
Άρθρο 1

Το άρθρο 1 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«Άρθρο 1
Ορισµοί, Διακρίσεις - ύψος 

και δικαιούχοι κρατικής χρηµατοδότησης

1. α) Χρηµατοδότηση: δωρεά, εισφορά, έκπτωση, ει-
σφορά σε είδος, οικονοµική ενίσχυση προς τους δικαιού-
χους χρηµατοδότησης. 
β) Κρατική χρηµατοδότηση: η νοµοθετικά προβλεπό-

µενη οικονοµική ενίσχυση σε δικαιούχους κρατικής χρη-
µατοδότησης. Η κρατική χρηµατοδότηση διακρίνεται σε:
βα) Τακτική κρατική χρηµατοδότηση: η οικονοµική ενί-

σχυση που παρέχεται κατ’ έτος από µέρος των πραγµα-
τοποιηθέντων καθαρών εσόδων του ετήσιου Κρατικού Α-
πολογισµού του προηγούµενου οικονοµικού έτους, σε
πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς κοµµάτων για την
κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους.
ββ) Εκλογική κρατική χρηµατοδότηση: η οικονοµική ε-

νίσχυση που παρέχεται από µέρος των πραγµατοποιηθέ-
ντων καθαρών εσόδων του ετήσιου Κρατικού Απολογι-
σµού του προηγούµενου της διεξαγωγής των εκλογών
οικονοµικού έτους, σε πολιτικά κόµµατα και συνασπι-
σµούς κοµµάτων για την κάλυψη των εκλογικών δαπα-
νών τους και 
βγ) Κρατική χρηµατοδότηση για ερευνητικούς και επι-

µορφωτικούς λόγους: ετήσια οικονοµική ενίσχυση από
µέρος των πραγµατοποιηθέντων καθαρών εσόδων του
ετήσιου Κρατικού Απολογισµού του προηγούµενου οικο-
νοµικού έτους σε πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς
κοµµάτων που είναι δικαιούχοι κρατικής χρηµατοδότη-
σης, για ίδρυση και λειτουργία κέντρων ερευνών και µε-

λετών, καθώς και τη διοργάνωση προγραµµάτων επιµόρ-
φωσης των στελεχών τους. 
γ) Ιδιωτική χρηµατοδότηση: η οικονοµική ενίσχυση ο-

ποιασδήποτε 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 αντιπρο-
σώπων 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 γενι-
κών βουλευτικών εκλογών που δεν µπορεί να υπερβαίνει
το διάστηµα έξι (6) µηνών πριν από την ηµεροµηνία διε-
ξαγωγής 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 κοµµά-

των που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων µε α-
ντιπροσώπους 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 κα-
ταρτίσει πλήρεις συνδυασµούς, τουλάχιστον στο εβδο-
µήντα τοις εκατό (70%) των εκλογικών περιφερειών της
χώρας και συγκεντρώσει αριθµό ψήφων, τουλάχιστον, ί-
σο µε το ένα κόµµα πέντε τοις εκατό (1.5%) του συνό-
λου των έγκυρων ψηφοδελτίων της Επικράτειας.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της Θ΄, 16 Οκτωβρίου 2014,
Αριθ. Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών

Διεκπ.                         της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω 
σχέδιο νόµου:

Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις



στγ) Τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί, που έ-
χουν εκλέξει αντιπροσώπους στις τελευταίες εκλογές
για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
στδ) Τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί, τα οποία

στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκέντρω-
σαν αριθµό ψήφων, τουλάχιστον, ίσο µε το ένα κόµµα
πέντε τοις εκατό (1,5%) του συνόλου των έγκυρων ψη-
φοδελτίων της Επικράτειας.
ζ) Έσοδα πολιτικών κοµµάτων και συνασπισµών κοµ-

µάτων: 
ζα) Τα ποσά που συγκεντρώνουν τα πολιτικά κόµµατα

και οι συνασπισµοί κοµµάτων από πάσης φύσης οικονο-
µική ενίσχυση από κάθε πηγή και ιδίως από τακτικές και
έκτακτες εισφορές µελών, βουλευτών, υποστηρικτών,
ψηφοφόρων και φίλων, οικονοµικές εξορµήσεις, δωρε-
ές, δάνεια, µερίσµατα, τόκους, την εκµετάλλευση της κι-
νητής 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 Κοινοβουλί-
ου: πάσης φύσης οικονοµική ενίσχυση που συγκεντρώ-
νουν οι υποψήφιοι ή/και οι αιρετοί αντιπρόσωποι της
Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
από κάθε είδους πηγή και ιδίως από υποστηρικτές, ψη-
φοφόρους και φίλους, οικονοµικές εξορµήσεις, δωρεές,
δάνεια, µερίσµατα, τόκους, την εκµετάλλευση της κινη-
τής ή ακίνητης περιουσίας τους ή οποιαδήποτε άλλη
δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου ελέγχου
των προεκλογικών δαπανών και της θητείας τους αντί-
στοιχα.
θ) Δαπάνες πολιτικών κοµµάτων και συνασπισµών

κοµµάτων: τα πάσης φύσεως και προέλευσης ποσά που
διαθέτουν τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί κοµ-
µάτων για την αντιµετώπιση κάθε είδους αναγκών τους
κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου και της πε-
ριόδου 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 Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου για την αντιµετώπιση κάθε είδους
αναγκών τους κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιό-
δου. 
ια) Εκλογικές δαπάνες υποψηφίων ή/και αιρετών αντι-

προσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου: τα ποσά που καταβάλλονται για τις α-
νάγκες των υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων
της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου κατά τη διάρκεια της περιόδου ελέγχου των
προεκλογικών δαπανών. Κάθε είδους προσφορές, δωρε-
ές, αποτιµώµενες σε χρήµα παροχές σε είδος και διευ-
κολύνσεις, αµειβόµενη εργασία προς αυτούς, κάθε ποσό
που καταβάλλεται για τη µίσθωση αιθουσών και πολιτι-
κών γραφείων, την αγορά, έκδοση, κυκλοφορία και διακί-
νηση εντύπων, την καταχώριση και προβολή µηνυµάτων
από τον τύπο και την παροχή κάθε µορφής υπηρεσιών α-
πό επιχειρήσεις διαφηµίσεων, τύπου και δηµοσίων σχέ-
σεων. 
ιβ) Τραπεζικός λογαριασµός: λογαριασµός που τηρεί-

ται 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 κοµµά-
των, καθώς και υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων
της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου.
ιγ) Εισφορές σε είδος: κάθε είδους παροχές και διευ-

κολύνσεις στους δικαιούχους που δεν είναι χρηµατικές
αλλά αποτιµώνται σε χρήµα, όπως είναι ιδίως η εργασία
που παρέχεται από δηµοσίους υπαλλήλους που έχουν α-
ποσπαστεί ή διατεθεί στους δικαιούχους χρηµατοδότη-
σης. Οι εισφορές σε είδος περιλαµβάνονται στα έσοδα
των δικαιούχων χρηµατοδότησης. 
ιδ) Ελεγχόµενα πρόσωπα: Τα πρόσωπα που εµπίπτουν

στις αρµοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου του παρό-
ντος νόµου ως προς τις δαπάνες και τα έσοδά τους, ή-
τοι: 
ιδα) Οι δικαιούχοι χρηµατοδότησης, όπως αυτοί ορίζο-

νται στην περίπτωση εα΄ του παρόντος άρθρου.
ιδβ) Οι υποψήφιοι αντιπρόσωποι της Βουλής των Ελ-

λήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
ιδγ) Οι αιρετοί αντιπρόσωποι της Βουλής των Ελλή-

νων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
ιδδ) Οι υποψήφιοι εκλογικοί συνδυασµοί του α΄ και β΄

βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης ως προς τα στοιχεία του
στοιχείου ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του πα-
ρόντος νόµου.
ιδε) Οι διαφηµιστικές εταιρείες, οι εταιρείες δηµοσκο-

πήσεων και οι εταιρείες µέσων µαζικής ενηµέρωσης.
ιε) Επιτροπή Ελέγχου: Η Επιτροπή Ελέγχου των Δη-

λώσεων 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 αντι-
µετωπίζουν µέρος των δαπανών τους.

3. Η τακτική κρατική χρηµατοδότηση καταβάλλεται
κατ’ έτος και ανέρχεται σε ποσοστό µηδέν κόµµα πέντε
τοις χιλίοις (0,5‰) επί των πραγµατοποιηθέντων καθα-
ρών 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 δικαιού-
χους, για τη χρονική περίοδο από το επόµενο έτος εκεί-
νου κατά το οποίο έλαβαν χώρα οι γενικές βουλευτικές
εκλογές και στους υπό στοιχεία στγ΄ και στδ΄ της παρα-
γράφου 1 του παρόντος άρθρου δικαιούχους, για τη χρο-
νική 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 διε-
ξαγωγής των επόµενων αντίστοιχων εκλογών. 

4. Η εκλογική κρατική χρηµατοδότηση καταβάλλεται
κάθε φορά που διεξάγονται γενικές βουλευτικές εκλο-
γές ή εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπρο-
σώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ανέρχεται σε
ποσοστό µηδέν κόµµα µηδέν οκτώ τοις χιλίοις (0,08‰)
των πραγµατοποιηθέντων καθαρών εσόδων του ετήσιου
Κρατικού Απολογισµού του προηγούµενου οικονοµικού
έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου διεξάγονται οι εκλο-
γές. Αν διεξαχθούν περισσότερες της µίας εκλογές, ό-
πως αυτές ορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο, κατά τη
διάρκεια του ίδιου έτους, το ανωτέρω ποσοστό δεν µπο-
ρεί να υπερβεί, αθροιστικά, το µηδέν κόµµα δεκαπέντε
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τοις χιλίοις (0,15‰). Για τους υπό στοιχείο στβ΄ και στδ΄
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δικαιούχους, οι
προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν στις γενικές βου-
λευτικές 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 επι-
µορφωτικούς λόγους που λαµβάνουν οι δικαιούχοι κρα-
τικής χρηµατοδότησης ανέρχεται συνολικά σε ποσό ίσο
µε το µηδέν κόµµα ένα τοις χιλίοις (0,1‰) των πραγµα-
τοποιηθέντων καθαρών εσόδων του ετήσιου Κρατικού Α-
πολογισµού του προηγούµενου οικονοµικού έτους. Η
κατανοµή της χρηµατοδότησης γι’ αυτούς τους σκοπούς
γίνεται µε βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του πα-
ρόντος νόµου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
που εκδίδεται το πρώτο τρίµηνο κάθε έτους και δηµοσι-
εύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται
τα κόµµατα και οι συνασπισµοί που δικαιούνται την πα-
ραπάνω 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 διατέθη-
καν 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 χρηµατοδό-
τηση εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου
Εσωτερικών. 

7. Η κρατική χρηµατοδότηση δεν υπόκειται σε φόρο.
Ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) της συνολικής κρα-
τικής χρηµατοδότησης που λαµβάνει κάθε κόµµα και συ-
νασπισµός κοµµάτων είναι ακατάσχετο και ανεκχώρητο.
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 ακο-
λούθως:

«1. Το συνολικό ποσό της τακτικής κρατικής χρηµατο-
δότησης κατανέµεται στους δικαιούχους κρατικής χρη-
µατοδότησης ως εξής: 
α. Ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) καταβάλλεται

στους υπό το στοιχείο στα΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 1 δικαιούχους και κατανέµεται, σύµφωνα µε όσα ο-
ρίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 
β. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) καταβάλλεται, ισό-

ποσα, 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 άρ-
θρου 1 δικαιούχους. Στην κατανοµή του ποσοστού αυτού
µετέχουν και οι υπό τα στοιχεία στα΄ και στγ΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 1 δικαιούχοι. Με απόφαση του Υ-
πουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται το πρώτο τρίµηνο
κάθε έτους και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως, 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 χρηµατο-

δότησης 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%) κατα-
βάλλεται στους υπό το στοιχείο στγ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 1 δικαιούχους. Σε περίπτωση διενέργειας ε-
κλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) κατα-
βάλλεται στους υπό το στοιχείο στγ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 1 δικαιούχους και ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) καταβάλλεται στους υπό το στοιχείο στα΄ της πα-
ραγράφου 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 προκή-
ρυξη 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-
κήρυξη, εκτός αν έχει ήδη εκδοθεί σχετική απόφαση,
σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο. Με όµοια απόφα-
ση, 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 χρηµατοδό-
τησης µεταξύ των υπό το στοιχείο στα΄ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 1 δικαιούχων, καθώς και της εκλογι-
κής χρηµατοδότησης, το ποσό που διατίθεται, για καθε-
µία από τις παραπάνω κατηγορίες, διαιρείται µε το συνο-
λικό αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρω-
σαν τα κόµµατα και οι συνασπισµοί που ανήκουν στην ί-
δια κατηγορία. Το πηλίκο αυτής πολλαπλασιάζεται µε
τον αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρω-
σε κάθε κόµµα ή συνασπισµός και το γινόµενο αντιστοι-
χεί στο ποσό, το οποίο δικαιούνται το κόµµα ή ο συνα-
σπισµός. 

4. Το ποσό κρατικής χρηµατοδότησης, το οποίο δικαι-
ούται 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 ι-
σόποσα µεταξύ των κοµµάτων που τον απαρτίζουν. Σε
περίπτωση αποχώρησης πολιτικού κόµµατος από συνα-
σπισµό, το ποσό της κρατικής χρηµατοδότησης, το ο-
ποίο δικαιούται, κατανέµεται µε βάση τη συµφωνία των
κοµµάτων που τον είχαν συγκροτήσει. Αν δεν υπάρχει ή
δεν γνωστοποιηθεί, σύµφωνα µε την παρούσα παράγρα-
φο, η συµφωνία, κατανέµεται, ισόποσα, µεταξύ των κοµ-
µάτων που απαρτίζουν το συνασπισµό, στα οποία συνυ-
πολογίζεται και εκείνο που αποχώρησε.»
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Άρθρο 3

Το άρθρο 5 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«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, ό-
πως 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. Απαγορεύε-
ται το άνοιγµα και η διατήρηση άλλων τραπεζικών λογα-
ριασµών, εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Όλα
τα έσοδα καταλήγουν αποκλειστικά σε αυτούς τους τρα-
πεζικούς λογαριασµούς του κάθε κόµµατος ή συνασπι-
σµού. Οι δαπάνες των ανωτέρω δικαιούχων αποδεικνύο-
νται µε ταµειακές αποδείξεις, τιµολόγια, τραπεζικές επι-
ταγές εµβάσµατα και κάθε άλλο πρόσφορο µέσο, ώστε
να πιστοποιείται εµφανώς το πρόσωπο του χρηµατοδό-
τη.

2. Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες ανά νοµικό πρόσωπο
που λειτουργεί από τα πολιτικά κόµµατα ή συνασπι-
σµούς κοµµάτων ως κέντρο ερευνών και µελετών, κα-
θώς και για τη διοργάνωση προγραµµάτων επιµόρφωσης
των στελεχών τους, διακινούνται µέσω ενός έως δύο
τραπεζικών λογαριασµών, που τηρούνται σε δύο πιστω-
τικά ιδρύµατα της επιλογής του νοµικού προσώπου. Α-
παγορεύεται το άνοιγµα και η διατήρηση άλλων τραπεζι-
κών λογαριασµών, εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικρά-
τειας. Όλα τα έσοδα του νοµικού προσώπου καταλήγουν
αποκλειστικά σε αυτούς τους τραπεζικούς λογαρια-
σµούς. Οι δαπάνες του νοµικού προσώπου αποδεικνύο-
νται µε ταµειακές αποδείξεις, τιµολόγια, τραπεζικές επι-
ταγές, εµβάσµατα και κάθε άλλο πρόσφορο µέσο, ώστε
να πιστοποιείται εµφανώς το πρόσωπο του χρηµατοδό-
τη.

3. Οι λογαριασµοί των παραγράφων 1 και 2 του παρό-
ντος άρθρου γνωστοποιούνται, εντός δέκα (10) εργασί-
µων ηµερών από το άνοιγµά τους, στην Επιτροπή Ελέγ-
χου. Η ίδια Επιτροπή Ελέγχου κατά τις διατάξεις του πέ-
µπτου Κεφαλαίου, ελέγχει λεπτοµερώς την τήρηση των
υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν άρθρο. Το
περιεχόµενο µη δηλωµένων λογαριασµών κατάσχεται υ-
πέρ του Ελληνικού Δηµοσίου.»

Άρθρο 4

Το άρθρο 6 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«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 υποψη-
φίου ή/και αιρετού αποδεικνύονται µε ταµειακές αποδεί-
ξεις, τιµολόγια, τραπεζικές επιταγές, εµβάσµατα και κά-
θε άλλο πρόσφορο µέσο, ώστε να πιστοποιείται εµφα-
νώς το πρόσωπο του χρηµατοδότη.

3. Ο λογαριασµός αυτός γνωστοποιείται, εντός δέκα
(10) εργασίµων ηµερών από το άνοιγµά του, στην Επι-
τροπή Ελέγχου. Παράλληλα ο υποψήφιος ή/και αιρετός
αντιπρόσωπος γνωστοποιεί και όλους τους άλλους λο-
γαριασµούς στους οποίους είναι δικαιούχος ή συνδικαι-
ούχος σε πιστωτικό ίδρυµα εδρεύον στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Ελέγχου διαπι-
στώσει την ύπαρξη µη δηλωµένου λογαριασµού ή διακί-
νησης χρηµάτων µέσω άλλου λογαριασµού πλην της πα-
ραγράφου 1 του παρόντος, για τα έσοδα, όπως προσδιο-
ρίζονται 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 υποψη-
φίου ή/και αιρετού αντιπροσώπου, το περιεχόµενο του
λογαριασµού δύναται να κατασχεθεί υπέρ του Ελληνι-
κού Δηµοσίου.»

Άρθρο 5

Το άρθρο 7 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«Άρθρο 7
Τρόποι και περιορισµοί ιδιωτικής χρηµατοδότησης 
πολιτικών κοµµάτων, συνασπισµών κοµµάτων 

1. Η χρηµατοδότηση γίνεται µε ονοµαστικές καταθέ-
σεις στους τραπεζικούς λογαριασµούς των παραγράφων
1 και 2 του άρθρου 5 αντίστοιχα. Η χρηµατοδότηση µπο-
ρεί να πραγµατοποιηθεί και µε όποια άλλη µέθοδο επι-
τρέπει τη σύνδεση του προσφερόµενου ποσού µε κά-
ποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο µπορεί να ταυ-
τοποιηθεί. 

2. Για κάθε ιδιωτική χρηµατοδότηση που εισπράττεται
από πολιτικό κόµµα και συνασπισµό κοµµάτων ή/και νο-
µικό πρόσωπο που λειτουργεί από αυτά ως κέντρο ερευ-
νών και µελετών χωρίς τραπεζική κατάθεση στους τρα-
πεζικούς λογαριασµούς των παραγράφων 1 και 2 του άρ-
θρου 5 του παρόντος νόµου αντίστοιχα, εκδίδεται υπο-
χρεωτικά απόδειξη είσπραξης, στην οποία αναγράφεται
το ονοµατεπώνυµο και ο αριθµός φορολογικού µητρώου
ή ο αριθµός δελτίου ταυτότητας του καταθέτοντος προ-
σώπου. 

3. Κάθε ιδιωτική χρηµατοδότηση σε πολιτικό κόµµα και
συνασπισµό κοµµάτων που υπερβαίνει το ποσό των χι-
λίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ διενεργείται υποχρεωτι-
κά µόνο µέσω των τραπεζικών λογαριασµών της παρα-
γράφου 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 Ε-
λέγχου. Σε αυτά, είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ο-
νοµατεπωνύµου και του αριθµού φορολογικού µητρώου
ή του δελτίου της αστυνοµικής ταυτότητας του αγορα-
στή - χρηµατοδότη. Στο τέλος κάθε έτους, η Επιτροπή Ε-
λέγχου υποχρεούται να διασταυρώνει αν το υπόλοιπο
που προκύπτει από τη διαφορά ανάµεσα στα θεωρηµένα
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και στα διατεθέντα από το κόµµα ή το συνασπισµό κου-
πόνια, συµπίπτει µε τον αριθµό των αδιάθετων κουπο-
νιών 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 τρό-
πος και τα όργανα βεβαίωσης της καταστροφής τους και
κάθε σχετική λεπτοµέρεια.

5. Κατάθεση στους λογαριασµούς της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου επιτρέπεται µόνο εφόσον διενερ-
γείται επώνυµα, µε ευθύνη της τράπεζας ως προς τη δια-
πίστωση 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 ιθα-

γένεια και νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν την έδρα
τους στην Ελληνική Επικράτεια.
β. Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και νοµικά πρό-

σωπα που ανήκουν στο στενό ή ευρύτερο δηµόσιο το-
µέα.
γ. Οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθµού.
δ. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδό-

τες ηµερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή το-
πικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή
τηλεοπτικών, εν γένει, σταθµών.

7. Απαγορεύεται η χορήγηση δανείων από τις τράπε-
ζες προς τους δικαιούχους κρατικής χρηµατοδότησης µε
εγγύηση την κρατική χρηµατοδότηση πέραν του τρέχο-
ντος οικονοµικού έτους.

8. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1, 2,
3 και 4 του παρόντος άρθρου τα πολιτικά κόµµατα και οι
συνασπισµοί κοµµάτων δύνανται να διοργανώνουν ε-
ξορµήσεις µε σκοπό την οικονοµική τους ενίσχυση. Το
σύνολο των εσόδων κάθε πολιτικού κόµµατος και συνα-
σπισµού κοµµάτων από τη διοργάνωση των εξορµήσεων
µε σκοπό την οικονοµική τους ενίσχυση δεν µπορεί να υ-
περβαίνει το ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων
(150.000) ευρώ κατ' έτος.»

Άρθρο 6

Μετά το άρθρο 7Α του ν. 3023/2002, όπως τροποποιή-
θηκε 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 καταθέ-
σεις στον τραπεζικό λογαριασµό της παραγράφου 1 του
άρθρου 6 του παρόντος νόµου που διαθέτει κάθε υποψή-
φιος ή/και αιρετός αντιπρόσωπος της Βουλής των Ελλή-
νων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η χρηµατοδότη-
ση µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µε όποια άλλη µέθοδο
επιτρέπει τη σύνδεση του προσφερόµενου ποσού µε κά-
ποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο µπορεί να ταυ-
τοποιηθεί. 

2. Για κάθε ιδιωτική χρηµατοδότηση που εισπράττεται
από τον ανωτέρω υποψήφιο ή/και αιρετό χωρίς τραπεζι-
κή κατάθεση στο λογαριασµό της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 6 του παρόντος νόµου, εκδίδεται υποχρεωτικά α-

πόδειξη είσπραξης, στην οποία αναγράφεται το ονοµα-
τεπώνυµο και ο αριθµός φορολογικού µητρώου ή ο αριθ-
µός δελτίου ταυτότητας του καταθέτοντος προσώπου.
Κάθε ιδιωτική χρηµατοδότηση στον ανωτέρω υποψήφιο
ή/και αιρετό που υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων
(500) ευρώ διενεργείται υποχρεωτικά µόνο 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 υποψήφι-
ου ή/και αιρετού και διενεργείται µόνο επώνυµα, µε ευ-
θύνη της τράπεζας ως προς τη διαπίστωση των στοιχεί-
ων 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 ιθα-

γένεια και νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν την έδρα
τους στην Ελληνική Επικράτεια.
β. Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και νοµικά πρό-

σωπα που ανήκουν στο στενό ή ευρύτερο δηµόσιο το-
µέα.
γ. Οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθµού.
δ. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδό-

τες ηµερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή το-
πικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή
τηλεοπτικών, εν γένει, σταθµών.»

Άρθρο 7

Το άρθρο 8 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«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.

2. Η ιδιωτική χρηµατοδότηση υποψηφίου ή/και αιρετού
αντιπροσώπου της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρω-
παϊκού 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 χρηµατο-
δότης 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 χρηµατο-
δότη το συντοµότερο δυνατόν. Αν η επιστροφή της ιδιω-
τικής χρηµατοδότησης αποδεικνύεται αδύνατη, το πο-
σόν πρέπει να κατατίθεται αµελλητί από τον δικαιούχο
χρηµατοδότησης στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανεί-
ων στο τέλος του έτους.

5. Στον υπολογισµό του ανωτάτου ορίου της παραγρά-
φου 1 του παρόντος άρθρου δεν συµπεριλαµβάνονται τα
ποσά της αποζηµίωσης βουλευτών και ευρωβουλευτών
και των συντάξεων βουλευτών και ευρωβουλευτών που
διατίθενται στα κόµµατα ή σε συνασπισµούς κοµµάτων.»
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Άρθρο 8

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του
ν. 3023/2002 απαλείφεται η φράση «νοµαρχιακών, δηµο-
τικών και κοινοτικών εκλογών» µετά το κόµµα που τίθε-
ται µετά τη λέξη «βουλευτικών» και αντικαθίσταται από
τη φράση «εκλογών α΄ και β΄ βαθµού τοπικής αυτοδιοί-
κησης,».

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 αντι-
καθίσταται από τη φράση «ή εκλογών α΄ και β΄ βαθµού
τοπικής αυτοδιοίκησης ή του δηµοψηφίσµατος,».

Άρθρο 9

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 11, προστίθενται περι-
πτώσεις γ΄ και δ΄ µετά την περίπτωση β΄, ως ακολού-
θως: 

«γ. Η χορήγηση εισιτηρίων µετακίνησης ετεροδηµο-
τών και η ναύλωση µεταφορικών µέσων.
δ. Η τιµολόγηση των εξόδων και η παροχή ποσοστού

έκπτωσης από τις επιχειρήσεις τύπου, να είναι διαφορο-
ποιηµένη µεταξύ των κοµµάτων και των συνασπισµών.»

Άρθρο 10

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 προστίθεται περί-
πτωση στ΄ µετά την περίπτωση ε΄, ως ακολούθως: 

«στ. Η τιµολόγηση των εξόδων και η παροχή ποσο-
στού έκπτωσης από τις επιχειρήσεις τύπου, να είναι δια-
φοροποιηµένη µεταξύ των υποψηφίων.»

Άρθρο 11

Το άρθρο 15 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«Άρθρο 15
Διαχείριση των οικονοµικών 

1. Η διαχείριση των οικονοµικών του πολιτικού κόµµα-
τος ή του συνασπισµού ανήκει στα όργανα που προβλέ-
πονται από το καταστατικό του κόµµατος ή του συνασπι-
σµού. Τα όργανα αυτά και τα µέλη τους γνωστοποιού-
νται στον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου έως τις 31
Ιανουαρίου κάθε έτους. Οποιαδήποτε µεταβολή κατά τη
διάρκεια του έτους γνωστοποιείται αµέσως στην Επιτρο-
πή.

2. Οι υποψήφιοι ή/και αιρετοί αντιπρόσωποι της Βου-
λής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εί-
ναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των οικονοµικών
τους.»

Άρθρο 12

Το άρθρο 16 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«Άρθρο 16
Βιβλία εσόδων – εξόδων 

1. Τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί κοµµάτων
τηρούν στην έδρα τους λογιστικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας,

στα οποία καταχωρούνται και µηχανογραφούνται πλή-
ρως 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 κατα-
χωρούνται 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 προϋπο-
λογισµούς, ισολογισµούς και απολογισµούς που τα κόµ-
µατα, οι συνασπισµοί και οι εκλογικοί συνδυασµοί της
γνωστοποιούν κάθε χρόνο υποχρεωτικά µε δική τους ευ-
θύνη. 

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 κοµµά-
των.

4. Κάθε πολιτικό κόµµα και συνασπισµός τηρεί υπο-
χρεωτικά στην έδρα του αναλυτικό αρχείο µε τα στελέ-
χη των παραστατικών, συµπεριλαµβανοµένων και των
κουπονιών και των αποδείξεων που αντιστοιχούν σε κά-
θε έσοδο και δαπάνη του.»

Άρθρο 13

1. Μετά το άρθρο 16, προστίθεται άρθρο 16Α ως ακο-
λούθως:

«Άρθρο 16Α
Υποχρεώσεις ελεγχόµενων προσώπων

1. Τα ελεγχόµενα πρόσωπα όπως περιγράφονται στο
στοιχείο ιδ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρό-
ντος νόµου οφείλουν όπως καταθέτουν στην Επιτροπή
Ελέγχου:
α) Όσον αφορά τα υπό στοιχεία ιδα΄ της παραγράφου

1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου ελεγχόµενα πρό-
σωπα, τους ετήσιους προϋπολογισµούς, ισολογισµούς
και απολογισµούς όπως αυτοί προκύπτουν από τα λογι-
στικά βιβλία που τηρούν κατά την παράγραφο 1 του άρ-
θρου 16 του παρόντος νόµου κάθε έτος.
β) Όσον αφορά τα υπό στοιχεία ιδβ΄ της παραγράφου

1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου ελεγχόµενα πρό-
σωπα, αναλυτικές καταστάσεις, παραστατικά και αποδεί-
ξεις εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο
αποδεικτικό της χρηµατοδότησής τους και της διαχείρι-
σης των οικονοµικών τους στοιχείων για την περίοδο ε-
λέγχου των προεκλογικών δαπανών.
γ) Όσον αφορά τα υπό στοιχεία ιδγ΄ της παραγράφου

1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου ελεγχόµενα πρό-
σωπα αναλυτικές καταστάσεις, παραστατικά και αποδεί-
ξεις εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο
αποδεικτικό της χρηµατοδότησής τους και της διαχείρι-
σης 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 πρό-
σωπα το πλήρες και αναλυτικό περιεχόµενο, καθώς και
την οικονοµική αποτίµηση των εκατέρωθεν συναλλαγών
που έχουν πραγµατοποιήσει µε τους δικαιούχους χρηµα-
τοδότησης για την περίοδο ελέγχου των προεκλογικών
δαπανών.
ε) Όσον αφορά τους υποψήφιους εκλογικούς συνδυα-
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σµούς του α΄ και β΄ βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης, σύµ-
φωνα µε το ν. 3852/2010 όπως κάθε φορά ισχύει, τους ε-
τήσιους προϋπολογισµούς, ισολογισµούς και απολογι-
σµούς, όπως αυτοί προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία
που τηρούν κατά το άρθρο 9 του ν. 3870/2010, όπως ι-
σχύει, από τα οποία θα προκύπτει αναλυτικά και στο σύ-
νολό της πάσης φύσεως χρηµατοδότησης που έχουν λά-
βει από πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς κοµµάτων. 

Άρθρο 14

1. Στον τίτλο του άρθρου 24 του ν. 3023/2002 προστί-
θεται η φράση «και των συνασπισµών κοµµάτων» µετά
τη λέξη «κοµµάτων».

2. Στο άρθρο 24 του ν. 3023/2002 η παράγραφος 9 τρο-
ποποιείται ως ακολούθως: 

«9. Για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 11 επιβάλλεται πρόστιµο µέ-
χρι το 10% της τελευταίας, κάθε φορά, καταβληθείσας
προς το κόµµα ή το συνασπισµό κρατικής χρηµατοδότη-
σης 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 παρά-
γραφος 10, µετά την παράγραφο 9 ως ακολούθως:

«10. Πολιτικό κόµµα ή συνασπισµός κοµµάτων που αρ-
νείται να υπαχθεί µερικώς ή ολικώς και καθ’ οιονδήποτε
τρόπο στον έλεγχο της Επιτροπής Ελέγχου, όπως αυτός
προβλέπεται στο Πέµπτο Μέρος του παρόντος νόµου,
δεν λαµβάνει κατ’ αναλογίαν µερικώς ή ολικώς την κρα-
τική χρηµατοδότηση που δικαιούται. Η κύρωση αυτή δια-
πιστώνεται µε απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου και ε-
φαρµόζεται από το επόµενο της διαπιστωµένης παράβα-
σης οικονοµικό έτος.» 

Άρθρο 15

1. Από τον τίτλο του άρθρου 25 του ν. 3023/2002 απα-
λείφεται η φράση «υποψηφίων βουλευτών» και αντί αυ-
τής τίθεται η φράση «υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπρο-
σώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου».

2. Στο άρθρο 25 του ν. 3023/2002 προστίθεται παρά-
γραφος 8, µετά την παράγραφο 7 ως ακολούθως:

«8. Αιρετός αντιπρόσωπος που αρνείται να υπαχθεί ο-
λικώς ή µερικώς και καθ’ οιονδήποτε 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 διαπιστω-
µένης παράβασης µήνα.»

Άρθρο 16

Μετά το άρθρο 25 του ν. 3023/2002, προστίθεται άρ-
θρο 25Α ως ακολούθως:

«Άρθρο 25Α
Ποινικές κυρώσεις

1. Τα µέλη που απαρτίζουν τα όργανα της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 15 και τα φυσικά πρόσωπα της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος νόµου που παρα-

λείπουν, αργούν, αποκρύπτουν ή ψεύδονται σχετικά µε
τις υποχρεώσεις των ελεγχοµένων προσώπων, όπως
προκύπτουν από το άρθρο 16Α και αφορούν στη χρηµα-
τοδότηση, στη διαχείριση των οικονοµικών τους και στην
προέλευση των εσόδων τους, τιµωρούνται µε ποινή φυ-
λάκισης µέχρι 2 έτη και χρηµατική ποινή, εκτός αν τα α-
δικήµατα αυτά τιµωρούνται βαρύτερα από άλλη νοµοθε-
τική 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 όργα-
να της παραγράφου 1 του άρθρου 15 που, καίτοι εγνώρι-
ζαν, 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 αι-
ρετοί που, καίτοι εγνώριζαν, αποδέχθηκαν χρηµατοδότη-
ση ή παροχή. 

4. Οι ποινικές κυρώσεις ισχύουν ανεξάρτητα από τις
προβλεπόµενες διοικητικές κυρώσεις του παρόντος νό-
µου.»

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 α-
πόφασής του».

Άρθρο 18

Η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 3023/2002 αντικαθίστα-
ται ως ακολούθως:

«3. Στον ιδιοκτήτη του εντύπου που παραβίασε την α-
παγόρευση 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 στοι-
χείου ιδε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρό-
ντος νόµου, που παραβίασαν την υποχρέωση της υπό
στοιχείο δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 16Α, επιβάλλε-
ται, µε απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου, πρόστιµο ύ-
ψους έως εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, το
οποίο εισπράττεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδι-
κα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).»

Άρθρο 19

1. Ο τίτλος του άρθρου 21 του ν. 3023/2002 αντικαθί-
σταται ως ακολούθως:

«Η Επιτροπή Ελέγχου και οι αρµοδιότητές της».
2. Το άρθρο 21 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως α-

κολούθως:
«1. Ο έλεγχος των υπό στοιχείο ιδ΄ της παραγράφου 1
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του άρθρου 1 του παρόντος νόµου προσώπων, καθώς και
η τήρηση των κάθε µορφής υποχρεώσεων που απορρέ-
ουν από τον παρόντα νόµο, ανατίθεται στην Επιτροπή Ε-
λέγχου του στοιχείου ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
1 του παρόντος νόµου, η οποία ενεργεί, ως ειδικό όργα-
νο, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του
Συντάγµατος. 

2. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι α-
κόλουθες:
α) Στην Επιτροπή Ελέγχου διαβιβάζονται οι καταγγε-

λίες που αφορούν πιθανές παραβάσεις του παρόντος νό-
µου, τις οποίες εξετάζει κατ’ αποκλειστικότητα και απο-
φαίνεται 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 Προέ-

δρου της κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των δια-
τάξεων 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 στοιχείο ιδ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 1 του παρόντος νόµου προσώπων, την αρµοδιό-
τητα 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 υπο-

βάλλει έκθεση των πεπραγµένων της στην Επιτροπή Θε-
σµών και Διαφάνειας της Βουλής και στους Υπουργούς
Οικονοµικών και Εσωτερικών.
ζ) Η Επιτροπή Ελέγχου έχει, προς διαπίστωση των πα-

ραβάσεων 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 περι-
πτώσεις που προβλέπεται επιβολή διοικητικών κυρώσε-
ων, µε την επιφύλαξη του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινι-
κής 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 προέ-
λευση των πάσης φύσεως πόρων που τελούν αµέσως ή
εµµέσως υπό τον έλεγχό τους. Το έργο της Επιτροπής
Ελέγχου επικουρείται από έναν Εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών ειδικών αρµοδιοτήτων και αποκλειστικής ενασχόλη-
σης 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 αντι-

προσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου, κατά την περίοδο ελέγχου προεκλο-
γικών δαπανών, ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) µηνών
από την υποβολή στην Επιτροπή Ελέγχου των στοιχεί-

ων, τα οποία προβλέπονται στο στοιχείο β΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 16Α του παρόντος νόµου.
θ) Καταγράφει πλήρως και αποτιµά χρηµατικά τις ει-

σφορές 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 ελέγ-

χους που διενεργεί, όπου καταγράφει και τη γνώµη της
µειοψηφίας.
ιβ) Σε περίπτωση τέλεσης ποινικών αδικηµάτων διαβι-

βάζει χωρίς καθυστέρηση τα πορίσµατα µε τα οποία δια-
πιστώθηκαν 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 δραστη-
ριότητες και σε αρνητική περίπτωση επιβάλλει στα ελεγ-
χόµενα πρόσωπα πρόστιµο ισόποσο µε το διπλάσιο του
παρανόµως διατεθέντος ποσού εκτός εάν υπάρχει ειδι-
κότερη διάταξη στον παρόντα νόµο.
ιδ) Τηρεί και διαχειρίζεται επίσηµη ιστοσελίδα στο δια-

δίκτυο, στην οποία η πρόσβαση για ενηµέρωση είναι ε-
λεύθερη και στην οποία δηµοσιοποιεί:
ιδα) Την κοινοποιηθείσα από το Υπουργείο Εσωτερι-

κών κρατική χρηµατοδότηση που λαµβάνει κάθε δικαιού-
χος αυτής.
ιδβ) Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται όλα τα δάνεια

που έχει λάβει από όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα κάθε πο-
λιτικό κόµµα ή/και συνασπισµός κοµµάτων, καθώς και α-
ντίγραφο του κειµένου της κάθε συµφωνίας δανείου µε-
ταξύ κόµµατος ή/και συνασπισµού κοµµάτων αφενός και
του πιστωτικού ιδρύµατος αφετέρου.
ιδγ) Αναλυτικό αρχείο µε τις δωρεές, τα δάνεια και ο-

ποιοδήποτε είδος οικονοµικής συνδροµής, καθώς και της
εισφοράς σε είδος, αποτιµηθείσας σε χρήµα, που έχει
λάβει κάθε υποψήφιος εκλογικός συνδυασµός στις ε-
κλογές ανάδειξης αντιπροσώπων α΄ και β΄ βαθµού τοπι-
κής αυτοδιοίκησης από πολιτικά κόµµατα ή/και συνασπι-
σµούς 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, κα-
θώς 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 χρηµα-
τοδότησης, εφόσον η χρηµατοδότηση υπερβαίνει το πο-
σό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ κατ’ έτος, καθώς και
τα ακριβή στοιχεία του χρηµατοδοτούµενου και το ακρι-
βές ποσό αυτής.
ιδστ) Τα πλήρη στοιχεία κάθε χρηµατοδότη προς τους

υπό στοιχείο εα΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
παρόντος νόµου δικαιούχους χρηµατοδότησης, εφόσον
η χρηµατοδότηση υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιά-
δων (5.000) ευρώ κατ’ έτος, καθώς και τα ακριβή στοι-
χεία του χρηµατοδοτούµενου και το ακριβές ποσό αυ-
τής.
ιδζ) Τους ετήσιους προϋπολογισµούς, ισολογισµούς

και απολογισµούς των πολιτικών κοµµάτων και συνασπι-
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σµών, όπως αυτοί προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία
που τηρούν, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου
16 του παρόντος νόµου και τις συνταχθείσες ετήσιες εκ-
θέσεις της µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου των βι-
βλίων αυτών.
ιδη) Τα αιτιολογηµένα πορίσµατα για τους ελέγχους

που διενεργεί, περιλαµβανοµένης και της γνώµης της
µειοψηφίας.
ιδθ) Τις προεκλογικές δαπάνες κάθε κόµµατος ή συνα-

σπισµού 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, δια-

βουλεύσεις και πληροφορίες.
ιε) Διαβιβάζει απευθείας στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστή-

ριο του άρθρου 100 του Συντάγµατος τους φακέλους µε
τις παραβάσεις για τις οποίες συντρέχει λόγος έκπτω-
σης από το βουλευτικό αξίωµα κατά το άρθρο 26 του πα-
ρόντος νόµου. 
ιστ) Για όσους εκ των ελεγχόµενων προσώπων και των

υπόχρεων απαιτείται προηγούµενη απόφαση της Βου-
λής, σύµφωνα µε το άρθρο 86 παράγραφοι 1 και 2 εδά-
φιο 1 του Συντάγµατος, προκειµένου να εκκινήσει η προ-
δικασία και να ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος τους για
αδικήµατα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκό-
ντων τους, γνωµοδοτικό συµβούλιο συγκροτούµενο ετη-
σίως και για το αντίστοιχο έτος, σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 4 του άρθρου 155 του Κανονισµού της Βουλής,
είναι αρµόδιο να γνωµοδοτεί θετικά ή αποφατικά για την
παραποµπή τους στο Δικαστήριο. Τη γνωµοδότηση αυτή
διαβιβάζει αµελλητί στη Βουλή. Του δικαστικού συµβου-
λίου προεδρεύει ο αρχαιότερος από τους κληρωθέντες
δικαστές.

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 κα-
τά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών, όπου τούτο απαιτεί-
ται, µπορεί να ρυθµίζεται κάθε ειδικό θέµα που αναφέρε-
ται 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 υπο-
ψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των
Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και
κάθε άλλη διάταξη νόµου ή κανονιστικής πράξης που α-
φορά ζητήµατα οικονοµικών των κοµµάτων.

2. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η αναδιατύπω-
ση, όπου κρίνεται απολύτως αναγκαία για την ακριβέ-
στερη νοηµατική απόδοση, η απάλειψη διατάξεων που έ-
χουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των διατά-
ξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρµογής, η νέα αρίθµηση
των άρθρων, η διαφορετική κατάταξη αυτών, των παρα-

γράφων 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 δια-
τάξεων 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 ορ-
γανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν υπάρξει αµφιβολία
στην έννοια διάταξης που κωδικοποιήθηκε επικρατεί το
αρχικό κείµενο της διάταξης που κωδικοποιήθηκε.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθµίζο-
νται τα θέµατα συγκρότησης της Επιτροπής Κωδικοποίη-
σης, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε τη λειτουργία
της. Στα µέλη της Επιτροπής Κωδικοποίησης δεν κατα-
βάλλεται αποζηµίωση.

4. Μελλοντικές αλλαγές της νοµοθεσίας αυτής γίνο-
νται µε τροποποίηση του εν λόγω διατάγµατος.

Άρθρο 22
Επιτροπή Κωδικοποίησης Δικαίου Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συστήνεται Επιτροπή
για τη σύνταξη «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

2. Έργο της Επιτροπής αποτελεί η σύνταξη «Κώδικα
Τοπικής Αυτοδιοίκησης», µε την κωδικοποίηση του θε-
σµικού πλαισίου που διέπει την Τοπική Αυτοδιοίκηση
στην Ελλάδα, όπως ιδίως των διατάξεων που ρυθµίζουν,
για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συµπερι-
λαµβανοµένων των κάθε είδους νοµικών προσώπων και
επιχειρήσεών τους, την οργάνωση και λειτουργία τους,
την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων τους, κάθε
ζήτηµα εσόδων, δαπανών, οικονοµικής λειτουργίας και
αναπτυξιακής πολιτικής τους.

3. Η Επιτροπή αποτελείται από:
α) τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών,

ως Πρόεδρο, 
β) δύο δικαστικούς λειτουργούς του Συµβουλίου της

Επικρατείας, που ορίζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών, ως ισχύει, ο αρχαι-
ότερος των οποίων αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Επι-
τροπής, όταν κωλύεται ή απουσιάζει,
γ) έναν δικαστικό λειτουργό του Ελεγκτικού Συνεδρί-

ου, που ορίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα
Δικαστικών Λειτουργών, ως ισχύει, 
δ) το Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Ε-

σωτερικών, 
ε) έως δύο µέλη ΔΕΠ Τµηµάτων Νοµικής,
στ) έναν Σύµβουλο του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλο-

γής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), 
ζ) έναν εµπειρογνώµονα εγνωσµένου κύρους,
η) τον προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής

Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών,
θ) τον προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµι-

κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ι) τους προϊσταµένους των Διευθύνσεων «Οργάνωσης

και Λειτουργίας ΟΤΑ», «Τεχνικών Υπηρεσιών», «Οικονο-
µικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και «Οικονοµικής και Α-
ναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης» του Υ-
πουργείου Εσωτερικών,
ια) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελ-

λάδας, 
ιβ) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών,
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ιγ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Εργαζοµένων ΟΤΑ,
ιδ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας

Προσωπικού ΟΤΑ,
ιε) έναν εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας Συλλόγων Υ-

παλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας,
ιστ) έναν εκπρόσωπο κάθε πολιτικού κόµµατος ή συ-

νασπισµού πολιτικών κοµµάτων που εκπροσωπείται στη
Βουλή, ειδικού επί θεµάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Τα µέλη της Επιτροπής ορίζονται µε τους αναπληρω-

τές τους.
4. Μετά την έναρξη ισχύος του π.δ. 105/2014 (Α΄ 172)

«Οργανισµός Υπουργείου Εσωτερικών», τα σηµεία η΄,
θ΄ και ι΄ της ανωτέρω παραγράφου 3 ισχύουν ως εξής:

«η) τον προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέ-
ντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Ε-
σωτερικών,
θ) τον προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµι-

κών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών,
ι) τους προϊσταµένους των Διευθύνσεων «Οργάνωσης

και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», «Προσωπικού
Τοπικής Αυτοδιοίκησης», «Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης» και «Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» του Υπουργείου Εσωτερικών,
καθώς και του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών του ίδιου
Υπουργείου.»

5. Ως µέλη της Γραµµατείας της Επιτροπής ορίζονται
τρεις (3) υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ από τους υπηρε-
τούντες στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας
ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και δύο (2) υπάλληλοι
κατηγορίας ΠΕ από τους υπηρετούντες στη Διεύθυνση
Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Ε-
σωτερικών.

6. Η Επιτροπή συγκροτείται µε Απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών. Με την ίδια Απόφαση ορίζεται ο χρό-
νος περάτωσης του έργου της, οι Ειδικοί Εισηγητές και
τα µέλη της Γραµµατείας της Επιτροπής, και ρυθµίζονται
θέµατα που αναφέρονται στη λειτουργία, στη διοικητική
µέριµνα και στη γραµµατειακή υποστήριξή της, καθώς
και κάθε άλλο ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου.

7. Με την Απόφαση της παραγράφου 6 του παρόντος
άρθρου, προς επιτάχυνση του έργου της Επιτροπής, δύ-
ναται να ορίζεται η λειτουργία υποεπιτροπών, µε συµµε-
τοχή ορισµένων µόνο εκ των µελών της Επιτροπής και
µε έργο εστιαζόµενο σε συγκεκριµένες θεµατικές ε-
ντασσόµενες σε κάθε περίπτωση στο έργο της Επιτρο-
πής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµικών δύναται να καθορίζεται, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, αποζηµίωση των µελών της Επιτρο-
πής, των Ειδικών Εισηγητών και των µελών της Γραµµα-
τείας της, καθώς και ο τρόπος καταβολής της.

9. Το σχέδιο του «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,
που θα συντάξει η Επιτροπή, θα υποβληθεί στη Βουλή
για να κυρωθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρ-
θρο 76 παρ. 6 του Συντάγµατος.

10. Οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 283 του
ν. 3852/2010, ως ισχύουν, και η παρ. 2 του άρθρου 14 του
ν. 4018/2011, ως ισχύει, καταργούνται.

Άρθρο 23

Στον τίτλο και στο α΄ εδάφιο του άρθρου 7 του
ν. 4111/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, µετά
τις λέξεις «των Υπουργείων» προστίθενται οι λέξεις
«και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Η ισχύς
του παρόντος αρχίζει από την 1.9.2014.

Άρθρο 24

1.α. To πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 51 του
ν. 4257/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Πάσης φύσεως ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους
δήµους και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αυτών
δύνανται να ρυθµίζονται και να καταβάλονται ως ακο-
λούθως.»
β. Στο τέλος της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1 του άρθρου

51 του ν. 4257/2014 µετά τις λέξεις «σχετικών διατάξε-
ων του ν. 3801/2009» προστίθεται η φράση «τηρουµέ-
νων πάντοτε των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παρ.
2 του παρόντος άρθρου».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 51 του
ν. 4257/2014 αντικαθίσταται η φράση «µέχρι τη δηµοσί-
ευση του παρόντος νόµου» µε τη φράση «έως
30.10.2014».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4257/2014 αντικαθί-
σταται ως ακολούθως:

«Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθµιση υ-
ποβάλλεται στον οικείο δήµο ή το νοµικό πρόσωπο δη-
µοσίου δικαίου αυτού το αργότερο έως τις 30.11.2014.
Επί των αιτήσεων αποφαίνονται, για µεν τις οφειλές
προς το δήµο η οικεία οικονοµική επιτροπή, για δε τις ο-
φειλές προς το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου το οι-
κείο διοικητικό συµβούλιο, µετά από σχετική εισήγηση
του προϊσταµένου της οικείας οικονοµικής υπηρεσίας,
σε αµφότερες των ανωτέρω περιπτώσεων. »

Άρθρο 25

1. Οφειλές προς τις Δηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευ-
σης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), οι οποίες έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσµες έως τις 30.9.2014, δύνανται να ρυθµίζο-
νται, κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του οικείου
διοικητικού συµβουλίου, µε την οποία καθορίζεται ο α-
ριθµός των δόσεων ανάλογα µε το ποσό της οφειλής, τα
ποσοστά απαλλαγής από τις προβλεπόµενες προσαυξή-
σεις εκπρόθεσµης καταβολής, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια η οποία δεν ρυθµίζεται στο παρόν άρ-
θρο.

2. Τα προβλεπόµενα, στην απόφαση της προηγούµε-
νης παραγράφου, ποσοστά απαλλαγής τελούν απαραι-
τήτους σε αντιστρόφως ανάλογη σχέση µε τον αριθµό
των δόσεων. Στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της ο-
φειλής παρέχεται υποχρεωτικά απαλλαγή κατά εκατό
τοις εκατό (100%) από τις προβλεπόµενες προσαυξή-
σεις εκπρόθεσµης καταβολής.

3. Ο αριθµός των δόσεων της ρύθµισης δεν µπορεί να
είναι µεγαλύτερος από σαράντα (40) ενώ η κάθε δόση
δεν µπορεί να είναι µικρότερη από σαράντα (40) ευρώ.

4. Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθµιση υ-
ποβάλλεται στη Δηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Α-
ποχέτευσης το αργότερο έως τις 14.11.2014. Για την υ-
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παγωγή στη ρύθµιση το αίτηµα εξετάζεται από τον Γενι-
κό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α., κατόπιν σχετικής εισήγησης
του προϊσταµένου της οικείας οικονοµικής υπηρεσίας.

5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την ψή-
φισή του.

Άρθρο 26

1. Στους φορείς των ΟΤΑ, που έχουν κατακυρωθεί από
τη Δικαιούχο Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης Α.Ε. ως ανάδοχοι των πράξεων «Ενέρ-
γειες στήριξης ηλικιωµένων και λοιπών ατόµων που χρή-
ζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιµότητας
των εµµέσως ωφελούµενων ατόµων» του Ε.Π.ΑΝ.ΑΔ.
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και εκκρεµεί η υπογρα-
φή των σχετικών συµβάσεων, παρατείνονται οι συµβά-
σεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του απασχο-
λούµενου στο πρόγραµµα προσωπικού, από τη λήξη
τους µέχρι τη συµβασιοποίηση µε την E.E.T.A.A. Α.Ε.,
κατ’ εξαίρεση του άρθρου 17 του ν. 3870/2010, όπως ι-
σχύει.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορεί
να διατίθεται από τους πόρους του άρθρου 259 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87) ποσό για την καταβολή της µισθο-
δοσίας του ανωτέρω προσωπικού, για το χρονικό διά-
στηµα από 1.1.2014 έως τη συµβασιοποίηση µε την
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στο πλαίσιο των ανωτέρω πράξεων.

Άρθρο 27

Η παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των
εργαζοµένων κατά την εργασία, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα από τις διατάξεις του ν. 3850/2010, είναι δυνατή η
σύναψη από τους ΟΤΑ, εφόσον ο φορέας δεν διαθέτει
τακτικό προσωπικό για την αντιµετώπιση της ανάγκης
αυτής, συµβάσεων µίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις
του άρθρου 6 του ν. 2527/1997) µε ιατρό εργασίας και
τεχνικό ασφαλείας ή δηµοσίων συµβάσεων παροχής υ-
πηρεσιών (της παρ. 2δ του άρθρου 15 του ν. 4281/2014)
µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υ-
πηρεσίες. Νοµίµως έχουν καταρτιστεί συµβάσεις µίσθω-
σης έργου ή παροχής υπηρεσιών µεταξύ ΟΤΑ και ιδιω-
τών για τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζοµένων βάσει των διατάξεων του ν. 3850/2010, κα-
θώς και του προϊσχύσαντος ν. 1568/1985.»

Άρθρο 28

1. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατι-
κής Αλλαγής δύναται µε απόφασή του να προκηρύσσει
δράσεις χρηµατοδοτούµενες από το Πρόγραµµα Δηµο-
σίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), που αφορούν στην αντικατά-
σταση συστηµάτων θέρµανσης µε καύσιµο πετρέλαιο α-
πό συστήµατα θέρµανσης φυσικού αερίου στον οικιακό
τοµέα, µε στόχο τη µείωση της ενεργειακής κατανάλω-
σης και τον περιορισµό των αέριων εκποµπών ρύπων.
Φορέας χρηµατοδότησης των δράσεων ορίζεται το Υ-
πουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλ-
λαγής. Στην απόφαση καθορίζεται το αντικείµενο των
δράσεων, οι ωφελούµενοι, οι διαδικασίες υλοποίησης
και πιστοποίησης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ειδικότε-
ρο, τεχνικό ή λεπτοµερειακό ζήτηµα σχετικό µε την ε-
φαρµογή τους.

2. Στο πλαίσιο εφαρµογής των ως άνω δράσεων δύνα-
νται να ορίζονται στην απόφαση της παραγράφου 1 ως
φορείς υποδοχής των αιτήσεων για ένταξη στις δράσεις,
ως φορείς πιστοποίησης της αντικατάστασης του συστή-
µατος θέρµανσης ή/και ως φορείς της καταβολής της
χρηµατοδότησης, οι Εταιρίες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ)
στις περιοχές ευθύνης τους, µε την ιδιότητά τους ως
διαχειριστές του δικτύου διανοµής φυσικού αερίου. Στην
περίπτωση αυτή, στην ίδια απόφαση προβλέπεται και ο
Φορέας Ελέγχου για την πιστοποίηση της τήρησης των
όρων και προϋποθέσεων των δράσεων από τις εν λόγω
Εταιρίες Παροχής Αερίου.

3. Για όσες από τις ανωτέρω εργασίες αντικατάστα-
σης συστηµάτων θέρµανσης µε καύσιµο πετρέλαιο από
συστήµατα θέρµανσης φυσικού αερίου απαιτείται, σύµ-
φωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις, η έγκρι-
ση εκτέλεσης εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας, ο Υ-
πουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλ-
λαγής δύναται µε απόφασή του να τις εξαιρεί από την υ-
ποχρέωση αυτή.

4. Στην περίπτωση ορισµού Εταιριών Παροχής Αερίου
(ΕΠΑ) για την άσκηση αρµοδιοτήτων, σύµφωνα µε την
παράγραφο 2, δύναται να καθορίζονται µε κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγω-
νιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατι-
κής Αλλαγής οι αναγκαίες λεπτοµέρειες όσον αφορά
στη χρηµατοδότηση των ανωτέρω φορέων από το ΠΔΕ
για την υλοποίηση των δράσεων. Με την ίδια απόφαση
είναι δυνατόν να ορίζεται αποζηµίωση προς τους ανωτέ-
ρω φορείς, ως ποσοστό του προϋπολογισµού των δρά-
σεων που διαχειρίζονται, το οποίο δεν δύναται να ξεπερ-
νά το 2% του προϋπολογισµού των δράσεων για την κά-
λυψη των εξόδων τους, ανάλογα µε το εύρος των εργα-
σιών που αναλαµβάνουν. 

Άρθρο 29
Δαπάνες µεταφοράς µαθητών δηµόσιων σχολείων

Δαπάνες µεταφοράς µαθητών δηµόσιων σχολείων, οι
οποίες πραγµατοποιούνται από την έναρξη του σχολι-
κού έτους 2014-2015 (11.9.2014) µέχρι τη σύναψη της
οικείας σύµβασης µεταφοράς και πάντως όχι πέραν απο-
κλειστικού χρονικού διαστήµατος δύο (2) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, καταβάλλονται νόµιµα, ε-
φόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει µε σχετική
πράξη του την εκτέλεση της µεταφοράς των µαθητών
και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύµφω-
νο µε τους όρους και το περιεχόµενο της οικείας σύµβα-
σης µεταφοράς µαθητών του ιδίου σχολικού έτους.

Άρθρο 30

1. Το άρθρο 146Α του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλ-
ληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως ισχύει, α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 146Α
Συγκρότηση και λειτουργία Δευτεροβάθµιου

Πειθαρχικού Συµβουλίου

1. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο συγκρο-
τείται µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθ-
µισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, λειτουργεί σε
τρία τµήµατα και αποτελείται από:
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α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται από τον Πρό-
εδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
β) έξι (6) Νοµικούς Συµβούλους του Κράτους µε ισά-

ριθµους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται από
τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
γ) δύο (2) εν ενεργεία προϊσταµένους γενικών διευ-

θύνσεων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης µε δύο (2) αναπληρω-
τές τους εν ενεργεία προϊσταµένους γενικών διευθύν-
σεων ή διευθύνσεων του ίδιου Υπουργείου,
δ) τον προϊστάµενο της γενικής διεύθυνσης που είναι

αρµόδια για θέµατα προσωπικού του Υπουργείου στο ο-
ποίο υπάγεται η υπηρεσία ή το οποίο εποπτεύει την υπη-
ρεσία ή το Ν.Π.Δ.Δ. όπου διαπράχθηκε το πειθαρχικό πα-
ράπτωµα, µε αναπληρωτή του άλλον προϊστάµενο γενι-
κής διεύθυνσης ή διεύθυνσης του ίδιου ως άνω Υπουρ-
γείου, οριζόµενους πριν από την έναρξη της θητείας µε
απόφαση του οικείου Υπουργού. Όταν η πειθαρχική υπό-
θεση αφορά υπάλληλο Περιφέρειας, στο Συµβούλιο µε-
τέχει ο προϊστάµενος γενικής διεύθυνσης της Περιφέ-
ρειας Αττικής, που είναι αρµόδιος για θέµατα προσωπι-
κού, οριζόµενος µε απόφαση του Περιφερειάρχη Αττι-
κής. Προκειµένου για υπαλλήλους Αποκεντρωµένης Δι-
οίκησης ή Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από τον Γενικό
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης στο Δευτερο-
βάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο µετέχει προϊστάµενος γε-
νικής διεύθυνσης µε τον αναπληρωτή του προϊστάµενο
γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης του Υπουργείου Διοι-
κητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης και
ε) δύο (2) προϊσταµένους γενικών διευθύνσεων δήµων

από τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττι-
κής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, µε τους
αναπληρωτές τους, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον
Πρόεδρο του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου,
ύστερα από κλήρωση, κατ’ ανάλογη εφαρµογή της παρ.
9 του άρθρου 146Β.
Γραµµατέας των τριών τµηµάτων είναι υπάλληλος, κα-

τηγορίας ΠΕ του Τµήµατος Πειθαρχικής Ευθύνης και Δε-
οντολογίας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που ορίζεται µε τρεις
αναπληρωτές υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ, του ίδιου
Τµήµατος µε την απόφαση ορισµού µελών.

2. Το πρώτο και δεύτερο τµήµα αποτελούνται έκαστο
από:
α) τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού

Συµβουλίου αναπληρούµενο από τον αρχαιότερο των ο-
ρισθέντων Νοµικών Συµβούλων του Κράτους,
β) δύο (2) Νοµικούς Συµβούλους του Κράτους µε τους

αναπληρωτές τους,
γ) ένα τακτικό µέλος της περίπτωσης γ΄ της προηγού-

µενης παραγράφου, αναπληρούµενο από το αναπληρω-
µατικό του µέλος και
δ) το τακτικό µέλος της περίπτωσης δ΄ της προηγού-

µενης παραγράφου, αναπληρούµενο από το αναπληρω-
µατικό του µέλος.

3. Το τρίτο τµήµα είναι αρµόδιο για τις πειθαρχικές υ-
ποθέσεις του µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου προσωπικού των δήµων και των νοµικών προσώ-
πων δηµοσίου δικαίου αυτών και αποτελείται από:
α) τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού

Συµβουλίου, µε τον αναπληρωτή του, αντιπρόεδρο ή νο-

µικό σύµβουλο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ο
οποίος ασκεί καθήκοντα παράλληλα των κυρίων καθηκό-
ντων του,
β) δύο (2) Νοµικούς Συµβούλους του Κράτους µε τους

αναπληρωτές τους και 
γ) τα τακτικά µέλη της περίπτωσης ε΄ της προηγούµε-

νης παραγράφου, αναπληρούµενα από τα αναπληρωµα-
τικά τους µέλη.
Τα µέλη των τριών τµηµάτων µε τον Γραµµατέα και

τους αναπληρωτές τους ορίζονται µε απόφαση του Προ-
έδρου του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου.

4. Τα µέλη του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβου-
λίου µαζί µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται για θη-
τεία δύο (2) ετών που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, µε από-
φαση που εκδίδεται κατά το Δεκέµβριο του προηγούµε-
νου έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους απαγορεύ-
εται η αντικατάσταση µελών, εκτός αν συντρέχουν απο-
δεδειγµένα σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι.

5. Τα τακτικά µέλη των περιπτώσεων α΄ και β΄ της πα-
ραγράφου 1 είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλη-
σης στο Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο. Η θητεία
τους σε αυτό θεωρείται χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας
τους στις οργανικές τους θέσεις και στο βαθµό τον ο-
ποίο κατέχουν, για όλες τις συνέπειες. Τα ανωτέρω µέλη
µπορούν να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της Ολοµέ-
λειας, των Τµηµάτων και των λοιπών συλλογικών οργά-
νων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Με-
ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικο-
νοµικών καθορίζεται αποζηµίωση των τακτικών µελών
του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, καθώς
και των αναπληρωµατικών µελών ανάλογα µε τις συνε-
δριάσεις στις οποίες µετείχαν, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.

7. Για τη διαδικασία ενώπιον του Δευτεροβάθµιου Πει-
θαρχικού Συµβουλίου εφαρµόζονται αναλόγως οι διατά-
ξεις των άρθρων 136,137,138,139 και 140 του παρόντος.

8. Τα πειθαρχικά συµβούλια είναι υποχρεωµένα να ε-
νηµερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα το Δευτερο-
βάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο για την πορεία και την έ-
κβαση των πειθαρχικών υποθέσεων, από την εισαγωγή
τους σε αυτά µέχρι την έκδοση της πειθαρχικής απόφα-
σης.

9. Με απόφαση του Προέδρου του Δευτεροβάθµιου
Πειθαρχικού Συµβουλίου ασκείται πειθαρχική δίωξη ενώ-
πιον του Συµβουλίου αυτού κατά των µελών των πειθαρ-
χικών συµβουλίων που δεν είναι δικαστές και τα οποία
παραβαίνουν τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 122
του παρόντος, καθώς και τις διατάξεις της προηγούµε-
νης παραγράφου. Για τα µέλη των πειθαρχικών συµβου-
λίων που είναι δικαστές ισχύει για την παραποµπή τους
το άρθρο 91 παρ. 3 του Συντάγµατος.

10. Η γραµµατειακή υποστήριξη του Δευτεροβάθµιου
Πειθαρχικού Συµβουλίου γίνεται από υπαλλήλους του
Τµήµατος Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας του Υ-
πουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, επιφορτισµένους κυρίως µε τα καθήκο-
ντα αυτά, τα οποία περιλαµβάνουν: α) την τήρηση πρω-
τοκόλλου εισερχοµένης και εξερχοµένης αλληλογρα-
φίας, β) τη διακίνηση της αλληλογραφίας, γ) τη µέριµνα
για την τήρηση των ηµερησίων διατάξεων, των Πρακτι-
κών του Συµβουλίου και της αποστολής των φακέλων υ-
ποθέσεων στις ενδιαφερόµενες υπηρεσίες, δ) την τήρη-
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ση αρχείου των εκδικαζόµενων υποθέσεων, ε) την τήρη-
ση αρχείου επί της πορείας και της έκβασης των πειθαρ-
χικών υποθέσεων που παραπέµπονται στα πειθαρχικά
συµβούλια, στ) τη στατιστική επεξεργασία των στοιχεί-
ων.

11. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο λειτουρ-
γεί αποκλειστικά ως πειθαρχικό µε την επιφύλαξη του
άρθρου 95. Κρίνει σε δεύτερο βαθµό, κατά το νόµο και
την ουσία και κατ’ εξαίρεση σε πρώτο και τελευταίο βαθ-
µό όταν αυτό προβλέπεται. Το Συµβούλιο αυτό λειτουρ-
γεί και ως πειθαρχικό συµβούλιο των ανωτάτων υπαλλή-
λων του Δηµοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. και κρίνει σε πρώτο
και τελευταίο βαθµό.

12. Ο υπάλληλος µπορεί να παρίσταται ενώπιον του
Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου που κρίνει
πειθαρχική του υπόθεση αυτοπροσώπως ή µε συµπαρά-
σταση δικηγόρου ή µόνο δια δικηγόρου.

13. Στο Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο ως ει-
σηγητές ορίζονται, µε πράξη του Προέδρου, µόνο µέλη
αυτού, τακτικά ή αναπληρωµατικά. Τα τµήµατα του Δευ-
τεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου βρίσκονται σε α-
παρτία όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον µέλη
τους, στα οποία απαραιτήτως πρέπει να περιλαµβάνεται
ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Σε περίπτωση ισοψη-
φίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν σχηµατι-
σθούν περισσότερες από δύο γνώµες, όσοι ακολουθούν
την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε µία α-
πό τις επικρατέστερες.

14. Η ψηφοφορία των µελών των συµβουλίων γίνεται
κατά σειρά αντίστροφη από εκείνη της απόφασης ορι-
σµού τους. Δεν επιτρέπεται η αποχή από την ψηφοφορία
ή η λευκή ψήφος. 

15. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ-
ρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται
ο ειδικότερος τρόπος λειτουργίας του Δευτεροβάθµιου
Πειθαρχικού Συµβουλίου, όπως ενδεικτικά ο τόπος και ο
χρόνος συνεδρίασης, η εν γένει γραµµατειακή υποστή-
ριξη αυτού, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια εφαρ-
µογής του παρόντος άρθρου.

16. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται από το παρόν άρ-

θρο ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις περί συλλογικών ορ-
γάνων του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).»

2. Η παρ. 3 και η παρ. 6 του άρθρου πέµπτου του
ν. 4057/2012 (Α΄ 54) καταργούνται και οι παράγραφοι 4
και 5 αναριθµούνται σε παράγραφο 3 και παράγραφο 4
αντίστοιχα.

Άρθρο 31

1. Στο τέλος του άρθρου 7 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), ό-
πως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως
εξής:

«Η κατά τα ανωτέρω παραµονή στην υπηρεσία Προϊ-
σταµένου Γενικής Διεύθυνσης δύναται να αίρεται µε α-
πόφαση του αρµόδιου οργάνου σε περίπτωση κατάργη-
σης ή συγχώνευσης ή εν γένει αναδιοργάνωσης των ορ-
γανικών µονάδων του Υπουργείου προ της τοποθέτησης
µεταβατικά των προϊσταµένων στις νέες οργανικές µο-
νάδες, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, οπότε και ο
υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως.»

2. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 162 του Υπαλλη-
λικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε µε
τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4275/2014, προστίθεται
εδάφιο ως εξής:

«Οι συνεδριάσεις των Συµβουλίων αυτών δύνανται να
πραγµατοποιούνται και στην έδρα του Α.Σ.Ε.Π..» 

Άρθρο 32

Χρηµατικές αξιώσεις των οργανισµών τοπικής αυτοδι-
οίκησης που αφορούν σε απόδοση φόρων, τελών, δικαι-
ωµάτων και εισφορών και προκύπτουν εξαιτίας µη υπο-
βολής από τους υπόχρεους των αναγκαίων στοιχείων
για τη βεβαίωσή τους ή υποβολής ανακριβών ή ελλιπών
στοιχείων ή λανθασµένα βεβαιωµένων οφειλών, βεβαιώ-
νονται σε βάρος των υπόχρεων εντός εικοσαετίας από
τη λήξη του οικονοµικού έτους που δηµιουργήθηκε η
σχετική υποχρέωση προς καταβολή τους, χωρίς την επι-
βολή προσαυξήσεων.
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Άρθρο 33
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από την 1η Ιανουα-
ρίου 2015.
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