
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών
και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερει-
ακές και δηµοτικές εκλογές»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Ι.α. Με το ν. 3852/2010 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-

διοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρό-
γραµµα Καλλικράτης») πραγµατοποιήθηκε επαναθεµε-
λίωση της Πρωτοβάθµιας Αυτοδιοίκησης µε λιγότερους
και ισχυρότερους ∆ήµους σε όλη τη χώρα. Παραλλήλως,
η δευτεροβάθµια αυτοδιοίκηση ανασυγκροτήθηκε, εκ
βάθρων, σε επίπεδο µεγαλύτερων ενοτήτων, ήτοι των
Περιφερειών.

β. Στο πλαίσιο µεταβατικής ρύθµισης, οι εκλογές για
την ανάδειξη αιρετών οργάνων της Αυτοδιοίκησης, για
την περίοδο 2011-2014, θα διεξαχθούν την εβδόµη Νο-
εµβρίου 2010. Για τις επόµενες περιόδους προβλέπεται
πενταετής θητεία και διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών ε-
κλογών, ταυτοχρόνως, µε εκείνες των Ελλήνων µελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

γ. Τα θέµατα που αφορούσαν τις εκλογικές δαπάνες
των συνδυασµών και των υποψηφίων στις δηµοτικές και
νοµαρχιακές εκλογές, ο έλεγχός τους, καθώς και ζητή-
µατα σχετικά µε την εν γένει προεκλογική προβολή, α-
ντιµετωπίζονταν από το ν. 3202/2003.

Ο ανωτέρω νόµος, κατά το κυρίαρχο ρυθµιστικό του
πεδίο, συµπορεύονταν µε το αντίστοιχο νοµοθετικό
πλέγµα για τις βουλευτικές εκλογές (ν. 3023/2002). Εύ-
λογο, εποµένως, ήταν να παρακολουθεί τις σύστοιχες
ρυθµίσεις των σχετικών θεµάτων της ανωτέρω νοµοθε-
σίας.

δ. Οι προτεινόµενες, δια του εισαγόµενου σχεδίου νό-
µου, ρυθµίσεις δεν έχουν απλό προσαρµοστικό χαρακτή-
ρα στην επαναθεµελίωση της Αυτοδιοίκησης, που έχει
συντελεσθεί µε το ν. 3852/2010, ούτε συνιστούν απλές
βελτιώσεις της υφιστάµενης, µέχρι σήµερα νοµοθεσίας.

Όπως θα αναπτυχθεί, κατωτέρω, κυρίαρχο στόχο των
προτεινόµενων ρυθµίσεων αποτελεί η ουσιαστική ανα-
µόρφωση της διαδικασίας εξέλεγξης των εσόδων και
των δαπανών των συνδυασµών και των υποψηφίων, µε
γνώµονα την ουσιαστικοποίησή τους και την υπηρέτηση
στο µείζονα, δυνατό βαθµό, των αρχών της διαφάνειας
και της νοµιµότητας.

II. Ειδικότερα:
αι. Η χρηµατοδότηση των δαπανών συνδυασµών και υ-

ποψηφίων προέρχεται από φυσικά πρόσωπα και η διακί-
νηση των ποσών, που αναφέρονται σε έσοδα και δαπά-
νες, γίνεται µέσω τραπεζικών λογαριασµών, για το σύ-
νολο των εσόδων, υπό την επιφύλαξη της διάθεσης δι-
πλότυπων εισιτηρίων για εκδηλώσεις, και για ποσοστό
95% των δαπανών, κατ' αντίθεση προς την υφιστάµενη
ρύθµιση, η οποία αφορούσε το 80% τούτων, και παρείχε
περιθώριο καταστρατηγήσεων για το εναποµένον ποσο-
στό.

ιι. . Παραλλήλως, καταργείται η διαδικασία άντλησης
εσόδων από τη διάθεση «κουπονιών». Παρέχεται βέβαια
η δυνατότητα στους συνδυασµούς και στους υποψηφί-

ους να διαθέτουν διπλότυπα εισιτήρια εκδηλώσεων που
πραγµατοποιούν οι συνδυασµοί και οι υποψήφιοι.

Η προτεινόµενη ρύθµιση απηχεί µια παγίως υφιστάµε-
νη πρακτική. Προς διασφάλιση της διαφάνειας και της
νοµιµότητας της διάθεσης των ανωτέρω εισιτηρίων προ-
βλέπεται η αναγραφή στα στελέχη τους σειράς στοιχεί-
ων (ονοµατεπώνυµο, Α.∆.Τ., Α.Φ.Μ.), ώστε να υπάρχει
απόλυτη βεβαιότητα, τόσο για το πρόσωπο που εισφέ-
ρει, όσο για το λήπτη.

Επιπροσθέτως, το ποσό που εισφέρεται µε τη διάθεση
των εισιτηρίων δεν µπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ε-
πιτρεπόµενα όρια χρηµατοδότησης από φυσικά πρόσω-
πα, ενώ το συνολικό ποσό που διατίθεται µέσω αυτών
δεν µπορεί, επίσης, να υπερβαίνει το 1/5 του ανώτατου
επιτρεπτού ορίου χρηµατοδότησης των συνδυασµών και
των υποψηφίων.

β. Οριοθετείται ο αριθµός των επιτρεπτών εµφανίσεων
των επικεφαλείς των συνδυασµών και των υποψηφίων
σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς εθνικής,
περιφερειακής ή τοπικής εµβέλειας.

Τυχόν υπέρβαση των επιτρεπτών ορίων εµφανίσεων,
εφόσον αποδειχθεί, ότι συντελέσθηκε µε οικονοµικό α-
ντάλλαγµα, για µεν τους υποψηφίους συνεπάγεται έκ-
πτωση από το αιρετό αξίωµα, για δε τους ιδιοκτήτες ή
νόµιµους αντιπροσώπους των οικείων φορέων συνιστά
ποινικό αδίκηµα, το οποίο τιµωρείται µε ποινή φυλάκι-
σης, τουλάχιστον, ενός έτους.

γι. Η αναπροσαρµογή των ανωτάτων ορίων εκλογικών
δαπανών, υπαγορεύθηκε όχι µόνον, από τη δηµιουργία
των συνενωθέντων δήµων, τα διοικητικά όρια των οποί-
ων µεταβλήθηκαν και από την κατάργηση των Νοµαρχια-
κών Αυτοδιοικήσεων και τη δηµιουργία των Περιφερειών
ως δεύτερου βαθµού Αυτοδιοίκησης, µε συνακόλουθη
µεταβολή των πληθυσµιακών δεδοµένων, αλλά, κυρίως,
από την ανάγκη διαµόρφωσης συνθηκών πραγµατικού
κόστους των δαπανών, ώστε το στοιχείο αυτό να λει-
τουργεί αποτρεπτικά οιασδήποτε πρόθεσης καταστρατή-
γησης.

ϊϊ. Ο εξορθολογισµός που προαναφέρθηκε έχει ως α-
ποτέλεσµα τα ανώτατα επιτρεπτά όρια εκλογικών δαπα-
νών να είναι, στις περισσότερες των περιπτώσεων, χα-
µηλότερα εκείνων των αντίστοιχων δηµοτικών και νο-
µαρχιακών εκλογών του 2006.

Ενδεικτικά παρατίθενται οι ακόλουθοι πίνακες:

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΗΜΩΝ

∆ήµος Πρόταση
Συνολικών
∆απανών

Προϋπολογισµού

Άθροισµα
∆απανών

∆ήµων (2006)

∆ράµας 99.000 84.000

Παγγαίου 97.500 150.000

Θεσσαλονίκης 243.600 399.000

Λέσβου 210.000 363.000

Αθηναίων 322.500 684.000

Ηρακλείου 204.750 270.000



δ. Θεσµοθετείται ενιαία Επιτροπή Ελέγχου ∆απανών
και Εκλογικών Παραβάσεων ως δικαιοδοτικό και ελεγκτι-
κό όργανο που λειτουργεί στο πλαίσιο δικαστικού χαρα-
κτήρα εγγυήσεων αµεροληψίας.

Στην Επιτροπή αυτή προεδρεύει δικαστικός λειτουρ-
γός και η συζήτηση, ενώπιον της, προκειµένου, τόσο για
καταγγελίες εκλογικών παραβάσεων, όσο και για την ε-
ξέλεγξη των δαπανών και των εσόδων των συνδυασµών,
γίνεται σε δηµόσια συνεδρίαση µε την παρουσία των εν-
διαφεροµένων µερών, οι οποίοι µπορούν να συµπαρίστα-
νται µε δικηγόρο.

Οι κυρώσεις επιβάλλονται από την Επιτροπή και είναι
εκτελεστές, χωρίς την παρεµβολή οιουδήποτε άλλου
οργάνου, κατ' αντίθετη των όσων συνέβαιναν, µέχρι σή-
µερα, δοθέντος, ότι οι προϋφιστάµενες Επιτροπές είχαν
γνωµοδοτικό χαρακτήρα και οι κυρώσεις επεβάλοντο α-
πό το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας.

Κατά των αποφάσεων της Επιτροπής µε τις οποίες επι-
βάλλεται έκπτωση, από το αιρετό αξίωµα, επιτρέπεται
προσφυγή, ουσίας, ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρα-
τείας.

ε. Καθίσταται υποχρεωτικός ο ορισµός διαχειριστή οι-
κονοµικών των συνδυασµών, προκειµένου για τις περι-
φερειακές εκλογές, καθώς και για τις δηµοτικές εκλο-
γές, εφόσον, όµως, διενεργούνται σε δήµους µε πληθυ-
σµό µεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων κατοίκων.

στ. Τα βιβλία εσόδων - εξόδων των συνδυασµών και
των υποψηφίων θεωρούνται, πλέον, από την οικεία
∆.Ο.Υ. για διασφάλιση πλήρους αξιοπιστίας αυτών και ό-

χι από τον ∆/ντή Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας, όπως
συνέβαινε µέχρι τώρα.

ζ. Στις αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών
των συνδυασµών και των υποψηφίων µνηµονεύονται, υ-
ποχρεωτικά, ως αποδεικτικά στοιχεία τούτων, τα οικεία
παραστατικά, τα οποία εµπεριέχουν πλήρη στοιχεία ό-
σων εισφέρουν (ονοµατεπώνυµο, Α.∆.Τ., Α.Φ.Μ. κλπ).

η. Η επαύξηση των ορίων των επιβαλλόµενων προστί-
µων υπαγορεύθηκε από την ανάγκη στάθµισης της βαρύ-
τητας της οικείας παράβασης, µε γνώµονα, πάντοτε, τον
προληπτικό χαρακτήρα της διοικητικής κύρωσης.

θ. ∆ύο µήνες πριν από τη διενέργεια των εκλογών και
µέχρι την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων, α-
ναστέλλεται κάθε διαδικασία πρόσληψης υπαλλήλων
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και κά-
θε υπηρεσιακή µεταβολή τούτων.

ι. Η προεκλογική περίοδος παραµένει 4 µήνες. Ειδικά,
όµως, για την πρώτη εφαρµογή του, αρχίζει από τη δη-
µοσίευση του νόµου.

Β. ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 1
Έσοδα και δαπάνες περιφερειακών και

δηµοτικών συνδυασµών

α. Προσδιορίζεται εννοιολογικά η έννοια των εσόδων
και των δαπανών των περιφερειακών και δηµοτικών συν-
δυασµών, στο πλαίσιο εφαρµογής του προτεινόµενου
σχεδίου νόµου.

Προσδιορίζεται, ότι ως έσοδα των ανωτέρω συνδυα-
σµών, νοούνται εκείνα, µόνο, που προέρχονται από ει-
σφορές φυσικών προσώπων.

β. Προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υ-
πουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών µετά από γνώµη της
Κ.Ε.∆.Κ.Ε. και της Ε.Ν.Α.Ε. µε την οποία καθορίζονται οι
κατηγορίες των παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες
συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες, τα αρµόδια
όργανα και η διαδικασία αποτίµησής τους σε χρήµα.

γ. Τα έσοδα και οι δαπάνες των περιφερειακών και δη-
µοτικών συνδυασµών διακινούνται, µέσω ειδικών λογα-
ριασµών, που τηρούνται σε τράπεζες, εγκατεστηµένες
στην Ελλάδα. Η διακίνηση των εσόδων αφορά το σύνο-
λο των αντίστοιχων ποσών, υπό την επιφύλαξη της δυ-
νατότητας διάθεσης διπλότυπων εισιτηρίων για εκδηλώ-
σεις, των δε δαπανών το 95% αυτών. Ο σχετικός λογα-
ριασµός τηρείται στο όνοµα του υποψηφίου περιφερει-
άρχη ή δηµάρχου ή του οριζόµενου διαχειριστή.

Κατάθεση στους ανωτέρω λογαριασµούς επιτρέπεται,
εφόσον υπάρξει ρητή συναίνεση των προσώπων στο ό-
νοµα των οποίων τηρούνται και γίνονται µόνον επώνυ-
µα, µε ευθύνη της τράπεζας, ως προς τη διαπίστωση των
στοιχείων ταυτότητας του καταθέτη.

Το ύψος του λογαριασµού δεν µπορεί να υπερβεί το ε-
πιτρεπόµενο ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών των
συνδυασµών.

δ. Οι συνδυασµοί µπορεί να διαθέτουν διπλότυπα εισι-
τήρια για τις εκδηλώσεις που πραγµατοποιούν, θεωρηµέ-
να από την ∆.Ο.Υ. της έδρας της περιφέρειας ή του οι-
κείου δήµου. Η είσπραξη από τα διατιθέµενα εισιτήρια
γίνεται µε αναγραφή στο στέλεχος τους των ονοµατε-
πωνυµικών στοιχείων καθώς και του αριθµού ταυτότητας
και του ΑΦΜ του προσώπου στο οποίο διατίθενται. Η διά-

2

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Περιφέρεια Πρόταση
Συνολικών
∆απανών

Συνδυασµού

Άθροισµα
∆απανών

Νοµαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων

(2006)

Ανατολική Μακε-
δονία & Θράκη

236.000 519.000

Κεντρική
Μακεδονία

909.500 1.780.500

∆υτική Μακεδονία 234.000 364.500

Ήπειρος 231.000 364.500

Θεσσαλία 289.500 704.000

Ιόνια Νησιά 174.000 319.500

∆υτική Ελλάδα 359.500 697.000

Στερεά Ελλάδα 280.500 619.000

Αττική 1.323.500 3.825.000

Πελοπόννησος 244.500 570.500

Βόρειο Αιγαίο 155.000 247.000

Νότιο Αιγαίο 215.000 5.992.000

Κρήτη 291.000 567.000

ΣΥΝΟΛΟ 4.943.000 16.569.500



θεση γίνεται υπό τον περιορισµό της µη υπέρβασης του
ορίου χρηµατοδότησης από φυσικά πρόσωπα, καθώς και
της πρόσθετης προϋπόθεσης, ότι η συνολική είσπραξη
από αυτά δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/5 του ανώτατου
επιτρεπτού ορίου εκλογικών δαπανών για τον συνδυα-
σµό και τον υποψήφιο.

ε. Προεκλογική περίοδος, για την εφαρµογή των δια-
τάξεων του προτεινόµενου νόµου, είναι το τετράµηνο
χρονικό διάστηµα, που προηγείται της ηµεροµηνίας διε-
ξαγωγής των εκλογών, όπως ίσχυε και στο ν. 3202/2003.

Άρθρο 2
Έσοδα και δαπάνες των υποψηφίων

α. Έσοδα των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών, περι-
φερειακών και δηµοτικών συµβούλων, είναι οι εισφορές
φυσικών προσώπων, που καταβάλλονται σε αυτούς, κα-
τά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

β. ∆απάνες των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών, περι-
φερειακών και δηµοτικών συµβούλων, είναι τα ποσά που
διαθέτουν οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια της προεκλογι-
κής περιόδου. Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται, ι-
δίως, κάθε ποσό που καταβάλλεται για την αγορά, έκδο-
ση, κυκλοφορία και διακίνηση εντύπων, την παροχή σχε-
τικών υπηρεσιών, από τρίτους, καθώς και η αξία των α-
ποτιµώµενων σε χρήµα παροχών και διευκολύνσεων
προς τους υποψηφίους.

γ. Τα έσοδα και οι δαπάνες των υποψηφίων διακινού-
νται, επίσης, µέσω ειδικών τραπεζικών λογαριασµών και
διπλότυπων εισιτηρίων, κατά αναλογία, προς τις αντί-
στοιχες προβλέψεις για τους συνδυασµούς.

Άρθρο 3
Απαγορεύσεις στη χρηµατοδότηση συνδυασµών

και υποψηφίων

α. Απαγορεύονται η χρηµατοδότηση και κάθε είδους
παροχές προς τους περιφερειακούς και δηµοτικούς συν-
δυασµούς, καθώς και προς τους υποψήφιους αντιπερι-
φερειάρχες, περιφερειακούς και δηµοτικούς συµβού-
λους από:

i. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι οφειλέτες των οικεί-
ων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή ∆ήµων, για ποσό α-
νώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

ii. Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ι-
δρύµατα.

iii. Οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νοµικά
τους πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

iv. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδό-
τες ηµερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή το-
πικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή
τηλεοπτικών, εν γένει, σταθµών, ή ιδιοκτήτες διαδικτυα-
κών και τηλεπικοινωνιακών φορέων, καθώς και από συ-
ζύγους και κατιόντες αυτών.

v. Φυσικά πρόσωπα που είναι υπάλληλοι των οικείων
Ο.Τ.Α. ή των αντίστοιχων νοµικών προσώπων δηµοσίου
και ιδιωτικού δικαίου αυτών.

β. Επίσης δεν είναι επιτρεπτή η σύναψη τραπεζικών
δανείων µε σκοπό τη χρηµατοδότηση συνδυασµών και υ-
ποψηφίων.

γ.i. Σε περίπτωση χρηµατοδότησης ή άλλων παροχών,
κατά παράβαση των ανωτέρω απαγορεύσεων, εκείνος
που χρηµατοδότησε ή προέβη στην παροχή τιµωρείται
µε φυλάκιση µέχρι ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή α-

πό πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ µέχρι εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ. Με τις ίδιες ποινές τιµωρούνται και οι υ-
πεύθυνοι διαχειριστές των περιφερειακών και δηµοτικών
συνδυασµών ή οι υποψήφιοι Περιφερειάρχες, καθώς και
οι αντιπεριφερειάρχες, δήµαρχοι, περιφερειακοί και δη-
µοτικοί σύµβουλοι, εφόσον, µέχρι την παραµονή των ε-
κλογών, δεν πρόβαλαν γραπτή αντίρρηση και αποδέχτη-
καν την κατάθεση.

ii. Ανεξαρτήτως της συνδροµής ποινικής ευθύνης, εις
βάρος των επικεφαλείς των συνδυασµών, υποψηφίων α-
ντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών και δηµοτικών
συµβούλων επιβάλλεται και πρόστιµο, ισόποσο µε τα ό-
ρια των ανωτέρω χρηµατικών ποινών, εφόσον µέχρι την
παραµονή των εκλογών δεν πρόβαλαν γραπτή αντίρρη-
ση και αποδέχθηκαν την κατάθεση.

Άρθρο 4
Όρια χρηµατοδότησης

α. Η χρηµατοδότηση συνδυασµών, από το ίδιο πρόσω-
πο, κατά την προεκλογική περίοδο, δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

β. Η χρηµατοδότηση υποψηφίων, κατά τη διάρκεια της
προεκλογικής περιόδου, από το ίδιο πρόσωπο, δεν επι-
τρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500)
ευρώ.

γ. Για τις περιπτώσεις παραβάσεων προβλέπονται δια-
κριτές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, τόσο για εκεί-
νους που χρηµατοδοτούν, καθ' υπέρβαση των ανωτέρω
ορίων, καθώς και για τους λήπτες επικεφαλείς των συν-
δυασµών και υποψηφίους.

Άρθρο 5
Απαγορεύσεις για τους συνδυασµούς κατά τη διάρκεια

της προεκλογικής περιόδου

α. Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις η δηµιουργία εκλο-
γικών κέντρων, από τους οικείους συνδυασµούς, κατά τη
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, για µεν τις δηµοτι-
κές εκλογές δεν είναι επιτρεπτή πέραν του ενός, για κά-
θε εκλογική περιφέρεια, για δε τις περιφερειακές εκλο-
γές, πέραν, επίσης, του ενός, για κάθε εκλογική περιφέ-
ρεια.

Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ο ανωτέρω περιο-
ρισµός ισχύει για κάθε νοµό.

β. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου απαγορεύ-
εται στους συνδυασµούς η ανάρτηση ή επικόλληση αε-
ροπανώ, πανώ, αφισών γιγαντοαφισών και κάθε άλλου
είδους υλικού προβολής. Είναι επιτρεπτή, µόνον, η τοπο-
θέτηση αφισών, εντός των χώρων, που ορίζονται στο άρ-
θρο 9 παρ. 3 του ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α'), οι ρυθµίσεις
του οποίου εφαρµόζονται και για τις περιφερειακές και
δηµοτικές εκλογές.

γ. ∆εν είναι επιτρεπτή η διακίνηση κάθε µορφής ένθε-
των φυλλαδίων, µέσω του τύπου, καθώς και η διανοµή
τους εντός καταστηµάτων δηµοσίων υπηρεσιών και υπη-
ρεσιών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Επίσης απαγο-
ρεύεται η προώθηση προεκλογικού υλικού µε χρήση του
συστήµατος διακίνησης της αλληλογραφίας του ∆ηµοσί-
ου, των ν.π.δ.δ., των ν.π.ι.δ., του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα των ν.π.δ.δ. των Ο.Τ.Α. και των επιχειρήσεών
τους.

δ. Για τις παραβάσεις των ανωτέρω υποχρεώσεων
προβλέπονται αυτοτελείς διοικητικές κυρώσεις.
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Άρθρο 6
Απαγορεύσεις στους υποψηφίους κατά την

προεκλογική περίοδο

α. Κατά την προεκλογική περίοδο απαγορεύεται στους
υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς και
δηµοτικούς συµβούλους:

i. Η λειτουργία εκλογικών κέντρων, εντευκτηρίων και
εκλογικών γραφείων από τους ίδιους ή από τρίτους χά-
ριν αυτών.

ii. Η ανάρτηση ή επικόλληση σε εξωτερικούς, δηµόσι-
ους ή ιδιωτικούς χώρους, καθώς και σε κάθε µορφής αυ-
τοκινούµενα µέσα, αεροπανώ, πανώ, αφισών, γιγαντοα-
φισών, φωτογραφιών και κάθε άλλου είδους υλικού προ-
βολής, η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασ-
δήποτε µορφής για την προβολή τους, καθώς και η χρή-
ση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή συνθηµάτων σε
οιονδήποτε εξωτερικό χώρο.

iii. Οι δήµαρχοι υποχρεούνται για την άµεση καθαίρεση
των αεροπανώ, πανώ, καθώς και των γιγαντοαφισών και
αφισών, την αποκόλληση των φωτογραφιών και λοιπού
έντυπου υλικού, την αποσυναρµολόγηση των πρόσκαι-
ρων κατασκευών και τον καθαρισµό από χρωστικές ου-
σίες των εξωτερικών χώρων.

ϊν. Επισηµαίνεται, ότι οι απαγορεύσεις, κατά την προε-
κλογική περίοδο, για τη διακίνηση ένθετων φυλλαδίων
σε καταστήµατα δηµοσίων υπηρεσιών και ν.π.δ.δ. καθώς
και την προώθηση προεκλογικού υλικού, µε χρήση του
συστήµατος διακίνησης αλληλογραφίας του δηµοσίου,
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και Ο.Τ.Α. στο µέ-
τρο και στην έκταση που ισχύουν για τους συνδυασµούς
καταλαµβάνουν και τους υποψηφίους.

β. Απαγορεύεται η µετάδοση από δηµόσιους και ιδιω-
τικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς, ελεύ-
θερης λήψης, από φορείς παροχής συνδροµητικών ρα-
διοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και από
διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες, κατά τη διάρκεια
του διµήνου που προηγείται της διεξαγωγής των εκλο-
γών, κάθε είδους εκποµπών, οι οποίες παρουσιάζονται α-
µέσως ή εµµέσως από υποψηφίους κατά τις περιφερεια-
κές και δηµοτικές εκλογές.

γ. Οι εµφανίσεις των επικεφαλείς των συνδυασµών,
των αντιπεριφερειαρχών και των υποψηφίων δηµοτικών
και περιφερειακών συµβούλων, σε πάσης φύσεως εκπο-
µπές δηµόσιων ή ιδιωτικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτι-
κών σταθµών ελεύθερης λήψης, φορείς παροχής κάθε
µορφής συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς
και σε διαδικτυακούς φορείς, υπό οιαδήποτε µορφή, επι-
τρέπεται, ως εξής :

ί. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό εθνικής
εµβέλειας επιτρέπεται η εµφάνιση του υποψήφιου κατά
τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, µόνο µία φορά.

ιι. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό τοπικής
ή περιφερειακής εµβέλειας, επιτρέπεται η εµφάνιση του
υποψήφιου, κατά τη διάρκεια της πιο πάνω περιόδου, µέ-
χρι δύο φορές.

ίιι. Ως εµφανίσεις κατά την έννοια της παρούσας πα-
ραγράφου θεωρούνται οι προσωπικές συνεντεύξεις των
υποψηφίων, η συµµετοχή τους σε οργανωµένες συζητή-
σεις, περιλαµβανοµένων και εκείνων που εντάσσονται
στα δελτία ειδήσεων, καθώς και η κάλυψη, κατόπιν αιτή-
µατος του υποψήφιου της προεκλογικής του δραστηριό-
τητας.

ίν. Οι επικεφαλείς των συνδυασµών καθώς και οι αντι-

περιφερειάρχες µπορούν να συµµετέχουν σε οργανωµέ-
νες συζητήσεις, χωρίς περιορισµό αριθµού εµφανίσεων,
µέχρι την ανακήρυξη των υποψηφίων και υπό την προϋ-
πόθεση ότι λαµβάνουν µέρος, τουλάχιστον, τρεις ακόµη
συνυποψήφιοι τους. Μετά την ανακήρυξη των συνδυα-
σµών στις ανωτέρω συζητήσεις απαιτείται η συµµετοχή
των 2/3 τουλάχιστον των ανακηρυχθέντων.

δ. Εµφανίσεις στους φορείς της προηγούµενης παρα-
γράφου, εάν αποδειχθεί ότι πραγµατοποιούνται έναντι
οικονοµικού ανταλλάγµατος, για µεν τους υποψηφίους
συνεπάγονται έκπτωση από το αιρετό αξίωµα, για, δε,
τους ιδιοκτήτες ή νόµιµους εκπροσώπους των φορέων
συνιστούν ποινικό αδίκηµα, το οποίο επισύρει ποινή φυ-
λάκισης, τουλάχιστον, ενός έτους.

ε. Πέραν της ανωτέρω έκπτωσης για τις λοιπές παρα-
βάσεις προβλέπονται αυτοτελείς διοικητικές κυρώσεις.

Άρθρο 7
Ανώτατο όριο των εκλογικών δαπανών των

συνδυασµών και των υποψηφίων

α. Το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο των εκλογικών δα-
πανών των συνδυασµών, κατά τις περιφερειακές εκλο-
γές, 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 ο-
ποίες συνυπολογίζεται και η αξία των αποτιµώµενων πα-
ροχών και διευκολύνσεων, καθορίζεται ανάλογα µε τον
πληθυσµό της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία ανα-
κηρύσσεται υποψήφιος. Για τον καθορισµό του, πολλα-
πλασιάζεται το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ επί συντε-
λεστή, 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 συ-
ντελεστής ορίζεται σε τρεις (3) µονάδες.

iii. Σε εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσµό έως διακό-
σιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, ο συντελεστής ορίζε-
ται σε τρεισήµιση (3,5) µονάδες.

iv. Σε εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσµό µεγαλύτερο
των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων, ο συντελε-
στής αυξάνεται κατά µισή (0,5) µονάδα, ανά εκατό χιλιά-
δες (100.000) κατοίκους».

γ. Το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο των εκλογικών δα-
πανών των συνδυασµών, κατά τις δηµοτικές εκλογές, σε
δήµους µε εκλογικές περιφέρειες από µία (1) έως τρεις
(3), ισοδυναµεί µε το άθροισµα των δαπανών των υπο-
ψηφίων.

Σε δήµους µε εκλογικές περιφέρειες από τέσσερις (4)
έως έξι (6) ισοδυναµεί µε το άθροισµα των δαπανών των
υποψηφίων, προσαυξηµένο κατά είκοσι τοις εκατό
(20%).

Σε δήµους µε εκλογικές περιφέρειες από επτά (7) έως
δέκα (10) ισοδυναµεί µε το άθροισµα των δαπανών των
υποψηφίων, προσαυξηµένο κατά πενήντα τοις εκατό
(50%).

Σε δήµους µε εκλογικές περιφέρειες άνω των δέκα
(10) ισοδυναµεί µε το άθροισµα των δαπανών των υπο-
ψηφίων, προσαυξηµένο κατά εβδοµήντα πέντε τοις εκα-
τό (75 %).
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δ. Το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο εκλογικών δαπανών
για κάθε υποψήφιο στις δηµοτικές εκλογές, στις οποίες
συνυπολογίζεται και η αξία των αποτιµώµενων παροχών
και διευκολύνσεων, καθορίζεται ανάλογα µε τον πληθυ-
σµό της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία ανακηρύσ-
σεται υποψήφιος. Για τον καθορισµό του, πολλαπλασιά-
ζεται το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ επί συντελεστή, ο
οποίος εκφράζεται σε µονάδες, ανάλογα µε τον πληθυ-
σµό της εκλογικής περιφέρειας, ως εξής:

i. σε εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσµό έως τριάντα
χιλιάδες (30.000) κατοίκους ορίζεται σε µιάµιση (1,5) µο-
νάδα.

ii. σε εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσµό έως εξήντα
χιλιάδες (60.000) κατοίκους ορίζεται σε δύο (2) µονά-
δες.

iii. σε εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσµό έως εκατό
χιλιάδες (100.000) κατοίκους ορίζεται σε δυόµιση (2,5)
µονάδες.

iv. σε εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσµό έως εκατό
πενήντα χιλιάδες (150.000) κατοίκους ορίζεται σε τρεις
(3) µονάδες.

v. σε εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσµό έως διακόσι-
ους χιλιάδες. (200.000) κατοίκους ορίζεται σε τρισήµιση
(3,5) µονάδες.

vi. σε εκλογικές ενότητες µε πληθυσµό άνω των δια-
κοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων, ο συντελεστής αυ-
ξάνεται κατά µισή (0.5) 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 ανώτα-
το όριο, που προβλέπεται για τον οικείο συνδυασµό.

ε. Το ανώτατο όριο επιτρεπόµενων εκλογικών δαπα-
νών, που προκύπτει µε βάση τους υπολογισµούς των
προηγουµένων παραγράφων, προσδιορίζεται για κάθε ε-
κλογική περιφέρεια Περιφέρειας και ∆ήµου, µε απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο-
νικής ∆ιακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται εντός πέντε (5)
ηµερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου και
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

στ. Οι συντελεστές της παραγράφου 2 µπορεί να ανα-
προσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης
∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Κ.Ε.) και της Έ-
νωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (Ε.Ν.Α.Ε.)
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 8
∆ιαχείριση οικονοµικών συνδυασµών

α. Η διαχείριση των οικονοµικών των συνδυασµών γί-
νεται από συγκεκριµένο πρόσωπο, που ορίζεται από τον
επικεφαλής του συνδυασµού και γνωστοποιείται στην Ε-
πιτροπή Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων.
Σε Ο.Τ.Α. µε πληθυσµό µέχρι 10.000 κατοίκους, ο ορι-
σµός διαχειριστή ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του επι-
κεφαλής του συνδυασµού, ο οποίος, σε περίπτωση µη ά-
σκησής της, είναι και υπεύθυνος για τη διαχείριση.

β. Οι υποψήφιοι είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη διαχείρι-
ση των οικονοµικών τους.

γ. Στους συνδυασµούς χορηγείται ειδικός αυτοτελής
Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στο όνοµα του
συνδυασµού και ισχύει για όλη τη διάρκεια της περιφε-

ρειακής και δηµοτικής περιόδου.

Άρθρο 9
Βιβλία εσόδων - εξόδων

α. Οι συνδυασµοί τηρούν ειδικό βιβλίο, στο οποίο κα-
ταχωρούνται, υποχρεωτικά, όλα τα έσοδα και οι δαπά-
νες 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 και από την Α' ∆.Ο.Υ. της έ-
δρας του οικείου δήµου.

β. Στο βιβλίο καταχωρούνται το ονοµατεπώνυµο και
πατρώνυµο καθώς και στοιχεία ταυτότητας και Α.Φ.Μ. ό-
σων εισφέρουν, στο συνδυασµό οποιοδήποτε ποσό, κα-
θώς και τα αντίστοιχα στοιχεία των προσώπων εκείνων,
προς τα οποία καταβάλλεται οποιοδήποτε ποσό, από το
συνδυασµό, ανεξαρτήτως του είδους της δαπάνης.

γ. Για κάθε έσοδο και δαπάνη µνηµονεύονται τα αντί-
στοιχα παραστατικά.

Άρθρο 10
∆ηµοσιοποίηση εσόδων και δαπανών στην Κεντρική

Βάση ∆εδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης

α. Στο πλαίσιο διασφάλισης µείζονος διαφάνειας δηµι-
ουργείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Κεντρική Βάση ∆εδο-
µένων.

β. Οι συνδυασµοί των περιφερειών και των ∆ήµων µε
πληθυσµό ανώτερο των 10.000 κατοίκων, αφού λάβουν,
δια του διαχειριστή των οικονοµικών τους, σχετικό κωδι-
κό πρόσβασης, και, πέραν των βιβλίων και αναλυτικών
καταστάσεων εσόδων που τηρούν, υποχρεούνται, κατά
τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ν' αναρτούν
στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Βάσης ∆εδοµένων του
Υπουργείου, τόσο τα έσοδα και τις δαπάνες των ίδιων, ό-
σο και των υποψηφίων, µε ταυτόχρονη επίκληση των
σχετικών παραστατικών στοιχείων. Παραλλήλως, η ίδια
υποχρέωση προς δηµοσιοποίηση λειτουργεί, προκειµέ-
νου για την ιστοσελίδα του ∆ήµου και της Ν.Α., όπου και
εκεί είναι υποχρεωτική η ανάρτηση.

γ. Η µη τήρηση της υποχρέωσης δηµοσιοποίησης στην
Κεντρική Βάση ∆εδοµένων του Υπουργείου συνιστά λό-
γο έκπτωσης για τον επικεφαλής του συνδυασµού και
για τους υποψηφίους, εφόσον διαπιστωθεί, ότι, προκει-
µένου για δηµοσιοποιηθείσες δαπάνες, το πραγµατικό ύ-
ψος τούτων υπερβαίνει, κατά το ένα τρίτο, το ανώτατο,
σχετικό, επιτρεπτό όριο.

Άρθρο 11
Καταστάσεις εκλογικών εσόδων και δαπανών

συνδυασµών και υποψηφίων

α.i. Οι επικεφαλείς υποψήφιοι περιφερειάρχες και δή-
µαρχοι για τους αντίστοιχους συνδυασµούς, καθώς και
οι αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί και δηµοτικοί σύµ-
βουλοι, που εξελέγησαν υποχρεούνται να καταρτίσουν
αναλυτική κατάσταση, στην οποία περιέχονται, κατά κα-
τηγορίες, τα εκλογικά τους έσοδα, µε επώνυµη αναφορά
όσων κατέβαλαν οποιοδήποτε ποσό, καθώς και οι εκλο-
γικές τους δαπάνες. Στην ίδια κατάσταση µνηµονεύο-
νται τα αντίστοιχα παραστατικά. Συντάσσεται, επίσης,
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και συγκεντρωτική κατάσταση των εκλογικών τους εσό-
δων και δαπανών.

ii. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι πρώτοι πέντε ανα-
πληρωµατικοί των αντίστοιχων συνδυασµών.

β. Στην προτεινόµενη διάταξη εµπεριέχονται και ειδι-
κότερες ρυθµίσεις, αναφορικά µε την υποχρέωση υπο-
βολής αναλυτικών καταστάσεων στην Επιτροπή Ελέγ-
χου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τους ανα-
πληρωµατικούς, πέραν των πέντε πρώτων κάθε συνδυα-
σµού, που καλούνται να καταλάβουν θέση αιρετού, κα-
θώς και για τους συνδυασµούς και υποψηφίους εις βά-
ρος των οποίων κατατίθεται καταγγελία ενώπιον της Ε-
πιτροπής, για υπέρβαση του ανωτάτου ορίου εκλογικών
δαπανών, καίτοι δεν θεωρούνται επιτυχόντες και δεν έ-
χουν αναδειχθεί σε αιρετά αξιώµατα.

Άρθρο 12
Επιτροπή Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών

Παραβάσεων

αi. Οι Επιτροπές ελέγχου δαπανών και εκλογικών πα-
ραβάσεων ενοποιούνται και συγκροτούν αντίστοιχο ενι-
αίο δικαιοδοτικό και ελεγκτικό όργανο.

ii. Προεδρεύει δικαστικός λειτουργός, δοθέντος, ότι
τούτο είναι επιτρεπτό, κατ' άρθρο 89 παρ. 2 του Συντάγ-
µατος, η, δε, συγκρότησή της (µέλος του Νοµικού Συµ-
βουλίου του Κράτους, Προϊστάµενος του Περιφερειακού
Σ.∆.Ο.Ε., επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκ-
πρόσωποι της Τ.Ε.∆.Κ. και της Ε.Ν.Α.Ε., υπό την προϋ-
πόθεση να µην είναι υποψήφιοι) εγγυάται το αµερόλη-
πτο και ανεπηρέαστο της κρίσεώς της.

β. Η συζήτηση, ενώπιον της Επιτροπής, προκειµένου,
τόσο για καταγγελίες εκλογικών παραβάσεων, όσο και
για την εξέλεγξη των δαπανών και των εσόδων των συν-
δυασµών, γίνεται σε δηµόσια συνεδρίαση µε την παρου-
σία των ενδιαφεροµένων µερών, οι οποίοι µπορούν να
συµπαρίστανται µε δικηγόρο.

γ. Οι κυρώσεις επιβάλλονται από την Επιτροπή και εί-
ναι εκτελεστές, χωρίς την παρεµβολή οιουδήποτε άλλου
οργάνου, κατ' αντίθετη των όσων συνέβαιναν, µέχρι σή-
µερα, δοθέντος, ότι οι Επιτροπές είχαν γνωµοδοτικό χα-
ρακτήρα και οι κυρώσεις επεβάλοντο από το Γενικό
Γραµµατέα της Περιφέρειας.

δ. Κατά της απόφασης της Επιτροπής µε την οποία ε-
πιβάλλεται έκπτωση, από το αιρετό αξίωµα, επιτρέπεται)
-προσφυγή, ουσίας, ενώπιον του Συµβουλίου της Επι-
κρατείας.

Άρθρο 13
Επιβολή κυρώσεων

α. Αρµόδιο όργανο για την επιβολή των διοικητικών
κυρώσεων, καθώς και για τη διαβίβαση των σχετικών α-
ποφάσεων προς εκτέλεση, είναι η Επιτροπή Ελέγχου
∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων.

β. Η απόφαση της Επιτροπής, για την επιβολή προστί-
µων διαβιβάζεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. και αποτελεί νόµι-
µο τίτλο προς βεβαίωση του εισπρακτέου ποσού, κατά
τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης δηµοσίων Εσόδων.

γ. Η απόφαση της Επιτροπής, µε την οποία κηρύσσεται
έκπτωτος αιρετός, αποστέλλεται στο Γενικό Γραµµατέα
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης προς έκδοση σχετικής
διαπιστωτικής πράξης, εντός δεκαηµέρου από την περιέ-
λευση, σ' αυτόν, της ανωτέρω απόφασης.

δ. Εάν η Επιτροπή, κατά την άσκηση των αρµοδιοτή-
των της κρίνει ότι έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήµατα,
οφείλει να τα αναφέρει, διαβιβάζοντας το σχετικό φάκε-
λο στον αρµόδιο Εισαγγελέα.

ε.i. Κατά των αποφάσεων επιβολής προστίµων δεν χω-
ρεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών, Απο-
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.

ii. Οι πράξεις µε τις οποίες κηρύσσεται αιρετός έκπτω-
τος από το αξίωµά του, προσβάλλονται, µέσα σε τριάντα
ηµέρες από της κοινοποιήσεώς τους, µε προσφυγή ου-
σίας, ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. Η προ-
θεσµία και η άσκηση της προσφυγής αναστέλλουν την ε-
κτέλεσή τους.

Άρθρο 14
Κυρώσεις σε βάρος συνδυασµών και υποψηφίων

Με την προτεινόµενη διάταξη καθορίζονται ειδικές δι-
οικητικές κυρώσεις, µε οριοθέτηση του κατώτατου και
του ανώτατου ορίου των σχετικών προστίµων, για σειρά
παραβάσεων για τις οποίες η οικεία διοικητική κύρωση
δεν εµπεριέχεται στην αντίστοιχη διάταξη που οριοθετεί
τη σχετική παράβαση.

Άρθρο 15
Έκπτωση από τα αιρετά αξιώµατα

α. Η ποινή της έκπτωσης από τα αιρετά αξιώµατα των
επικεφαλείς των συνδυασµών επικεντρώνεται στην πε-
ρίπτωση υπέρβασης του ανωτάτου επιτρεπτού ορίου των
εκλογικών δαπανών των συνδυασµών, για ποσό πέραν
του 1/3 τούτου, σε εκείνη της µη υποβολής στην Επιτρο-
πή Ελέγχου των ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων
των βιβλίων εσόδων και εξόδων των οικείων συνδυα-
σµών, καθώς και σε περίπτωση µη δηµοσιοποίησης στην
Κεντρική Βάση ∆εδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών
των εσόδων και δαπανών ή εφόσον διαπιστωθεί ότι η
πραγµατική δαπάνη υπερβαίνει κατά το 1/3 εκείνη που
δηµοσιοποιήθηκε.

β. Οι αντιπεριφερειάρχες και οι περιφερειακοί και δη-
µοτικοί σύµβουλοι εκπίπτουν, από τα αιρετά αξιώµατά
τους, σε περίπτωση κατά την οποία έχουν υπερβεί το 1/3
του ανώτατου επιτρεπτού ορίου εκλογικών δαπανών, ε-
φόσον προέλθουν στην παροχή οικονοµικού ανταλλάγ-
µατος για εµφανίσεις σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς,
καθώς και στην περίπτωση µη υποβολής στην Επιτροπή
Ελέγχου των ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων των
αναλυτικών καταστάσεων εσόδων και δαπανών.

Άρθρο 16
∆ιοικητικές και ποινικές κυρώσεις εις βάρος τρίτων

α. Προβλέπονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις
εις βάρος ιδιοκτητών ή νοµίµων εκπροσώπων των ραδιο-
φωνικών και τηλεοπτικών σταθµών ελεύθερης λήψης,
φορέων συνδροµητικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
υπηρεσιών και υπευθύνων λειτουργίας διαδικτυακών τό-
πων και ιστοσελίδων, καθώς και εις βάρος ιδιοκτητών ή
νοµίµων εκπροσώπων εντύπων µέσων ενηµέρωσης, κά-
θε κατηγορίας, που παραβιάζουν, κατά περίπτωση, τις α-
παγορεύσεις που προβλέπονται, ειδικώς, στις διατάξεις
του προτεινόµενου νόµου.

β. Οµοίως προβλέπονται αντίστοιχες κυρώσεις εις βά-
ρος τρίτων για όσες παραβάσεις συµπλέκονται µε αντί-
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στοιχες απαγορεύσεις.

Άρθρο 17
Ρύθµιση προσλήψεων και υπηρεσιακών µεταβολών

Προβλέπεται, ότι οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν.
2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α') ισχύουν από την έναρξη της προ-
εκλογικής περιόδου για τις περιφερειακές και δηµοτικές
εκλογές και µέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργά-
νων, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 254, έως και 258
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), που αφορούν τις µετατά-
ξεις που προβλέπονται στην αναδιοργάνωση της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης «Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Επίσης, εξαιρούνται οι απόφοιτοι των σχολών της ∆η-
µοτικής Αστυνοµίας, δοθέντος ότι ο χρόνος αποφοίτη-
σής τους, που συνάδει και µε τον άµεσο διορισµό τους,
συµπίπτει µε το κρίσιµο δίµηνο χρονικό διάστηµα και οι
προσλήψεις µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου στους βρε-
φονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς. Σε αντίθετη περί-
πτωση θα υπήρχε, τουλάχιστον, επί ένα τετράµηνο αδυ-
ναµία διορισµού των δηµοτικών αστυνόµων και κατ' ακο-
λουθία µη άσκηση των καθηκόντων τους ενώ θα υπήρχε
πρόβληµα λειτουργίας στους βρεφονηπιακούς και παιδι-
κούς σταθµούς που παρέχουν υπηρεσίες σε µια τόσο ευ-
αίσθητη οµάδα όπως είναι τα παιδιά.

Άρθρο 18

1. Με την παράγραφο 1 η προτεινόµενη ρύθµιση αντι-
µετωπίζει θέµατα των απασχολούµενων µε τον καθαρι-
σµό των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα µε τον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (άρ-
θρο 75 παρ. I περ. ε1) προβλέπεται, ρητά, ότι την ευθύνη
καθαρισµού των πιο πάνω σχολικών µονάδων έχουν οι
δήµοι. Παρά την πρόβλεψη αυτή, το αντίστοιχο προσω-
πικό, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, ανήκε στο Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου Μάθη-
σης και Θρησκευµάτων.

Η µισθοδοσία του βάρυνε, επίσης, τον προϋπολογισµό
του ίδιου Υπουργείου, από δε το έτος 2007 το σχετικό
ποσό προέρχεται από εκχώρηση µισής ποσοστιαίας µο-
νάδας των ΚΑΠ των δήµων από το 20% του Φόρου Εισο-
δήµατος των Φυσικών και Νοµικών Προσώπων.

Με την ίδια διάταξη αντιµετωπίζεται ριζικά το θέµα µε
την πρόβλεψη µεταφοράς και ένταξης, από 01-01-2011,
σε προσωποπαγείς θέσεις των νέων δήµων του ανωτέ-
ρω προσωπικού καθαρισµού των σχολικών µονάδων, µε
την ίδια σχέση και αντικείµενο εργασίας καθώς και µε
διατήρηση του ίδιου µισθολογικού και ασφαλιστικού κα-
θεστώτος. Παραλλήλως, επιστρέφεται το παρακρατηθέν
ποσοστό των ΚΑΠ, από την ίδια ηµεροµηνία (01-01-
2011) στους δήµους.

Επίσης, για το προσωπικό που απασχολείται µε το ίδιο
αντικείµενο, δηλαδή µε τον καθαρισµό των σχολικών µο-
νάδων, στο πλαίσιο σχετικών συµβάσεων µίσθωσης έρ-
γου, προβλέπεται µεταβατικά και για το διδακτικό έτος
2010-2011, η κατάρτιση των σχετικών συµβάσεων να γί-
νει από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, ενώ για το εφεξής χρονικό διάστηµα,
δηλαδή για τα επόµενα διδακτικά έτη, η εκτίµηση της α-
νάγκης πρόσληψης προσωπικού µε συµβάσεις ανήκει α-
ποκλειστικά στους δήµους.

Έχει ληφθεί µέριµνα και για τους οικονοµικούς πόρους

που θα καλύψουν την αµοιβή των συµβασιούχων που τυ-
χόν θα παραστεί ανάγκη να προσληφθούν από τους δή-
µους.

2. Με την παράγραφο 2 συµπληρώνεται η ρύθµιση της
παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.3838/2010 που αφορούσε
την κατάσταση του προσωπικού των κοινωφελών επιχει-
ρήσεων των ΟΤΑ που πτωχεύουν, µε την ένταξη και του
προσωπικού που υλοποιεί κοινοτικά προγράµµατα.

3. Με την ρύθµιση της παραγράφου 3 στις λειτουργι-
κές δαπάνες που υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο
των δαπανών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αυτές
προσδιορίστηκαν µε την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.
3801/2009, συµπεριλαµβάνονται δαπάνες για περιοδική
ενίσχυση άπορων δηµοτών µε είδη ένδυσης, παροχή
φαρµάκων και ειδών διατροφής. Με τη ρύθµιση της πα-
ραγράφου 7 αντικαθίσταται η έννοια των άπορων δηµο-
τών µε εκείνη των άπορων κατοίκων, δεδοµένου ότι σε
δήµους πολλοί εκ των δικαιούχων δεν είναι δηµότες µό-
νον αλλά κάτοικοι.

4. Με τις ρυθµίσεις της παραγράφου 4, αναστέλλεται
η διαδικασία εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα υ-
πηρεσιακά συµβούλια των ΟΤΑ α και β βαθµού, µέχρι 31-
6-2011,η θητεία των οποίων λήγει στο τέλος του τρέχο-
ντος έτους, προκειµένου η διαδικασία για την ανάδειξη
των αιρετών εκπροσώπων να ξεκινήσει µετά την ολο-
κλήρωση της µεταφοράς του προσωπικού κατά τις προ-
βλέψεις του ν. 3852/2010. Τούτο κρίνεται αναγκαίο προ-
κειµένου, αφενός να δοθεί η δυνατότητα στους υπαλλή-
λους των υπηρεσιών αυτών να εκλέξουν τους αντιπρο-
σώπους τους στα υπηρεσιακά συµβούλια των νέων υπη-
ρεσιών, όπως αυτές θα διαµορφωθούν µε τους νέους ορ-
γανισµούς στους νέους ΟΤΑ και µετά την ολοκλήρωση
της µεταφοράς του προσωπικού, αφετέρου να υπάρξει
πλήρης αντιπροσώπευση των εργαζοµένων στη σύνθε-
ση των υπηρεσιακών συµβουλίων µε την ένταξη στους
πίνακες των εκλογέων των εργαζοµένων που θα µετατα-
χθούν στους νέους ΟΤΑ.

5. Με τη ρύθµιση της παραγράφου 5 παρέχεται δυνα-
τότητα στους δήµους µε απόφαση του συµβουλίου τους
να επιβάλλουν ανταποδοτικό τέλος απαλλοτρίωσης, µε
αποκλειστικό σκοπό τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώ-
ρων και κοινωφελών χρήσεων, προκειµένου µε τα έσοδα
από το τέλος αυτό να µπορούν να αποζηµιώνουν τους ι-
διοκτήτες των ακινήτων που απαλλοτριώνονται.

6. Με τη διάταξη της παραγράφου 6α αντικαθίσταται
το παράβολο για υποβολή δηλώσεων και αιτήσεων εγ-
γραφής σε δηµοτολόγιο που καταβάλλει ο ενδιαφερόµε-
νος µε αποδεικτικό είσπραξης, προκειµένου να εισπράτ-
τεται απευθείας από τον ίδιο το δήµο και όχι µέσω της
∆.Ο.Υ.

Με τη διάταξη της παραγράφου 6β εναρµονίζεται η
σχετική ρύθµιση µε το καθεστώς που διέπει την αδειοδό-
τηση της διαµονής των αλλοδαπών που είναι πολίτες
των κρατών µελών της ΕΖΕΣ (Ελβετία, Ισλανδία, Λιχτεν-
στάϊν, Νορβηγία). Με τη διάταξη της παραγράφου 6γ κα-
θορίζεται επακριβώς ο τρόπος απόδοσης του ποσοστού
15% επί των εισπραττόµενων εσόδων από τα παράβολα
των αιτήσεων πολιτογράφησης στους οικείους δήµους.

7. Με τη διάταξη της παραγράφου 7α εναρµονίζεται η
υφιστάµενη ρύθµιση για τους οµογενείς που δεν είναι
κάτοχοι Ειδικών ∆ελτίων Ταυτότητας Οµογενούς µε τη
διάταξη της περ. α' της παραγράφου 3 του άρθρου 14
του ν.3838/2010 σχετικά µε τους κατόχους Ειδικού ∆ελ-
τίου Ταυτότητας Οµογενούς.
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Με τη διάταξη της παραγράφου 7β αποσαφηνίζεται η
διαδικασία συµµετοχής στις δηµοτικές εκλογές των αλ-
λοδαπών που είναι πολίτες χωρών ΕΖΕΣ (Ελβετία, Ι-
σλανδία, Λιχτενστάϊν και Νορβηγία) και η διαµονή τους
αδειοδοτείται από τις αστυνοµικές αρχές σύµφωνα µε
τις ρυθµίσεις για την αδειοδότηση της διαµονής των πο-
λιτών κρατών µελών της Ε.Ε..

Η ρύθµιση, η οποία αφορά περιορισµένο αριθµό προ-
σώπων, εισάγεται για λόγους ίσης µεταχείρισης µε τους
υπηκόους τρίτων χωρών πολιτών από χώρες µε τις οποί-
ες η Ελλάδα διατηρεί ειδικούς δεσµούς ως χώρα µέλος
της Ε.Ε. και στους οποίους ήδη αναγνωρίζει πλήθος δι-
καιωµάτων αντίστοιχων µε εκείνα των ευρωπαίων πολι-
τών.

Με τη διάταξη της παραγράφου 7γ εναρµονίζεται η υ-
φιστάµενη ρύθµιση περί του δικαιώµατος του εκλέγε-
σθαι µε τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του
ν.3838/2010 περί του δικαιώµατος του εκλέγειν.

8. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια ο όγκος των
αρµοδιοτήτων και του έργου που καλούνται να φέρουν
σε πέρας σε σύντοµο χρονικό διάστηµα οι ∆ιευθύνσεις
Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευ-
σης των Περιφερειών βαίνει διαρκώς αυξανόµενος. Σ'
αυτό συνετέλεσε η αύξηση των µεταναστευτικών ροών,
η ανάγκη διενέργειας ελέγχων, καθώς και η πρόβλεψη
της ενεργούς συµµετοχής των υπόψη υπηρεσιών κατά
τη διαδικασία απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας, µε α-
ποτέλεσµα να παρατηρούνται συχνά µεγάλες καθυστε-
ρήσεις κατά τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που χειρί-
ζονται.

Επιπρόσθετα παρατηρήθηκε ότι το προσωπικό που διο-
ριζόταν ή µετατασσόταν κατά καιρούς µε αποκλειστικό
σκοπό την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των εν
λόγω υπηρεσιών, µετακινούνταν σε άλλες υπηρεσίες και
απασχολείτο σε αλλότρια καθήκοντα.

Με την πρόβλεψη της παραγράφου 8 α καθιερώνεται
υποχρέωση πενταετούς τουλάχιστον υπηρεσίας του α-
νωτέρω προσωπικού στις υπηρεσίες για την κάλυψη των
υπηρεσιακών αναγκών των οποίων διορίστηκε ή µετατά-
χθηκε, µε στόχο την επιτάχυνση της διεκπεραίωσης του
έργου των υπηρεσιών που έχουν ως αρµοδιότητα την ε-
φαρµογή της νοµοθεσίας που αναφέρεται στα θέµατα
µετανάστευσης, κοινωνικής ένταξης και ιθαγένειας και
την έγκαιρη εξυπηρέτηση των ίδιων των µεταναστών,
των εργοδοτών που τους απασχολούν αλλά και γενικό-
τερα του κοινωνικού συνόλου.

Επίσης, το συνεχώς αυξανόµενο έργο των υπηρεσιών
αλλοδαπών και µετανάστευσης και ιθαγένειας των Περι-
φερειών της Χώρας, οι οποίες από 1.1.2011 θα µεταφερ-
θούν στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, καθιστά επιτακτι-
κή τη στελέχωσή τους µε έµπειρο στα συγκεκριµένα πε-
δία προσωπικό. ∆εδοµένου ότι οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοι-
κήσεις (Ν.Α.) διαθέτουν έµπειρο προσωπικό στα πεδία
αυτά, καθώς κατείχαν αρµοδιότητες που αφορούσαν
στην έκδοση άδειας εργασίας των µεταναστών στην α-
πόδοση ιθαγένειας και σε θέµατα αστικής και δηµοτικής
κατάστασης, όπως τήρηση µητρώου αρρένων, οι οποίες
µεταφέρονται από τις ΝΑ στις Περιφέρειες της Χώρας, η
ρύθµιση της παραγράφου 8β αποσκοπεί στην ενίσχυση
των προαναφερόµενων υπηρεσιών µε ικανό και κατάλ-
ληλο προσωπικό προερχόµενο από τις Ν.Α.

Για τον λόγο αυτόν παρέχεται η δυνατότητα να µετα-
ταγούν µε την ίδια σχέση εργασίας στις υπηρεσίες αλ-

λοδαπών και µετανάστευσης και ιθαγένειας των κρατι-
κών σήµερα περιφερειών υπάλληλοι των Ν.Α., οι οποίοι
έχουν αποκτήσει προϋπηρεσία στις υπηρεσίες, οι οποίες
χορηγούσαν βάσει των ρυθµίσεων του ν. 2910/2001
(ΦΕΚ 91 Α') άδειες εργασίας στους υπηκόους τρίτων χω-
ρών καθώς και σε αυτές που είχαν αρµοδιότητα στα θέ-
µατα εγγραφής οµογενών ή αλλογενών αλλοδαπών στα
µητρώα αρρένων βάσει του ν. 2119/1993 (ΦΕΚ 23 Α') ή
στα θέµατα απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας βάσει
του ν. 2130/1993 (ΦΕΚ 62 Α') και του v. 2307/1995 (ΦΕΚ
113 Α').

9. Στο πλαίσιο εφαρµογής µέτρων για την αναστολή
των προσλήψεων για το έτος 2010 είναι αναγκαίο να συ-
µπεριληφθεί στην αναστολή αυτή και το προσωπικό ειδι-
κών κατηγοριών, εφόσον ο διορισµός / αναδιορισµός ή η
πρόσληψη ή επαναπρόσληψή του επιβάλλεται από ρητή
διάταξη νόµου, χωρίς να καταλείπεται στάδιο διακριτι-
κής εκτίµησης στις αρµόδιες διοικητικές αρχές (περί-
πτωση ιβ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ
33/2006, όπως ισχύει) .

Με τον τρόπο αυτό αναστέλλονται για το έτος 2010 οι
διορισµοί των αθλητών, των συγγενών θανόντων εν υπη-
ρεσία και ένεκα αυτής , των συγγενών παθόντων κατά
τις πυρκαγιές έτους 2007 και άλλων κατηγοριών των ο-
ποίων ο διορισµός επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόµου.

10. Με την παράγραφο 11 προτείνονται αναδιατυπώ-
σεις και εντοπισµένες µεταβολές σε συγκεκριµένα άρ-
θρα του ν. 3852/2010, προς άρση ερµηνευτικών αµφιβο-
λιών, οι οποίες θα δυσχέραναν, ενδεχοµένως, την ορθή
εφαρµογή του νόµου.

Άρθρο 19

Το άρθρο 19 αναφέρεται στις καταργούµενες διατά-
ξεις.

Άρθρο 20

Το άρθρο 20 αναφέρεται στην έναρξη ισχύος του προ-
τεινόµενου νόµου.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ι. Ραγκούσης Γ. Παπακωνσταντίνου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Λ. Κατσέλη Α. ∆ιαµαντοπούλου

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Χ. Καστανίδης
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ

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 συνδυα-
σµών είναι, για την εφαρµογή των διατάξεων του παρό-
ντος νόµου, τα ποσά που δαπανούν για την προετοιµα-
σία και διεξαγωγή του προεκλογικού αγώνα, όπως αυτά
προκύπτουν από τα αντίστοιχα παραστατικά, καθώς και
η αξία των παροχών και διευκολύνσεων προς συνδυα-
σµούς, που αποτιµώνται σε χρήµα.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Α-
ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οι-
κονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως 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 κατηγο-
ρίες των παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπο-
λογίζονται στις εκλογικές δαπάνες, τα αρµόδια όργανα
και η διαδικασία αποτίµησής τους σε χρήµα.

4. Τα έσοδα και οι δαπάνες των περιφερειακών και δη-
µοτικών συνδυασµών διακινούνται, µέσω ειδικών λογα-
ριασµών, που τηρούνται σε τράπεζες, εγκατεστηµένες
στην Ελλάδα. Η διακίνηση των εσόδων αφορά το σύνο-
λο των αντίστοιχων ποσών, υπό την επιφύλαξη της επό-
µενης παραγράφου των δε δαπανών το 95% αυτών. Ο
σχετικός λογαριασµός τηρείται στο όνοµα του υποψηφί-
ου περιφερειάρχη ή δηµάρχου ή του οριζόµενου διαχει-
ριστή, 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 πε-
ριλαµβάνουν, µε ευθύνη της τράπεζας, το ονοµατεπώνυ-
µο, το πατρώνυµο, τη διεύθυνση κατοικίας, τον Αριθµό
∆ελτίου Ταυτότητος (Α.∆.Τ.) ή τον αριθµό διαβατηρίου
και τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του κα-
ταθέτη.

Το ύψος του λογαριασµού δεν µπορεί να υπερβεί το ε-
πιτρεπόµενο ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών των
συνδυασµών, σύµφωνα µε την ειδικότερη πρόβλεψη του
άρθρου 7.

5. Οι συνδυασµοί µπορεί να διαθέτουν διπλότυπα εισι-
τήρια εκδηλώσεων. Κάθε διπλότυπο εισιτήριο αριθµείται
και θεωρείται από τη ∆.Ο.Υ. της έδρας της περιφέρειας ή
του οικείου δήµου, στο στέλεχος δε αυτού αναγράφο-
νται το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο, ο Αριθµός Φο-
ρολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο Αριθµός ∆ελτίου Ταυ-
τότητος (Α.∆.Τ.) ή ο αριθµός διαβατηρίου του προσώπου
στο οποίο διατίθεται.

Η διάθεση γίνεται υπό τον περιορισµό της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 4 του παρόντος και σε κάθε περίπτω-
ση η συνολική είσπραξη δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα
πέµπτο (1/5) του ανωτάτου επιτρεπτού ορίου εκλογικών

δαπανών για το συνδυασµό.
6. Προεκλογική περίοδος για την εφαρµογή των διατά-

ξεων του παρόντος νόµου είναι το τετράµηνο χρονικό
διάστηµα, που προηγείται της ηµεροµηνίας διεξαγωγής
των εκλογών. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρµογή του πα-
ρόντος η προεκλογική περίοδος αρχίζει από τη δηµοσί-
ευσή του παρόντος.

Άρθρο 2
Έσοδα και δαπάνες των υποψηφίων

1. Έσοδα των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών, περι-
φερειακών και δηµοτικών συµβούλων, για την εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος νόµου, είναι οι εισφορές
φυσικών προσώπων που καταβάλλονται σε αυτούς, κατά
τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για τις αντίστοι-
χες ανάγκες.

2. ∆απάνες των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών, περι-
φερειακών και δηµοτικών συµβούλων, για την εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος νόµου είναι τα ποσά που
διαθέτουν οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια της προεκλογι-
κής περιόδου, για την αντιµετώπιση των αναγκών της.
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται, ιδίως, κάθε ποσό
που καταβάλλεται για την αγορά, έκδοση, κυκλοφορία
και διακίνηση εντύπων, την παροχή σχετικών υπηρεσιών,
από τρίτους, καθώς και η αξία των αποτιµώµενων σε
χρήµα παροχών και διευκολύνσεων προς τους υποψηφί-
ους.

3. Τα έσοδα και οι δαπάνες των υποψηφίων των προη-
γούµενων παραγράφων διακινούνται, µέσω ειδικών τρα-
πεζικών λογαριασµών, κατ’ ανάλογη εφαρµογή της πα-
ραγράφου 4 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου, µε εξαί-
ρεση την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος
άρθρου.

4. Ο καθορισµός των αποτιµώµενων σε χρήµα παρο-
χών 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 εφαρ-
µόζεται αναλόγως και για τους υποψηφίους του παρό-
ντος, υπό τον περιορισµό της παραγράφου 2 του άρθρου
4 και σε κάθε περίπτωση η συνολική είσπραξη δεν µπο-
ρεί να υπερβαίνει το ένα πέµπτο (1/5) του ανωτάτου επι-
τρεπτού ορίου εκλογικών δαπανών για τους υποψηφί-
ους.

Άρθρο 3
Απαγορεύσεις στη χρηµατοδότηση συνδυασµών

και υποψηφίων

1. Απαγορεύονται η χρηµατοδότηση και κάθε είδους
παροχές προς τους περιφερειακούς και δηµοτικούς συν-
δυασµούς, καθώς και προς τους υποψήφιους αντιπερι-
φερειάρχες, περιφερειακούς και δηµοτικούς συµβού-
λους από:

α. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι οφειλέτες των οι-
κείων νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων ή δήµων, για ποσό
ανώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Για το σκοπό αυτόν, οι ανωτέρω οργανισµοί τοπικής
αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παραδώσουν στους επι-
κεφαλής των αντίστοιχων συνδυασµών καταστάσεις ο-
φειλετών για ποσά ανώτερα των τριών χιλιάδων (3.000)
ευρώ. Η παράδοση των καταστάσεων γίνεται εντός δέκα
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(10) ηµερών, αφότου υποβληθεί το σχετικό αίτηµα και υ-
πό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3471/2006 (ΦΕΚ
133 Α΄).

β. Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ι-
δρύµατα.

γ. Οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νοµικά
τους πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

δ. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδό-
τες ηµερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή το-
πικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή
τηλεοπτικών, εν γένει, σταθµών ή ιδιοκτήτες διαδικτυα-
κών και τηλεπικοινωνιακών φορέων, καθώς και από συ-
ζύγους και κατιόντες αυτών.

ε. 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.

3. Σε περίπτωση χρηµατοδότησης ή άλλων παροχών,
κατά παράβαση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ε-
κείνος που χρηµατοδότησε ή προέβη στην παροχή τιµω-
ρείται 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 συνδυα-
σµών ή οι υποψήφιοι περιφερειάρχες και δήµαρχοι, κα-
θώς και οι υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί
και δηµοτικοί σύµβουλοι, εφόσον, µέχρι την παραµονή
των εκλογών, δεν πρόβαλαν γραπτή αντίρρηση και απο-
δέχτηκαν την κατάθεση.

Άρθρο 4
Όρια χρηµατοδότησης

1. Η χρηµατοδότηση συνδυασµών, από το ίδιο πρόσω-
πο, 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 πρόσω-
πο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των πεντακο-
σίων (500) ευρώ.

3. Σε περίπτωση χρηµατοδότησης κατά παράβαση των
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, ο χρηµατοδότης τι-
µωρείται 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 µέ-
χρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ τιµωρούνται και οι υ-
πεύθυνοι διαχειριστές των συνδυασµών, κατά το άρθρο
8 του παρόντος νόµου, καθώς και οι επικεφαλής των
συνδυασµών και οι υποψήφιοι, οι οποίοι, καίτοι εγνώρι-
ζαν, 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 περιό-
δου, 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 κά-
θε εκλογική περιφέρεια.

Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ο ανωτέρω περιο-
ρισµός ισχύει για κάθε νοµό.

2. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου απαγορεύ-
εται στους συνδυασµούς η ανάρτηση ή επικόλληση αε-
ροπανό, πανό, αφισών γιγαντοαφισών και κάθε άλλου
είδους υλικού προβολής. Είναι επιτρεπτή, µόνον, η τοπο-
θέτηση αφισών, εντός των χώρων, που ορίζονται στο άρ-
θρο 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, Α-
ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Προ-
στασίας του Πολίτη καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας
και η κλίµακα έντασης των µεγαφωνικών εγκαταστάσε-
ων 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 γειτνιά-
ζουν µε νοσηλευτικά ιδρύµατα, οίκους ευγηρίας και σχο-
λεία.

4. Κατά την ηµέρα διενέργειας των περιφερειακών και
δηµοτικών εκλογών, καθώς και την παραµονή αυτής, α-
παγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οποιαδήποτε άλλη
προεκλογική δραστηριότητα, όπως η πραγµατοποίηση ο-
µιλιών και η διανοµή έντυπου υλικού.

5. Απαγορεύεται η διακίνηση κάθε µορφής ένθετων
φυλλαδίων, µέσω του τύπου, καθώς και η διανοµή τους
εντός καταστηµάτων δηµόσιων υπηρεσιών και υπηρε-
σιών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που βρίσκονται ε-
ντός της διοικητικής περιφέρειας της οικείας περιφέρει-
ας ή του οικείου δήµου.

6. ∆εν είναι επιτρεπτή η προώθηση προεκλογικού υλι-
κού µε χρήση του συστήµατος διακίνησης της αλληλο-
γραφίας του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆., των Ν.Π.Ι.∆. του
δηµόσιου τοµέα του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α'), όπως ι-
σχύει, των Ν.Π.∆.∆. των Ο.Τ.Α. και των επιχειρήσεών
τους.

7. Η παραβίαση των απαγορεύσεων των προηγούµε-
νων 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 χά-
ριν αυτών.

Η παραχώρηση της χρήσης ή η µίσθωση υπαίθριων ή
στεγαζόµενων χώρων, από και προς τρίτους, για τη λει-
τουργία εκλογικών κέντρων, εκλογικών γραφείων και ε-
ντευκτηρίων, κάθε µορφής, για την προβολή υποψηφιό-
τητας, συνιστά ποινικό αδίκηµα για τους κύριους των α-
κινήτων, τους εκµισθωτές και τους µισθωτές τούτων, το
οποίο τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

β.i. Η ανάρτηση ή επικόλληση σε εξωτερικούς, δηµόσι-
ους ή ιδιωτικούς χώρους, καθώς και σε κάθε µορφής αυ-
τοκινούµενα µέσα, αεροπανό, πανό, αφισών, γιγαντοα-
φισών, φωτογραφιών και κάθε άλλου είδους υλικού προ-
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βολής, η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασ-
δήποτε µορφής για την προβολή τους, καθώς και η χρή-
ση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή συνθηµάτων σε ο-
ποιονδήποτε 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 πρόσκαι-
ρων κατασκευών και τον καθαρισµό από χρωστικές ου-
σίες των εξωτερικών χώρων. Παράβαση της ανωτέρω υ-
ποχρέωσης, 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 συµ-
βούλους.

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 δι-
µήνου που προηγείται της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των
εκλογών, οι οποίες µεταδίδονται από δηµόσιους και ι-
διωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς, ε-
λεύθερης λήψης, καθώς και από διαδικτυακούς τόπους
και ιστοσελίδες.

β. Οι εµφανίσεις των επικεφαλής των συνδυασµών,
των αντιπεριφερειαρχών, καθώς και των υποψήφιων πε-
ριφερειακών και δηµοτικών συµβούλων, σε πάσης φύσε-
ως εκποµπές δηµόσιων ή ιδιωτικών ραδιοφωνικών ή τη-
λεοπτικών 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 ε-
πιτρέπεται, 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 επιτρέπε-
ται µία (1) εµφάνιση.

iv. Ως εµφανίσεις, κατά την έννοια της παρούσας πα-
ραγράφου, θεωρούνται οι προσωπικές συνεντεύξεις των
ανωτέρω υποψηφίων, η συµµετοχή τους σε οργανωµέ-
νες συζητήσεις, περιλαµβανοµένων και εκείνων που ε-
ντάσσονται στα δελτία ειδήσεων, καθώς και η κάλυψη,
κατόπιν αιτήµατός τους της προεκλογικής τους δραστη-
ριότητας.

ν. Οι επικεφαλής των συνδυασµών, καθώς και οι αντι-
περιφερειάρχες είναι δυνατόν να µετέχουν σε οργανω-
µένες συζητήσεις, χωρίς περιορισµό αριθµού εµφανίσε-
ων, µέχρι την ανακήρυξη των υποψηφίων και υπό την
προϋπόθεση ότι συµµετέχουν, τουλάχιστον, τρεις ακόµη
συνυποψήφιοί τους. Μετά την ανακήρυξη των συνδυα-
σµών στις ανωτέρω συζητήσεις απαιτείται η συµµετοχή
των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ανακηρυχθέντων.

νi. Εµφανίσεις υποψηφίων που είναι αιρετά µονοπρό-
σωπα όργανα της αυτοδιοίκησης δεν υπόκεινται στους
ανωτέρω περιορισµούς, εφόσον οφείλονται σε έκτακτα
και απρόβλεπτα γεγονότα, που σχετίζονται µε την άσκη-
ση των αρµοδιοτήτων τους στον οικείο Ο.Τ.Α..

3. Εµφανίσεις στους φορείς της προηγούµενης παρα-

γράφου, εφόσον αποδειχθεί ότι πραγµατοποιούνται, έ-
ναντι οικονοµικού ανταλλάγµατος, για µεν τους ανωτέ-
ρω υποψηφίους συνεπάγονται έκπτωση από το αιρετό α-
ξίωµα, για δε τους ιδιοκτήτες ή νόµιµους εκπροσώπους
των οικείων φορέων συνιστούν ποινικό αδίκηµα, το ο-
ποίο επισύρει ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον ενός έ-
τους.

4.α. Εις βάρος των υποψηφίων που παραβιάζουν τους
περιορισµούς της παραγράφου 2 του παρόντος επιβάλ-
λεται πρόστιµο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως εκα-
τό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

β. Στους νόµιµους εκπροσώπους των ραδιοτηλεοπτι-
κών φορέων, καθώς και στους υπεύθυνους για τη λει-
τουργία διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων που παρα-
βιάζουν τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιβάλλονται οι
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 δα-
πανών των συνδυασµών, κατά τις περιφερειακές εκλο-
γές, 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 ο-
ποίες συνυπολογίζεται και η αξία των αποτιµώµενων πα-
ροχών και διευκολύνσεων, καθορίζεται ανάλογα µε τον
πληθυσµό της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία ανα-
κηρύσσεται υποψήφιος. Για τον καθορισµό του, πολλα-
πλασιάζεται το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ επί συντε-
λεστή, 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 συ-
ντελεστής ορίζεται σε τρεις (3) µονάδες.

iii. Σε εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσµό έως διακό-
σιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, ο συντελεστής ορίζε-
ται σε τρεισήµιση (3,5) µονάδες.

iv. Σε εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσµό µεγαλύτερο
των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων, ο συντελε-
στής αυξάνεται κατά µισή (0,5) µονάδα, ανά εκατό χιλιά-
δες (100.000) κατοίκους.

2α. Το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο των εκλογικών δα-
πανών των συνδυασµών, κατά τις δηµοτικές εκλογές, σε
δήµους µε εκλογικές περιφέρειες από µία (1) έως τρεις
(3), ισοδυναµεί µε το άθροισµα των δαπανών των υπο-
ψήφιων 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 υπο-
ψήφιων δηµοτικών συµβούλων, προσαυξηµένο κατά ε-
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βδοµήντα πέντε τοις εκατό (75 %).
β. Το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο εκλογικών δαπανών

για κάθε υποψήφιο δηµοτικό σύµβουλο, στο οποίο συνυ-
πολογίζεται 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 οποί-
ος 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) µο-
νάδα.

ii) Σε εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσµό έως εξήντα
χιλιάδες (60.000) κατοίκους ορίζεται σε δύο (2) µονά-
δες.

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) εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσµό έως διακόσι-
ους χιλιάδες (200.000) κατοίκους ορίζεται σε τρισήµιση
(3,5) µονάδες.

νi) εκλογικές ενότητες µε πληθυσµό άνω των διακο-
σίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων, ο συντελεστής αυξά-
νεται κατά µισή (0,5) 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 ανώτα-
το όριο, που προβλέπεται για τον οικείο συνδυασµό.

4. Το ανώτατο όριο επιτρεπόµενων εκλογικών δαπα-
νών, που προκύπτει µε βάση τους υπολογισµούς των
προηγούµενων παραγράφων, προσδιορίζεται για κάθε ε-
κλογική περιφέρεια περιφέρειας και δήµου, µε απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο-
νικής ∆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 δη-
µοσίευσή του.

5. Οι συντελεστές της παραγράφου 2 µπορεί να ανα-
προσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης
∆ήµων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών και δηµο-
σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 8
∆ιαχείριση οικονοµικών των συνδυασµών και

των υποψηφίων

1. Η διαχείριση των οικονοµικών των συνδυασµών γί-
νεται από συγκεκριµένο πρόσωπο, που ορίζεται από τον
επικεφαλής του συνδυασµού και γνωστοποιείται στην Ε-
πιτροπή 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 υ-
ποχρεούται να ορίσει συγκεκριµένο φυσικό πρόσωπο,
ως διαχειριστή των οικονοµικών του συνδυασµού και να

γνωστοποιήσει την ταυτότητά του στην Επιτροπή Ελέγ-
χου ∆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 δια-
χειριστή, είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη διαχείριση.

Η εξουσία του διαχειριστή παύει µετά την καθ’ οιονδή-
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 διαχείρι-
ση 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 περιφε-
ρειακής 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 κα-
ταχωρούνται, υποχρεωτικά, όλα τα έσοδα και οι δαπά-
νες 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 περιφε-
ρειακές εκλογές και από την Α΄∆.Ο.Υ. της έδρας του οι-
κείου δήµου, για τις δηµοτικές εκλογές.

2. Στο βιβλίο καταχωρίζονται το ονοµατεπώνυµο, το
πατρώνυµο και ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.) ή του ∆ελτίου Ταυτότητος (Α.∆.Τ.) ή διαβατηρί-
ου όσων εισφέρουν στο συνδυασµό οποιοδήποτε ποσό.
Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζονται τα στοιχεία των προσώ-
πων στα οποία καταβάλλεται οποιοδήποτε ποσό, από το
συνδυασµό, ανεξαρτήτως του είδους της δαπάνης.

3. Για κάθε έσοδο και δαπάνη µνηµονεύονται τα αντί-
στοιχα παραστατικά.

4. Αντίγραφο του ανωτέρω βιβλίου κατατίθεται µέσα
σε τριάντα (30) ηµέρες, από την ηµέρα ανακήρυξης των
επιτυχόντων συνδυασµών, στην Επιτροπή Ελέγχου ∆α-
πανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12.

5. Οι συνδυασµοί θεωρούνται ως πρόσωπα της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. και έχουν τις υποχρε-
ώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυ-
τού, για τα αντίστοιχα πρόσωπα.

Στην περίπτωση υποχρέωσης τήρησης βιβλίου
εσόδων - εξόδων, σύµφωνα µε την ανωτέρω διάταξη,
παρέλκει η τήρηση αυτού, εφόσον το βιβλίο της παρα-
γράφου 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 εκλο-
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γές σε δήµους µε πληθυσµό µεγαλύτερο των δέκα χιλιά-
δων (10.000) κατοίκων, εγκαθίσταται και λειτουργεί, µε
ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Κεντρική Βάση ∆εδοµέ-
νων, 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 σχετι-
κού κωδικού πρόσβασης.

2. Μετά τη χορήγηση του ανωτέρω κωδικού, υποχρε-
ούνται να αναρτούν το σύνολο των εσόδων και των δα-
πανών, που πραγµατοποιούν, από την έναρξη της προε-
κλογικής περιόδου µε ρητή αναφορά της οικείας κατηγο-
ρίας τούτων και επίκληση των αντίστοιχων παραστατι-
κών στοιχείων. Στην ίδια υποχρέωση υπόκεινται οι συν-
δυασµοί και για τα έσοδα και τις δαπάνες των αντιπερι-
φερειαρχών και των υποψήφιων περιφερειακών και δη-
µοτικών 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 πε-
ριφερειακών και δηµοτικών εκλογών και σε κάθε περί-
πτωση µέχρι την ηµεροµηνία ανακήρυξης. Μετά τη λήψη
του η ανάρτηση των εσόδων και των δαπανών της προη-
γούµενης παραγράφου περιλαµβάνει σωρευτικά και το
χρονικό διάστηµα που έχει διανυθεί.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ-
ντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης καθορίζονται
τεχνικά και διαδικαστικά ζητήµατα, σχετικά µε την οργά-
νωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης ∆εδοµένων,
την παροχή πρόσβασης σε αυτή των συνδυασµών, τον
τρόπο και το χρόνο ενηµέρωσης της Βάσης για τα αναρ-
τώµενα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασµών και των
υποψηφίων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.

5.α. Η µη τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας δηµοσιο-
ποίησης των εσόδων και δαπανών των συνδυασµών και
των υποψηφίων, στην Κεντρική Βάση ∆εδοµένων, καθώς
και η απόκρυψη ή η αναληθής παράθεση δηµοσιοποιού-
µενων στοιχείων, συνεπάγεται έκπτωση του επικεφαλής
του συνδυασµού και των υποψηφίων, εάν το πραγµατικό
ύψος δαπανών υπερβαίνει κατά το ένα τρίτο (1/3) το α-
νώτατο επιτρεπτό όριο.

β. Εάν δεν υφίσταται υπέρβαση του πιο πάνω ποσο-
στού ή η παράβαση αναφέρεται σε απόκρυψη ή αναληθή
παράθεση εσόδων επιβάλλεται πρόστιµο εις βάρος του
επικεφαλής του συνδυασµού ή του διαχειριστή των οικο-
νοµικών του συνδυασµού, εφόσον αποδειχθεί γνώση
τούτων, καθώς και των υποψηφίων, ισόποσο προς το ύ-
ψος 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 αυτοδιοί-
κησης.

Άρθρο 11
Καταστάσεις εκλογικών εσόδων και δαπανών

συνδυασµών και υποψηφίων

1.α. Οι επικεφαλής υποψήφιοι περιφερειάρχες και δή-
µαρχοι για τους αντίστοιχους συνδυασµούς, καθώς και

οι αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί και δηµοτικοί σύµ-
βουλοι, που εξελέγησαν υποχρεούνται να καταρτίσουν
αναλυτική κατάσταση, στην οποία περιέχονται, κατά κα-
τηγορίες, τα εκλογικά τους έσοδα, µε επώνυµη αναφορά
όσων κατέβαλαν οποιοδήποτε ποσό, καθώς και οι εκλο-
γικές τους δαπάνες. Στην ίδια κατάσταση µνηµονεύο-
νται τα αντίστοιχα παραστατικά. Συντάσσεται, επίσης,
και συγκεντρωτική κατάσταση των εκλογικών τους εσό-
δων και δαπανών.

β. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι πρώτοι πέντε ανα-
πληρωµατικοί των αντίστοιχων συνδυασµών.

γ. Αν αναδειχθεί αναπληρωµατικός στο αξίωµα του πε-
ριφερειακού ή δηµοτικού συµβούλου, καθ’ υπέρβαση του
αριθµού της προηγούµενης περίπτωσης, ο αναδεικνυό-
µενος υποχρεούται να υποβάλει την αναλυτική κατάστα-
ση της περίπτωσης α΄του παρόντος στην Επιτροπή του
άρθρου 12, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ορκω-
µοσία του.

δ. Συνδυασµοί και υποψήφιοι, οι οποίοι δεν περιλαµβά-
νονται στις προηγούµενες περιπτώσεις και εις βάρος
των οποίων έχει υποβληθεί έγγραφη και επώνυµη καταγ-
γελία στην Επιτροπή Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών
Παραβάσεων του άρθρου 12, για υπέρβαση του ανώτα-
του ορίου εκλογικών δαπανών, υποχρεούνται να υποβά-
λουν την αναλυτική κατάσταση της περίπτωσης α΄της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Για το σκοπό αυτόν καλούνται, εγγράφως, από την Ε-
πιτροπή Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων.
Η υποβολή της αναλυτικής κατάστασης και των παρα-
στατικών πραγµατοποιείται, από τους συνδυασµούς ή
τους υποψηφίους, µέσα σε ένα (1) µήνα, από την κοινο-
ποίηση σε αυτούς, της ανωτέρω πρόσκλησης.

2. Η αναλυτική κατάσταση των εκλογικών εσόδων, δα-
πανών και τα παραστατικά τους, για τους υπόχρεους της
παραγράφου 1 του παρόντος, υποβάλλονται, µέσα σε
τριάντα (30) ηµέρες από την ανακήρυξη των επιτυχό-
ντων συνδυασµών και των υποψηφίων, στην Επιτροπή Ε-
λέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρ-
θρου 12.

3. Ο ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κα-
τάστασης, το χρονικό διάστηµα τήρησής της και κάθε
άλλο ζήτηµα σχετικό µε την εφαρµογή των διατάξεων
του άρθρου αυτού, ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ια-
κυβέρνησης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

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 απορρέ-
ουν από τον παρόντα νόµο, καθώς και του ελέγχου των
εκλογικών παραβάσεων, για τις οποίες προβλέπονται κυ-
ρώσεις, κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού, ανατίθεται
σε Επιτροπή, που συνιστάται στην έδρα της Περιφέρειας
και η οποία λειτουργεί ως ειδικό, δικαιοδοτικό και ελε-
γκτικό όργανο, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις των επόµενων
παραγράφων.

2.α. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του οικείου
Γενικού Γραµµατέα, τέσσερις (4) µήνες πριν από την η-
µεροµηνία διεξαγωγής των εκλογών. Αποτελείται από
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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 ορίζε-
ται από τον Πρόεδρο, από ένα µέλος του Νοµικού Συµ-
βουλίου 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 Περι-
φερειακής ∆ιεύθυνσης του Σ.∆.Ο.Ε. στην έδρα της Περι-
φέρειας, ο οποίος υποδεικνύει και τον αναπληρωτή του.

Στην Επιτροπή µετέχει, κατ’ αντιστοιχία των θεµάτων
που αναφέρονται σε περιφερειακές και δηµοτικές εκλο-
γές, ένας εκπρόσωπος της Ε.Ν.Α.Ε. και της Τ.Ε.∆.Κ. του
νοµού της έδρας της Περιφέρειας, οι οποίοι δεν υπήρ-
ξαν 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 νο-
µίµως µε τα υπόλοιπα µέλη της. Εάν στην έδρα της Πε-
ριφέρειας 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 ο-
λοκλήρωση του έργου της, η οποία διαπιστώνεται µε α-
πόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας.

3.α. Η Επιτροπή συγκαλείται µε απόφαση του Προέ-
δρου της, προκειµένου να ελέγξει καταγγελίες, οι οποί-
ες αφορούν την τήρηση των υποχρεώσεων των συνδυα-
σµών και των υποψηφίων που απορρέουν, από τις διατά-
ξεις του παρόντος και των κανονιστικών πράξεων που έ-
χουν 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 Επι-
τροπή καλεί τον επικεφαλής του συνδυασµού ή τον υπο-
ψήφιο, κατά του οποίου στρέφεται, προς ακρόαση, µπο-
ρεί δε να συλλέγει και αυτεπαγγέλτως το αναγκαίο απο-
δεικτικό υλικό. Η συζήτηση της καταγγελίας, στην οποία
καλείται προς παράσταση και ο καταγγέλων, καθώς και η
ακρόαση του επικεφαλής του συνδυασµού ή του υποψη-
φίου γίνεται κατά τη διάρκεια δηµόσιας συνεδρίασης της
Επιτροπής. Με τον επικεφαλής του συνδυασµού ή τον υ-
ποψήφιο µπορεί να συµπαρίσταται και δικηγόρος, είναι
δυνατή, δε, η κατάθεση και γραπτού υποµνήµατος. Σε
δηµόσια, επίσης, συνεδρίαση η Επιτροπή εκδίδει αιτιο-
λογηµένη απόφαση, τόσο για την περίπτωση απόρριψης
της καταγγελίας, όσο και για την επιβολή των προβλε-
πόµενων από τις διατάξεις του παρόντος νόµου διοικητι-
κών κυρώσεων, καθώς και για την άµεση αφαίρεση και
καταστροφή ή απάλειψη του σχετικού προεκλογικού υλι-
κού. Για τις ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις εφαρµόζεται
η διαδικασία του επόµενου άρθρου. Για την άµεση αφαί-
ρεση και καταστροφή ή απάλειψη του σχετικού προε-
κλογικού υλικού µπορεί να ζητεί τη συνδροµή των οργά-
νων της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ή της αρµόδιας υπηρε-
σίας του οικείου δήµου, τα οποία υποχρεούνται στην πα-
ροχή 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 εκ-
δοθείσες αποφάσεις. Η Επιτροπή, σε δηµόσια συνεδρία-
ση, εξετάζει την καταγγελία, µέσα σε είκοσι τέσσερις
(24) ώρες από την κατάθεσή της και αποφαίνεται κατά τη
διαδικασία της προηγούµενης περίπτωσης.

δ. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου δεν εί-
ναι επιτρεπτή η δηµοσιοποίηση δια του τύπου και η πα-
ρουσίαση δια των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθ-
µών, καθώς και από διαδικτυακούς και τηλεπικοινωνια-
κούς φορείς, του περιεχοµένου των καταγγελιών της
παρούσας παραγράφου.

ε. Η Επιτροπή συγκαλείται, επίσης, για τον έλεγχο των
οικονοµικών των συνδυασµών και των υποψηφίων µε α-
πόφαση του Προέδρου της, µετά την ανακήρυξη των επι-
τυχόντων συνδυασµών και των υποψηφίων. Για το σκοπό
αυτόν εξετάζει τα οικεία βιβλία και παραστατικά. Μπο-
ρεί, επίσης, να ζητεί, από την Κεντρική Βάση ∆εδοµένων
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε-
κτρονικής ∆ιακυβέρνησης, τα στοιχεία που έχουν δηµο-
σιοποιηθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 10. Εάν διαπιστωθεί
παράβαση, καλείται ο διαχειριστής του συνδυασµού ή ε-
άν δεν υπάρχει διαχειριστής, ο επικεφαλής του συνδυα-
σµού ή ο υποψήφιος προς ακρόαση, σε δηµόσια συνε-
δρίαση, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των ρυθµίσεων της πε-
ρίπτωσης β΄της παρούσας. Η απόφαση της Επιτροπής α-
παγγέλλεται σε δηµόσια συνεδρίαση, είναι ειδικά αιτιο-
λογηµένη και κοινοποιείται µε δικαστικό επιµελητή
στους ελεγχοµένους. Οι αποφάσεις της, επίσης, αναρ-
τώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας, µε α-
ναφορά και της τυχόν υπάρχουσας µειοψηφίας.

Η Επιτροπή περατώνει τον έλεγχο των οικονοµικών
των συνδυασµών µέσα σε πέντε (5) µήνες και των υπο-
ψηφίων µέσα σε δέκα (10) µήνες, από την περιέλευση σε
αυτήν των σχετικών στοιχείων.

στ. Όποιος παρακωλύει µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέ-
σο το έργο της Επιτροπής και, ιδίως, αρνείται την παρο-
χή στοιχείων, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχι-
στον 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 Περι-
φέρειας, 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 έ-
δρας 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 πα-
ράλληλη άσκηση καθηκόντων, λαµβάνουν τις αποδοχές,
τις πρόσθετες αµοιβές και τα πάσης φύσεως επιδόµατα
της οργανικής τους θέσης.

5.α. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ-
ντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµι-
κών καθορίζεται η µηνιαία αποζηµίωση των µελών της Ε-
πιτροπής, καθώς και των υπαλλήλων που αποσπώνται
και διατίθενται σε αυτήν.

β. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ-
ντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µπορεί να
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ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο ζήτηµα σχετικό µε την οργά-
νωση και τη λειτουργία της Επιτροπής.

6. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος η Επιτρο-
πή συγκροτείται εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσί-
ευσή του.

Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται «Περι-
φέρεια», «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 α-
ποφάσεων προς εκτέλεση, είναι η Επιτροπή Ελέγχου
∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του προηγούµε-
νου άρθρου.

2. Η απόφαση της Επιτροπής, για την επιβολή προστί-
µων, διαβιβάζεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. και αποτελεί νό-
µιµο 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, απο-
στέλλεται 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 Επιτρο-
πή διαπιστώσει ότι έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήµατα,
υποχρεούται να τα αναφέρει στον αρµόδιο Εισαγγελέα.

5. α. Κατά των αποφάσεων της παραγράφου 2 του πα-
ρόντος δεν χωρεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ε-
σωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρ-
νησης.

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 συνδυα-
σµών και των υποψηφίων:

α. Η ελλιπής ή αντικανονική τήρηση και ενηµέρωση
του βιβλίου εσόδων -εξόδων των συνδυασµών τιµωρεί-
ται 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 παρα-
βιάζουν τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 2 τιµωρού-
νται µε πρόστιµο από πενήντα χιλιάδες (50.000) µέχρι ε-
κατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

γ. Για κάθε παράβαση των παραγράφων 1, 2, 4, 5 και 6
του άρθρου 5 επιβάλλεται πρόστιµο εις βάρος του συν-
δυασµού από πενήντα χιλιάδες (50.000) µέχρι εκατό χι-
λιάδες (100.000) ευρώ.

δ. Η µη εµπρόθεσµη υποβολή, η ελλειπής ή η αντικα-
νονική σύνταξη των βιβλίων εσόδων -εξόδων και της α-
ναλυτικής κατάστασης εκλογικών εσόδων και δαπανών,
που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 και 2 των άρ-
θρων 9 και 11, επισύρει εις βάρος του συνδυασµού πρό-
στιµο από είκοσι χιλιάδες (20.000) µέχρι τριάντα χιλιά-
δες (30.000) ευρώ.

ε. Η µη εµπρόθεσµη ή ελλειπής ή αντικανονική τήρηση
των αναλυτικών καταστάσεων, εσόδων και δαπανών, α-
πό 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 συν-
δυασµών, υποχρέωση καταβολής τούτου έχει ο επικεφα-
λής του υποψήφιος περιφερειάρχης ή δήµαρχος.

Άρθρο 15
Έκπτωση από τα αιρετά αξιώµατα

1. Απαγγέλλεται έκπτωση από τα αξιώµατα του περι-
φερειάρχη και του δηµάρχου, όταν οι αντίστοιχοι συν-
δυασµοί των οποίων είναι επικεφαλής υπερβούν, κατά το
ένα τρίτο, το ανώτατο επιτρεπτό όριο εκλογικών δαπα-
νών τους, καθώς και όταν δεν υποβληθούν στην Επιτρο-
πή του άρθρου 12 του παρόντος τα βιβλία εσόδων-εξό-
δων και οι σχετικές αναλυτικές καταστάσεις των οικείων
συνδυασµών.

2. Απαγγέλλεται έκπτωση από τα αξιώµατα του αντι-
περιφερειάρχη, του περιφερειακού και δηµοτικού συµ-
βούλου, για όσους υποψηφίους έχουν υπερβεί, κατά το
ένα τρίτο το ανώτατο επιτρεπτό όριο των εκλογικών δα-
πανών τους, για όσους προέλθουν στην παροχή οικονο-
µικού ανταλλάγµατος, σύµφωνα µε την παράγραφο 3
του άρθρου 6, καθώς και για όσους αρνηθούν την υποβο-
λή 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 συν-
δροµής των προϋποθέσεων της παραγράφου 5 περίπτω-
ση 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 παράγρα-
φο 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 συνιστά ποινικό αδίκηµα, το ο-
ποίο 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 τηλε-
οπτικών υπηρεσιών, υπεύθυνους λειτουργίας διαδικτυα-
κών τόπων και ιστοσελίδων, στους φορείς τηλεπικοινω-
νιακών υπηρεσιών, καθώς και στους ιδιοκτήτες ή νόµι-
µους εκπροσώπους εντύπων µέσων ενηµέρωσης, κάθε
κατηγορίας, που παραβιάζουν, κατά περίπτωση, τις απα-
γορεύσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5, της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 6 και της παραγράφου 3 περίπτω-
ση δ΄ του άρθρου 12, επιβάλλεται πρόστιµο από πενή-
ντα χιλιάδες (50.000) ευρώ µέχρι εκατόν πενήντα χιλία-
δες (150.000) ευρώ.
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βi. Στους ιδιοκτήτες ή στους νόµιµους εκπροσώπους
των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών ελεύθερης
λήψης, καθώς και φορέων συνδροµητικών, ραδιοφωνι-
κών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, το πρόστιµο επιβάλλε-
ται µε απόφαση του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρα-
σης, 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 εντύ-
πων µέσων, κάθε κατηγορίας, καθώς και των διαδικτυα-
κών και τηλεπικοινωνιακών φορέων, το πρόστιµο επιβάλ-
λεται κατόπιν απόφασης της ανωτέρω Επιτροπής.

ii. Το πρόστιµο εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων, δια της αρµό-
διας ∆.Ο.Υ..

3. Η µη τήρηση από τους δηµάρχους των υποχρεώσε-
ων που απορρέουν από την περίπτωση βii της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 6, συνιστά ποινικό αδίκηµα, που τιµω-
ρείται 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 προη-
γείται της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών
και δηµοτικών εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των
αιρετών οργάνων, µε εξαίρεση το διορισµό των αποφοί-
των των Σχολών ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. Κατά την πρώ-
τη εφαρµογή του παρόντος, οι ανωτέρω διατάξεις δεν ι-
σχύουν για τις µετατάξεις των άρθρων 254 έως και 258
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) και για προσλήψεις προ-
σωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στους βρε-
φονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς των Ο.Τ.Α..

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 καθα-
ρισµού 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 ο-
ποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

iii. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται α-
πό το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, στο ο-
ποίο υπαγόταν πριν από τη µεταφορά του στους δήµους,
τυχόν δε επιπλέον αποδοχές µε τα πάσης φύσεως επι-
δόµατα 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 αντί-
στοιχο ποσό, από 1.1.2011, στους Κεντρικούς Αυτοτε-
λείς 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 δια-
τάξεων αυτών.

ii. Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2011-2012 και
εφόσον οι ανάγκες των δήµων για τον καθαρισµό των
σχολικών µονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον
προσωπικό, είναι δυνατόν να αντιµετωπιστούν µε συµ-
βάσεις, 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 διδα-
κτικό έτος 2011-2012 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πί-
στωση στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, η
οποία κατανέµεται, µε απόφαση του Υπουργού, κατ’ α-
ναλογία στους οικείους δήµους. Μέχρι το ανωτέρω διδα-
κτικό έτος εξακολουθεί να εφαρµόζεται η παρ. 4 του άρ-
θρου 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 ορισµέ-
νου χρόνου, εφόσον απασχολείται µε την υλοποίηση
κοινοτικών προγραµµάτων που συνεχίζονται από νέα
κοινωφελή επιχείρηση του ίδιου Ο.Τ.Α..

3. Στην υποπερίπτωση αα΄της περίπτωσης β΄ της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν. 3801/2009, η φράση
«η περιοδική ενίσχυση άπορων δηµοτών» αντικαθίστα-
ται από τη φράση «η περιοδική ενίσχυση άπορων κατοί-
κων».

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 παρα-
τείνεται η λειτουργία των υφιστάµενων υπηρεσιακών
συµβουλίων του προσωπικού των Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθ-
µού.

5. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου µπορεί να
επιβάλλεται ανταποδοτικό τέλος απαλλοτρίωσης, απο-
κλειστικά για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων και
την ικανοποίηση κοινωφελών χρήσεων και σκοπών. Το ύ-
ψος του τέλους, οι υπόχρεοι στην καταβολή του και κά-
θε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ορίζονται µε την ίδια α-
πόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Τα έσοδα του ανω-
τέρω τέλους διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη
δαπανών προς αποζηµίωση των ιδιοκτητών των απαλλο-
τριούµενων ακινήτων.

6.α. Η παρ. 8 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ι-
θαγένειας, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3838/2010, α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«8. Για την υποβολή των προβλεπόµενων στο παρόν
άρθρο δηλώσεων και αιτήσεων εγγραφής σε δηµοτολό-
γιο καταβάλλεται ποσό ύψους εκατό (100) ευρώ, που ει-
σπράττεται από τον οικείο δήµο και διατίθεται αποκλει-
στικά για τη λειτουργία των υπηρεσιών που είναι αρµό-
διες για τη διεκπεραίωση των δηλώσεων και αιτήσεων
και τη διενέργεια των σχετικών εγγραφών. Από την αρ-
µόδια υπηρεσία του δήµου εκδίδεται το προβλεπόµενο
από την κείµενη νοµοθεσία αποδεικτικό είσπραξης, το ο-
ποίο ο ενδιαφερόµενος καταθέτει ως δικαιολογητικό
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που συνοδεύει την αίτηση και δήλωσή του.»
β. Η υποπερίπτωση αβ΄ της περ. ε΄ της παρ.1 του άρ-

θρου 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροπο-
ποιήθηκε 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 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Ποσοστό 15% επί των εισπραττόµενων εσόδων α-
πό τα παράβολα της αίτησης πολιτογράφησης µεταφέ-
ρεται σε λογαριασµό που τηρείται στο Ταµείο Παρακατα-
θηκών και ∆ανείων µε τίτλο «Έσοδα από παράβολα αιτή-
σεων πολιτογράφησης υπέρ Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού.» Το προϊ-
όν του λογαριασµού αυτού κατανέµεται στους Ο.Τ.Α. α΄
βαθµού µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ-
ντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Το ποσό αυ-
τό, 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 παρό-
ντα νόµο, διατίθεται από αυτόν για την κάλυψη των ανα-
γκών των υπηρεσιών του που χειρίζονται θέµατα εφαρ-
µογής του παρόντος νόµου.».

7.α. Η περ. η΄της παρ. 3 του άρθρου 14 του
ν. 3838/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«η. έχουν τίτλο διαµονής ως οµογενείς και έχουν συ-
µπληρώσει από τη χορήγησή του πενταετή συνεχή και
νόµιµη διαµονή στη Χώρα.»

β. Στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3838/2010 προστί-
θεται περίπτωση θ΄ ως εξής:

«θ. πολίτες χωρών ΕΖΕΣ που είναι κάτοχοι τίτλου δια-
µονής εκδιδόµενου από τις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές
και συµπληρώνουν πενταετή συνεχή και νόµιµη διαµονή
στη Χώρα.»

γ. Η περ. γ΄της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3838/2010
αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. επικυρωµένο αντίγραφο του κατά περίπτωση υφι-
στάµενου τίτλου διαµονής σε ισχύ.».

8.α. Οι υπάλληλοι, οι οποίοι ανήκουν στις κατωτέρω
κατηγορίες και διορίστηκαν ή µετατάχθηκαν στις Περι-
φέρειες του Κράτους για την κάλυψη των αναγκών των
∆ιευθύνσεων Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης, υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρε-
σίες τους τουλάχιστον για µια πενταετία αποκλειστικά
στις ∆ιευθύνσεις αυτές:

i) οι απόφοιτοι του Τµήµατος Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς
και οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκη-
σης µε εξειδίκευση σε θέµατα µετανάστευσης και ιθαγέ-
νειας,

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 και

iv) οι υπάλληλοι, οι οποίοι, κατόπιν λύσης της σύµβα-
σης, δυνάµει της οποίας παρείχαν εργασία στις Υπηρε-
σίες Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανά-
στευσης, µονιµοποιήθηκαν ύστερα από την έκδοση σχε-
τικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης και

ν) οι συµβασιούχοι µε σχέση εργασίας αορίστου χρό-

νου που απασχολούνται µε βάση τις διατάξεις του άρ-
θρου 11 του π.δ. 164/2004.

β. Μόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου α-
ορίστου χρόνου υπάλληλοι των νοµαρχιακών αυτοδιοι-
κήσεων, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει, ανεξαρτήτως σχέ-
σης εργασίας, για ένα τουλάχιστον έτος σε οργανικές
µονάδες αυτών, µε αντικείµενο την εφαρµογή της νοµο-
θεσίας περί αλλοδαπών ή απόδοσης της ελληνικής ιθα-
γένειας, καθώς και θεµάτων αστικής και δηµοτικής κατά-
στασης, µπορούν να µεταταχθούν ή να µεταφερθούν µε
την ίδια σχέση εργασίας στις ∆ιευθύνσεις Αστικής Κατά-
στασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ή στις ∆ιευ-
θύνσεις Ιθαγένειας των κρατικών περιφερειών. Η µετά-
ταξη ή η µεταφορά διενεργείται ύστερα από αίτηση των
ενδιαφεροµένων, στην οποία επισυνάπτεται βεβαίωση
της αρµόδιας υπηρεσίας της οικείας νοµαρχιακής αυτο-
διοίκησης για τη συνδροµή των προϋποθέσεων απασχό-
λησής τους στα αναφερόµενα αντικείµενα. Η µετάταξη
γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ-
ντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και του Υ-
πουργού Οικονοµικών σε κενές οργανικές θέσεις και σε
περίπτωση που δεν υφίστανται σε προσωποπαγείς θέ-
σεις, µε παράλληλη κατάργηση της θέσης την οποία κα-
τείχε ο υπάλληλος στην υπηρεσία από την οποία µετα-
τάσσεται. Η αίτηση υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Οι µετατασσόµενοι ή µε-
ταφερόµενοι µε βάση τις διατάξεις της παρούσας παρα-
γράφου υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους
τουλάχιστον για µια πενταετία στις υπηρεσίες, στις ο-
ποίες 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 προ-
σθήκες:

α) Στο άρθρο 3 παράγραφος 3 στο τέλος της περίπτω-
σεις α΄ προστίθεται η φράση: «Ειδικά ο δήµος Θάσου α-
ποτελεί ξεχωριστή περιφερειακή ενότητα», στο τέλος
της περ. ε΄προστίθεται η φράση: «Ειδικά οι δήµοι Αλο-
νήσου, Σκιάθου και Σκοπέλου αποτελούν την περιφερει-
ακή ενότητα Σποράδων» και στην περίπτωση θ΄στην πε-
ριφερειακή ενότητα του Βορείου Τοµέα Αθηνών περι-
λαµβάνεται και ο δήµος Ηρακλείου.

β) Στην παρ. 12 του άρθρου 14 προστίθεται εδάφιο, ως
εξής: «Ειδικά για τους υποψηφίους στις εκλογικές περι-
φέρειες της περ. 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 υπο-
ψήφιων µελών του δηµοτικού συµβουλίου ή του συµβου-
λίου δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας είναι µικρότερος
του συνολικού αριθµού των αντίστοιχων µελών, σύµφω-
να και µε την παράγραφο 2 του επόµενου άρθρου, το α-
νωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του αριθµού των αντί-
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στοιχων µελών, που περιλαµβάνονται στη γραπτή δήλω-
ση του συνδυασµού.»

δ) Στην παρ. 4 του άρθρου 21 η αναφορά στην παρ. 3
του άρθρου 19 αντικαθίσταται µε την παρ. 2 του ίδιου άρ-
θρου.

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 προεδρι-
κό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υ-
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης» αντικαθίσταται από τη φράση «Με από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η-
λεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης».

ζ) Στην παρ. 2 του άρθρου 94 η υπ’ αριθµ. 20 αρµοδιό-
τητα αναδιατυπώνεται, ως ακολούθως:

«20. Η χορήγηση έγκρισης δοµικής κατασκευής κεραί-
ας 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 περ. α΄ του άρθρου 95 προστί-
θεται 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 µου-
σικά 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 πε-
ριφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Α-
νατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας και Αττι-
κής.»

ι) Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 121 και
µετά τη φράση «Ειδικά για τις περιφέρειες Βορείου κα
Νοτίου Αιγαίου» προστίθεται η φράση «καθώς και Ιονίων
Νήσων».

ια) Η παράγραφος 2 του άρθρου 107 αναδιατυπώνεται
ως εξής:

«2. Οι δήµοι δεν επιτρέπεται να συνιστούν ή να συµ-
µετέχουν σε άλλες ανώνυµες εταιρείες, κατά τις διατά-
ξεις του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, εκτός από εκεί-
νες που είχαν συσταθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος νόµου και υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρ-
θρου 194 αυτού.»

ιβ) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 120 η φράση: «Ειδι-
κά για τις περιφέρειες Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Ιο-
νίων Νήσων» αντικαθίσταται από τη φράση «Ειδικά για
τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νή-
σων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Θεσσα-
λίας».

ιγ) Στην παράγραφο 1 περ. γ΄ του άρθρου 121, µετά τη
φράση: «Ειδικά για τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου
Αιγαίου» προστίθεται η φράση: «Ιονίων Νήσων, Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης και Θεσσαλίας».

ιδ) Στο άρθρο 186 στον υπό στοιχείο γ΄«Υποτοµέα Ε-
νέργειας», ο οποίος περιλαµβάνεται στον τοµέα Γ΄(Φυ-
σικών 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 χορήγη-
ση άδειας για» και στην υπ’ αριθµ. 17 αρµοδιότητα του
τοµέα ∆΄ (Απασχόλησης - Εµπορίου - Τουρισµού) η φρά-

ση: «Σε συνεργασία µε τις Αστυνοµικές Αρχές» απαλεί-
φεται,

ιε) 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 Περιφέ-
ρειας» αντικαθίστανται από τις φράσεις: «στον περιφε-
ρειάρχη» και «του περιφερειάρχη», αντιστοίχως.

στ) 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»,
καθώς και µετά τη φράση: «283 παράγραφοι» προστίθε-
ται 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 πολιτι-
κών επιστηµών ή δηµόσιας διοίκησης ή πτυχίο οικονοµι-
κών επιστηµών ή πολυτεχνικών σχολών µπορούν µε αί-
τησή τους να µετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις
στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α..

Οι θέσεις που καλύπτονται µε τις διατάξεις της παρα-
γράφου αυτής δεν µπορούν να υπερβούν το 20% των
οργανικών θέσεων του κλάδου στον οποίο θα µετατα-
γούν.

Η µετάταξή τους γίνεται, µε κοινή απόφαση του Υ-
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώµη
υπηρεσιακών συµβουλίων, κατά παρέκκλιση των διατά-
ξεων 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 Υ-
πηρεσίας 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 αι-
τήσεις σε σχέση µε τις θέσεις που διατίθενται, η επιλογή
τους θα γίνει µε βάση ενιαίο πίνακα, στον οποίο περι-
λαµβάνονται οι απόφοιτοι και των δύο Σχολών, µε φθί-
νουσα σειρά βαθµολογίας.»

ιθ) Στην παράγραφο 1 περ. 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 δι-
κηγόροι µε σχέση έµµισθης εντολής, που υπηρετούσαν
στους συνενούµενους δήµους,

κα) Η παρ. 1 του άρθρου 266 αναδιατυπώνεται, ως α-
κολούθως:

«1. Για το µεσοπρόθεσµο Προγραµµατισµό των ∆ή-
µων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, το
οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε ετήσιο Πρόγραµµα
∆ράσης και Ετήσιο Προϋπολογισµό. Το Τεχνικό Πρό-
γραµµα καταρτίζεται µαζί µε το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ρά-
σης, το οποίο αποτελεί µέρος του και επισυνάπτεται, σε
αυτό, ως παράρτηµα.»

κβ) Στην παρ. 3 του άρθρου 276 προστίθενται τα ακό-
λουθα εδάφια: «Για τις αποκεντρωµένες υπηρεσίες αρ-
µόδιος είναι ο Επίτροπος της έδρας τους. Ειδικά για την
Μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής, αρµόδιοι για τις οι-
κείες περιφερειακές ενότητες, είναι οι Επίτροποι, που ο-
ρίζονται από την Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»
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κγ) Στην περίπτωση βi της παραγράφου VI του άρθρου
280 µετά τη λέξη «∆ιευθύνσεις» τίθεται κόµµα και προ-
στίθενται οι λέξεις «αυτοτελείς ∆ιευθύνσεις» και µετά
τη λέξη «Τµήµατα» τίθεται κόµµα και προστίθενται οι λέ-
ξεις «αυτοτελή Γραφεία».

κδ) Στο άρθρο 283 στο τέλος της παραγράφου 7 απα-
λείφεται η τελεία, τίθεται κόµµα και προστίθεται το ακό-
λουθο εδάφιο: «καθώς και οικισµών, οι οποίοι έχουν α-
πογραφεί ως αυτοτελείς, των δηµοτικών διαµερισµάτων
των εδρών των αντίστοιχων δήµων, εφόσον δεν ανή-
κουν σε κάποιο από τα υφιστάµενα δηµοτικά διαµερί-
σµατα.»

Στο τέλος της παραγράφου 11 προστίθεται εδάφιο, ως
ακολούθως:

«Με την ίδια απόφαση κατανέµεται αναλογικά στις δη-
µοτικές 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 κοινό-
τητες, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης.»
και οι περιπτώσεις β΄και δ΄της παρ. 9 αντικαθίστανται,
ως ακολούθως:

«β) δύο δικαστικούς λειτουργούς του Συµβουλίου της
Επικρατείας, που ορίζονται από τον Πρόεδρο του ∆ικα-
στηρίου, ο αρχαιότερος των οποίων αναπληρώνει τον
πρόεδρο της Επιτροπής, όταν κωλύεται ή απουσιάζει»,

«δ) έως δύο µέλη ∆ΕΠ».
κε) Στο άρθρο 286 µετά τη φράση «283 παράγραφοι»

προστίθεται ο αριθµός «7,».

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 α-
ντίθετη προς τις ρυθµίσεις του παρόντος.

Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ι. Ραγκούσης Γ. Παπακωνσταντίνου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Λ. Κατσέλη Α. ∆ιαµαντοπούλου

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Χ. Καστανίδης

Αριθµ. 100/9/2010

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, Απο-
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Εκλογι-
κές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος
αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές»

Α. Με τις διατάξεις του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου ρυθ-
µίζονται: α) εκ νέου τα θέµατα σχετικά µε τις εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων, κατά τις Περιφε-
ρειακές και ∆ηµοτικές εκλογές, β) διάφορα θέµατα αρ-
µοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρω-
σης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Ειδικότερα:

Ι.α. Επανακαθορίζονται: i) η έννοια των εσόδων περι-
φερειακών και δηµοτικών συνδυασµών, για την εφαρµο-
γή των προτεινόµενων ρυθµίσεων, στα οποία περιλαµβά-
νονται, εφεξής, µόνο τα ποσά από εισφορές φυσικών
προσώπων.

ii) ο τρόπος κατάθεσης και διακίνησης των εν λόγω ε-
σόδων και δαπανών µέσω ειδικών τραπεζικών λογαρια-
σµών.

β. Παρέχεται η δυνατότητα στους συνδυασµούς να
διαθέτουν προσκλήσεις µε αντίτιµο για συµµετοχή σε
εκδηλώσεις τους, σύµφωνα µε τις οριζόµενες προϋπο-
θέσεις και διαδικασίες. (άρθρο 1)

1. α. Επανακαθορίζεται, επίσης, η έννοια των εσόδων
και δαπανών των υποψηφίων αντιπεριφερειαρχών, περι-
φερειακών και δηµοτικών συµβούλων και ρυθµίζονται
θέµατα σχετικά µε τη διακίνηση και κατάθεση των πο-
σών αυτών σε ειδικούς τραπεζικούς λογαριασµούς.

β. Οµοίως, τα προαναφερόµενα πρόσωπα επιτρέπεται
να διαθέτουν προσκλήσεις µε αντίτιµο για συµµετοχή σε
εκδηλώσεις τους, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.

(άρθρο 2)
2. Όσον αφορά στις απαγορεύσεις στη χρηµατοδότη-

ση συνδυασµών καν υποψηφίων προβλέπονται τα εξής:
α. Απαγορεύεται η απόληψη τραπεζικών δανείων µε

σκοπό τη χρηµατοδότηση συνδυασµών και υποψηφίων.

β. Επανακαθορίζεται η χρηµατική ποινή που επιβάλλε-
ται στους παραβάτες των διατάξεων περί χρηµατοδότη-
σης συνδυασµών και υποψηφίων, η οποία κυµαίνεται ε-
φεξής από 30.000 - 100.000 Ευρώ (αντί 5.000 ευρώ έως
50.000 ευρώ που ισχύει).

γ. Θεσπίζεται πρόστιµο ύψους 30.000 - 100.000 Ευρώ,
σε βάρος των επικεφαλείς των οικείων συνδυασµών κα-
θώς και των υποψηφίων αντιπεριφερειαρχών, περιφερει-
ακών και δηµοτικών συµβούλων, σε περίπτωση άµεσης
χρηµατοδότησης µέσω απόληψης τραπεζικών δανείων.

(άρθρο 3)
3. Επανακαθορίζονται οι ποινές που επιβάλλονται σε

περίπτωση παράβασης των ορίων χρηµατοδότησης συν-
δυασµών και υποψηφίων, ως εξής:

α. Ο χρηµατοδότης τιµωρείται µε φυλάκιση έως ενός
(1) έτους και χρηµατική ποινή από είκοσι χιλιάδες
(20.000) ευρώ, µέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ (α-
ντί 2.000 ευρώ έως 10.000 ευρώ που ισχύει).

β. Με πρόστιµο µέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ
τιµωρούνται και οι υπεύθυνοι διαχειριστές των συνδυα-
σµών, κατά το άρθρο 8 του υπό ψήφιση νόµου, καθώς και
οι επικεφαλείς των συνδυασµών και οι υποψήφιοι, οι ο-

20



ποίοι, καίτοι εγνώριζαν, δεν εναντιώθηκαν, µε γραπτή
δήλωσή τους για τη χρηµατοδότηση. (άρθρο 4)

4. α. Ορίζεται, εκ νέου, ο αριθµός των επιτρεπόµενων
εκλογικών κέντρων των οικείων συνδυασµών, για κάθε
εκλογική περιφέρεια, για τις δηµοτικές και περιφερεια-
κές εκλογές.

β. Απαγορεύεται στους συνδυασµούς, η διακίνηση κά-
θε µορφής ένθετων φυλλαδίων, µέσω του τύπου, καθώς
και η διανοµή τους εντός καταστηµάτων δηµοσίων υπη-
ρεσιών και υπηρεσιών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
που βρίσκονται εντός της διοικητικής περιφέρειας της
οικείας Περιφέρειας ή του οικείου ∆ήµου.

γ.ΐ) Απαγορεύεται, επίσης, η προώθηση προεκλογικού
υλικού µε χρήση του συστήµατος διακίνησης της αλλη-
λογραφίας του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆., των Ν.Π.Ι.∆.,
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα των Ν.Π.∆.∆. των Ο.Τ.Α.
και των επιχειρήσεών τους.

ii) Η παραβίαση των απαγορεύσεων των προηγουµέ-
νων παραγράφων επισύρει τις διοικητικές κυρώσεις του
άρθρου 14 παρ.1 περ. γ' του υπό ψήφιση νόµου.

δ. Οι προαναφερόµενες απαγορεύσεις καταλαµβά-
νουν και τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες, περιφε-
ρειακούς και δηµοτικούς συµβούλους.

ε.i) Περιλαµβάνονται αναλυτικές ρυθµίσεις σχετικά µε
τις απαγορεύσεις όσον αφορά στη µετάδοση εκποµπών
και την εµφάνιση των επικεφαλείς των συνδυασµών, των
υποψηφίων αντιπεριφερειαρχών, περιφερειακών και δη-
µοτικών συµβούλων σε ραδιοτηλεοπτικά µέσα κ.λπ..

ii) Εµφανίσεις στους προαναφερόµενους φορείς, οι ο-
ποίες πραγµατοποιούνται, έναντι οικονοµικού ανταλ-
λάγµατος, για µεν τους ανωτέρω υποψηφίους συνεπά-
γονται έκπτωση από το αιρετό αξίωµα, για δε τους ιδιο-
κτήτες ή νόµιµους εκπροσώπους των φορέων συνιστούν
ποινικό αδίκηµα το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης, του-
λάχιστον, ενός έτους.

iii) Σε βάρος των υποψήφιων που παραβιάζουν τις προ-
αναφερόµενες απαγορεύσεις, επιβάλλεται πρόστιµο α-
πό πενήντα χιλιάδες (50.000) έως εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ.

iv)Τέλος, στους νόµιµους εκπροσώπους των ραδιοτη-
λεοπτικών φορέων που παραβιάζουν τις εν λόγω διατά-
ξεις επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 16 παρ. 2 του
υπό ψήφιση νόµου. (άρθρα 5 και 6)

5. Καθορίζονται, εκ νέου, τα κριτήρια για τον υπολογι-
σµό του ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών των συν-
δυασµών και των υποψηφίων. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων,
ορίζεται ότι:

α. Για τον υπολογισµό του ανώτατου ορίου εκλογικών
δαπανών για κάθε υποψήφιο, λαµβάνονται υπόψη πλη-
θυσµιακά κριτήρια ανά εκλογική περιφέρεια και συντελε-
στές, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.

β. Το προαναφερόµενο όριο δαπανών των συνδυα-
σµών καθορίζεται µε βάση τον αριθµό των εκλογικών πε-
ριφερειών ανά δήµο και ισοδυναµεί µε το άθροισµα των
δαπανών των υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων, το ο-
ποίο προσαυξάνεται κατά περίπτωση.

γ. Το ανώτατο όριο επιτρεπόµενων εκλογικών δαπα-
νών, που προκύπτει µε βάση τους προαναφερόµενους υ-
πολογισµούς, προσδιορίζεται για κάθε εκλογική περιφέ-
ρεια Περιφέρειας και ∆ήµου, µε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυ-
βέρνησης.

δ. Οι σχετικοί συντελεστές µπορεί να αναπροσαρµό-
ζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ-

ντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, που εκδίδε-
ται ύστερα από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελ-
λάδας και της Ένωσης Περιφερειών. (άρθρο 7)

6. Προβλέπεται η χορήγηση στους συνδυασµούς, ειδι-
κού αυτοτελούς Αριθµού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα, που ισχύει για όλη τη
διάρκεια της περιφερειακής και δηµοτικής περιόδου.

(άρθρο 8)
7. Προβλέπεται ότι, το ειδικό βιβλίο εσόδων και δαπα-

νών των συνδυασµών, που έχει το οριζόµενο περιεχόµε-
νο, θεωρείται από την αρµόδια Α' ∆.Ο.Υ. της έδρας της
οικείας Περιφέρειας ή του οικείου ∆ήµου, κατά περίπτω-
ση. (άρθρο 9)

8. α. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας των εσόδων
και των δαπανών των συνδυασµών και των υποψηφίων
για τις περιφερειακές εκλογές, καθώς και των συνδυα-
σµών και των υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων για τις
εκλογές σε δήµους µε πληθυσµό µεγαλύτερο των δέκα
χιλιάδων (10.000) κατοίκων, εγκαθίσταται και λειτουρ-
γεί, µε ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρω-
σης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Κεντρική Βάση
∆εδοµένων, για τον ανωτέρω σκοπό.

β. Οι συνδυασµοί υποχρεούνται να ζητήσουν, δια των
επικεφαλείς τους ή δια του διαχειριστή των οικονοµικών
τους, έως την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, και σε
κάθε περίπτωση µέχρι την ανακήρυξη, την παροχή σχετι-
κού κωδικού πρόσβασης.

γ. Θεσπίζεται η υποχρέωση ανάρτησης του συνόλου
των εσόδων και των δαπανών, που πραγµατοποιούν οι
συνδυασµοί από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου
µε ρητή αναφορά της οικείας κατηγορίας τούτων και επί-
κληση των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων. Στην ί-
δια υποχρέωση υπόκεινται οι συνδυασµοί και για τα έσο-
δα και τις δαπάνες των αντιπεριφερειαρχών και των υπο-
ψηφίων περιφερειακών και δηµοτικών συµβούλων τους.
Η ενηµέρωση της Κεντρικής Βάσης ∆εδοµένων γίνεται,
τόσο για τους συνδυασµούς, όσο και για τους υποψηφί-
ους τους.

δ. Παρέχεται η εξουσιοδότηση, για τον καθορισµό, µε
υπουργική απόφαση, των τεχνικών και διαδικαστικών ζη-
τηµάτων, σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία της
Κεντρικής Βάσης ∆εδοµένων, την παροχή πρόσβασης σε
αυτή των συνδυασµών, τον τρόπο και τον χρόνο ενηµέ-
ρωσης της Βάσης για τα αναρτώµενα έσοδα και τις δα-
πάνες των συνδυασµών και των υποψηφίων, καθώς και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.

ε. Προβλέπεται η επιβολή της ποινής της έκπτωσης
για τον επικεφαλής του συνδυασµού, σε περίπτωση µη
τήρησης της διαδικασίας δηµοσιοποίησης των εσόδων
και δαπανών των συνδυασµών και υποψηφίων, στην Κε-
ντρική Βάση ∆εδοµένων, καθώς και σε περίπτωση από-
κρυψης ή αναληθούς παράθεσης των δηµοσιοποιούµε-
νων στοιχείων, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.

στ. Σε περίπτωση που το πραγµατικό ύψος των δαπα-
νών δεν υπερβαίνει κατά το 1/3 το ανώτατο σχετικό επι-
τρεπτό όριο, ή όταν η παράβαση αναφέρεται σε απόκρυ-
ψη ή αναληθή παράθεση εσόδων επιβάλλεται πρόστιµο
εις βάρος του επικεφαλής του συνδυασµού ή του διαχει-
ριστή των οικονοµικών του συνδυασµού, εφόσον απο-
δειχθεί γνώση τούτων, καθώς και των υποψηφίων, ισόπο-
σο προς το ύψος της υπέρβασης, της αναληθούς από-
κρυψης ή της αναληθούς παράθεσης.

ζ. Τέλος, ορίζεται ότι τα δηµοσιοποιούµενα κατά τα α-
νωτέρω στοιχεία, αναρτώνται και στις ιστοσελίδες των
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οικείων οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. (άρθρο 10)
9. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την υποχρέωση των

υποψηφίων επικεφαλείς των συνδυασµών και των υπο-
ψηφίων αιρετών να καταρτίζουν καταστάσεις εκλογικών
εσόδων και δαπανών, οι οποίες έχουν το οριζόµενο πε-
ριεχόµενο. (άρθρο 11)

10. α. Εφεξής, ο έλεγχος των δαπανών των συνδυα-
σµών και των υποψηφίων καθώς και των εκλογικών πα-
ραβάσεων, διενεργείται από Επιτροπή που έχει την ορι-
ζόµενη συγκρότηση και αρµοδιότητες, (σε αντικατάστα-
ση των Επιτροπών των άρθρων 14 και 15 του ν. 3202/2003).

β. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη θητεία των µελών
της Επιτροπής καθώς και µε τον τρόπο λειτουργίας της.

γ.i) Ορίζεται ότι, µεταξύ άλλων, η Επιτροπή επιλαµβά-
νεται καταγγελιών και καθορίζεται η σχετική διαδικασία.

ii) Για την επιβολή των προβλεπόµενων διοικητικών κυ-
ρώσεων ή την απόρριψη της καταγγελίας, η Επιτροπή
εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση σε δηµόσια συνεδρίαση,
για δε την καταστροφή/απάλειψη προεκλογικού υλικού,
ζητείται η συνδροµή της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ή αρµό-
διας υπηρεσίας του οικείου δήµου.

δ. Απαγορεύεται η δηµοσιοποίηση του περιεχοµένου
των καταγγελιών δια του τύπου, ραδιοτηλεοπτικών µέ-
σων ή διαδικτυακών και τηλεπικοινιακών φορέων.

ε. Παρέχεται η δυνατότητα στην Επιτροπή να ζητά
στοιχεία από την Κεντρική Βάση ∆εδοµένων του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης, κατά τον έλεγχο των οικονοµικών των
συνδυασµών και υποψηφίων.

στ. Για την υποβοήθηση της Επιτροπής στο έργο της: i)
αποσπώνται πέντε (5) υπάλληλοι της οικείας Περιφέρει-
ας για δωδεκάµηνο χρονικό διάστηµα, κατά τα ειδικότε-
ρα οριζόµενα.

ii) ανατίθεται σε τρεις (3) υπαλλήλους της Περιφερεια-
κής ∆ιεύθυνσης του Σ∆ΟΕ στην έδρα της Περιφέρειας ή
της Α' ∆.Ο.Υ. της έδρας της Περιφέρειας παράλληλη ά-
σκηση καθηκόντων, µε απόφαση των οικείων προϊσταµέ-
νων

ζ. Οι ανωτέρω υπάλληλοι λαµβάνουν τις αποδοχές,
πρόσθετες αµοιβές και πάσης φύσεως επιδόµατα της
οργανικής τους θέσης.

η. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισµό µε
κ.υ.α. της µηνιαίας αποζηµίωσης που καταβάλλεται στα
µέλη της προαναφερόµενης Επιτροπής, καθώς και στους
υπαλλήλους που αποσπώνται και διατίθενται σ' αυτήν
προς υποστήριξή της.

θ. Με υπουργική απόφαση ρυθµίζονται τα ειδικότερα
θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της ανωτέρω Επι-
τροπής. (άρθρο 12)

11. α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία ε-
πιβολής κυρώσεων από την Επιτροπή Ελέγχου ∆απανών
και Εκλογικών Παραβάσεων.

β. Ειδικά για τα πρόστιµα, ορίζεται ότι η σχετική από-
φαση διαβιβάζεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. και αποτελεί νό-
µιµο τίτλο προς βεβαίωση του εισπρακτέου ποσού κατά
τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων.

(άρθρο 13)
12. Επανακαθορίζονται οι κυρώσεις και συγκεκριµένα

αυξάνονται τα πρόστιµα που επιβάλλονται σε βάρος των
συνδυασµών και των υποψηφίων, σε περίπτωση παράβα-
σης των διατάξεων του υπό ψήφιση νόµου. Ειδικότερα,
µεταξύ άλλων:

α. Οι συνδυασµοί που παραβιάζουν τις παραγράφους 4
και 5 του άρθρου 1, καθώς και οι υποψήφιοι που παρα-

βιάζουν τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 2 του υπό
ψήφιση νόµου, τιµωρούνται µε πρόστιµο από πενήντα χι-
λιάδες (50.000) µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ (α-
ντί 30.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ που ισχύει).

β. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης υποβολής ή ελλι-
πούς ή αντικανονικής σύνταξης των κατά τις παραγρά-
φους 1 και 2 των άρθρων 9 και 11 του υπό ψήφιση νόµου
βιβλίων εσόδων - δαπανών και της αναλυτικής κατάστα-
σης εκλογικών εσόδων και δαπανών, επιβάλλεται πρό-
στιµο εις βάρος του συνδυασµού µέχρι του ποσού των
πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ (αντί 6.000 ευρώ που ι-
σχύει).

γ. Η µη εµπρόθεσµη ή ελλιπής ή αντικανονική τήρηση
των αναλυτικών καταστάσεων, εσόδων και δαπανών, α-
πό τους υποψηφίους, επισύρει εις βάρος τους πρόστιµο
από δέκα χιλιάδες (10.000) µέχρι τριάντα χιλιάδες
(30.000) ευρώ (αντί 3.000 ευρώ έως 10.000 ευρώ που ι-
σχύει). (άρθρο 14)

13. Επανακαθορίζονται οι περιπτώσεις παραβάσεων
που επισύρουν την ποινή έκπτωσης από τα αιρετά αξιώ-
µατα και καθορίζεται η σχετική διαδικασία. (άρθρο 15)

14. Επανακαθορίζονται, επίσης, οι διοικητικές και ποι-
νικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε βάρος τρίτων για
παραβάσεις των διατάξεων του υπό ψήφιση νόµου. Ειδι-
κότερα:

α. Στους ιδιοκτήτες ή στους νόµιµους εκπροσώπους
των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών ελεύθερης
λήψης, φορέων συνδροµητικών, ραδιοφωνικών και τηλε-
οπτικών υπηρεσιών, φορέων παροχής διαδικτυακών και
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και στους ιδιοκτήτες ή
νόµιµους εκπροσώπους εντύπων µέσων ενηµέρωσης,
κάθε κατηγορίας, που παραβιάζουν, κατά περίπτωση, τις
απαγορεύσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5, της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 6 και της παραγράφου 3 περ. δ'
του άρθρου 12 του υπό ψήφιση νόµου, επιβάλλεται πρό-
στιµο από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ µέχρι εκατόν
πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ (αντί 100.000 ευρώ έ-
ως 150.000 ευρώ που ισχύει).

β. Το πρόστιµο εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων, δια της αρµό-
διας ∆.Ο.Υ. (άρθρο 16)

15. Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2190/1994 περί
προσλήψεων και υπηρεσιακών µεταβολών κατά την προ-
εκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών ισχύουν για
το δίµηνο χρονικό διάστηµα που προηγείται της ηµερο-
µηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δηµοτικών ε-
κλογών και µέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργά-
νων. Κατά την πρώτη εφαρµογή του υπό ψήφιση νόµου,
οι ανωτέρω διατάξεις δεν ισχύουν για τις µετατάξεις
των άρθρων 254 έως και 256 του ν. 3865/2010.

(άρθρο 17)
16. α. Ορίζεται ότι, το προσωπικό που έχει καταταγεί,

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1, του ν. 3320/2005,
σε οργανικές θέσεις καθαριστριών και καθαριστών σχο-
λικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου, µεταφέρεται από 1.1.2011, µε την ίδια
σχέση εργασίας σε προσωποπαγείς θέσεις στους αντί-
στοιχους δήµους, όπου ανήκουν οι σχολικές µονάδες
στις οποίες υπηρετούν. Για τη µεταφορά του προσωπι-
κού αυτού εκδίδεται, έως 31.12.2010, σχετική απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας.

β. Το µεταφερόµενο προσωπικό διέπεται από το ασφα-
λιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, στο οποίο υπαγό-
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ταν πριν τη µεταφορά στους δήµους. Τυχόν επιπλέον α-
ποδοχές µε τα πάσης φύσεως επιδόµατα διατηρούνται
ως προσωπική διαφορά.

γ. Το ποσοστό από τις καθαρές ετήσιες εισπράξεις του
φόρου εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων,
που αποδιδόταν στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκη-
σης α' βαθµού, µέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
και είχε µειωθεί από 1.1.2007, σε δεκαεννέα κόµµα πέ-
ντε τοις εκατό (19,5%) για την αµοιβή του ανωτέρω προ-
σωπικού, προστίθεται, κατά το αντίστοιχο ποσοστό, από
1.1.2011, στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των ∆ή-
µων, επιπλέον του προβλεπόµενου ποσοστού, που έχει
προσδιοριστεί µε τον υπό ψήφιση νόµο.

δ.i) Για το διδακτικό έτος 2010-2011, εξακολουθούν να
ισχύουν οι διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 35 του ν.
3577/2007, σύµφωνα µε τις οποίες παρέχεται η δυνατό-
τητα σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου µεταξύ του
Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευ-
µάτων και προσωπικού καθαρισµού των σχολικών µονά-
δων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
σε περίπτωση που οι ανάγκες των ανωτέρω µονάδων
δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υ-
πηρετεί σε οργανικές θέσεις.

ii) Από την έναρξη του επόµενου διδακτικού έτους
(2011-2012), οι ανωτέρω συµβάσεις θα καταρτίζονται α-
πό τους οικείους δήµους σύµφωνα µε την ισχύουσα νο-
µοθεσία. Η δαπάνη που συνεπάγεται η προαναφερόµενη
ρύθµιση θα αντιµετωπίζεται µε εγγραφή ειδικής πίστω-
σης στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και η
κατανοµή αυτής στους οικείους δήµους θα πραγµατο-
ποιείται µε σχετική απόφαση του ανωτέρω Υπουργού.

ε. Στις ρυθµίσεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του
ν.3838/2010 που προβλέπουν τη δυνατότητα µεταφοράς
προσωπικού, µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου κοι-
νωφελούς επιχείρησης που έχει πτωχεύσει, υπάγεται
και το προσωπικό µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου,
εφόσον απασχολείται µε την υλοποίηση κοινοτικών προ-
γραµµάτων που συνεχίζονται από νέα κοινωφελή επιχεί-
ρηση του ίδιου Ο.Τ.Α..

ζ. 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, παρα-
τείνεται η λειτουργία των υφιστάµενων υπηρεσιακών
συµβουλίων του προσωπικού των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθ-
µού.

η. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου µπορεί να
επιβάλλεται ανταποδοτικό τέλος απαλλοτρίωσης, απο-
κλειστικά για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων και
την ικανοποίηση κοινωφελών χρήσεων και σκοπών. Το ύ-
ψος του τέλους, οι υπόχρεοι στην καταβολή του και κά-
θε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ορίζονται µε την ίδια α-
πόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Τα έσοδα του ανω-
τέρω τέλους διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη
δαπανών προς αποζηµίωση των ιδιοκτητών των απαλλο-
τριουµενων ακινήτων.

θ. Προβλέπεται ότι και οι κατέχοντες βεβαίωση ή άλλο
τίτλο διαµονής που χορηγείται σε πολίτες των χωρών Ε-
ΖΕΣ, πέραν των υφιστάµενων, έχουν την τυπική προϋπό-
θεση πολιτογράφησης.

ι. Ορίζεται ότι 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 πα-
ράβολα αιτήσεων πολιτογράφησης υπέρ Ο.Τ.Α. α΄ βαθ-
µού». Το προϊόν του λογαριασµού αυτού κατανέµεται
στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού µε απόφαση του Υπουργού Ε-
σωτερικών, Αποκέντρωσης, και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρ-
νησης. Το ποσό αυτό, καθώς επίσης και το ποσό που ει-
σπράττεται από τον οικείο δήµο για την κτήση της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών σύµφωνα µε το
άρθρο 1Λ του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως ισχύ-
ει, διατίθεται από αυτόν για την κάλυψη των αναγκών
των υπηρεσιών του που χειρίζονται θέµατα εφαρµογής
του ν. 3838/2010.

ια. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις προϋποθέσεις
και τα άτοµα που έχουν δικαίωµα στο εκλέγειν και εκλέ-
γεσθαι.

ιβ. Οι υπάλληλοι, οι οποίοι ανήκουν στις οριζόµενες
κατηγορίες και διορίστηκαν ή µετατάχθηκαν στις Περι-
φέρειες του Κράτους για την κάλυψη των αναγκών των
∆ιευθύνσεων Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης, υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρε-
σίες τους τουλάχιστον για µια πενταετία αποκλειστικά
στις ∆ιευθύνσεις αυτές.

ιγ. Μόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου α-
ορίστου χρόνου υπάλληλοι των Νοµαρχιακών Αυτοδιοι-
κήσεων, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει, ανεξαρτήτως σχέ-
σης εργασίας, για ένα τουλάχιστον έτος σε οργανικές
µονάδες αυτών, µε αντικείµενο την εφαρµογή της νοµο-
θεσίας περί αλλοδαπών ή απόδοσης της ελληνικής ιθα-
γένειας, καθώς και θεµάτων αστικής και δηµοτικής κατά-
στασης, µπορούν να µεταταχθούν ή µεταφερθούν µε την
οριζόµενη διαδικασία µε την ίδια σχέση εργασίας στις
∆ιευθύνσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης ή τις διευθύνσεις ιθαγένειας, των κρατι-
κών περιφερειών. Η µετάταξη γίνεται µε απόφαση του Υ-
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών σε κενές οργανικές θέ-
σεις και σε περίπτωση που δεν υφίστανται σε προσωπο-
παγείς θέσεις µε παράλληλη κατάργηση της θέσης την
οποία κατείχε ο υπάλληλος στην υπηρεσία από την ο-
ποία µετατάσσεται. Οι µετατασσόµενοι ή µεταφερόµε-
νοι µε βάση τις προτεινόµενες διατάξεις υποχρεούνται
να παρέχουν τις υπηρεσίες τους τουλάχιστον για µια πε-
νταετία στις υπηρεσίες, στις οποίες µετατάσσονται ή µε-
ταφέρονται.

ιδ. Στις περιπτώσεις αναστολής προσλήψεων για το έ-
τος 2010 (άρθρο 10 ν. 3833/2010) συµπεριλαµβάνεται
και το προσωπικό ειδικών κατηγοριών (αθλητές, συγγε-
νείς θανόντων εν υπηρεσία και ένεκα ταύτης κ.λπ.).

ιε. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τα εκλογικά κωλύ-
µατα, κατάρτιση συνδυασµών, σύγκληση ∆ηµοτικού Συµ-
βούλιου και προβλέπεται, µεταξύ άλλων, µε απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο-
νικής ∆ιακυβέρνησης (αντί π.δ/τος που ισχύει), η έκδοση
πρότυπου κανονισµού λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου.

ιστ. Ορίζεται ότι οι δήµοι δεν επιτρέπεται να συνι-
στούν ή να συµµετέχουν σε άλλες ανώνυµες εταιρείες,
κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, ε-
κτός από εκείνες που είχαν συσταθεί µέχρι την έναρξη ι-
σχύος του ν. 3852/2010 και υπό τις οριζόµενες επιφυλά-
ξεις και υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 194
αυτού.

ιζ. Ορίζεται ότι περιλαµβάνονται και οι αποφάσεις των
Ν.Π.∆.∆., των δήµων και των περιφερειών, στον υποχρε-
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ωτικό έλεγχο νοµιµότητας που προβλέπεται στο άρθρο
255 του ν. 3852/2010.

ιη. Οι απόφοιτοι της 20ης εκπαιδευτικής σειράς της
ΕΣ∆∆ και της 3ης εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΤΑ που
διαθέτουν πτυχίο νοµικού τµήµατος ή τµήµατος πολιτι-
κών επιστηµών ή δηµόσιας διοίκησης ή πτυχίο οικονοµι-
κών επιστηµών ή πολυτεχνικών σχολών µπορούν µε αί-
τησή τους και υπό την οριζόµενη διαδικασία, να µετα-
τάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις στην Αυτοτελή Υ-
πηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Οι θέσεις που καλύπτονται µε
τις προτεινόµενες διατάξεις δεν ξεπερνούν το 20% των
θέσεων του κλάδου στον οποίο θα µεταταγούν.

ιθ. Προβλέπεται ότι και για τους δικηγόρους µε σχέση
έµµισθης εντολής που υπηρετούσαν στους συνενούµε-
νους δήµους, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις (άρθρο 254
ν. 3852/2010) περί κατάταξης προσωπικού στους νεοσύ-
στατους δήµους.

κ. Ορίζεται ότι, για τις αποκεντρωµένες υπηρεσίες των
Περιφερειών, αρµόδιος είναι ο Επίτροπος της έδρας
τους. Ειδικά για τη Μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής,
αρµόδιοι για τις οικείες περιφερειακές ενότητες, είναι οι
Επίτροποι, που ορίζονται από την Ολοµέλεια του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου.

κα. Επαναπροσδιορίζεται η συγκρότηση της Επιτρο-
πής που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, Απο-
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης για τη σύ-
νταξη Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης. (άρθρο 18)

18. Τέλος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 έ-
ως και 20 του ν.3202/2003 (περί δαπανών νοµαρχιακών
δηµοτικών εκλογών κ.λπ.) καθώς και κάθε γενική ή ειδι-
κή διάταξη αντίθετη προς τις προτεινόµενες διατάξεις
και ορίζεται η έναρξη ισχύος. (άρθρα 19 και 20)

Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

1. Εφάπαξ δαπάνη από τη δηµιουργία στο Υπουργείο
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυ-
βέρνησης, Κεντρικής Βάσης ∆εδοµένων, µε σκοπό τη
δηµοσιοποίηση στοιχείων σχετικά µε τα έσοδα και τις
δαπάνες των συνδυασµών και των υποψηφίων, κατά τις
περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές, (άρθρο 10 παρ.1)

2. Ετήσια δαπάνη από την κάλυψη των εξόδων λει-
τουργίας της προαναφερόµενης Βάσης ∆εδοµένων,

(άρθρο 10 παρ.1)
3. Αποτροπή δαπάνης από την κατάργηση των Επιτρο-

πών των άρθρων 14 και 15 του ν.3202/2003, (53 Επιτρο-
πές Ελέγχου ∆απανών και 53 Επιτροπές Ελέγχου Παρα-
βάσεων) και την ανάθεση του έργου αυτών στην Επιτρο-
πή Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων, που
συνιστάται σε κάθε Περιφέρεια (ήτοι 13 Επιτροπές),

(άρθρο 12)
4. Αποτροπή δαπάνης από την υπαγωγή στην αναστο-

λή προσλήψεων για το 2010 και του προσωπικού των ει-
δικών κατηγοριών (αθλητές, συγγενείς θανόντων εν υ-
πηρεσία και ένεκα ταύτης κ.λπ.). (άρθρο 18 παρ. 9)

5. Ενδεχόµενη µείωση εσόδων από τον επανακαθορι-
σµό - µείωση του προστίµου που επιβάλλεται σε τρίτους
(ιδιοκτήτες / εκπροσώπους ραδιοτηλεοπτικών µέσων
κ.λπ.) για παραβάσεις του υπό ψήφιση νόµου,

(άρθρο 16 παρ. 2α)
6. Αύξηση εσόδων από την υπαγωγή και των πολιτών

των χωρών ΕΖΕΣ στο δικαίωµα πολιτογράφησης (έσοδα
από τα παράβολα της αίτησης πολιτογράφησης),

(άρθρο 18 παρ.6β)
7. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων, λόγω του επανακαθο-

ρισµού - αύξηση των προστίµων που επιβάλλονται σε βά-
ρος των συνδυασµών και των υποψηφίων για παραβά-
σεις του υπό ψήφιση νόµου,

(άρθρα 3 παρ.3β, 4 παρ.4, 6 παρ.4α, 10 παρ.5β, 14
παρ. 1β, 14 παρ. 1δ και 14 παρ.1κ)

II. Επί του προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού

1. ∆απάνη από τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων
για τη µεταφορά καθαριστριών - καθαριστών µε σύµβαση
εργασίας ι.δ.α.χ. που απασχολούνται στον καθαρισµό
σχολικών µονάδων α/βάθµιας και β/βάθµιας εκπαίδευ-
σης, (άρθρο 18 παρ.1α)

2. Ενδεχόµενη δαπάνη από τη σύναψη συµβάσεων για
τον καθαρισµό των σχολικών µονάδων στην περίπτωση
που δεν επαρκεί το υπάρχον προσωπικό καθαριότητας,

(άρθρο 18 παρ.1βii)
3. Αύξηση εσόδων από την απόδοση του ποσοστού

(0,5%) από τις συνολικές εισπράξεις του φόρου εισοδή-
µατος στους Κ.Α.Π. των δήµων, (άρθρο 18 παρ.1 β)

4. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από την επιβολή αντα-
ποδοτικού τέλους απαλλοτρίωσης αποκλειστικά για τη
δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων και την ικανοποίηση
κοινωφελών χρήσεων και σκοπών, (άρθρο 18 παρ. 5)

ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισµού του ΤΑΧ∆ΙΚ και των λοι-
πών φορέων της παρ.2, του άρθρου 4, του ν. 663/1977
(Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων, ΟΓΑ,
ΟAEE, κ.λπ.)

Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από τον επανακαθορισµό
- αύξηση των χρηµατικών ποινών που επιβάλλονται για
παραβάσεις του υπό ψήφιση νόµου,

(άρθρα 2 παρ. 3Α και 4 παρ. 3)

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2010

Η Γενική ∆ιευθύντρια

Βιολέττα Καρακατσάνη – Κονίδα

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών
και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερει-
ακές και δηµοτικές εκλογές»

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

I. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

1. Εφάπαξ δαπάνη από τη δηµιουργία στο Υπουργείο
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυ-
βέρνησης, Κεντρικής Βάσης ∆εδοµένων, µε σκοπό τη
δηµοσιοποίηση στοιχείων σχετικά µε τα έσοδα και τις
δαπάνες των συνδυασµών και των υποψηφίων, κατά τις
περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές, (άρθρο 10 παρ.1)
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2..Ετήσια δαπάνη από την κάλυψη των εξόδων λει-
τουργίας της προαναφερόµενης Βάσης ∆εδοµένων,

(άρθρο 10 παρ.1)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πι-

στώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.

II. Επί του προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού

1. ∆απάνη από τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων
για τη µεταφορά καθαριστριών - καθαριστών µε σύµβαση
εργασίας ι.δ.α.χ. που απασχολούνται στον καθαρισµό
σχολικών µονάδων α/ βάθµιας και β/ βάθµιας εκπαίδευ-
σης, (άρθρο 18 παρ.1α)

2..Ενδεχόµενη δαπάνη από τη σύναψη συµβάσεων για
τον καθαρισµό των σχολικών µονάδων στην περίπτωση
που δεν επαρκεί το υπάρχον προσωπικό καθαριότητας,

(άρθρο 18 παρ.1βii)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πι-

στώσεις του προϋπολογισµού των οικείων Ο.Τ.Α..

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ι. Ραγκούσης Γ. Παπακωνσταντίνου
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