Δαπανών
Μόνιμος
Πληθυσμός

Ποσό
αναφοράς
(ευρώ)

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

117.920

1.000

3

ΕΥΒΟΙΑΣ

210.815

1.000

4,5

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

20.081

1.000

2,5

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

158.231

1.000

3,5

ΦΩΚΙΔΑΣ

40.343

1.000

2,5

ΣΥΝΟΛΟ

547.390

Περιφερειακή
Ενότητα

Συντελεστής

Όριο
δαπανών
υποψηφίων

3.000
4.500
2.500
3.500
2.500

Οι υποψήφιοι Π. Σ. είναι υπόχρεοι να δηλώσουν έσοδα και δαπάνες ?

ΝΑΙ

Τα έσοδα των συνδυασμών και των υποψηφίων, µε την επιφύλαξη των
εσόδων από εισιτήρια εκδηλώσεων, διακινούνται σε ποσοστό

100%

του

συνολικού ύψους τους µέσω τραπεζικών λογαριασμών.
Οι δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων διακινούνται ομοίως
µέσω τραπεζικών λογαριασμών, σε ποσοστό 95% του συνολικού ύψους.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

?

Ειδικός αυτοτελής τραπεζικός λογαριασμός
(λογαριασμός αποκλειστικά για συγκεκριμένη χρήση).
Όπου θα δέχεστε όλες τις εισφορές των υποστηρικτών σας και από τον οποίο θα
εκταμιεύετε χρήματα για να καλύπτετε τις οικονομικές υποχρεώσεις σας.
Υποχρεωτικός ?

ΟΧΙ

Είναι αυτονόητο ότι όσοι υποψήφιοι δεν έχουν έσοδα ή δεν προτίθενται να προβούν σε
δαπάνες, δεν έχουν υποχρέωση να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση όμως,
που γίνει καταγγελία και προκύψουν έσοδα ή δαπάνες, ο υποψήφιος τότε θα υποστεί τις
προβλεπόμενες από το άρθρ. 14 παρ. 1β κυρώσεις του ν. 3870/2010.

Υπάρχουν Υποχρεώσεις μετά τις εκλογές

ΝΑΙ

Με το πέρας των περιφερειακών εκλογών, οι περιφερειακοί σύμβουλοι που έχουν
εκλεγεί, καθώς και οι πέντε πρώτοι αναπληρωματικοί του κάθε συνδυασμού πρέπει να
υποβάλουν στην αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών αναλυτική κατάσταση
Οι υποψήφιοι που δεν έχουν έσοδα και δαπάνες είναι υποχρεωμένοι να προβούν σε
ανάρτηση των (μηδενικών) εσόδων και δαπανών τους στην Κεντρική Βάση Δεδομένων
του Υπουργείου Εσωτερικών;
Ν Α Ι είναι υποχρεωμένοι οι υποψήφιοι που δεν έχουν έσοδα ή δεν προτίθενται να
προβούν σε δαπάνες, να αναρτήσουν τα (μηδενικά) έσοδα και δαπάνες τους στην
Κεντρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ΠΡΟΒΟΛΗ ‐ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η προεκλογική περίοδος για την προβολή και τις εµφανίσεις των επικεφαλής των
συνδυασµών, των υποψήφιων περιφερειακών και δηµοτικών συµβούλων στα
ΜΜΕ και στο διαδίκτυο, προσδιορίζεται στις τριάντα (30) ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή
των εκλογών.

Η προεκλογική περίοδος ξεκινάει από τις 25 Απριλίου 2019.
Με τον όρο «εµφανίσεις» νοούνται οι συνεντεύξεις, η συµµετοχή σε κάθε είδους
εκποµπές όπως π.χ. πάνελ διαλόγου, δελτία ειδήσεων, ψυχαγωγικά προγράµµατα, η
κάλυψη της προεκλογικής τους δραστηριότητας σε περίπτωση υποβολής σχετικού
αιτήµατος κ.λπ.
Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισµοί για τα
ανωτέρω πρόσωπα:
1.
Απαγορεύεται η άµεση ή έµµεση παρουσίαση εκποµπών που µεταδίδονται από
δηµόσια και ιδιωτικά ηλεκτρονικά ΜΜΕ ελεύθερης λήψης και από το διαδίκτυο.
2.
Οι εµφανίσεις τους σε κάθε είδους εκποµπές των δηµόσιων και ιδιωτικών
ηλεκτρονικών ΜΜΕ ελεύθερης λήψης, σε φορείς παροχής κάθε µορφής συνδροµητικών
τηλεοπτικών υπηρεσιών καθώς και στο διαδίκτυο, καθορίζονται ως εξής:
•

2 φορές σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ εθνικής εµβέλειας

•

1 φορά σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ τοπικής ή περιφερειακής εµβέλειας

•

1 φορά σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες

•
Σε περίπτωση τυχόν εκτάκτων και απρόβλεπτων γεγονότων, δεν λογίζονται ως
εµφανίσεις οι σχετικές δηλώσεις και η ενηµέρωση που παρέχεται από τα
αιρετά
µονοπρόσωπα όργανα της Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων τους.

Σχετικά με το διαδίκτυο ‐ με εξαίρεση τις προσωπικές ιστοσελίδες και τις
ιστοσελίδες των συνδυασμών ‐ ο υποψήφιος μπορεί να παραχωρήσει μια συνέντευξη
ανά δικτυακό τόπο.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

εμφανίσεις των υποψηφίων, απαγορεύεται η
καταβολή εκλογικής δαπάνης ανεξαρτήτως ποσού προς τα Μ.Μ.Ε. και τους
Σημειώνεται ότι για τις

παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και οποιοδήποτε άλλο οικονοµικό αντάλλαγµα.
Τυχόν αποδεδειγµένη πραγµατοποίηση των ανωτέρω, επιφέρει την έκπτωση από το
αξίωµα του υποψηφίου και ποινή φυλάκισης για τους ιδιοκτήτες ή νόµιµους
εκπροσώπους των αντίστοιχων μέσων.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

