
Άρθρο 1
Εκλογή µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

1. Η εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στις έδρες που κάθε φορά αναλογούν στην Ελλάδα, διε-
νεργείται µε άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία α-
πό τους πολίτες που έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του
π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των δια-
τάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄
57). Το δικαίωµα του εκλέγειν έχουν και οι πολίτες των
λοιπών κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά
τα οριζόµενα στο ν. 2196/1994 (Α΄ 41).
Η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος είναι υποχρεωτι-

κή. 
2. Για την εκλογή αυτών, ολόκληρη η Ελληνική Επικρά-

τεια αποτελεί µία ενιαία εκλογική περιφέρεια.
3. Η ηµέρα και η διάρκεια διεξαγωγής της ψηφοφορίας

ορίζεται κάθε φορά µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδε-
ται µε πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ε-
σωτερικών τριάντα τουλάχιστον ηµέρες πριν από την κα-
θοριζόµενη για την ψηφοφορία.

Άρθρο 2
Εκλόγιµοι - Κωλύµατα εκλογιµότητας και ασυµβίβαστα

1. Εκλόγιµοι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι όσοι
έχουν το δικαίωµα του εκλέγεσθαι σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του άρθρου 55 παρ.1 του Συντάγµατος και του άρ-
θρου 29 του π.δ. 26/2012. Επίσης, εκλόγιµοι στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο είναι και οι πολίτες των λοιπών κρα-
τών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα οριζόµενα
στο ν. 2196/1994 (Α΄ 41), όπως αυτός τροποποιήθηκε µε
το ν. 4244/2014 (Α΄ 60).

2. Οι διατάξεις του άρθρου 56 του Συντάγµατος και των
παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012 και

της παρ. 1 του δέκατου πέµπτου άρθρου του
ν. 2196/1994 (Α΄ 41) για τα κωλύµατα εκλογιµότητας
των βουλευτών εφαρµόζονται και για την εκλογή των
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι βουλευτές του
Ελληνικού Κοινοβουλίου δεν µπορούν να ανακηρυχθούν
υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν µέλη του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου αν δεν παραιτηθούν πριν από την ανακήρυξή
τους.

3. Εκτός από τα ασυµβίβαστα που αναφέρονται στο
άρθρο 6 της Πράξης η οποία είναι προσαρτηµένη στην α-
πόφαση του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
της 20ής Σεπτεµβρίου 1976, όπως αυτή τροποποιήθηκε
µε την απόφαση του Συµβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002
και της 23ης Σεπτεµβρίου 2002 (2002/772/ΕΚ, Ευρατόµ)
που κυρώθηκε µε το ν. 3216/2003 (Α΄312), έχουν εφαρ-
µογή εν προκειµένω και οι διατάξεις του άρθρου 57 του
Συντάγµατος περί των ασυµβιβάστων των βουλευτών.

4. Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που στερήθη-
κε κάποιο από τα προσόντα εκλογιµότητας της παρα-
γράφου 1 του παρόντος άρθρου εκπίπτει αυτοδικαίως
του αξιώµατός του.

Άρθρο 3
Πρόταση υποψηφίων

Κατάρτιση και ανακήρυξη συνδυασµών

1. Δικαίωµα υποβολής πρότασης υποψηφίων έχουν
µόνο τα κόµµατα ή οι συνασπισµοί συνεργαζόµενων
κοµµάτων. Στους συνασπισµούς συνεργαζόµενων κοµ-
µάτων µπορούν να συµµετέχουν και πολιτικές κινήσεις
που δεν αποτελούν πολιτικό κόµµα.
Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 5 του άρθρου

37 και του άρθρου 38 του π.δ. 26/2012 περί του ονόµα-
τος και εµβλήµατος των κοµµάτων και περί της διαφω-
νίας για τη χρήση ονόµατος ή εµβλήµατος αυτών, εφαρ-
µόζονται αναλόγως και εν προκειµένω.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΕ΄, 10 Απριλίου 2014,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις



Οι κατά τις ανωτέρω διατάξεις δηλώσεις των κοµµά-
των ή των συνασπισµών συνεργαζόµενων κοµµάτων επι-
δίδονται στον Υπουργό Εσωτερικών και τον Εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου.

2. Οι υποψήφιοι συµµετέχουν στην εκλογή σε συνδυα-
σµό, ο οποίος καταρτίζεται από το κόµµα ή το συνασπι-
σµό συνεργαζόµενων κοµµάτων που τους προτείνει,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην επόµενη παράγραφο.
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί να µετέχει σε περισ-

σότερους από έναν συνδυασµούς.
3. Η πρόταση κάθε κόµµατος ή συνασπισµού συνεργα-

ζόµενων κοµµάτων, που αποτελεί το συνδυασµό του
κόµµατος ή του συνασπισµού συνεργαζόµενων κοµµά-
των περιλαµβάνει υποψηφίους, των οποίων ο αριθµός
δεν µπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθµού των
συνολικά εκλεγοµένων, κάθε φορά, κατά την παρ. 1 του
άρθρου 1 του παρόντος νόµου, µελών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Η πρόταση αναγράφει το όνοµα, επώνυµο,
πατρώνυµο, την ιδιότητα και την ακριβή διεύθυνση κα-
τοικίας του προτεινόµενου και συνοδεύεται από έγγρα-
φη αποδοχή και υπεύθυνη δήλωση αυτού, που γίνονται
και µε ειδική συµβολαιογραφική πληρεξουσιότητα.
Για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασµών κοµ-

µάτων ή συνασπισµού συνεργαζόµενων κοµµάτων, ο α-
ριθµός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να ανέρ-
χεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε το 1/3 του συνολι-
κού αριθµού των υποψηφίων τους, αντιστοίχως. Τυχόν
δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη α-
κέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο µε µισό της
µονάδας και άνω.
Με την ανωτέρω δήλωση, ο υποψήφιος δηλώνει ότι: α)

δεν αποδέχθηκε τη συµµετοχή του ως υποψηφίου σε
συνδυασµό – πρόταση άλλου κόµµατος ή συνασπισµού
συνεργαζόµενων κοµµάτων, β) είναι εγγεγραµµένος στο
µητρώο αρρένων ή το δηµοτολόγιο δήµου του κράτους,
µνηµονεύοντας το όνοµα του δήµου, το έτος γέννησης,
καθώς και την ηµεροµηνία για την περίπτωση κατά την ο-
ποία απαιτείται αυτή σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου
29 του π.δ. 26/2012, γ) δεν έχει στερηθεί το δικαίωµα
του εκλέγειν, δ) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα
κωλύµατα εκλογιµότητας του άρθρου 2 του παρόντος
και ε) δεν έχει ανειληµµένη υποχρέωση παραµονής στην
υπηρεσία για ορισµένο χρόνο, προκειµένου περί πολιτι-
κών υπαλλήλων και στρατιωτικών εν γένει, κατά την
ισχύουσα νοµοθεσία. Όποιος υποβάλλει ψευδή δήλωση
υπόκειται στις ποινές της παρ. 3 του άρθρου 117 του
π.δ. 26/2012. 
Για κάθε υποψήφιο επισυνάπτεται γραµµάτιο Δηµό-

σιας Οικονοµικής Υπηρεσίας για κατάθεση χρηµατικού
ποσού εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ. Το χρηµατικό αυ-
τό ποσό αποτελεί έσοδο του τακτικού προϋπολογισµού
και είναι δυνατόν να αυξοµειώνεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών.

4. Οι υποψήφιοι αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο του
κόµµατος ή του συνασπισµού συνεργαζόµενων κοµµά-
των κατά αλφαβητική σειρά του επωνύµου τους.

5. Στην πρόταση κάθε συνδυασµού επισυνάπτεται
γραµµάτιο Δηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας για την κα-
τάθεση χρηµατικού ποσού τριών χιλιάδων (3.000,00) ευ-
ρώ), η έλλειψη του οποίου καθιστά την πρόταση απαρά-
δεκτη.
Το ποσό αυτό επιστρέφεται στα κόµµατα ή τους συνα-

σπισµούς συνεργαζόµενων κοµµάτων, των οποίων οι
συνδυασµοί έλαβαν ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) του-

λάχιστον του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων σε ο-
λόκληρη την Επικράτεια ή µία τουλάχιστον έδρα µέλους
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

6. Η έλλειψη της αποδοχής ή της υπεύθυνης δήλωσης
του προτεινόµενου ή της υπογραφής του ή του πληρε-
ξουσίου του ή του γραµµατίου, καθώς και η έλλειψη ο-
ποιουδήποτε από τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του
παρόντος άρθρου, οριζόµενα στοιχεία της υπεύθυνης
δήλωσης του προτεινόµενου, συνεπάγεται τη µη ανακή-
ρυξή του ως υποψηφίου από το αρµόδιο δικαστήριο.

7. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρα-
γράφων 4, 5 και 7 του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012.

8. Τη δέκατη τέταρτη ηµέρα πριν από την ηµέρα της
ψηφοφορίας, το Α΄ Τµήµα του Αρείου Πάγου ανακηρύσ-
σει σε δηµόσια συνεδρίαση τους υποψηφίους που προ-
τάθηκαν νόµιµα κατά συνδυασµούς, όπως αυτοί δηλώθη-
καν σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού,
µε ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 35 και 36 του
π.δ. 26/2012.
Οι ανακηρυχθέντες υποψήφιοι ανακοινώνονται αµέ-

σως στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο προβαίνει α-
µελλητί στην έκδοση προκήρυξης, στην οποία περιλαµ-
βάνονται τα στοιχεία της απόφασης ανακήρυξης. Η προ-
κήρυξη κοινοποιείται αµέσως στους Αντιπεριφερειάρ-
χες, οι οποίοι είναι υποχρεωµένοι να τη δηµοσιεύσουν
κατά ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 39
του π.δ. 26/2012. 

Άρθρο 4 
Ψηφοδέλτια - Σταυροί προτίµησης 

1. Κάθε συνδυασµός είναι υποχρεωµένος να εκτυπώ-
σει δικό του ψηφοδέλτιο, σε ορθογώνιο σχήµα, οµοιό-
µορφο για όλη την Επικράτεια, σε χαρτί που χορηγείται
στα κόµµατα ή τους συνασπισµούς συνεργαζόµενων
κοµµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 3 του παρόντος.
Η απόχρωση του χαρτιού και οι διαστάσεις των ψηφο-

δελτίων και των εκλογικών φακέλων, καθώς και η ποσό-
τητα του χορηγούµενου χαρτιού και κάθε άλλη αναγκαία
εν προκειµένω λεπτοµέρεια, ορίζονται µε αποφάσεις
του Υπουργού Εσωτερικών.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις της

παραγράφου 3 του άρθρου 70, του άρθρου 71, των πα-
ραγράφων 2, 6 και 10 του άρθρου 72 και του άρθρου 73
του π.δ. 26/2012. Στα ψηφοδέλτια δύναται να αναγράφο-
νται πριν από το έµβληµα και το όνοµα του συνδυασµού
του κόµµατος ή του συνασπισµού συνεργαζόµενων κοµ-
µάτων, το έµβληµα και το όνοµα του ευρωπαϊκού πολιτι-
κού κόµµατος µε το οποίο κάθε συνδυασµός συνδέεται.
Στα ψηφοδέλτια συνδυασµού συνασπισµού κοµµάτων,
στα οποία συµµετέχουν και πολιτικές κινήσεις, αναγρά-
φονται οριζόντια από το άνω µέρος της µίας µακρότερης
πλευράς τους και προς την άλλη σε διαδοχικές ξεχωρι-
στές σειρές το έµβληµα και το όνοµα του συνασπισµού.
Μετά την προσωνυµία του συνασπισµού, δύναται να α-
ναγράφονται σε διαδοχικές ξεχωριστές σειρές ή και πα-
ραπλεύρως, τα εµβλήµατα και τα ονόµατα κοµµάτων ή
πολιτικών κινήσεων που αποτελούν το συνασπισµό. Στη
συνέχεια αναγράφονται τα ονόµατα όλων των υποψη-
φίων του συνδυασµού, καθένα χωριστά, κατά τη σειρά
που αναφέρονται στην απόφαση για την ανακήρυξη του
συνδυασµού και µε τα ονοµατεπωνυµικά στοιχεία που α-
ναφέρονται στην απόφαση αυτή, από τα οποία προτάσ-
σεται το επώνυµο.
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Ο εκλογέας µπορεί να εκφράσει την προτίµησή του υ-
πέρ τεσσάρων (4), κατ’ ανώτατο όριο, υποψηφίων του
συνδυασµού, σηµειώνοντας στο ψηφοδέλτιο, δίπλα στο
όνοµα καθενός από αυτούς, σταυρό προτίµησης.
Ψηφοδέλτιο συνδυασµού µε περισσότερους από τέσ-

σερις σταυρούς προτίµησης, προσµετράται υπέρ του
συνδυασµού ως έγκυρο, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη κα-
νένας σταυρός προτίµησης.

2. Εάν κατά την ψηφοφορία ανακύψει έλλειψη των,
κατά τα ανωτέρω, έντυπων ψηφοδελτίων, επιτρέπεται
η χρησιµοποίηση µη έντυπων ψηφοδελτίων, της ίδιας α-
πόχρωσης µε τα έντυπα, υπό τις προϋποθέσεις και τα
οριζόµενα περί λευκών ψηφοδελτίων στο άρθρο 74 του
π.δ. 26/2012.
Στο µη έντυπο ψηφοδέλτιο ο εκλογέας αναγράφει µε

το χέρι του το όνοµα του συνδυασµού της προτίµησής
του, καθώς και το ονοµατεπώνυµο µέχρι και τεσσάρων
(4) υποψηφίων της προτίµησής του από τον ίδιο συνδυα-
σµό, µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των παρα-
γράφων 4 και 5 του άρθρου 74 του π.δ. 26/2012. 

3. Για τους φακέλους, µέσα στους οποίους τοποθετού-
νται τα ψηφοδέλτια, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατά-
ξεις του άρθρου 75 του π.δ. 26/2012.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 76 του π.δ. 26/2012 για την
ακυρότητα των ψηφοδελτίων εφαρµόζονται αναλόγως
και εν προκειµένω.

Άρθρο 5
Ψηφοφορία, διαλογή ψήφων και κατάρτιση πινάκων 

αποτελεσµάτων από τα Πρωτοδικεία

1. Η ψηφοφορία διενεργείται ταυτόχρονα σε ολόκλη-
ρη την Επικράτεια κατά εκλογικά τµήµατα και κατά τις ι-
σχύουσες για την εκλογή των βουλευτών περιφέρειες,
µε βάση τους εκλογικούς καταλόγους που ισχύουν για
την εκλογή των βουλευτών, καθώς και τους κατά το άρ-
θρο 27 του π.δ. 26/2012 καταρτιζόµενους ειδικούς εκλο-
γικούς καταλόγους.

2. Κατά τη ψηφοφορία κάθε συνδυασµός και κάθε υπο-
ψήφιος δικαιούται να διορίζει από έναν αντιπρόσωπο µε
τον αναπληρωτή του σε κάθε εκλογικό τµήµα. Κάθε συν-
δυασµός και κάθε υποψήφιος µπορεί, επίσης, να διορίζει
από έναν πληρεξούσιο σε καθεµία από τις αναφερόµε-
νες στην προηγούµενη παράγραφο εκλογικές περιφέ-
ρειες. Ο διορισµός των αντιπροσώπων και των πληρε-
ξουσίων γίνεται µε ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 40
και 41 του π.δ. 26/2012.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 50 παράγραφος 1 για την
ηµέρα της ψηφοφορίας, 51 για τα εκλογικά τµήµατα, 52
για τα καταστήµατα ψηφοφορίας, 53 για τους εκλογείς
στρατιωτικούς κ.λπ., της παρ.1 του άρθρου 27 του π.δ.
26/2012, 54 για την ψηφοφορία των ανδρών φρουράς,
55 για τον προσδιορισµό των εκλογικών τµηµάτων και
καταστηµάτων ψηφοφορίας, 56 για τη δηµοσίευση προ-
γράµµατος ψηφοφορίας, 57 για την προετοιµασία του
καταστήµατος ψηφοφορίας, 58 για το διορισµό εφορευ-
τικών επιτροπών, 59 για τα κωλύµατα διορισµού µελών
εφορευτικών επιτροπών, 60 για την αναπλήρωση µελών
εφορευτικών επιτροπών, 61 για τα καθήκοντα εφορευτι-
κών επιτροπών, 62 για την ψηφοφορία µελών εφορευτι-
κών επιτροπών, 63 για τον γραµµατέα εφορευτικής επι-
τροπής, 64 για τους διερµηνείς τουρκικής γλώσσας, 65
για τη σφραγίδα εφορευτικών επιτροπών, 66 για τους α-

ντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τα καθήκοντα
αυτών, 67 για τον έφορο των αντιπροσώπων δικαστικής
αρχής, 68 για το διορισµό των αντιπροσώπων δικαστικής
αρχής και των εφόρων αυτών, 69 για τη ψηφοφορία αντι-
προσώπων δικαστικής αρχής, εφόρων αυτών και κρατου-
µένων, 77 για λοιπές διατάξεις περί ψηφοδελτίων, 78 για
την παραλαβή καταστήµατος και εκλογικών ειδών από
την εφορευτική επιτροπή, 79 για τη σφράγιση της κάλ-
πης, 80 για το πρακτικό παραλαβής, 81 για την έναρξη
της ψηφοφορίας, 82 για την προσέλευση ψηφοφόρων,
83 για τον τρόπο ψηφοφορίας, 84 για το πρωτόκολλο
ψηφοφορίας, 85 για τις ενστάσεις κατά τη διάρκεια της
ψηφοφορίας, 86 για την τήρηση της τάξης κατά την ψη-
φοφορία, 87 για τις απαγορεύσεις, 88 για την παρουσία
υποψηφίων και αντιπροσώπων αυτών, 89 για την περά-
τωση της ψηφοφορίας, 90 για το άνοιγµα της κάλπης και
την αρίθµηση των φακέλων, 91 για τη διαλογή των ψή-
φων, 92 για τη διακοπή της διαλογής, 93 για το πέρας
της διαλογής και 94 για τη διαβίβαση των αποτελεσµά-
των στο πρωτοδικείο του π.δ. 26/2012, όπως ισχύουν κά-
θε φορά, εφαρµόζονται αναλόγως και εν προκειµένω.

4. Το υλικό της ψηφοφορίας περικλείεται σε σάκο, ο ο-
ποίος φέρει εξωτερικώς ειδικό γνώρισµα οριζόµενο µε
απόφαση του Υπουργού των Εσωτερικών. Κατά τα λοιπά
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 94 του
π.δ. 26/2012.

5. Επίσης εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις
των παραγράφων 1, 2, 4, 5 και 8 του άρθρου 98 του
π.δ. 26/2012 που αφορούν στη συγκέντρωση και κατάτα-
ξη των αποτελεσµάτων της εκλογής και την κατάρτιση
των σχετικών πινάκων από τα πρωτοδικεία. Ο Πρόεδρος
του Πρωτοδικείου αποστέλλει αµέσως επικυρωµένο α-
ντίγραφο του ανωτέρω πίνακα των αποτελεσµάτων στον
Υπουργό Εσωτερικών για την κατανοµή των εδρών από
την Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή, καθώς και στον Πρό-
εδρο του Πρωτοδικείου Αθηνών, προκειµένου να καταρ-
τίσει συγκεντρωτικό πίνακα αποτελεσµάτων για όλη την
Επικράτεια, µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των
παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 98 του ανωτέρω δια-
τάγµατος και να προβεί στην ανακήρυξη των εκλεγέ-
ντων. 

Άρθρο 6
Γενικό αποτέλεσµα ψηφοφορίας

Κατανοµή εδρών

1. Η Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή του άρθρου 101
του π.δ. 26/2012, που εδρεύει στο Υπουργείο Εσωτερι-
κών, µε βάση τους, κατά το προηγούµενο άρθρο, πίνακες
των πρωτοδικείων, καταρτίζει το γενικό οριστικό πίνακα
των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας σε όλη την Επι-
κράτεια και µε βάση τα αποτελέσµατα αυτά προβαίνει
στην κατανοµή των εδρών των µελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου µεταξύ των συνδυασµών των κοµµάτων
και των συνασπισµών συνεργαζόµενων κοµµάτων που
µετείχαν στην εκλογή, κατά τα οριζόµενα στις επόµενες
παραγράφους.

2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο κατανοµή ε-
νεργείται αναλογικά µε την εκλογική δύναµη σε όλη την
Επικράτεια των συνδυασµών που µετέχουν σε αυτήν. 
Για το σκοπό αυτόν αθροίζεται το σύνολο των έγκυ-

ρων ψηφοδελτίων, τα οποία έλαβαν σε όλη την Επικρά-
τεια όλοι οι συνδυασµοί που συµµετείχαν στην εκλογή,
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το άθροισµα δε αυτό διαιρείται µε το συνολικό αριθµό
των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που κάθε φο-
ρά αναλογούν στην Ελλάδα.
Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση, παραλειπο-

µένου του κλάσµατος, αποτελεί το εκλογικό µέτρο της
πρώτης φάσης της κατανοµής, µε το οποίο διαιρείται ο-
λόκληρη η εκλογική δύναµη σε όλη την Επικράτεια του
κάθε συνδυασµού, δηλαδή το σύνολο των εγκύρων ψη-
φοδελτίων που έλαβε αυτός, σε κάθε δε συνδυασµό πε-
ριέρχονται τόσες έδρες από την πρώτη φάση της κατα-
νοµής όσες φορές το εκλογικό µέτρο περιέχεται στην ε-
κλογική δύναµη αυτού.

3. Η κατανοµή συνεχίζεται σε δεύτερη φάση, κατά την
οποία αθροίζεται το σύνολο των αχρησιµοποίητων υπό-
λοιπων εκλογικής δύναµης όλων των συνδυασµών µετά
την κατανοµή της προηγούµενης παραγράφου, το άθροι-
σµα δε που προκύπτει διαιρείται µε τον αριθµό των αδιά-
θετων, µετά την κατά την προηγούµενη παράγραφο κα-
τανοµή, εδρών, αυξηµένο κατά ένα.
Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση, παραλειπο-

µένου του κλάσµατος, αποτελεί το εκλογικό µέτρο της
δεύτερης φάσης της κατανοµής µε το οποίο διαιρείται το
αχρησιµοποίητο υπόλοιπο εκλογικής δύναµης κάθε συν-
δυασµού, σε κάθε δε συνδυασµό περιέρχονται από τη
δεύτερη αυτή φάση της κατανοµής τόσες έδρες όσες
φορές το εκλογικό µέτρο περιέχεται στην αχρησιµοποί-
ητη εκλογική δύναµη αυτού. 
Εάν το άθροισµα των εδρών που παραχωρούνται κατά

τα ανωτέρω στους συνδυασµούς, είναι µεγαλύτερο από
τον αριθµό των εδρών που πρέπει να κατανεµηθούν κα-
τά τη δεύτερη αυτή φάση, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρεί-
ται από το συνδυασµό που έχει το µικρότερο υπόλοιπο
εκλογικής δύναµης. Σε περίπτωση ίσου αριθµού υπολοί-
πων ψήφων ενεργείται κλήρωση και η έδρα αφαιρείται
από το συνδυασµό που δεν ευνοήθηκε από την κλήρω-
ση. 
Σε περίπτωση που η εκλογική δύναµη συνδυασµού εί-

ναι µικρότερη από το εκλογικό µέτρο της πρώτης φάσης
της κατανοµής που προέκυψε σύµφωνα µε το τρίτο εδά-
φιο της προηγούµενης παραγράφου, ως αχρησιµοποίητη
εκλογική δύναµη που µεταφέρεται στη δεύτερη φάση
της κατανοµής θεωρείται το σύνολο των εγκύρων ψή-
φων σε όλη την Επικράτεια του συνδυασµού αυτού. 

4. Οι έδρες που παραµένουν αδιάθετες, µετά την κατά
την προηγούµενη παράγραφο κατανοµή, παραχωρού-
νται ανά µία και µέχρις εξαντλήσεώς τους στους συν-
δυασµούς που έχουν το µεγαλύτερο κατά σειρά, µετά
την πρώτη φάση, αχρησιµοποίητο υπόλοιπο εκλογικής
δύναµης και αρχή γίνεται από τους συνδυασµούς οι ο-
ποίοι δεν χρησιµοποίησαν το υπόλοιπο αυτό για κατάλη-
ψη έδρας από τη δεύτερη φάση. Οι τυχόν αδιάθετες έ-
δρες από την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου πα-
ραχωρούνται ανά µια στους συνδυασµούς µε το µεγαλύ-
τερο κατά σειρά µετά την πρώτη φάση αχρησιµοποίητο
υπόλοιπο εκλογικής δύναµης. Σε περίπτωση δε ίσου α-
ριθµού υπολοίπων ψήφων, ενεργείται κλήρωση και η έ-
δρα παραχωρείται στο συνδυασµό που ευνοήθηκε από
την κλήρωση.
Ως αχρησιµοποίητη εν προκειµένω εκλογική δύναµη

θεωρείται και ολόκληρη η εκλογική δύναµη συνδυασµού,
η οποία υπολειπόταν του εκλογικού µέτρου τόσο της
πρώτης φάσης της κατανοµής όσο και της δεύτερης.

5. Κόµµα ή συνασπισµός συνεργαζόµενων κοµµάτων
που δεν συγκέντρωσε ποσοστό εγκύρων ψηφοδελτίων

τουλάχιστον ίσο µε το τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου
των εγκύρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν σε ολόκληρη
την Επικράτεια τα κόµµατα και οι συνασπισµοί συνεργα-
ζόµενων κοµµάτων, δεν δικαιούται έδρα µέλους στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Άρθρο 7
Ανακήρυξη και γνωστοποίηση εκλεγέντων µελών

Πλήρωση κενουµένων εδρών

1. Οι έδρες των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
που περιέρχονται, σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο,
σε κάθε συνδυασµό, καταλαµβάνονται από τους υποψή-
φιους αυτού, κατά τη σειρά των σταυρών προτίµησης
που έλαβε καθένας από αυτούς.

2. Η ανακήρυξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου που εκλέγονται και των αναπληρωµατικών τους γί-
νεται µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της παρα-
γράφου 5 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6
του άρθρου 3, του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 3
του άρθρου 98 και της παραγράφου 4 του άρθρου 103
του π.δ. 26/2012.

3. Η απόφαση του κατά τα ανωτέρω αρµόδιου Πρωτο-
δικείου Αθηνών για την ανακήρυξη των εκλεγέντων µε-
λών κοινοποιείται µε επιµέλεια του οικείου εισαγγελέα
προς όλους τους υποψήφιους, αποστέλλεται δε το συ-
ντοµότερο στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο στη συ-
νέχεια ανακοινώνει το περιεχόµενο αυτής στο Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο και στη Βουλή των Ελλήνων.

4. Οι έδρες των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
που, για οποιονδήποτε λόγο, µένουν κενές, καταλαµβά-
νονται από τους ανακηρυχθέντες αναπληρωµατικούς
του ίδιου συνδυασµού κατά τη σειρά της ανακήρυξής
τους.

5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή εξαντλήθηκε ο α-
ριθµός των, κατά την προηγούµενη παράγραφο, αναπλη-
ρωµατικών µελών, διενεργείται αναπληρωµατική εκλο-
γή, κατά την οποία εφαρµόζονται αναλόγως όλες οι δια-
τάξεις του παρόντος νόµου. Κατά την αναπληρωµατική
αυτή εκλογή οι κατά το άρθρο 3 του παρόντος συνδυα-
σµοί περιέχουν αριθµό υποψηφίων µέχρι το τριπλάσιο
των κενών εδρών.

6. Έδρες µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που
κενώθηκαν µέσα στο τελευταίο έτος της περιόδου του
Κοινοβουλίου αυτού, δεν πληρούνται µε αναπληρωµατι-
κή εκλογή, εφόσον ο αριθµός των κενών εδρών δεν υ-
περβαίνει το ένα τέταρτο του όλου αριθµού των εδρών
που κάθε φορά αναλογούν στην Ελλάδα. 

Άρθρο 8
Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών

Επανάληψη ψηφοφορίας

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαληθεύει την εκλογή
των µελών του και αποφαίνεται για τις αµφισβητήσεις –
ενστάσεις, οι οποίες τυχόν θα εγερθούν µε βάση τις δια-
τάξεις της Πράξης της προσαρτηµένης στην απόφαση
του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 20ής
Σεπτεµβρίου 1976, για την εκλογή των αντιπροσώπων
στη Συνέλευση µε άµεση καθολική ψηφοφορία, όπως
αυτή τροποποιήθηκε µε την απόφαση του Συµβουλίου
της 25ης Ιουνίου 2002 και της 23ης Σεπτεµβρίου 2002. 

2. Κάθε άλλη ένσταση που τυχόν ασκηθεί κατά του κύ-
ρους των, κατά τον παρόντα νόµο, εκλογών, η οποία α-
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ναφέρεται είτε σε εκλογικές παραβάσεις σχετικά µε τη
διενέργεια αυτών είτε σε έλλειψη των νοµίµων προσό-
ντων, εκδικάζεται από το κατά το άρθρο 100 του Συντάγ-
µατος Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, µε ανάλογη εφαρµο-
γή των διατάξεων του ν. 345/1976 «Περί κυρώσεως του
Κώδικος του κατά το άρθρον 100 του Συντάγµατος Ανω-
τάτου Ειδικού Δικαστηρίου», οι οποίες αφορούν στον έ-
λεγχο και την εκδίκαση των βουλευτικών εκλογών.
Ένσταση δικαιούνται να ασκήσουν τα κόµµατα ή οι συ-

νασπισµοί κοµµάτων που προτείνουν τους συνδυα-
σµούς, κάθε υποψήφιος που ανακηρύχθηκε κατά την ε-
κλογή αυτή, καθώς και κάθε εκλογέας εγγεγραµµένος
στους εκλογικούς καταλόγους. 
Ως προς τους λόγους ένστασης εφαρµόζονται αναλό-

γως οι διατάξεις του άρθρου 126 του π.δ. 26/2012.
3. Σε περίπτωση ακύρωσης εκλογής για παράβαση των

διατάξεων του νόµου και γενικά για πληµµέλειες, η ψη-
φοφορία επαναλαµβάνεται στα τµήµατα που ακυρώθηκε
η εκλογή, µέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση της σχε-
τικής απόφασης του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, µε
βάση τους εκλογικούς καταλόγους που χρησιµοποιήθη-
καν κατά την αρχική ψηφοφορία. Κατά την επανάληψη
της ψηφοφορίας για το λόγο αυτόν δεν επιτρέπεται πρό-
ταση και ανακήρυξη νέων υποψηφίων.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ορίζεται η η-

µέρα διενέργειας της επαναληπτικής ψηφοφορίας και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

4. Εάν σε κάποιο εκλογικό τµήµα η ψηφοφορία δεν
διενεργήθηκε για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διεξάγεται
την επόµενη Κυριακή, µε την έκδοση, για το σκοπό αυ-
τόν, προγράµµατος ψηφοφορίας της οικείας δηµοτικής
αρχής.

5. Η εκλογή µέλους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ο-
ποία επήλθε ύστερα από ακύρωση από το κατά το άρθρο
100 του Συντάγµατος Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, θεω-
ρείται ότι έγινε από την ηµέρα της διενέργειας των γενι-
κών εκλογών των µελών αυτών.

6. Αν επαναληφθεί η ψηφοφορία σε κάποια εκλογικά
τµήµατα για παράβαση των διατάξεων του νόµου ή
για πληµµέλειες γενικά, το νέο αποτέλεσµα δεν ασκεί
καµία επιρροή στο σύνολο των ψήφων των κοµµάτων
ή των συνασπισµών κοµµάτων και στο ποσοστό τους σε
όλη την Επικράτεια, όπως αυτό καθορίστηκε από την
Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή του άρθρου 101 του
π.δ. 26/2012.

Άρθρο 9
Εφαρµογή διατάξεων εκλογικής νοµοθεσίας

1. Οι διατάξεις της εκλογικής νοµοθεσίας (π.δ. 26/2012)
που αφορούν: α) τη µη ενέργεια προσωπικής κράτησης
(άρθρο 105), β) τις επιδόσεις και ατέλειες (άρθρο 107),
γ) τις αποζηµιώσεις των αντιπροσώπων της δικαστικής
αρχής κ.λπ. (άρθρο 108), δ) τον υπολογισµό προθεσµιών
(άρθρο 128), ε) την προµήθεια εκλογικών ειδών (άρθρο
130) και στ) τη συγκρότηση ειδικών συνεργείων από υ-
παλλήλους κ.λπ. για την αντιµετώπιση των εκτάκτων α-
ναγκών κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των ε-
κλογών, την καταβολή ειδικών αποζηµιώσεων (άρθρα 25
και 131), εφαρµόζονται αναλόγως και κατά την εκλογή
των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης ε-
φαρµόζονται αναλόγως και οι πειθαρχικές, ποινικές και
δικονοµικές διατάξεις της νοµοθεσίας αυτής.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορούν να
τεθούν σε εφαρµογή και οι διατάξεις του άρθρου 106
της ανωτέρω εκλογικής νοµοθεσίας για την ανάκληση
και απαγόρευση κανονικών αδειών.

2. Σε περίπτωση τροποποίησης, συµπλήρωσης ή αντι-
κατάστασης εν µέρει ή συνολικά των διατάξεων της ε-
κλογικής νοµοθεσίας για τα θέµατα για τα οποία ο πα-
ρών νόµος παραπέµπει σε αυτές για ανάλογη εφαρµο-
γή, θα ισχύουν οι διατάξεις αυτές όπως τροποποιήθηκαν
ή συµπληρώθηκαν ή αντικαταστάθηκαν.

3. Εφόσον η διενέργεια των, κατά τον παρόντα νόµο,
εκλογών συµπέσει µε την ηµέρα διενέργειας των γενι-
κών βουλευτικών εκλογών που προβλέπονται από τις
διατάξεις των άρθρων 51 και 53 του Συντάγµατος, η ψη-
φοφορία για την εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου θα διεξαχθεί στα ίδια εκλογικά τµήµατα
και καταστήµατα ψηφοφορίας, τα οποία θα ορισθούν για
την ψηφοφορία των βουλευτικών εκλογών και ενώπιον
του ίδιου αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής και των ί-
διων λοιπών µελών των εφορευτικών επιτροπών, οι οποί-
οι µπορούν, για την αντιµετώπιση των αναγκών της ψη-
φοφορίας αυτής, να αναθέτουν καθήκοντα γραµµατέα
αυτών σε δηµόσιο ή δηµοτικό ή υπάλληλο νοµικού προ-
σώπου δηµοσίου δικαίου, ο οποίος υποχρεούται να εκ-
πληρώσει αυτά ή σε έναν εκλογέα.
Σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα πρόσωπα που,

κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 68 του
π.δ. 26/2012, διορίζονται ως αντιπρόσωποι της δικαστι-
κής αρχής, η οποία διαπιστώνεται από το Α΄ Τµήµα του
Αρείου Πάγου, µπορούν να διορίζονται ως δικαστικοί α-
ντιπρόσωποι και οι µόνιµοι δηµόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι
ή µόνιµοι υπάλληλοι της Περιφέρειας, που είναι πτυχιού-
χοι Νοµικής µε βαθµό τουλάχιστον Γ΄ ή πτυχιούχοι άλ-
λων σχολών που κατέχουν θέση προϊσταµένου τουλάχι-
στον τµήµατος. Οι µόνιµοι δηµόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι
που µπορούν να διοριστούν ως αντιπρόσωποι της δικα-
στικής αρχής, περιλαµβάνονται σε ονοµαστικές κατα-
στάσεις που συντάσσονται από τους Αντιπεριφερειάρ-
χες, οι οποίες, µε µέριµνα του Υπουργείου Εσωτερικών,
αποστέλλονται στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου µέσα
στην προβλεπόµενη από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6
του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 προθεσµία.
Σε περίπτωση διενέργειας των ανωτέρω δύο εκλογών

την ίδια ηµέρα για την εκλογή των µελών του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου, θα χρησιµοποιηθούν χωριστές κάλ-
πες, οι οποίες θα φέρουν διακριτικό γνώρισµα. Το διακρι-
τικό αυτό γνώρισµα και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που α-
φορά στο µέγεθος, το σχήµα κ.λπ. των καλπών, καθώς
και όλα τα λοιπά θέµατα που ανακύπτουν από την ταυτό-
χρονη διενέργεια των δύο εκλογών, ρυθµίζονται µε από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Σε περίπτωση ταυτόχρονης διενέργειας γενικών βου-

λευτικών εκλογών και εκλογών για την ανάδειξη των µε-
λών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η απόχρωση των
ψηφοδελτίων και των αντίστοιχων φακέλων πρέπει να
είναι εµφανώς διαφορετική.

5. Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες µε τον παρό-
ντα νόµο γίνεται ρητή παραποµπή σε διατάξεις του
π.δ. 26/2012, οι λοιπές διατάξεις αυτού εφαρµόζονται
συµπληρωµατικά και για την εκλογή των µελών του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για όσα θέµατα δεν ρυθµίζο-
νται από τον παρόντα νόµο.
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Άρθρο 10
Δικαιώµατα µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Τα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δικαιούνται ό-
λων των ατελειών και απαλλαγών που αναφέρονται στα
ταχυδροµικά τέλη, την τηλεφωνική επικοινωνία και την
ελεύθερη µετακίνηση στο εσωτερικό, που προβλέπονται
για τους Έλληνες βουλευτές.

Άρθρο 11
Καθορισµός εκλογικής χρηµατοδότησης

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4β του άρθρου 1 του
ν. 3023/2002 (Α΄ 146) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η απόφαση εκδίδεται το πρώτο τρίµηνο του έτους
κατά το οποίο λήγει η βουλευτική περίοδος ή του έτους
διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη των µελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δηµοσιεύεται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 12
Κατανοµή εκλογικής χρηµατοδότησης

Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3023/
2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση διενέργειας βουλευτικών εκλογών πο-
σοστό πενήντα τοις εκατό (50%) καταβάλλεται στα κόµ-
µατα και τους συνασπισµούς που εµπίπτουν στην περί-
πτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και ποσοστό
δέκα τοις εκατό (10%) καταβάλλεται στα πολιτικά κόµ-
µατα και τους συνασπισµούς από τους συνδυασµούς
των οποίων έχουν εκλεγεί µέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο. Σε περίπτωση διενέργειας εκλογών για την ανά-
δειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ποσο-
στό 50% καταβάλλεται στα κόµµατα και τους συνασπι-
σµούς που εµπίπτουν στην περίπτωση β΄ της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 2 και ποσοστό 10% καταβάλλεται στα
πολιτικά κόµµατα και τους συνασπισµούς µε βουλευτές
εκλεγµένους στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Η
κατανοµή στα δικαιούχα πολιτικά κόµµατα και τους συ-
νασπισµούς γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην πα-
ράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, µε βάση τον αριθµό
των έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν κατά πε-
ρίπτωση στις τελευταίες γενικές βουλευτικές εκλογές ή
εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.»

Άρθρο 13
Απαγορεύσεις για τους υποψήφιους ευρωβουλευτές

κατά την προεκλογική περίοδο

Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του
ν. 3023/2002 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«α. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό εθνικής
εµβέλειας, επιτρέπεται η εµφάνιση του υποψήφιου βου-
λευτή, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, µό-
νο µία φορά. Αντιστοίχως για κάθε υποψήφιο µέλος στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι επιτρεπτές µέχρι δύο εµ-
φανίσεις. 
β. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό τοπικής

ή περιφερειακής εµβέλειας, επιτρέπεται η εµφάνιση του
υποψήφιου βουλευτή, κατά τη διάρκεια της πιο πάνω πε-
ριόδου, µέχρι δύο φορές. Για τον υποψήφιο στις εκλο-
γές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου, είναι επιτρεπτές κατά τη διάρκεια της προεκλο-
γικής περιόδου µέχρι τρεις (3) εµφανίσεις σε κάθε ρα-
διοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό τοπικής ή περιφερεια-
κής εµβέλειας, που εδρεύει στα διοικητικά όρια καθεµιάς
από τις δεκατρείς Περιφέρειες της Χώρας.»

Άρθρο 14
Ανώτατο όριο δαπανών 

για τους υποψήφιους ευρωβουλευτές

Η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3023/2002 αντικαθίστα-
ται ως ακολούθως:

«4. Το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο εκλογικών δαπα-
νών για κάθε υποψήφιο βουλευτή Επικρατείας στις βου-
λευτικές εκλογές καθορίζεται στο ύψος που ισχύει κάθε
φορά για τους υποψήφιους βουλευτές της Α΄ Εκλογικής
Περιφέρειας Αθηνών, ενώ το ανώτατο επιτρεπόµενο ό-
ριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο στις εκλογές
για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου, καθορίζεται στο ποσό των εκατόν τριάντα πέντε χι-
λιάδων (135.000) ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί για τους υ-
ποψήφιους βουλευτές στη µεγαλύτερη εκλογική περι-
φέρεια της Χώρας.»

Άρθρο 15
Σύνθεση της Διακοµµατικής Επιτροπής Εκλογών

Το άρθρο 28 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως: 

«Άρθρο 28

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδί-
δεται εντός τριών (3) ηµερών από την προκήρυξη γενι-
κών βουλευτικών εκλογών και δηµοσιεύεται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται Διακοµµατική Ε-
πιτροπή Εκλογών, στην οποία µετέχει ο παραπάνω Υ-
πουργός ως πρόεδρος, ένας εκπρόσωπος κάθε κόµµα-
τος ή συνασπισµού, που εκπροσωπείτο στη Βουλή που
διαλύθηκε, καθώς και ένας εκπρόσωπος κάθε κόµµατος
ή συνασπισµού που έχει εκλέξει µέλη στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και που δεν εκπροσωπείται στη Βουλή. Έρ-
γο της Επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων για την
ορθή εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου. 

2. Στη Διακοµµατική Επιτροπή Εκλογών που συγκρο-
τείται σύµφωνα µε την παράγραφο 1, συµµετέχουν εκ-
πρόσωποι κοµµάτων και συνασπισµών που δεν εκπρο-
σωπούνταν στη Βουλή που διαλύθηκε, εφόσον έχουν
καταρτίσει πλήρεις συνδυασµούς, τουλάχιστον, στο 70%
των εκλογικών περιφερειών της Χώρας. Για την εφαρµο-
γή του προηγούµενου εδαφίου, δεν λαµβάνεται υπόψη η
προσαύξηση του αριθµού των υποψηφίων του συνδυα-
σµού ανά εκλογική περιφέρεια, κατά τα οριζόµενα στις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012. Η
σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εκδίδεται
εντός τριών (3) ηµερών από την ανακήρυξη των συνδυα-
σµών. 

3. Για το έτος κατά το οποίο λήγει η βουλευτική περίο-
δος, η Διακοµµατική Επιτροπή Εκλογών συγκροτείται ε-
ντός του πρώτου διµήνου τούτου και απαρτίζεται από έ-
ναν εκπρόσωπο κάθε κόµµατος ή συνασπισµού που αντι-
προσωπεύεται στη Βουλή, καθώς και από έναν εκπρόσω-
πο κάθε κόµµατος ή συνασπισµού που έχει εκλέξει µέλη
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εφόσον δεν εκπροσωπεί-
ται στη Βουλή. 
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4. Κατά το έτος διεξαγωγής των εκλογών για την ανά-
δειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Δια-
κοµµατική Επιτροπή Εκλογών συγκροτείται εντός του
πρώτου τριµήνου και σε αυτή µετέχει ο Υπουργός Εσω-
τερικών ως Πρόεδρος και απαρτίζεται από έναν εκπρό-
σωπο κάθε κόµµατος ή συνασπισµού που έχει εκλέξει
µέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από έναν εκπρό-
σωπο κάθε κόµµατος ή συνασπισµού που εκπροσωπείται
στη Βουλή εφόσον δεν έχει εκλέξει µέλη στο Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο. Έργο της Επιτροπής είναι η υποβολή
προτάσεων για την ορθή εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος νόµου.

5. Στη Διακοµµατική Επιτροπή Εκλογών που συγκρο-
τείται για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
συµµετέχουν µετά την ανακήρυξή τους από το αρµόδιο
δικαστήριο και εκπρόσωποι κοµµάτων και συνασπισµών
που δεν εκπροσωπούνται ούτε στη Βουλή ούτε στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην περίπτωση αυτή η σχετική α-
πόφαση του Υπουργού εκδίδεται εντός τριών (3) ηµερών
από την ανακήρυξη των συνδυασµών. 

6. Αν ένα ή περισσότερα κόµµατα ή συνδυασµοί κοµ-
µάτων δεν υποδείξουν τον εκπρόσωπό τους εντός δύο
ηµερών από τη λήψη του σχετικού ερωτήµατος, η Δια-
κοµµατική Επιτροπή Εκλογών για τις βουλευτικές εκλο-
γές ή τις εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου µπορεί να συγκροτηθεί ή να συ-
µπληρωθεί χωρίς τη συµµετοχή εκπροσώπου τους.»

Άρθρο 16
Δηµοσκοπήσεις

1. Από το εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 3603/2007 απαλείφεται η φράση «των εκλογών για
την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο».

2. Μετά το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 3603/2007 προστίθενται εδάφια γ΄ και δ΄ ως εξής:

«γ. Μία (1) ηµέρα πριν από τη διενέργεια των εκλογών
για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και έως τη 19η ώρα της ηµέρας της ψηφοφορίας, α-
παγορεύεται η δηµοσιοποίηση δηµοσκοπήσεων για την
πρόθεση ψήφου των εκλογέων και η καθ’ οιονδήποτε
τρόπο µετάδοση αποτελεσµάτων των δηµοσκοπήσεων,
καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο µετάδοση και αναµε-
τάδοσή τους από τα µέσα ενηµέρωσης, µε οποιονδήπο-
τε τρόπο και αν διανέµονται ή εκπέµπουν.
δ. Με την επιφύλαξη του προηγούµενου εδαφίου, µία

(1) ηµέρα πριν από τη διενέργεια των εκλογών για την α-
νάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
µέχρι τη 19η ώρα της ηµέρας της ψηφοφορίας, απαγο-
ρεύεται στους δηµόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς
και τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης, στους
φορείς παροχής συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλε-
οπτικών υπηρεσιών, σε κάθε είδους εφηµερίδα και πε-
ριοδικό, καθώς και στα πολιτικά κόµµατα και στους υπο-
ψηφίους, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο δηµοσιοποίηση ή µε-
τάδοση ή αναµετάδοση οποιασδήποτε έρευνας γνώµης,
µε οποιονδήποτε τρόπο και αν διενεργείται, σχετικά µε
τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και προτιµήσεις της κοινής
γνώµης, για πολιτικά κόµµατα, πολιτικές θέσεις και πρό-
σωπα ή άλλα οικονοµικά και κοινωνικά ζητήµατα.»

3. Η παράγραφος γ΄ του άρθρου 21 του ν. 3202/2003
(Α΄ 284) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«γ. Μία (1) ηµέρα πριν από τη διενέργεια των δηµοτι-
κών και περιφερειακών εκλογών και των τυχόν επαναλη-
πτικών δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών και έως
τη 19η ώρα της ηµέρας της ψηφοφορίας, απαγορεύεται
η δηµοσιοποίηση δηµοσκοπήσεων για την πρόθεση ψή-
φου των εκλογέων και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο µετάδο-
ση αποτελεσµάτων των δηµοσκοπήσεων, καθώς και η
καθ’ οιονδήποτε τρόπο µετάδοση και αναµετάδοσή τους
από τα µέσα ενηµέρωσης, µε οποιονδήποτε τρόπο και αν
διανέµονται ή εκπέµπουν.
Με την επιφύλαξη του προηγούµενου εδαφίου, µία (1)

ηµέρα πριν από τη διενέργεια των δηµοτικών και περιφε-
ρειακών εκλογών και των τυχόν επαναληπτικών δηµοτι-
κών και περιφερειακών εκλογών και µέχρι τη 19η ώρα
της ηµέρας της ψηφοφορίας, απαγορεύεται στους δηµό-
σιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς
σταθµούς ελεύθερης λήψης, στους φορείς παροχής
συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρε-
σιών, σε κάθε είδους εφηµερίδα και περιοδικό, καθώς και
στους συνδυασµούς και στους υποψηφίους, η καθ’ οιον-
δήποτε τρόπο δηµοσιοποίηση ή µετάδοση ή αναµετάδο-
ση οποιασδήποτε έρευνας γνώµης, µε οποιονδήποτε
τρόπο και αν διενεργείται, σχετικά µε τις πολιτικές τά-
σεις, απόψεις και προτιµήσεις της κοινής γνώµης, για
συνδυασµούς, πολιτικές θέσεις και πρόσωπα ή άλλα οι-
κονοµικά και κοινωνικά ζητήµατα.»

Άρθρο 17
Διορισµός εποπτών εκλογών 

στις ελληνικές πρεσβευτικές και προξενικές αρχές 
στα κράτη - µέλη της Ε.Ε.

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 1427/1984 (Α΄40) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Ο διορισµός τους γίνεται από το Α΄ Τµήµα του Αρεί-
ου Πάγου, ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών Ε-
σωτερικών και Εξωτερικών µε την οποία καθορίζεται ο α-
ριθµός των εποπτών κατά πρεσβευτική ή προξενική αρ-
χή, οι προθεσµίες για το διορισµό και την άφιξη των επο-
πτών και των γραµµατέων τους στην έδρα της οικείας
αρχής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»

Άρθρο 18
Καταργούµενες διατάξεις

1. Το άρθρο 13 του ν. 1443/1984 (Α΄ 73) καταργείται.
2. Τα πρώτα δύο εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 5 του

ν. 1427/1984 καταργούνται.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-

γείται ο ν. 1180/1981 (Α΄ 188).

Άρθρο 19
Τελικές - Εξουσιοδοτικές και µεταβατικές διατάξεις

1. Η παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 3023/2002 αντικαθί-
σταται ως ακολούθως:

«3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρό-
ντος άρθρου εφαρµόζονται ανάλογα στις εκλογές για
την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου.»

2. Στο άρθρο 31 του ν. 3023/2002 προστίθεται παρά-
γραφος 5 ως ακολούθως:

«5. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται α-
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νάλογα στις εκλογές για την ανάδειξη των µελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για όσα θέµατα δεν προβλέ-
πεται ειδική ρύθµιση.»

3. Για τις πρώτες µετά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου εκλογές για την ανάδειξη των µελών στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η προθεσµία της παρ. 4β του άρ-
θρου 1 του ν. 3023/2002 παρατείνεται µέχρι το πρώτο
δεκαπενθήµερο του Απριλίου 2014. Οµοίως η προθεσµία
της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του ν. 3023/2002, ό-
πως η διάταξη αυτή τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο,
παρατείνεται µέχρι το πρώτο δεκαπενθήµερο του Απρι-
λίου 2014.

4. Κατ’ εξαίρεση του άρθρου 2 του παρόντος νόµου
για την πρώτη εφαρµογή του δεν µπορούν να ανακηρυ-
χθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν µέλη του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου, οπουδήποτε και αν υπηρέτησαν ε-
ντός της Ελληνικής Επικράτειας µέσα στις τελευταίες
τριάντα (30) ηµέρες πριν από την ανακήρυξη των υποψη-
φίων για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του
Μαΐου 2014, τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 3 του άρθρου 56 του Συντάγµατος.

Άρθρο 20

Παράγραφος 1: Κατάργηση υποχρέωσης τήρησης Ει-
δικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαµβανόµενου
Προσωπικού

1. «Η περίπτωση στ΄ της παρ. 9 του άρθρου 26 του α.ν.
1846/1951 (Α΄ 79), όπως ισχύει, καταργείται από 1.6.
2014.»
Παράγραφος 2: Τροποποίηση αρµοδιοτήτων Ε.ΥΠ.Ε.Α.

µετά την κατάργηση του Ειδικού Βιβλίου
1. Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της περίπτωσης β΄ της

παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270), όπως ι-
σχύει, αντικαθίστανται από 1.6.2014 ως εξής:

«Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις για
τη διαπίστωση της υποβολής και τήρησης, ορθής ή µη,
των εντύπων Ε3 (αναγγελία πρόσληψης) και Ε4 (πίνακας
προσωπικού), όπως αυτά καταγράφονται στο άρθρο 2
της υπ’ αριθµ. 5072/6/25.2.2013 (Β΄ 449) απόφασης του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι-
ας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, καθώς και για την ορθή
εφαρµογή της νοµοθεσίας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
Ο έλεγχος αυτός αφορά στην επιβολή προστίµου περί

µη αναγραφής εργαζοµένου στον πίνακα προσωπικού.
Σε περίπτωση µη τήρησης και µη ανάρτησης του πίνακα
προσωπικού επιβάλλονται πρόστιµα, όπως αυτά ορίζο-
νται µε την απόφαση της περίπτωσης 7 της παρούσας
παραγράφου.
Έλεγχος της ορθής υπαγωγής στην ασφάλιση και της

τήρησης της ασφαλιστικής νοµοθεσίας.»
2. Τις αρµοδιότητες ελέγχου και επιβολής των ανωτέ-

ρω προστίµων ασκούν και οι αρµόδιοι υπάλληλοι των υ-
ποκαταστηµάτων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

3. Καθένα από τα ανωτέρω πρόστιµα του τρίτου εδα-
φίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 2556/1997 (Α΄ 270) επιβάλλεται από τους αρµόδιους
ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και τους επιθεωρητές του
Σ.ΕΠ.Ε. άπαξ για την ίδια ηµερολογιακή ηµέρα για την
αυτή αιτία στην ίδια επιχείρηση.

4. Τα ανωτέρω πρόστιµα που επιβάλλονται από τους ε-
λεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και τους αρµόδιους υπαλλήλους
των υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποτελούν έσοδα
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

5. Τα Ειδικά Βιβλία Καταχώρισης Νεοπροσλαµβανόµε-
νου Προσωπικού τηρούνται έως τις 31.5.2014, φυλάσσο-
νται από τον εργοδότη για δέκα (10) έτη από της νόµι-
µης θεωρήσεώς τους και επιδεικνύονται κατά τους επι-
τόπιους ελέγχους. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής
ή οποιαδήποτε άλλη παράβαση, όπως αυτές προσδιορί-
ζονται στην περίπτωση στ΄ της παρ. 9 του άρθρου 26
του α.ν. 1846/1951, όπως ίσχυε µέχρι την προηγούµενη
ηµέρα της έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου για
χρονικά διαστήµατα µέχρι την έναρξη ισχύος της υπο-
χρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων Ε3 και
Ε4, επιφέρουν την επιβολή των αντίστοιχων προστίµων
που ίσχυαν µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της έναρξης ι-
σχύος του παρόντος άρθρου. Τα επιβαλλόµενα αυτά
πρόστιµα αποτελούν έσοδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι δε πράξεις
επιβολής, επίδοσης και βεβαίωσης, καθώς και τυχόν αµ-
φισβήτηση αυτών συνεχίζουν να γίνονται κατά τις διατά-
ξεις του Κανονισµού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας που εκδίδεται µέχρι τις
10.5.2014, µετά από γνώµη του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και
του Σ.Ε.Π.Ε., δύναται να ρυθµίζεται το ύψος, ο τρόπος υ-
πολογισµού του προστίµου, η διαδικασία, ο συγχρονι-
σµός των ελεγκτικών υπηρεσιών, ο τρόπος και ο χρόνος
διαβίβασης των εκθέσεων και δελτίων ελέγχου µεταξύ
των αρµόδιων υπηρεσιών και κάθε άλλο ειδικό θέµα ή α-
ναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά την εφαρµογή των
προηγούµενων παραγράφων.

7. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει την 1.6.2014.
Παράγραφος 3: Διοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου

Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα
Α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 108 του

ν. 3655/2008 (Α΄ 58) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Ταµείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα διοικείται από

εννεαµελές Διοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται α-
πό:».
Β. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 108 του

ν. 3655/2008 (Α΄ 58) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Έξι (6) εκπροσώπους των ασφαλισµένων, εκ των ο-

ποίων οι τρεις (3) υποδεικνύονται, ανά ένας, από τις οι-
κείες δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες οργανώσεις των
Τοµέων Πρόνοιας Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµά-
των, Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Εργατοϋπαλλήλων Με-
τάλλου και οι τρεις (3) από τις οικείες δευτεροβάθµιες
και τριτοβάθµιες οργανώσεις των υπολοίπων Τοµέων, µε
τους αναπληρωτές τους.»
Γ. Κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων του πα-

ρόντος άρθρου οι εκπρόσωποι των ασφαλισµένων των
Τοµέων Πρόνοιας Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµά-
των, Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Εργατοϋπαλλήλων Με-
τάλλου που ήδη συµµετέχουν στο Διοικητικό Συµβούλιο
του Τ.Α.Π.Ι.Τ. παραµένουν µέχρι τη λήξη της θητείας
τους ενώ οι εκπρόσωποι των ασφαλισµένων των υπολοί-
πων Τοµέων επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µεταξύ των ήδη
συµµετεχόντων στο Διοικητικό Συµβούλιο εκπροσώπων
των ασφαλισµένων των υπολοίπων Τοµέων και διορίζο-
νται για το υπόλοιπο της θητείας των µελών του Διοικη-
τικού Συµβουλίου του Τ.Α.Π.Ι.Τ..
Παράγραφος 4: Οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν.

4208/2013 (Α΄ 252) καταργούνται από τότε που ίσχυσαν.
Παράγραφος 5: Ασφάλιση ωφελούµενων κοινωφε-

λούς εργασίας
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Η παρ. 6 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ΄ του άρ-
θρου πρώτου του ν. 4152/2013 αντικαθίσταται από της ι-
σχύος της ως ακολούθως:

«6. Οι ωφελούµενοι υπάγονται στην ασφάλιση του
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.- Ε.Τ.Ε.Α., µε εξαίρεση ωφελούµενους, α-
σφαλισµένους µετά την 1.1. 1993, που λόγω ιδιότητας ή
άσκησης δραστηριότητας υπάγονται στην ασφάλιση του
Ε.Τ.Α.Α.. Οι εισφορές που έχουν ήδη καταβληθεί για την
ασφάλιση των ωφελούµενων στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και
Ε.Τ.Ε.Α. αποδίδονται στους αντίστοιχους τοµείς
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Σ.ΑΥ. και Τ.Α.Ν. των Κλάδων κύριας και
επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., για την ασφαλιστι-
κή τους τακτοποίηση.»
Παράγραφος 6:
α. Στο τέλος των παραγράφων: α) 3 του άρθρου 69 του

ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και β) 2 του άρθρου 44 του
ν. 3986/2011, όπως η παρ. 2 έχει αντικατασταθεί από το
άρθρο 50 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), προστίθενται, από
τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις των νόµων 3863/2010 και
3986/2011 αντίστοιχα, τελευταία εδάφια ως εξής:

«1. Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. µπορεί, συνε-
κτιµωµένης της όλης οικονοµικής κατάστασης του Ορ-
γανισµού, να διατίθεται µέρος των ανωτέρω εισφορών
για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον
οι διαθέσιµοι πόροι του Λογαριασµού επαρκούν για την
εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών του.

2. Τα µέχρι της δηµοσίευσης της παρούσας, διατεθέ-
ντα κατά το προηγούµενο εδάφιο ποσά, αποδίδονται α-
ναδροµικά από την ισχύ τους, εντός δεκαπέντε (15) ε-
τών σε ετήσιες δόσεις, αρχής γενοµένης από 1.1.2015.
Για τα πέντε (5) πρώτα έτη η ετήσια δόση ανέρχεται σε
4% του συνολικού ύψους της οφειλής ενώ για τα επόµε-
να δέκα (10) έτη η ετήσια δόση ανέρχεται σε 8% του συ-
νολικού ύψους της οφειλής.

3. Τα µετά τη δηµοσίευση της παρούσας, διατιθέµενα
κατά το πρώτο εδάφιο ποσά, αποδίδονται από τον ΟΑΕΕ
στον οικείο Λογαριασµό εντός δέκα (10) ετών από το
χρόνο έναρξης της υποχρέωσης καταβολής τους.»
β. Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού παύει οριστικά

κάθε ποινική δίωξη που τυχόν έχει ασκηθεί για πράξεις ή
παραλείψεις, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
εδαφίου 1, όπως προστέθηκε µε την περίπτωση α΄ της
παρούσας παραγράφου, στο τέλος των παραγράφων: α)
3 του άρθρου 69 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και β) 2 του
άρθρου 44 του v. 3986/2011, όπως η παρ. 2 έχει αντικα-
τασταθεί από τo άρθρο 50 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88).

Άρθρο 21

1. Τα ακίνητα ιδιοκτησίας ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., τα οποία έχουν
εκκενωθεί λόγω της κατά το π.δ. 110/2012 (Α΄ 193) συγ-
χώνευσης των Ειρηνοδικείων της Χώρας, πλην των ακι-
νήτων τα οποία έχουν περιέλθει στο ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ. σύµφω-
να µε τη 243/2013 Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώ-
σεων και Αποκρατικοποιήσεων (Β΄ 2883), περιέρχονται
κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή στο Ελληνικό
Δηµόσιο, χωρίς την καταβολή φόρων, τελών και δικαιω-
µάτων υπέρ τρίτων. Για τη µεταβίβαση της κυριότητας
των ανωτέρω ακινήτων στο Δηµόσιο εκδίδεται διαπιστω-
τική πράξη από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Δικαιο-
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, η ο-
ποία µεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία του Υποθη-
κοφυλακείου ή στα Κτηµατολογικά Βιβλία. Η διαχείριση
και τα έσοδα των ανωτέρω ακινήτων περιέρχονται στο

Ελληνικό Δηµόσιο. Τυχόν εκκρεµείς δίκες, που αφορούν
τα ακίνητα αυτά µε διάδικο το ΤΑ.Χ.ΔΙΚ., συνεχίζονται υ-
πέρ ή κατά του Δηµοσίου.

2. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 2 του ν.δ. 1017/
1971 (Α΄ 209) προστίθεται περίπτωση ιη΄ ως εξής:

«ιη) για τον ατοµικό εξοπλισµό των υπαλλήλων της ε-
ξωτερικής φρούρησης των καταστηµάτων κράτησης και
για την εφαρµογή του όρου της ηλεκτρονικής επιτήρη-
σης υποδίκων, καταδίκων και κρατουµένων σε άδεια κα-
τά την πιλοτική περίοδο λειτουργίας του συστήµατος.»

Άρθρο 22

1.α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 29 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως προστέθηκε µε
την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Α.2 της παραγρά-
φου Α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) η
φράση εντός παρένθεσης «Γενική Γραµµατεία Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων - Ε.Φ. 33-220» αντικαθίσταται από τη
φράση «Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας - Ε.Φ. 33-220».
β. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Α΄ της υποπα-

ραγράφου Α.3 της παραγράφου Α΄ του άρθρου πρώτου
του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) διαγράφεται.

2.α. Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 1 του ν. 2628/1998 (Α΄ 151), όπως προστέθηκε µε
την υποπαράγραφο Γ.4 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου
πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) προστίθεται η φράση: 

«, διενεργώντας ταυτόχρονα και τον ταµειακό τους
διακανονισµό».
β. Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της υποπαραγράφου

2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4254/2014 (Α΄ 85) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι
διατάξεις της παρούσας περίπτωσης ισχύουν από το
χρόνο έναρξης ισχύος του προεδρικού διατάγµατος για
τον Οργανισµό του Υπουργείου Οικονοµικών, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄
174).»

3. Στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2206/1994 Α΄ 62)
προστίθενται περιπτώσεις γ΄ έως και η΄, ως εξής:

«γ. Τα χρήµατα της συµµετοχής του Ελληνικού Δηµο-
σίου στο µικτό κέρδος των τυχερών παιγνίων, όπως η
συµµετοχή αυτή έχει προσδιοριστεί από τις άδειες ίδρυ-
σης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης των επιχειρήσεων
καζίνο, από τις συµβάσεις που έχουν υπογραφεί µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και των επιχειρήσεων αυτών
και τις κείµενες διατάξεις, καταβάλλονται από τις υπό-
χρεες επιχειρήσεις καθηµερινά, αποκλειστικά και µόνο,
µέσω ηλεκτρονικής πληρωµής (web banking), στην
Ε.Ε.Ε.Π., µε απόφαση της οποίας ορίζεται ο ακριβής
χρόνος της απόδοσης, η διαδικασία και τα αναγκαία έγ-
γραφα που τηρούνται. Η Ε.Ε.Ε.Π. αποδίδει τα χρήµατα
της συµµετοχής στο Ελληνικό Δηµόσιο την τελευταία
εργάσιµη ηµέρα κάθε εβδοµάδας.
δ. Οι υπόλοιπες οικονοµικές υποχρεώσεις των επιχει-

ρήσεων καζίνο προς το Ελληνικό Δηµόσιο, τους δικαιού-
χους φορείς του και τους Ο.Τ.Α., που προβλέπονται από
τις άδειες λειτουργίας και τις συµβάσεις, καταβάλλονται
µε τον τρόπο και στο χρόνο που προβλέπεται, η δε κατα-
βολή τους αποδεικνύεται µε την υποβολή, αυθηµερόν
της καταβολής, των αποδεικτικών πληρωµής στην
Ε.Ε.Ε.Π..
ε. Η λειτουργία του καζίνο δεν επιτρέπεται, αν δεν έ-

χουν καταβληθεί πλήρως και εγκαίρως τα χρήµατα της
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συµµετοχής του Ελληνικού Δηµοσίου, καθώς και των οι-
κονοµικών υποχρεώσεων της περίπτωσης δ΄ της παρα-
γράφου αυτής. Αν τα χρήµατα δεν καταβληθούν, όπως ο-
ρίζουν οι διατάξεις των παραπάνω περιπτώσεων γ΄ και
δ΄, αυτοδικαίως αναστέλλεται, από την επόµενη ηµέρα
εκείνης, κατά την οποία όφειλαν να καταβληθούν τα
χρήµατα, προσωρινό η ισχύς της άδειας και αυτοδικαίως
διακόπτεται η λειτουργία του καζίνο, γεγονός που διαπι-
στώνεται µε πράξη της Ε.Ε.Ε.Π.. Εφόσον τα οφειλόµενα
χρήµατα, µε τις προβλεπόµενες προσαυξήσεις τους, κα-
ταβληθούν, µε νεότερη πράξη της Ε.Ε.Ε.Π. διαπιστώνε-
ται η παύση αναστολής και εκκινεί η λειτουργία του καζί-
νο.
Η λειτουργία του καζίνο, κατά παράβαση της αναστο-

λής επιφέρει οριστική αυτοδίκαια ανάκληση της άδειας,
γεγονός που διαπιστώνεται µε πράξη της Ε.Ε.Ε.Π., και
τις συνέπειες της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4002/2011
(Α΄ 180).
στ. Κάθε µη έγκαιρη και πλήρης καταβολή της συµµε-

τοχής του Ελληνικού Δηµοσίου της περίπτωσης γ΄, και
των οικονοµικών υποχρεώσεων της περίπτωσης δ΄ της
παραγράφου αυτής, συνιστά αυτοτελή παράβαση, η ο-
ποία διαπιστώνεται µε την πράξη που εκδίδει η Ε.Ε.Ε.Π.,
µε βάση τη διάταξη της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου
αυτής. Ανεξάρτητα από τις συνέπειες της περίπτωσης
ε΄, η διαπίστωση τριών τέτοιων παραβάσεων, ανά έτος,
επιφέρει προσωρινή ανάκληση της άδειας για τρεις µή-
νες. Η προσωρινή ανάκληση της άδειας για τις παραβά-
σεις αυτές επί συνολικά τρεις φορές, επιφέρει οριστική
ανάκληση της άδειας και καταγγελία της σύµβασης, από
την Ε.Ε.Ε.Π.. 
ζ. Η καταβολή των χρηµάτων, που οφείλονται από ρυθ-

µίσεις υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δηµόσιο και
τους δικαιούχους φορείς τους, όπως αυτές περιγράφο-
νται στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου αυτής,
αποδεικνύεται µε ανάλογη εφαρµογή της διαδικασίας
της περίπτωσης δ΄. Αν η ρύθµιση παύσει να ισχύει εξαι-
τίας µη εξυπηρέτησής της, σύµφωνα µε τα προβλεπόµε-
να από τις σχετικές κείµενες διατάξεις, επέρχονται οι
συνέπειες των περιπτώσεων ε΄ και στ΄ της παραγράφου
αυτής, εφαρµοζόµενης της ίδιας διαδικασίας.
η. Οι συνέπειες των περιπτώσεων ε΄ και στ΄ της παρα-

γράφου αυτής επέρχονται ανεξάρτητα από τις προβλε-
πόµενες από τις κείµενες διατάξεις διοικητικές κυρώ-
σεις.»
Η εφαρµογή των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της

παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2206/1994, αρχίζει α-
πό 1.7.2014. Από την ίδια ηµεροµηνία παύει η ισχύς του
δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου
8 του άρθρου 2 του ν. 2206/1994.

Άρθρο 23

1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 12 του
β.δ 24.9.1958 (Α΄ 171), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε
την παρ.14 του άρθρου 57 του ν. 2218/1994 (Α΄ 90) και
συµπληρώθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 29 του
ν. 3448/2006 (Α΄ 57), αντικαθίσταται ως κάτωθι:

«β) Να καταβάλει υπέρ του δήµου δικαίωµα, το οποίο
καθορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου σε
ποσοστό από 1,5 τοις χιλίοις έως 3 τοις χιλίοις και 1,5
τοις χιλίοις έως 2 τοις χιλίοις, όταν γίνεται πρόσµιξη του
νερού µε χυµούς, υπολογιζόµενο αυτό επί της συνολι-
κής αξίας των αντίστοιχων πωλήσεων, όπως προκύπτουν

από τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται στην επιχείρη-
ση και τα αποτελέσµατα τυχόν διενεργηθέντων σχετι-
κών ελέγχων από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα. Όταν
το νερό που διατίθεται ανήκει στο δήµο, το ανωτέρω πο-
σοστό καθορίζεται ελεύθερα από το δηµοτικό συµβού-
λιο.»

2. Η περίπτωση γ΄ της παρ.3 του άρθρου 12 του β.δ.
24.9.1958 (Α΄ 171), ως ισχύει, αντικαθίσταται ως κάτωθι:

«γ) Να υποβάλει, εντός είκοσι ηµερών από τη λήξη κά-
θε µήνα, δήλωση, µε την οποία βεβαιώνεται η αξία των
πωλήσεων του προηγούµενου µήνα, όπως προκύπτει α-
πό τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης. Στη δήλωση
υποχρεωτικά αναγράφεται η επωνυµία και η διεύθυνση
της επιχείρησης, ο αριθµός φορολογικού της µητρώου, ο
µήνας στον οποίο αφορά η δήλωση, η συνολική αξία των
αντίστοιχων πωλήσεων επί της οποίας υπολογίζεται το
δικαίωµα, καθώς και το ύψος του δικαιώµατος. Το δικαί-
ωµα καταβάλλεται στο ταµείο του δήµου κάθε µήνα κατά
το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Η δήλωση υποβάλλε-
ται στο δήµο ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή µη πωλήσεων
κατά τον προηγούµενο µήνα. Επί µη υποβολής δήλωσης
ή επί εκπρόθεσµης υποβολής δήλωσης, στις περιπτώ-
σεις που δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής του δι-
καιώµατος λόγω µηδενικών πωλήσεων, επιβάλλεται
πρόστιµο εκατό (100) ευρώ, αφού διαπιστωθεί από το
δήµο η ανυπαρξία της οφειλής.»

Άρθρο 24

1. A. Η προθεσµία της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.
4223/2013 (Α΄ 287), όπως ισχύει, παρατείνεται από τη
λήξη της για είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες. Η αληθής έν-
νοια της αρχικής προθεσµίας των πέντε ηµερών της ί-
διας παραγράφου αφορά σε εργάσιµες ηµέρες.

Β. Η παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ι-
σχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

«3. Εντός τριών (3) ηµερών από τη λήξη της προθε-
σµίας της προηγούµενης παραγράφου, το αρµόδιο προς
διορισµό όργανο του φορέα υποδοχής συντάσσει την α-
πόφαση µετάταξης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διαδι-
κασίας. Εν συνεχεία βεβαιώνεται η ύπαρξη της αναγκαί-
ας πίστωσης και η απόφαση αποστέλλεται αµελλητί
προς έλεγχο νοµιµότητας στον οικείο Γενικό Γραµµατέα
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή προκειµένου για την
ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ στον Υπουργό Εσωτερικών.» ·

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 50 του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στην παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του ν. 4087/2012
(Α΄ 196) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Το ποσό αυτό αποδίδεται απευθείας σε δήµους όπου
εφαρµόζεται το σχετικό πρόγραµµα ή µέσω των οικείων
Ο.Τ.Α. σε φορείς που το υλοποιούν, βάσει απολογιστι-
κών στοιχείων και παραστατικών.»

3. Η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Λήψη µέτρων
για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθη-
καν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουάριου 2012 στο
κέντρο των Αθηνών (Α΄ 59) που κυρώθηκε µε τις διατά-
ξεις του ν. 4082/2012 (Α΄ 187) τροποποιείται ως ακολού-
θως:

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 προστίθεται εδά-
φιο ως εξής: «Για τα ακίνητα που έχουν συνολική ζηµιά
άνω των 15.000 ευρώ, στην περίπτωση που αυτά παρου-
σιάζουν εικόνα ολικής καταστροφής (ακόµα και αν δεν
έχει υποστεί βλάβη ο φέρων οργανισµός) και δεν έχει γί-
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νει αναλυτική καταγραφή των ζηµιών όπως αυτή προ-
βλέπεται από το υπόδειγµα Β΄, η σχετική αποζηµίωση,
υπολογίζεται µε βάση ενιαία τιµή ανά τετραγωνικό µέ-
τρο (τ.µ.) επιφάνειας. Η τιµή µονάδας ανά τετραγωνικό
µέτρο καθορίζεται ως κάτωθι:
Α) Υπόγειο 250 Ε/τ.µ.
Β) Ισόγεια - πατάρια - όροφοι 970 Ε/τ.µ.
Γ) Κοινόχρηστοι χώροι 380 Ε/τ.µ..
Ειδικά, για τα ακίνητα της εν λόγω παραγράφου, που

είναι διατηρητέα και τα οποία έχουν αρµοδίως χαρακτη-
ριστεί ως µνηµεία και η πράξη χαρακτηρισµού τους έχει
δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η σχετι-
κή αποζηµίωση υπολογίζεται βάσει των ανωτέρω τιµών
ανά τετραγωνικό µέτρο (τ.µ.) επιφανείας προσαυξηµέ-
νες κατά πενήντα τοις εκατό (50%).»

2. Στο τέλος του άρθρου 3 προστίθεται παράγραφος 3
ως εξής: 

«3. Τυχόν ασφαλιστικές αποζηµιώσεις που καταβάλ-
λονται, λόγω της ασφάλισης του ακινήτου για κινδύνους
αντίστοιχους µε τις ζηµιές όπως ορίζονται στην παρού-
σα Π.Ν.Π., αποµειώνουν ισόποσα το ποσό της δικαιούµε-
νης αποζηµίωσης. Η αποζηµίωση γίνεται από την οικονο-
µική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την πληρωµή των
αποζηµιώσεων, µετά από την προσκόµιση σε αυτή σχετι-
κής βεβαίωσης της ασφαλιστικής εταιρείας ή υπεύθυνης
δήλωσης του δικαιούχου για τη µη ασφάλιση του ακινή-
του για την αιτία αυτή. Η αποζηµίωση των άρθρων 2 και
3 της παρούσας Π.Ν.Π. αφορά µόνο ζηµιές που υπέστη
το ακίνητο (κτίριο).»

3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 προστίθεται εδά-
φιο ως εξής: 

«Στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί αιτήσεις για
την καταβολή της αποζηµίωσης που προβλέπεται από
την παρούσα Π.Ν.Π. παράλληλα και από τον ιδιοκτήτη
και από τον µισθωτή του ακινήτου η οικονοµική υπηρεσία
που είναι υπεύθυνη για την πληρωµή της εν λόγω αποζη-
µίωσης ζητά από τους αιτούντες υπεύθυνη δήλωση συ-
νοδευόµενη από σχετικά παραστατικά - δικαιολογητικά
σχετικά µε το εάν έχει διενεργηθεί ήδη από αυτούς απο-
κατάσταση των ζηµιών. Η αποζηµίωση δίνεται σε αυτόν
που θα προσκοµίσει τα ανωτέρω. Στην περίπτωση που
δεν έχει διενεργηθεί αποκατάσταση των ζηµιών ή αυτό
δεν προκύπτει µε ασφάλεια για τον έναν από τους αι-
τούντες η αποζηµίωση δίνεται µόνο εφόσον προσκοµι-
σθεί κοινή υπεύθυνη δήλωση όλων των αιτούντων - δι-
καιούχων από την οποία να προκύπτει η συµφωνία τους
για την καταβολή της σε έναν από αυτούς.»

4. Οι παράγραφοι 12 και 14 του άρθρου 15 του
ν. 4013/2011 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«12. Μισθώσεις ακινήτων, που υπάγονται στο
π.δ. 34/1995, οι οποίες αφορούν σε ακίνητα που βρίσκο-
νται σε παραµεθόριους νησιωτικούς δήµους χαρακτηρι-
σµένους τουριστικούς τόπους και στεγάζονται τουριστι-
κές επιχειρήσεις των άρθρων 1 του β.δ. 436/1961 και 2
του ν. 2160/1993 µε εκµισθωτή το Δηµόσιο, νοµικό πρό-
σωπο δηµοσίου δικαίου, Ο.Τ.Α. ή φορέα του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που έ-
χουν παραταθεί ή ανανεωθεί, εφόσον δεν υπάρχουν λη-
ξιπρόθεσµες οφειλές µισθωµάτων ή άλλες οφειλές προς
τον οικείο φορέα, µπορούν να παρατείνονται µέχρι δώ-
δεκα (12) χρόνια από τη λήξη τους µε απόφαση του αρ-

µόδιου οργάνου και µε απευθείας σύναψη σύµβασης πα-
ράτασης της µίσθωσης µε τον εγκατεστηµένο στο µίσθιο
µισθωτή. Το ίδιο ισχύει και για µισθώσεις των παραπάνω
ακινήτων που έχουν λήξει και των οποίων το µίσθιο δεν
έχει αποδοθεί.»

«14. Μισθώσεις ακινήτων που υπάγονται στο π.δ. 34/
1995, οι οποίες αφορούν σε ακίνητα που βρίσκονται σε
παραµεθόριους νησιωτικούς δήµους χαρακτηρισµένους
τουριστικούς τόπους και στα οποία στεγάζονται τουρι-
στικές επιχειρήσεις των άρθρων 1 του β.δ. 436/1961 και
2 του ν. 2160/1993, που καταρτίστηκαν κατ’ εφαρµογή
της παραγράφου 19 του άρθρου 7 του ν. 2741/1999 «Ενι-
αίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµά-
των αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοι-
πές διατάξεις» (A΄ 199), όπως τροποποιήθηκε µε το άρ-
θρο 9 του ν. 3517/2006 (Α΄ 271), µε ετήσιο µίσθωµα ίσο ή
µεγαλύτερο από το 6% της εκάστοτε αντικειµενικής ή
της αγοραίας αξίας του µισθίου στις περιοχές που δεν ι-
σχύει το σύστηµα προσδιορισµού της αξίας των ακινή-
των µε αντικειµενικά κριτήρια, εφόσον δεν υπάρχουν
ληξιπρόθεσµες οφειλές µισθωµάτων ή άλλες οφειλές
προς τον οικείο φορέα, µπορούν να τροποποιηθούν ως
προς τον όρο αυτόν µε συµφωνία των συµβαλλόµενων
µερών. Στην περίπτωση αυτή, το συµφωνηθέν µίσθωµα
δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το 4,8% της εκάστοτε
ισχύουσας αντικειµενικής αξίας ή της αγοραίας αξίας
του µισθίου, κατά την παραπάνω διάκριση.»

Άρθρο 25

Μετά την έναρξη ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 31 του
ν. 4194/2013 («Κώδικας Δικηγόρων», Α΄ 208), σύµφωνα
µε την οποία Δήµαρχοι που έχουν την ιδιότητα του Δικη-
γόρου, από 27.9.2013, βρίσκονται σε υποχρεωτική ανα-
στολή άσκησης του λειτουργήµατός τους, το σύνολο
των εισφορών τους στον οικείο φορέα ασφάλισης, κατα-
βάλλεται από το Δήµο και βαρύνει τον προϋπολογισµό
αυτού.

Άρθρο 26

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 161 του ν. 3584/2007
(Α΄ 143) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Δήµοι που συνέστησαν θέση µετακλητού Γενικού
Γραµµατέα βάσει του προηγούµενου εδαφίου, µπορούν
να διατηρήσουν τη θέση αυτή ανεξαρτήτως πληθυσµια-
κού µεγέθους.»

Άρθρο 27

Στην παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3801/2009 «Ρυθµί-
σεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργά-
νωσης και λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης» (Α΄
163) και µετά το τρίτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο
ως ακολούθως:

«Επίσης το Δικαστήριο κατά την εκδίκαση των σχετι-
κών καταλογισµών λαµβάνει υποχρεωτικά υπ’ όψιν αµε-
τάκλητα απαλλακτικές ποινικές αποφάσεις, βουλεύµατα
ή εισαγγελικές διατάξεις, µε τις οποίες οι καταλογισθέ-
ντες απηλλάγησαν από κάθε συναφή ποινική ευθύνη.»
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Άρθρο 28

1. To πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Α)1 της υποπαρα-
γράφου ΙΖ.1 της παραγράφου ΙΖ, του άρθρου πρώτου
του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) αναδιατυπώ-
νεται ως εξής:

«1. Το σύνολο του ιατρικού και οδοντιατρικού προσω-
πικού που µεταφέρθηκε και εντάχθηκε µε τις διατάξεις
του ν. 3918/2011 από τις πρώην Υπηρεσίες Νοσοκοµεια-
κής υποστήριξης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ στα νοσοκοµεία του Ε-
ΣΥ, σε προσωποπαγείς θέσεις µε σχέση εργασίας Μόνι-
µη και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, καθώς και το
σύνολο του ως άνω προσωπικού που κατέλαβε αντίστοι-
χες θέσεις κατ’ εφαρµογή του ν. 4172/2013 όπως ισχύει,
τίθεται, αυτοδικαίως, από 8 Απριλίου 2014, σε καθεστώς
διαθεσιµότητας µε ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων
που κατέχει.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Δ)2 της υπο-
παραγράφου ΙΖ.1, της παραγράφου ΙΖ, του άρθρου πρώ-
του του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4254/2014 αντικαθίσταται
ως εξής:

«Ως υπηρεσία νοείται η συνολική υπηρεσία του σε δο-
µές Ασφάλισης και Υγείας, καθώς και σε νοσοκοµεία του
ΕΣΥ.»

3. Η περίπτωση Β) της υποπαραγράφου ΙΖ.3, της παρα-
γράφου ΙΖ, του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α΄ του
ν. 4254/2014 απαλείφεται.

Άρθρο 29

Επανέρχεται η νοµική ορολογία-ονοµασία Έπαρχος
νησιωτικής περιφερειακής ενότητας στο σύνολο των
πρώην νησιωτικών Επαρχείων, αντί του περιφερειακού
συµβούλου νησιωτικής περιφερειακής ενότητας, µε αρ-
µοδιότητες τις οποίες εκχωρεί ο Περιφερειάρχης, όπως
ακριβώς συµβαίνει και σήµερα µε τους περιφερειακούς
συµβούλους νησιωτικών περιφερειακών ενοτήτων.

Άρθρο 30

Στο άρθρο 35 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) προστίθεται πα-
ράγραφος 8 ως ακολούθως:

«8.α. Η µετοχή της ΟΧΑΕ ΑΕ (Ολυµπιακό Χωριό Α.Ε.),
η οποία τελεί σε εκκαθάριση µε την από 23.7.2010 από-
φαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων
που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 15266/1226/29.7.2010 α-
πόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-
λισης περιέρχεται από τις 14.2.2012, ηµεροµηνία κατάρ-
γησης των ΟΕΚ καί ΟΕΕ, άνευ οποιουδήποτε άλλου τύ-
που στον ΟΑΕΔ. 
β. Η εκκαθάριση της ΟΧΑΕ Α.Ε. παρατείνεται από τη

λήξη της, κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής
διάταξης µέχρι τις 31.12.2018.
γ. Ο νέος εκκαθαριστής της ΟΧΑΕ Α.Ε. διορίζεται µε

απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕΔ ως µο-
ναδικού µετόχου της, η οποία εκδίδεται εντός τριάντα η-
µερών από τη δηµοσίευση της παρούσας.»

Άρθρο 31

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138)
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Για τους δήµους µε πληθυσµό άνω των 100.000 κα-
τοίκων ο ανωτέρω περιορισµός ισχύει για κάθε δηµοτική
κοινότητα του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3852/2010.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου 7 του
ν. 3870/2010 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε δήµους µε εκλογικές περιφέρειες από τέσσερις
(4) έως έξι (6), καθώς και για τους δήµους µε πληθυσµό
άνω των 100.000 κατοίκων, ισοδυναµεί µε το άθροισµα
των δαπανών των υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων,
προσαυξηµένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%).»

Άρθρο 32

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 19 του
ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Αν γίνουν περισσότερες δηλώσεις µε το ίδιο όνοµα ή
έµβληµα από υποψήφιους συνδυασµούς για την ανάδει-
ξη δηµοτικών αρχών του ίδιου δήµου, δικαίωµα χρήσης
έχει όποιος το έχει δηλώσει πρώτος.»

2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 121
του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Αν γίνουν περισσότερες δηλώσεις µε το ίδιο όνοµα ή
έµβληµα από υποψήφιους συνδυασµούς για την ανάδει-
ξη περιφερειακών αρχών της ίδιας περιφέρειας, δικαίω-
µα χρήσης έχει όποιος το έχει δηλώσει πρώτος.»

Άρθρο 33

1. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 19 του
ν. 3852/2010 καταργείται.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3852/2010 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3.α. Ο αριθµός των υποψήφιων δηµοτικών συµβού-
λων από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρί-
το (1/3) του συνολικού αριθµού των µελών του δηµοτι-
κού συµβουλίου.
β. O αριθµός συµβούλων δηµοτικής ή τοπικής κοινότη-

τας από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο
τουλάχιστον µε το ένα τρίτο (1/3) του αριθµού των υπο-
ψήφιων συµβούλων. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται, µε
βάση τον αριθµό των συµβούλων, όπως αυτός προβλέ-
πεται στο άρθρο 18 του ν. 3852/2010.
Ειδικά για τους υποψήφιους συµβούλους δηµοτικής ή

τοπικής κοινότητας το ποσοστό του ενός τρίτου (1/3) υ-
πολογίζεται επί του αριθµού των µελών του συµβουλίου
των δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων. Ο συνολικός αριθ-
µός των υποψήφιων των συνδυασµών, που αντιστοιχεί
στο ένα τρίτο (1/3), όπως αυτό έχει υπολογιστεί κατά τα
ανωτέρω εδάφια, αρκεί να υφίσταται για το σύνολο των
υποψηφίων κάθε συνδυασµού, χωρίς να είναι αναγκαίο
να επιµερίζεται ισοµερώς σε καθεµία από τις ανωτέρω
κατηγορίες υποψηφίων.
γ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθµός των υπο-

ψήφιων µελών του δηµοτικού συµβουλίου ή του συµβου-
λίου δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας είναι µικρότερος
του συνολικού αριθµού των αντίστοιχων µελών, σύµφω-
να και µε την παράγραφο 2 του άρθρου 19, το ανωτέρω
ποσοστό υπολογίζεται επί του αριθµού των αντίστοιχων
µελών, που περιλαµβάνονται στη γραπτή δήλωση του
συνδυασµού. Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιεί-
ται στην αµέσως επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το
κλάσµα είναι τουλάχιστον ίσο µε το µισό της.»
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Άρθρο 34
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν στις δια-
τάξεις του ορίζεται διαφορετικά.
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Αθήνα,                                                                2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ O  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
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