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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001171ΕΞ 2015/Χ.Π. 2581 (1)
 Ρυθμίσεις θεμάτων εκλογικών δαπανών πολιτικών κομ−

μάτων για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών 
εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 κατά τη διάρ−
κεια ισχύος των περιορισμών στην ανάληψη μετρη−
τών και τη μεταφορά κεφαλαίων .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 18 του άρθρου πρώτου της Πρά−

ξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 
«Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών 
στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων 
και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 
4331/2015 και 4334/2015» (ΦΕΚ Α΄ 84),

β. του Ν. 3023/2002 (Α΄146) και ιδίως το άρθρο 5 αυτού,
γ. του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο−

μικών» (ΦΕΚ Α΄ 178), όπως ισχύει,
δ. του Π.δ. 65/2015 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» 

(ΦΕΚ Α΄ 106),
ε. του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 

της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Το από 2−9−2015 αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών 
για την άρση περιορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 
πρώτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18 
Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει, ενόψει της διενέργειας 

γενικών βουλευτικών εκλογών στις 20 Σεπτεμβρίου 2015, 
και προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των 
ειδικότερων προβλέψεων της εκλογικής νομοθεσίας για 
τις δαπάνες των πολιτικών κομμάτων που συμμετέχουν 
στις ανωτέρω εκλογές και τη σχετική εισήγηση. 

3. Την ανάγκη να τροποποιηθούν περιορισμοί και απα−
γορεύσεις συναλλαγών και πράξεων που προβλέπονται 
στο άρθρο πρώτο της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νο−
μοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 84), όπως ισχύει, για 
την ομαλή διεξαγωγή του προεκλογικού αγώνα των 
πολιτικών κομμάτων που θα συμμετέχουν στις γενικές 
βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

4. Την εισήγηση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστά−
θειας.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, επι−
τρέπεται για τους σκοπούς του άρθρου 5 του Ν. 3023/ 
2002 (Α΄ 146) και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της 
εκλογικής νομοθεσίας, το άνοιγμα λογαριασμών όψεως 
σε πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα 
και εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, με 
δικαιούχο πολιτικό κόμμα που θα συμμετάσχει στις γε−
νικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμ βρίου 2015, 
εφόσον ο νόμιμος εκπρόσωπός του υποβάλει υπεύθυνη 
δήλωση στο πιστωτικό ίδρυμα ότι, έως την ημερομη−
νία προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών, το πολιτι−
κό κόμμα δεν διαθέτει τραπεζικούς λογαριασμούς του 
άρθρου 5 του Ν. 3023/2002, τηρούμενους στα ανωτέρω 
πιστωτικά ιδρύματα.

2. Για το άνοιγμα των λογαριασμών αυτών, ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του κόμματος ή εξουσιοδοτημένος εκπρό−
σωπός του, καταθέτει υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
βεβαιώνει ότι το πολιτικό κόμμα θα συμμετάσχει στις 
βουλευτικές εκλογές και αναλαμβάνει την υποχρέωση 
να προσκομίσει θεωρημένο αντίγραφο της απόφασης 
του Αρείου Πάγου για την ανακήρυξή του για τη συμ−
μετοχή του μέσα σε δύο (2) μέρες από την έκδοσή της.

3. Σε όλο το διάστημα της προεκλογικής περιόδου, 
επιτρέπεται, από τους δικαιούχους των λογαριασμών 
του άρθρου 5 του Ν. 3023/2002, η ανάληψη μετρητών 
σε ύψος που ανέρχεται στο 5% της εκλογικής κρατικής 
χρηματοδότησης, κατά παρέκκλιση του περιορισμού 
της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της Πράξης 
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Νομοθετικού Περιεχομένου της 18 Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), 
όπως αυτή συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2015

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓEΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F 
Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001172ΕΞ 2015/Χ.Π.2582 (2)
  Ρυθμίσεις θεμάτων εκλογικών δαπανών υποψηφίων βου−

λευτών κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 
20ης Σεπτεμβρίου 2015 κατά τη διάρκεια ισχύος των 
περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μετα−
φορά κεφαλαίων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 18 του άρθρου πρώτου της Πρά−

ξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 
«Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών 
στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων 
και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 
4331/2015 και 4334/2015» (Α΄84),

β. του Ν. 3023/2002 (Α΄146) και ιδίως το άρθρο 6 αυτού.
γ. του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο−

μικών» (Α΄ 178), όπως ισχύει,
δ. του Π.δ. 65/2015«Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» 

(Α΄ 106),
ε. του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 

της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄98).

2. Το από 2−9−2015 αίτημα του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών για την άρση περιορισμών που προβλέπονται 
στο άρθρο πρώτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχο−
μένου της 18 Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει, ενόψει 
της διενέργειας γενικών βουλευτικών εκλογών στις 
20 Σεπτεμβρίου 2015, και προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η εφαρμογή των ειδικότερων προβλέψεων της 
εκλογικής νομοθεσίας για τις δαπάνες των υποψη−
φίων βουλευτών που θα συμμετέχουν σε αυτές και τη 
σχετική εισήγηση. 

3. Την ανάγκη να τροποποιηθούν περιορισμοί και απα−
γορεύσεις συναλλαγών και πράξεων που προβλέπονται 
στο άρθρο πρώτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ−

νου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄84), όπως ισχύει, για την 
αντιμετώπιση των εκλογικών δαπανών των υποψηφίων 
βουλευτών κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 
20ης Σεπτεμβρίου 2015.

4. Την εισήγηση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστά−
θειας.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για τη 
διενέργεια γενικών βουλευτικών εκλογών, επιτρέπεται 
στους υποψήφιους βουλευτές το άνοιγμα λογαριασμού 
όψεως σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλά−
δα και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος για 
τους σκοπούς του άρθρου 6 του Ν. 3023/2002 (Α΄ 146). 

2. Ομοίως, επιτρέπεται η ενεργοποίηση κλειστού λο−
γαριασμού όψεως που είχε ανοιχθεί για τους σκοπούς 
του άρθρου 6 του Ν. 3023/2002 και τηρείται σε πιστωτι−
κό ίδρυμα από δικαιούχο που έχει εκ νέου την ιδιότητα 
του υποψηφίου βουλευτή. 

3. Για το άνοιγμα ή την ενεργοποίηση του λογαρια−
σμού των παραγράφων 1 και 2, ο δικαιούχος, πέραν 
τυχόν λοιπών νομιμοποιητικών εγγράφων που απαι−
τούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οφείλει να 
προσκομίσει στον υπάλληλο του πιστωτικού ιδρύματος: 
α) αντίγραφο του παραβόλου που κατέθεσε στο Δη−
μόσιο Ταμείο για την υποβολή της υποψηφιότητάς του 
και β) υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι: 
αα) έχει υποβάλει υποψηφιότητα για τη συμμετοχή του 
στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμ−
βρίου 2015 είτε με συνδυασμό συγκεκριμένου πολιτι−
κού κόμματος ή συνασπισμού πολιτικών κομμάτων, το 
οποίο θα ονοματίζει, είτε ως ανεξάρτητος υποψήφιος, 
δηλώνοντας και την εκλογική περιφέρεια στην οποία 
θα είναι υποψήφιος και ββ) θα προσκομίσει ακριβές 
αντίγραφο της απόφασης του οικείου Πρωτοδικείου 
για την ανακήρυξή του ως υποψηφίου βουλευτή, εντός 
δύο (2) ημερών από τη δημοσίευσή της.

4. Οι λογαριασμοί που ανοίγονται ή ενεργοποιούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας τηρούνται υπο−
χρεωτικά για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί η εκλογική 
νομοθεσία για τον έλεγχο των εκλογικών δαπανών. 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ      
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