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Στις 19 Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του κεντρικού 
κτιρίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Πλατεία Κουντουριώτη, Λιμάνι Ηρακλείου, όπως είχε 
οριστεί, συνήλθαν τα μέλη της επιτροπής του άρθρου12/Ν.3870/2010. 
Παρόντες κατά τη συνεδρίαση ήταν: 
 
1.ΡΑΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Δημητρίου, Πρόεδρος  Διοικητικού Εφετείου Χανίων, Πρόεδρος της Επιτροπής 
2.ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Νικολάου, Πάρεδρος του νομικού Συμβουλίου του Κράτους/Δικαστικό γραφείο 
Ηρακλείου, Εισηγήτρια του θέματος. 
3.ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Χαρίδημου, Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου/2η Υπηρεσία Επιτρόπου 
Ν.Ηρακλείου, τακτικό μέλος. 
4.ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κων/νου, Προϊστάμενος του Τμ.Α1-Ελέγχων/Δ.Ο.Υ.Ηρακλείου, αναπληρωματικό 
μέλος (σε αντικατάσταση του τακτικού Ι.Χαραλαμπάκη Δ/ντή Δ.Ο.Υ.Ηρακλείου). 
5.ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗ ΝΙΚΗ του Νικολάου, εκπρόσωπος της ΕΝ.ΠΕ., Προϊσταμένη Τμήματος Συλλογικών Οργάνων 
Περιφέρειας Κρήτης, αναπληρωματικό μέλος  σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους ΧΡΥΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Προϊστάμενος Τμ.Μισθοδοσίας Περιφέρειας Κρήτης που είναι σε αναρρωτική άδεια, με δικαίωμα ψήφου για 
τις περιπτώσεις προστίμων των Περιφερειακών εκλογικών διαδικασιών.  
6.ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Εμμανουήλ, εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ.Ηρακλείου, Δήμαρχος Βιάννου, με δικαίωμα 
ψήφου για τις περιπτώσεις προστίμων των Δημοτικών εκλογικών διαδικασιών.  
 
Παρέστη και το αναπληρωματικό μέλος του εκπροσώπου της Π.Ε.Δ. Κρήτης , Δήμαρχος Αρχανών-
Αστερουσίων,  κ. Κοκοσάλης  Εμμανουήλ , ο οποίος απεχώρησε πριν τη ψηφοφορία. 
 
Γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής παρέχει ο υπάλληλος της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
Συγλέτος Βασίλειος του Ανδρέα- Τμ.Αδειών Διαμονής Ηρακλείου, Α.Δ.Κρήτης. 
 
Αμέσως μετά τις συστάσεις η Επιτροπή ξεκίνησε το έργο της φέροντας ως κύριο θέμα την ακριβή ερμηνεία 
του άρθρου42/Ν.4447/16 περί διαγραφής των επιβληθέντων από την ίδια Επιτροπή προστίμων. 
Σύμφωνα με την Πρόεδρο το άρθρο , όπως έχει διατυπωθεί, αφορά πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε 
περιπτώσεις μη δημοσιοποίησης στοιχείων και διαδικασιών εκλογικών υποψηφιοτήτων στην ηλεκτρονική 
Κεντρική Βάση Δεδομένων. Πρόστιμα αυτών των περιπτώσεων δεν επιβλήθηκαν από την αντίστοιχη 
Επιτροπή Ε.Δ.& Ε.Π. των γενομένων προηγούμενων Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών . Συνεπώς, βάσει 
του άρθρου42/Ν.4447/16, η  Επιτροπή δεν δύναται να διαγράψει κανένα από τα επιβληθέντα πρόστιμα καθώς 
αυτά δεν αφορούν περιπτώσεις μη ανάρτησης στην Κ.Β.Δ. 
Αναφέρθηκαν περαιτέρω αναλύσεις και απόψεις από τα παρόντα μέλη, οι περισσότερες από τις οποίες 
συνέκλιναν με την άποψη της Προέδρου της Επιτροπής. Μάλιστα ο εκπρόσωπος της Δ.Ο.Υ. ανέφερε ότι σε 
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άλλες περιπτώσεις διαγραφής προστίμων, αρκούσε μόνο η τροποποιητική απόφαση/δημοσίευση, χωρίς να 
συγκαλείται σε συνεδρίαση η Επιτροπή , σε αντίθεση με την συγκεκριμένη υπόθεση. 
Οι εκπρόσωποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Π.Ε.Δ. εξέφρασαν την άποψη ότι το άρθρο 42 συντάχθηκε 
με σκοπό την διαγραφή όλων των  προστίμων που επιβλήθηκαν για όλες τις παρατυπίες των  διαδικασιών 
υποψηφιοτήτων των προηγούμενων Περιφερειακών και Δημοτικών εκλογών.       
Έπειτα από την διατύπωση των θέσεων των μελών της Επιτροπής και την τελική τοποθέτηση από την 
Εισηγήτρια της Επιτροπής , που πρότεινε τη μη διαγραφή των επιβληθέντων προστίμων, καθώς όπως 
επισημάνθηκε, κανένα δεν αφορά παρατυπία μη ανάρτησης στην Κ.Β.Δ. ,  τα μέλη κλήθηκαν από τη Πρόεδρο 
να ψηφίσουν περί διαγραφής ή μη των προστίμων που έχουν επιβληθεί από την Επιτροπή. 
 
Οι ψήφοι των μελών έχουν ως εξής: 
 
Για την διαγραφή των προστίμων των Περιφερειακών εκλογών: 
1.ΡΑΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ :  ΟΧΙ (να μη διαγραφούν) 
2.ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ: ΟΧΙ (να μη διαγραφούν) 
3.ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: ΝΑΙ (να διαγραφούν) 
4.ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ: ΟΧΙ (να μη διαγραφούν) 
5.ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗ ΝΙΚΗ: ΟΧΙ (να μη διαγραφούν) 
 
Για τα πρόστιμα των Περιφερειακών εκλογών , η Επιτροπή κατά πλειοψηφία 4 - 1 , ψήφισε κατά της 
διαγραφής των προστίμων. 
 
 
Για την διαγραφή των προστίμων των Δημοτικών εκλογών: 
1.ΡΑΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ :  ΟΧΙ (να μη διαγραφούν) 
2.ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ: ΟΧΙ (να μη διαγραφούν) 
3.ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: ΝΑΙ (να διαγραφούν) 
4.ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ: ΟΧΙ (να μη διαγραφούν) 
5.ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ: ΝΑΙ (να διαγραφούν) 
 
Για τα πρόστιμα των Δημοτικών εκλογών , η Επιτροπή κατά πλειοψηφία 3 - 2 , ψήφισε κατά της διαγραφής 
των προστίμων. 
 
Μετά τις υπογραφές των μελών,  η Επιτροπή ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 12:15 μ.μ. 
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