ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων
Βουλής και Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Η χρηµατοδότηση και ο έλεγχος των οικονοµικών των
πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων και αιρετών αντιπροσώπων είναι ένα θέµα που αφορά στον πυρήνα
της πολιτικής. Το πλαίσιο χρηµατοδότησης των πολιτικών κοµµάτων ορίζεται κατ’ αρχήν από το άρθρο 29.2
του Συντάγµατος:
2. Τα κόµµατα έχουν δικαίωµα στην οικονοµική τους ενίσχυση από το Κράτος για τις εκλογικές και τις λειτουργικές τους δαπάνες, όπως νόµος ορίζει. Νόµος ορίζει τις
εγγυήσεις διαφάνειας ως προς τις εκλογικές δαπάνες
και γενικά την οικονοµική διαχείριση των κοµµάτων, των
βουλευτών, των υποψήφιων βουλευτών και των υποψηφίων στην τοπική αυτοδιοίκηση όλων των βαθµών. Με
νόµο επιβάλλεται ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών,
µπορεί να απαγορεύονται ορισµένες µορφές προεκλογικής προβολής και καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις
οποίες η παράβαση των συναφών διατάξεων συνιστά λόγο έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωµα µε πρωτοβουλία
του ειδικού φορέα του επόµενου εδαφίου. Ο έλεγχος
των εκλογικών δαπανών των κοµµάτων και των υποψήφιων βουλευτών διενεργείται από ειδικό φορέα που συγκροτείται και µε τη συµµετοχή ανώτατων δικαστικών υπαλλήλων, όπως νόµος ορίζει. Με νόµο µπορούν να επεκταθούν οι ρυθµίσεις αυτές και στους υποψήφιους για
άλλες αιρετές θέσεις.
Ο ν. 3023/2002 (που έχει κατά καιρούς τροποποιηθεί
σε επιµέρους διατάξεις του) εξακολουθεί να ορίζει τους
κανόνες για τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων και βουλευτών καθώς και τον έλεγχο των εσόδων και δαπανών.
Είναι κοινή οµολογία ότι ο συγκεκριµένος νόµος υπήρξε εξαιρετικά αποτελεσµατικός ως προς τον έλεγχο της
υπαίθριας προβολής πολιτικών µηνυµάτων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου τόσο από βουλευτές όσο και από κόµµατα. Η περίοδος της οπτικής και πραγµατικής ρύπανσης που βίωσε η χώρα κατά τις προεκλογικές περιόδους από τις αρχές της δεκαετίας του 1980
δείχνει ότι έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Επίσης ο ν. 3023/
2002 οδήγησε στη δηµιουργία επιστηµονικού επιπέδου
κέντρων ερευνών και µελετών από τα ίδια τα κόµµατα
και έδωσε τη δυνατότητα επιµόρφωσης του στελεχιακού
τους δυναµικού. Τέλος, επιχείρησε να θέσει ένα πλαίσιο
στο θέµα της συχνής τηλεοπτικής προβολής κατά την
προεκλογική περίοδο συγκεκριµένου αλλά και περιορισµένου αριθµού υποψηφίων. Ως ένα βαθµό πέτυχε και
αυτό το στόχο.
Κατά το πέρασµα των ετών, όµως, φάνηκαν και οι σοβαρές αδυναµίες του ν. 3023/2002. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι τοπικές επιτροπές ελέγχου ανά νοµό
που ουδέποτε λειτούργησαν στην πράξη. Ένα άλλο πρόβληµα είναι ότι όσες διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις του νόµου επιβλήθηκαν, έγιναν αποκλειστικώς επί
τη βάσει των στοιχείων που προσκόµιζαν οι ενδιαφερόµενοι, αφού ο έλεγχος της Επιτροπής του άρθρου 21 γίνεται µόνον απολογιστικά και χωρίς δυνατότητα παρα-

κολούθησης της προεκλογικής εκστρατείας που ως αρµοδιότητα ανήκει σε άλλο όργανο.
Αίσθηση προκαλεί και η συγκριτική ανάλυση της κρατικής χρηµατοδότησης ανά ψήφο στην Ελλάδα εν σχέσει
προς τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Το σχετικό κόστος για την Ελλάδα, την κατέτασσε µέχρι το 2010 στις
πρώτες χώρες της ΕΕ αρκετά µακριά από τον µέσο όρο
των άλλων κρατών. Η υψηλή κρατική χρηµατοδότηση είχε ως παράπλευρο αποτέλεσµα να οδηγήσει σε εξάρτηση των περισσοτέρων κοµµάτων από το Δηµόσιο ενώ
κατέστησε εντελώς δευτερεύουσα τη σηµασία της ιδιωτικής χρηµατοδότησης.
Ένα άλλο σηµείο που ετέθη επανειληµµένως στο δηµόσιο διάλογο είναι η απουσία διαφάνειας στο σύστηµα
εποπτείας. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου δεν είναι εύκολα προσβάσιµες ενώ ακόµη και οι ετήσιοι ισολογισµοί των κοµµάτων είναι δύσκολο να ανευρεθούν. Επίσης δύσκολη είναι η ανεύρεση πληροφορίων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων και των
προεκλογικών εκστρατειών. Σε µία εποχή που το διαδίκτυο αποτελεί βασική πηγή πληροφόρησης, οι σχετικές
πληροφορίες για το πολιτικό χρήµα απουσιάζουν. Συχνή
είναι και η κριτική ότι το σύστηµα εποπτείας πάσχει επειδή οι κρινόµενοι βουλευτές και πολιτικά κόµµατα είναι
ταυτοχρόνως και οι έχοντες την πλειοψηφία ως κριτές
στην Επιτροπή Ελέγχου. Τέλος, είναι διάχυτη η υποψία
στην κοινή γνώµη ότι µεγάλα χρηµατικά ποσά µπορεί να
µην εµφανίζονται ποτέ στους ισολογισµούς των κοµµάτων.
Σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του παρόντος νοµοσχεδίου έπαιξε και σειρά συστάσεων που έχουν προταθεί κατά κύριο λόγο από την Επιτροπή GRECO (Οµάδα
Κρατών κατά της Διαφθοράς-Group of States Against
Corruption) του Συµβουλίου της Ευρώπης. Η Επιτροπή
GRECO ασχολείται µε θέµατα καταπολέµησης της διαφθοράς σε διάφορους τοµείς στα κράτη - µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης. Η Ελλάδα προσχώρησε στη
GRECO το 1999. Η GRECO έχει ξεκινήσει από το 2007
τον Τρίτο Γύρος Αξιολόγησης της GRECO και ασχολείται µεταξύ άλλων µε το θέµα της Διαφάνειας στη χρηµατοδότηση των κοµµάτων.
Μία επιστηµονική Οµάδα Αξιολόγησης της GRECO
πραγµατοποίησε εκτεταµένη έρευνα που περιελάµβανε
και επιτόπια επίσκεψη στη χώρα µας το 2009. Κατά τη
διάρκεια της επιτόπιας επίσκεψης η Οµάδα Αξιολόγησης
συναντήθηκε µε εκπροσώπους από τη Βουλή των Ελλήνων, τα Υπουργεία Οικονοµίας, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. Συναντήθηκε, επίσης, µε εκπροσώπους πολιτικών κοµµάτων, δηλαδή της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, του Συνασπισµού
της Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ) και του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού (ΛΑΟΣ). Τέλος συναντήθηκε µε
εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών, πανεπιστηµιακούς και δηµοσιογράφους. Το αποτέλεσµα αυτής της
έρευνας ήταν η διατύπωση µίας σειράς δεκαέξι συστάσεων προς την Ελλάδα για αλλαγή της σχετικής νοµοθεσίας. Σε αντίστοιχες συστάσεις έχει προχωρήσει η
GRECO για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών που είναι µέλη της. Σύµφωνα µε τις συστάσεις κλήθηκε η Ελλάδα:
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i. να παρατείνει την περίοδο οικονοµικής αναφοράς
που εφαρµόζεται στις προεκλογικές εκστρατείες, έτσι
ώστε η οικονοµική δραστηριότητα, κατά την περίοδο αυτή να καταγράφεται, µε ακρίβεια και πληρότητα
ii. (i) να καταργήσει τη δυνατότητα χρήσης ανώνυµων
κουπονιών για δωρεές προς πολιτικά κόµµατα, συνασπισµούς κοµµάτων και υποψήφιους και (ii) να θεσπίσει µια
υποχρέωση να διενεργούνται µέσω τραπεζικού εµβάσµατος όλες οι δωρεές προς πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς κοµµάτων και, ενδεχοµένως, προς υποψήφιους για εκλογή, οι οποίες υπερβαίνουν ένα συγκεκριµένο όριο,
iii. να λάβει τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να διασφαλιστεί ότι τα δάνεια που χορηγούνται σε πολιτικά
κόµµατα, συνασπισµούς κοµµάτων και υποψήφιους δεν
χρησιµοποιούνται για την παράκαµψη των κανονισµών
πολιτικής χρηµατοδότησης, εξακριβώνοντας, ιδίως, κατά πόσον τα δάνεια αποπληρώνονται σύµφωνα µε τους
όρους υπό τους οποίους χορηγήθηκαν,
iv. να διασφαλίσει ότι όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες
που παρέχονται σε είδος προς πολιτικά κόµµατα, συνασπισµούς κοµµάτων, µέλη του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υποψηφίους για εκλογή (εκτός
από την εθελοντική εργασία από µη επαγγελµατίες)
προσδιορίζονται ορθά και καταγράφονται πλήρως, στην
αγοραία αξία τους, τόσο ως όσον αφορά στις λειτουργικές δραστηριότητες των κοµµάτων και των συνασπισµών κοµµάτων όσο και όσο αφορά στις προεκλογικές
εκστρατείες,
v. να αντανακλά ορθά στους λογαριασµούς των κοµµάτων την αξία των υπηρεσιών που παρέχονται από δηµοσίους υπαλλήλους που αποσπώνται προκειµένου να
συνδράµουν µέλη του Ελληνικού ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να βεβαιώνεται ότι οι πληροφορίες αυτές
είναι άµεσα διαθέσιµες στο κοινό,
vi. να αυξήσει τη διαφάνεια των λογαριασµών και των
δραστηριοτήτων των φορέων που σχετίζονται, άµεσα ή
έµµεσα, µε πολιτικά κόµµατα ή είναι, µε άλλο τρόπο, υπό
τον έλεγχό τους,
vii. να θεσπίσει απαιτήσεις για την έγκαιρη δηµοσίευση
των ιδιωτικών δωρεών προς πολιτικά κόµµατα, συνασπισµούς κοµµάτων και υποψήφιους, οι οποίες υπερβαίνουν ένα συγκεκριµένο όριο,
viii. να αυξήσει σηµαντικά τη διαφάνεια της χρηµατοδότησης των προεκλογικών εκστρατειών, ιδίως: (i) καθιστώντας εµφανή την οικονοµική υποστήριξη από πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς κοµµάτων προς υποψήφιους στις δηµοτικές και τις περιφερειακές εκλογές και (ii)
θεσπίζοντας απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και δηµοσιότητας για όλους τους υποψήφιους για εκλογή ή καταλόγους υποψηφίων σε όλα τα επίπεδα,
ix. να διευκολύνει την εύκολη πρόσβαση του κοινού σε
δηµοσιευµένες πληροφορίες σχετικές µε τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων και των προεκλογικών εκστρατειών,
x. να διασφαλίζει ανεξάρτητο έλεγχο σε σχέση µε τα
πολιτικά κόµµατα που υποχρεούνται να τηρούν βιβλία
και λογαριασµούς,
xi. να ενισχύσει σηµαντικά την ανεξαρτησία της Επιτροπής Ελέγχου από τα πολιτικά κόµµατα και τους συνασπισµούς Κοµµάτων,

xii. να διασφαλίζει έναν ουσιαστικότερο και συνεχή έλεγχο των οικονοµικών εγγράφων των πολιτικών κοµµάτων, των συνασπισµών κοµµάτων και των υποψηφίων,
xiii. (i) να διασφαλίζει τη δηµοσιότητα και την εύκολη
πρόσβαση εκ µέρους του κοινού στις εκθέσεις της Επιτροπής Ελέγχου, συµπεριλαµβανόµενων και των προσαρτηµάτων που περιέχουν τις εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών και (ii) να θεσπίσει τη δυνατότητα των µελών
της Επιτροπής Ελέγχου να εκφράζουν και να δηµοσιεύουν διιστάµενες ή µειοψηφικές απόψεις σχετικά µε την
έκθεση της Επιτροπής,
xiv. να διασφαλίζει ότι τα αρχεία θα µπορούν να ανοίγουν εκ νέου, όταν έρχονται στο φως νέες πληροφορίες
και να τροποποιήσει, αναλόγως, τους κανόνες σχετικά
µε την τήρηση της χρηµατοοικονοµικής τεκµηρίωσης από τα πολιτικά κόµµατα, τους συνασπισµούς κοµµάτων,
τους υποψήφιους, καθώς και από την ίδια την Επιτροπή
Ελέγχου,
xv. να διασφαλίσει ότι η πολιτική χρηµατοδότηση, σε
επίπεδο κατώτερο του εθνικού, υπόκειται στον έλεγχο
ενός ανεξάρτητου και αποτελεσµατικού ελεγκτικού µηχανισµού, ιδανικά υπό την εποπτεία της Επιτροπής Ελέγχου,
xvi. (i) να θεσπίσει µια υποχρέωση για την Επιτροπή Ελέγχου και τους ελεγκτές να αναφέρουν πιθανολογούµενες παραβάσεις των κανόνων σχετικά µε την πολιτική
χρηµατοδότηση στις αρχές επιβολής του νόµου και (ii)
να διασφαλίσει ότι ο µηχανισµός, µε τον οποίο επιβάλλονται κυρώσεις για παραβάσεις των κανόνων σχετικά
µε την πολιτική χρηµατοδότηση, λειτουργεί αποτελεσµατικά στην πράξη.
Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου εισάγονται ρυθµίσεις οι οποίες είναι αποτέλεσµα των διδαγµάτων από τα
12 έτη εφαρµογής του ν. 3023/2002 αλλά και των συστάσεων της GRECO. Στόχος είναι η διαφάνεια και η άµεση
πληροφόρηση του κάθε πολίτη, η ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών µέσα από τη θεσµική τους θωράκιση, η
λογοδοσία, η διαφάνεια και η χρηστή διαχείριση στην
πολιτική και κατ’ επέκτασιν στον δηµόσιο βίο.
Από την εποχή της επανάστασης του 1821 µέχρι σήµερα η ελληνική πολιτική ζωή χαρακτηρίζεται από το µεγάλο ενδιαφέρον που δείχνει ο µέσος Έλληνας για τα κοινά. Είναι καιρός να επιστρέψει στην κοινωνία η αξιοπιστία των πολιτικών και της πολιτικής που έχει τρωθεί τα
τελευταία χρόνια. Με το νοµοσχέδιο αυτό γίνεται ένα
σηµαντικό βήµα προς αυτή την κατεύθυνση.
Άρθρο 1 παράγραφος 1: Τίθενται ορισµοί, προκειµένου
να διευκολυνθεί η κατανόηση του κειµένου του νόµου
και η αποφυγή επαναλήψεων.
Άρθρο 1 παράγραφος 2 : Προστίθενται και οι συνασπισµοί κοµµάτων ως δικαιούχοι κρατικής χρηµατοδότησης,
διότι εκ παραλείψεως δεν είχαν συµπεριληφθεί µέχρι
σήµερα στο κείµενο του τροποποιούµενου νόµου, παρότι είναι τυπικά ισότιµοι µε τα πολιτικά κόµµατα.
Άρθρο 1 παράγραφος 3: Η τακτική κρατική χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων και των συνασπισµών
κοµµάτων µειώνεται από ποσοστό ένα κόµµα µηδέν δύο
τοις χιλίοις (1,02%ο) των τακτικών εσόδων του Κρατικού
Προϋπολογισµού του αντίστοιχου οικονοµικού έτους, σε
ποσοστό µηδέν κόµµα πέντε τοις χιλίοις (0,5%ο) των
πραγµατοποιηθέντων καθαρών εσόδων του ετήσιου κρα-
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τικού απολογισµού του προηγούµενου οικονοµικού έτους για λόγους δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Επιπλέον, το ποσοστό υπολογίζεται στο εξής επί τη βάσει υπαρκτών και όχι πιθανολογούµενων οικονοµικών µεγεθών.
Άρθρο 1 παράγραφος 4: Η εκλογική κρατική χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων και των συνασπισµών
κοµµάτων µειώνεται από ποσοστό µηδέν κόµµα είκοσι
δύο τοις χιλίοις (0,22%ο) των τακτικών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού του αντίστοιχου οικονοµικού έτους, σε ποσοστό µηδέν κόµµα µηδέν οκτώ τοις χιλίοις
(0,08%ο) των πραγµατοποιηθέντων καθαρών εσόδων
του ετήσιου κρατικού απολογισµού του προηγούµενου
οικονοµικού έτους για λόγους δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Επιπλέον, το ποσοστό υπολογίζεται στο εξής επί
τη βάσει υπαρκτών και όχι πιθανολογούµενων οικονοµικών µεγεθών .
Άρθρο 1 παράγραφος 5: Η κρατική χρηµατοδότηση
για ερευνητικούς και επιµορφωτικούς λόγους που λαµβάνουν οι δικαιούχοι κρατικής χρηµατοδότησης µειώνεται από ποσοστό µηδέν κόµµα ένα τοις χιλίοις (0,01%ο)
των τακτικών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού σε
ποσοστό µηδέν κόµµα ένα τοις χιλίοις (0,1%ο) των
πραγµατοποιηθέντων καθαρών εσόδων του ετήσιου κρατικού απολογισµού του προηγούµενου οικονοµικού έτους. Επιπλέον, το ποσοστό υπολογίζεται στο εξής επί
τη βάσει υπαρκτών και όχι πιθανολογούµενων οικονοµικών µεγεθών.
Άρθρο 1 παράγραφος 6: Προβλέπεται ήδη στο ν. 3023/
2002.
Άρθρο 1 παράγραφος 7: Το χρηµατικό ποσό που δίδεται στο κόµµα ή τον συνασπισµό από φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα ως ιδιωτική χρηµατοδότηση, εκπίπτει ολόκληρο από το φορολογητέο εισόδηµα στη δήλωση της περιουσιακής κατάστασης του χρηµατοδότη, προκειµένου να
δοθεί κίνητρο στους ιδιώτες να τηρήσουν τους κανόνες
διαφάνειας και ελέγχου που εισαγάγει ο παρών νόµος.
Άρθρο 2: Προσαρµόζοναται οι όροι σύµφωνα µε τους
ορισµούς της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
Άρθρο 3 παράγραφος 1: Προκειµένου να διασφαλιστεί
η µέγιστη διαφάνεια και η νοµιµότητα των οικονοµικών
συναλλαγών µεταξύ ιδιωτών και πολιτικών κοµµάτωνσυνασπισµών κοµµάτων, όλα τα έσοδα και οι δαπάνες
του καθενός εκ των τελευταίων διακινούνται µέσω ενός
έως τριών τραπεζικών λογαριασµών, που τηρούνται σε
τρία πιστωτικά ιδρύµατα της επιλογής τους. Απαγορεύεται το άνοιγµα και η διατήρηση άλλων τραπεζικών λογαριασµών, εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Επιπλέον, όλα τα έσοδά τους για να µπορούν να ελέγχονται
αποτελεσµατικά, καταλήγουν αποκλειστικά σε αυτούς
τους τραπεζικούς λογαριασµούς του κάθε κόµµατος ή
συνασπισµού. Αντίστοιχα και οι δαπάνες των ανωτέρω
δικαιούχων αποδεικνύονται µε ταµειακές αποδείξεις , τιµολόγια, τραπεζικές επιταγές, εµβάσµατα, και κάθε άλλο πρόσφορο µέσο, ώστε να πιστοποιείται εµφανώς το
πρόσωπο του χρηµατοδότη.
Άρθρο 3 παράγραφος 2: Οµοίως, όλα τα έσοδα και οι
δαπάνες ανά νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί από τα πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµούς κοµµάτων ως κέντρο ερευνών και µελετών, καθώς και για τη διοργάνωση προγραµµάτων επιµόρφωσης των στελεχών τους, διακινούνται µέσω ενός έως δύο τραπεζικών λογαριασµών, που
τηρούνται σε δύο πιστωτικά ιδρύµατα της επιλογής του
νοµικού προσώπου. Με την παρούσα διάταξη επιδιώκε-

ται να αποσαφηνιστεί και να διασφαλιστεί ότι η κρατική
χρηµατοδότηση για ερευνητικούς και επιµορφωτικούς
λόγους διοχετεύεται από τα κόµµατα και τους συνασπισµούς στα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν από αυτά
για το σκοπό που διατίθενται από το κράτος και όχι σε
άλλα πρόσωπα ή σκοπούς.
Άρθρο 3 παράγραφος 3: Προκειµένου να µπορεί να
διενεργηθεί ο έλεγχος τήρησης των υποχρεώσεων που
απορρέουν από τις παραγράφους 1 και 2 του ίδιου άρθρου, θεσπίζεται η υποχρέωση γνωστοποίησης στην Επιτροπή Ελέγχου της ύπαρξης των τραπεζικών λογαριασµών, παράλειψη της οποίας επισύρει το µέτρο της κατάσχεσης του περιεχοµένου των µη δηλωθέντων τραπεζικών λογαριασµών.
Άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2: Οµοίως όπως στο άρθρο
3 παρ. 1 µε τη διαφορά ότι στο παρόν άρθρο η πρόβλεψη
αφορά στους υποψήφιους αντιπροσώπους της Βουλής
των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Άρθρο 4 παράγραφος 3: Οµοίως όπως στο άρθρο 3
παρ. 3 µε τη διαφορά ότι στο παρόν άρθρο η πρόβλεψη
αφορά τους υποψήφιους αντιπροσώπους της Βουλής
των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Άρθρο 5 παράγραφοι 1, 2 και 3: Η χρηµατοδότηση γίνεται στους τραπεζικούς λογαριασµούς της παρ. 1 του
άρθρου 3 του νόµου που διαθέτει κάθε δικαιούχος χρηµατοδότησης, µε ονοµαστικές καταθέσεις ή µε άλλη µέθοδο που επιτρέπει τη σύνδεση του προσφεροµένου ποσού µε κάποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο µπορεί να ταυτοποιηθεί, ώστε να είναι γνωστές οι πηγές
χρηµατοδότησης και να εξαλειφθεί το φαινόµενο που
παρατηρείται σήµερα των αδικαιολόγητων και εικονικών
εσόδων και εξόδων που τροφοδοτούν την καχυποψία
παράνοµου πλουτισµού στην κοινή γνώµη. Επί παραδείγµατι µπορεί να χρησιµοποιηθούν σύγχρονες µέθοδοι
µαζικής χρηµατοδότησης από τους πολίτες µέσω κινητών τηλεφώνων που σύµφωνα µε το ν. 3783/2009 «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις» (Α΄
136). Οµοίως προς την ίδια κατεύθυνση επίτευξης διαφάνειας συναλλαγών, κάθε εισφορά σε πολιτικό κόµµα
και συνασπισµό κοµµάτων που υπερβαίνει το ποσό των
χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ διενεργείται υποχρεωτικά µόνον µέσω των τραπεζικών λογαριασµών της παρ.
1 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου. Οι ίδιες δεσµεύσεις
ισχύουν και για τα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν από τα πολιτικά κόµµατα ή/και τους συνασπισµούς κοµµάτων ως κέντρα ερευνών και µελετών, ώστε να είναι ελέγξιµο αν και σε τι ποσοστό το κόµµα ή/και ο συνασπισµός που λαµβάνει την κρατική χρηµατοδότηση για ερευνητικούς και επιµορφωτικούς λόγους τη µεταβιβάζει
σε αυτά, ως οφείλει εκ του παρόντα νόµου.
Άρθρο 5 παράγραφος 4: Για τον αυτό σκοπό, καταργούνται πλέον τα ανώνυµα κουπόνια που διατίθενται από τα κόµµατα µε τρόπο ανεξέλεγκτο που αφήνει υπόνοιες για παράνοµο χρηµατισµό και πελατειακές συναλλαγές ιδιωτών-χρηµατοδοτών µε τα πολιτικά κόµµατα
και τους συνασπισµούς κοµµάτων. Πέραν του ότι προσφέρει σηµαντικές δυνατότητες παραβίασης των κανόνων διαφάνειας, αποτελεί και µία εντελώς παρωχηµένη
µέθοδο που έχει πάψει πλέον να χρησιµοποιείται για τη
συλλογή χρηµάτων. Επίσης, καθίσταται υποχρεωτική
στο εξής η αναγραφή στο σώµα του κουπονιού του ονοµατεπωνύµου και του αριθµού φορολογικού µητρώου ή
του δελτίου της αστυνοµικής ταυτότητας του αγοραστή-
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χρηµατοδότη. Στο τέλος κάθε έτους, η Επιτροπή υποχρεούται να διασταυρώνει αν το υπόλοιπο που προκύπτει από τη διαφορά ανάµεσα στα θεωρηµένα και στα
διατεθέντα από το κόµµα ή τον συνασπισµό κουπόνια,
συµπίπτει µε τον αριθµό των αδιάθετων κουπονιών που
υποχρεωτικά της επιστρέφονται µε ευθύνη των τελευταίων. Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου του παρόντος νόµου, καθορίζεται η διαδικασία επιστροφής των κουπονιών που δεν διατέθηκαν, ο τρόπος
και τα όργανα βεβαίωσης της καταστροφής τους και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
Άρθρο 5 παράγραφος 5: Προβλέπεται ήδη στο ν. 3023/
2002.
Άρθρο 5 παράγραφος 6 στοιχείο α΄: Για τους ίδιους
λόγους που απαγορεύεται η χρηµατοδότηση προς πολιτικά κόµµατα από φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την
ελληνική ιθαγένεια, θεσπίζεται επέκταση της απαγόρευσης και στα νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν την έδρα
τους στην ελληνική επικράτεια, ως απόρροια τυπικής ισοδυναµίας των προσώπων που χρηµατοδοτούν.
Άρθρο 5 παράγραφος 6 στοιχείο β΄: Η απαγόρευση
που έθετε ο προϊσχύσας ν. 3023/2002 στα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου να χρηµατοδοτούν πολιτικά κόµµατα ήταν προδήλως ανεφάρµοστη και δυσχερώς –αν όχι διόλου- ελέγξιµη. Επιπρόσθετα, εάν υπάρχει διαφάνεια χρηµατοδότησης, δεν εξυπηρετεί κάποιο σκοπό η
εν λόγω απαγόρευση, δεδοµένου ότι και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου –όπως και τα φυσικά- αντιµετωπίζονται ενιαία ως ιδιώτες στο πλαίσιο του παρόντος νόµου. Εξ άλλου στις 20 από τις 28 χώρες της ΕΕ επιτρέπεται η χρηµατοδότηση από νοµικά πρόσωπα. Εποµένως, αίρεται και η απαγόρευση εξακολουθεί να ισχύει
µόνον για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Η προσθήκη των νοµικών προσώπων που ανήκουν στο στενό
ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα τίθεται προκειµένου να επικαιροποιήσει το νόηµα της παλιάς διάταξης, όπως αυτό
έχει µεταβληθεί µε µεταγενέστερους κανόνες δικαίου,
ώστε να συµπεριλάβει όλα τα νοµικά πρόσωπα που ασκούν δηµόσια εξουσία ακόµα και να δεν είναι δηµοσίου
δικαίου -αλλά ιδιωτικού-.
Άρθρο 5 παράγραφος 7: Με την παρούσα διάταξη περί
απαγόρευσης χορήγησης δανείων από τις Τράπεζες
προς τους δικαιούχους κρατικής χρηµατοδότησης µε εγγύηση την κρατική χρηµατοδότηση πέραν του τρέχοντος
οικονοµικού έτους, επιδιώκεται να καταπολεµηθεί το
φαινόµενο του σηµερινού άκρατου δανεισµού των κοµµάτων µε εγγύηση την κρατική χρηµατοδότηση. Το επιβαρυντικό στοιχείο της υπάρχουσας κατάστασης είναι
ότι τα κεφάλαια για την αποπληρωµή αυτών των δανείων δεν είναι υπαρκτά αλλά πιθανολογούµενα µε βάση
τις επόµενες κρατικές χρηµατοδοτήσεις στις οποίες
προσβλέπουν.
Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2: Οµοίως όπως στο άρθρο
5 παρ. 1 και 2, µε τη διαφορά ότι στο παρόν άρθρο η
πρόβλεψη αφορά στους υποψήφιους αντιπροσώπους
της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Άρθρο 6 παράγραφος 3: Προβλέπεται ήδη στο ν. 3023/
2003.
Άρθρο 6 παράγραφος 4 στοιχείο α΄: Οµοίως όπως
στο άρθρο 5 παρ. 6 στοιχείο α’, µε τη διαφορά ότι στο
παρόν άρθρο η πρόβλεψη αφορά στους υποψήφιους αντιπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 6 παράγραφος 4 στοιχείο β΄: Οµοίως όπως στο
άρθρο 5 παρ. 6 στοιχείο β΄, µε τη διαφορά ότι στο παρόν άρθρο η πρόβλεψη αφορά στους υποψήφιους αντιπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Άρθρο 7 παράγραφος 1 και 2: Το όριο χρηµατοδότησης ενός πολιτικού κόµµατος ή συνασπισµού, από το ίδιο πρόσωπο, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους αυξάνεται από το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ
στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Το ποσό
που προβλεπόταν στον προϊσχύσαντα ν. 3023/2002 και
δεν ανταποκρινόταν στην πραγµατικότητα, µε αποτέλεσµα εύλογα να διευκολύνονται οι παράνοµες συναλλαγές.
Άρθρο 7 παράγραφος 3 και 4 : Η ποινική απαξίωση των
παραβάσεων των ανώτατων ορίων χρηµατοδότησης των
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, είναι ποινή
φυλάκισης έως ενός έτους και χρηµατική ποινή για τον
παραβάτη. Παράλληλα, θεσπίζεται και το µέτρο ότι δωρεές που υπερβαίνουν ανά έτος τα όρια χρηµατοδότησης των παραγράφων 1 και 2 του ίδιου άρθρου, πρέπει
να επιστραφούν στους δωρητές το συντοµότερο δυνατό, διότι το ποσό είναι τόσο µεγάλο που συνάγεται διαπλοκή οικονοµικών και πολιτικών συµφερόντων και αλλοίωση των αρχών άσκησης δηµόσιας εξουσίας. Αν η επιστροφή των δωρεών αυτών αποδεικνύεται αδύνατη,
πρέπει τα ποσά αυτά να δεσµεύονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα στους λογαριασµούς των δικαιούχων χρηµατοδότησης και να κατατίθενται αµελλητί στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο τέλος του έτους.
Άρθρο 8: Οι όροι προσαρµόζονται στην ισχύουσα νοµοθεσία, σύµφωνα µε το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση γ΄ : Η διάταξη αυτή
έχει σκοπό να επεκτείνει την ισότητα των ευκαιριών σε
περισσότερα πεδία σε σχέση µε το σύστηµα του προϊσχύσαντος ν. 3023/2002. Τίθεται η απαγόρευση χορήγησης εισιτηρίων µετακίνησης ετεροδηµοτών από τα πολιτικά κόµµατα και τους συνασπισµούς κοµµάτων κατά τη
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, προκειµένου να εξαλειφθεί το φαινόµενο εξαγοράς ψήφων, κατά το οποίο
µέρος του εκλογικού σώµατος δωροδοκείται για να στηρίξει ένα συγκεκριµένο πολιτικό κόµµα ή συνασπισµό
κοµµάτων. Επιπλέον, παραβιάζεται έτσι η ισότητα των
ευκαιριών κατά τον εκλογικό αγώνα, διότι το κόµµα ή ο
συνασπισµός που τυγχάνει να έχει τέτοιου είδους οικονοµική ευχέρεια ευρίσκεται σε ευνοϊκότερη θέση έναντι
ενός άλλου που δεν την διαθέτει, µε αποτέλεσµα να αλλοιώνεται η λαϊκή βούληση.
Άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση δ΄: Στο ίδιο αιτιολογικό πνεύµα µε αυτό της περίπτωσης γ΄ της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου, τίθεται και η απαγόρευση
διαφοροποίησης στην τιµολόγηση των εξόδων και στην
παροχή ποσοστού έκπτωσης από τις επιχειρήσεις τύπου
µεταξύ των κοµµάτων και των συνασπισµών κοµµάτων.
Ειδικότερα, επιδιώκεται να αρθεί η οικονοµική εξάρτηση
µεταξύ κοµµάτων-συνασπισµών κοµµάτων και επιχειρήσεων τύπου, προκειµένου να υπάρχει αλήθεια και αντικειµενικότητα στην ενηµέρωση ώστε να µείνει ανεπηρέαστη η κοινή γνώµη κατά την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος.
Άρθρο 10 παράγραφος 1 περίπτωση στ΄ : Οµοίως όπως στο άρθρο 11 παρ. 1 περίπτωση δ΄ µε τη διαφορά ό-
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τι στο παρόν άρθρο η πρόβλεψη αφορά τους υποψήφιους αντιπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων και του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Άρθρο 11 : Προστίθενται και οι συνασπισµοί κοµµάτων
ως δικαιούχοι κρατικής χρηµατοδότησης, διότι εκ παραλείψεως δεν είχαν συµπεριληφθεί στο κείµενο του τροποποιούµενου νόµου, παρότι είναι τυπικά ισότιµοι µε τα
πολιτικά κόµµατα.
Άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2: Τα πολιτικά κόµµατα και
οι συνασπισµοί κοµµάτων τηρούν στο εξής λογιστικά βιβλία Γ΄ και όχι Β΄ κατηγορίας στην έδρα τους, στα οποία
καταχωρούνται όλα τα έσοδα και οι δαπάνες τους, µηχανογραφούνται πλήρως και υποχρεωτικά και ελέγχονται
ετησίως από την Επιτροπή. Με αυτόν τον τρόπο δεν αποτυπώνονται µόνον τα έσοδα και έξοδα, αλλά παρέχεται µια ολοκληρωµένη εικόνα των οικονοµικών τους δραστηριοτήτων.
Άρθρο 12 παράγραφος 3: Η διαφάνεια στις οικονοµικές συναλλαγές των κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων επεκτείνεται στις συναλλαγές από και προς αυτά
περιλαµβανοµένων, πλέον, και ποσών µικρότερων των
(600) ευρώ που έθετε µέχρι σήµερα ο ν. 3023/2002. Το
γεγονός αυτό δηµιουργούσε έλλειµµα διαφάνειας.
Άρθρο 12 παράγραφος 4: Κάθε κόµµα και συνασπισµός κοµµάτων, όχι µόνον µνηµονεύει πλέον τα αντίστοιχα παραστατικά εσόδων και εξόδων του, αλλά κρατά αναλυτικό αρχείο µε τα στελέχη των παραστατικών,
συµπεριλαµβανοµένων και των κουπονιών, και των αποδείξεων που αντιστοιχούν σε κάθε έσοδο και δαπάνη
του, ώστε να µπορούν να εντοπισθούν παράνοµες πηγές
πλουτισµού
Άρθρο 13 παράγραφος 1: Προκειµένου να φωτισθεί
πλήρως το πλαίσιο χρηµατοδότησης των πολιτικών κοµµάτων και προσώπων του ν. 3023/2002, να αποκαλυφθούν οι πηγές τους, να καταπολεµηθεί η οικονοµική
χειραγώγηση της πολιτικής έκφρασης και να µπορέσουν
να εφαρµοστούν οι αρχές της άσκησης δηµόσιας εξουσίας, θεσπίζονται ορισµένες υποχρεώσεις προς όλα τα
εµπλεκόµενα πρόσωπα. Πιο συγκεκριµένα, τα πρόσωπα
αυτά οφείλουν να γνωστοποιούν στο όργανο ελέγχου:
α) Όσον αφορά τα υπό στοιχεία ιδα΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου ελεγχόµενα πρόσωπα, τους ετήσιους προϋπολογισµούς, ισολογισµούς
και απολογισµούς όπως αυτοί προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία που τηρούν κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του παρόντος νόµου κάθε έτος
β) Όσον αφορά τα υπό στοιχεία ιδβ΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου ελεγχόµενα πρόσωπα, αναλυτικές καταστάσεις, παραστατικά και αποδείξεις εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο
αποδεικτικό της χρηµατοδότησής τους και της διαχείρισης των οικονοµικών τους στοιχείων για την περίοδο ελέγχου των προεκλογικών δαπανών.
γ) Όσον αφορά τα υπό στοιχεία ιδγ΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου ελεγχόµενα πρόσωπα αναλυτικές καταστάσεις, παραστατικά και αποδείξεις εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο
αποδεικτικό της χρηµατοδότησής τους και της διαχείρισης των οικονοµικών τους στοιχείων κάθε έτος για όλη
τη διάρκεια της θητείας τους.
δ) Όσον αφορά τα υπό στοιχεία ιδγ΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου ελεγχόµενα πρόσωπα το πλήρες και αναλυτικό περιεχόµενο, καθώς και
την οικονοµική αποτίµηση των εκατέρωθεν συναλλαγών

που έχουν πραγµατοποιήσει µε τους δικαιούχους χρηµατοδότησης για την περίοδο ελέγχου των προεκλογικών
δαπανών.
ε) Όσον αφορά τους υποψήφιους εκλογικούς συνδυασµούς του α΄ και β΄ βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης σύµφωνα µε το ν. 3852/2010 όπως κάθε φορά ισχύει, τους ετήσιους προϋπολογισµούς, ισολογισµούς και απολογισµούς όπως αυτοί προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία
που τηρούν κατά το άρθρο 9 του ν. 3870/2010 όπως ισχύει, από τα οποία θα προκύπτει αναλυτικά και στο σύνολό της πάσης φύσεως χρηµατοδότησης που έχουν λάβει από πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς κοµµάτων.
Άρθρο 14 παράγραφος 1: Προστίθενται και οι συνασπισµοί κοµµάτων ως δικαιούχοι κρατικής χρηµατοδότησης,
διότι εκ παραλείψεως δεν είχαν συµπεριληφθεί στο κείµενο του τροποποιούµενου νόµου, παρότι είναι τυπικά ισότιµοι µε τα πολιτικά κόµµατα.
Άρθρο 14 παράγραφος 2: Σε αυτή την παράγραφο
προβλέπονται κυρώσεις για την παράβαση των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11.
Άρθρο 14 παράγραφος 3: Οι εγγυήσεις διαφάνειας
που παρέχει ο παρών νόµος είναι οι απολύτως αναγκαίες για να µπορέσουν να εφαρµοστούν στην πράξη οι αρχές του πολιτεύµατος και οι θεσµοί του. Εποµένως, εάν
πολιτικό κόµµα ή συνασπισµός κοµµάτων αρνείται να υπαχθεί ολικώς ή µερικώς και κατά οποιονδήποτε τρόπο
στον έλεγχο τήρησης των υποχρεώσεων αυτών, θα στερηθεί, κατ΄ αναλογίαν της παράλειψης και κατά την τελική κρίση της Επιτροπής Ελέγχου, της κρατικής χρηµατοδότησης που δικαιούται. Η κύρωση αυτή διαπιστώνεται
µε απόφαση της Επιτροπής και ξεκινά να εφαρµόζεται από το επόµενο της διαπιστωµένης παράβασης οικονοµικό έτος.
Άρθρο 15 παράγραφος 1: Προστίθενται και οι υποψήφιοι αιρετοί αντιπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι εκ παραλείψεως δεν είχαν συµπεριληφθεί στο
κείµενο του τροποποιούµενου νόµου, παρότι είναι τυπικά ισότιµοι µε τους υποψήφιους αιρετούς αντιπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων και πρέπει να τυγχάνουν
όµοιας µεταχείρισης στον έλεγχο των οικονοµικών
τους.
Άρθρο 15 παράγραφος 2: Οµοίως όπως στο άρθρο 14
παρ. 3, µε τη διαφορά ότι στο παρόν άρθρο η πρόβλεψη
αφορά τους υποψήφιους αντιπροσώπους της Βουλής
των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Άρθρο 16: Στο ίδιο αιτιολογικό πνεύµα µε την παρ. 3
του άρθρου 14 και την παρ. 2 του άρθρου 15. Η ενίσχυση
της νοµοθετικής απαξίωσης για τη µη συµµόρφωση µε
τις υποχρεώσεις του παρόντος νόµου από τους υπόχρεους, δικαιολογείται από την ανάγκη πραγµατικής αναµόρφωσης ενός ανεξέλεγκτου συστήµατος ποδηγέτησης της (υποψήφιας και µη) δηµόσιας εξουσίας από οικονοµικά συµφέροντα, που έχει δηµιουργηθεί τις τελευταίες δεκαετίες.
Άρθρο 17: Διευκρινίζεται η διαδικασία διαβίβασης του
φακέλου στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο και οι όροι επιβολής της έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωµα σε περίπτωση διαπίστωσης από την Επιτροπή των παραβάσεων
που την επισύρουν (διότι έως τώρα δεν ήταν απολύτως
σαφείς) ορίζοντας αφενός ότι σε αυτήν προβαίνει η Επιτροπή αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας ενώπιόν
της και αφετέρου ότι η κύρωση επιβάλλεται µετά την έκδοση της οριστικής απόφασης του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου.
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Άρθρο 18 παράγραφος 1: Προβλέπονται οι διοικητικές
κυρώσεις αφενός στις επιχειρήσεις τύπου που παραβίασαν την απαγόρευση της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 και της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 και αφετέρου στα ελεγχόµενα
πρόσωπα του στοιχείου ιδε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου που παραβίασαν την υποχρέωση της υπό στοιχείο δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου
16Α .
Άρθρο 18 παράγραφος 2: Απαγορεύεται η παρουσίαση
δια των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών του περιεχοµένου των καταγγελιών που δεν αφορούν την προεκλογική δραστηριότητα κοµµάτων και συνασπισµών
κοµµάτων, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου
επισύροντας κυρώσεις για τους παραβάτες. Η απαγόρευση αυτή επιδιώκει να προφυλάξει το εκλογικό σώµα
από κακόβουλες προθέσεις δια αποκάλυψης πληροφοριών που νοθεύουν τον προεκλογικό ανταγωνισµό µεταξύ των υποψηφίων κοµµάτων-συνασπισµών κοµµάτων
και προσώπων και δύνανται να επηρεάσουν την πρόθεση ψήφου µε τρόπο αθέµιτο.
Άρθρο 19 παράγραφος 1: Στο πλαίσιο της διασφάλισης ενός συστήµατος διαφάνειας στη διακίνηση του πολιτικού χρήµατος δια του παρόντος νόµου, ενισχύεται η
ανεξαρτησία του οργάνου ελέγχου και διευρύνεται ο
κύκλος των εξουσιών της. Η Επιτροπή του άρθρου 3 του
ν. 3213/2003 όπως ισχύει, διαθέτει τα εχέγγυα αµεροληψίας και αποτελεσµατικότητας. Αυτό συµβαίνει διότι σε
αυτήν δεν συµµετέχουν οι εκπρόσωποι των κοµµάτων, οι
οποίοι ως εκ του διττού ρόλου τους υπό τη σύσταση της
Επιτροπής του άρ. 21 του ν. 3023/2002, αντιµετώπιζαν έντονες συγκρούσεις συµφερόντων, καθώς το πρόσωπο
του ελέγχοντος συνέπιπτε τρόπον τινά µε αυτό του ελεγχοµένου.
Άρθρο 19 παράγραφος 2: Οι βασικοί δικαιολογητικοί άξονες που διαπερνούν οριζόντια όλες τις περιπτώσεις
της παρούσας παραγράφου είναι:
- καθιέρωση πλήρους και συνεχούς ελέγχου επί των
οικονοµικών των δικαιούχων χρηµατοδότησης, ώστε να
περιοριστεί ο παράνοµος πλουτισµός τους,
- καταπολέµηση της ανωνυµίας των πηγών χρηµατοδότησης και των άγνωστων παράνοµων συναλλαγών
που νοθεύουν τόσο την δίκαιη προεκλογική αναµέτρηση
όσο και την άσκηση δηµόσιας εξουσίας δια της ανάπτυξης πελατειακών σχέσεων των υποψηφίων µε ψηφοφόρους,
- καταγραφή του συνόλου των εισφορών που δίδουν
και δέχονται οι δικαιούχοι χρηµατοδότησης, ακόµα και
αυτών που δεν είναι χρηµατικές και εξέφευγαν υπό το
ν. 3023/2002, µε αποτέλεσµα να είναι ευρύ το πεδίο εν
κρυπτώ συναλλαγών µε ψηφοφόρους,
- καταπολέµηση τυχόν φαινοµένων κατάχρησης ή κατασπατάλησης του δηµοσίου χρήµατος που προέρχεται
από τον κρατικό προϋπολογισµό,
- αντικειµενικότητα και ασφάλεια στην κρίση του οργάνου ελέγχου δια της συνεκτίµησης όλων των παραµέτρων πριν επιβάλει τις προβλεπόµενων κυρώσεις,
- ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στην ενηµέρωση
για τα δηµόσια δρώµενα,
- διασφάλιση των αρχών άσκησης δηµόσιας εξουσίας
από τους φορείς τους, είτε ως υποψήφιοι είτε ως εν ενεργεία (ή διατελέσαντες).
Άρθρο 20: Κάθε αντίθετη στον παρόντα νόµο διάταξη
νόµου καταργείται. Ωστόσο, υπάρχουν ορισµένες διατά-

ξεις που παραµένουν, ενώ προστίθενται και οι αναγκαίες
για την εφαρµογή του νόµου εξουσιοδοτικές διατάξεις,
για όσα λεπτοµερειακά θέµατα δεν ρυθµίζονται στο νόµο.
Άρθρο 21: Στο άρθρο 21 προβλέπεται η µέσω προεδρικού διατάγµατος κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν στον έλεγχο της χρηµατοδότησης, στη χρηµατοδότηση και στον έλεγχο πολιτικών κοµµάτων, συνασπισµών και υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της
Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και κάθε άλλη διάταξη νόµου ή κανονιστικής
πράξης που αφορά ζητήµατα οικονοµικών των κοµµάτων.
Άρθρο 22: Έναρξη ισχύος του νόµου.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2014
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων
και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου
Άρθρο 1
Το άρθρο 1 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 1
Ορισµοί, Διακρίσεις - ύψος
και δικαιούχοι κρατικής χρηµατοδότησης
1.α) Χρηµατοδότηση: δωρεά, εισφορά, έκπτωση, εισφορά σε είδος, οικονοµική ενίσχυση προς τους δικαιούχους χρηµατοδότησης.
β) Κρατική χρηµατοδότηση: η νοµοθετικά προβλεπόµενη οικονοµική ενίσχυση σε δικαιούχους κρατικής χρηµατοδότησης. Η κρατική χρηµατοδότηση διακρίνεται σε:
βα) Τακτική κρατική χρηµατοδότηση: η οικονοµική ενίσχυση που παρέχεται κατ’ έτος από µέρος των πραγµατοποιηθέντων καθαρών εσόδων του ετήσιου κρατικού απολογισµού του προηγούµενου οικονοµικού έτους, σε
πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς κοµµάτων για την
κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους.
ββ) Εκλογική κρατική χρηµατοδότηση: η οικονοµική ενίσχυση που παρέχεται από µέρος των πραγµατοποιηθέντων καθαρών εσόδων του ετήσιου κρατικού απολογισµού του προηγούµενου της διεξαγωγής των εκλογών
οικονοµικού έτους, σε πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς κοµµάτων για την κάλυψη των εκλογικών δαπανών τους και
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βγ) κρατική χρηµατοδότηση για ερευνητικούς και επιµορφωτικούς λόγους: ετήσια οικονοµική ενίσχυση από
µέρος των πραγµατοποιηθέντων καθαρών εσόδων του
ετήσιου κρατικού απολογισµού του προηγούµενου οικονοµικού έτους σε πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς
κοµµάτων που είναι δικαιούχοι κρατικής χρηµατοδότησης, για ίδρυση και λειτουργία κέντρων ερευνών και µελετών, καθώς και τη διοργάνωση προγραµµάτων επιµόρφωσης των στελεχών τους.
γ) Ιδιωτική χρηµατοδότηση: η οικονοµική ενίσχυση οποιασδήποτε µορφής που παρέχεται σε δικαιούχους
χρηµατοδότησης από φυσικά ή από νοµικά πρόσωπα που
δεν ανήκουν στο στενό ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
δ) Περίοδος ελέγχου προεκλογικών δαπανών:
δα) Το χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών πριν από την
προκήρυξη των τακτικών γενικών βουλευτικών εκλογών
ή των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
δβ) Το χρονικό διάστηµα που καθορίζεται µε απόφαση
της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 3α του ν. 3213/2003
όπως ισχύει, σε περίπτωση προκήρυξης έκτακτων γενικών βουλευτικών εκλογών που δεν µπορεί να υπερβαίνει
το διάστηµα έξι (6) µηνών πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής των εκλογών.
ε) Δικαιούχοι χρηµατοδότησης:
εα) πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµοί κοµµάτων,
εβ) υποψήφιοι ή και αιρετοί αντιπρόσωποι της Βουλής
των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
στ) Δικαιούχοι κρατικής χρηµατοδότησης: οι έχοντες
αξίωση καταβολής κρατικής χρηµατοδότησης, ήτοι:
στα) Τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί κοµµάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων µε αντιπροσώπους εκλεγµένους στις τελευταίες γενικές
βουλευτικές εκλογές από τους συνδυασµούς του ίδιου
κόµµατος ή συνασπισµού.
στβ) Τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί, τα οποία
στις τελευταίες γενικές βουλευτικές εκλογές είχαν καταρτίσει πλήρεις συνδυασµούς, τουλάχιστον στο εβδοµήντα τοις εκατό (70%) των εκλογικών περιφερειών της
χώρας και συγκεντρώσει αριθµό ψήφων, τουλάχιστον, ίσο µε το ένα κόµµα πέντε τοις εκατό (1.5%) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων της Επικράτειας.
στγ) Τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί, που έχουν εκλέξει αντιπροσώπους στις τελευταίες εκλογές
για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
στδ) Τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί, τα οποία
στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκέντρωσαν αριθµό ψήφων, τουλάχιστον, ίσο µε το ένα κόµµα
πέντε τοις εκατό (1,5%) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων της Επικράτειας.
ζ) Έσοδα πολιτικών κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων:
ζα) τα ποσά που συγκεντρώνουν τα πολιτικά κόµµατα
και οι συνασπισµοί κοµµάτων από πάσης φύσης οικονοµική ενίσχυση από κάθε πηγή και ιδίως από τακτικές και
έκτακτες εισφορές µελών, βουλευτών, υποστηρικτών,
ψηφοφόρων και φίλων, οικονοµικές εξορµήσεις, δωρεές, δάνεια, µερίσµατα, τόκους, την εκµετάλλευση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους ή οποιαδήποτε άλλη
δραστηριότητα,
ζβ) η κρατική χρηµατοδότηση των δικαιούχων αυτής.
η) Έσοδα υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της

Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: πάσης φύσης οικονοµική ενίσχυση που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι ή/και οι αιρετοί αντιπρόσωποι της
Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
από κάθε είδους πηγή και ιδίως από υποστηρικτές, ψηφοφόρους και φίλους, οικονοµικές εξορµήσεις, δωρεές,
δάνεια, µερίσµατα, τόκους, την εκµετάλλευση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους, ή οποιαδήποτε άλλη
δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου ελέγχου
των προεκλογικών δαπανών και της θητείας τους αντίστοιχα.
θ) Δαπάνες πολιτικών κοµµάτων και συνασπισµών
κοµµάτων: τα πάσης φύσεως και προέλευσης ποσά που
διαθέτουν τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί κοµµάτων για την αντιµετώπιση κάθε είδους αναγκών τους
κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου και της περιόδου ελέγχου των προεκλογικών δαπανών.
ι) Δαπάνες αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των
Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: τα πάσης
φύσεως και προέλευσης ποσά που διαθέτουν οι αιρετοί
αντιπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αντιµετώπιση κάθε είδους
αναγκών τους κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου.
ια) Εκλογικές δαπάνες υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: τα ποσά που καταβάλλονται για τις ανάγκες των υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων
της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της περιόδου ελέγχου των
προεκλογικών δαπανών. Κάθε είδους προσφορές, δωρεές, αποτιµώµενες σε χρήµα παροχές σε είδος και διευκολύνσεις, αµειβόµενη εργασία προς αυτούς, κάθε ποσό
που καταβάλλεται για τη µίσθωση αιθουσών και πολιτικών γραφείων, την αγορά, έκδοση, κυκλοφορία και διακίνηση εντύπων, την καταχώριση και προβολή µηνυµάτων
από τον τύπο και την παροχή κάθε µορφής υπηρεσιών από επιχειρήσεις διαφηµίσεων, τύπου και δηµοσίων σχέσεων.
ιβ) Τραπεζικός λογαριασµός: λογαριασµός που τηρείται αποκλειστικά σε ελληνικό πιστωτικό ίδρυµα εδρεύον
και εγκατεστηµένο στην Ελληνική Επικράτεια, µέσα από
τον οποίο διακινούνται υποχρεωτικά όλα τα έσοδα και τα
έξοδα κάθε πολιτικού κόµµατος και συνασπισµού κοµµάτων, καθώς και υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
ιγ) Εισφορές σε είδος: κάθε είδους παροχές και διευκολύνσεις στους δικαιούχους που δεν είναι χρηµατικές
αλλά αποτιµώνται σε χρήµα, όπως είναι ιδίως η εργασία
που παρέχεται από δηµοσίους υπαλλήλους που έχουν αποσπαστεί ή διατεθεί στους δικαιούχους χρηµατοδότησης. Οι εισφορές σε είδος περιλαµβάνονται στα έσοδα
των δικαιούχων χρηµατοδότησης.
ιδ) Ελεγχόµενα πρόσωπα: Τα πρόσωπα που εµπίπτουν
στις αρµοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου του παρόντος
νόµου ως προς τις δαπάνες και τα έσοδά τους, ήτοι:
ιδα) οι δικαιούχοι χρηµατοδότησης, όπως αυτοί ορίζονται στην περίπτωση εα΄ του παρόντος άρθρου,
ιδβ) οι υποψήφιοι αντιπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
ιδγ) οι αιρετοί αντιπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
ιδδ) οι υποψήφιοι εκλογικοί συνδυασµοί του α΄ και β΄
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βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης ως προς τα στοιχεία του
στοιχείου ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του παρόντος νόµου,
ιδε) οι διαφηµιστικές εταιρείες, οι εταιρείες δηµοσκοπήσεων και οι εταιρείες µέσων µαζικής ενηµέρωσης.
ιε) Επιτροπή Ελέγχου: Η Επιτροπή Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του
ν. 3213/2003, όπως ισχύει.
2. Τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί κοµµάτων
χρηµατοδοτούνται από το Κράτος, προκειµένου να αντιµετωπίζουν µέρος των δαπανών τους.
3. Η τακτική κρατική χρηµατοδότηση καταβάλλεται
κατ’ έτος και ανέρχεται σε ποσοστό µηδέν κόµµα πέντε
τοις χιλίοις (0,5 %ο) επί των πραγµατοποιηθέντων καθαρών εσόδων του ετήσιου κρατικού απολογισµού του
προηγούµενου οικονοµικού έτους. Η τακτική κρατική
χρηµατοδότηση χορηγείται στους υπό στοιχεία στα΄ και
στβ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δικαιούχους, για τη χρονική περίοδο από το επόµενο έτος εκείνου κατά το οποίο έλαβαν χώρα οι γενικές βουλευτικές
εκλογές και στους υπό στοιχεία στγ΄ και στδ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δικαιούχους, για τη χρονική περίοδο από το επόµενο έτος εκείνου κατά το οποίο
έλαβαν χώρα οι εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων
αντιπροσώπων στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Η τακτική
κρατική χρηµατοδότηση χορηγείται έως και το έτος διεξαγωγής των επόµενων αντίστοιχων εκλογών.
4. Η εκλογική κρατική χρηµατοδότηση καταβάλλεται
κάθε φορά που διεξάγονται γενικές βουλευτικές εκλογές ή εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ανέρχεται σε
ποσοστό µηδέν κόµµα µηδέν οκτώ τοις χιλίοις (0,08%ο)
των πραγµατοποιηθέντων καθαρών εσόδων του ετήσιου
κρατικού απολογισµού του προηγούµενου οικονοµικού
έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου διεξάγονται οι εκλογές. Αν διεξαχθούν περισσότερες της µίας εκλογές, όπως αυτές ορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο, κατά τη
διάρκεια του ίδιου έτους, το ανωτέρω ποσοστό δεν µπορεί να υπερβεί, αθροιστικά, το µηδέν κόµµα δεκαπέντε
τοις χιλίοις (0,15 %ο). Για τους υπό στοιχείο στβ΄ και
στδ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δικαιούχους, οι προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν στις γενικές βουλευτικές εκλογές και στις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις οποίες αφορά η χρηµατοδότηση αντιστοίχως.
5. Η κρατική χρηµατοδότηση για ερευνητικούς και επιµορφωτικούς λόγους που λαµβάνουν οι δικαιούχοι κρατικής χρηµατοδότησης ανέρχεται συνολικά σε ποσό ίσο
µε το µηδέν κόµµα ένα τοις χιλίοις (0,1%ο) των πραγµατοποιηθέντων καθαρών εσόδων του ετήσιου κρατικού απολογισµού του προηγούµενου οικονοµικού έτους. Η
κατανοµή της χρηµατοδότησης γι’ αυτούς τους σκοπούς
γίνεται µε βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
που εκδίδεται το πρώτο τρίµηνο κάθε έτους και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται
τα κόµµατα και οι συνασπισµοί που δικαιούνται την παραπάνω χρηµατοδότηση, καθώς και τα αντίστοιχα ποσά.
Στον έλεγχο που διενεργείται από την Επιτροπή, κατά
το άρθρο 21 του παρόντος νόµου, εξετάζεται αν τα ποσά
που χορηγήθηκαν σε κόµµατα ή συνασπισµούς διατέθηκαν για δραστηριότητες της παρούσας παραγράφου. Σε
αρνητική περίπτωση, το κόµµα ή ο συνασπισµός που έ-

λαβε το ποσό υποχρεούται σε επιστροφή του.
6. Οι αναγκαίες πιστώσεις για την κρατική χρηµατοδότηση εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου
Εσωτερικών.
7. Η κρατική χρηµατοδότηση δεν υπόκειται σε φόρο.
Το ποσόν της ιδιωτικής χρηµατοδότησης που δίδεται
στους δικαιούχους χρηµατοδότησης εκπίπτει ολόκληρο
από το φορολογητέο εισόδηµα του χρηµατοδότη.»
Άρθρο 2
Το άρθρο 3 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Το συνολικό ποσό της τακτικής κρατικής χρηµατοδότησης κατανέµεται στους δικαιούχους κρατικής χρηµατοδότησης ως εξής:
α. Ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) καταβάλλεται
στους υπό το στοιχείο στα΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 δικαιούχους και κατανέµεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
β. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) καταβάλλεται, ισόποσα, στους υπό το στοιχείο στγ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 1 δικαιούχους. Στην κατανοµή του ποσοστού αυτού µετέχουν και οι υπό το στοιχείο στα΄ του άρθρου 1 δικαιούχοι.
γ. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) χορηγείται ισόποσα
στους υπό το στοιχείο στβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 δικαιούχους. Στην κατανοµή του ποσοστού αυτού µετέχουν και οι υπό τα στοιχεία στα΄ και στγ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 δικαιούχοι. Με απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται το πρώτο τρίµηνο κάθε έτους και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι δικαιούχοι που εµπίπτουν
σε καθεµία από τις παραπάνω κατηγορίες και το ποσό
τακτικής χρηµατοδότησης που καταβάλλεται σε αυτούς.
2. Το συνολικό ποσό της εκλογικής κρατικής χρηµατοδότησης κατανέµεται στους δικαιούχους ως εξής:
α. Σε περίπτωση διενέργειας βουλευτικών εκλογών
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) καταβάλλεται στους
υπό το στοιχείο στα΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1
δικαιούχους και ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) καταβάλλεται στους υπό το στοιχείο στγ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 1 δικαιούχους. Σε περίπτωση διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, ποσοστό 50% καταβάλλεται στους υπό το
στοιχείο στγ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 δικαιούχους και ποσοστό 10% καταβάλλεται στους υπό το στοιχείο στα΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 δικαιούχους.
β. Ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) καταβάλλεται
στους υπό τα στοιχεία στβ΄ και στδ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 1 δικαιούχους και κατανέµεται σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
Στην κατανοµή του ποσοστού αυτού µετέχουν οι υπό τα
στοιχεία στα΄ και στγ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1
δικαιούχοι. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που
εκδίδεται το αργότερο οκτώ (8) ηµέρες µετά την προκήρυξη των εκλογών και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι υπό τα στοιχεία στα΄ και
στγ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 δικαιούχοι και το
ποσό χρηµατοδότησης που καταβάλλεται στον καθένα.
Σε περίπτωση προκήρυξης εκλογών πριν από τη λήξη
της βουλευτικής περιόδου εκδίδεται, µε την παραπάνω
διαδικασία, απόφαση για τον καθορισµό του ποσοστού
χρηµατοδότησης µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την προ-
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κήρυξη, εκτός αν έχει ήδη εκδοθεί σχετική απόφαση
σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο. Με όµοια απόφαση, που εκδίδεται το αργότερο δύο (2) µήνες µετά τη
διενέργεια των εκλογών, καθορίζονται τα κόµµατα και οι
συνασπισµοί που εµπίπτουν στην περίπτωση β΄ και το
ποσό χρηµατοδότησης που καταβάλλεται στον καθένα.
3. Για την κατανοµή της τακτικής κρατικής χρηµατοδότησης µεταξύ των υπό το στοιχείο στα΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 δικαιούχων, καθώς και της εκλογικής χρηµατοδότησης, το ποσό που διατίθεται, για καθεµία από τις παραπάνω κατηγορίες, διαιρείται µε το συνολικό αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν τα κόµµατα και οι συνασπισµοί που ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Το πηλίκο αυτής πολλαπλασιάζεται µε
τον αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσε κάθε κόµµα ή συνασπισµός και το γινόµενο αντιστοιχεί στο ποσό, το οποίο δικαιούνται το κόµµα ή ο συνασπισµός.
4. Το ποσό κρατικής χρηµατοδότησης, το οποίο δικαιούται συνασπισµός, κατανέµεται µεταξύ των κοµµάτων
που τον απαρτίζουν µε βάση τη µεταξύ τους συµφωνία.
Η συµφωνία γνωστοποιείται στον Υπουργό Εσωτερικών,
µέσα σε ένα (1) µήνα από τη διεξαγωγή των εκλογών. Αν
η προθεσµία παρέλθει άπρακτη, το ποσό κατανέµεται ισόποσα µεταξύ των κοµµάτων που τον απαρτίζουν. Σε
περίπτωση αποχώρησης πολιτικού κόµµατος από συνασπισµό, το ποσό της κρατικής χρηµατοδότησης, το οποίο δικαιούται, κατανέµεται µε βάση τη συµφωνία των
κοµµάτων που τον είχαν συγκροτήσει. Αν δεν υπάρχει ή
δεν γνωστοποιηθεί, σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο, η συµφωνία, κατανέµεται, ισόποσα, µεταξύ των κοµµάτων που απαρτίζουν το συνασπισµό, στα οποία συνυπολογίζεται και εκείνο που αποχώρησε.»
Άρθρο 3
Το άρθρο 5 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 5
Διακίνηση εσόδων και δαπανών
πολιτικών κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων
1. Όλα τα έσοδα, όπως προσδιορίζονται στο στοιχείο
ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, και οι δαπάνες, όπως προσδιορίζονται στο στοιχείο θ΄ του άρθρου 1, του
κάθε κόµµατος ή συνασπισµού, διακινούνται µέσω ενός
έως τριών τραπεζικών λογαριασµών, που τηρούνται σε
τρία πιστωτικά ιδρύµατα της επιλογής του. Απαγορεύεται το άνοιγµα και η διατήρηση άλλων τραπεζικών λογαριασµών, εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Όλα
τα έσοδα καταλήγουν αποκλειστικά σε αυτούς τους τραπεζικούς λογαριασµούς του κάθε κόµµατος ή συνασπισµού. Οι δαπάνες των ανωτέρω δικαιούχων αποδεικνύονται µε ταµειακές αποδείξεις, τιµολόγια, τραπεζικές επιταγές εµβάσµατα και κάθε άλλο πρόσφορο µέσο, ώστε
να πιστοποιείται εµφανώς το πρόσωπο του χρηµατοδότη.
2. Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες ανά νοµικό πρόσωπο
που λειτουργεί από τα πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµούς κοµµάτων ως κέντρο ερευνών και µελετών, καθώς και για τη διοργάνωση προγραµµάτων επιµόρφωσης

των στελεχών τους, διακινούνται µέσω ενός έως δύο
τραπεζικών λογαριασµών, που τηρούνται σε δύο πιστωτικά ιδρύµατα της επιλογής του νοµικού προσώπου. Απαγορεύεται το άνοιγµα και η διατήρηση άλλων τραπεζικών λογαριασµών, εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Όλα τα έσοδα του νοµικού προσώπου καταλήγουν αποκλειστικά σε αυτούς τους τραπεζικούς λογαριασµούς. Οι δαπάνες του νοµικού προσώπου αποδεικνύονται µε ταµειακές αποδείξεις, τιµολόγια, τραπεζικές
επιταγές, εµβάσµατα και κάθε άλλο πρόσφορο µέσο, ώστε να πιστοποιείται εµφανώς το πρόσωπο του χρηµατοδότη.
3. Οι λογαριασµοί των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου γνωστοποιούνται, εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από το άνοιγµά τους, στην Επιτροπή Ελέγχου. Η ίδια Επιτροπή Ελέγχου κατά τις διατάξεις του πέµπτου Κεφαλαίου, ελέγχει λεπτοµερώς την τήρηση των
υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν άρθρο. Το
περιεχόµενο µη δηλωµένων λογαριασµών κατάσχεται υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου.»
Άρθρο 4
Το άρθρο 6 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 6
Διακίνηση εσόδων και δαπανών υποψηφίων
ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής
των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
1. Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες κάθε υποψηφίου ή/και
αιρετού αντιπροσώπου της Βουλής των Ελλήνων και του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακινούνται υποχρεωτικώς
µέσω ενός και µοναδικού τραπεζικού λογαριασµού.
2. Όλα τα έσοδα καταλήγουν αποκλειστικά σε αυτόν
τον τραπεζικό λογαριασµό. Οι δαπάνες του κάθε υποψηφίου ή/και αιρετού αποδεικνύονται µε ταµειακές αποδείξεις, τιµολόγια, τραπεζικές επιταγές, εµβάσµατα και κάθε άλλο πρόσφορο µέσο, ώστε να πιστοποιείται εµφανώς το πρόσωπο του χρηµατοδότη.
3. Ο λογαριασµός αυτός γνωστοποιείται, εντός δέκα
(10) εργασίµων ηµερών από το άνοιγµά του, στην Επιτροπή Ελέγχου. Παράλληλα ο υποψήφιος ή/και αιρετός
αντιπρόσωπος γνωστοποιεί και όλους τους άλλους λογαριασµούς στους οποίους είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος σε πιστωτικό ίδρυµα εδρεύον στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Ελέγχου διαπιστώσει την ύπαρξη µη δηλωµένου λογαριασµού ή διακίνησης χρηµάτων µέσω άλλου λογαριασµού πλην της παραγράφου 1 του παρόντος, για τα έσοδα, όπως προσδιορίζονται στο στοιχείο η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
1, και τις δαπάνες, όπως προσδιορίζονται στα στοιχεία
ια΄ και ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, του υποψηφίου ή/και αιρετού αντιπροσώπου, το περιεχόµενο του
λογαριασµού δύναται να κατασχεθεί υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου.»
Άρθρο 5
Το άρθρο 7 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
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«Άρθρο 7
Τρόποι και περιορισµοί ιδιωτικής χρηµατοδότησης
πολιτικών κοµµάτων, συνασπισµών κοµµάτων
1. Η χρηµατοδότηση γίνεται µε ονοµαστικές καταθέσεις στους τραπεζικούς λογαριασµούς των παραγράφων
1 και 2 του άρθρου 5 αντίστοιχα. Η χρηµατοδότηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µε όποια άλλη µέθοδο επιτρέπει τη σύνδεση του προσφερόµενου ποσού µε κάποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο µπορεί να ταυτοποιηθεί.
2. Για κάθε ιδιωτική χρηµατοδότηση που εισπράττεται
από πολιτικό κόµµα και συνασπισµό κοµµάτων ή/και νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί από αυτά ως κέντρο ερευνών και µελετών χωρίς τραπεζική κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασµούς των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 5 του παρόντος νόµου αντίστοιχα, εκδίδεται υποχρεωτικά απόδειξη είσπραξης, στην οποία αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο και ο αριθµός φορολογικού µητρώου ή ο αριθµός δελτίου ταυτότητας του καταθέτοντος προσώπου.
3. Κάθε ιδιωτική χρηµατοδότηση σε πολιτικό κόµµα και
συνασπισµό κοµµάτων που υπερβαίνει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ διενεργείται υποχρεωτικά µόνον µέσω των τραπεζικών λογαριασµών της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου.
4. Η έκδοση κουπονιών, η αγορά των οποίων αποτελεί
µέσο χρηµατοδότησης, επιτρέπεται µόνο εφόσον αυτά
είναι αριθµηµένα και θεωρηµένα από την Επιτροπή Ελέγχου. Σε αυτά, είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ονοµατεπωνύµου και του αριθµού φορολογικού µητρώου
ή του δελτίου της αστυνοµικής ταυτότητας του αγοραστή-χρηµατοδότη. Στο τέλος κάθε έτους, η Επιτροπή Ελέγχου υποχρεούται να διασταυρώνει αν το υπόλοιπο
που προκύπτει από τη διαφορά ανάµεσα στα θεωρηµένα
και στα διατεθέντα από το κόµµα ή το συνασπισµό κουπόνια, συµπίπτει µε τον αριθµό των αδιάθετων κουπονιών που υποχρεωτικά της επιστρέφονται µε ευθύνη των
τελευταίων. Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής
Ελέγχου του παρόντος νόµου, καθορίζεται η διαδικασία
επιστροφής των κουπονιών που δεν διατέθηκαν, ο τρόπος και τα όργανα βεβαίωσης της καταστροφής τους και
κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
5. Κατάθεση στους λογαριασµούς της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου επιτρέπεται µόνο εφόσον διενεργείται επώνυµα, µε ευθύνη της τράπεζας ως προς τη διαπίστωση των στοιχείων ταυτότητας του καταθέτη.
6. Απαγορεύονται η χρηµατοδότηση και κάθε είδους
παροχές προς τα κόµµατα ή τους συνασπισµούς από:
α. Φυσικά πρόσωπα, που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια και νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν την έδρα
τους στην Ελληνική Επικράτεια.
β. Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και νοµικά πρόσωπα που ανήκουν στο στενό ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
γ. Οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθµού.
δ. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ηµερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή
τηλεοπτικών, εν γένει, σταθµών.
7. Απαγορεύεται η χορήγηση δανείων από τις τράπεζες προς τους δικαιούχους κρατικής χρηµατοδότησης µε
εγγύηση την κρατική χρηµατοδότηση πέραν του τρέχοντος οικονοµικού έτους.»

Άρθρο 6
Μετά το άρθρο 7Α του ν. 3023/2002, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 23 του ν. 4203/2013, τίθεται άρθρο 7Β
ως ακολούθως:
«Άρθρο 7Β
Τρόποι και περιορισµοί χρηµατοδότησης
υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής
των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
1. Η χρηµατοδότηση γίνεται µε ονοµαστικές καταθέσεις στον τραπεζικό λογαριασµό της παραγράφου 1 του
άρθρου 6 του παρόντος νόµου που διαθέτει κάθε υποψήφιος ή/και αιρετός αντιπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η χρηµατοδότηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µε όποια άλλη µέθοδο
επιτρέπει τη σύνδεση του προσφερόµενου ποσού µε κάποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο µπορεί να ταυτοποιηθεί.
2. Για κάθε ιδιωτική χρηµατοδότηση που εισπράττεται
από τον ανωτέρω υποψήφιο ή/και αιρετό χωρίς τραπεζική κατάθεση στο λογαριασµό της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος νόµου, εκδίδεται υποχρεωτικά απόδειξη είσπραξης, στην οποία αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο και ο αριθµός φορολογικού µητρώου ή ο αριθµός δελτίου ταυτότητας του καταθέτοντος προσώπου.
Κάθε ιδιωτική χρηµατοδότηση στον ανωτέρω υποψήφιο
ή/και αιρετό που υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων
(500) ευρώ διενεργείται υποχρεωτικά µόνον µέσω του
τραπεζικού λογαριασµού της παραγράφου 1 του άρθρου
6 του παρόντος νόµου.
3. Κατάθεση στο λογαριασµό της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου επιτρέπεται µόνο εφόσον υπάρξει
προηγούµενη συναίνεση του κατά τα ανωτέρω υποψήφιου ή/και αιρετού και διενεργείται µόνο επώνυµα, µε ευθύνη της τράπεζας ως προς τη διαπίστωση των στοιχείων ταυτότητας του καταθέτη.
4. Απαγορεύονται η χρηµατοδότηση και κάθε είδους
παροχές προς τους κατά τα ανωτέρω υποψηφίους ή/και
αιρετούς από:
α. Φυσικά πρόσωπα, που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια και νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν την έδρα
τους στην Ελληνική Επικράτεια.
β. Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και νοµικά πρόσωπα που ανήκουν στο στενό ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
γ. Οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθµού.
δ. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ηµερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή
τηλεοπτικών, εν γένει, σταθµών.»
Άρθρο 7
Το άρθρο 8 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 8
Όρια ιδιωτικής χρηµατοδότησης
1. Η ιδιωτική χρηµατοδότηση πολιτικού κόµµατος ή
συνασπισµού, από το ίδιο πρόσωπο, κατά τη διάρκεια
του ίδιου έτους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά
το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
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2. Η ιδιωτική χρηµατοδότηση υποψηφίου ή/και αιρετού
αντιπροσώπου της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το ίδιο πρόσωπο, κατά τη
διάρκεια του ιδίου έτους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει
συνολικά το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
3. Σε περίπτωση χρηµατοδότησης κατά παράβαση της
παραγράφου 1 ή/και 2 του παρόντος άρθρου ο χρηµατοδότης τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης έως ενός έτους
και χρηµατική ποινή.
4. Ιδιωτική χρηµατοδότηση που υπερβαίνει ανά έτος
τα όρια χρηµατοδότησης της παραγράφου 1 ή/και 2 του
παρόντος άρθρου, πρέπει να επιστραφεί στον χρηµατοδότη το συντοµότερο δυνατόν. Αν η επιστροφή της ιδιωτικής χρηµατοδότησης αποδεικνύεται αδύνατη, το ποσόν πρέπει να κατατίθεται αµελλητί από τον δικαιούχο
χρηµατοδότησης στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο τέλος του έτους.

νται στον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου έως τις 31
Ιανουαρίου κάθε έτους. Οποιαδήποτε µεταβολή κατά τη
διάρκεια του έτους γνωστοποιείται αµέσως στην Επιτροπή.
2. Οι υποψήφιοι ή/και αιρετοί αντιπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των οικονοµικών
τους.»
Άρθρο 12
Το άρθρο 16 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 16
Βιβλία εσόδων – εξόδων

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 11, προστίθενται περιπτώσεις γ΄ και δ΄ µετά την περίπτωση β΄, ως ακολούθως:
«γ. Η χορήγηση εισιτηρίων µετακίνησης ετεροδηµοτών.
δ. Η τιµολόγηση των εξόδων και η παροχή ποσοστού
έκπτωσης από τις επιχειρήσεις τύπου, να είναι διαφοροποιηµένη µεταξύ των κοµµάτων και των συνασπισµών.»

1. Τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί κοµµάτων
τηρούν στην έδρα τους λογιστικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας,
στα οποία καταχωρούνται και µηχανογραφούνται πλήρως και υποχρεωτικά, κατά κατηγορίες και ξεχωριστά
για κάθε έτος, όλα τα έσοδα και οι δαπάνες τους. Επίσης
καταχωρούνται χωριστά τα ποσά που συγκεντρώθηκαν
από αυτούς κατά τον εκλογικό αγώνα και οι εκλογικές
δαπάνες. Στο βιβλίο που τηρείται από συνασπισµό καταχωρούνται και τα έσοδα και οι δαπάνες των κοµµάτων
που τον συγκροτούν.
2. Τα λογιστικά αυτά βιβλία, ελέγχονται ετησίως από
την Επιτροπή Ελέγχου, µε βάση τους ετήσιους προϋπολογισµούς, ισολογισµούς και απολογισµούς που τα κόµµατα, οι συνασπισµοί και οι εκλογικοί συνδυασµοί τής
γνωστοποιούν κάθε χρόνο υποχρεωτικά µε δική τους ευθύνη.
3. Στο βιβλίο καταχωρούνται το ονοµατεπώνυµο, το
πατρώνυµο και ο αριθµός φορολογικού µητρώου ή του
δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας όποιου χρηµατοδοτεί
καθ’ οποιοδήποτε τρόπο κόµµα και συνασπισµό κοµµάτων.
4. Κάθε πολιτικό κόµµα και συνασπισµός τηρεί υποχρεωτικά στην έδρα του αναλυτικό αρχείο µε τα στελέχη των παραστατικών, συµπεριλαµβανοµένων και των
κουπονιών και των αποδείξεων που αντιστοιχούν σε κάθε έσοδο και δαπάνη του.»

Άρθρο 10

Άρθρο 13

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 12, προστίθεται περίπτωση στ΄ µετά την περίπτωση ε΄, ως ακολούθως:
«στ. Η τιµολόγηση των εξόδων και η παροχή ποσοστού έκπτωσης από τις επιχειρήσεις τύπου, να είναι διαφοροποιηµένη µεταξύ των υποψηφίων.»

1. Μετά το άρθρο 16, προστίθεται άρθρο 16Α ως ακολούθως:

Άρθρο 11

1. Τα ελεγχόµενα πρόσωπα όπως περιγράφονται στο
στοιχείο ιδ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου οφείλουν όπως καταθέτουν στην Επιτροπή
Ελέγχου:
α) Όσον αφορά τα υπό στοιχεία ιδα΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου ελεγχόµενα πρόσωπα, τους ετήσιους προϋπολογισµούς, ισολογισµούς
και απολογισµούς όπως αυτοί προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία που τηρούν κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του παρόντος νόµου κάθε έτος.
β) Όσον αφορά τα υπό στοιχεία ιδβ΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου ελεγχόµενα πρό-

Άρθρο 8
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του
ν. 3023/2002 απαλείφεται η φράση «νοµαρχιακών, δηµοτικών και κοινοτικών εκλογών» µετά το κόµµα που τίθεται µετά τη λέξη «βουλευτικών» και αντικαθίσταται από
τη φράση «εκλογών α΄ και β΄ βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης,».
2. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του
ν. 3023/2002 απαλείφεται η φράση «τριάντα (30) ηµερών
πριν από τη διεξαγωγή των νοµαρχιακών, δηµοτικών και
κοινοτικών εκλογών,» µετά το διαζευκτικό «ή» και αντικαθίσταται από τη φράση «ή εκλογών α΄ και β΄ βαθµού
τοπικής αυτοδιοίκησης ή του δηµοψηφίσµατος,».
Άρθρο 9

Το άρθρο 15 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 15
Διαχείριση των οικονοµικών
1. Η διαχείριση των οικονοµικών του πολιτικού κόµµατος ή του συνασπισµού ανήκει στα όργανα που προβλέπονται από το καταστατικό του κόµµατος ή του συνασπισµού. Τα όργανα αυτά και τα µέλη τους γνωστοποιού-

«Άρθρο 16Α
Υποχρεώσεις ελεγχόµενων προσώπων
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σωπα, αναλυτικές καταστάσεις, παραστατικά και αποδείξεις εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο
αποδεικτικό της χρηµατοδότησής τους και της διαχείρισης των οικονοµικών τους στοιχείων για την περίοδο ελέγχου των προεκλογικών δαπανών.
γ) Όσον αφορά τα υπό στοιχεία ιδγ΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου ελεγχόµενα πρόσωπα αναλυτικές καταστάσεις, παραστατικά και αποδείξεις εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο
αποδεικτικό της χρηµατοδότησής τους και της διαχείρισης των οικονοµικών τους στοιχείων κάθε έτος για όλη
τη διάρκεια της θητείας τους.
δ) Όσον αφορά τα υπό στοιχεία ιδγ΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου ελεγχόµενα πρόσωπα το πλήρες και αναλυτικό περιεχόµενο, καθώς και
την οικονοµική αποτίµηση των εκατέρωθεν συναλλαγών
που έχουν πραγµατοποιήσει µε τους δικαιούχους χρηµατοδότησης για την περίοδο ελέγχου των προεκλογικών
δαπανών.
ε) Όσον αφορά τους υποψήφιους εκλογικούς συνδυασµούς του α’ και β’ βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης, σύµφωνα µε το ν. 3852/2010 όπως κάθε φορά ισχύει, τους ετήσιους προϋπολογισµούς, ισολογισµούς και απολογισµούς, όπως αυτοί προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία
που τηρούν κατά το άρθρο 9 του ν. 3870/2010, όπως ισχύει, από τα οποία θα προκύπτει αναλυτικά και στο σύνολό της πάσης φύσεως χρηµατοδότησης που έχουν λάβει από πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς κοµµάτων.
Άρθρο 14
1. Στον τίτλο του άρθρου 24 του ν. 3023/2002 προστίθεται η φράση «και των συνασπισµών κοµµάτων» µετά
τη λέξη «κοµµάτων».
2. Στο άρθρο 24 του ν. 3023/2002 η παράγραφος 9 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 11 επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι το 10% της τελευταίας, κάθε φορά, καταβληθείσας
προς το κόµµα ή τον συνασπισµό κρατικής χρηµατοδότησης ή µε πρόστιµο δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ
αν πρόκειται για κόµµα ή συνασπισµό που δεν λαµβάνει
κρατική χρηµατοδότηση.»
3. Στο άρθρο 24 του ν. 3023/2002 προστίθεται παράγραφος 10, µετά την παράγραφο 9 ως ακολούθως:
«10. Πολιτικό κόµµα ή συνασπισµός κοµµάτων που αρνείται να υπαχθεί µερικώς ή ολικώς και καθ’ οποιονδήποτε τρόπο στον έλεγχο της Επιτροπής Ελέγχου, όπως
αυτός προβλέπεται στο Πέµπτο Μέρος του παρόντος
νόµου, δεν λαµβάνει κατ’ αναλογίαν µερικώς ή ολικώς
την κρατική χρηµατοδότηση που δικαιούται. Η κύρωση
αυτή διαπιστώνεται µε απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου
και εφαρµόζεται από το επόµενο της διαπιστωµένης παράβασης οικονοµικό έτος.»
Άρθρο 15
1. Από τον τίτλο του άρθρου 25 του ν. 3023/2002 απαλείφεται η φράση «υποψηφίων βουλευτών» και αντί αυτής τίθεται η φράση «υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου».
2. Στο άρθρο 25 του ν. 3023/2002 προστίθεται παράγραφος 8, µετά την παράγραφο 7 ως ακολούθως:
«8. Αιρετός αντιπρόσωπος που αρνείται να υπαχθεί ολικώς ή µερικώς και καθ’ οποιονδήποτε τρόπο στον έλεγχο της Επιτροπής Ελέγχου, όπως αυτός προβλέπεται στο Πέµπτο Μέρος του παρόντος νόµου, δεν λαµβάνει τη βουλευτική αποζηµίωση που δικαιούται. Η κύρωση
αυτή διαπιστώνεται µε απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου
και ξεκινά να εφαρµόζεται από τον επόµενο της διαπιστωµένης παράβασης µήνα.»
Άρθρο 16
Μετά το άρθρο 25 του ν. 3023/2002, προστίθεται άρθρο 25Α ως ακολούθως:
«Άρθρο 25Α
Ποινικές κυρώσεις
1. Τα µέλη που απαρτίζουν τα όργανα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος νόµου που παραλείπουν, αργούν, αποκρύπτουν ή ψεύδονται σχετικά µε
τις υποχρεώσεις των ελεγχοµένων προσώπων όπως
προκύπτουν από το άρθρο 16Α και αφορούν στη χρηµατοδότηση, στη διαχείριση των οικονοµικών τους και στην
προέλευση των εσόδων τους, τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης µέχρι 2 έτη και χρηµατική ποινή εκτός αν τα αδικήµατα αυτά τιµωρούνται βαρύτερα από άλλη νοµοθετική διάταξη.
2. Σε περίπτωση χρηµατοδότησης ή άλλων παροχών,
κατά παράβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 5, όποιος
χρηµατοδότησε ή προέβη στην παροχή, τιµωρείται µε
φυλάκιση µέχρι 2 έτη και χρηµατική ποινή. Με τις ίδιες
ποινές τιµωρούνται και τα µέλη που απαρτίζουν τα όργανα της παραγράφου 1 του άρθρου 15, που καίτοι εγνώριζαν, αποδέχθηκαν χρηµατοδότηση ή παροχή.
3. Σε περίπτωση χρηµατοδότησης ή άλλων παροχών,
κατά παράβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 6, όποιος
χρηµατοδότησε ή προέβη στην παροχή, τιµωρείται µε
φυλάκιση έως δύο ετών και χρηµατική ποινή. Με τις ίδιες
ποινές τιµωρούνται και οι ανωτέρω υποψήφιοι ή/και αιρετοί, που καίτοι εγνώριζαν, αποδέχθηκαν χρηµατοδότηση ή παροχή.
4. Οι ποινικές κυρώσεις ισχύουν ανεξάρτητα από τις
προβλεπόµενες διοικητικές κυρώσεις του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 17
1. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.
3023/2002, µετά τη φράση «η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 21», προστίθεται η φράση «αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας ενώπιόν της» και τίθεται κόµµα.
2. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.
3023/2002, µετά τη φράση «επιβάλλει ως κύρωση την
έκπτωση από το βουλευτικό αξίωµα» τίθεται κόµµα και
προστίθεται η φράση «µετά την έκδοση της οριστικής απόφασής του».
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Άρθρο 18
1. Η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Στον ιδιοκτήτη του εντύπου που παραβίασε την απαγόρευση της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του
άρθρου 12, στις επιχειρήσεις τύπου που παραβίασαν την
απαγόρευση της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 11 και της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 12 και στα ελεγχόµενα πρόσωπα του στοιχείου ιδε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου που παραβίασαν την υποχρέωση της υπό
στοιχείο δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 16Α, επιβάλλεται, µε απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου, πρόστιµο ύψους έως εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, το
οποίο εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).»
2. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 3023/2002,
προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως:
«5. Η παρουσίαση δια των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών του περιεχοµένου των καταγγελιών, µε εξαίρεση τις καταγγελίες που αφορούν την προεκλογική
δραστηριότητα κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων,
κατά τον τελευταίο µήνα πριν τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών αντιπροσώπων στη Βουλή
των Ελλήνων και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επισύρει
για τους παραβάτες τις κυρώσεις των παραγράφων 2 και
3 του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 19
1. Ο τίτλος του άρθρου 21 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η Επιτροπή Ελέγχου και οι αρµοδιότητές της».
2. Το άρθρο 21 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Ο έλεγχος των υπό στοιχεία ιδ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 1 του παρόντος νόµου προσώπων, καθώς και
η τήρηση των κάθε µορφής υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα νόµο, ανατίθεται στην Επιτροπή Ελέγχου του στοιχείου ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
1 του παρόντος νόµου, η οποία ενεργεί, ως ειδικό όργανο, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 29 του Συντάγµατος.
2. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι ακόλουθες:
α) Στην Επιτροπή Ελέγχου διαβιβάζονται οι καταγγελίες που αφορούν πιθανές παραβάσεις του παρόντος νόµου, τις οποίες εξετάζει κατ’ αποκλειστικότητα και αποφαίνεται αιτιολογηµένα επ’ αυτών.
β) Η Επιτροπή Ελέγχου επιβάλλει µε απόφασή της στα
ελεγχόµενα πρόσωπα που παραβίασαν εξακριβωµένα
τις διατάξεις του παρόντος νόµου, τις προβλεπόµενες
διοικητικές κυρώσεις.
γ) Η Επιτροπή Ελέγχου ρυθµίζει µε πράξεις του Προέδρου της κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου ως προς τα ελεγχόµενα
πρόσωπα του υπό στοιχείο ιδ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 1.
δ) Η Επιτροπή Ελέγχου έχει σε θέµατα ελέγχου των
οικονοµικών των υπό στοιχεία ιδ΄ της παραγράφου 1 του

άρθρου 1 του παρόντος νόµου προσώπων, την αρµοδιότητα της παραγράφου 4, του άρθρου 3Β του ν. 3213/
2003, όπως ισχύει.
ε) Η Επιτροπή Ελέγχου εισηγείται ή/και γνωµοδοτεί
για την έκδοση κανονιστικών πράξεων που αφορούν
στον παρόντα νόµο.
στ) Στο τέλος κάθε έτους η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει έκθεση των πεπραγµένων της στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής και στους Υπουργούς
Οικονοµικών και Εσωτερικών.
ζ) Η Επιτροπή Ελέγχου έχει, προς διαπίστωση των
παραβάσεων του παρόντος νόµου, την εξουσία να ελέγχει πλήρως τα πάσης φύσεως βιβλία, δηλώσεις, έγγραφα και λοιπά στοιχεία που της προσκοµίζουν τα ελεγχόµενα πρόσωπα και οι υπόχρεοι, δύναται να λαµβάνει ένορκες ή ανωµοτί, κατά την κρίση της, καταθέσεις, στις
περιπτώσεις που προβλέπεται επιβολή διοικητικών κυρώσεων, µε την επιφύλαξη του άρθρου 212 του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρείται αναγκαίο για τον έλεγχο της εφαρµογής του παρόντος νόµου. Η Επιτροπή Ελέγχου µπορεί να ορίσει
προθεσµία στα ελεγχόµενα πρόσωπα για παροχή διευκρινήσεων ή συµπλήρωση των στοιχείων που καταθέτουν ως προς τη χρηµατοδότηση, την οικονοµική διαχείριση και την προέλευση των πάσης φύσεως πόρων που
τελούν αµέσως ή εµµέσως υπό τον έλεγχό τους. Το έργο της Επιτροπής Ελέγχου επικουρείται από έναν Εισαγγελέα Πρωτοδικών ειδικών αρµοδιοτήτων και αποκλειστικής ενασχόλησης µε τις υποθέσεις του παρόντος
νόµου, ο οποίος θα παρέχει στην Επιτροπή κάθε αναγκαία συνδροµή, κατά την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων
της, ο οποίος διορίζεται µε απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου µετά από πρόταση του Προέδρου
της Επιτροπής Ελέγχου. Η θητεία του είναι τριετής και
µπορεί να ανανεώνεται για µια ακόµα φορά.
η) Η εξέταση των οικονοµικών των υποψήφιων αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά την περίοδο ελέγχου προεκλογικών δαπανών, ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) µηνών
από την υποβολή στην Επιτροπή Ελέγχου των στοιχείων, τα οποία προβλέπονται στο στοιχείο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16Α του παρόντος νόµου.
θ) Καταγράφει πλήρως και αποτιµά χρηµατικά τις εισφορές σε είδος που έλαβαν χώρα, κατά τη διάρκεια της
περιόδου ελέγχου των προεκλογικών δαπανών, στους
δικαιούχους χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε την αγοραία
τιµή.
ι) Αναφέρει ρητά τις πιθανολογούµενες παραβάσεις
του παρόντος νόµου σε ετήσια έκθεση που εκδίδει.
ια) Εκδίδει αιτιολογηµένα πορίσµατα για τους ελέγχους που διενεργεί, όπου καταγράφει και τη γνώµη της
µειοψηφίας.
ιβ) Σε περίπτωση τέλεσης ποινικών αδικηµάτων διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση τα πορίσµατα µε τα οποία διαπιστώθηκαν αυτά στον κατά τόπο αρµόδιο Εισαγγελέα.
ιγ) Εξετάζει αν τα ποσά της χρηµατοδότησης προς τα
ελεγχόµενα πρόσωπα υπό τα στοιχεία ιδα΄ έως ιδδ΄,
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου,
διατέθηκαν για τις προβλεπόµενες από το νόµο δραστηριότητες και σε αρνητική περίπτωση επιβάλλει στα ελεγχόµενα πρόσωπα πρόστιµο ισόποσο µε το διπλάσιο του
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παρανόµως διατεθέντος ποσού εκτός εάν υπάρχει ειδικότερη διάταξη στον παρόντα νόµο.
ιδ) Τηρεί και διαχειρίζεται επίσηµη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία η πρόσβαση για ενηµέρωση είναι ελεύθερη και στην οποία δηµοσιοποιεί:
ιδα) Την κοινοποιηθείσα από το Υπουργείο Εσωτερικών κρατική χρηµατοδότηση που λαµβάνει κάθε δικαιούχος αυτής.
ιδβ) Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται όλα τα δάνεια
που έχει λάβει από όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα κάθε πολιτικό κόµµα ή/και συνασπισµός κοµµάτων, καθώς και αντίγραφο του κειµένου της κάθε συµφωνίας δανείου µεταξύ κόµµατος ή/και συνασπισµού κοµµάτων αφενός και
του πιστωτικού ιδρύµατος αφετέρου.
ιδγ) Αναλυτικό αρχείο µε τις δωρεές, τα δάνεια και οποιοδήποτε είδος οικονοµικής συνδροµής, καθώς και της
εισφοράς σε είδος, αποτιµηθείσας σε χρήµα, που έχει
λάβει κάθε υποψήφιος εκλογικός συνδυασµός στις εκλογές ανάδειξης αντιπροσώπων α’ και β’ βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης από πολιτικά κόµµατα ή/και συνασπισµούς κοµµάτων.
ιδδ) Τα πλήρη στοιχεία κάθε νοµικού προσώπου που
χρηµατοδοτεί µε οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό τους υπό στοιχεία εα΄ και εβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1
του παρόντος νόµου δικαιούχους χρηµατοδότησης, καθώς και τα ακριβή στοιχεία του χρηµατοδοτούµενου και
το ακριβές ποσό αυτής.
ιδε) Τα πλήρη στοιχεία κάθε φυσικού προσώπου που
χρηµατοδοτεί τους υπό στοιχείο εβ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 1 του παρόντος νόµου δικαιούχους χρηµατοδότησης, εφόσον η χρηµατοδότηση υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ κατ’ έτος, καθώς και
τα ακριβή στοιχεία του χρηµατοδοτούµενου και το ακριβές ποσό αυτής.
ιδστ) Τα πλήρη στοιχεία κάθε χρηµατοδότη προς τους
υπό τους υπό στοιχείο εα΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου δικαιούχους χρηµατοδότησης, εφόσον η χρηµατοδότηση υπερβαίνει το ποσό των
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ κατ’ έτος, καθώς και τα ακριβή στοιχεία του χρηµατοδοτούµενου και το ακριβές
ποσό αυτής.
ιδζ) Τους ετήσιους προϋπολογισµούς, ισολογισµούς
και απολογισµούς των πολιτικών κοµµάτων και συνασπισµών, όπως αυτοί προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία
που τηρούν, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου
16 του παρόντος νόµου και τις συνταχθείσες ετήσιες εκθέσεις της µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου των βιβλίων αυτών.
ιδη) Τα αιτιολογηµένα πορίσµατα για τους ελέγχους
που διενεργεί, περιλαµβανοµένης και της γνώµης της
µειοψηφίας.
ιδθ) Τις προεκλογικές δαπάνες κάθε κόµµατος ή συνασπισµού κοµµάτων και το συνολικό ποσό που διέθεσαν
όλα τα κόµµατα και οι συνασπισµοί κοµµάτων κατά την
περίοδο ελέγχου προεκλογικών δαπανών.
ιδι) Κανονιστικά κείµενα, αποφάσεις, εκθέσεις, διαβουλεύσεις και πληροφορίες.
ιε) Διαβιβάζει απευθείας στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 100 του Συντάγµατος τους φακέλους µε
τις παραβάσεις για τις οποίες συντρέχει λόγος έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωµα κατά το άρθρο 26 του παρόντος νόµου.

ιστ) Για όσους εκ των ελεγχόµενων προσώπων και των
υπόχρεων απαιτείται προηγούµενη απόφαση της Βουλής προκειµένου να εκκινήσει η προδικασία και να ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος τους για αδικήµατα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τα
άρθρα 62 παρ. 1 και 86 παράγραφος 1 και 2 εδάφιο 1 του
Συντάγµατος, το δικαστικό συµβούλιο του άρθρου 86
παράγραφος 4 είναι αρµόδιο να γνωµοδοτεί θετικά ή αποφατικά για την παραποµπή τους στο Δικαστήριο. Την
εισήγησή του αυτή διαβιβάζει αµελλητί στη Βουλή, η οποία υποχρεούται κατά τη λήψη της απόφασής της να επικουρείται από το ως άνω δικαστικό συµβούλιο.»
Άρθρο 20
Καταργούµενες, διατηρούµενες
και εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Οι διατάξεις των άρθρων 2, 4, 17, 18, 19, 20, 22, 32
και 33 του ν. 3023/2002 (Α΄ 146) καταργούνται.
2. Όπου στο ν. 3213/2003 όπως ισχύει, προβλέπεται
«Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 3023/2002»
(Α΄ 146), τίθεται εφεξής «Επιτροπή Ελέγχου».
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών, όπου τούτο απαιτείται, µπορεί να ρυθµίζεται κάθε ειδικό θέµα που αναφέρεται στην εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου.
Άρθρο 21
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών
µπορεί να κωδικοποιούνται σε ενιαίο αυτοτελές κείµενο
όλες οι διατάξεις που αφορούν στη χρηµατοδότηση και
στον έλεγχο πολιτικών κοµµάτων, συνασπισµών και υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των
Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και
κάθε άλλη διάταξη νόµου ή κανονιστικής πράξης που αφορά ζητήµατα οικονοµικών των κοµµάτων.
2. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η αναδιατύπωση, όπου κρίνεται απολύτως αναγκαία για την ακριβέστερη νοηµατική απόδοση, η απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των διατάξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρµογής, η νέα αρίθµηση
των άρθρων, η διαφορετική κατάταξη αυτών, των παραγράφων και των εδαφίων τους, η υποδιαίρεση άρθρων
σε περισσότερα και γενικά κάθε αναµόρφωση των υπό
κωδικοποίηση διατάξεων, για την αρτιότερη νοµοτεχνική
κατάστρωση τους, χωρίς καµία νοηµατική αλλοίωση ή
µεταβολές ορολογίας, καθώς και η προσαρµογή των διατάξεων που καθορίζουν αρµοδιότητες διοικητικών και
άλλων οργάνων στο υφιστάµενο οργανωτικό σχήµα των
κεντρικών και αποκεντρωµένων κρατικών υπηρεσιών,
των νοµικών προσώπων του δηµόσιου τοµέα και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν υπάρξει αµφιβολία
στην έννοια διάταξης που κωδικοποιήθηκε επικρατεί το
αρχικό κείµενο της διάταξης που κωδικοποιήθηκε.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθµίζονται τα θέµατα συγκρότησης της Επιτροπής Κωδικοποίησης, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε τη λειτουργία
της. Στα µέλη της Επιτροπής Κωδικοποίησης δεν καταβάλλεται αποζηµίωση.
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4. Μελλοντικές αλλαγές της νοµοθεσίας αυτής γίνονται µε τροποποίηση του εν λόγω διατάγµατος.
Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γκ. Χαρδούβελης

Α. Ντινόπουλος

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Χ. Αθανασίου

Αριθµ. 217/23/2014
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ.1 του Συντάγµατος)

Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών
«Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων
και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»
Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου τροποποιείται η ισχύουσα νοµοθεσία (ν. 3023/2002), σχετικά µε τον έλεγχο των
οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι σηµαντικότερες µεταβολές εστιάζονται κατά βάση στα εξής σηµεία:
α. Εντάσσονται στους δικαιούχους της κρατικής χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τους όρους του υπό ψήφιση
νόµου, και οι συνασπισµοί κοµµάτων.
β. Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού της κρατικής χρηµατοδότησης και ειδικότερα:
- Η τακτική κρατική χρηµατοδότηση καταβάλλεται κατ’
έτος και ανέρχεται σε ποσοστό µηδέν κόµµα πέντε τοις
χιλίοις επί των πραγµατοποιηθέντων καθαρών εσόδων
του ετήσιου κρατικού απολογισµού του προηγούµενου
οικονοµικού έτους (σήµερα ανέρχεται σε ποσοστό
1,02‰ των τακτικών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού του αντίστοιχου οικονοµικού έτους).
- Η εκλογική κρατική χρηµατοδότηση καταβάλλεται
κάθε φορά που διεξάγονται βουλευτικές εκλογές ή εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ανέρχεται σε ποσοστό
µηδέν κόµµα µηδέν οκτώ τοις χιλίοις των πραγµατοποιηθέντων καθαρών εσόδων του ετήσιου κρατικού απολογισµού του προηγούµενου οικονοµικού έτους, κατά τη
διάρκεια του οποίου διεξάγονται οι εκλογές (σήµερα ανέρχεται σε ποσοστό 0,22‰ των τακτικών εσόδων του

Κρατικού Προϋπολογισµού του έτους κατά τη διάρκεια
του οποίου διεξάγονται οι εκλογές). Αν διεξαχθούν περισσότερες της µίας εκλογές κατά τη διάρκεια του ίδιου
έτους το ανωτέρω ποσοστό δεν µπορεί να υπερβεί αθροιστικά το µηδέν κόµµα δεκαπέντε τοις χιλίοις (σήµερα το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 0,35‰).
γ. Το ποσό της ιδιωτικής χρηµατοδότησης που δίδεται
στους δικαιούχους χρηµατοδότησης εκπίπτει ολόκληρο
από το φορολογητέο εισόδηµα του χρηµατοδότη.
δ. Τίθενται νέες αυστηρότερες ρυθµίσεις όσον αφορά
στη διακίνηση εσόδων και δαπανών πολιτικών κοµµάτων,
συνασπισµών κοµµάτων, υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον τρόπο και τους περιορισµούς χρηµατοδότησης
των δικαιούχων, τις υποχρεώσεις των ελεγχόµενων προσώπων, τις επιβαλλόµενες κυρώσεις, σε περίπτωση µη εφαρµογής του υπό ψήφιση νόµου κ.λπ..
ε. Ως αρµόδια Επιτροπή Ελέγχου για τον έλεγχο των
οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ορίζεται η Επιτροπή Ελέγχου των Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/
2003.
στ. Με προεδρικό διάταγµα κωδικοποιείται σε ενιαίο
κείµενο η νοµοθεσία αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση
και τον έλεγχο των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων κ.λπ..
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις, κατά την πρώτη εφαρµογή αυτών, επέρχεται ετήσια αποτροπή δαπάνης
του Κρατικού Προϋπολογισµού, λόγω επανακαθορισµού
του τρόπου υπολογισµού της κρατικής χρηµατοδότησης
που χορηγείται στα πολιτικά κόµµατα. Έτσι, σε σχέση µε
τα ποσά που καταβάλλονται, σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς, εκτιµάται ότι η αποτροπή αυτή θα κυµανθεί σε
ποσοστό 46% περίπου.
Όµως, η διεύρυνση της βάσης υπολογισµού της κρατικής χρηµατοδότησης, η οποία περιλαµβάνει, πλέον των
τακτικών εσόδων, µη φορολογικά έσοδα καθώς και έσοδα από το ΠΔΕ, µπορεί στο µέλλον να προκαλέσει αύξηση των ποσών της χρηµατοδότησης, ακόµη και έναντι
της υφιστάµενης.
Αθήνα, 1 Αυγούστου 2014
Ο Γενικός Διευθυντής
Βασίλειος Κατριβέσης
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