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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 
 
   Η Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων των Δημοτικών και 

Περιφερειακών εκλογών  της 18ης και 25ης Μαΐου  2014, όπως αυτή συγκροτήθηκε 

με την αρ. πρωτ. 5538/14-4-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, αποτελούμενη από τα παρακάτω παρόντα 

μέλη: 

1. Μαρία Κουδουμνάκη, (Αναπληρωματικό μέλος, κωλυομένου του 

Προέδρου Ιπποκράτη Φουκαράκη) αρχαιότερη Εφέτη του 

Διοικητικού Εφετείου Χανίων, ως Πρόεδρο. 

2. Δημήτριο Πετρόπουλο Δικαστικό Πληρεξούσιο του Ν.Σ.Κ., ως 

αναπληρωματικό μέλος, κωλυομένου του τακτικού μέλους Γεωργίας 

Σπεντζούρη 

3. Εμμανουήλ Μαυριτσάκη, Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως 

τακτικό μέλος 

4. Γεώργιο Αντωνάκη, Προϊστάμενο της Π.Δ. Κρήτης Σ.Δ.Ο.Ε., ως 

τακτικό μέλος 

5. Γεώργιο Χρυσό, Προϊστάμενο Μισθοδοσίας της Π.Κ., εκπρόσωπος 

της ΕΝ.ΠΕ, ως τακτικό μέλος 

6. Γεώργιο Σκουλατάκη, εκπρόσωπο της Π.Ε.Δ. Ηρακλείου, ως τακτικό 

μέλος 

 



         Συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα Τρίτη 12 Μαϊου 2015 και ώρα 09:00 π.μ., 

στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Κρήτης στην Πλατεία Κουντουριώτη 

στο Ηράκλειο με θέμα συζήτησης: «Καταλογισμός ευθυνών και επιβολή προστίμων 

των συνδυασμών  της Περιφέρειας Κρήτης και των Δήμων της ». 

 

        Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία της Επιτροπής, η Πρόεδρος 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

        Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η γραμματέας Βασιλάκη Ευαγγελία, 

υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.  

 

Η συμμετοχή των μελών της Επιτροπής κ.κ. Χρυσού και Σκουλατάκη  έγινε κατ’ 

αντιστοιχία των θεμάτων που κρίθηκαν. Δηλαδή οσάκις κρινόταν θέμα σχετικό  με 

τις εκλογές  της   Περιφέρειας συμμετείχε ο κ. Χρυσός  και οσάκις κρινόταν θέμα  

σχετικό με τις εκλογές  των Δήμων ο κ. Σκουλατάκης. 

 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη της: 

1) Το πρακτικό 2/2015, από το οποίο προκύπτει η ύπαρξη παραβάσεων, όπως 

προέκυψαν από τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου  των στην  Επιτροπή αποσπασμένων  

υπαλλήλων και 

2) Την εισήγηση του Γεωργίου Χρυσού του Γρηγορίου, προϊσταμένου των 

τμημάτων Μισθοδοσίας και Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης της 

Περιφέρειας Κρήτης και τακτικού μέλους ως εκπροσώπου της ΕΝ.ΠΕ. της 

Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του 

Ν.3870/2010 στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, όπως 

συγκροτήθηκε με την 5338/14-04-2014 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Κρήτης (Αριθμός Δικτυακής Ανάρτησης ΒΙΦΙΟΡ1Θ-7ΨΘ), στην οποία 

αναφέρει τα ακόλουθα: 

«1) ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ» της Περιφέρειας Κρήτης, με 

επικεφαλής  τον κ. Γεώργιο Σπυρόπουλο.  

α) Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση ελέγχου που συνέταξαν οι υπάλληλοι του Σ.Δ.Ο.Ε. 

Κρήτης, Άννα Νικολαϊδου, Γεώργιος Μαυράκης και Χαράλαμπος Μιχελάκης, στους 

οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα υποστήριξης και υποβοήθησης του έργου της 



παρούσης Επιτροπής και συγκεκριμένα καθήκοντα ελέγχου των σχετικών βιβλίων, και 

παραστατικών των συνδυασμών και των υποψηφίων της Περιφέρειας Κρήτης και των 

Δήμων που υπάγονται σε αυτή και 

β) Το από  πόρισμα ελέγχου των ιδίων ως άνω υπαλλήλων, τα στοιχεία (παραστατικά, 

βιβλία, καταστάσεις κλπ.) και τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 15 του Ν.3870/2010, ο 

εισηγητής καταλήγει στα κάτωθι συμπεράσματα: 

Το προβλεπόμενο από την διάταξη 7 του Ν. 3870/2010 ανώτατο όριο εκλογικών 

δαπανών του υπο εξέταση συνδυασμού ανέρχεται στο ποσό των 215.500€ (Ηράκλειο 

5.500€ ανά υποψήφιο Χ 23 υποψήφιοι = 137.500€, Λασίθι 2.500€ ανά υποψήφιο Χ 6 

υποψήφιοι = 15.000€, Ρέθυμνο 2.500€ ανά υποψήφιο Χ 7 υποψήφιοι = 17.500€ και 

Χανιά 3.500€ ανά υποψήφιο Χ 13 υποψήφιοι = 45.500€). 

Ο ελεγχόμενος συνδυασμός εξάλλου είχε υποχρέωση ανάρτησης του συνόλου των 

εσόδων και των δαπανών που πραγματοποίησε έως την έναρξη της προεκλογικής 

περιόδου στη Κεντρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών , 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατά τις διατάξεις των 

παραγρ.1,2,3,4,5 και 6 ου άρθρου 10 του Ν.3870/2010. 

Ο εξεταζόμενος συνδυασμός έχει  υποπέσει στις ακόλουθες παραβάσεις που 

συνεπάγονται κυρώσεις από το νόμο: 

Α) Δεν κατέθεσε στην παρούσα Επιτροπή αντίγραφο του προβλεπόμενου από τις παρ. 

1, 2 και 3 του άρθρου 9 του Ν.3870/2010 ειδικού βιβλίου θεωρημένου κατά την 

έναρξη της προεκλογικής περιόδου από την ΔΟΥ  της έδρας της Περιφέρειας, στο 

οποίο καταχωρούνται υποχρεωτικά και αναλυτικά όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του 

συνδυασμού κατά την προεκλογική περίοδο, με μνημόνευση των αντιστοίχων 

παραστατικών, κατά παράβαση του άρθρου 9 παρ.4 του Ν.3870/2010. 

Β) Δεν υπέβαλε στην παρούσα επιτροπή την προβλεπόμενη από την διάταξη του 

άρθρου 11 παρ.1 του Ν.3870/2010 αναλυτική κατάσταση, στην οποία να περιέχονται 

κατά κατηγορίες τα εκλογικά του έσοδα με επώνυμη αναφορά όσων κατέβαλαν 

οποιοδήποτο ποσό, καθώς και οι εκλογικές δαπάνες κατά παράβαση του άρθρου 11 

παρ.2 του Ν.3870/2010. 

Ενόψει όλων των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το είδος και την βαρύτητα των 

διαπιστωθεισών  παραβάσεων και τα όσα δήλωσε ο επικεφαλής του συνδυασμού κ. 

Σπυρόπουλος Γεώργιος ενώπιον της επιτροπής κατά την συνεδρίαση αυτή, την Τρίτη 



31 Μαρτίου 2015 (πρακτικό 2/2015) δηλαδή: α) ο συνδυασμός έχει Α.Φ.Μ.  β) δεν 

ήταν ενήμεροι για την διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία  γ) δεν υπήρχε δόλος, δ) δεν 

πραγματοποίησαν κανένα έσοδο και έξοδο πλην αυτού της εκτύπωσης των 

ψηφοδελτίων ποσού 6.300€ περίπου αλλά η δαπάνη αυτή έγινε από τα κεντρικά 

γραφεία στην Αθήνα και για το λόγο αυτό έχουν μηδενική ανάρτηση δαπανών στο 

σύστημα της Διαύγειας (εμπρόθεσμη),  εισηγούμαι την έγγραφη επίπληξη στον ως άνω 

συνδυασμό. 

Τέλος όσον αφορά τους υπόλοιπους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις 

Περιφερειακές Εκλογές της 18/05/2014 και 25/05/2014 όπως προκύπτει από τις 

εκθέσεις ελέγχου που συνέταξαν οι υπάλληλοι του Σ.Δ.Ο.Ε. Κρήτης, Άννα 

Νικολαϊδου, Γεώργιος Μακράκης και Χαράλαμπος Μιχελάκης στους οποίους έχουν 

ανατεθεί καθήκοντα υποστήριξης και υποβοήθησης του έργου της παρούσης 

Επιτροπής και συγκεκριμένα καθήκοντα ελέγχου των σχετικών βιβλίων και 

παραστατικών των συνδυασμών της Περιφέρειας Κρήτης, το από 02/03/2015 

πόρισμα ελέγχου των ίδιων ως άνω υπαλλήλων, τα στοιχεία (παραστατικά, βιβλία, 

καταστάσεις κλπ.) και τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 15 του Ν.3870/2010, δεν 

διαπιστώθηκε ουδεμία παράβαση των διατάξεων του εν λόγω Νόμου». 

Η Επιτροπή, αφού μελέτησε τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση που 

ακολούθησε 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 

1) Την επιβολή προστίμου, κατά πλειοψηφία τεσσάρων (4) μελών με μειοψηφία 

ενός (1), για τον Συνδυασμό “Ελληνική Αυγή” για τη μη τήρηση και μη 

προσκόμιση στην Επιτροπή  του βιβλίου  εσόδων – εξόδων και της αναλυτικής 

κατάστασης  εσόδων και δαπανών του συνδυασμού. 

2) Την σύνταξη σχετικής απόφασης επιβολής προστίμου για τον παραπάνω 

συνδυασμό. 

3) Την μη διαπίστωση παραβάσεων των διατάξεων του Ν. 3870/2010, για τους 

υπόλοιπους συνδυασμούς της Περιφέρειας Κρήτης 

4) Λόγω έλλειψης χρόνου, την μετάθεση της συνεδρίασης για την Πέμπτη 21 

Μαΐου 2015, προκειμένου να εξεταστούν και να ληφθούν αποφάσεις για τους 

υπόλοιπους συνδυασμούς των Δημοτικών εκλογών.  



 Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της Συνεδρίασης. 

Το παρόν πρακτικό με αριθμό 3/2015, αφού συντάχθηκε υπογράφηκε ως εξής: 

 

 

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
                
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΔΟΥΜΝΑΚΗ 
                                      
 
 
          Τα Μέλη 
 
 Δημήτριος Πετρόπουλος 
 
 Εμμανουήλ Μαυριτσάκης 
 
 Γεώργιος Αντωνάκης 
 
 Γεώργιος Χρυσός 
 
 Γεώργιος Σκουλατάκης 
 
 
 
 
 


