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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΒ΄, 30 Ιουλίου 2010,
Συνεδρίασης του Τµήµατος ∆ιακοπής των Εργασιών
της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω
σχέδιο νόµου:

Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές

Άρθρο 1
Έσοδα και δαπάνες περιφερειακών και
δηµοτικών συνδυασµών
1. Έσοδα περιφερειακών και δηµοτικών συνδυασµών
είναι, για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
νόµου, τα ποσά που προέρχονται από εισφορές φυσικών
προσώπων.
2. ∆απάνες περιφερειακών και δηµοτικών συνδυασµών είναι, για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, τα ποσά που δαπανούν για την προετοιµασία και διεξαγωγή του προεκλογικού αγώνα, όπως αυτά
προκύπτουν από τα αντίστοιχα παραστατικά, καθώς και
η αξία των παροχών και διευκολύνσεων προς συνδυασµούς, που αποτιµώνται σε χρήµα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη της
Κ.Ε.∆.Κ.Ε. και της Ε.Ν.Α.Ε. που παρέχεται µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες, αφότου ζητηθεί, καθορίζονται οι κατηγορίες των παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες, τα αρµόδια όργανα
και η διαδικασία αποτίµησής τους σε χρήµα.
4. Τα έσοδα και οι δαπάνες των περιφερειακών και δηµοτικών συνδυασµών διακινούνται, µέσω ειδικών λογαριασµών, που τηρούνται σε τράπεζες, εγκατεστηµένες
στην Ελλάδα. Η διακίνηση των εσόδων αφορά το σύνολο των αντίστοιχων ποσών, υπό την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου των δε δαπανών το 95% αυτών. Ο
σχετικός λογαριασµός τηρείται στο όνοµα του υποψηφίου περιφερειάρχη ή δηµάρχου ή του οριζόµενου διαχειριστή, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του
παρόντος άρθρου.
Κατάθεση στους ανωτέρω λογαριασµούς επιτρέπεται,
εφόσον υπάρξει ρητή συναίνεση των προσώπων στο ό-

νοµα των οποίων τηρούνται. Οι καταθέσεις πρέπει να περιλαµβάνουν, µε ευθύνη της τράπεζας, το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο, τη διεύθυνση κατοικίας, τον Αριθµό
∆ελτίου Ταυτότητος (Α.∆.Τ.) ή τον αριθµό διαβατηρίου
και τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του καταθέτη.
Το ύψος του λογαριασµού δεν µπορεί να υπερβεί το επιτρεπόµενο ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών των
συνδυασµών, σύµφωνα µε την ειδικότερη πρόβλεψη του
άρθρου 7.
5. Οι συνδυασµοί µπορεί να διαθέτουν διπλότυπα εισιτήρια εκδηλώσεων. Κάθε διπλότυπο εισιτήριο αριθµείται
και θεωρείται από τη ∆.Ο.Υ. της έδρας της περιφέρειας ή
του οικείου δήµου, στο στέλεχος δε αυτού αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο, ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητος (Α.∆.Τ.) ή ο αριθµός διαβατηρίου του προσώπου
στο οποίο διατίθεται.
Η διάθεση γίνεται υπό τον περιορισµό της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος και σε κάθε περίπτωση η συνολική είσπραξη δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα
τρίτο (1/3) του ανώτατου επιτρεπτού ορίου εκλογικών
δαπανών για το συνδυασµό.
6. Προεκλογική περίοδος για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου είναι το τετράµηνο χρονικό
διάστηµα, που προηγείται της ηµεροµηνίας διεξαγωγής
των εκλογών. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος η προεκλογική περίοδος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του.
Άρθρο 2
Έσοδα και δαπάνες των υποψηφίων
1. Έσοδα των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών, περιφερειακών και δηµοτικών συµβούλων, για την εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος νόµου, είναι οι εισφορές
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φυσικών προσώπων που καταβάλλονται σε αυτούς, κατά
τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για τις αντίστοιχες ανάγκες.
2. ∆απάνες των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών, περιφερειακών και δηµοτικών συµβούλων, για την εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος νόµου είναι τα ποσά που
διαθέτουν οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, για την αντιµετώπιση των αναγκών της.
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται, ιδίως, κάθε ποσό
που καταβάλλεται για την αγορά, έκδοση, κυκλοφορία
και διακίνηση εντύπων, για την ηλεκτρονική επικοινωνία,
την παροχή σχετικών υπηρεσιών, από τρίτους, καθώς και
η αξία των αποτιµώµενων σε χρήµα παροχών και διευκολύνσεων προς τους υποψηφίους.
3. Τα έσοδα και οι δαπάνες των υποψηφίων των προηγούµενων παραγράφων διακινούνται, µέσω ειδικών τραπεζικών λογαριασµών, κατ’ ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου, µε εξαίρεση την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος
άρθρου.
4. Ο καθορισµός των αποτιµώµενων σε χρήµα παροχών και διευκολύνσεων των αρµόδιων οργάνων και της
διαδικασίας αποτίµησής τους γίνεται σύµφωνα µε την
κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 1 παράγραφος 3
του παρόντος.
5. Η παράγραφος 5 του προηγούµενου άρθρου εφαρµόζεται αναλόγως και για τους υποψηφίους του παρόντος, υπό τον περιορισµό της παραγράφου 2 του άρθρου
4 και σε κάθε περίπτωση η συνολική είσπραξη δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα πέµπτο (1/5) του ανώτατου επιτρεπτού ορίου εκλογικών δαπανών για τους υποψηφίους.
Άρθρο 3
Απαγορεύσεις στη χρηµατοδότηση συνδυασµών
και υποψηφίων
1. Απαγορεύονται η χρηµατοδότηση και κάθε είδους
παροχές προς τους περιφερειακούς και δηµοτικούς συνδυασµούς, καθώς και προς τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς και δηµοτικούς συµβούλους από:
α. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι οφειλέτες των οικείων νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων ή δήµων, για ποσό
ανώτερο των χιλίων (1.000) ευρώ.
Για το σκοπό αυτόν, οι ανωτέρω οργανισµοί τοπικής
αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παραδώσουν στους επικεφαλής των αντίστοιχων συνδυασµών καταστάσεις οφειλετών για ποσά ανώτερα των χιλίων (1.000) ευρώ. Η
παράδοση των καταστάσεων γίνεται εντός δέκα (10) ηµερών, αφότου υποβληθεί το σχετικό αίτηµα και υπό την
επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133 Α΄).
β. 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 ή ιδιοκτήτες διαδικτυακών και τηλεπικοινωνιακών φορέων, καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών.
γ. Φυσικά πρόσωπα που είναι υπάλληλοι των οικείων
Ο.Τ.Α. ή των αντίστοιχων νοµικών προσώπων δηµοσίου
και ιδιωτικού δικαίου αυτών.
2. ∆εν είναι δυνατή η λήψη τραπεζικών δανείων µε
σκοπό τη χρηµατοδότηση συνδυασµών και υποψηφίων.
Στους λήπτες, οι οποίοι παραβιάζουν την απαγόρευση

του προηγούµενου εδαφίου επιβάλλεται πρόστιµο από
τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ µέχρι εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ.
3. Σε περίπτωση χρηµατοδότησης ή άλλων παροχών,
κατά παράβαση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, εκείνος που χρηµατοδότησε ή προέβη στην παροχή τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ενός (1) έτους και χρηµατική
ποινή από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ µέχρι εκατό
χιλιάδες (100.000) ευρώ. Με τις ίδιες ποινές τιµωρούνται
και οι υπεύθυνοι, κατά το άρθρο 8 του παρόντος νόµου,
διαχειριστές των περιφερειακών και δηµοτικών συνδυασµών ή οι υποψήφιοι περιφερειάρχες και δήµαρχοι, καθώς και οι υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί
και δηµοτικοί σύµβουλοι, εφόσον, µέχρι την παραµονή
των εκλογών, δεν πρόβαλαν γραπτή αντίρρηση και αποδέχτηκαν την κατάθεση.
Άρθρο 4
Όρια χρηµατοδότησης
1. Η χρηµατοδότηση συνδυασµών, από το ίδιο πρόσωπο, κατά την προεκλογική περίοδο, δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.
2. Η χρηµατοδότηση υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών
και περιφερειακών και δηµοτικών συµβούλων, κατά τη
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, από το ίδιο πρόσωπο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.
3. Σε περίπτωση χρηµατοδότησης κατά παράβαση των
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, ο χρηµατοδότης τιµωρείται µε φυλάκιση έως ενός (1) έτους και χρηµατική
ποινή από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, µέχρι πενήντα
χιλιάδες (50.000) ευρώ.
4. Με πρόστιµο από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ µέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ τιµωρούνται και οι υπεύθυνοι διαχειριστές των συνδυασµών, κατά το άρθρο
8 του παρόντος νόµου, καθώς και οι επικεφαλής των
συνδυασµών και οι υποψήφιοι, οι οποίοι, καίτοι εγνώριζαν, δεν εναντιώθηκαν, µε γραπτή δήλωσή τους για τη
χρηµατοδότηση.
Άρθρο 5
Απαγορεύσεις για τους συνδυασµούς κατά τη
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου
1. Η δηµιουργία εκλογικών κέντρων, από τους οικείους
συνδυασµούς, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, για µεν τις δηµοτικές εκλογές δεν είναι επιτρεπτή
πέραν του ενός, για κάθε εκλογική περιφέρεια, για δε τις
περιφερειακές εκλογές, πέραν, επίσης, του ενός, για κάθε εκλογική περιφέρεια.
Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ο ανωτέρω περιορισµός ισχύει για κάθε νοµό.
2. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου απαγορεύεται στους συνδυασµούς η ανάρτηση ή επικόλληση αεροπανό, πανό, αφισών γιγαντοαφισών και κάθε άλλου
είδους υλικού προβολής. Είναι επιτρεπτή, µόνον, η τοποθέτηση αφισών, εντός των χώρων, που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α'), οι ρυθµίσεις
του οποίου εφαρµόζονται και για τις περιφερειακές και
δηµοτικές εκλογές.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας
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και η κλίµακα έντασης των µεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων των συνδυασµών, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. Τις ώρες της κοινής ησυχίας
απαγορεύεται η χρήση των παραπάνω εγκαταστάσεων.
Επίσης, απαγορεύεται η χρήση τους, εφόσον γειτνιάζουν µε νοσηλευτικά ιδρύµατα, οίκους ευγηρίας και σχολεία.
4. Κατά την ηµέρα διενέργειας των περιφερειακών και
δηµοτικών εκλογών, καθώς και την παραµονή αυτής, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οποιαδήποτε άλλη
προεκλογική δραστηριότητα, όπως η πραγµατοποίηση οµιλιών και η διανοµή έντυπου υλικού.
5. Απαγορεύεται η διακίνηση κάθε µορφής ένθετων
φυλλαδίων, µέσω του τύπου, καθώς και η διανοµή τους
από καταστήµατα δηµόσιων υπηρεσιών και υπηρεσιών
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
6. ∆εν είναι επιτρεπτή η προώθηση προεκλογικού υλικού µε χρήση του συστήµατος διακίνησης της αλληλογραφίας του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆., των Ν.Π.Ι.∆. του
δηµόσιου τοµέα του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α'), όπως ισχύει, των Ν.Π.∆.∆. των Ο.Τ.Α. και των επιχειρήσεών
τους.
7. Η παραβίαση των απαγορεύσεων των προηγούµενων παραγράφων επισύρει τις διοικητικές κυρώσεις του
άρθρου 14 παράγραφος 1 περίπτωση γ΄.
Άρθρο 6
Απαγορεύσεις στους υποψηφίους κατά
την προεκλογική περίοδο
1. Κατά την προεκλογική περίοδο απαγορεύεται στους
υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς και
δηµοτικούς συµβούλους:
α. Η λειτουργία εκλογικών κέντρων, εντευκτηρίων και
εκλογικών γραφείων από τους ίδιους ή από τρίτους χάριν αυτών.
Η παραχώρηση της χρήσης ή η µίσθωση υπαίθριων ή
στεγαζόµενων χώρων, από και προς τρίτους, για τη λειτουργία εκλογικών κέντρων, εκλογικών γραφείων και εντευκτηρίων, κάθε µορφής, για την προβολή υποψηφιότητας, συνιστά ποινικό αδίκηµα για τους κύριους των ακινήτων, τους εκµισθωτές και τους µισθωτές τούτων, το
οποίο τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
β.i. Η ανάρτηση ή επικόλληση σε εξωτερικούς, δηµόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, καθώς και σε κάθε µορφής αυτοκινούµενα µέσα, αεροπανό, πανό, αφισών, γιγαντοαφισών, φωτογραφιών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασδήποτε µορφής για την προβολή τους, καθώς και η χρήση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή συνθηµάτων σε οποιονδήποτε εξωτερικό χώρο.
ii. Οι δήµαρχοι υποχρεούνται για την άµεση καθαίρεση
των αεροπανό, πανό, καθώς και των γιγαντοαφισών και
αφισών, την αποκόλληση των φωτογραφιών και λοιπού
έντυπου υλικού, την αποσυναρµολόγηση των πρόσκαιρων κατασκευών και τον καθαρισµό από χρωστικές ουσίες των εξωτερικών χώρων. Παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης, από τους δηµάρχους, επισύρει την κύρωση
του άρθρου 16 παράγραφος 3 του παρόντος.
γ. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 5 και 6 του
προηγούµενου άρθρου ισχύουν, κατά την προεκλογική
περίοδο και για τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες,
καθώς και για τους περιφερειακούς και δηµοτικούς συµβούλους.
2.α. Απαγορεύεται στους επικεφαλής των συνδυα-

σµών, αντιπεριφερειάρχες, υποψηφίους περιφερειακούς
και δηµοτικούς συµβούλους να παρουσιάζουν αµέσως ή
εµµέσως κάθε είδους εκποµπές, κατά τη διάρκεια του διµήνου που προηγείται της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των
εκλογών, οι οποίες µεταδίδονται από δηµόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς, ελεύθερης λήψης, καθώς και από διαδικτυακούς τόπους
και ιστοσελίδες εξαιρουµένων των προσωπικών ιστοσελίδων των υποψηφίων και των ιστοσελίδων των συνδυασµών.
β. Οι εµφανίσεις των επικεφαλής των συνδυασµών,
των αντιπεριφερειαρχών, καθώς και των υποψήφιων περιφερειακών και δηµοτικών συµβούλων, σε πάσης φύσεως εκποµπές δηµόσιων ή ιδιωτικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθµών ελεύθερης λήψης, φορείς παροχής
κάθε µορφής συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών,
καθώς και σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες, υπό
οποιαδήποτε µορφή κατά τη διάρκεια του διµήνου που
προηγείται της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των εκλογών επιτρέπεται, ως εξής:
i. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό εθνικής
εµβέλειας επιτρέπεται η εµφάνιση δύο (2) φορές.
ii. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό τοπικής ή
περιφερειακής εµβέλειας, επιτρέπεται η εµφάνιση µία
(1) φορά.
iii. Σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες επιτρέπεται µία (1) εµφάνιση.
iv. Ως εµφανίσεις, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, θεωρούνται οι προσωπικές συνεντεύξεις των
ανωτέρω υποψηφίων, η συµµετοχή τους σε οργανωµένες συζητήσεις, περιλαµβανοµένων και εκείνων που εντάσσονται στα δελτία ειδήσεων, καθώς και η κάλυψη,
κατόπιν αιτήµατός τους της προεκλογικής τους δραστηριότητας.
ν. Οι επικεφαλής των συνδυασµών, καθώς και οι αντιπεριφερειάρχες είναι δυνατόν να µετέχουν σε οργανωµένες συζητήσεις, χωρίς περιορισµό αριθµού εµφανίσεων, µέχρι την ανακήρυξη των υποψηφίων και υπό την
προϋπόθεση ότι έχουν κληθεί να συµµετάσχουν, τουλάχιστον, τρεις ακόµη συνυποψήφιοί τους. Μετά την ανακήρυξη των συνδυασµών στις ανωτέρω συζητήσεις απαιτείται η πρόσκληση για συµµετοχή των δύο τρίτων (2/3)
τουλάχιστον των ανακηρυχθέντων. Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής καλούνται υποχρεωτικά οι επικεφαλής των συνδυασµών που συµµετέχουν.
νi. Εµφανίσεις υποψηφίων που είναι αιρετά µονοπρόσωπα όργανα της αυτοδιοίκησης δεν υπόκεινται στους
ανωτέρω περιορισµούς, εφόσον οφείλονται σε έκτακτα
και απρόβλεπτα γεγονότα, που σχετίζονται µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους στον οικείο Ο.Τ.Α..
3. Εµφανίσεις στους φορείς της προηγούµενης παραγράφου, οι οποίες πραγµατοποιούνται, έναντι οικονοµικού ανταλλάγµατος, για µεν τους ανωτέρω υποψηφίους
συνεπάγονται έκπτωση από το αιρετό αξίωµα, για δε
τους ιδιοκτήτες ή νόµιµους εκπροσώπους των οικείων
φορέων συνιστούν ποινικό αδίκηµα, το οποίο επισύρει
ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον ενός έτους.
4.α. Εις βάρος των υποψηφίων που παραβιάζουν τους
περιορισµούς της παραγράφου 2 του παρόντος επιβάλλεται πρόστιµο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
β. Στους νόµιµους εκπροσώπους των ραδιοτηλεοπτικών φορέων, καθώς και στους υπεύθυνους για τη λειτουργία διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων που παραβιάζουν τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιβάλλονται οι
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κυρώσεις του άρθρου 16 παράγραφος 2.
Άρθρο 7
Ανώτατο όριο των εκλογικών δαπανών των
συνδυασµών και των υποψηφίων
1α. Το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο των εκλογικών δαπανών των συνδυασµών, κατά τις περιφερειακές εκλογές, δεν µπορεί να υπερβαίνει το άθροισµα των δαπανών
για το σύνολο των υποψηφίων, όπως τούτο υπολογίζεται
σύµφωνα µε τη ρύθµιση της επόµενης περίπτωσης.
β. Το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο εκλογικών δαπανών
για κάθε υποψήφιο στις περιφερειακές εκλογές, στις οποίες συνυπολογίζεται και η αξία των αποτιµώµενων παροχών και διευκολύνσεων, καθορίζεται ανάλογα µε τον
πληθυσµό της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία ανακηρύσσεται υποψήφιος. Για τον καθορισµό του, πολλαπλασιάζεται το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ επί συντελεστή, ο οποίος εκφράζεται σε µονάδες, ανάλογα µε
τον πληθυσµό της εκλογικής περιφέρειας, ως εξής:
i. Σε εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσµό έως εκατό
χιλιάδες (100.000) κατοίκους, ο συντελεστής ορίζεται
σε δυόµιση (2,5) µονάδες.
ii. Σε εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσµό έως εκατόν
πενήντα χιλιάδες (150.000) κατοίκους, ο ανωτέρω συντελεστής ορίζεται σε τρεις (3) µονάδες.
iii. Σε εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσµό έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, ο συντελεστής ορίζεται σε τρεισήµιση (3,5) µονάδες.
iv. Σε εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσµό µεγαλύτερο
των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων, ο συντελεστής αυξάνεται κατά µία (1) µονάδα, ανά εκατό χιλιάδες
(100.000) κατοίκους.
2α. Το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο των εκλογικών δαπανών των συνδυασµών, κατά τις δηµοτικές εκλογές, σε
δήµους µε εκλογικές περιφέρειες από µία (1) έως τρεις
(3), ισοδυναµεί µε το άθροισµα των δαπανών των υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων.
Σε δήµους µε εκλογικές περιφέρειες από τέσσερις (4)
έως έξι (6) ισοδυναµεί µε το άθροισµα των δαπανών των
υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων, προσαυξηµένο κατά
είκοσι τοις εκατό (20%).
Σε δήµους µε εκλογικές περιφέρειες από επτά (7) έως
δέκα (10) ισοδυναµεί µε το άθροισµα των δαπανών των
υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων, προσαυξηµένο κατά
πενήντα τοις εκατό (50%).
Σε δήµους µε εκλογικές περιφέρειες άνω των δέκα
(10) ισοδυναµεί µε το άθροισµα των δαπανών των υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων, προσαυξηµένο κατά εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75 %).
β. Το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο εκλογικών δαπανών
για κάθε υποψήφιο δηµοτικό σύµβουλο, στο οποίο συνυπολογίζεται και η αξία των αποτιµώµενων παροχών και
διευκολύνσεων, καθορίζεται ανάλογα µε τον πληθυσµό
της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία ανακηρύσσεται
υποψήφιος. Για τον καθορισµό του, πολλαπλασιάζεται
το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ επί συντελεστή, ο οποίος εκφράζεται σε µονάδες, ανάλογα µε τον πληθυσµό
της εκλογικής περιφέρειας, ως εξής:
i). Σε εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσµό έως τριάντα
χιλιάδες (30.000) κατοίκους ορίζεται σε µιάµιση (1,5) µονάδα.
ii) Σε εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσµό έως εξήντα
χιλιάδες (60.000) κατοίκους ορίζεται σε δύο (2) µονάδες.

iii) Σε εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσµό έως εκατό
χιλιάδες (100.000) κατοίκους ορίζεται σε δυόµιση (2,5)
µονάδες.
iν) Σε εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσµό έως εκατόν
πενήντα χιλιάδες (150.000) κατοίκους ορίζεται σε τρεις
(3) µονάδες.
ν) Σε εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσµό έως διακόσιους χιλιάδες (200.000) κατοίκους ορίζεται σε τρισήµιση (3,5) µονάδες.
νi) Σε εκλογικές ενότητες µε πληθυσµό άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων, ο συντελεστής αυξάνεται κατά µία (1) µονάδα για κάθε εκατό χιλιάδες
(100.000) κατοίκους.
3. Το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο εκλογικών δαπανών
για κάθε υποψήφιο περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη
και δήµαρχο συµπεριλαµβάνεται στο αντίστοιχο ανώτατο όριο, που προβλέπεται για τον οικείο συνδυασµό.
4. Το ανώτατο όριο επιτρεπόµενων εκλογικών δαπανών, που προκύπτει µε βάση τους υπολογισµούς των
προηγούµενων παραγράφων, προσδιορίζεται για κάθε εκλογική περιφέρεια περιφέρειας και δήµου, µε απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται µέσα σε πέντε
(5) ηµέρες από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η ανωτέρω
απόφαση εκδίδεται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη δηµοσίευσή του.
5. Οι συντελεστές της παραγράφου 2 µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης
∆ήµων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Η δαπάνη για τη διαφηµιστική προβολή σε ραδιοτηλεοπτικά µέσα και διαδικτυακούς τόπους των συνδυασµών και των υποψηφίων υπολογίζεται µε βάση τους εγκεκριµµένους, κατά την κείµενη νοµοθεσία, τιµοκαταλόγους που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος.
7. Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής το ανώτατο
επιτρεπτό όριο των εκλογικών δαπανών για τους συνδυασµούς που µετέχουν σε αυτή προσαυξάνεται κατά
ποσοστό 10%.
Άρθρο 8
∆ιαχείριση οικονοµικών των συνδυασµών και
των υποψηφίων
1. Η διαχείριση των οικονοµικών των συνδυασµών γίνεται από συγκεκριµένο πρόσωπο, που ορίζεται από τον
επικεφαλής του συνδυασµού και γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων
του άρθρου 12 του παρόντος νόµου.
Σε Ο.Τ.Α. µε πληθυσµό πάνω από δέκα χιλιάδες
(10.000) κατοίκους, ο επικεφαλής κάθε συνδυασµού υποχρεούται να ορίσει συγκεκριµένο φυσικό πρόσωπο,
ως διαχειριστή των οικονοµικών του συνδυασµού και να
γνωστοποιήσει την ταυτότητά του στην Επιτροπή Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου
12.
Σε Ο.Τ.Α. µε πληθυσµό µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000)
κατοίκους ο ορισµός διαχειριστή είναι προαιρετικός και
ο επικεφαλής του συνδυασµού, εφόσον δεν ορίσει διαχειριστή, είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη διαχείριση.
Η εξουσία του διαχειριστή παύει µετά την καθ’ οιονδή-
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ποτε τρόπο περάτωση της διαχείρισης των οικονοµικών
του συνδυασµού, στην οποία περιλαµβάνεται και το
κλείσιµο του σχετικού τραπεζικού λογαριασµού.
2. Οι υποψήφιοι είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των οικονοµικών τους.
3. Στους συνδυασµούς χορηγείται ειδικός αυτοτελής
Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στο όνοµα του
συνδυασµού και ισχύει για όλη τη διάρκεια της περιφερειακής και δηµοτικής περιόδου. Για τη χορήγηση του
Α.Φ.Μ. υποβάλλεται στην οικεία ∆.Ο.Υ. γραπτή δήλωση,
στην οποία αναγράφεται η επωνυµία του συνδυασµού
και το όνοµα του επικεφαλής του.
Άρθρο 9
Βιβλία εσόδων και εξόδων
1. Οι συνδυασµοί τηρούν ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρούνται, υποχρεωτικά, όλα τα έσοδα και οι δαπάνες τους κατά την προεκλογική περίοδο.
Το βιβλίο εσόδων - εξόδων θεωρείται, κατά την έναρξη
της προεκλογικής περιόδου, από την αρµόδια Α΄∆.Ο.Υ.
της έδρας της περιφέρειας, προκειµένου για τις περιφερειακές εκλογές και από την Α΄∆.Ο.Υ. της έδρας του οικείου δήµου, για τις δηµοτικές εκλογές.
2. Στο βιβλίο καταχωρίζονται το ονοµατεπώνυµο, το
πατρώνυµο, ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
και του ∆ελτίου Ταυτότητος (Α.∆.Τ.) ή διαβατηρίου όσων
εισφέρουν στο συνδυασµό οποιοδήποτε ποσό. Στο ίδιο
βιβλίο καταχωρίζονται τα στοιχεία των προσώπων στα οποία καταβάλλεται οποιοδήποτε ποσό, από το συνδυασµό, ανεξαρτήτως του είδους της δαπάνης.
3. Για κάθε έσοδο και δαπάνη µνηµονεύονται τα αντίστοιχα παραστατικά.
4. Αντίγραφο του ανωτέρω βιβλίου κατατίθεται µέσα
σε τριάντα (30) ηµέρες, από την ηµέρα ανακήρυξης των
επιτυχόντων συνδυασµών, στην Επιτροπή Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12.
5. Οι συνδυασµοί θεωρούνται ως πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. και έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, για τα αντίστοιχα πρόσωπα.
Στην περίπτωση υποχρέωσης τήρησης βιβλίου
εσόδων - εξόδων, σύµφωνα µε την ανωτέρω διάταξη,
παρέλκει η τήρηση αυτού, εφόσον το βιβλίο της παραγράφου 1 τηρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
και έχει θεωρηθεί και από την αρµόδια ∆.Ο.Υ..
Άρθρο 10
∆ηµοσιοποίηση εσόδων και δαπανών στην Κεντρική
Βάση ∆εδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
1.α. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας των εσόδων και
των δαπανών των συνδυασµών και των υποψηφίων για
τις περιφερειακές εκλογές, καθώς και των συνδυασµών
και των υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων για τις εκλογές σε δήµους µε πληθυσµό µεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, εγκαθίσταται και λειτουργεί, µε
ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Κεντρική Βάση ∆εδοµένων, για τον ανωτέρω σκοπό.
β. Οι συνδυασµοί υποχρεούνται να ζητήσουν, δια των
επικεφαλής τους ή δια του διαχειριστή των οικονοµικών
τους, έως την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, και σε

κάθε περίπτωση µέχρι την ανακήρυξη, την παροχή σχετικού κωδικού πρόσβασης.
2. Μετά τη χορήγηση του ανωτέρω κωδικού, υποχρεούνται να αναρτούν το σύνολο των εσόδων και των δαπανών, που πραγµατοποιούν, από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου µε ρητή αναφορά της οικείας κατηγορίας τούτων και επίκληση των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων. Στην ίδια υποχρέωση υπόκεινται οι συνδυασµοί και για τα έσοδα και τις δαπάνες των αντιπεριφερειαρχών και των υποψήφιων περιφερειακών και δηµοτικών συµβούλων τους. Η ενηµέρωση της Κεντρικής
Βάσης ∆εδοµένων γίνεται τόσο για τους συνδυασµούς
όσο και για τους υποψηφίους τους.
3. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος το αίτηµα
για την παροχή του ανωτέρω κωδικού υποβάλλεται δύο
(2) µήνες, πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής των περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών και σε κάθε περίπτωση µέχρι την ηµεροµηνία ανακήρυξης. Μετά τη λήψη
του η ανάρτηση των εσόδων και των δαπανών της προηγούµενης παραγράφου περιλαµβάνει σωρευτικά και το
χρονικό διάστηµα που έχει διανυθεί.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης καθορίζονται
τεχνικά και διαδικαστικά ζητήµατα, σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης ∆εδοµένων,
την παροχή πρόσβασης σε αυτή των συνδυασµών, τον
τρόπο και το χρόνο ενηµέρωσης της Βάσης για τα αναρτώµενα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασµών και των
υποψηφίων, τη διασφάλιση τήρησης των προσωπικών
δεδοµένων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
5.α. Η µη τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας δηµοσιοποίησης των εσόδων και δαπανών των συνδυασµών και
των υποψηφίων, στην Κεντρική Βάση ∆εδοµένων, καθώς
και η απόκρυψη ή η αναληθής παράθεση δηµοσιοποιούµενων στοιχείων, συνεπάγεται έκπτωση του επικεφαλής
του συνδυασµού και των υποψηφίων, εάν το πραγµατικό
ύψος δαπανών υπερβαίνει κατά το ένα τρίτο (1/3) το ανώτατο επιτρεπτό όριο.
β. Εάν δεν υφίσταται υπέρβαση του πιο πάνω ποσοστού ή η παράβαση αναφέρεται σε απόκρυψη ή αναληθή
παράθεση εσόδων επιβάλλεται πρόστιµο εις βάρος του
επικεφαλής του συνδυασµού ή του διαχειριστή των οικονοµικών του συνδυασµού, εφόσον αποδειχθεί γνώση
τούτων, καθώς και των υποψηφίων, ισόποσο προς το ύψος της υπέρβασης, της απόκρυψης ή της αναληθούς
παράθεσης.
6. Τα δηµοσιοποιούµενα στοιχεία της παραγράφου 2
αναρτώνται, επίσης, µε φροντίδα των συνδυασµών, στις
ιστοσελίδες των οικείων οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Άρθρο 11
Καταστάσεις εκλογικών εσόδων και δαπανών
συνδυασµών και υποψηφίων
1.α. Οι επικεφαλής υποψήφιοι περιφερειάρχες και δήµαρχοι για τους αντίστοιχους συνδυασµούς, καθώς και
οι αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί και δηµοτικοί σύµβουλοι, που εξελέγησαν υποχρεούνται να καταρτίσουν
αναλυτική κατάσταση, στην οποία περιέχονται, κατά κατηγορίες, τα εκλογικά τους έσοδα, µε επώνυµη αναφορά
όσων κατέβαλαν οποιοδήποτε ποσό, καθώς και οι εκλογικές τους δαπάνες. Στην ίδια κατάσταση µνηµονεύονται τα αντίστοιχα παραστατικά. Συντάσσεται, επίσης,
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και συγκεντρωτική κατάσταση των εκλογικών τους εσόδων και δαπανών.
β. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι πρώτοι πέντε αναπληρωµατικοί των αντίστοιχων συνδυασµών.
γ. Αν αναδειχθεί αναπληρωµατικός στο αξίωµα του περιφερειακού ή δηµοτικού συµβούλου, καθ’ υπέρβαση του
αριθµού της προηγούµενης περίπτωσης, ο αναδεικνυόµενος υποχρεούται να υποβάλει την αναλυτική κατάσταση της περίπτωσης α΄του παρόντος στην Επιτροπή του
άρθρου 12, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ορκωµοσία του.
δ. Συνδυασµοί και υποψήφιοι, οι οποίοι δεν περιλαµβάνονται στις προηγούµενες περιπτώσεις και εις βάρος
των οποίων έχει υποβληθεί έγγραφη και επώνυµη καταγγελία στην Επιτροπή Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών
Παραβάσεων του άρθρου 12, για υπέρβαση του ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών, υποχρεούνται να υποβάλουν την αναλυτική κατάσταση της περίπτωσης α΄της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Για το σκοπό αυτόν καλούνται, εγγράφως, από την Επιτροπή Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων.
Η υποβολή της αναλυτικής κατάστασης και των παραστατικών πραγµατοποιείται, από τους συνδυασµούς ή
τους υποψηφίους, µέσα σε ένα (1) µήνα, από την κοινοποίηση σε αυτούς, της ανωτέρω πρόσκλησης.
2. Η αναλυτική κατάσταση των εκλογικών εσόδων, δαπανών και τα παραστατικά τους, για τους υπόχρεους της
παραγράφου 1 του παρόντος, υποβάλλονται, µέσα σε
τριάντα (30) ηµέρες από την ανακήρυξη των επιτυχόντων συνδυασµών και των υποψηφίων, στην Επιτροπή Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12.
3. Ο ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης, το χρονικό διάστηµα τήρησής της και κάθε
άλλο ζήτηµα σχετικό µε την εφαρµογή των διατάξεων
του άρθρου αυτού, ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 12
Επιτροπή Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών
Παραβάσεων
1. Ο έλεγχος των οικονοµικών των συνδυασµών και
των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών, περιφερειακών και
δηµοτικών συµβούλων, των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα νόµο, καθώς και του ελέγχου των
εκλογικών παραβάσεων, για τις οποίες προβλέπονται κυρώσεις, κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού, ανατίθεται
σε Επιτροπή, που συνιστάται στην έδρα της Περιφέρειας
και η οποία λειτουργεί ως ειδικό, δικαιοδοτικό και ελεγκτικό όργανο, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις των επόµενων
παραγράφων και υπό τις εγγυήσεις των διατάξεων του
3471/2006.
2.α. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του οικείου
Γενικού Γραµµατέα, τέσσερις (4) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής των εκλογών. Αποτελείται από
τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Εφετείου της έδρας της
Περιφέρειας και σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων
από τον αρχαιότερο, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή του
τον αρχαιότερο Εφέτη του ∆ικαστηρίου, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο, από ένα µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπλη-

ρωτή του από τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
στην έδρα της Περιφέρειας, ο οποίος υποδεικνύει και
τον αναπληρωτή του και από τον Προϊστάµενο της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης του Σ.∆.Ο.Ε. στην έδρα της Περιφέρειας, ο οποίος υποδεικνύει και τον αναπληρωτή του.
Στην Επιτροπή µετέχει, κατ’ αντιστοιχία των θεµάτων
που αναφέρονται σε περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές, ένας εκπρόσωπος της Ε.Ν.Α.Ε. και της Τ.Ε.∆.Κ. του
νοµού της έδρας της Περιφέρειας, οι οποίοι δεν υπήρξαν υποψήφιοι και οι οποίοι υποδεικνύονται, µαζί µε
τους αναπληρωτές τους, από τα όργανα αυτά. Εάν δεν
υποδειχθούν αντιπρόσωποι από την Ε.Ν.Α.Ε. ή τις
Τ.Ε.∆.Κ., εντός του χρόνου που ορίζεται από τον Γενικό
Γραµµατέα της Περιφέρειας, η Επιτροπή συνεδριάζει νοµίµως µε τα υπόλοιπα µέλη της. Εάν στην έδρα της Περιφέρειας δεν λειτουργεί Περιφερειακή ∆ιεύθυνση
Σ.∆.Ο.Ε., αντ’ αυτού µετέχει ο Προϊστάµενος της Α΄
∆.Ο.Υ. της έδρας της Περιφέρειας, ο οποίος υποδεικνύει
και τον αναπληρωτή του.
β. Η θητεία των µελών της Επιτροπής λήγει µε την ολοκλήρωση του έργου της, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας.
3.α. Η Επιτροπή συγκαλείται µε απόφαση του Προέδρου της, προκειµένου να ελέγξει καταγγελίες, οι οποίες αφορούν την τήρηση των υποχρεώσεων των συνδυασµών και των υποψηφίων που απορρέουν, από τις διατάξεις του παρόντος και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή τους.
Οι καταγγελίες επί των οποίων επιλαµβάνεται πρέπει
να είναι έγγραφες και επώνυµες και να έχουν κατατεθεί
µέχρι το πέρας της διεξαγωγής της ψηφοφορίας.
β. Εάν κριθεί, ότι η καταγγελία είναι ορισµένη, η Επιτροπή καλεί τον επικεφαλής του συνδυασµού ή τον υποψήφιο, κατά του οποίου στρέφεται, προς ακρόαση, µπορεί δε να συλλέγει και αυτεπαγγέλτως το αναγκαίο αποδεικτικό υλικό. Η συζήτηση της καταγγελίας, στην οποία
καλείται προς παράσταση και ο καταγγέλων, καθώς και η
ακρόαση του επικεφαλής του συνδυασµού ή του υποψηφίου γίνεται κατά τη διάρκεια δηµόσιας συνεδρίασης της
Επιτροπής. Με τον επικεφαλής του συνδυασµού ή τον υποψήφιο µπορεί να συµπαρίσταται και δικηγόρος, είναι
δυνατή, δε, η κατάθεση και γραπτού υποµνήµατος. Σε
δηµόσια, επίσης, συνεδρίαση η Επιτροπή εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση, τόσο για την περίπτωση απόρριψης
της καταγγελίας, όσο και για την επιβολή των προβλεπόµενων από τις διατάξεις του παρόντος νόµου διοικητικών κυρώσεων, καθώς και για την άµεση αφαίρεση και
καταστροφή ή απάλειψη του σχετικού προεκλογικού υλικού. Για τις ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις εφαρµόζεται
η διαδικασία του επόµενου άρθρου. Για την άµεση αφαίρεση και καταστροφή ή απάλειψη του σχετικού προεκλογικού υλικού µπορεί να ζητεί τη συνδροµή των οργάνων της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ή της αρµόδιας υπηρεσίας του οικείου δήµου, τα οποία υποχρεούνται στην παροχή της.
γ. Εκπρόσωπος συνδυασµού µπορεί να καταγγείλει,
εγγράφως, στην Επιτροπή οποιαδήποτε ενέργεια τρίτου,
η οποία αποσκοπεί στη θεµελίωση παράβασης των κάθε
µορφής υποχρεώσεων, που απορρέουν από τις διατάξεις
του παρόντος νόµου και τις κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσες αποφάσεις. Η Επιτροπή, σε δηµόσια συνεδρίαση, εξετάζει την καταγγελία, µέσα σε είκοσι τέσσερις
(24) ώρες από την κατάθεσή της και αποφαίνεται κατά τη
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διαδικασία της προηγούµενης περίπτωσης.
δ. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου δεν είναι επιτρεπτή η δηµοσιοποίηση δια του τύπου και η παρουσίαση δια των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών, καθώς και από διαδικτυακούς και τηλεπικοινωνιακούς φορείς, του περιεχοµένου των καταγγελιών της
παρούσας παραγράφου.
ε. Η Επιτροπή συγκαλείται, επίσης, για τον έλεγχο των
οικονοµικών των συνδυασµών και των υποψηφίων µε απόφαση του Προέδρου της, µετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων συνδυασµών και των υποψηφίων. Για το σκοπό
αυτόν εξετάζει τα οικεία βιβλία και παραστατικά. Μπορεί, επίσης, να ζητεί, από την Κεντρική Βάση ∆εδοµένων
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, τα στοιχεία που έχουν δηµοσιοποιηθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 10. Εάν διαπιστωθεί
παράβαση, καλείται ο διαχειριστής του συνδυασµού ή εάν δεν υπάρχει διαχειριστής, ο επικεφαλής του συνδυασµού ή ο υποψήφιος προς ακρόαση, σε δηµόσια συνεδρίαση, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των ρυθµίσεων της περίπτωσης β΄της παρούσας. Η απόφαση της Επιτροπής απαγγέλλεται σε δηµόσια συνεδρίαση, είναι ειδικά αιτιολογηµένη και κοινοποιείται µε δικαστικό επιµελητή
στους ελεγχόµενους. Οι αποφάσεις της, επίσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας, µε αναφορά και της τυχόν υπάρχουσας µειοψηφίας.
Η Επιτροπή περατώνει τον έλεγχο των οικονοµικών
των συνδυασµών µέσα σε πέντε (5) µήνες και των υποψηφίων µέσα σε δέκα (10) µήνες, από την περιέλευση σε
αυτήν των σχετικών στοιχείων.
στ. Όποιος παρακωλύει µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο το έργο της Επιτροπής και, ιδίως, αρνείται την παροχή στοιχείων, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών.
4. Για το έργο της, η Επιτροπή επικουρείται από πέντε
(5) υπαλλήλους της Περιφέρειας, οι οποίοι αποσπώνται
σε αυτήν µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, για δωδεκάµηνο χρονικό διάστηµα, για τη
γραµµατειακή υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου
της. Η απόσπαση αρχίζει τέσσερις (4) µήνες πριν από
την ηµεροµηνία διεξαγωγής των εκλογών. Για το ίδιο
χρονικό διάστηµα µε απόφαση του Προϊσταµένου της
Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης του Σ.∆.Ο.Ε. στην έδρα της
Περιφέρειας ή του Προϊσταµένου της Α΄∆.Ο.Υ. της έδρας της Περιφέρειας, ανατίθεται παράλληλη άσκηση
καθηκόντων σε τρεις (3) υπαλλήλους αντιστοίχως, προς
υποβοήθηση του ελεγκτικού έργου της Επιτροπής.
Οι υπάλληλοι, που αποσπώνται και διατίθενται για παράλληλη άσκηση καθηκόντων, λαµβάνουν τις αποδοχές,
τις πρόσθετες αµοιβές και τα πάσης φύσεως επιδόµατα
της οργανικής τους θέσης.
5.α. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, καθορίζεται η µηνιαία αποζηµίωση των µελών της
Επιτροπής, καθώς και των υπαλλήλων που αποσπώνται
και διατίθενται σε αυτήν.
β. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µπορεί να
ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο ζήτηµα σχετικό µε την οργάνωση και τη λειτουργία της Επιτροπής.
6. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος η Επιτροπή συγκροτείται εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευσή του.
Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται «Περιφέρεια», «Ε.Ν.Α.Ε.» και «Τ.Ε.∆.Κ.» µετά την 1.1.2011

νοείται «Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση» και µετά τη σύστασή
τους «Ένωση Περιφερειών» και «Περιφερειακή Ένωση
∆ήµων», αντιστοίχως.
Άρθρο 13
Επιβολή κυρώσεων
1. Αρµόδιο όργανο για την επιβολή των διοικητικών
κυρώσεων, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του
παρόντος, καθώς και για τη διαβίβαση των σχετικών αποφάσεων προς εκτέλεση, είναι η Επιτροπή Ελέγχου
∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του προηγούµενου άρθρου.
2. Η απόφαση της Επιτροπής, για την επιβολή προστίµων, διαβιβάζεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. και αποτελεί νόµιµο τίτλο προς βεβαίωση του εισπρακτέου ποσού, κατά
τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων.
3. Η απόφαση της Επιτροπής, µε την οποία κηρύσσεται
έκπτωτο αιρετό όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αποστέλλεται στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης, ο οποίος υποχρεούται να εκδώσει σχετική
διαπιστωτική πράξη, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την
περιέλευση, σε αυτόν, της ανωτέρω απόφασης.
4. Εάν κατά την άσκηση των καθηκόντων της η Επιτροπή διαπιστώσει ότι έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήµατα,
υποχρεούται να τα αναφέρει στον αρµόδιο Εισαγγελέα.
5. α. Κατά των αποφάσεων της παραγράφου 2 του παρόντος δεν χωρεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
β. Οι πράξεις της παραγράφου 3 προσβάλλονται, µέσα
σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίησή
τους, µε προσφυγή ουσίας, ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας. Η προθεσµία και η άσκηση της προσφυγής
αναστέλλουν την εκτέλεσή τους.
Άρθρο 14
Κυρώσεις σε βάρος συνδυασµών και υποψηφίων
1. Εκτός των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται
στις διατάξεις του παρόντος, υπόκεινται σε διοικητικές
κυρώσεις και οι ακόλουθες παραβάσεις των συνδυασµών και των υποψηφίων:
α. Η ελλιπής ή αντικανονική τήρηση και ενηµέρωση
του βιβλίου εσόδων -εξόδων των συνδυασµών τιµωρείται µε πρόστιµο ύψους από το ήµισυ µέχρι το διπλάσιο
του ανώτατου επιτρεπόµενου ορίου εκλογικών δαπανών
του συνδυασµού.
β. Οι συνδυασµοί που παραβιάζουν τις παραγράφους 4
και 5 του άρθρου 1, καθώς και οι υποψήφιοι που παραβιάζουν τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 2 τιµωρούνται µε πρόστιµο από πενήντα χιλιάδες (50.000) µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
γ. Για κάθε παράβαση των παραγράφων 1, 2, 4, 5 και 6
του άρθρου 5 επιβάλλεται πρόστιµο εις βάρος του συνδυασµού από πενήντα χιλιάδες (50.000) µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
δ. Η µη εµπρόθεσµη υποβολή, η ελλειπής ή η αντικανονική σύνταξη των βιβλίων εσόδων -εξόδων και της αναλυτικής κατάστασης εκλογικών εσόδων και δαπανών,
που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 και 2 των άρθρων 9 και 11, επισύρει εις βάρος του συνδυασµού πρόστιµο από είκοσι χιλιάδες (20.000) µέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
ε. Η µη εµπρόθεσµη ή ελλειπής ή αντικανονική τήρηση
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των αναλυτικών καταστάσεων, εσόδων και δαπανών, από τους υποψηφίους, επισύρει εις βάρος τους πρόστιµο
από δέκα χιλιάδες (10.000) µέχρι τριάντα χιλιάδες
(30.000) ευρώ.
2. Σε περίπτωση επιβολής προστίµου εις βάρος συνδυασµών, υποχρέωση καταβολής τούτου έχει ο επικεφαλής του υποψήφιος περιφερειάρχης ή δήµαρχος.
Άρθρο 15
Έκπτωση από τα αιρετά αξιώµατα
1. Απαγγέλλεται έκπτωση από τα αξιώµατα του περιφερειάρχη και του δηµάρχου, όταν οι αντίστοιχοι συνδυασµοί των οποίων είναι επικεφαλής υπερβούν, κατά το
ένα τρίτο, το ανώτατο επιτρεπτό όριο εκλογικών δαπανών τους, καθώς και όταν δεν υποβληθούν στην Επιτροπή του άρθρου 12 του παρόντος τα βιβλία εσόδων-εξόδων και οι σχετικές αναλυτικές καταστάσεις των οικείων
συνδυασµών.
2. Απαγγέλλεται έκπτωση από τα αξιώµατα του αντιπεριφερειάρχη, του περιφερειακού και δηµοτικού συµβούλου, για όσους υποψηφίους έχουν υπερβεί, κατά το
ένα τρίτο το ανώτατο επιτρεπτό όριο των εκλογικών δαπανών τους, για όσους προέλθουν στην παροχή οικονοµικού ανταλλάγµατος, σύµφωνα µε την παράγραφο 3
του άρθρου 6, καθώς και για όσους αρνηθούν την υποβολή των αναλυτικών καταστάσεων, εσόδων και δαπανών
στην Επιτροπή του άρθρου 12.
3. Απαγγέλλεται έκπτωση εις βάρος των επικεφαλής
των συνδυασµών και των υποψηφίων σε περίπτωση συνδροµής των προϋποθέσεων της παραγράφου 5 περίπτωση α΄του άρθρου 10.
4. Για την επιβολή της ποινής της έκπτωσης τηρείται η
διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 και είναι
δυνατή η άσκηση προσφυγής σύµφωνα µε την παράγραφο 5 περίπτωση β΄του ίδιου άρθρου.
Άρθρο 16
∆ιοικητικές και ποινικές κυρώσεις εις βάρος τρίτων
1. Η παραβίαση από τρίτους των περιπτώσεων α΄και βi
της παρ.1 του άρθρου 6, καθώς και της περίπτωσης βi
της ίδιας παραγράφου του αυτού άρθρου, από τους υποψηφίους συνιστά ποινικό αδίκηµα, το οποίο τιµωρείται
µε ποινή φυλάκισης µέχρι έξι (6) µηνών.
2.α. Στους ιδιοκτήτες ή στους νόµιµους εκπροσώπους
των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών ελεύθερης
λήψης, φορέων συνδροµητικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, υπεύθυνους λειτουργίας διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, στους φορείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και στους ιδιοκτήτες ή νόµιµους εκπροσώπους εντύπων µέσων ενηµέρωσης, κάθε
κατηγορίας, που παραβιάζουν, κατά περίπτωση, τις απαγορεύσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5, της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και της παραγράφου 3 περίπτωση δ΄ του άρθρου 12, επιβάλλεται πρόστιµο από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ µέχρι εκατόν πενήντα χιλίαδες (150.000) ευρώ.
βi. Στους ιδιοκτήτες ή στους νόµιµους εκπροσώπους
των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών ελεύθερης
λήψης, καθώς και φορέων συνδροµητικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, το πρόστιµο επιβάλλεται µε απόφαση του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής του άρθρου 12.
Κάθε παράβαση είναι αυτοτελής και επισύρει την αυτο-

τελή, αντίστοιχα, επιβολή του ανωτέρω προστίµου.
Στους ιδιοκτήτες ή νόµιµους εκπροσώπους των εντύπων µέσων, κάθε κατηγορίας, καθώς και των διαδικτυακών και τηλεπικοινωνιακών φορέων, το πρόστιµο επιβάλλεται κατόπιν απόφασης της ανωτέρω Επιτροπής.
ii. Το πρόστιµο εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων, δια της αρµόδιας ∆.Ο.Υ..
3. Η µη τήρηση από τους δηµάρχους των υποχρεώσεων που απορρέουν από την περίπτωση βii της παραγράφου 1 του άρθρου 6, συνιστά ποινικό αδίκηµα, που τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών.
Άρθρο 17
Ρύθµιση προσλήψεων και υπηρεσιακών µεταβολών.
Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28
Α΄) ισχύουν για το δίµηνο χρονικό διάστηµα που προηγείται της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών
και δηµοτικών εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των
αιρετών οργάνων, µε εξαίρεση το διορισµό των αποφοίτων των Σχολών ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, οι ανωτέρω διατάξεις δεν ισχύουν για τις µετατάξεις των άρθρων 254 έως και 258
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) και για προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και µε σχέση µίσθωσης έργου από τους Ο.Τ.Α. και τα νοµικά πρόσωπα αυτών.
Άρθρο 18
Ειδικές ρυθµίσεις
1.α.i. Το προσωπικό, που έχει καταταγεί σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α΄)
σε οργανικές θέσεις καθαριστριών και καθαριστών µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
και απασχολείται στον καθαρισµό σχολικών µονάδων
της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
µεταφέρεται από 1.1.2011, µε την ίδια σχέση εργασίας,
σε προσωποπαγείς θέσεις στους αντίστοιχους δήµους,
όπως αυτοί συνιστώνται µε το άρθρο 1, που ανήκουν οι
µονάδες αυτές, για την άσκηση της αρµοδιότητας καθαρισµού των οικείων σχολικών µονάδων της χωρικής τους
αρµοδιότητας, σύµφωνα και µε τη ρύθµιση του άρθρου
75 παρ. 1 περ. ε1 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.
ii. Για τη µεταφορά εκδίδεται µέχρι 31.12.2010 σχετική
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
iii. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, στο οποίο υπαγόταν πριν από τη µεταφορά του στους δήµους,
τυχόν δε επιπλέον αποδοχές µε τα πάσης φύσεως επιδόµατα διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.
β. Το ποσοστό των πόρων του άρθρου 25 παρ. 8 του
ν. 1828/1989, που αποµειώθηκε µε το άρθρο 35 παρ. 2
του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α΄), προστίθεται, κατά, το αντίστοιχο ποσό, από 1.1.2011, στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των ∆ήµων της παραγράφου 1 περίπτωση
α΄ του άρθρου 259 του ν. 3852/2010, κατ’ επαύξηση του
ποσοστού που έχει προσδιοριστεί.
γ.i. Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου της παραγράφου 4
του άρθρου 35 του ν. 3577/2007 για το διδακτικό έτος
2010-2011 καταρτίζονται σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις διατάξεων αυτών.
ii. Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2011-2012 και
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εφόσον οι ανάγκες των δήµων για τον καθαρισµό των
σχολικών µονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον
προσωπικό, είναι δυνατόν να αντιµετωπιστούν µε συµβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήµους,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
iii. Για το κόστος της απασχόλησης, µε συµβάσεις, του
προσωπικού της προηγούµενης περίπτωσης, για το διδακτικό έτος 2011-2012 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, η
οποία κατανέµεται, µε απόφαση του Υπουργού, κατ’ αναλογία στους οικείους δήµους. Μέχρι το ανωτέρω διδακτικό έτος εξακολουθεί να εφαρµόζεται η παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 3577/2007.
2. Στις ρυθµίσεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3838/2010
(ΦΕΚ 49 Α΄), που προβλέπουν τη δυνατότητα µεταφοράς προσωπικού, µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου
κοινωφελούς επιχείρησης που έχει πτωχεύσει, υπάγεται
και το προσωπικό µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου,
εφόσον απασχολείται µε την υλοποίηση κοινοτικών προγραµµάτων που συνεχίζονται από νέα κοινωφελή επιχείρηση του ίδιου Ο.Τ.Α..
3. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
37 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α΄), όπου αναφέρονται
«άποροι δηµότες» νοούνται «άποροι κάτοικοι».
4. Η διαδικασία εκλογής των αιρετών εκπροσώπων
στα υπηρεσιακά συµβούλια του προσωπικού των Ο.Τ.Α.
α΄ και β΄ βαθµού αναστέλλεται µέχρι 1.7.2011. Μέχρι τη
συγκρότηση των νέων υπηρεσιακών συµβουλίων παρατείνεται η λειτουργία των υφιστάµενων υπηρεσιακών
συµβουλίων του προσωπικού των Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθµού.
5. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου µπορεί να
επιβάλλεται ανταποδοτικό τέλος απαλλοτρίωσης, αποκλειστικά για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων και
την ικανοποίηση κοινωφελών χρήσεων και σκοπών. Το ύψος του τέλους, οι υπόχρεοι στην καταβολή του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ορίζονται µε την ίδια απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Τα έσοδα του ανωτέρω τέλους διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη
δαπανών προς αποζηµίωση των ιδιοκτητών των απαλλοτριούµενων ακινήτων.
6.α. Η παρ. 8 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3838/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Για την υποβολή των προβλεπόµενων στο παρόν
άρθρο δηλώσεων και αιτήσεων εγγραφής σε δηµοτολόγιο καταβάλλεται ποσό ύψους εκατό (100) ευρώ, που εισπράττεται από τον οικείο δήµο και διατίθεται αποκλειστικά για τη λειτουργία των υπηρεσιών που είναι αρµόδιες για τη διεκπεραίωση των δηλώσεων και αιτήσεων
και τη διενέργεια των σχετικών εγγραφών. Από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου εκδίδεται το προβλεπόµενο
από την κείµενη νοµοθεσία αποδεικτικό είσπραξης, το οποίο ο ενδιαφερόµενος καταθέτει ως δικαιολογητικό
που συνοδεύει την αίτηση και δήλωσή του.»
β. Η υποπερίπτωση αβ΄ της περίπτωσης ε΄ της παρ.1
του άρθρου 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως
τροποποιήθηκε µε το ν. 3838/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«αβ) βεβαίωση ή άλλον τίτλο διαµονής που χορηγείται
σε πολίτες κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
των χωρών ΕΖΕΣ, µε βάση τις διατάξεις του π.δ.
106/2007 (ΦΕΚ 135 Α΄)».

γ. Η παρ.1 του άρθρου 28 του ν. 3838/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ποσοστό 15% επί των εισπραττόµενων εσόδων από τα παράβολα της αίτησης πολιτογράφησης µεταφέρεται σε λογαριασµό που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τίτλο «Έσοδα από παράβολα αιτήσεων πολιτογράφησης υπέρ Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού». Το προϊόν του λογαριασµού αυτού κατανέµεται στους Ο.Τ.Α. α΄
βαθµού µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Το ποσό αυτό, καθώς επίσης και το ποσό που εισπράττεται από τον
οικείο δήµο για την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας από
τέκνα αλλοδαπών σύµφωνα µε το άρθρο 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο, διατίθεται από αυτόν για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του που χειρίζονται θέµατα εφαρµογής του παρόντος νόµου. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού, µετά από γνώµη της Κ.Ε.∆.Κ.Ε., καθορίζεται
και η σχετική διαδικασία.»
7.α. Η περίπτωση η΄της παρ. 3 του άρθρου 14 του
ν. 3838/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«η. έχουν τίτλο διαµονής ως οµογενείς και έχουν συµπληρώσει από τη χορήγησή του πενταετή συνεχή και
νόµιµη διαµονή στη Χώρα».
β. Στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3838/2010 προστίθεται περίπτωση θ΄ ως εξής:
«θ. πολίτες χωρών ΕΖΕΣ που είναι κάτοχοι τίτλου διαµονής εκδιδόµενου από τις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές
και συµπληρώνουν πενταετή συνεχή και νόµιµη διαµονή
στη Χώρα».
γ. Η περίπτωση γ΄της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν.
3838/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. επικυρωµένο αντίγραφο του κατά περίπτωση υφιστάµενου τίτλου διαµονής σε ισχύ».
8.α. Οι υπάλληλοι, οι οποίοι ανήκουν στις κατωτέρω
κατηγορίες και διορίστηκαν ή µετατάχθηκαν στις Περιφέρειες του Κράτους για την κάλυψη των αναγκών των
∆ιευθύνσεων Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης, υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους τουλάχιστον για µια πενταετία αποκλειστικά
στις ∆ιευθύνσεις αυτές:
i) οι απόφοιτοι του Τµήµατος Μεταναστευτικής Πολιτικής της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς
και οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε εξειδίκευση σε θέµατα µετανάστευσης και ιθαγένειας,
ii) οι υπάλληλοι που διορίστηκαν ή µετατάχθηκαν στις
οργανικές θέσεις που συστάθηκαν µε το άρθρο 76
παρ.13 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α΄),
iii) οι υπάλληλοι που µετατάχθηκαν σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 2 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ
212 Α΄), όπως ισχύει,
iv) οι υπάλληλοι, οι οποίοι, κατόπιν λύσης της σύµβασης, δυνάµει της οποίας παρείχαν εργασία στις Υπηρεσίες Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, µονιµοποιήθηκαν ύστερα από την έκδοση σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης και
ν) οι συµβασιούχοι µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που απασχολούνται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004.
β. Μόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, για ένα τουλάχιστον έτος σε οργανικές
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µονάδες αυτών, µε αντικείµενο την εφαρµογή της νοµοθεσίας περί αλλοδαπών ή απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και θεµάτων αστικής και δηµοτικής κατάστασης, µπορούν να µεταταχθούν ή να µεταφερθούν µε
την ίδια σχέση εργασίας στις ∆ιευθύνσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ή στις ∆ιευθύνσεις Ιθαγένειας των κρατικών περιφερειών. Η µετάταξη ή η µεταφορά διενεργείται ύστερα από αίτηση των
ενδιαφεροµένων, στην οποία επισυνάπτεται βεβαίωση
της αρµόδιας υπηρεσίας της οικείας νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης για τη συνδροµή των προϋποθέσεων απασχόλησής τους στα αναφερόµενα αντικείµενα. Η µετάταξη
γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονοµικών σε κενές οργανικές θέσεις και σε
περίπτωση που δεν υφίστανται σε προσωποπαγείς θέσεις, µε παράλληλη κατάργηση της θέσης την οποία κατείχε ο υπάλληλος στην υπηρεσία από την οποία µετατάσσεται. Η αίτηση υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Οι µετατασσόµενοι ή µεταφερόµενοι µε βάση τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους
τουλάχιστον για µια πενταετία στις υπηρεσίες, στις οποίες µετατάσσονται ή µεταφέρονται.
9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
10 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε
από την παράγραφο 18 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010
(ΦΕΚ 71 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οµοίως εξαιρείται το προσωπικό που προβλέπεται
στις περιπτώσεις β΄ έως και ια΄ , ιγ΄ έως και ιη΄ και στην
περίπτωση κ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ
33/2006.»
10. Στις κατωτέρω διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α΄) επέρχονται οι ακόλουθες αναδιατυπώσεις και προσθήκες:
α) Στο άρθρο 3 παράγραφος 3 στο τέλος της περίπτωσεις α΄ προστίθεται η φράση: «Ειδικά ο δήµος Θάσου αποτελεί ξεχωριστή περιφερειακή ενότητα», στο τέλος
της περίπτωσης ε΄προστίθεται η φράση: «Ειδικά οι δήµοι
Αλονήσου, Σκιάθου και Σκοπέλου αποτελούν την περιφερειακή ενότητα Σποράδων» και στην περίπτωση
θ΄στην περιφερειακή ενότητα του Βορείου Τοµέα Αθηνών περιλαµβάνεται και ο δήµος Ηρακλείου.
β) Στην παρ. 12 του άρθρου 14 προστίθεται εδάφιο, ως
εξής: «Ειδικά για τους υποψηφίους στις εκλογικές περιφέρειες της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 25 τα κωλύµατα
του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν για τα διοικητικά όρια του δήµου.»
γ) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 18 προστίθεται το
ακόλουθο εδάφιο:
«Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθµός των υποψήφιων µελών του δηµοτικού συµβουλίου ή του συµβουλίου δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας είναι µικρότερος
του συνολικού αριθµού των αντίστοιχων µελών, σύµφωνα και µε την παράγραφο 2 του επόµενου άρθρου, το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του αριθµού των αντίστοιχων µελών, που περιλαµβάνονται στη γραπτή δήλωση του συνδυασµού.»
δ) Στην παρ. 4 του άρθρου 21 η αναφορά στην παρ. 3
του άρθρου 19 αντικαθίσταται µε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου.
ε) Στην παρ. 1 του άρθρου 30 η φράση «µε την απόφα-

ση της παραγράφου 12» αντικαθίσταται µε τη φράση «µε
την απόφαση της παρ. 13».
στ) Στην παρ. 9 του άρθρου 67 η φράση: «Με προεδρικό
διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης» αντικαθίσταται από τη φράση: «Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης».
ζ) Στην παρ. 2 του άρθρου 94 η υπ’ αριθµ. 20 αρµοδιότητα αναδιατυπώνεται, ως ακολούθως:
«20. Η χορήγηση έγκρισης δοµικής κατασκευής κεραίας σταθµού στην ξηρά, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν.
2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α΄) και το άρθρο 24 Α΄ παρ. 5 εδάφιο
ε΄ του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει, καθώς
και η επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.»
η) Στο τέλος της παρ. 1 περίπτωση α΄ του άρθρου 95
προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:
« Κατ’ εξαίρεση ως χρόνος έναρξης άσκησης από τους
δήµους της αρµοδιότητας της παρ. 4 υπ’ αριθµ. 18 του
προηγούµενου άρθρου, η οποία περιλαµβάνει κα τα µουσικά και καλλιτεχνικά γυµνάσια και λύκεια, ορίζεται η 1η
Ιουλίου 2011.»
θ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
136 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρµόζεται για τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας και Αττικής.»
ι) Η παράγραφος 2 του άρθρου 107 αναδιατυπώνεται
ως εξής:
«2. Οι δήµοι δεν επιτρέπεται να συνιστούν ή να συµµετέχουν σε άλλες ανώνυµες εταιρείες, κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, εκτός από εκείνες που είχαν συσταθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 194 αυτού.»
ια) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 120 η φράση: «Ειδικά για τις περιφέρειες Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων» αντικαθίσταται από τη φράση: «Ειδικά για
τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Θεσσαλίας».
ιβ) Στην παράγραφο 1 περίπτωση γ΄ του άρθρου 121,
µετά τη φράση: «Ειδικά για τις περιφέρειες Βορείου και
Νοτίου Αιγαίου» προστίθεται η φράση: «Ιονίων Νήσων,
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Θεσσαλίας».
ιγ) Στο άρθρο 186 στον υπό στοιχείο γ΄«Υποτοµέα Ενέργειας», ο οποίος περιλαµβάνεται στον τοµέα Γ΄(Φυσικών Πόρων – Ενέργειας – Βιοµηχανίας) η υπ’ αριθµ. 16
αρµοδιότητα απαλείφεται. Στην υπ’ αριθµ. 18 η φράση:
«Η χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαιοειδών προϊόντων
για θέρµανση» αντικαθίσταται από τη φράση: «Η χορήγηση άδειας για» και στην υπ’ αριθµ. 17 αρµοδιότητα του
τοµέα ∆΄ (Απασχόλησης – Εµπορίου – Τουρισµού) η
φράση: «Σε συνεργασία µε τις Αστυνοµικές Αρχές» απαλείφεται.
ιδ) Στην παρ. 4 του άρθρου 205, καθώς και στην παρ. 4
του άρθρου 255 οι φράσεις: «στον Γενικό Γραµµατέα της
Περιφέρειας» και «του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας» αντικαθίστανται από τις φράσεις: «στον περιφερειάρχη» και «του περιφερειάρχη», αντιστοίχως.
ιε) Στη διάταξη του άρθρου 286 και µετά τη φράση:
«σε σχέση µε τη διενέργεια των εκλογών των άρθρων»
προστίθεται η φράση: «94 παρ. 6 περιπτώσεις 41 και 42»,
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καθώς και µετά τη φράση: «283 παράγραφοι» προστίθεται η παρ. «7».
ιζ) Στον υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας του άρθρου
225 περιλαµβάνονται και οι αποφάσεις των Ν.Π.∆.∆. των
δήµων και των περιφερειών.
ιη) Το άρθρο 240 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι απόφοιτοι της 20ής εκπαιδευτικής σειράς της
ΕΣ∆∆ και της 3ης εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΤΑ που
διαθέτουν πτυχίο νοµικού τµήµατος ή τµήµατος πολιτικών επιστηµών ή δηµόσιας διοίκησης ή πτυχίο οικονοµικών επιστηµών ή πολυτεχνικών σχολών µπορούν µε αίτησή τους να µετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις
στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α..
Οι θέσεις που καλύπτονται µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν µπορούν να υπερβούν το 20% των
οργανικών θέσεων του κλάδου στον οποίο θα µεταταγούν.
Η µετάταξή τους γίνεται, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώµη
υπηρεσιακών συµβουλίων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 όπως
προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3801/2009
(ΦΕΚ 163 Α΄) ύστερα από πρόσκληση της Υπηρεσίας µε
αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία ενός (1) µηνός από την έκδοση της πρόσκλησης που προβλέπεται στο άρθρο 222 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87 Α΄).
2. Στην περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις σε σχέση µε τις θέσεις που διατίθενται, η επιλογή
τους θα γίνει µε βάση ενιαίο πίνακα, στον οποίο περιλαµβάνονται οι απόφοιτοι και των δύο Σχολών, µε φθίνουσα σειρά βαθµολογίας.»
ιθ) Στην παράγραφο 1 περίπτωση β΄του άρθρου 241
και µετά τη λέξη «∆ιευθύνσεις» τίθεται κόµµα και προστίθενται οι λέξεις «Αυτοτελείς ∆ιευθύνσεις».
κ) Στις ρυθµίσεις του άρθρου 254 υπάγονται και οι δικηγόροι µε σχέση έµµισθης εντολής, που υπηρετούσαν
στους συνενούµενους δήµους.
κα) Η παρ. 1 του άρθρου 266 αναδιατυπώνεται, ως ακολούθως:
«1. Για το µεσοπρόθεσµο Προγραµµατισµό των ∆ήµων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, το
οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε ετήσιο Πρόγραµµα
∆ράσης και Ετήσιο Προϋπολογισµό. Το Τεχνικό Πρόγραµµα καταρτίζεται µαζί µε το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης, το οποίο αποτελεί µέρος του και επισυνάπτεται, σε
αυτό, ως παράρτηµα.»
κβ) Στην παρ. 3 του άρθρου 276 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Για τις αποκεντρωµένες υπηρεσίες αρµόδιος είναι ο Επίτροπος της έδρας τους. Ειδικά για την
Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής, αρµόδιοι για τις οικείες περιφερειακές ενότητες, είναι οι Επίτροποι, που ορίζονται από την Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»
κγ) Στην περίπτωση βi της παραγράφου VI του άρθρου
280 µετά τη λέξη «∆ιευθύνσεις» τίθεται κόµµα και προστίθενται οι λέξεις «αυτοτελείς ∆ιευθύνσεις» και µετά
τη λέξη «Τµήµατα» τίθεται κόµµα και προστίθενται οι λέξεις «αυτοτελή Γραφεία».
κδ) Στο άρθρο 283 στο τέλος της παραγράφου 7 απαλείφεται η τελεία, τίθεται κόµµα και προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «καθώς και οικισµών, οι οποίοι έχουν απογραφεί ως αυτοτελείς, των δηµοτικών διαµερισµάτων
των εδρών των αντίστοιχων δήµων, εφόσον δεν ανή-

κουν σε κάποιο από τα υφιστάµενα δηµοτικά διαµερίσµατα.»
Στο τέλος της παραγράφου 11 προστίθεται εδάφιο, ως
ακολούθως:
«Με την ίδια απόφαση κατανέµεται αναλογικά στις δηµοτικές κοινότητες του άρθρου 2 παρ. 4 του παρόντος
νόµου, τυχόν πληθυσµός, ο οποίος περιλαµβάνεται στην
Απόφαση της παρ. 13 του παρόντος άρθρου, ο οποίος
δεν είναι δυνατόν να κατανεµηθεί στις δηµοτικές κοινότητες, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης.»
και οι περιπτώσεις β΄και δ΄της παραγράφου 9 αντικαθίστανται, ως ακολούθως:
«β) δύο δικαστικούς λειτουργούς του Συµβουλίου της
Επικρατείας, που ορίζονται από τον Πρόεδρο του ∆ικαστηρίου, ο αρχαιότερος των οποίων αναπληρώνει τον
πρόεδρο της Επιτροπής, όταν κωλύεται ή απουσιάζει»,
«δ) έως δύο µέλη ∆ΕΠ».
κε) Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του
άρθρου 32 και της παραγράφου 4 του άρθρου 138 του
ν. 3852/2010 απαλείφονται. Οµοίως, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 33 και της παραγράφου 3 του άρθρου 139 απαλείφονται.
11. Θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες µίσθωσης ακινήτων προς δηµιουργία χώρων στάθµευσης τροχοφόρων
από τους Ο.Τ.Α., καθώς και εκείνες που αφορούν µισθώµατα που καταβλήθηκαν για τη στέγαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μέχρι την έναρξη εφαρµογής του ειδικού προγράµµατος εξυγίανσης του άρθρου 262 του
ν. 3852/2010, δεν υπάγονται στους περιορισµούς της παραγράφου 1 του άρθρου 264 του ίδιου νόµου τα δάνεια
που συνοµολογούνται από δήµους, µε αποκλειστικό
σκοπό την εξυπηρέτηση οφειλών, εν γένει, από ήδη συνοµολογηθέντα και ληφθέντα δάνεια.
Άρθρο 19
Καταργούµενες διατάξεις
Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργούνται οι
διατάξεις των άρθρων 1 έως και 20 του ν. 3202/2003
(ΦΕΚ 284 Α΄), καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη προς τις ρυθµίσεις του παρόντος.
Άρθρο 20
1. Τα τρία πρώτα εδάφια της υποπαραγράφου β΄ της
παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 «Μέτρα
για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη – µέλη της Ζώνης του ευρώ
και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο» (ΦΕΚ 65 Α΄) αντικαθίστανται από την ισχύ τους, ως ακολούθως:
«β. ∆ιενεργείται απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και
των Ν.Π.∆.∆., συµπεριλαµβανοµένων των δικαστικών
και δηµόσιων λειτουργών, των αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των κληρικών, των στρατιωτικών
και του πάσης φύσεως ένστολου προσωπικού. Απογράφονται επίσης τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται
στο ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση µε οποιουδήποτε τύπου σύµβαση έµµισθης εντολής,
µίσθωσης έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.
Σκοπός της απογραφής είναι η δηµιουργία Κεντρικής
Βάσης ∆εδοµένων ανθρώπινου δυναµικού στη Γενική
Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρω-
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σης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, για την τήρηση
των αναγκαίων στοιχείων όλων των απογραφοµένων,
για την αξιοποίηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού και γενικά για την άσκηση πολιτικής του προσωπικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
Επίσης, σκοπός της απογραφής είναι ο έλεγχος της
µισθοδοσίας και των πρόσθετων αµοιβών των υπόχρεων
σε απογραφή και η άσκηση µισθολογικής πολιτικής από
το Υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης περιγράφονται αναλυτικά οι υπόχρεοι απογραφής, η δηµιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων για
την ένταξη των αναγκαίων στοιχείων της απογραφής, τα
όργανα, ο χρόνος, ο τρόπος, η διαδικασία, η διαρκής επικαιροποίηση και συµπλήρωση των στοιχείων από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού / Προσωπικού και η επέκτασή της και σε άλλους φορείς του δηµόσιου τοµέα ή η
εξαίρεση ορισµένων κατηγοριών προσωπικού, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Με την ίδια ή όµοια απόφαση συνιστάται στη Γενική
Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οργανική µονάδα σε επίπεδο διεύθυνσης, µε τον τίτλο Ενιαία Αρχή Πληρωµής (ΕΑΠ) υπαγόµενη απευθείας στον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσιονοµικής
Πολιτικής και ορίζεται n αποστολή, η διάρθρωση και η
στελέχωσή της.
Οι υπόχρεοι σε απογραφή λαµβάνουν τις πάσης φύσεως τακτικές ή έκτακτες αποδοχές αποζηµιώσεις και µε
οποιαδήποτε άλλη ονοµασία αµοιβές, υποχρεωτικά µέσω τραπεζικού λογαριασµού από Ενιαία Αρχή Πληρωµής, που συστήνεται µε την απόφαση του προηγούµενου
εδαφίου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο ζήτηµα για τη
συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία της Ενιαίας Αρχής Πληρωµής, καθώς και η ηµεροµηνία έναρξης της καταβολής των πάσης φύσεως αποδοχών από την Αρχή
αυτή. Οι ανωτέρω αρµοδιότητες ασκούνται, ως προς τη
Βουλή, από τα αρµόδια όργανα αυτής κατά το άρθρο 120
του Κανονισµού της.»
2. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3864/2010 «Περί ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας»
(ΦΕΚ 119 Α΄) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«1. Επιτρέπεται η πρόσληψη, στο Ταµείο, προσωπικού
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
ετήσιας διάρκειας, µε δυνατότητα ανανέωσης.
Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού γίνεται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει κάθε φορά.
Με την προκήρυξη καθορίζεται η εκπαιδευτική βαθµίδα
και η ειδικότητα του προσωπικού του παρόντος άρθρου.
Επίσης επιτρέπεται n πρόσληψη δικηγόρων µε έµµισθη εντολή σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα περί
∆ικηγόρων.
Η πρόσληψη του προσωπικού του Ταµείου, καθώς και
των δικηγόρων µε έµµισθη εντολή γίνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, καθώς και του ν. 3833/2010.
2. Επιτρέπεται η απόσπαση, στο Ταµείο, µόνιµων υπαλλήλων και προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆.
και Ν.Π.Ι.∆. του δηµόσιου τοµέα, καθώς και υπαλλήλων
από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Η απόσπαση γίνεται µε απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού µετά από πρόταση του Προέδρου του
∆.Σ. του Ταµείου και προκειµένου για υπαλλήλους της
Τράπεζας της Ελλάδος µε απόφαση του ∆ιοικητή αυτής.
Η διάρκεια των αποσπάσεων αυτών ορίζεται σε δύο (2)
έτη µε δυνατότητα παράτασης χωρίς περιορισµό.
Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως
χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας διανυθείς στην οργανική
θέση της υπηρεσίας, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος.
Επιτρέπεται η απασχόληση στο Ταµείο, προσωπικού
µε µετάκληση από ευρωπαϊκούς ή άλλους διεθνείς οργανισµούς µε απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Ταµείου.
3. Το προσωπικό του Ταµείου υπέχει της υποχρέωσης
πίστης και άκρας εχεµύθειας του ανωτέρω άρθρου 4
παρ. 2 περίπτωση ε΄.
4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13
του ν. 3864/2010 (ΦΕΚ 119 Α΄) οι λέξεις µεταξύ των
κοµµάτων «σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3723/2008»
αντικαθίστανται µε τις λέξεις «σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 3693/2008».»
Άρθρο 21
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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