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Αριθ. Εγκυκλίου: 26 

 
 
ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων των ν. 4255/2014 (Α΄ 89) και ν. 3023/2002 (Α΄ 

146) ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, της 26ης Μαΐου 2019.  

 
Εισαγωγικά  

Οι εκλογές για την ανάδειξη για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, της 26ης Μαΐου 2019 διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4255/2019 «Εκλογή 

µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 89) και του ν. 3023/2002 

«Χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων από το κράτος. 'Έσοδα και δαπάνες, προβολή, 

δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των υποψήφιων 

βουλευτών» (Α΄ 146).  

Η παρούσα εκδίδεται µε σκοπό την ενηµέρωση των πολιτικών κοµµάτων και των 

συνασπισµών πολιτικών κοµµάτων αλλά και των υποψηφίων. Η έκδοσή της, δε, κρίνεται 

αναγκαία καθώς έχουν επέλθει τροποποιήσεις στο προϊσχύσαν νοµικό πλαίσιο µε την 

ενσωµάτωση διατάξεων. Ενδεικτικά αναφέρεται η ποσόστωση ανά φύλο στην κατάρτιση των 

συνδυασµών, η ρητή υποχρέωση όλων των υποψηφίων για άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού 

κλπ. 
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Α. ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ-ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΩΝ 
∆ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟ∆ΩΝ  

 
Προεκλογική περίοδος: Με τη δηµοσίευση του πδ/τος για τον ορισµό της ηµέρας 

διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, ξεκινάει η προεκλογική περίοδος. Εν προκειµένω, η ηµέρα διεξαγωγής και η 

διάρκεια της ψηφοφορίας ορίστηκε µε το π.δ. 38/2019, το οποίο εκδόθηκε στις 24/4/2019 

(ΦΕΚ Α’ 64). 

Κατά την προεκλογική περίοδο προκύπτουν υποχρεώσεις για τους συνδυασµούς και 

τους υποψηφίους, αναφορικά µε τις δαπάνες και την προβολή τους. Εξ αρχής λαµβάνεται 

υπόψη ότι, πλέον, οι υποψήφιοι εκλέγονται µε σταυρό προτίµησης και ως εκ τούτου 

εφαρµόζονται κατ’ αναλογία γι’ αυτούς οι διατάξεις του ν. 3023/2002. 

Περίοδος ελέγχου προεκλογικών δαπανών και εσόδων: Όπου στο ν.3023/2002 

γίνεται αναφορά στην «περίοδο ελέγχου προεκλογικών δαπανών», νοείται η «περίοδος ελέγχου 

προεκλογικών δαπανών και εσόδων» [παρ.3 άρθρο 36 του ν.4472/2017 (Α΄ 74)], καθώς στην 

περίοδο ελέγχου των προεκλογικών δαπανών εντάσσεται ο έλεγχος, όχι µόνο των 

προεκλογικών δαπανών, αλλά και των εσόδων, στα οποία εξ ορισµού περιλαµβάνονται και οι 

δωρεές καθώς και κάθε είδους χρηµατοδότηση που λαµβάνουν τα κόµµατα, οι 

συνασπισµοί κοµµάτων και οι υποψήφιοι (παρ.2  άρθρο 36 του ν.4472/2017). Ειδικότερα, 

σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 1 περ. δ) υποπερ. δα), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 

112 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), ως περίοδος ελέγχου προεκλογικών δαπανών και εσόδων 

ορίζεται «το χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών πριν από την προκήρυξη των τακτικών γενικών 

βουλευτικών εκλογών ή των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τα ελεγχόµενα πρόσωπα των υποπεριπτώσεων ιδα` και ιδε` της 

περίπτωσης ιδ`, και το χρονικό διάστηµα από την ανακήρυξη των υποψηφίων, για τα 

ελεγχόµενα πρόσωπα της υποπερίπτωσης ιδβ` της περίπτωσης ιδ` της παρ. 1 του άρθρου 1 

του ν. 3023/2002, όπως ισχύουν, έως και δύο (2) µηνών µετά τη διενέργεια των τακτικών 

γενικών βουλευτικών εκλογών ή των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Συνεπώς, η περίοδος ελέγχου των προεκλογικών δαπανών και 

εσόδων επιµηκύνεται πλέον κατά δύο µήνες µετά τη διενέργεια των εκλογών για την 

ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 

Β. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ 

 

Για την κατάρτιση και ανακήρυξη συνδυασµών εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 

του ν. 4255/2014. ∆ικαίωµα υποβολής πρότασης υποψηφίων έχουν µόνο τα κόµµατα ή οι 
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συνασπισµοί συνεργαζόµενων κοµµάτων. Στους συνασπισµούς συνεργαζόµενων κοµµάτων 

µπορούν να συµµετέχουν και πολιτικές κινήσεις που δεν αποτελούν πολιτικό κόµµα. 

Οι υποψήφιοι συµµετέχουν στην εκλογή σε συνδυασµό, ο οποίος καταρτίζεται από το 

κόµµα ή το συνασπισµό συνεργαζόµενων κοµµάτων που τους προτείνει. 

 

Για τις προσεχείς εκλογές η προθεσµία των 12 ηµερών µετά την έναρξη της 

προεκλογικής περιόδου, για την υποβολή δηλώσεων των συνδυασµών των 

υποψηφίων στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου λήγει την 6η Μαΐου 2019.  

 

Η πρόταση κάθε κόµµατος ή συνασπισµού συνεργαζόµενων κοµµάτων, που αποτελεί 

το συνδυασµό του κόµµατος ή του συνασπισµού συνεργαζόµενων κοµµάτων, περιλαµβάνει 

υποψηφίους των οποίων ο αριθµός δεν µπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθµού των 

συνολικά εκλεγοµένων, δηλαδή µέχρι και σαράντα δυο (42) υποψηφίους. 

Για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασµών κοµµάτων ή συνασπισµού 

συνεργαζόµενων κοµµάτων, ο αριθµός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να 

ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε το 40% του συνολικού αριθµού των 

υποψηφίων τους, αντιστοίχως. 

Οι υποψήφιοι αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο του κόµµατος ή του συνασπισµού 

συνεργαζόµενων κοµµάτων κατά αλφαβητική σειρά του επωνύµου τους.  

Στην πρόταση κάθε συνδυασµού επισυνάπτεται γραµµάτιο ∆ηµόσιας Οικονοµικής 

Υπηρεσίας για την κατάθεση χρηµατικού ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €), η 

έλλειψη του οποίου καθιστά την πρόταση απαράδεκτη. 

Σηµείωση: Το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στα κόµµατα ή τους συνασπισµούς 

συνεργαζόµενων κοµµάτων, των οποίων οι συνδυασµοί έλαβαν ποσοστό τρία τοις εκατό 

(3%) τουλάχιστον του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων σε ολόκληρη την Επικράτεια ή 

µία τουλάχιστον έδρα µέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 Για κάθε υποψήφιο επισυνάπτεται γραµµάτιο ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας 

για κατάθεση χρηµατικού ποσού εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €).  

 

 

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ       

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Για τον έλεγχο των οικονοµικών των συνδυασµών και των υποψηφίων µελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρµόδια είναι η Επιτροπή Ελέγχου των ∆ηλώσεων Περιουσιακής 
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Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003, όπως ισχύει. Στην Επιτροπή αυτή, επίσης, 

περιέρχονται τυχόν καταγγελίες εκλογικών παραβάσεων.  

Όπου στο παρόν κείµενο αναφέρεται η φράση «Επιτροπή Ελέγχου» νοείται η Επιτροπή 

Ελέγχου των ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 

 
 

∆. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ  
 
 

Έσοδα και δαπάνες συνδυασµών 
 

Έσοδα πολιτικών κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 

3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε το άρθρο 1 του ν. 4304/2014 και συµπληρώθηκε µε το 

άρθρο 36 παρ. 4 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), είναι: 

α) Τα ποσά που συγκεντρώνουν τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί κοµµάτων από 

πάσης φύσης οικονοµική ενίσχυση από κάθε πηγή και ιδίως από τακτικές και έκτακτες εισφορές 

µελών, βουλευτών, υποστηρικτών, ψηφοφόρων και φίλων, οικονοµικές εξορµήσεις, δωρεές, 

δάνεια, µερίσµατα, τόκους, την εκµετάλλευση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους ή 

οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου και της 

περιόδου ελέγχου των προεκλογικών δαπανών και εσόδων και 

β) Η κρατική χρηµατοδότηση.  

 

∆απάνες πολιτικών κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων, για την κάλυψη των 

αναγκών τους κατά την προεκλογική περίοδο, είναι τα πάσης φύσεως και προέλευσης ποσά 

που διαθέτουν τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί κοµµάτων για την αντιµετώπιση κάθε 

είδους αναγκών τους κατά τη διάρκεια της περιόδου ελέγχου των προεκλογικών δαπανών.  

Οι δαπάνες αποδεικνύονται µε ταµειακές αποδείξεις, τιµολόγια, τραπεζικές επιταγές 

εµβάσµατα και κάθε άλλο πρόσφορο µέσο, ώστε να πιστοποιείται εµφανώς το πρόσωπο του 

χρηµατοδότη. 

Ανώτατο ύψος των εκλογικών δαπανών των πολιτικών κοµµάτων: Το ανώτατο 

ύψος των εκλογικών δαπανών πολιτικών κοµµάτων και συνασπισµών, που συµµετέχουν σε 

εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις οποίες 

συνυπολογίζεται και η αξία των αποτιµώµενων παροχών και διευκολύνσεων, δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνει σε ποσό το είκοσι τοις εκατό (20%) της τελευταίας κάθε φορά καταβληθείσας σε 

όλα τα κόµµατα τακτικής χρηµατοδότησης 

 

 ∆ιακίνηση εσόδων και δαπανών πολιτικών κοµµάτων και συνασπισµών 

κοµµάτων 
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Όλα τα έσοδα και τα έξοδα κάθε πολιτικού κόµµατος και συνασπισµού κοµµάτων, 

διακινούνται υποχρεωτικά µέσω ενός έως τριών τραπεζικών λογαριασµών που τηρούνται 

αποκλειστικά σε έως τρία ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα εδρεύοντα και εγκατεστηµένα στην 

Ελληνική Επικράτεια. Απαγορεύεται το άνοιγµα και η διατήρηση άλλων τραπεζικών 

λογαριασµών, εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.  

Οι λογαριασµοί γνωστοποιούνται, εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από το άνοιγµά 

τους, στην Επιτροπής Ελέγχου.  

Υπόδειγµα εντύπου γνωστοποίησης είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της Επιτροπής 

(https://epitropielegxou.parliament.gr). 

Κατ’ εξαίρεση και έως το ποσό των 20.000€ ετησίως, κάθε πολιτικό κόµµα και 

συνασπισµός κοµµάτων µπορεί να πραγµατοποιεί πληρωµές προς τρίτους, για την κάλυψη των 

δαπανών του, κάνοντας χρήση µετρητών, δηλαδή χωρίς χρήση των τραπεζικών λογαριασµών 

του. Σε κάθε περίπτωση, οι συναλλαγές µε µετρητά θα πρέπει να συνοδεύονται από τις 

αντίστοιχες αποδείξεις, τιµολόγια και συναφή παραστατικά που αποδεικνύουν τη δαπάνη.  

Σηµειώνεται ότι κάθε ιδιωτική χρηµατοδότηση που υπερβαίνει το ποσό των 

πεντακοσίων ευρώ (500€) διενεργείται υποχρεωτικά µόνο µέσω των τραπεζικών λογαριασµών, 

µε υποχρεωτική αναγραφή των στοιχείων του χρηµατοδότη. 

 

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

Έσοδα υποψηφίων 

Έσοδα υποψηφίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η πάσης φύσεως οικονοµική 

ενίσχυση που συγκεντρώνουν από κάθε είδους πηγή και ιδίως από υποστηρικτές, ψηφοφόρους 

και φίλους, οικονοµικές εξορµήσεις, δωρεές, δάνεια, µερίσµατα, τόκους, την εκµετάλλευση της 

κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της 

περιόδου ελέγχου των προεκλογικών δαπανών. 

 

 Εκλογικές δαπάνες υποψηφίων  

Εκλογικές δαπάνες υποψηφίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι τα ποσά που 

καταβάλλονται για τις ανάγκες των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της περιόδου ελέγχου των 

προεκλογικών δαπανών, καθώς και κάθε είδους προσφορές, δωρεές, αποτιµώµενες σε χρήµα 

παροχές σε είδος και διευκολύνσεις, αµειβόµενη εργασία προς αυτούς, κάθε ποσό που 

καταβάλλεται για τη µίσθωση αιθουσών και πολιτικών γραφείων, την αγορά, έκδοση, 

κυκλοφορία και διακίνηση εντύπων, την καταχώριση και προβολή µηνυµάτων από τον τύπο και 

την παροχή κάθε µορφής υπηρεσιών από επιχειρήσεις διαφηµίσεων, τύπου και δηµοσίων 

σχέσεων. 
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Οι δαπάνες αποδεικνύονται µε ταµειακές αποδείξεις, τιµολόγια, τραπεζικές επιταγές, 

εµβάσµατα και κάθε άλλο πρόσφορο µέσο, ώστε να πιστοποιείται εµφανώς το πρόσωπο του 

χρηµατοδότη. 

Ανώτατο όριο δαπανών ανά υποψήφιο 

Το ανώτατο όριο δαπανών για κάθε υποψήφιο καθορίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της παρ. 6 του άρθρ. 112 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), στο ύψος που ισχύει κάθε φορά για τους 

υποψήφιους βουλευτές στη µεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας, δηλαδή της Β3 Νότιου 

Τοµέα Αθηνών και ανέρχεται σε εβδοµήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000€),  

Τραπεζικοί λογαριασµοί υποψηφίων  

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 38 του ν. 4472/2017 προβλέπεται µε σαφήνεια ότι οι 

υποψήφιοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εντός προθεσµίας δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από 

την υποβολή της υποψηφιότητας τους, ανοίγουν υποχρεωτικά έναν τραπεζικό λογαριασµό, 

µέσω του οποίου κινούν όλα τα έσοδα και τις δαπάνες τους. Με την πρόβλεψη αυτή καθίσταται 

σαφής η υποχρέωση των υποψηφίων για το άνοιγµα λογαριασµού, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή 

απουσίας εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο ελέγχου προεκλογικών δαπανών και εσόδων. 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του ν.4472/2017 εισάγεται πρόβλεψη αντίστοιχη 

µε αυτή του άρθρου 37 και για τους υποψήφιους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι 

οποίοι, αποκλειστικά προς κάλυψη των εξόδων τους, µπορούν να πραγµατοποιούν πληρωµές 

προς τρίτους χωρίς χρήση του λογαριασµού τους, εφόσον το ποσό δεν υπερβαίνει τα 

πεντακόσια ευρώ  (500€) για όλη τη διάρκεια της περιόδου ελέγχου των προεκλογικών 

δαπανών και εσόδων. 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν το άνοιγµα του τραπεζικού 

λογαριασµού, αυθηµερόν, στην Επιτροπή Ελέγχου, σύµφωνα µε το υπόδειγµα 

γνωστοποίησης που είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της Επιτροπής  

(https://epitropielegxou.parliament.gr).  

 Οι υποψήφιοι υποχρεούται, επίσης, να γνωστοποιήσουν και όλους τους άλλους 

λογαριασµούς στους οποίους είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι, σε πιστωτικό ίδρυµα εδρεύον 

στην Ελλάδα  ή το εξωτερικό. 

Κατάθεση στο λογαριασµό επιτρέπεται µόνο εφόσον υπάρξει προηγούµενη συναίνεση 

το υποψηφίου και διενεργείται µόνο επώνυµα, µε ευθύνη της τράπεζας ως προς τη διαπίστωση 

των στοιχείων του ταυτότητας του καταθέτη. 

  

ΣΤ. Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ  

 

Με την τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 3023/2002 µε την παρ. 1  του άρθρο 36 του 
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ν. 4472/2017, σηµειώνεται ότι η ιδιωτική χρηµατοδότηση είναι η οικονοµική ενίσχυση 

οποιασδήποτε µορφής που παρέχεται σε δικαιούχους χρηµατοδότησης, δηλαδή πολιτικά 

κόµµατα/συνασπισµούς προέρχεται µόνο από φυσικά πρόσωπα. 

Για ποσά που υπερβαίνουν το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ, η χρηµατοδότηση 

των κοµµάτων διενεργείται υποχρεωτικά µόνο µέσω των τραπεζικών λογαριασµών που 

διατηρούν, µε υποχρεωτική αναγραφή των στοιχείων ταυτότητας του χρηµατοδότη (παρ. 2 

άρθρο 39 ν. 4472/2017). 

Απαγορεύεται η χρηµατοδότηση και κάθε είδους παροχές προς κόµµατα και 

συνασπισµούς κοµµάτων (παρ. 4 άρθρο 39 και άρθρο 40 ν. 4472/2017) από: 

α. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια 

β. Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 

γ. Οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθµού, και 

δ. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ηµερήσιων ή περιοδικών 

εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, 

εν γένει, σταθµών, καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών. 

 

� ∆ιανοµή κουπονιών από τα πολιτικά κόµµατα και τους συνασπισµούς 

κοµµάτων ως µέσο ιδιωτικής χρηµατοδότησης 

Η έκδοση κουπονιών επιτρέπεται µόνο εφόσον αυτά είναι αριθµηµένα και θεωρηµένα 

από την Επιτροπή Ελέγχου. 

Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201), η αναγραφή του 

ονοµατεπωνύµου και του αριθµού φορολογικού µητρώου ή του δελτίου αστυνοµικής 

ταυτότητας του αγοραστή χρηµατοδότη, είναι πλέον υποχρεωτική µόνο εφόσον το ποσό της 

χρηµατοδότησης υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) ευρώ. Εάν το ποσό της δωρεάς ισούται ή είναι 

µικρότερο των δεκαπέντε (15) ευρώ, δεν είναι απαραίτητη η αναγραφή των στοιχείων του 

χρηµατοδότη.  

Για την αποφυγή οιασδήποτε κατάχρησης δικαιώµατος, το ανώτατο συνολικό ποσό των 

κουπονιών αξίας έως δεκαπέντε (15) ευρώ, δεν µπορεί να υπερβαίνει το τέσσερα τοις εκατό 

(4%) της ετήσιας τακτικής χρηµατοδότησης του προηγουµένου έτους ανά κόµµα ή 

συνασπισµό κοµµάτων ετησίως και σε καµία περίπτωση το ποσό των εβδοµήντα πέντε 

χιλιάδων (75.000) ευρώ ανά κόµµα ή συνασπισµό κοµµάτων κατ’ έτος. Σε κάθε περίπτωση, το 

ακριβές ποσό των ανώνυµων κουπονιών που αντιστοιχεί σε κάθε κόµµα ή συνασπισµό 

κοµµάτων καθορίζεται, το πρώτο δεκαήµερο κάθε έτους, µε διαπιστωτική πράξη του Προέδρου 

της Επιτροπής Ελέγχου. 

Για τα κόµµατα και τους συνασπισµούς κοµµάτων που δεν λαµβάνουν τακτική κρατική 

χρηµατοδότηση, το ποσό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ 
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ετησίως (παρ. 3 άρθρο 39 του ν. 4472/2017). 

Τα κουπόνια που δεν διατέθηκαν επιστρέφονται στην Επιτροπή Ελέγχου.   

 

� ∆ιοργάνωση εξορµήσεων από τα πολιτικά κόµµατα και τους 

συνασπισµούς κοµµάτων µε σκοπό την οικονοµική τους ενίσχυση 

 Με την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), όπως αντικαταστάθηκε µε την 

παρ. 3 του άρθρου 160 του ν. 4483/2017 «Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού 

πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης 

(∆.Ε.Υ.Α.) … και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107), καταργείται η παρ. 8 του άρθρου 5 του 

ν.4304/2014. Καταργείται, δηλαδή, από 1.1.2018 η δυνατότητα των κοµµάτων και των 

συνασπισµών κοµµάτων να διοργανώνουν εξορµήσεις µε σκοπό την οικονοµική τους ενίσχυση. 

Η ανώνυµη χρηµατοδότηση διενεργείται, πλέον, µέσω της διάθεσης ανώνυµων κουπονιών, 

κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφηκαν ανωτέρω.   

 

Ζ. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 7β του ν. 3023/2002, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 6 του ν. 

4304/2014 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 40 του ν. 4472/2017, η χρηµατοδότηση των 

υποψηφίων ευρωβουλευτών γίνεται µε ονοµαστικές καταθέσεις στον ειδικό τραπεζικό 

λογαριασµό που διαθέτει κάθε υποψήφιος, σύµφωνα µε τα παραπάνω. Κατάθεση στο 

λογαριασµό αυτό επιτρέπεται µόνο εφόσον υπάρξει προηγούµενη συναίνεση του υποψήφιου 

και διενεργείται µόνο επώνυµα, µε ευθύνη της τράπεζας ως προς τη διαπίστωση των στοιχείων 

ταυτότητας του καταθέτη. 

Εφ’ όσον δεν υπερβαίνει το όριο των πεντακοσίων (500) ευρώ, η χρηµατοδότηση 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µε όποια άλλη µέθοδο επιτρέπει τη σύνδεση του 

προσφερόµενου ποσού µε κάποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο µπορεί να ταυτοποιηθεί. 

Στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται υποχρεωτικά απόδειξη είσπραξης, στην οποία αναγράφεται το 

ονοµατεπώνυµο και ο αριθµός φορολογικού µητρώου ή ο αριθµός δελτίου ταυτότητας του 

καταθέτοντος προσώπου. 

Απαγορεύεται η χρηµατοδότηση και κάθε είδους παροχές προς υποψηφίους (άρθρο 

40 του ν. 4472/2017) από: 

α. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια 

β. Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 

γ. Οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθµού, και 

δ. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ηµερήσιων ή περιοδικών 

εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, 

ΑΔΑ: ΨΚΡΞ465ΧΘ7-ΩΑΝ



9  

εν γένει, σταθµών, καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών. 

 

Η. ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

Χώροι υπαίθριας προβολής πολιτικών µηνυµάτων των συνδυασµών κοµµάτων και 

συνασπισµών 

Για τη χρήση των χώρων που θα διατίθενται για το σκοπό της προεκλογικής προβολής 

των µηνυµάτων των συνδυασµών, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3023/2002.  

Η διάθεση των χώρων υπαίθριας προβολής των συνδυασµών καθορίζεται από τους 

δήµους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη µε αριθµ. ΥΑ 24923/4.4.2019 «Καθορισµός τρόπου 

χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την 

ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δηµοτικών και περιφερειακών 

εκλογών, στους συνδυασµούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων 

λεπτοµερειών» (Β΄ 1166).  

 

Προβολή προεκλογικών µηνυµάτων των κοµµάτων και των συνασπισµών από τα 

ραδιοτηλεοπτικά µέσα 

Η διάρκεια του χρόνου προβολής των κοµµάτων και των συνασπισµών από τα 

ραδιοτηλεοπτικά µέσα καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής 

Πολιτικής, ύστερα από γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και της ∆ιακοµµατικής 

Επιτροπής Εκλογών. 

  Με όµοια απόφαση, ο οριζόµενος χρόνος κατανέµεται µεταξύ των κοµµάτων και των 

συνασπισµών µε βάση την αρχή της αναλογικής ισότητας και την εξασφάλιση της µετάδοσης 

των θέσεων και του προγράµµατος των κοµµάτων και των συνασπισµών. 

Με την ανωτέρω ΚΥΑ και µε κριτήριο την αναλογική ισότητα, καθορίζεται ο χρόνος που 

διατίθεται στα δελτία ειδήσεων των κρατικών και ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 

σταθµών για την παρουσίαση της προεκλογικής δραστηριότητας των κοµµάτων και των 

συνασπισµών των κοµµάτων.  

Η µετάδοση πολιτικών µηνυµάτων διενεργείται δωρεάν και απαλλάσσεται από κάθε 

τέλος. 

Κανένα µήνυµα δεν επιτρέπεται να µεταδίδεται την προηγούµενη, καθώς και την ηµέρα 

διεξαγωγής των εκλογών. 

 

Απαγορεύσεις για τα κόµµατα και τους συνασπισµούς κατά τη διάρκεια της 

προεκλογικής περιόδου 

ΑΔΑ: ΨΚΡΞ465ΧΘ7-ΩΑΝ



10  

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 3023/2002 κατά τη διάρκεια της προεκλογικής 

περιόδου απαγορεύεται στα κόµµατα και τους συνασπισµούς κοµµάτων: 

α. Η ανάρτηση ή επικόλληση αεροπανώ, πανώ, αφισών και κάθε άλλου είδους υλικού 

προβολής, εκτός των χώρων της παραγράφου 3 του άρθρου 9 και   

β. Η µετάδοση από δηµόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 

σταθµούς ελεύθερης λήψης, καθώς και από φορείς παροχής συνδροµητικών ραδιοφωνικών και 

τηλεοπτικών υπηρεσιών, διαφηµιστικών µηνυµάτων και µηνυµάτων κοινωνικού περιεχοµένου 

του άρθρου 3 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α'), τα οποία προβάλλουν, µε οποιονδήποτε τρόπο, 

πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµούς πολιτικών κοµµάτων, µε εξαίρεση τη µετάδοση τέτοιων 

διαφηµιστικών µηνυµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο άρθρο.  

Αναφορικά µε τις ώρες λειτουργίας και την κλίµακα έντασης των µεγαφωνικών 

εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων, των γραφείων και των οχηµάτων των κοµµάτων, 

καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια, εκδόθηκε η µε αριθµ. 27212/11.04.2019 κοινή 

απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη «Καθορισµός ωρών 

λειτουργίας και βαθµού έντασης των µεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων 

κ.λπ. των συνδυασµών κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών του Μαΐου 2019, για την 

ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των δηµοτικών και περιφερειακών 

εκλογών καθώς και άλλων λεπτοµερειών» (Β΄ 1305). 

 

Απαγορεύσεις για τους υποψηφίους κατά την προεκλογική περίοδο 

Σύµφωνα µε το άρθρο 12Α του ν. 3023/2002 όπως προστέθηκε µε την παρ. 4 του 

άρθρ. 112 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), κατά την προεκλογική περίοδο απαγορεύεται για τους 

υποψήφιους:  

α. Η ανάρτηση ή επικόλληση σε εξωτερικούς, δηµόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, καθώς και σε 

κάθε µορφής αυτοκινούµενα µέσα,  

• αεροπανώ, πανώ, γιγαντοαφισών, αφισών, φωτογραφιών και κάθε άλλου είδους υλικού 

προβολής 

• η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασδήποτε µορφής για την προσωπική 

τους προβολή, καθώς και 

•  η χρήση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή συνθηµάτων σε οποιονδήποτε εξωτερικό 

χώρο.  

β. Η διακίνηση κάθε µορφής ένθετων φυλλαδίων µέσω του τύπου.  

γ. Η προβολή διαφηµιστικών µηνυµάτων µέσω των δηµόσιων και ιδιωτικών ραδιοφωνικών 

και τηλεοπτικών σταθµών ελεύθερης λήψης ή των φορέων παροχής συνδροµητικών 

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών. Απαγορεύεται επίσης, από δηµόσιους και ιδιωτικούς 

ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης, καθώς και από φορείς παροχής 
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συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, η µετάδοση κάθε είδους εκποµπών, 

οι οποίες παρουσιάζονται, αµέσως ή εµµέσως, από υποψήφιους. 

δ. Η διακίνηση προεκλογικού υλικού µέσω του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των κρατικών 

Ν.Π.I.∆..  

ε. Η λειτουργία εκλογικών κέντρων από υποψήφιους ή από τρίτους χάριν υποψήφιων.  

Σηµείωση: ∆εν περιλαµβάνονται στην έννοια του εκλογικού κέντρου τα πολιτικά γραφεία 

των υποψήφιων, εφόσον δεν είναι εγκατεστηµένα σε ισόγειους χώρους. Εξαιρούνται της 

απαγόρευσης εγκατάστασης, σε ισόγειους χώρους, πολιτικά γραφεία βουλευτών, τα οποία 

λειτουργούν, συνεχώς από την 31η ∆εκεµβρίου 2000 µέχρι και την ηµεροµηνία διενέργειας των 

εκλογών.  

 

Για τους υποψήφιους, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ο επιτρεπόµενος 

αριθµός χρήσης πολιτικών γραφείων, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασής τους, δεν 

µπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3).  

Στον εξωτερικό χώρο των πολιτικών γραφείων των υποψηφίων επιτρέπεται µόνο η 

τοποθέτηση πινακίδας µε τα αναγκαία προσδιοριστικά στοιχεία του υποψήφιου. Σε κάθε  

ανάρτηση πανώ, αεροπανώ, αφισών, φωτογραφιών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, η 

εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασδήποτε µορφής, η αναγραφή συνθηµάτων, 

καθώς και η χρήση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων, απαγορεύεται.  

Η παραχώρηση της χρήσης ή η µίσθωση υπαίθριων ή στεγαζόµενων χώρων, από και προς 

τρίτους, για τη λειτουργία εκλογικών κέντρων και εντευκτηρίων, κάθε µορφής σε σχέση µε την 

προβολή υποψηφιότητας βουλευτή, συνιστά ποινικό αδίκηµα για τους κύριους των ακινήτων, 

τους εκµισθωτές και τους µισθωτές τούτων, το οποίο τιµωρείται µε φυλάκιση, τουλάχιστον 

ενός έτους 

 

Εµφανίσεις υποψηφίων σε ραδιοτηλεοπτικά µέσα 

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, οι εµφανίσεις για κάθε υποψήφιο µέλος 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πάσης φύσεως εκποµπές δηµόσιων ή ιδιωτικών ραδιοφωνικών 

ή τηλεοπτικών σταθµών ελεύθερης λήψης, καθώς και σε φορείς παροχής κάθε µορφής 

συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, υπό οποιαδήποτε µορφή, επιτρέπεται, ως εξής:   

� Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό εθνικής εµβέλειας µέχρι δύο εµφανίσεις 

� Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό τοπικής ή περιφερειακής εµβέλειας που 

εδρεύει στα διοικητικά όρια καθεµιάς από τις δεκατρείς Περιφέρειες της Χώρας µέχρι 

τρεις (3) εµφανίσεις 

 

Ως εµφανίσεις των υποψηφίων στα ανωτέρω µέσα θεωρούνται: 
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� οι προσωπικές συνεντεύξεις  

� η συµµετοχή τους σε οργανωµένες συζητήσεις, περιλαµβανοµένων και εκείνων που 

αφορούν τα δελτία ειδήσεων, καθώς και   

� η κάλυψη, κατόπιν αιτήµατος του υποψήφιου, της προεκλογικής του δραστηριότητας. 

 

Για την προβολή στις εφηµερίδες και στο διαδίκτυο εκ του νόµου, δεν τίθεται περιορισµός. 

�  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 
1. Βουλή των Ελλήνων                              
Ειδική Υπηρεσία Επιτροπής Ελέγχου                                       
∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης 
(αρθρ 21 ν.3023/2002 όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει) 
Βασ. Σοφίας 11 
Τ.Κ.10671 Αθήνα                                                    
2. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 
Πλατεία Ελευθερίας 1 Τ.Κ. 10553                                                  
3. ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              
Πειραιώς 62 Τ.Κ. 18346 
4. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 
Σεβαστουπόλεως 22 Τ.Κ. 11526                                                  
5. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
Λ. Ηρακλείου 145 ΤΚ 14231 
6. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
   Χαροκόπου 2 και Λ. Συγγρού 196          
Τ.Κ.17671 
7. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ  
Χαριλάου Τρικούπη 50 ΤΚ10680  
8. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
Αγ. Κωνσταντίνου 40 ΤΚ 10437 
9. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 
Καλλιρόης 48 ΤΚ 11745 
10. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 
Άνθιµου Γαζή 9 ΤΚ 10561 
11. ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑ∆Α 
Εγνατίας 35 ΤΚ 546 31 
12. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 
Καρόλου 28 ΤΚ 104 37 
13. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
Πατησίων 14 ΤΚ 106 77 
14. κκ. Συντονιστές Αποκεντρωµένων 
∆ιοικήσεων (και για ενηµέρωση των οικείων 
Επιτροπών Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών 
Παραβάσεων) 
15. κκ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών 
Ενοτήτων-Έδρες τους 
16. ∆/νσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
∆ιοίκησης Νοµών – Έδρες τους 
17. κκ. ∆ηµάρχους 
(µέσω οικείων Αντιπεριφερειαρχών) 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα 
3. Γεν.∆/νση Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης  
4. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  (Για την 

ανάρτηση στην ιστοσελίδα) 
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