
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «οικονομική ενίσχυση ·ων πο/.ιτικων 
κομμάτων»

Ίίρο; τη Bovt.il ΤΟ»· Ελλήνων

Στ2 πλαίσια τη; κοινοβουλευτικής ίτ^οκρχτίας. που απο
τελεί βασική ιδεολογική ·3έση σου Πανελλήνιου Σοσιαλιστι
κού Κινήματος, η κατοχύρωση της λαϊκής κυριαρχίας και 
συμμετοχής. η διεύρυνση της σφολισικής δημοκρατίας και 
ελευθερίας, η δημιουργία προϋποθέσεων για τηρ/ ελεύόερη 
έκφραση και την πολιτική ορατή όλων των ελλήνων πολιτών 
*α: των πολιτικών κομμάτων αποτελούν καθημερινό μίλημα 
της Κυβέρνησης της Αλλαγής. -- · .

Μια σειρά νομοθετικών και άλλων μέτρων επιβεβαιώνον· 
καθημερινά τις δημοκρατικές κατακτήσεις τού Λαού μας. Τη 
σειρά αυτή έρχεται να συμπληρώσει και το νομοσχέδιο για 
•την «οικονομική ενίσχυση των πολιτικών κομμάτων».

Η ύπαρξη και ο ρόλο; των πολιτικών κομμάτων ως αναγ
καίου όρου και προϋπόθεσης για την κατοχύρωση της λαϊκής 
κυριαρχίας, τη/ ύπαρξη της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας 
και τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος ο εν αμφι
σβητείται πλέον από κανένα. · . ..

:Για την ελευθερία στην έκφραση και βράση των πολιτικών 
κομμάτων με τη ϊιακήρξη της Κυβερνητικής μας πολιτικής 
αλλά και με τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης 
τονίζουμε ότι «η πολιτεία -3α εξασφαλίσει επαρκή χρηματοίό- 
τηίήττων πολιτικών κομμάτων, γιατί η οικονομική τους αυτο
δυναμία αποτελεί προϋπόθεση· για -ην πολιτική τους αυτοτέ
λεια». '] τσ: το σχέδιο νόμου αποτελεί κύρια καρπό της πολι

στοιχεί σε ποσοστο ένα τοις χιλίοις '(0.001) στο συ-ολ κό 
ποσό των τακτικών ετοίων του τακτικού προϋπολογισμού.

ρ’-Ι-γ.- οσίζετα·. ότι για τον υπολογισμό και την καταβολή 
της κρατικής οικονομικής ενίσχυσης κά-ύε πισιοσο» αφχ ,υ, 
από τον επόμενο χρόνο που έγιναν οι γενικες βουλευτικές εκ- 
λε-ετ και λήγει το χρόνο που ίιενεογούνται οι επόμενες εκ/.ο- 
κές για την ανάδειξη της νέας Βουλής.

Τέλος, προβλέπεται ότι ο: αναγκαίες πιστώσεις για το 
σκοπό αυτό εννιαοονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου
'.σωτεοικων.

Άσ-3:ο 2.

Π ?::: ορίζεται ποιά πολιτικά κόμματα έχουν δικαίωμα 
οικονομικής ενίσχυσης απο το Κράτος. Λεν ενισχυονται ολα 
Ιρενικά τσ πολιτικά κόμματα που έχουν :ίρυ·3:ι αλλά μονο 
εκείνα που συμμετέχουν στις εκλογές για την ανάίε ξη του 
Ην/ν.κού Κοινοβουλίου, και εφόσον αυτά συγκεντρώνουν ορι
σμένες προϋποθέσεις στις τελευταίες κά·3ε φορά γενικές ϊου- 
λευτικές εκλογές ο: οποίες είναι οι εξής:

Αν'είναι αυτοτελής πολιτικά κόμματα:
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·" βούλησης ης Κυβέρνησης μας, για την κοάλυ«!/η
κενού-πού υπήρχε στη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων'μετά 
από τη Συνταγματική τους κατοχύρωση (άρθρο 29) ενώ πα
ράλληλα. μετά τη ψήφισή του -3α αποτελέσει ένα καινούργιο 
στοιχείο δημοκρατίας στην πολιτική ςωή του τόπου μας.
_ Π αράλλήλά 'με το σχέδιο νόμου ικανοποιείται το λαϊκό 
αίτημα_καΐ( εξασφαλίζονται. οι όροι ,γιά, τον έλεγχο ' και τη 
διαφάνειά τής οικονομικής δραστηριότητας και της' δημοσιό
τητας των εκλογικών ίαπχ/ών των πολιτικών κομμάτων. Ο 
έλεγχος κύρια είναι «πολιτικός» ώστε να μην επηρεάζεται η 
ελεύθερη δράση και λειτουργία τους.
’ Ειδικύτερα το σχέδιο χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Η 

πρώτηι ενότητα περιλαμβάνει'τις διατάξεις που αφορούν την 
οικονομική ενίσχυση των πολιτικών κομμάτων που συμμε
τέχουν στην" ανάδειξη των μελών του κοινοβουλίου και συγκε
κριμένα αναφερεται στο σκοπό, της οικονομικής ενίσχυσης, τα 
κόμματα που τη*/ δικαιούνται, V.at στον τρόπο και στο όργανο 
που κάνει την κατανομή (άρ-Spa 1 μέχρι και 3).
Α·Με τη δεύτερη ενότητα του Νομοσχεδίου ρυθμίζονται κυ
ρίως -3ένατα ελέγχου της διαχείρισης της κρατικής οικονο
μική ς ενίσχυσης, 'κυρώσεων και της υποχρέωσης δημοσιότη
τας των εκλογικών δαπανών (άρ-3ρα 4 μέχρι -και 7)’. * ’ "
■'· Η τρίτη ενότητχ περιλαμβά-/'ει διάφορες'μεταβατικές και 
εξουσιοδοτικές' διατάξεις.' : ' ϊ · · ''■' ' V :* ; ί- "
-ττΕιδικώτερα ο: διατάξεις του νομοσχέδιου περιλαμβάνουν τις 
ακόλουθες ρυθμίσεις. · ' -·τ - ~ -'··
g'·; ·;τ .' 7/.·;Τ'Γ’.'Λ?*?ό f-7 ;r ''.ν *
.ϊνΚα·3ορίζεται' δ .σκοπός για τον οποίο το Κράτος ενισχύεί 
οικονομικά τα κόμματα κα·3ώς και το ποσό που διατίθεται από 
τον κρύτικό προϋπολογισμό. - ■ :!··· '· . .λ ···.'.■.·

Συγκεκριμένα, βρίζεται ότι η οικονομική ενίσχυση- του Κρά- 
σους απόβλεπε: στο να βοηθήσει τσ πολιτικά κόμματα που 
συμμετέχουν στην ανάδειξη των μελών. του Εθνικού Κο*νο- 
οΟίλιού'στη λειτουργία τους και στην αντιμετώπιση των εκλοτ

εκ/.ογες σε συνασπισμούς με α.'.κα κόμματα:

■ :) να έχουν καταρτίσει συνδυασμούς υποψηφίων στα δύο 
τρίτα. (2/3) τουλάχιστον των εκλογικών περιφερειών της 
Χώρας, και.. ..

β)_. ·.α έχουν , λάβει ποσοστό ψήφων, αν είναι συ-ασπισοεός 
δύο κομμάτων ποσοστό ψήφων τουλάχιστον ίσο με .το πεντε 
τοις εκατό (5όίΛ του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων και 
αν είναι συνασπισμός τριών ή και περισσοτέρων κομμάτων τ.Ο- 
τοττό ψήφων τουλάχιστον ίσο με το έξι τοις εκατό (6%)-του 
συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων. ·.---'-. -

; II συγκεκριμενοποίηση των ' αυτοτελών' πολιτικών κομμά
των και των συνασπισμών πολιτικών κομμάτων, που συγκεν
τρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου ανατί·5εται στη/ Ανώτα
τη Εφορευτική Επιτροπή. ; ,

■ - ' ; ; Άρθρο 3.

■ Προσδιορίζεται το ποσό που δικαιούται ακριβώς κάθε αυ
τοτελές κόμμα και καθορίζεται ο τρόπος της διανομής και ο 
χρόνος καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης.

Ορίζεται ειδικότερα ότι. από το συνολικό ποσό που αντι
στοιχεί στο ένα τοις χιλίοις (0.001) του συνολικού πίσού 
Των τακτικών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού Τρ δέκα 
τοις εκατό (10%V διανέμεται ιτόποσα σ' όλα τα πολιτικά 
κόμματα ή τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων που συμ
μετείχα.· στις αμέσως προηγούμενες γενικές β'ο.λευτικες 
-εκλογές είτε αυτοτελώς είτε σε συνασπισμό και ότι το υπό
λοιπο π:τό διανέμεται μεταξύ όλων των αυτοτελών κομμάτων 
και τυνασπ σμών κομμάτων ανάλογα με τον αριθμό των έγκυ
ρων'ψήφων που £7.αβαν στις εκλογές αυτές.

;...Επίσης ορίζεται, ότι τ; ποσό που αναλογεί σε συνασπισμούς 
ίΐο/.ιτικών κομμάτων κατανέμετα: βάσει συμφωνίας μεταξύ 
των κουμάτων που συγκροτούν το συνασπισμό η οποία πρέπει 
να _ γνωστοποιείται στον Υπουργό Εσωτερικών κέχρ■ το τέλος 
του χρόνου που έγιναν ο: εκλογές. Αν δεν υπάρχει .τέτοια σ.,ι- 
φώνί'α το ποσό που αναλογεί στο συνασπισμό κατανέμετα:. :'ό- 
ποσα μ'εταξύ όλων των κομμάτων που συγκροτούν το συναΓ 
σπισμό. ' ·’ ’·'' ·*’; - '·** _ ' '

Προβλέπεται ακόμ.α ότι η κατανομή των ποσών που τ/- 
"ίστοιχουν,. στα δικ,αιούχα. κόμματα .γίνεται με.;αττόμαση·. του 
Υπουργού - Εσωτερικών .που-. εκίίδεται μέσα στο πρώτο- ίιρί- 
μίΤήο χά&ε χρ·όνο*υ..ν. *- ·- -···.■, .τ .·;δ« £



— ί —

Τέλος ορίζεται ότι τα χοσά της οικονομικής ενίσχυσης 
δεν ετιτρέχετα: νι εκχωρηθούν κα: οτι δεν υχοκειν.α: 3- 
7.ανίνα φόσο. τέλος ή δικαίωμα άμεσο η εμμεσο.

\. * 'Ap'^r6 4·
θεσχίζετα: υζοχρέωση για τα ζολιτικά κόμματα ζσν ζαίρ- 

νσυν οικονομική σνίσχυση ατό το .κράτος να τη δαύετουν a- 
ίΓδχλδίίΤ'.χά ‘/.ΐί )λό>ο γίζ την αντ!;χΐτώ“'.-η· λι.τ.->τ^ί7.ω> 
:α-ανών **·. $ζτ:ανών tcj εζλογιν.ού· αγώνα /.at υποχρέωση να 
τηρούν ειδικό βιβλίο εσόδων κα: εξόδων στο τζ/ο ύα φαίνεται 
rj διαχείριση του χοσού της οικονομικής ενίσχυσης^ και όλων 
γενικά των εσόδων και εςοοων τους. Π ροσδτΒρι,οντα1 --_ 
δεικτικά οι δαζάνε; ζου ώεωρούντα: ως λειτουργικές ν:: 
ώς εκλογικές.

θεσχίζετα: εζίσης υχοχρέωση va δημοσιεύουν τζ κόμμα τ 2 

Οϋτά κάώε χρόνο ισολογισμό εσόδων και εξόδων 3τον οποί; 
—;£—£s va αναγράφονται ονομαστικά τα νομικά και φυσικά 
χρόσωχα χου χαρείχαν τ’ αυτά εθελοντικές εζιχορηγήσεις 
για χοσό μεγαλύτερο αχό διακόσιες χιλιάδες.

Τέλος χροβλέχεται ότ: αντίγραφο τον ισολογισμού και τα 
φύλλα των εφημερίδων ζου δημοσιεύτηκε αποστέλλουν τα 
κόμματα στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Τχο-υργό Εσω
τερικών.__; · . ---, ,·:

Άρύ,ρο δ.

Προβλέχεται έλεγχος για την κανονική σύνταξη τ.υ :ο- 
λογισμού εσόδων -/.α: εξόδων των κομμάτων και για ττν έγ
καιρη δημοσίευσή το». '

Ο έλεγχος της κανονικότητας του ισολογισμού ανατίνε- 
ται ττον Πρόεδρο της Βουλής κα: σε κοινοβουλευτική δια
κομματική εζιτροχή. Ως κύρωση, σε χερίχτωση χασάβασης 
των δίατάξεων του χροηγούμενου άρθρου 4, όχου καθορί
ζονται οι αντίστοιχες υποχρεώσεις, χροβλέχεται η στέρηση 
της κρατικής ενίσχυσης για ένα χρόνο. Η κύρωση -:πθάλ
λεται με αχόψαση του Προέδρου της Βουλής κα: κννοχοιεί- 
ται στο αντίστοιχο κόμμα κα: στον Τχουργό Εσωτερικών χου 
έχεε την αρμοδιότητα της εκτέλεσής της. .

'ApSpo 6.. . ..

Ιναύιερώνεται υχοχρέωση για όλα τα χολιτικά κόμματα, 
ανεξάρτητα θ'/ χαίρνουν κρατική οικονομική ενίσχυση ή όχι. 
χου συμμετέχουν στις γενικές βουλευτικές εκλογές, να δη
μοσιεύουν μέσα στο χρώτο τρίμηνο του εχόμενου αχό τη ίιε- 
νεργεια των εκλογών χρονου τις εκλογικές τους δσχάνες.

Ά?·5ρο 7. '

Ρυθμίζονται ύέματα σχετικά με την αποζημίωση των 
μελών της Ανώτατης Εφορευτικής Εχιτροχής χου είναι αρ
μόδια για τον προσδιορισμό των χολ:τοκών κομμάτων χου έ
χουν τις χροϋχοώέσεις να λάβουν οικονομική ενίσχυση αχό' 
το κράτος.

'Αρώρο 8.
Περιέχουν διατάξεις μεταβατικής ισχύος, για το χρο

νικό διάστημα αχό 1ης Ιανουάριου 1984 μέχρι το τέλος του 
χρόνου χου -ύ α γίνουν οι αμέσως εχόμενες γενικές βουλευτι
κές εκλογές με τις οχοίες ορίζονται διαφορετικές χροϋχο- 
ώέσεις αχ’ ότι χροβλέχονται στις χάγιες διατάξεις. για 
του προσδιορισμό των χολιτικών κομμάτων χου δικαιούνται 
κρατικές ενισχύσεις με στόχο τη ϊ:εύρυνση του αρι-Svού τκν 
χολιτικών κομμάτων χου ·3α ενίσχυώούν την περίοδο TJT1-.

Ετσι στη διανομή του 10% συμμετέχουν ισόποσα. τότο τα 
κόμματα χου συγκέντρωσαν τις αχαιτούμενες χρούχοώεσεις 
σύμφωνα με τις χάγιες διατάξεις, του άρύρου 2 χαρ. 1 όσο 
κα; να κόμματα εκείνα χου συμμετείχαν αχό το 1975 μέχρι 
την ιοχυ του νόμου είτε αΰτοτελώς είτε ·συν5σχ:·σμό σ: δύο 
τουλάχιστο γενικές βουλευτιέές εκλογές με συνδυασμούς στα 
2/3 τουλάχιστο-/ των εκλογικών περιφερειών της Χώρας κα: 
έλαβαν σε μία στο τις εκλογές αυτής της χεριόδου τα αντί- 
στοιχα ποσοστά ψήφων χου ορίζοντα: στο αρώρο 2 χαρ. 1.

Προβλέπουν ότι τα κόμματα χου Ψα έχουν διν.αίωμυ οικο
νομικής ενίσχυσης αχέ το κράτος, γτα τη μεταβατική αυτή 
περίοδο ώα καώοριστούν με πράξη της Ανώτατης Κ:..ρευτι- 
ν.ής Εχιτροχής και ότι τα σ-όμ;ιατα χου συγκεντρω ουν τι; 
χροϋχοώέσεις με βάση τα αχοτελέσματα αχό τη συμμετοχή 
τους σε μία αχό τις χροηγούμενες του 19S1 γενικές οο.λευ- 
τικές εκλο-ρές έχουν δικαίωμα ενισχ-σης μό.·:· ατό τ; τ.σο- 
ττο του 10% του ολικού χοσού της κρατικής εν.τχυτι ς. Ε-.ί
σης χροδλέχουν ότι αν κάχοιο κόμμα συγκεντρώσει τις χρού- 
τοώ-έσεις να λάόεε οικονομική ενίσχυση ατό τη . τυαμετιχή 
τους σε χεριτσστερες αχό μία εκλογές, δικαιούται να λάβει 
το χοσό χου του αναλογεί αχό το χοσό του 10% του κατανεύε
ται ισόχοσα μια κα: μόνο φορά. — * ·*

Ακόμα χροβλέχουν ότι για την κατανομή τω.' χροό;· στα 
δικαινϋχα κόμματα και τις υχοχρεώσεις τι·;ν κομμάτων αυτιό/ 
ισχΑυν ο: αντίστοιχες χάγιες διατάξεις.

Άρώιο 9.

1ν?ύορίζετ2·. το χοσό χου ώα διανεμηύεί για το Ιί:>'4 σ: 
χεντι,κύσια εκατομμύρια (oOO.tVOO.OUO ‘.

Άρώρο 10.

Παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υχουργούς Εσωτερικών 
και Οικονομη-αόν να καώορίζουν με αχοφάσεις τους :;ν τρόχο 
σύνταξης του ισολογισμού των κομμάτων χου ίικαιόύ/'α· κρα
τικής οικονομικής ενίσχυσης, και ακόμ2 χαρέχεται εξουσιο
δότηση στον 1’χουργό Εσωτερικών να καώορίζει με αχορά- 
τεις του κάώε λεχτομέρεια για την εφαρμογή των δ.ατάξε- 
ων του σχεδίου αυτού του νόμου. ...

Άρώρ Ο 11.

-· Ορίζεται η χρονολογία έναρξης ιχύος αυτού του νόμου.

".σ Αώήνα, 8 Μαΐοί, 1984 - -- Γ·

... .·-- ·. Οι Τχουργοί ... .. .

Εώνικής Οικονομίας Εσωτερ'-κών
και Οικονομικών . ··· ·

; . ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΉΣ .. ΑΓΑΜ. ΚΟΤΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ

/-"·· ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ ·

___ Οικονομική ενίσχυση των χολιτικών κομμάτων.

, Άρώρο 1. . ·

. Οικονομική ενίσχυση.

1. Το Κράτος, ενισχύει οικονομικά τα χολιτικά κόμματα, 
χου συμμετέχουν στητ; ανάδειξη των /χολών του Εώνικού Κοι
νοβουλίου για να αντιμετοιχίσουν τις λειτουργικές κα: εκλογι
κές τους δαχάνες. .

2. Η ενίσχυση αυτή καταβάλλεται για κάνε βουλευτική
χερίοδο και για κά-ύε χρόνο χωριστά. Το συνολικό χοσό χου
κάώε χρόνο διατίώεται για το σκοχό αυτό. ορ:ζί.ται σε χοσο-
στό ένα το'ς χιλίοις (0.001) του συνολικού χοσού των τακτι
κών εσόδων του κρατικού χροϋχολογισμού. του αντίστοιχου 
χρόνου. Για τον υκολογισμό και την καταβολή, στα δικαιού- 
χα κόμματα, της οικονομικής ενίσχυσης, κά-ύε χερίοδος αρ
χίζει αχό τον εχόμενο χρόνο χου δτενεργήώηκ.Γ/ ο: γενικές 
βουλευτικές εκλογές και λήγε: το χρόνο χου διενεργούν τα: οι 
εχόμενες εκλογές για την ανάδειξη της νέας Βουλής.

3. Ο: αναγκαίες χιστώσεις για τον χαραχάνω σκοχό. γρά
φονται. κά-ύε χρόνο, στον χροϋχολογισμό του Τχουργείου Εσω
τερικών. /

Άρώρο 2.
Αικαιούχα κόμματα.

1. Οικονομική ενίσχυση δικαιούνται τα χολιτικά κόμματα 
χου μετείχα-/ στις τελευταίες, κάώ-ε φορά, γενικές βουλευτ:·


