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'Αναφορικά μέ τήν πρόταση νόμον «γιά τη δημοσιότητα. 
_"~τόν περιορισμό καί έλεγχο των εκλογικών δαπανών των

πολιτικών κομμάτων καί των υποψηφίου» βουλευτών καί
γιά συμπλήρωση τής εκλογική: νομοθεσία:».

I/iJOs Π/Γ />»('/ή)' Τί'ι)’ /ΐ/./.ηΓΟυ)’

Ιό Σύνταγμά μα:, στό άρθρο 20 τα:. 2. προβλέπει ότ 
«Λυμο: δύναται να όριζε·, τήν οικονομικήν ντο τοϋ Κράτους 
ενίσχυσιν των κον^τουν καί τά,ν δημοσιότητα των εκλογικών 
δαπανών αυτών καί τών υποψηφίου» βουλευτών». “Αν και 
έχουν παρέλθει σχεδόν έξη χρόνια άτό τότε τού άρχισε νά 
ισχύει τό Σύνταγμα, δεν έχει ώς τοδρα έκδοΟεϊ ό ταρατάνω 
εκτελεστικό: τοϋ Συντάγματος νόμος, μέ άποτέλεσμα νά 
μή διασφαλίζεται ουσιαστικά ή πολυκομματική δημοκρατία 
καί ή γνήσια διαμόρφωση καί έκφραση τής λαϊκής θέλησης.
Οί άδυναμίες αυτές έχουν σοβαρές επιπτο’υσεις στην ομαλή ήζ 
λειτουργία τών δημοκρατικών θεσμών.

Οί προϋποθέσεις τής πολυκομματικής δημοκρατίας.

Το δικαίωμα γιά ίδρυση πολιτικών κομμάτων καί γιά 
ελεύθερη συμμετοχή σ’ αύτά, σύμφωνα μέ τό άρθρο 20 ταρ. 1 
τοϋ Συντάγματος, καθιερώνει έμμεσα τό πολυκομματικό 
σύστημα, πού θεμελιώνεται στην αναμέτρηση περισσό
τερων ιδεολογικών καί πολιτικών τάσεων. Ή πολυκομμα
τική-δημοκρατία ομωςΓ πού έγγυάται το Σύνταγμα, άπο- 
βαίνει στην πραγματικότητα τυπική καί όχι ουσιαστική, 
στό μέτρο πού δέν διασφαλίζεται ή οικονομική άνεξαρτησία 
τών πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών. Ή προσφυγή 
τών κομμάτων στην οικονομική ενίσχυση άπό φυσικά ή 
νομικά πρόσωμα ή επιχειρήσεις, πού είναι δυνατόν νά εκ
φράζουν ακόμα καί ξένες επιρροές, πιθανό νά έπηρεά,ει 
τις αντιλήψεις τών κομμάτων γιά τό γενικό συμφέρον, την 
εθνική πολιτική καί τις ειδικότερες πολιτικές επιλογές τους. 
ΙΙλήττεται έτσι καίρια τό δημοκρατικό πολίτευμα στις 
βάσεις του καί θίγονται τά εθνικά συμφέροντα. Επιπλέον, 
ή ταυτόχρονη οικονομική ενίσχυση άπό τις ίδιες πηγές 
περισσοτέρων κομμάτων οδηγεί, αντίθετα άπό τούς κανό
νες τής δημοκρατικής διαδικασίας, στή δεσπόζουσα επιρροή 
ώρισμένων τάσεων ή συμφερόντων άφοϋ καί όταν άκόμα 
εναλλάσσονται τά κόμματα στην εξουσία. δέν μποροϋν, μέ 
τις δεσκεύσεις πού αναλαμβάνονται άπό την οικονομική 
ενίσχυσή τους, νά θίξουν τά συμφέροντα τών κοινών ύπο- 
στηρικτών του:.

Λυτοί οί λόγοι υπαγόρευσαν σέ πολλές σύγχρονες δημο
κρατίες τήν ούσιαστική κατοχύρωση τής λειτουργίας τοϋ 
πολυκομματικοϋ συστήματος μέ εξασφάλιση άπό δημό
σιους πόρους τής οικονομικής ανεξαρτησίας τών πολιτικών 
κομμάτων. ΊΙ δημόσια αύτή οικονομική ενίσχυση τών 
κομμάτων γίνεται συνήθους έμμεσα καί σπανιότερα άμ,εσα.

ΊΙ έμμεση οικονομική ενίσχυση εφαρμόζεται μέ δύο 
κυρίους μορφές :

Είτε μέ φορολογικές απαλλαγές, όπους είναι ή άπαλλαγή 
άπό τούς φόρους περιουσίας ή εισοδήματος τών πολιτικών 
κομμάτουν (π.χ. Δυτική Γερμανία ώς ένα βαθμό), ή έκπτωση 
τών χρηματικών ποσών πού καταβάλλονται ώς εισφορά ή 
δουρεά στά πολιτικά κόμματα άπό τό φορολογητέο εισόδημα 
τών πολιτών (π.χ. Η.Π.Λ.) καί ή φορολογική απαλλαγή 
ή ή άτέλεια δημοσιογραφικού χαρτιού στις εφημερίδες πού 
υποστηρίζουν ένα πολιτικό κόμμα.

Είτε μέ τή δωρεάν παραχώρηση στά πολιτικά κόμματα 
χρόνου εκπομπών άπό τά δύο βασικά μέσα μαζικής επι
κοινωνίας (ραδιόφωνο καί τηλεόραση) γιά τή διάδοση τών 
προγραμμάτων τους, ιδιαίτερα κατά τή διάρκεια τής εκλο
γικής περιόδου.

ΊΙ άμεση οικονομική ενίσχυση πραγματοποιείται μέ δύο 
κυρίους μορφές :

Είτε μέ τήν οικονομική ενίσχυση τών πολιτικών κομμά
τουν πάνου σέ μόνιμη βάση (π.χ. Σουηδία. Ψινλλανδία).

Είτε μέ τήν κάλυψη άπό τό κράτο: μέρους τών εκλογικών 
δαπανών τών 'πολιτικών κομμάτουν ή τών υποψηφίων (π.χ. 
Αγγλία. Γαλλία. Δυτική Γερμανία, ’Ιταλία. Η.Π.Λ. κλπ.).

Στήν Ελλάδα ή έμμεση κρατική ενίσχυση τών πολίτι
κου» κομμάτουν είναι σχεδόν άνύπαρκτη. Σέ ορισμένα πολι
τικά κόμματα, τό κράτος χορηγεί δωρεάν χαρτί γιά τήν 
εκτύπωση τών ψηφοδελτίων καί τά άπαλλάσσει άπό τά 
τέλη γιά τή σύνταξη τών διαφόρων εγγράφων πού προβλέπει 
ή εκλογική νομοθεσία καί γιά τήν όλη διαδικασία στό ’Ανώ
τατο Ειδικό Δικαστήριο, πού προβλέπεται στό άρθρο 100 
τοϋ Συντάγματος, κατά τήν εκδίκαση καί εξέλεγξη τοϋ 
κύρους τών βουλευτικών εκλογών. "()>.’ αύτά. όμου:. είναι 
ασήμαντα σέ σχέση μέ τις λειτουργικές καί εκλογικές 
δαπάνες τών πολιτικών κομμάτων. Είναι γι’ αύτό ανάγκη 
νά έπεκταθεϊ ή έμμεση κρατική ενίσχυση καί νά καθιερωθεί 
ή άμεση οικονομική ενίσχυση τών πολιτικών κομμάτων καί 
τό θέμα συνδέεται μέ τή γενικότερη εξυγίανση καί ενίσχυση 
τής λειτουργίας τοϋ πολιτεύματος.

ΊΙ διαμόρφωση τής λαϊκής βούλησης.

Π ροϋπόΟεση όμως γιά τήν ομαλή λειτουργία τοϋ δημοκρα
τικού πολιτεύματος είναι καί ή εξασφάλιση γνησιότητος 
κατά τή διαμόρφωση καί τήν έξουτερίκευση της θέλησης 
τοϋ εκλογικού σώματος.

Στήν Ελλάδα ή γνησιότητα τής λαϊκής θέλησης κατά τό 
—στάδιο πού έξώΤερικευεται. επιδιώκεται νά διασφαλισθεΐ 

μέ τις εγγυήσεις τοϋ άρθρου 52 τοϋ Συντάγματος καί τις 
διατάξεις τής εκλογικής νομοθεσίας, πού ρυθμίζουν τήν 
εκλογική διαδικασία καί τον έλεγχο τοϋ κύρους τών εκλογών 
άπό τό ’Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. ’Αντίθετα, αλλοιώνεται 
ή γνησιότητα τής λαϊκής θέλησης στό στάδιο πού διαμορ
φώνεται. ίδιους κατά τήν εκλογική περίοδο, άπό τό γεγονός 
ότι τόσο τά κόμματα όσο καί ώρισμένοι υποψήφιοι χρησιμο
ποιούν διάφορα διαφημιστικά μέσα, άπό τά παλαιό τέρα 
ώς τά πιο σύγχρονα, πού άπαιτυϋν πολύ μεγάλες δαπάνες 
άπό οικονομικούς σπόρους, τών όποιων τό μέγεθος καί ή 
προέλευση επιμελούς άποκρύπτονται. "Ετσι όχι μόνο νο
θεύεται ή γνησιότητα τής λαϊκής θέλησης, άλλα προκαλεϊ- 
ται καί άνισότητα τόσο μεταξύ τών κομμάτουν όσο καί μεταξύ 
τών υποψηφίου» κατά τή διεκδίκηση τής ψήφου σέ όφελος 
εκείνων πού διαθέτουν περισσότερα οικονομικά μέσα. Τό 
γεγονός αύτό έρχεται σέ άντίθεση μέ τή συνταγματική 
αρχή τής ισότητας, πού επιτάσσει τήν εξασφάλιση ελάχι
στου» προϋποθέσεων γιά όσους μετέχουν στήν εκλογική 
διαδικασία.

"Ενας άποτελεσματικός τρόπος, πού εξασφαλίζει τόσο 
τή γνησιότητα τής λαϊκής θέλησης στό στάδιο πού διαμορ
φώνεται. όσο καί τό ελάχιστο τών προϋποθέσεων γιά ισο
δύναμη συμμετοχή στήν εκλογική διακτκασία κατά τή διεκ
δίκηση τής πολιτικής ψήφου, είναι ό περιορισμός του» εκλο
γικών δαπανών τών κομμάτουν καί τών υποψηφίων. Στήν 
πράξη ό περιορισμός τών εκλογικών δαπανών επιδιώκεται 
μέ διάφορα συστήματα :

Είτε μέ τον καθορισμό ενός άνωτάτου ορίου εκλογικών 
δαπανών κατά κόμμα καί υποψήφιο.

Είτε μέ τον προσδιορισμό καί τον ποσοτικό περιορισμό 
τών μέσου» εκλογικής προπαγάνδας.

Είτε μέ τον συνδυασμό στοιχείου» καί τών δύο προηγού
μενου» συστημάτουν.

Τό πρώτο άπό τά παραπάνω συστήματα ισχύει στήν 
’Αγγλία, όπου άνώτατο όριο εκλογικών δαπανών προβλέ- 
πεται μόνο γιά τούς υποψηφίους καί όχι γιά τά κόμματα. 
Τά τελευταία ύπόκεινται στούς περιορισμούς τοϋ άνουτάτου 
ορίου, άν οί εκλογικές τους δαπάνες προορίζονται για 
τήν υποστήριξη ενός συγκεκριμένου υποψηφίου. 1 ό ανου- 
τατο. κατά υποψήφιο, όριο εκλογικών δαπανών καθορί
στηκε πρόσφατα μέ τό Νόμο γιά τήν ’ Εκπροσώπηση τοϋ 
Ααοϋ τοϋ σέ 1.750 στερλίνες (δηλ. 2OU.0UU δρχ.
περίπου) γιά όλες τις εκλογικές περιφέρειες τής χώρας. 
Τό ποσό αύτό προσαυξάνεται γιά κάθε εκλογέα, πού εγγρα- 
φεται γιά πρώτη φορά στούς εκλογικούς καταλόγους, κατα



!)

δύο πέννες στις πρωταρχικά αγροτικές περιφέρειες καί 
κατά 1 1/2 πέννα στις πρωταρχικά αστικές περιφέρειες. 
0ά πρέπει νά σημειωθεί ότι οί εκλογικές περιφέρειες στην 
’Αγγλία αν καί μονοεδρικές, έχουν μεγάλο αριθμό εγγεγραμ
μένων εκλογέων πού κυμαίνεται μεταςυ υΟ.ΟΟΟ και 7(λ000.

* Η δήλωση των έκλογ'ΐκών δαπανών γίνεται άπό τον ίδιο 
τον υποψήφιο ή τον εκλογικό του αντιπρόσωπο, είτε μπροστά 
σέ είρηνοδίκη. είτε μπροστά σέ αρμόδιους λειτουργούς πού 
καθορίζει ό νόμος, μέσα σέ 35 μέρες μετά τήν ανακοίνωση 
τοΰ αποτελέσματος της εκλογής. Ό δημόσιος λειτουργός, 
πού είναι επιφορτισμένος μέ τήν προπαρασκευή καί διενέρ
γεια των εκλογών στην εκλογική περιφέρεια, ύποχρεοϋται 
μέσα σέ 10 μέρες άπό τήν έκπνοή τής προθεσμίας υποβολής 
των εκλογικών δαπανών, νά δώσει στή δημοσιότητα τις 
δηλώσεις πού τοΰ υποβλήθηκαν σέ δύο τουλάχιστον τοπικές 
εφημερίδες καί νά γνωστοποιήσει έγγραφος στους εκλογι
κούς αντιπροσώπους των υποψηφίων τον τοπο και το χρονο 
πού Οά έξετασθούν οί δηλώσεις καί τά δικαπολογητικά τών 
εκλογικών δαπανών.

Μέ τις έκλογιγές δαπάνες συνδέονται οι 4 σέ σύνολο ΰ 
περιπτώσείυν «διαφθοράς», καί οί 1.0 σε σύνολο 30 περίπου 
περιπτώσεων «παρανόμων μεθόδων». Οί κυρώσεις γιά 
ενέργειες διαφθοράς ή χρήση παράνομων μεθόδων είναι κατά 
περίπτωση χρηματική ποινή, φυλάκιση ώς τρεις μήνες 
καί ανικανότητα άσκησης δημοσίου λειτουργήματος ή 
στέρηση άλλων δικαιωμάτων (εκλογική άνικανύτητα. άπώ- 
λεια δημοσίων θέσεων κ.λπ.). Γά δύο μεγ'αλύτερα κόμματα 
τής Άγ'γλίας φαίνεται ότι θεωρούν επαρκές το παραπάνω 
σύστημα έλέγ'χου τών εκλογικών δαπανών τών ύποψηφίων. 
’Απασχολεί όμως τον πολιτικό κόσμο τής Άγ'γλίας ή 
επέκταση τοΰ περιορισμού τών εκλογικών δαπανών καί στά 
πολιτικά κόμματα.

Το δεύτερο άπό τά συστήματα περιορισμού τών εκλογικών 
δαπανών ισχύει στή Γαλλία, όπου ή εκλογική εκστρατεία 
ρυθμίζεται σχεδόν μέ κάθε λεπτομέρεια κι έτσι επιτυγχά
νεται ό περιορισμός τών εκλογικών δαπανών τών υποψη
φίων καί τών πολιτικών κομμάτων. Συγκεκριμμένα ή γαλ
λική έκλογ'ΐκή νομοθεσία προβλέπει : α) περιορισμό τού 
χρόνου τής επίσημης εκλογικής αναμέτρησές σέ 2(1 μέρες 
καί β) προσδιορισμό καί ποσοτικό περιορισμό τών μέσων
τής εκλογικής προπαγ'άνδας. Ό έλεγχος γιά τήν τήρηση 
τών ποσοτικών περιορισμών επιτυγχάνεται. μεταξύ άλλων, 
καί με τή σύσταση, σέ κάθε εκλογική περιφέρεια, μιας επι
τροπής πού άναλαμβάνει τήν άποστολή καί τή διάθεση τού 
υλικού τής εκλογικής προπαγάνδας όλων τών ύποψηφίων 
στους εκλογείς τής εκλογικής περιφέρειας. Οί παραβάσεις 
πού σχετίζονται μέ τις έκλογ'ΐκές δαπάνες τιμωρούνται μέ 
χρηματική ποινή άπό 3.(Η>(> - S.OOU γαλλικά. φράγκα (δηλ. 
άπό 30.000 - ΗΟ.000 δρχ.) και μέ φυλάκιση άπό 15 μέρες 
ώς 3 μήνες ή μέ μία άπό τις ποινές αυτές. I Ιροβλέπεται επί
σης ακύρωση σης εκ/.ογ-ηε.

Στην Ιαπωνία, ο εκλογικός νομοί έπιβάλλει ποσοτικούς 
περιορισμούς τών μέσων τής εκλογικής προπαγ'άνδας τόσο 
γ'ΐα τους υποψήφιους όσο καί γ·ιά τά πολιτικά κόμματά.
11 αραλληλα. καθιερώνεται ή οικονομική ενίσχυση τών πολι
τικών κομμάτων άπό τό κράτος καί ή επιστροφή τών έκλο- 
γ'ΐκών δαπανών.

Στην 'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Γερμανίας όέν 
καθορίζεται άνώτατο όριο εκλογικών δαπανών κατά, ύπο- · 
φηφιο ή κόμμα, αλλά προβλέπεται ένα «συνολικό κατ’ 
αποκοπήν ποσο» γ'ΐα τις εκλογ'ΐκές δαπάνες τό»ν κομμάτι»·/, 
πού καταβάλλεται άπ τό Κράτος. Ο έκλογ'ΐκός νόμος 
προβλέπει επίσης τή δυνατότητα προκαταβολών έναντι των 
εκ/.ογ'ΐκων ύαπανών τών κομμάτι»·/ γ·ιά. τις επόμενες έκ/.ο-

γέν· ·—τις 11.11. Λ. οι νόμοι πού ισχύουν γ".ά. τήν έκλογ'ΐκή έκ- 
στρατεια ρυθμίζουν, κατά, τρόπο λεπτομερή καί περίπλοκο, 
τοσο τις ιδιωτικές ενισχύσεις όσο καί τις εκλογικές δαπάνες 
των υποφηφιων (βουλευτών, γερουσιαστών, προέδρων) καί 
των πολιτικών κομμάτι»·/. Συγκεκριμένα οί νόμοι αύτοί

προβλέπουν, μεταςυ άλλων, και α) τόν περιορισμό τών ει
σφορών τών φυσικών καί νομικών προσώπων πρόε τούς 
υποψηφίους, τις διάφορες «πολιτικές επιτροπές» καί τά 
πολιτικά κόμματα, μέ τήν τεχνική τού καθορισμού άνιοτά- 
του ορίου, β) τόν περιορισμό τών εκλογικών δαπανών τών 
ύποψηφίων γιά τις προεδρικές, γερουσιαστικές καί βουλευ
τικές εκλογές, μέ τήν ίδια τεχνική τού άνωτάτου ορίου καί 
γ) τή σύσταση μιάς ’Ομοσπονδιακής Εκλογικής Ίύπιτοο- 
πής μέ εκτεταμένες αρμοδιότητες, γιά. τόν έλεγχο τών εκλο
γικών δαπανών. Ή παράβαση τού άνωτάτου ορίου είσποεών 
ή εκλογικών δαπανών τιμωρείται μέ χρηματική ποινή ώε 
25.000 δολλάρια ή μέ το 300 τού ποσού τής εΐστοεά.' 
ή τής δαπάνης ή μέ φυλάκιση ώς ένα χρόνο ή καί μέ τις δύο 
κατηγορίες τών ποινών αυτών.

Μολονότι το δεύτερο άπό τά. παραπάνω συστήματα πεειο- 
ρισμού τών εκλογικών δαπανών είναι ίσως άποτελεσυιατι- 
κότερο γιά τά. δεδομένα τής ελληνικής πραγματικότητας, 
προκρίνεται κατά βάση τό πρώτο σύστημα γιά. τρεις βα
σικούς λόγους :

α) ’Αφήνει μεγ·αλύτερη ελευθερία στά. πολιτικά, κόμματα 
καί τούς υποψηφίους νά. επι/.έςουν τά. μέσα τής εκλογικής 
τους προπαγάνδας.

β) Είναι ά.πλούστερο καί δέν συνεπάγεται μεγ'άλες δαπά
νες γιά τήν άποτελεσματική λειτουργ'ία του.

γ) Είναι ευκολότερηκαΓ λιγότερο. δαπανηρή ή.οργάνωσή 
του καί γιά τις προσεχείς εκλογές.

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καθιερώνει κυρίους τά. 
ακόλουθα :

1. Ιον περιορισμό τών εκλογικών δαπανοον τών κομυή
τουν ή τών συνασπισμών καί τοον ύποψηφίοον μέ τόν καθορι
σμό άπό τήν ’Εθνική Άντιπροσοοπεία. στην άρχή κάθε 
έτους, ένος ανώτατου επιπέδου δαπανών σέ περίπτοοση 
διεξαγωγής τών εκλογών κατά το έτος αυτό. Ειδική μετα
βατική διάταξη προβλέπει ’Απόφαση τής βουλής γ-ιά τήν 
εφαρμογή τού συστήματος στις επόμενες εκλογές.

2. 3 ον έλεγχο τών εκλογικών 
καί τών υποψηφίων άπό τήν Κεν 
κών Δαπανών (ΚΕΕΔ) καί τις 
’Εκλογικών Δαπανών (XΕΕΔ ).

δαπανών τοον κομμάτων 
ρική ’ Επιτροπή Έκλογι- 
.Χομαρχιακές ’ Επιτροπές 
αντίστοιχα.

3. Τή δημοσιότητα τοον εκλογικών δαπανούν τών κ.ομμά- 
τοον καί τών ύποψηφίοον. ουστε ή κοινή γνώμη νά μπορεί 
νά πληροφορηθεΐ. λίγο μετά, τις εκλογές, τά ποσά πού διέ
θεσαν κάθε κόμμα καί κάθε υποψήφιος γιά τήν εκλογική 
τους προπαγάνδα.

4. Κυρώσεις γιά τήν υπέρβαση τού επιτρεπτού ορίου 
εκλογικών δαπανοον άπό τά. κόμματα ή συνασπισμούς καί 
τούς υποψηφίους.

Μέ τις παραπάνοο ρυθμίσεις είναι δυνατό νά εςασφαλι- 
σθεΐ. σέ σημαντικό βαθμό, ή γνησιότητα τής λαϊκής θέ
λησης στο στάδιο πού διαμορφώνεται κατά, τήν εκλογική 
περίοδο, καθώς επίσης καί μιά. κοινή άφετηρία γιά όλους 
τούς ύποψηφίους καί τά. πολιτικά, κόμματα κατά τή διεκδί
κηση τής ψήφου, βέβαια οί ρυθμίσεις αύτές επιβάλλουν 
κάποιο περιορισμό στήν ελευθερία δράσης τών πρωταγω
νιστών τής εκλογικής διαδικασίας, ά’/λ.ά ό περιορισμός αυτός 
είναι συνταγματικά, επιτρεπτός καί υγιής δεδομένου ότι 
άποβλέπει στο νά. εξασφαλίζονται. ώς ένα σημείο, ίσες 
δυνατότητες μεταξύ τών κομμάτων καί μεταξύ ύποψηφίων 
κατά, τή διαμόρφωση τής επιλογής καί τή διεκδίκηση τής 
ύήυου τού εκλον.κού σώυ,ατοί.

Ειδικότερα :

Τό άρθρο 1 καθιερώνει τή δημοσιότητα καί ανώτατο 
όριο τών εκλογικών δαπανών κομμάτων και υποψήφιων 
βουλευτών καθώς καί τόν έλεγχο τής τήρησης τών οριο/ν 
αυτών.

Τό άρθρο 2 προσδιορίζει κατά, τρόπο περιοριστικό και 
όχι ενδεικτικό τις σημαντικότερες άπό τις εκλογικές δαπά
νες. πού υπάγονται στο ανώτατο όριο καί ελέγχονται, άνε-
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ςαρτητα από το jcv καταβάλλονται άπο τά πολιτικά κόμ
ματα και του; υποφηφιου; ή αν προστέεονται ώ; δωρεά 
7.-'ο όποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 'II — εριορι- 
σττκή άπαρίθμηση των κυριοτέρων εκλογικό)/ δαπανό/ν 
θεσπΩεται "τά νά αποφεύγονται ά.μφ ισβη τή σε ι; ώ; προς το 
αν μία δαπάνη είναι ή οχ·, εκλογική. γεγονός πού θά πολ- 
λαπλασίαζε τήν υποβολή ενστάσεων στο Ανώτατο Ειδικό 
Δικαστήριο.

Καθορίζει τήν έναρξη καί τη λήξη τη; χρονική; περιόδου 
κατά τη διάρκεια τη; όποια; ελέγχεται ή διενέργεια των 
εκλογικών 3απανών.

To άρθρο 3 — ροβλέπει ότι ό καθορισμό; ανώτατου ορίου 
εκλογικών δαπανών κατά — ολιτικό κόμμα, συνασπισμό 3ύο 
ή περισσοτέρων κομμάτων, και κατά υποψήφιο βουλευτή 
γίνεται άπο την Εθνική ’Αντιπροσωπεία, τη; όποια; τά 
μέλη γνωρίζουν περισσότερο άπο κάθε άλλον τΐ; δαπάνες 
πού συνεπάγεται μιά εκλογική κινητοποίηση. Γό ανώτατο 
αυτό όριο καθορίζεται ελεύθερα άπο τή Βουλή. δεδομένου 
ότι ή πρότασ~η τή; Κεντρική; ’Επιτροπή; Εκλογικών Δα
πανών (ΚΕΕΔ) έχει συμβουλευτικό καί όχι γνωμοδοτικό 
χαρακτήρα. ΙΙροκειμένου γιά τό ανώτατο όριο των εκλογι
κών δαπανών τών υποψηφίων, ή Βουλή ύποχρεοϋται νά 
καθορίσει ένα βασικό ποσό, κοινό γιά όλου; τού; ύποψη- 
φιου; όλων τό)'/-εκλογικών περιφερειών, καθιος καί προσαύ-- 
ξηση κατά εκλογέα γιά τού; υποψήφιους όλων τών εκλογικών 
περιφερειών, έκτος άπο τήν .V καί Β' ’Αθηνών. Λ' καί 
Β' Πειραιώς καί Λ' Θεσσαλονίκης. 'Η διαφοροποίηση αύτή 
δικαιολογείται γιά τήν μετακίνηση τών υποψηφίων.

Το άρθρο 4 καθιερώνει τήν υποχρέωση τούν πολιτικών 
κομμάτων καί τών υποψηφίων :

Νά τηρούν λεπτομερή κατάσταση, όπου Οά καταχωρούν 
τις εκλογικέ; τους δαπάνες.

Νά φυλάττουν όλα τά νόμιμα παραστατικά στοιχεία τών 
εκλογικών τους δαπανών.
Επιπλέον επιβάλλει στά πολιτικά κόμματα τήν ύποχρέωση 
νά ορίζουν έναν 'Ορκωτό Λογιστή, ύπεύθυνο γιά νά τηρεΐτα. 
με ακρίβεια ή κατάσταση τών εκλογικών του; δαπανών.

Τό άρθρο ■>.

προβλέπει τή σύσταση τή; Κεντρική; Επιτροπής ’Εκλο
γικών Δαπανών (ΚΕΕΔ) καί ρυθμίζει τή σύνθεσή της άπο 
πρόσωπα πού παρέχουν εγγύηση γιά τήν άντικειμενικότητα 
και τήν αμεροληψία τών κρίσεων καί άποφάσεών της.

Καθορίζει ποιέ; είναι οι αρμοδιότητες τή; ΚΕΕΔ καί πώ; 
λαμβάνονται οι άποφάσει; της. ΊΊ ΚΕΕΔ είναι αρμόδια:

α) Νά ελέγχει τήν υπεύθυνη δήλωση τών εκλογικών 
Οαπανών τών πολιτικών κομμάτων καί τών νομίμινν παρα
στατικό)'/ στοιχείων.

β) Νά διαπιστώνει τήν ακρίβεια τών υπευθύνων δηλώ
σεων καί τή τήρηση ή μή τού άνωτάτου ορίου εκλογικών 
δαπανών.

’Επιβάλλει εύρεία δημοσιότητα τή; σχετική; άπόφαση; 
τή; ΚΕΕΔ γιά τήν ενημέρωσή τή; κοινή; γνώμης.

’Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο τής Βουλής νά συνιστα αμάδα 
εργασίας άπο ανώτερους δημόσιους ύπάλληλους. ειδικούς 
στά διαχειριστικά καί λογιστικά θέματα, γιά τήν υποβοή
θηση τού έργου τής ΚΕΕΔ.

Τό άρθρο 6 καθιερώνει τήν ύποχρέωση τού κάθε υπο
ψήφιου βουλευτή νά υποβάλει, μέσα σέ προθεσμία δέκα (10) 
ήμερων άπο τή λήξη τή; ελεγχόμενης περιόδου, στην αρμό
δια Νομαρχιακή ’Επιτροπή : ί. υπεύθυνη δήλωση γιά τό 
σύνο/.ο τών εκλογικών του δαπανών καί γιά τήν άςία τών 
εντύπων, τών πραγμάτων πού χρησιμοποίησε ή τών υπηρε
σιών πού τού προσφέρθηκαν δωρεάν άπο τρίτα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα καί 2) όλα τά νόμιμα παραστατικά στοι
χεία τών εκλογικών αυτών δαπανών.

Τό άρθρο 7 προβλέπει τή σύσταση τόσων Νομαρχιακών 
Επιτροπών Έκλογικόύν Δαπανών (ΝΕΕΔ) όσες είναι καί 
οί εκλογικές περιφέρειες τής χώρας.

'II αποκέντρωση αύτή κρίνεται σκόπιμη τόσο γιά τήν άπο- 
τελεσματικότητα τού ελέγχου όσο καί γιά τήν εξυπηρέτηση 
τών ύποψηφίο)·/ βουλευτών. ’ 11 σύνθεση τών ’ Επιτροπών 
αυτών μπορεί νά. εγγυηθεΐ τήν αντικειμενικότητα καί τήν 
ημεροληψία τών κρίσεων του;.

τι: άρμοδιότητε; τών ΝΕΕΔ. πού είναι : α) νά ελέγχουν 
τί: υπεύθυνες δηλώσει; τών υπούηφιω· 
παραστατικό/·/ στοιχείων 
συντάσσουν έκθεση με τή 
άκείθεια τών δηλώσεων.

jrroyητκων και των νομ· υ,ων
εκ/.υγικών δαπανών και·' β)

rir τών με!/.ών τους γιά τήν

τών λΈΕΛ στο Γραφεΐο του
τοΰε κατά τόττον άρμοίιίου;
V ν· ά νά ασκείται 77GIνικάΕισαγγελείς I Ιλημμελειοδικό 

δίωςη, όταν διαπιστιόνεται υπέρβαση τού άνωτάρου ορίου 
έκλογικόύν δαπαν όύν.

Τό άρθρο 8 προβλέπει
ότι ή υπέρβαση τών άνωτάτων ορίων τό/ν εκλογικό)'/ 

δαπανών, γιά τού; υποψηφίου; καί γιά τά πολιτικά κόμματα 
αποτελεί εκλογική παράβαση, πού συνεπάγεται άκύρωση τή; 
εκλογή; τού υποψήφιου βουλευτή ή τού ’Αρχηγού τού πολι
τικού κόμματος άντίστοιχα.

ποινικέ; κυρώσει; καί παρεπόμενε; ποινές γιά τον ύπο- 
ψήφιο βουλευτή πού οί εκλογικές δαπάνες του ξεπερασαν τό 
άνώτατο επιτρεπόμενο όριο καί γιά τον 'Ορκωτό Λογιστή, πού 
συντάσσει καί υποβάλλει ψευδή υπεύθυνη δήλωση γιά τις 
εκλογικέ; δαπάνες τού κόμματος άπο τό όποιο είχε όρισθεί 
ώς υπεύθυνος. μ

Τό άρθρο 0 καθορίζει τήν προθεσμία μέσα στήν οποία 
ή Βουλή Οά. πρέπει νά προ βει στον προσδιορισμό τού άνω
τάτου ορίου τό)ν εκλογικών δαπανών πολιτικών κομμάτων 
καί ύποψηφίων βουλευτών γιά τις προσεχείς βουλευτικές 
εκλογές.

Το άρθρο 10 ρυθμίζει τήν έναρξη τή; ισχύος τού νόμου.

Υποβάλλουμε τήν παρούσα Πρόταση Νόμου στήν κρίση 
τή; ’Εθνική; ’Αντιπροσωπεία; καί ζητούμε τήν ψήφισή της.

’ΛΟήναι, 16 Απριλίου 1081

Οί Προτείνοντες Βουλευτές

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΣΜΛΖΟΓΑΟν. ΒΙΡΠ.ΝΊΛ ΤΣΟΤΔΕΡΟΤ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΑΛΒΑΝΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΌΜΟΥ'

Γιά τή δημοσιότητα, τόν περιορισμό καί τον έλεγχο
εκλογικών δαπανών τών πολιτικών κομμάτι·)'/ καί 
ύποψηφίων βουλευτών καί γιά συμπλήρωση τής έκλογ 
Νου,οΟεσία:.

των
τό)'/
κή;

των
καί
αύ-

“ Αρθρο I.

Καθιερώνεται ή δημοσιότητα τών εκλογικών δαπανών 
πολιτικών κομμάτι·)·/ καί τών ύποψηφίων βουλευτών 
καθορίζεται τό άνώτατο όριο καί ο έλεγχος τών δαπανών 
τών σύμφωνα μέ τί; έπόμενε; διατάξεις.

Άρθρο 2.

1. ’ Εκλογική δαπάνη θεωρείται κάθε ποσό πού καταβάλ
λεται κατά τήν ελεγχόμενη περίοδο γιά : α) τήν έκδοση, 
κυκλοφορία καί τοιχοκόλληση κάθε είδους εντύπων, β) τή 
μίσθωση κάθε είδους μεταφορικών μέσων, τή μίσθωση καί 
λειτουργία (αμοιβές προσωπικού . γενικά έξοδα, άγορά άνα- 
λωσίμων υλικών, άγορά ή μίσθωση συσκευών καί μηχανη
μάτων) εκλογικών κέντρων ή γραφείων καί αιθουσών, δ) 
τή διοργάνωση συγκεντρώσεων σέ άνοικτούς ή κλειστούς 
δημόσιους χώρους, ε) τή χρησιμοποίηση επιχειρήσεων δια
φημιστικών ή δημοσίων σχέσεων ή προβολής.

2. Στί; ’Εκλογικές δαπάνες περιλαμβάνεται καί ή άξια 
τό)'/ κάθε είδους εντύπων, τής /ρήσεως μεταφορικών μέσων.


