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Περίληψη 

 

 Η εργασία αποβλέπει στην παρουσίαση, ανάλυση και συνταγµατική αξιολόγηση του 

νόµου 3023/2002 για τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων τους, 

καθώς και του νόµου για τα οικονοµικά του εκλογικού αγώνα στους Ο.Τ.Α. (ν. 3870/2010). 

Εκτός από την εξέταση της ευάριθµης νοµολογίας, παρατίθεται συγκριτικά το σχετικό 

νοµοθετικό πλαίσιο της Γερµανίας και της Γαλλίας. Βασικός άξονας είναι η εφαρµογή των 

συνταγµατικών επιταγών για ισότητα των ευκαιριών των πολιτικών κοµµάτων και για 

διαφάνεια στα οικονοµικά τους. Έτσι, πέρα από το προκαταρκτικό ζήτηµα των ουσιαστικών-

ποιοτικών προϋποθέσεων για τη δυνατότητα ενός κόµµατος να λάβει κρατική χρηµατοδότηση, 

αναλύονται ο τρόπος κατανοµής της και η επίδρασή της στον κοµµατικό ανταγωνισµό. Εξίσου 

σηµαντικές είναι και οι ρυθµίσεις για τους ιδιωτικούς πόρους των κοµµάτων, που µολονότι 

καλούνται να περιορίσουν την αθέµιτη αλληλεξάρτηση πολιτικής και οικονοµίας, παρουσιάζουν 

κρίσιµες ατέλειες. Η εργασία, επίσης, πραγµατεύεται τις ρυθµίσεις για την διαφανή οικονοµική 

διαχείριση και την δηµοσιότητα των οικονοµικών των κοµµάτων και των υποψηφίων. Τέλος, 

εκτενής αναφορά γίνεται στον τρόπο και την αποτελεσµατικότητα µε την οποία το κράτος 

ελέγχει τα δηµοσιευόµενα οικονοµικά στοιχεία και επιβάλλει τις προβλεπόµενες κυρώσεις για 

οικονοµικές παραβάσεις. Κύριες συµπερασµατικές παρατηρήσεις της εργασίας είναι ότι η 

ισχύουσα κατανοµή της κρατικής χρηµατοδότησης διαµορφώνει ένα κλειστό πεδίο κοµµατικού 

ανταγωνισµού, όπου κυρίως ενισχύονται µε όρους καρτέλ τα εδραιωµένα κόµµατα, και ότι οι 

ρυθµίσεις για την ιδιωτική χρηµατοδότηση, καταστρατηγούµενες πλαγίως και ευθέως, όχι µόνο 

δεν καταφέρνουν να περιορίσουν την αθέµιτη (υπερ)χρηµατοδότηση, αλλά «νοµιµοποιούν» την 

εξάρτηση των κοµµάτων από ισχυρότατα οικονοµικά συµφέροντα. Χαρακτηριστικό είναι το 

φαινόµενο του τραπεζικού δανεισµού των κοµµάτων. Επίσης, η δηµοσιότητα, ο έλεγχος και οι 

κυρώσεις επιδέχονται αναµφισβήτητα βελτίωση. 
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Α. Εισαγωγικά 

 

Α. 1. Αντί προλόγου 

 Η χρηµατοδότηση των πολιτικών κόµµατων αποτελεί ένα από τα ζητήµατα 

αντιπαράθεσης, ουσιαστικής και προσχηµατικής, που κυριαρχούν στο δηµόσιο λόγο την 

τελευταία δεκαετία και πρόσφατα «αναβαθµίστηκαν» στον κατάλογο µε τις σηµαντικότερες 

εκριζωτέες «ελληνικές» παθογένειες. Η ανά χείρας εργασία καταπιάνεται µε την καταγραφή 

και συνταγµατική αξιολόγηση των νοµικών ρυθµίσεων για τους χρηµατικούς πόρους των 

ελληνικών κοµµάτων κυρίως τα τελευταία δέκα χρόνια (ν. 3023/2002), από τότε που 

(επανα)θεσπίστηκε ο ισχύων νόµος, ενώ γίνεται µνεία και στις ρυθµίσεις για τα οικονοµικά 

των εκλογών στους Ο.Τ.Α. (3870/2010)1. Κρίθηκε επίσης χρήσιµη η επιλεκτική παράθεση 

των ρυθµίσεων για τα γερµανικά, τα γαλλικά, και τα κόµµατα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Επιπλέον, λαµβάνονται υπόψη οι αξιολογήσεις της Groupe d’ Etats contre la corruption 

(G.R.E.C.O.)2.         

Ανέκαθεν, αλλά πολύ περισσότερο τα τελευταία πενήντα χρόνια, η σηµασία των 

χρηµατικών και υλικών πόρων για την εκδίπλωση της κοµµατικής δραστηριότητας είναι 

αδιαµφισβήτητη. Οι πόροι αυτοί αποδεικνύονται µάλλον ως προϋπόθεση επιτυχίας και 

επιβίωσης για τα πολιτικά κόµµατα, που παραµένουν τα βασικά υποκείµενα της πολιτικής. 

Τα κόµµατα έχουν ανάγκη, πέραν της σχεδόν γραφειοκρατικής οργανωτικής δοµής, την 

διαρκή συσσώρευση πόρων. Οι πιο γενικεύσιµοι και παράλληλα πιο προσιτοί κοµµατικοί 

πόροι είναι το χρήµα και η εθελοντική εργασία των κοµµατικών µελών3, εν αντιθέσει µε την 

χαρισµατική ηγεσία που µεγιστοποιεί την κοµµατική επίδοση, αλλά είναι εγγενώς δυσεύρετη 

και εξ’ ορισµού αποκλειστικό χαρακτηριστικό για ελάχιστους του κοµµατικού 

ανταγωνισµού
4.          

                                                           
1
 Με τον νόμο 3870/2010 («εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και 

δημοτικές εκλογές») καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν, ενόψει της πρόσφατης μεταρρύθμισης στην τοπική αυτοδιοίκηση 

με τον ν. 3852/2010, οι διατάξεις του ν. 3202/2003 ο οποίος ρύθμιζε μέχρι τότε τα σχετικά με τα οικονομικά των συνδυασμών 

και των υποψηφίων στην τοπική αυτοδιοίκηση ζητήματα. Κατά την εισηγητική έκθεση του νόμου, οι ρυθμίσεις του δεν έχουν 

απλό προσαρμοστικό χαρακτήρα, αλλά στοχεύουν στην αναμόρφωση της διαδικασίας ελέγχου των εσόδων και δαπανών των 

συνδυασμών και υποψηφίων με γνώμονα την αρχή της διαφάνειας.  

2
 Η GRECO είναι ένας ιδιαίτερος μηχανισμός, ο οποίος συστάθηκε με την απόφαση της 1.5.1999 του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των κρατών-μελών στα μέτρα του Συμβουλίου κατά της διαφθοράς 

Σύσταση(2003)4, Κ. Χρυσόγονος, Κλεπτοκρατία: Το πρόβλημα της διαφθοράς στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, ΤοΣ 1/2009, σ. 

10 

3
  K.-H, Nassmacher, Political parties, funding and democracy σε:International Institute for Democracy and Electoral Assistance 

(IDEA), Funding of political parties and election campaigns, editors: Reginald Austin/ Maja Tjernstroem, 2003, σ. 3 

4
 A. Ware, Political parties and party systems, Oxford University Press, 1996,σ.106 
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 Το κόστος της κοµµατικής δραστηριότητας και γενικά της πολιτικής στις δυτικές 

φιλελεύθερες δηµοκρατίες έχει αυξηθεί ραγδαία. Αυτό οφείλεται αφενός στην αύξηση του 

εκλογικού σώµατος5 και αφετέρου στην µεταλλαγή της κοµµατικής δραστηριότητας µέσω 

της χρήσης ΜΜΕ, νέων τεχνολογιών και της επαγγελµατοποίησης της6. Από την άλλη, τα 

κόµµατα στερούνται της µαζικής συµµετοχής µελών και συµπαθούντων µε αποτέλεσµα, οι 

πόροι από την κοινωνία, διαρκώς να µειώνονται7. Τα κόµµατα στη προσπάθεια να 

συγκεντρώσουν πόρους προστρέχουν σε ισχυρούς ιδιωτικούς οικονοµικούς φορείς (φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα). Η προσφυγή ωστόσο στην πλουτοκρατική ιδιωτική χρηµατοδότηση ενέχει 

τον κίνδυνο ιδιωτικοποίησης της ίδιας της πολιτικής, δηλαδή της λήψης των πολιτικών 

αποφάσεων ανεξάρτητα ή και αντίθετα προς την λαϊκή βούληση και το γενικό συµφέρον8.

 Για τους παραπάνω λόγους, η παρέµβαση του κράτους, τόσο για να στηρίξει την 

υλική επιβίωση των κοµµάτων, όσο και να εγγυηθεί τους δηµοκρατικούς όρους του 

πολιτικού παιγνιδιού είναι πλέον µία αναπόφευκτη, για  κάποιους αποδεκτή και για άλλους 

ανυπόφορη, πραγµατικότητα. Αυτό που πρέπει να υπογραµµίσουµε ήδη από αυτό το σηµείο 

είναι ότι τα οικονοµικά των κοµµάτων συνιστούν ένα φαινόµενο µε εγγενώς περίπλοκα και 

δυσεπίλυτα προβλήµατα, µη επιδεχόµενα µανιχαϊστικές θεωρήσεις, ούτε «καισαρικές» 

λύσεις. Ειδικά, η νοµική επιστήµη αναµφισβήτητα µπορεί να προσφέρει τεχνικά αρτιότερες 

ρυθµίσεις για την δικαιότερη και πιο εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος κοµµατικής 

χρηµατοδότησης. Το τελευταίο όµως έχει συγκεκριµένα και σχετικά στενά όρια βελτίωσης 

και τέλειες λύσεις δεν υπάρχουν9, ειδικά ελλείψει της κατάλληλης πολιτικής βούλησης και 

των κοινωνικών συσχετισµών. 

 

Α. 2. Η θεσµοποίηση του κοµµατικού ανταγωνισµού. Νοµική ρύθµιση και 

παροχή πόρων. 

 

Από τα µεταπολεµικά χρόνια παρατηρείται η υπέρβαση της παραδοσιακής σύλληψης του 

κόµµατος που θέλει το Κράτος κατά βάση να µην παρεµβαίνει έντονα στην κοµµατική 

δραστηριότητα και ανταγωνισµό10.  Έτσι, το κράτος παρεµβαίνει στις σχέσεις µεταξύ των 

κοµµάτων στο κοµµατικό σύστηµα, αλλά και τις σχέσεις στο εσωτερικό των κοµµάτων (π.χ 

                                                           
5
 K-H Nassmacher. The funding of party competition. Political finance in 25 democracies, Nomos, 2009, σ. 156-8  

6
  Ibid, σ. 167 και επ. και I. van Biezen, Political Parties as Public Utilities, 2004, σ.706 

7
 Δ. Τσάτσος, Εσωκομματική δημοκρατία, Γαβριηλίδη, 2008 σ.135-136 και K.-H, Nassmacher, Political parties, funding and 

democracy, 2003, σ. 6 και επ. 
8
  Ibid, 2008, σ 136, 141 

9
  K.-H, Nassmacher, Political parties, funding and democracy, 2003, σ. 13 

10
  I. van Biezen, Political Parties as Public Utilities, 2004, σ. 712,  I. van Biezen, State Intervention in Party Politics: The Public 

Funding and Regulation of Political Parties, European Review, Vol 16, No. 3, 2008, σ. 338 
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εσωκοµµατική δηµοκρατία, οικονοµική διαχείριση). Τις τελευταίες δεκαετίες, το κυριότερο 

πεδίο της κρατικής παρέµβασης στον κοµµατικό ανταγωνισµό είναι τα οικονοµικά των 

κοµµάτων, εξίσου σηµαντικό µε την εκλογική νοµοθεσία11. Αυτή λαµβάνει δύο βασικές  

µορφές. Αφενός η παρέµβαση είναι παροχική και αφετέρου ρυθµιστική. Από την µία είναι  η 

παροχή κρατικών πόρων στα κόµµατα, είτε άµεσα σε χρήµα, είτε παροχές σε είδος αλλά 

αποτιµητές σε χρήµα12 (τηλεοπτικός χρόνος, παρεχόµενοι δηµόσιοι χώροι, κτλ). Από την 

άλλη, η ρύθµιση αφορά στους όρους εισροής αλλά και διάθεσης των πόρων ιδιωτικής 

προέλευσης από τα κόµµατα και στην θέσπιση ορίων στα κοµµατικά έσοδα από ιδιώτες13.   

  Έτσι, η κρατική παρέµβαση στον κοµµατικό ανταγωνισµό συνήθως λαµβάνει την 

µορφή ενός αδιάσπαστου δίπολου (παροχή πόρων-ρύθµιση ιδιωτικής), που αποτελεί ένα 

συνδυασµό «καρότου και µαστιγίου»14, ήτοι στήριξης και ελέγχου. Όπως υποστηρίζεται, ο 

συνδυασµός κρατικής χρηµατοδότησης και υποχρεώσεων διαφάνειας είναι χρήσιµος για την 

διαφοροποίηση του κινδύνου (risk diversification) των κοµµατικών οικονοµικών και ωθεί τα 

κόµµατα να συµµορφωθούν µε την σχετική νοµοθεσία15.  

 Η αναγκαιότητα παρέµβασης συνίσταται στην καταπολέµηση φαινοµένων αθέµιτης 

αλληλεξάρτησης της οικονοµικής µε την πολιτική εξουσία που οδηγούν σε δυσλειτουργία και 

δηµοκρατικό εκφυλισµό του πολιτικού συστήµατος συλλήβδην. Αυτά κυρίως αφορούν στην 

εξάρτηση των κοµµάτων από το µεγάλο κεφάλαιο, γεγονός που συνιστά µεγάλη δέσµευση 

για τα κόµµατα (κυρίως τα κόµµατα εξουσίας) στην χάραξη και την εφαρµογή των κρατικών 

πολιτικών, αφου όσο περισσότερο αυξάνει το κόστος των κοµµατικών εκστρατειών τόσο 

αυξάνει και η επιρροή των χρηµατοδοτών και η σηµασία των απαιτήσεών τους. Η 

δηµοκρατία, λοιπόν, µπορεί να ευνοήσει την πλουτοκρατία. Με άλλα λόγια, ένα κόµµα για 

να παραµείνει στην εξουσία αποµακρύνεται από τους ιδεολογικούς του στόχους ή το γενικό 

συµφέρον και εξυπηρετεί ειδικότερα επιµέρους συµφέροντα16.     

 Το κράτος παρεµβαίνει µε σκοπό τον έλεγχο και την «εξοµάλυνση» του κοµµατικού 

ανταγωνισµού, αναγνωρίζοντας τα κόµµατα ως αναπόσπαστους και επιθυµητούς θεσµούς της 

                                                           
11

 H.-H. von Arnim, The development of political Parteienfinanzierung: Zwischen Notwendigkeit und Missbrauch. Alte Problem 

und neue Entwicklungen σε: D. Tsatsos/ Ev. Venizelos/ X. Contiades (Eds), Political parties in the 21
st
 century, Ant. Sakkoulas/ 

Berliner Wissenschafts-Verlag/ Bruylant, 2004,σ.82 
12

  K-H Nassmacher. The funding of party competition, 2009 σ. 297-299, Οι πρώτες ιστορικά  κρατικές παροχές ήταν αυτές σε 

είδος ή έμμεσες. Η βασικότερη είναι  η πρόσβαση στα ΜΜΕ, καθώς ο ραδιοτηλεοπτικός χρόνος αναμφισβήτητα 

κοστίζει.Ειδικά στις ευρωπαϊκές χώρες το κράτος παρέχει δωρεάν χρόνο στα κόμματα για την προβολή τους στους δημόσιους 

ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών. Άλλες παροχές σε είδος κάλυψη κοστών μετακίνησης, 

αφισοκόλλησης, ταχυδρομείων , διάθεση δημόσιων χώρων.  
13

 I. van Biezen, State Intervention in Party Politics: The Public Funding and Regulation of Political Parties, 2008, σ. 338 και  I. 

van Biezen, Political Parties as Public Utilities,2004, σ.  705, Θ. Ξηρός, Ζητήματα δικαίου των πολιτικών κομμάτων, Αντ. 

Σακούλα β΄εκδ., 2010, σ. 388 
14

 S.Scarrow, Carrots and Sticks, Chickens and Eggs: Understanding Variations in Party Finance Regulatory Regimes. Paper for 

International Political Science Association/ European Consortium for Political Research, Sao Paolo, 2011 και K-H Nassmacher. 

The funding of party competition, 2009 σ. 291 
15

 K-H Nassmacher. The funding of party competition, 2009 σ. 296 
16

 Y. Poirmeur / D. Rosenberg, Droit des partis politiques, Ellipses, 2008,σ.150 
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σύγχρονης δηµοκρατίας17. Βασικές αρχές και αξίες των κρατικών ρυθµίσεων για τα 

κοµµατικά οικονοµικά διεθνώς είναι ο ισότιµος κοµµατικός ανταγωνισµός κατά την 

κατανοµή του δηµόσιου χρήµατος, ο προσανατολισµός προς την χρηµατοδότηση από τα 

κάτω, η διαφοροποίηση των πηγών18 και η διαφάνεια και λογοδοσία19 κατά τον έλεγχο των 

οικονοµικών. Άλλωστε, η τήρηση των παραπάνω αρχών είναι κρίσιµη για την νοµιµοποίηση 

του συστήµατος κοµµατικής χρηµατοδότησης στα µάτια των πολιτών20. Βέβαια, βάσιµα 

υποστηρίζεται ότι η νοµικοποίηση των κοµµάτων διασφαλίζει µεν την ίση µεταχείριση, 

ωστόσο µπορεί να προκαλέσει δυσκινησία, γραφειοκρατικοποίηση και δυσκολία 

καινοτοµίας
21.         

 Στην ελληνική περίπτωση, οι διατάξεις του νόµου 3023/2002 αφορούν στη 

χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων από το κράτος, τα έσοδα και τις δαπάνες, την 

προβολή, τη δηµοσιότητα και τον έλεγχο των οικονοµικών των κοµµάτων και των 

υποψήφιων βουλευτών. Η πρώτη νοµοθετική προσπάθεια ρύθµισης του ζητήµατος των 

οικονοµικών των κοµµάτων µε τον ν. 1443/1984 υπέστη αρκετές τροποποιήσεις και πρακτικά 

υπέπεσε σε αχρησία σε ό, τι αφορούσε τη διαφάνεια και των έλεγχο των δαπανών των 

κοµµάτων (επιστηµονική έκθεση ν. 3023/2002). Με τον αρτιότερο ν. 2429/1996 επιδιώχθηκε 

να δοθεί απάντηση στην «απαίτηση της κοινωνίας για ενδυνάµωση της δηµοκρατίας και 

αναβάθµιση της πολιτικής» ενόψει της «κρίσης αξιοπιστίας των πολιτικών κοµµάτων» και της 

ευρύτερης ανάγκης αλλαγών στο πολιτικό σύστηµα (εισηγητική έκθεση). Ο ισχύων νόµος, 

τρίτη σηµαντική νοµοθετική προσπάθεια, ψηφίστηκε µετά την συνταγµατική αναθεώρηση 

του 2001, ως εκτελεστικός νόµος του νέου άρθρου 29 παρ. 222, µε την προσδοκία, σύµφωνα 

µε την εισηγητική του έκθεση, να µειώσει τις πρακτικές δυσλειτουργίες και στρεβλώσεις από 

την εφαρµογή της προηγούµενης νοµοθεσίας. Πρέπει να τονιστεί και ο ρόλος της 

κανονιστικής διοίκησης για την εφαρµογή του νόµου, καθώς σύµφωνα µε την παρ. 1 του 

άρθρου 30, κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του που αφορούν 

τους όρους διεξαγωγής του εκλογικού αγώνα καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση 

της ∆ιακοµµατικής Επιτροπής Εκλογών και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 

(γενικό τεκµήριο αρµοδιότητας).  

                                                           
17

 I. van Biezen, Political Parties as Public Utilities,2004, σ.  704 

18
 K-H Nassmacher. The funding of party competition, 2009 σ. 32 

19
 I. van Biezen, State Intervention in Party Politics: The Public Funding and Regulation of Political Parties, 2008, σ. 338 και I. van 

Biezen, Political Parties as Public Utilities,2004, σ.  705 

 
20

  K-H Nassmacher. The funding of party competition, 2009 σ 32, 294-5 

21
 Von Alemann U/Erbentraut.P/Walther J. Das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland, 4e Auflage, VS Verlag fuer 

Sozialwissenschaften, 2010, σ. 97 
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Α. 3. Η  συνταγµατική δεξίωση του κοµµατικού φαινοµένου και οι 

συνταγµατικές δεσµεύσεις της ρυθµιστικής και παροχικής παρέµβασης του 

Κράτους στα οικονοµικά του  κοµµατικού ανταγωνισµού 

 

Η νοµιµοποίηση του ρυθµιστικού και παροχικού ρόλου του κράτους στα οικονοµικά 

τους και αναγκαία προϋπόθεση για τον υγιή κοµµατικό ανταγωνισµό και συνολικά τη 

λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτικού συστήµατος είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την 

συνταγµατοποίηση των κοµµατικού φαινοµένου23. Η ενσωµάτωση των κοµµάτων στα 

συνταγµατικά κείµενα των ευρωπαϊκών κρατών λαµβάνει χώρα µεταπολεµικά σε διάφορα 

στάδια
24, καταδεικνύοντας τον σηµαίνοντα ρόλο τους στα δηµοκρατικά πολιτικά 

συστήµατα
25.         

 Στην Ελλάδα, µε τον εκδηµοκρατισµό του πολιτικού συστήµατος το 1974, 

αναδείχθηκε η «υπαρξιακή σηµασία του θεσµού των κοµµάτων για τη λειτουργία της 

δηµοκρατίας»26. Για πρώτη φορά στο Σύνταγµα του 1975, στην παρ. 1 του άρθρου 29,  το 

πολιτικό κόµµα αναγορεύθηκε σε συνταγµατικό θεσµό, ενώ αναγνωρίστηκε η συµβολή του 

στη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος27. Τα πολιτικά κόµµατα, κινούµενα µεταξύ 

κοινωνίας και κράτους, ως οργανωµένες ενώσεις που εκφράζουν µια συγκεκριµένη ιδεολογία 

και συµπυκνώνουν κοινωνικά συµφέροντα προς το πολιτικό πεδίο είναι απαραίτητα για την 

πραγµάτωση της πολιτικής ελευθερίας στο πλαίσιο της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας28. 

Σκοπός του πολιτικού κόµµατος είναι η εκπροσώπηση κοινωνικών συµφερόντων και η 

κατάληψη ή διατήρηση της εξουσίας, όπως αποτυπώνεται και σε συνταγµατικές διατάξεις 

σχετικές µε το σχηµατισµό κυβέρνησης και τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες (αρ. 37, 38 παρ. 

2, 68 παρ. 3, 73 παρ. 4) 29. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ο συνταγµατικός σκοπός των 

                                                                                                                                                                      
22

 Κ. Μαυριάς, Συνταγματικό Δίκαιο, Αντ. Σακούλα 4
η
 εκδ., 2005 

23
  I. van Biezen, Political Parties as Public Utilities,2004, σ.704-5 

24
 I.van Biezen, Constitutionalizing party democracy: The constitutive codification of political parties in post-war Europe , Party 

law in modern Europe, working paper 3, November 2009 , σ.  1και επ 
25

  Ibid,  σ. 4και επ και 24 

26
  Γ. Παπαδημητρίου, Δίκαιο των πολιτικών κομμάτων, Αντ. Σάκκουλα, 1994,σ. 24, I.van Biezen, Constitutionalizing party 

democracy,  2009,  σ.13 

27
  Θ.Ξηρός, Ζητήματα δικαίου των πολιτικών κομμάτων, 2010 σ. 258 και  Γ. Παπαδημητρίου, Δίκαιο των πολιτικών κομμάτων,  

1994,σ. 25 
28

 Κ. Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο, Σακούλα, 2003,σ. 266,  και Α. Παπακωνσταντίνου, Τα δικαιώματα ίδρυσης και 

συμμετοχής σε πολιτικά κόμματα στο Σύνταγμα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την κοινή 

νομοθεσία σε: Δ. Τσάτσος/ Ξ. Κοντιάδης (επιμ.), Το μέλλον των πολιτικών κομμάτων, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού 

Δικαίου, Παπαζήση, 2003, σ. 299 και I. van Biezen, State Intervention in Party Politics: The Public Funding and Regulation of 

Political Parties, 2008, σ.  349 
29

 Κ. Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο, 2003,σ. 273-274 
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κοµµάτων που συνίσταται στην επιδίωξή τους να «συµµετέχουν κατά τρόπο άµεσο και 

δεσµευτικό στο σχηµατισµό της βούλησης οργάνων που ακούν πολιτική εξουσία»30.  

 Στο άρθρο 29 του Συντάγµατος τυγχάνουν ειδικής συνταγµατικής ρύθµισης 

ουσιώδεις πλευρές της κοµµατικής δραστηριότητας, φαινόµενο που όπως υποστηρίζεται31 

χαρακτηρίζει τα Συντάγµατα των νεότερα εδραιωµένων δηµοκρατιών του ευρωπαϊκού νότου. 

Συγκεκριµένα, οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29, για τα οικονοµικά των κοµµάτων, δεν 

ρυθµίζουν µόνο την ιδιωτική χρηµατοδότησή τους µε όρους διαφάνειας, αλλά θεµελιώνουν 

δικαίωµά τους για κρατική οικονοµική ενίσχυση, ενώ επιβάλλουν και περιορισµούς στην 

προεκλογική προβολή τους. Ειδικά οι παραπάνω συνταγµατικές πρόνοιες για την πρόσβαση 

των κοµµάτων στους κρατικούς πόρους, «κατανοούνται ως µια προσπάθεια πραγµοποίησης 

(reification) της ευθύνης του κράτους να εγγυηθεί την βιωσιµότητα του σύγχρονου κόµµατος 

στην κυβέρνηση (modern party government) 32. Επίσης, η απρόσκοπτη εκπλήρωση της 

συνταγµατικής λειτουργίας των κοµµάτων προϋποθέτει, επίσης, την εσωκοµµατική 

δηµοκρατία που προκύπτει ερµηνευτικά από την επιταγή της παρ. 1 του άρθρου 29, 

σύµφωνα µε την οποία η οργάνωση και η δράση των κοµµάτων «οφείλει να εξυπηρετεί την 

ελεύθερη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος». Έτσι, αναπτύσσεται προβληµατισµός 

σχετικά µε την σύνδεση της αρχής της ενδοκοµµατικής δηµοκρατίας µε την διαχείριση των 

οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων, είτε πρόκειται για την κρατική οικονοµική ενίσχυση33  

είτε για την ιδιωτική χρηµατοδότησή τους34.      

 Η συνταγµατοποίηση των κοµµάτων και η αναγνώριση τους ως ιδιαίτερων θεσµών 

στην κρατική λειτουργία δεν µεταφράζεται όµως σε αγνόηση της φύσης τους ως 

παραδοσιακών αυτόνοµων συλλογικοτήτων αναδυόµενων και δρωσών στην κοινωνία. Έτσι, 

εκτός από την αναγόρευση του κόµµατος σε συνταγµατικό θεσµό, µε την παρ. 1 του άρθρου 

29 του Συντάγµατος, καθιερώνεται το πολιτικό δικαίωµα κάθε Έλληνα, φορέα ενεργητικού 

εκλογικού δικαιώµατος,  ίδρυσης και συµµετοχής σε πολιτικό κόµµα
35, ως συµπλήρωµα 

των δικαιωµάτων του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Από την αµυντική του διάσταση προκύπτει 

                                                           
30

  Γ. Δρόσος, Η νομική θέση των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα, Αντ. Σακούλα, 1982, σ. 174 

31
 I.van Biezen, Constitutionalizing party democracy,  2009,  σ.17 

32
   Ibid,  σ.23 

33
 Π. Φουντεδάκη, Ενδοκομματική δημοκρατία και Σύνταγμα, Αντ. Σάκκουλα, 1987,σ.293-294, 302-305, και  Δ. Ζακαλκάς, Το 

αίτημα για εσωκομματική δημοκρατία. Μεταξύ συνταγματικής επιταγής και πολιτικής πραγματικότητας, Σάκκουλας, 1996, 

σ.449 
34

  Δ. Τσάτσος, Εσωκομματική δημοκρατία, 2008,σ. 152, 157, 163 
35

 Σχετικά με τη φύση του δικαιώματος αυτού, υποστηρίζεται η εκδοχή ότι είναι γνήσιο ατομικό (Σβώλος, Το Σύνταγμα της 

Ελλάδος, Αντ. Σάκκουλα 1979, σ. 58), η αντίθετη άποψη, ότι δηλαδή πρόκειται για πολιτικό δικαίωμα ( Γ. Κασιμάτης, Τα 

πολιτικά κόμματα σαν συνταγματικός θεσμός, Σύγχρονα Θέματα 8/1980, σ.59, Αντ. Μανιτάκης, Το υποκείμενο των 

συνταγματικών δικαιωμάτων κατά το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος, Αντ. Σακούλα, 1981 σ. 144-145, Ε.Βενιζέλος, 

Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου, Αντ. Σακούλα, 2008.σ.341-342, Κ. Μαυριάς, Συνταγματικό Δίκαιο, 2005, σ.435-436), αλλά 

και η διφυής υπόστασή του ως «ελευθερίας-αυτονομίας» και «ελευθερίας- συμμετοχής» ,  Γ. Δρόσος, Η νομική θέση των 

πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα, 1982, σ. 179-197, Von Alemann U/Erbentraut.P/Walther J. Das Parteiensystem der 

Bundesrepublik Deutschland, 4e Auflage, VS Verlag fuer Sozialwissenschaften, 2010  σ. 105 



12 

 

ότι η άσκησή του δεν µπορεί να εξαρτηθεί από άδεια ή από όρους και προϋποθέσεις36.  

Άλλωστε, η προστασία που εγγυάται στους φορείς του το δικαίωµα αυτό είναι, λόγω της 

πολιτικής σηµασίας των κοµµάτων για την πραγµάτωση της δηµοκρατικής αρχής, ευρύτερη 

αυτής της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι37 και, άρα, δεν έχουν εφαρµογή οι περιορισµοί του 

άρθρου 12 του Συντάγµατος38. Στην παρ. 3 του άρθρου 29 του Συντάγµατος προσδιορίζονται 

ειδικά οι περιορισµοί του δικαιώµατος ίδρυσης και συµµετοχής σε κόµµα για συγκεκριµένες 

κατηγορίες προσώπων, όπως οι δηµόσιοι λειτουργοί και οι δηµόσιοι υπάλληλοι. Τέτοιους 

περιορισµούς δεν περιλαµβάνει η ρήτρα της εξυπηρέτησης της ελεύθερης λειτουργίας του 

δηµοκρατικού πολιτεύµατος του άρθρου 29 παρ. 139. Εποµένως, η απαγόρευση ίδρυσης 

κόµµατος ή η διάλυσή του µε απόφαση των κρατικών οργάνων για λόγους ιδεολογίας, είναι 

ασύµβατη µε την πολιτική ελευθερία  και, ως εκ τούτου, µε την δηµοκρατική αρχή, συνέπεια 

της οποίας είναι η ελεύθερη έκφραση όλων των πολιτικών απόψεων.40. Πέρα από την 

ατοµική-αµυντική διάσταση του, το δικαίωµα του άρθρου 29 παρ. 1 εδ. α΄ επεκτείνεται στην 

συµµετοχή του πολίτη µέσω του πολιτικού κόµµατος στο σχηµατισµό της πολιτειακής 

βούλησης καθώς και στην ελεύθερη συµµετοχή των ίδιων των πολιτικών κοµµάτων στις 

συνταγµατικά προβλεπόµενες διαδικασίες σχηµατισµού της βούλησης αυτής41.  

 Στις σύγχρονες συνταγµατικές δηµοκρατίες, τα οικονοµικά των κοµµάτων, η πιο 

«υλική» διάσταση του πολιτικού ανταγωνισµού, κρίσιµα για την οµαλή λειτουργία του 

πολιτικού συστήµατος και την άσκηση των πολιτικών ελευθεριών, δεν θα µπορούσαν να 

ρυθµίζονται αυθαίρετα, ήτοι χωρίς να υπακούουν σε θεµελιώδεις συνταγµατικές αρχές. Οι 

τελευταίες δεσµεύουν τον κοινό νοµοθέτη στην ρύθµιση και των κρατικά παρεχόµενων 

πόρων και των ιδιωτικών.        

 Από τα πρώτα χρόνια εφαρµογής του ισχύοντος Συντάγµατος, έχει διαπλαστεί 

ερµηνευτικά η συνταγµατική αρχή του πολυκοµµατισµού µε έρεισµα το άρθρο 29 παρ. 1 εδ. 

                                                           
36

  Α. Παπακωνσταντίνου, Τα δικαιώματα ίδρυσης και συμμετοχής σε πολιτικά κόμματα στο Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ και την κοινή 

νομοθεσία,  2003, σ.  258, 261 
37

 Αντίστοιχα, το εγγυητικό περιεχόμενο του άρθρου 29 παρ. 1 εδ. α΄δεν υπολείπεται και του εγγυητικού περιεχομένου των 

διατάξεων του άρθρου 11 της ΕΣΔΑ που κατοχυρώνει επίσης το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι. Ωστόσο, δεν αποκλείεται ο 

εμπλουτισμός του αρ. 29 παρ. 1 από την κανονιστική του όσμωση με τις διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 3 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ 

στις οποίες θεμελιώνεται η κομματική ελευθερία. Ibid,  σ.   262, 279, 289 
38

 Αντίστροφα, στο ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενο των εγγυήσεων του άρθρου 29 παρ. 1 πρέπει να περιληφθούν η 

καταστατική αυτονομία και η, συνακόλουθη, πρόβλεψη οικονομικής συνεισφοράς των μελών του σωματείου που εγγυάται η 

ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, καθώς και η ελευθερία του πολίτη να μη μετέχει καθόλου σε σωματείο που κατοχυρώνεται 

στο άρθρο 5 του Συντάγματος.  Ibid,  σ.  263-265 
39

 Κ. Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο, 2003, σ.  274 
40

 Κ. Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο, 2003, σ. 274,  Α. Παπακωνσταντίνου, Τα δικαιώματα ίδρυσης και συμμετοχής σε 

πολιτικά κόμματα στο Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ και την κοινή νομοθεσία,  2003, σ.   261.  Ανεκτή θα μπορούσε να γίνει μόνο η 

απαίτηση, που καθιερώνεται με τον ισχύοντα ν. 3032/2002 (αρ. 31 παρ. 4), της απλής δήλωσης(ανέλεγκτη)  ότι η οργάνωση 

και η δράση του κόμματος εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Κ. Χρυσόγονος, 

Συνταγματικό Δίκαιο, 2003, σ. 274-275 
41

 Κ. Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο, 2003, σ. 273 και  Γ. Δρόσος, Η νομική θέση των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα, 

1982, σ.  179-197 
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α΄ Σ σε συνδυασµό µε την δηµοκρατική αρχή (αρ. 1 Σ)42. Συνοπτικά, το σύγχρονο 

φιλελεύθερο δηµοκρατικό κράτος43 οφείλει να διαµορφώνει συνθήκες που διευκολύνουν τον 

πλουραλισµό στον κοµµατικό ανταγωνισµό. Η σηµαντικότερη όψη της αρχής του 

πολυκοµµατισµού είναι η αρχή της παροχής ίσων ευκαιριών στα πολιτικά κόµµατα, 

δηλαδή η δυνατότητα διεκδίκησης της πολιτικής εξουσίας από όλα τα κόµµατα44.  Ειδικά στα 

οικονοµικά των κοµµάτων, οι ίσες ευκαιρίες των κοµµάτων δεν απειλούνται µόνο από τους 

άνισους και άδικους όρους παροχής των κρατικών πόρων, αλλά και από τους 

αναποτελεσµατικούς ή και απόντες κανόνες και ελέγχους της ιδιωτικής χρηµατοδότησης45. 

Τον κοµµατικό ανταγωνισµό (δέον να) διέπει και η αρχή της ελεύθερης και ανόθευτης 

εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης (αρ. 52 Συντ.), κατά την οποία τα κρατικά όργανα 

οφείλουν να «απέχουν τα ίδια από ενέργειες εκβιαστικές ή καλπονοθευτικές» αλλά και να 

αντιµετωπίζουν τις προερχόµενες από τρίτους προσβολές, τόσο διαρκούσης της διεξαγωγής 

των εκλογών όσο και κατά την προεκλογική περίοδο46. 

 

Α. 4. Το δίκαιο των πολιτικών κοµµάτων και ο ρόλος της νοµολογίας 

 

Οι ρυθµίσεις για τα κοµµατικά οικονοµικά, ως µέρος της νοµοθεσίας για τα πολιτικά 

κόµµατα, κωδικοποιηµένης ή µη, συνιστούν την αµεσότερη µορφή κρατικής παρέµβασης 

στον κοµµατικό ανταγωνισµό47. Το δίκαιο των πολιτικών κοµµάτων παρουσιάζει ιδιοµορφίες 

δογµατικού, κοινωνιολογικού και µεθοδολογικού περιεχοµένου, µολονότι δε µπορεί να 

θεωρηθεί πλήρως αυτόνοµος κλάδος, καθώς η κοµµατική δραστηριότητα εµπίπτει και σε 

άλλους, όπως το ιδιωτικό, ποινικό, διοικητικό, συνταγµατικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο48. Η 

φύση του είναι «ετερογενής», µισή πολιτική, µισή νοµική. Παραµένει πολιτικό δίκαιο παρά 

την νοµικοποίηση της πολιτικής ζωής, όπως αποδεικνύεται από τις έντονες πολιτικές 

επιρροές στις σχετικές νοµικές σταθµίσεις49. Το παραπάνω φαίνεται και από την συνήθως 

εµπειρική ad hoc διαµόρφωση του, ως άµεση απάντηση σε προκύψαντα προβλήµατα 

                                                           
42

  Θ.Ξηρός, Ζητήματα δικαίου των πολιτικών κομμάτων, 2010 σ. 269, Ε.Βενιζέλος, Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου,  2008, 

σ.447, Δ. Τσάτσος, Εσωκομματική δημοκρατία, 2008, σ 51-52,  Γ. Παπαδημητρίου, Δίκαιο των πολιτικών κομμάτων, 1994,σ. 48, 

Κ. Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο, 2003, σ. 275 

43
Δ. Ράικος, Διαφάνεια του πολιτικού χρήματος και χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων, πηγή: www.panteion.gr  σ. 5 

44
  Ibidem 

45
  Δ. Τσάτσος, Εσωκομματική δημοκρατία, 2008, σ 51-52 

46
 Κ. Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο, 2003, σ. 427-428, και γενικότερα Π. Πικραμένος, Η αρχή της ελεύθερης και ανόθευτης 

εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης, Αντ. Σακκουλα, 1993 
47

 W.Mueller, Parties and the institutional framework σε K.R. Luther/ F.Mueller-Rommel(ed.) Political parties in the New 

Europe. Political and analytical challenges, Oxford, 2005, σ. 262 
48

 Y .Poirmeur / D. Rosenberg. Droit des partis politiques, 2008 σ. 9 
49

  Ibid,  σ. 17-18 
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(φαινόµενα διαφθοράς) υπό την πίεση της κοινής γνώµης50.    

 Ο δικαστικός έλεγχος και η κοινή γνώµη αδυνατούν να εξαλείψουν το συντεχνιακό 

χαρακτήρα του δ.π.κ, που παράγεται από επαγγελµατίες της πολιτικής κυρίως για τον εαυτό 

τους και εµφορείται από τις κυρίαρχες πολιτικές αξίες και συµφέροντα51. Αξιοσηµείωτη είναι 

η µη συνοχή και πολλάκις ασάφεια και αµφισηµία του  πολυκανονιστικού  δ.π.κ, µάλλον 

επιθυµητή και από τα ίδια τα κόµµατα προς χάριν της αυτονοµίας τους52. Επιπλέον, το δ.π.κ 

τείνει να έχει όχι µόνο χαρακτήρα εξισωτικό και εγγυητικό για τα κόµµατα, αλλά συµβάλλει 

στον παραµερισµό των µικρών, νεοεισερχόµενων και κυρίως δυνητικά απειλητικών για το 

κοµµατικό συσχετισµό53.       

 Αναπόφευκτα, η θεµελιακά πολιτική φύση του δικαίου των πολιτικών κοµµάτων και 

ειδικά των ρυθµίσεων για τα οικονοµικά, καθιστά τον ρόλο του Συνταγµατικού και στην 

Ελλάδα Ανώτατου δικαστή ιδιαίτερα κρίσιµο στην ερµηνεία, διαµόρφωση και εφαρµογή 

των κανόνων του κοµµατικού ανταγωνισµού54. Τα ανώτατα δικαστήρια έχουν χαρακτηριστεί 

ως αρνητικοί νοµοθέτες, καθώς έχουν την εξουσία να ακυρώσουν τµήµατα της κοινής 

νοµοθεσίας, όταν διαπιστώσουν αντίθεση της προς συνταγµατικές διατάξεις, ενώ τα 

κρισιµότερα πεδία όπου κρίνεται ο βαθµός ανεξαρτησίας τους από την πολιτική εξουσία είναι 

το δίκαιο των πολιτικών κοµµάτων και η εκλογική νοµοθεσία55. Η νοµολογία των ανωτάτων 

δικαστηρίων, όπως και η κοινή γνώµη, επηρεάζει ουσιωδώς και καµιά φορά απροσδόκητα 

την διαµόρφωση και την εξέλιξη του συστήµατος κοµµατικής χρηµατοδότησης56, ειδικά όταν 

οι αποφάσεις ευνοούν τα µικρά και νεοεισερχόµενα κόµµατα57. Τα Ανώτατα ∆ικαστήρια 

δύνανται να λειτουργήσουν ως αντίβαρα58 στην  αυτονοµία των κοµµάτων να θεσπίζουν µε 

όρους καρτέλ ιδιωφελείς κανόνες59. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται και ο κίνδυνος 

από τον δικαστικό ακτιβισµό να υποκατασταθεί η δηµοκρατικά νοµιµοποιηµένη νοµοθετική 

εξουσία από τους δικαστές, ειδικά στο ευαίσθητο αυτό πεδίο της νοµοθεσίας 60.  

 Η επίδραση της νοµολογίας των ανωτάτων δικαστηρίων είναι εντονότερη σε Γαλλία 

                                                           
50

  Ibid,  σ. 9 
51

  Ibid,  σ. 18-19 
52

  Ibid,  σ. 17-18 
53

  Ibid,  σ.18-19 

54
  Ibid,  σ.159 

55
 W.Mueller, Parties and the institutional framework, 2005, σ. 257 

56
 K-H Nassmacher. The funding of party competition, 2009,  σ.  302 

57
 K-H Nassmacher. The funding of party competition, 2009,  σ.  325 

58
  H.-H. von Arnim, The development of political Parteienfinanzierung: Zwischen Notwendigkeit und Missbrauch. Alte Problem 

und neue Entwicklungen, 2004, σ.86 και επ. και M. Koss, Die Konvergez von Parteienfinanzierungsregimes in Westeuropa, 

2008, σ.70  

59
  R. Katz/ P.Mair. The cartel party: A restatement, Perspectives on politics, Vol.7, No. 4, December 2009, σ. 759 

60
 I.van Biezen, Constitutionalizing party democracy,  2009,  σ. 21-22 
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και Γερµανία, όπου είναι αυξηµένος και ο δικαστικός ακτιβισµός61. Στην Γερµανία, το 

Συνταγµατικό ∆ικαστήριο έχει συµβάλει τόσο στην ερµηνεία των κανόνων, όσο και 

διαµόρφωση στην πράξη του δικαίου του κοµµατικού ανταγωνισµού µε σειρά αποφάσεων 

για την χρηµατοδότηση ιδρυµάτων, την εκλογική και τακτική χρηµατοδότηση, τα 

«κατώφλια», τα απόλυτα και σχετικά όρια χρηµατοδότησης σε σχέση µε την κοινωνική 

ρίζωση των κοµµάτων κ.α., που έχουν οδηγήσει συχνά στην αναθεώρηση του νόµου περί 

κοµµάτων
62. Το γερµανικό οµοσπονδιακό δικαστήριο σε γενικές γραµµές έχει προστατέψει 

τα µικρά κόµµατα από τις εις βάρος τους νοµοθετικές πρωτοβουλίες των µεγάλων του 

κοµµατικού συστήµατος63. Σηµαντική, αν και µικρότερη από την Γερµανία, είναι η επιρροή 

και δεσµευτικότητα των αποφάσεων του Συνταγµατικού Συµβουλίου στη Γαλλία επίσης για 

την ισότητα ευκαιριών των κοµµάτων64. Ο έλληνας δικαστής, όπως θα εξετάσουµε 

παρακάτω, είναι µάλλον πιο εφεκτικός στην διαπίστωση της αντισυνταγµατικότητας των 

διατάξεων του νόµου περί κοµµάτων.       

 Από µεθοδολογική σκοπιά, η µελέτη δικαίου των πολιτικών κοµµάτων οφείλει να 

είναι διεπιστηµονική λόγω της πολιτικής φύσης του αντικειµένου65 χωρίς αυτό να 

µεταφράζεται σε κανονιστική χαλαρότητα66. Έτσι πρέπει να µελετάται λαµβανοµένης υπόψη  

της εξελικτικής του δυναµικής µε την διαφωτιστική συνδροµή της πολιτικής και ιστορικής 

επιστήµης
67, µε έµφαση όχι τόσο στα κοµµατικά καταστατικά, αλλά στη συνάφεια των 

κοµµάτων µε το κράτος68.   

 

 

 

 

                                                           
61

 W.Mueller, Parties and the institutional framework, 2005, σ. 259 
62

 Χαρακτηριστική είναι η απόφαση της 9 Απριλίου 1992 ( BVerfGE,85,264) που άνοιξε το δρόμο για την τακτική κρατική 

χρηματοδότηση των κομμάτων, μικτή και ανάλογη με την ιδιωτική, η οποία θεσμοποιήθηκε με την αναθεώρηση του νόμου 

περί κομμάτων το 1994 ενώπιον του κινδύνου διαιώνισης των σκανδάλων,  U. von Alemann/T. Spier, Die deutschen Parteien 

unter veraenderten Rahmenbedingungen σε: Andersen U. (Hrsg). Parteien in Deutschland. Krise oder wandel? , Wochenschau 

Verlag, 2009, σ. 48-49, H.-H. von Arnim, The development of political parteienfinanzierung, 2004, σ. 86 και επ, Κ.- Η. 

Nassmacher, Parteienfinanzierung σε: Andersen U/ Woyke W (Hrsg.) Handwoerterbuch des politischen Systems der 

Bundesrepublik Deutschland, 6e Auflage, VS Verlag fuer Sozialwissenschaften 2009, σ. 520, M. Ruettgers, Parteienfinanzierung 

und Bundesverfassungsgericht (Studienarbeit), GRIN, 2007, σ. 21-24 

 
63

 W.Mueller, Parties and the institutional framework, 2005, σ. 259 
64

 Y .Poirmeur / D. Rosenberg. Droit des partis politiques, 2008 σ. 129, N. Tolini, Le financement des partis politiques, Dalloz, 

2007, σ. 43,44 
65

 Y .Poirmeur / D. Rosenberg. Droit des partis politiques, 2008 σ. 16 
66

 M. Morlok (mit. J. Krueper/ S. Rossner), Parteienfinanzierung im demokratischen Rechtsstaat. Reformmoeglichkeiten der 

Gewaehrung staatlicher Leistungen an politische Parteien, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009, σ. 47 κα επ. 
67

 Y .Poirmeur / D. Rosenberg. Droit des partis politiques, 2008 σ.19 
68

   Ibid,  σ.16-17 
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 Α. 5.  Τα οικονοµικά των κοµµάτων από την σκοπιά της πολιτικής επιστήµης 

 

Η µελέτη των οικονοµικών των κοµµάτων αποτελεί υποπεδίο της πολιτικής 

επιστήµης
69. Η πολιτική επιστήµη εστιάζει στην αποδοτική εφαρµογή των ρυθµίσεων για τα 

οικονοµικά των κοµµάτων προσπαθώντας να ανεύρει καλύτερες. Τα πορίσµατα της πολιτικής 

επιστήµης µπορούν να βοηθήσουν τόσο το  νοµοθέτη όσο και το δικαστή, αναδεικνύοντας τα 

ρυθµιστέα ζητήµατα και τις ατελέσφορες επιλογές και συµβάλλοντας στην κριτική των 

ολιγαρχικών και εκφυλιστικών τάσεων του κοµµατικού και πολιτικού συστήµατος. Τα 

τελευταία χρόνια η πολιτική επιστήµη εστιάζει στις αρνητικές µεταλλαγές που υφίστανται τα 

κόµµατα στο εσωτερικό τους και στις σχέσεις τους µε το κράτος. Για τους πολιτικούς 

επιστήµονες διεθνώς, η κρατική παρέµβαση, ρυθµιστική ή παροχική, στα κοµµατικά 

οικονοµικά αποτελεί µία από τις κύριες όψεις του µετασχηµατισµού των σχέσεων κράτους 

και κοµµάτων. Ο πρωταρχικός προβληµατισµός των πολιτικών επιστηµόνων αφορά στην 

κρατικοποίηση
70 των κοµµάτων λόγω της παρέµβασης του κράτους στα οικονοµικά τους, µε 

αποτέλεσµα την  περαιτέρω απώλεια του διαµεσολαβητικού ρόλου µεταξύ κοινωνίας και 

κράτους και την µετατροπή τους σε κρατικούς µηχανισµούς. Επιπλέον, αντικείµενο 

ειδικότερου προβληµατισµού αποτελεί η υπόθεση εάν η κρατικοποίηση αυτή µεταφράζεται 

σε οργάνωση και λειτουργία του κοµµατικού συστήµατος µε όρους καρτέλ, ήτοι ευνοϊκούς 

για τα µεγάλα και ήδη εδραιωµένα κόµµατα (καρτελοποίηση).    

 Η σχέση αλληλεξάρτησης κοµµάτων και κράτους µέχρι πρόσφατα είχε υποτιµηθεί 

καθώς ο δεσµός παραδοσιακά ήταν ευκαιριακός, προσωρινός και χαλαρός
71. Όπως 

σηµειώνεται
72,  τα κόµµατα στο σύγχρονο καπιταλιστικό κράτος είναι τα υλικά 

αποτελέσµατα της ισορροπίας µεταξύ των δύο λειτουργιών, της κοινωνικής 

αντιπροσώπευσης και της νοµιµοποιηµένης άσκησης των κρατικών πολιτικών. Αυτή η 

ισορροπία µεταβάλλεται από το 199073 σε βάρος της πρώτης λειτουργίας, αποτελώντας τη 

βασική όψη της κρίσης του κοµµατικού φαινοµένου74. Τα κόµµατα καταναλώνουν όλο και 

περισσότερους πόρους75 και αδυνατώντας να τους συγκεντρώσουν από την κοινωνία76 

                                                           
69

 K-H Nassmacher. The funding of party competition, 2009,  σ.  31 
70

  Από τους πρώτους που αναφέρθηκαν στην κρατικοποίηση των κομμάτων είναι ο Γ. Ανιόλι στο Ο μετασχηματισμός της 

δημοκρατίας, Επίκουρος, 1972, όπου μελετά το ρόλο κυρίως των γερμανικών  κομμάτων σε περιβάλλον έντονης νομικής 

θεσμοποίησης των κομμάτων 

71
  I. van Biezen, State Intervention in Party Politics, 2008, σ.340  

72
 Χ. Βερναρδάκης, Πολιτικά κόμματα, εκλογές και κομματικό σύστημα, Σακούλα, 2011,σ. 185 

73
  Ibid,  σ. 187 

74
  Μ. Σπουρδαλάκης, Το κομματικό φαινόμενο: Εξέλιξη και συγκυρία. σε Δ. Τσάτσος/ Ξ. Κοντιάδης (επιμ.), Το μέλλον των 

πολιτικών κομμάτων, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Παπαζήση, 2003, σ.46 

75
  H.-H. von Arnim, The development of political Parteienfinanzierung, 2004,σ.84-85 
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(εθελοντική κοµµατική εργασία, µικρές και µαζικές εισφορές µελών ή δωρεές 

συµπαθούντων) στρέφονται αναγκαστικά και προς το κράτος για να επιβιώσουν 77. 

 Ειδικά στις νέες δηµοκρατίες, όπως η Ελλάδα, οι ρυθµίσεις για την κρατική 

χρηµατοδότηση επήλθαν αµέσως µετά την δηµοκρατική µετάβαση, οδηγώντας στην 

ενδυνάµωση των οικονοµικών δεσµών κράτους και κοµµάτων εξ υπαρχής εις βάρος της 

σχέσεις κοµµάτων και κοινωνίας78. Τα κόµµατα, λοιπόν, χάνουν τις ικανότητες έκφρασης 

κοινωνικών (ταξικών) συµφερόντων, που παραδοσιακά διατηρούσαν ως διαµεσολαβητές79 

µεταξύ κράτους και κοινωνίας και συλλογικοί διανοούµενοι80. Αντίθετα, η εξασθένηση της 

κοινωνικής µαζικής χρηµατοδότησης δείχνει να υποκαθίσταται ακόµη περισσότερο από την 

πλουτοκρατική ιδιωτική χρηµατοδότηση (µεγάλες δωρεές, τραπεζικός δανεισµός),  που όσο 

µένει αρρύθµιστη ή οι ρυθµίσεις της ανεφάρµοστες, συµβάλλει στην εξάρτηση των 

κοµµάτων από το µεγάλο κεφάλαιο81. Η κρατική χρηµατοδότηση και η εκτεταµένη κρατική 

ρύθµιση της, σε συνδυασµό πάντα µε τη χρήση νέων τεχνολογιών και την εξειδικευµένη 

επαγγελµατικοποίηση της πολιτικής82, έχουν συµβάλει στον µετασχηµατισµό των κοµµάτων 

από παραδοσιακά ιδιωτικές ενώσεις και συλλογικότητες µε δηµόσιο σκοπό, σε δηµόσιους 

οργανισµούς/υπηρεσίες83 παραρτήµατα των κρατικών θεσµών84. Τα κόµµατα, λοιπόν από 

διχαστικά για την κοινωνία και επικίνδυνα για το κράτος έγιναν απαραίτητα85.    

 Αυτό βέβαια συνεπάγεται, την περαιτέρω οικονοµική και θεσµική εξάρτηση τους 

από το κράτος86, αφού βασίζουν την οικονοµική τους ασφάλεια στους κρατικούς πόρους 

ανάλογα µε την εκλογική τους εµπέδωση87. Η προϊούσα κρατικοποίηση των κοµµάτων 

οδηγεί πέραν της αποκοινωνικοποίησης τους88 και στην περαιτέρω αυτονόµηση και 

αυτοαναφορικότητα του πολιτικού πεδίου89, στην οµοιογένεια των κοµµάτων90, εντείνοντας  
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Utilities, Party Politics 10/2004, σ. 706 

78
 I. van Biezen, Political Parties as Public Utilities, 2004, σ. 711 

79
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έτσι την κρίση αντιπροσώπευσης91.       

 Πάντως, το γεγονός ότι τα κόµµατα επηρεάζονται και προσαρµόζονται στους 

κρατικούς πόρους και κανόνες δε σηµαίνει ότι καθίστανται εξωγενή αντικείµενα σε σχέση µε 

το κράτος, αλλά παραµένουν και υποκείµενα92, καθώς τα ίδια στο βαθµό που κυβερνούν, 

συµµετέχουν στη διαµόρφωση των σχετικών νοµοθετικών πλαισίων και τη διάθεση των 

κρατικών πόρων. Όπως τονίζει ο Μ. Σπουρδαλάκης, τα πολιτικά κόµµατα παραµένουν 

ενεργοί και καθοριστικοί παράγοντες του πολιτικού συστήµατος και όχι εξαρτήµατα της 

κρατικής εξουσίας 93. Άλλωστε, για κάποιους πολιτικούς επιστήµονες94, η µερική οικονοµική 

εξάρτηση των κοµµάτων από το κράτος δεν συνεπάγεται αναγκαστικά την απώλεια του 

χαρακτήρα των κοµµάτων ως ιδιωτικών και εθελοντικών οργανισµών.   

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κριτική συζήτηση στην πολιτική επιστήµη για 

µια ειδικότερη όψη της κρατικοποίησης των κοµµάτων µε επίδραση στους όρους διεξαγωγής 

του πολιτικού ανταγωνισµού. Αυτή είναι γνωστή ως καρτελοποίηση
95 των κοµµάτων. Η 

έννοια του κόµµατος καρτέλ εισήχθη από τους Katz και Mair96 για να περιγράψει ένα 

σύστηµα οµοειδών και κρατικοποιηµένων κοµµάτων, µε οργανωτικά όµως χαρακτηριστικά  

ακόµη των µαζικών κοµµάτων
97, που λόγω της δαπανηρής δραστηριότητάς τους 

(επαγγελµατοποίηση και εκλογικές εκστρατείες κλίµακας κεφαλαίου) εξαρτούν την 

διατήρηση των προνοµιακών θέσεών τους για την άσκηση της πολιτικής εξουσίας από την 

πρόσβαση στο δηµόσιο χρήµα98. Τα κόµµατα καρτέλ, ως εδραιωµένοι κρατικοί δρώντες(state 

agents), η επιβίωση των οποίων εξαρτάται από την ικανότητα τους να ασκήσουν 

κυβερνητικές εξουσίες99, επιδιώκουν να παραγκωνίσουν ή ακόµα και να αποκλείσουν τους 

µικρούς και νεοεισερχόµενους από τον κοµµατικό ανταγωνισµό100. Για τους θιασώτες της 

θεωρίας της καρτελοποίησης, αυτό επιτυγχάνεται κυρίως µέσω της κατανοµής της κρατικής 
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χρηµατοδότησης µε κριτήριο τις προηγούµενες εκλογικές επιδόσεις των κοµµάτων και πολύ 

περισσότερο µε τη θέσπιση ορίων, «κατωφλιών» για την πρόσβαση στην κρατική 

χρηµατοδότηση. Τα κόµµατα καρτέλ λοιπόν προσπαθούν να περιφρουρήσουν τη θέση τους 

µε όρους ολιγοπωλίου
101 και συνεργάζονται (collusion) παραµερίζοντας τις όποιες 

ιδεολογικές τους διαφορές102, προκειµένου να θεσπίσουν τη σχετική νοµοθεσία  µε τη 

βοήθεια πάντα των βουλευτών τους103. Έτσι δεν είναι απίθανο, χαρακτηριστικά κόµµατος 

καρτέλ να αποκτούν και µικρά κόµµατα, που λαµβάνουν κρατική χρηµατοδότηση104, ειδικά 

σε πολιτικά συστήµατα µε παράδοση συνεργασιών105.     

 Για άλλους πολιτικούς επιστήµονες106, η θεώρηση αυτή είναι υπερβολική και οι 

ρυθµίσεις για τα οικονοµικά των κοµµάτων και ειδικά για την κρατική χρηµατοδότηση δεν 

διαστρεβλώνουν τα αποτελέσµατα του κοµµατικού ανταγωνισµού εις βάρος των µικρών και 

νεοεισερχόµενων. Τουναντίον τους κρατούν στη ζωή. Ειδικότερα, δίδεται έµφαση στην 

συναινετική διαµόρφωση των κανόνων κοµµατικής χρηµατοδότησης, ειδικά στις 

εδραιωµένες δηµοκρατίες107. Ωστόσο, όπως έχουν τονίσει πρόσφατα οι θεµελιωτές της 

θεώρησης, δεν είναι απίθανη η ανατροπή του εκλογικού αποτελέσµατος ακόµη και µε την 

ύπαρξη καρτέλ κοµµατικής νοµοθεσίας. Όµως, αυτό που πρέπει να εξεταστεί είναι αν όντως 

αλλάζουν οι κρατικές πολιτικές µε την ανατροπή του εκλογικού αποτελέσµατος108. Με άλλα 

λόγια, καθώς οι πολιτικοί στόχοι γίνονται αυτοαναφορικοί (self refential), ο κοµµατικός 

ανταγωνισµός παύει να αντανακλά πραγµατικά διακυβεύµατα109.    

 Σε κάθε περίπτωση, η καρτελοποίηση δεν αποτελεί ένα φαινόµενο αναπόδραστο για 

τον κοµµατικό ανταγωνισµό, ενώ διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα.  Η ιδιοτελής χρήση 

από τα κόµµατα του κρατικού χρήµατος υπάρχει πάντα ως κίνδυνος και ως έµφυτο 

χαρακτηριστικό του κοµµατικού ανταγωνισµού110. Τα κρατικοποιηµένα κόµµατα-καρτέλ ως 

ένα µόνο βαθµό µπορούν να ελέγξουν τον κοµµατικό ανταγωνισµό δηλαδή να αποκλείσουν 

πλήρως τους πολιτικούς ανταγωνιστές, όχι µόνο κόµµατα αλλά και νέα κινήµατα 111. Όπως 
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τονίζει ο K-H Nassmacher, ναι µεν τα µεγάλα κόµµατα ως συννοµοθέτες παρέχουν την 

κρατική χρηµατοδότηση κυρίως για τον εαυτό τους, ωστόσο άθελα τους (unintended) 

ευνοούν νεοεισερχόµενα και µικρά κόµµατα112. Άλλωστε, όταν τα κατεστηµένα κόµµατα 

επιχειρούν να αδικήσουν µικρούς και νεοεισερχόµενους, εµπόδιο αποτελούν τα 

δηµοψηφίσµατα, οι δικαστικές αποφάσεις και η πολιτική αναγκαιότητα (συνεργασίες)113. 

 Έτσι, παρατηρείται ότι σε χώρες µε παράδοση κυβερνητικών συνεργασιών η  

κρατική χρηµατοδότηση είναι υψηλότερη και πιο γενναιόδωρη για µικρά και νέα κόµµατα114. 

Αντίθετα, σε χώρες όπου κυβερνούν συµπαγείς κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες η κρατική 

ενίσχυση στα κόµµατα και τους υποψηφίους είναι συνήθως πτωχή115.   

 Ακόµη και αν δεχθούµε την άποψη ότι δεν υπάρχει ένα απόλυτα δίκαιο σύστηµα 

κοµµατικής χρηµατοδότησης116, οι ρυθµίσεις κυρίως για την κρατική χρηµατοδότηση των 

κοµµάτων δύνανται να συµβάλλουν ουσιωδώς στον µετριασµό ή στην επίταση του 

φαινοµένου της καρτελοποίησης. Για τον µετριασµό του φαινοµένου, επιπλέον προτείνονται, 

αφενός η στήριξη της ιδιωτικής χρηµατοδότησης µέσω της θέσπισης φορολογικών κινήτρων 

και την παροχή της κρατικής ανάλογα µε το ύψος της ιδιωτικής (matching funds)117. 

Αντίθετα, µάλλον αντενδείκνυνται προτάσεις για αναγόρευση της κρατικής χρηµατοδότησης 

σε υποχρεωτική και αποκλειστική πηγή πόρων των κοµµάτων118. 

 

Α. 6.  Η χρησιµότητα της συγκριτικής µελέτης των ρυθµίσεων για τα κοµµατικά 

οικονοµικά  

 

  Οι κρατικές ρυθµίσεις των κοµµατικών οικονοµικών είναι κοινός τόπος για τις  

σύγχρονες φιλελεύθερες δηµοκρατίες, εδραιωµένες και νεότερες. Μαζί µε την 

διεπιστηµονική προσέγγιση του πεδίου των νοµικών ρυθµίσεων των κοµµατικών 

οικονοµικών είναι ωφέλιµο να προστρέχουµε και στα δεδοµένα από άλλες έννοµες τάξεις. Η 

ξεχωριστή µνεία στο συγκριτικό δίκαιο δεν υποδηλώνει πρόθεση για εξαντλητική συγκριτική 

παρουσίαση και ανάλυση του γερµανικού και γαλλικού δικαίου µε το ελληνικό, αλλά 

προσπάθεια να δοθεί έµφαση σε πτυχές και των δύο νοµοθεσιών που σε ικανό βαθµό 

παρουσιάζουν κοινά σηµεία µε τα κρισιµότερα ζητήµατα της αντίστοιχης ελληνικής . 
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 Σχετικά µε την επιλογή των δύο δυτικοευρωπαϊκών  χωρών  πρέπει εξαρχής να 

τονισθεί ότι κανένα από τα δύο θεσµικά πλαίσια δεν  αντιµετωπίζεται συνολικά  ως πρότυπο, 

αφού και µε τις  δύο χώρες µοιραζόµαστε ήδη κοινές ή παρεµφερείς ρυθµίσεις. Κρισιµότεροι 

λόγοι επιλογής είναι  η γλωσσική προσβασιµότητα, η µακρόχρονη, συνολική επιρροή του 

γερµανικού και γαλλικού δηµοσίου δικαίου στο ελληνικό, αλλά και το γεγονός ότι και οι δύο 

χώρες µε εδραιωµένα δηµοκρατικά πολιτικά συστήµατα, λόγω οικονοµικού και 

πληθυσµιακού µεγέθους, αντιµετώπισαν από νωρίς (στην περίπτωση της Γερµανίας) και 

οξύτερα (ειδικά στη Γαλλία) τα προβλήµατα της αθέµιτης παρείσφρησης των οικονοµικών 

συµφερόντων στον κοµµατικό ανταγωνισµό αλλά και την αδυναµία υλικής επιβίωσης των 

κοµµάτων. Ωστόσο σε κάθε µία από τις δύο συγκρινόµενες χώρες ενυπάρχουν κάποιες 

ρυθµίσεις επί κρίσιµων ζητηµάτων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν µεµονωµένα ως 

πρότυπα, καθώς υποδηλώνουν µεγαλύτερη νοµοθετική επιµέλεια και αποφασιστικότητα.  

Η Γερµανία χαρακτηρίζεται ως κοµµατική δηµοκρατία
119 µε σχετικό 

πολυκοµµατισµό
120, ενώ η κουλτούρα νοµικοποίησης των κοµµάτων ξεκινά ήδη από την 

εποχή της Βαϊµαρης121.  Στη Γερµανία, λοιπόν η νοµοθεσία για τα κόµµατα παίζει πολύ 

σηµαντικό ρόλο στον πολιτικό ανταγωνισµό
122, καθώς ειδικά µε την ίδρυση της 

Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας έγινε προσπάθεια για τον νοµικό περιορισµό της εξουσίας των 

κοµµάτων και τη θέσπιση ισότιµού πλαισίου  για τον κοµµατικό ανταγωνισµό123. Έτσι 

δίδεται έµφαση στις διατάξεις για την εσωκοµµατική δηµοκρατία και την διαφάνεια της 

κοµµατικής χρηµατοδότησης124. Ο νόµος περί κοµµάτων (Parteiengesetz) ρυθµίζει συνολικά 

την κοµµατική δραστηριότητα και χαρακτηρίζεται ως ο πληρέστερος στην Ευρώπη125. 

Βέβαια όπως τονίζει ο Koss, η υπεροχή του γερµανικού νοµικού πλαισίου δεν συνεπάγεται 

αυτόµατα και χαµηλά επίπεδα διαφθοράς και πρέπει να ληφθεί υπόψη η πραγµατική 

δυνατότητα εφαρµογής του126. Η κοµµατική χρηµατοδότηση ωστόσο αποτελεί το θέµα του 

δικαίου των πολιτικών κοµµάτων µε την µεγαλύτερη επεξεργασία127, στην οποία όµως έχει 

συµβάλλει καθοριστικά και η νοµολογία του Ανώτατου Οµοσπονδιακού ∆ικαστηρίου. Σε 
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κάθε περίπτωση, δεν λείπει και η κριτική ότι η ισχύουσα νοµοθεσία χρήζει µεταρρύθµισης128. 

 Η Γαλλία από την άλλη, δεν συγκαταλέγεται στις πρωτοπόρες ευρωπαϊκές χώρες 

(Γερµανία και Μ. Βρετανία) στη ρύθµιση των κοµµατικών οικονοµικών, αφού η ιδέα της 

κρατικής παρέµβασης  στα οικονοµικά των κοµµάτων είτε µε τη µορφή της ρύθµισης, είτε µε 

τη µορφή της παροχής  παρέµενε περιθωριακή στη Γαλλία για χρόνια129. Συνολικά το δίκαιο 

των πολιτικών κοµµάτων στην Γαλλία είναι ελλειµµατικό και διάσπαρτο σε διαφορά 

νοµοθετήµατα ανά κλάδο του δικαίου130. Ο Γάλλος νοµοθέτης, από την αρχή προσπάθησε να 

ρυθµίσει την κοµµατική δραστηριότητα, χωρίς όµως να διαµορφώσει ένα ασφυκτικό θεσµικό 

πλαίσιο για τα κόµµατα εν αντιθέσει µε τη Γερµανία131, προσπαθώντας να αφήσει 

περισσότερη αυτονοµία στα κόµµατα132. Η νοµοθετική προσπάθεια εντάσσεται στο πλαίσιο 

της ηθικοποίησης της πολιτικής ζωής (moralisation de la vie politique)133, που ξεκίνησε στα 

τέλη της δεκαετίας του 1980. Ο οργανικός νόµος για την οικονοµική διαφάνεια της πολιτικής 

ζωής (transparence de la vie politique) θεσπίστηκε στις 11 Μαρτίου του 1988 και µαζί µε τον 

Εκλογικό Κώδικα, αποτελεί το βασικό νοµοθέτηµα για τα κόµµατα. Ο νόµος αυτός ρυθµίζει 

κυρίως την χρηµατοδότηση των κοµµάτων134 και έχει υποστεί αρκετές µεταρρυθµίσεις, 

πειραµατισµούς και διορθώσεις135, ενώ σε µεγάλο βαθµό έχει διαµορφωθεί από την 

νοµολογιακή ερµηνεία
136. Έτσι, από την γαλλική θεωρία εύλογα επισηµαίνεται η 

αναγκαιότητα ενοποίησης και κωδικοποίησης του δικαίου των κοµµάτων137.  Σχετικά µε την 

κρατική χρηµατοδότηση, αυτή εντάσσεται στις προνοιακές λειτουργίες που οφείλει να 

ασκήσει το κράτος138 και πρέπει να διέπεται από την ισότητα των ευκαιριών και την 

διαφάνεια
139. Αξιοσηµείωτες όψεις του γαλλικού συστήµατος, οι οποίες θα αναλυθούν, είναι 

η απαγόρευση δωρεών από νοµικά πρόσωπα και ο έλεγχος των οικονοµικών από Ανεξάρτητη 

∆ιοικητική Αρχή140.        

 Συνοπτικά, θα αντιπαραβληθεί και το ρυθµιστικό πλαίσιο για τα ευρωπαϊκά κόµµατα 
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που εντάσσεται και στην ελληνική έννοµη τάξη και αφορά έµµεσα το ελληνικό πολιτικό 

σύστηµα. Κατά το άρθρο 191 της Συνθ.Ε.Κ, κανόνα–πλαίσιο για ευρωπαικά πολιτικά 

κόµµατα
141, τα πολιτικά κόµµατα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελούν σηµαντικό παράγοντα για 

την ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση συµβάλλοντας στη δηµιουργία ευρωπαϊκής 

συνείδησης, στην (δηµοκρατική) έκφραση της πολιτικής βούλησης των πολιτών της Ένωσης, 

στην νοµιµοποίηση και έλεγχο των  ενωσιακών πολιτικών142. Ενόψει τούτου, θεσπίστηκε ο 

Κανονισµός (ΕΚ) 2004/2003 προκειµένου να τεθούν βασικοί συστηµατοποιηµένοι κανόνες 

περί των πολιτικών κοµµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ιδίως για την χρηµατοδότησή τους (αρ. 

1 Κανονισµού).          

 Για την οργανωτική οικονοµία του κειµένου, η αντιπαραβολή µε το γερµανικό, το 

γαλλικό δίκαιο και τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα, γίνεται σε κάθε θεµατική ξεχωριστά 

µετά την παρουσίαση και το σχολιασµό του ελληνικού δικαίου. Σηµειωτέον, ότι το 

µεγαλύτερο µέρος της βιβλιογραφίας, ειδικά της γερµανικής, δεν είναι αµιγώς νοµική αλλά 

εντάσσεται στην συνολικότερη µελέτη του πολιτικού και κοµµατικού συστήµατος. 
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Β. Τα προαπαιτούµενα της κοµµατικής χρηµατοδότησης. Τα  

πολιτικά κόµµατα ως βασικοί λήπτες του πολιτικού χρήµατος και η 

νοµική αντιµετώπιση τους 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό σηµειώνονται οι βασικές νοµικές όψεις των πολιτικών κοµµάτων 

ενόψει την κεντρικής τους θέσης στο εξεταζόµενο νοµοθέτηµα. Τα πολιτικά κόµµατα 

αποτελούν τα βασικά υποκείµενα του πολιτικού ανταγωνισµού και ειδικά σε ένα 

κοινοβουλευτικό σύστηµα όπως το ελληνικό. Η ρυθµιστική και παροχική παρέµβαση του 

έλληνα νοµοθέτη στην οικονοµική πλευρά του πολιτικού ανταγωνισµού δεν θα µπορούσε 

παρά να εστιάσει στα κόµµατα143. Έτσι, είναι αυξηµένη η σηµασία τους και για το νόµο 

3023/2002. Τα κόµµατα είναι οι βασικοί  λήπτες του κρατικού χρήµατός, ενώ και στο πεδίο 

της ιδιωτικής χρηµατοδότησης έχουν πρωτεύοντα ρόλο σε σχέση µε τα πρόσωπα των 

υποψηφίων. Αναγκαστικά, και οι ρυθµίσεις για τη δηµοσιότητα, τον έλεγχο και τις κυρώσεις 

σχετικά µε το πολιτικό χρήµα αφορούν κυρίως στα κόµµατα.  

Ωστόσο, στον νόµο δεν ρυθµίζεται παρά σε γενικές γραµµές η νοµική φύση και η 

νοµική προσωπικότητα του κόµµατος. Ειδικότερα, η απόφανση για την κατάλληλη νοµική 

φύση του πολιτικού κόµµατος αδιαµφισβήτητα επηρεάζει τον τρόπο σύστασης, οργάνωσης 

και διάλυσής του,  τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα σε σχέση µε το κράτος, τα µέλη και 

τους τρίτους. Ο προσδιορισµός της νοµικής φύσης των πολιτικών κοµµάτων είναι ιδιαίτερα 

κρίσιµος και χρήσιµος ειδικά για το πεδίο της κοµµατικής χρηµατοδότησης, λόγω των 

αυξηµένων υποχρεώσεων που θέτουν η χρηστή διαχείριση και ο διαφανής έλεγχος εσόδων 

και δαπανών144. Ο προβληµατισµός για τον νοµικό προσδιορισµό του κόµµατος εκτείνεται 

και στη δυνατότητα των κοµµάτων να λαµβάνουν κρατική χρηµατοδότηση χωρίς να σέβονται 

στοιχειώδεις δηµοκρατικές αρχές145. 

 

 Β. 1.  Τα πολιτικά κόµµατα ως κύριοι λήπτες της κρατικής ενίσχυσης 

  

Το ελληνικό κράτος  χρηµατοδοτεί τα κόµµατα, κατά τη ρητή συνταγµατική επιταγή, 

καθώς αυτά είναι οι βασικοί πολιτικοί και εκλογικοί ανταγωνιστές στα κοινοβουλευτικά 
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συστήµατα
146. Αντίθετα, στις χώρες µε προεδρικά συστήµατα (π.χ. Η.Π.Α.), οι υποψήφιοι για 

την προεδρία  λαµβάνουν κατά κύριο λόγο την κρατική εκλογική χρηµατοδότηση147. Στα 

ηµιπροεδρικά, όπως η Γαλλία, οι κρατικές ενισχύσεις κατευθύνονται και στους υποψηφίους 

και στα κόµµατα148. Η ρητή συνταγµατική επιταγή για ενίσχυση των κοµµάτων δεν σηµαίνει 

ότι ο κοινός νοµοθέτης αδυνατεί να χρηµατοδοτήσει αυτοτελώς, κατά τα διεθνή πρότυπα149, 

και οργανώσεις πέραν του κοµµατικού πυρήνα, όπως οι κοµµατικές νεολαίες, τα 

επιµορφωτικά ινστιτούτα, ο κοµµατικός τύπος ή και η κοινοβουλευτική έκφραση του 

κόµµατος, η κοινοβουλευτική οµάδα150. Όµως, ο έλληνας κοινός νοµοθέτης επέλεξε να 

χρηµατοδοτήσει αυτοτελώς επιπλέον µόνο τα κοµµατικά κέντρα ερευνών και επιµόρφωσης, 

όπως θα δούµε στην συνέχεια. Ένα ακόµη χαρακτηριστικό του ελληνικού συστήµατος 

κρατικής κοµµατικής χρηµατοδότησης είναι ότι οι ενισχύσεις γίνονται µόνο σε εθνικό-

κεντρικό επίπεδο, δηλαδή δεν προβλέπεται αυτοτελής κοµµατική χρηµατοδότηση των 

τοπικών κοµµατικών οργανώσεων151, επιλογή που συµβάλλει στην υπερανάπτυξη του 

κοµµατικού πυρήνα, δηλαδή στη συγκεντροποίηση και γραφειοκρατικοποίηση της εξουσίας 

µέσα στο κόµµα152.      

Στη Γερµανία προβλέπεται η αυτοτελής κρατική χρηµατοδότηση όχι µόνο της 

παραδοσιακής βασικής κοµµατικής οργάνωσης και των παρά τω κόµµατι επιµορφωτικών και 

ερευνητικών κέντρων
153, αλλά η χρηµατοδότηση και υλική υποστήριξη των 

κοινοβουλευτικών οµάδων154. Επίσης, χρηµατοδοτούνται από το κράτος οι κοµµατικές 

νεολαίες
155 και οι δηµοτικές οργανώσεις των κοµµάτων156. Επιπλέον, το συνολικό ποσό της 

κρατικής χρηµατοδότησης κατανέµεται  µεταξύ  οµοσπονδιακών και κρατιδιακών 

κοµµάτων
157. Έτσι, ακόµη και οι κοινοβουλευτικές οµάδες στα κρατιδιακά κοινοβούλια, 

λαµβάνουν χρηµατοδότηση158. Ωστόσο, δεν προβλέπεται κρατική χρηµατοδότηση για 

τοπικές κοµµατικές οργανώσεις ή κοµµατικού υποψηφίους
159.    
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 Στην Γαλλία, βασικοί λήπτες της κρατικής ενίσχυσης είναι τα κόµµατα160. Ωστόσο 

προβλέπεται και η χρηµατοδότηση των υποψηφίων σε προεδρικές, βουλευτικές και 

περιφερειακές εκλογές, µε την µορφή της αποζηµίωσης για πραγµατοποιηµένες δαπάνες 

περιορισµένου βέβαια ύψους161. Σηµειωτέον, ότι οι χρηµατοδοτούµενοι υποψήφιοι δεν είναι 

υποχρεωµένοι να ανήκουν σε κάποιο κόµµα για να λάβουν αποζηµίωση για τις εκλογικές 

δαπάνες, αρκεί µόνο να έχουν επιτύχει το 5% των ψήφων162. Αυτοτελής χρηµατοδότηση 

κοµµατικών κέντρων επιµόρφωσης δεν προβλέπεται.  

 

Β. 2. Η έννοια του πολιτικού κόµµατος και η κρατική οικονοµική ενίσχυση 

 

Πριν την ανάλυση των ποσοτικών προαπαιτούµενων για την υπαγωγή των κοµµάτων 

στην κρατική χρηµατοδότηση, κρίσιµη είναι η εξέταση των ποιοτικών κριτηρίων των 

τιθέµενων από τον έλληνα νοµοθέτη. Αυτά κυρίως µπορούν να τεθούν µε νοµικό 

προσδιορισµό της έννοιας, ήτοι της φύσης και του σκοπού λειτουργίας, του κόµµατος στο 

συνταγµατικά οργανωµένο πολιτικό σύστηµα. Ο  προσδιορισµός της έννοιας του κόµµατος,  

είτε διαµορφούµενος από τον συνταγµατικό ή κοινό νοµοθέτη, είτε διαπλασσόµενος 

νοµολογιακά, συνιστά σηµαντική όψη νοµικής θεσµοποίησης (νοµικοποίησης) του 

κοµµατικού φαινοµένου. Σύµφωνα  µε την τελευταία έκθεση της G.R.E.C.O163, η Ελλάδα 

συγκαταλέγεται στις χώρες της Ευρώπης που δεν έχουν προσδιορίσει την έννοια του 

πολιτικού κόµµατος στη νοµοθεσία τους. 

Η σηµασία του  νοµικού προσδιορισµού του πολιτικού κόµµατος, στο παρελθόν 

υποτιµηµένη από την ελληνική θεωρία
164, έγκειται στην αποφυγή χρηµατοδότησης 

κοινωνικών οµάδων και οργανώσεων, φερουσών τύποις τον τίτλο του κόµµατος, αλλά µε 

πραγµατική δραστηριότητα, αλλότρια της πολιτικής165. Με άλλα λόγια πρόκειται για 

ευκαιριακά
166 κόµµατα που δεν εξυπηρετούν αµιγώς πολιτικούς σκοπούς ή η πολιτική 

δραστηριότητα τους είναι δευτερεύουσα167. Τέτοιας υφής πρόβληµα, δεν αποκλείεται να 

                                                           
160

 J.-P. Camby, Le financement de la vie politique en France, Montchrestien, 1995, σ. 48-55 

161
 Senat, Le financement de la vie politique, www.senat.fr/role/fiche/financ_vie_pol.html, σ. 2 και 4  

162
  Ibid,  σ. 5 

163
 GRECO, Fighting Corruption. Political funding. Third Evaluation round. May 2012,  παρ. 2.1.2, 10 και 11 μαζί με  Ανδόρα, 

Σλοβακία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο.  Ωστόσο η GRECO θεωρεί ότι η εννοιοδότηση του κόμματος σταματά τη συζήτηση 

καθώς και ο προσδιορισμός του κόμματος μπορεί να είναι ελλιπής μη περιλαμβάνοντας όλα τα κομματικά παρακλάδια 

(branches). 

164
 Γ. Παπαδημητρίου, Δίκαιο των πολιτικών κομμάτων, 1994, σ. 28 

165
  K.-H, Nassmacher, Political parties, funding and democracy, 2003, σ. 14 Δ. Τσάτσος, Εσωκομματική δημοκρατία, 2008, σ .24 

166
 Σ. Κοφίνης, Σημείωμα στην ΣτΕ 3157/2009 Τμ Δ΄, www.constitutionalism.gr  

167
  N. Tolini, Le financement des partis politiques, 2007,σ 407 και 418--420 



27 

 

ανακύψει και στην Ελλάδα, όπου  οι  προϋποθέσεις ίδρυσης  κόµµατος ( παρ.1 και 2 άρθρου 

29 του ν 3023/2002) είναι τυπικές και η πλήρωση τους δεν µπορεί να εξοµοιωθεί µε ανάληψη 

γνήσιας πολιτικής δραστηριότητας. 

Μέχρι και σήµερα το ελληνικό Σύνταγµα δεν προσδιορίζει θετικά και συγκεκριµένα 

το εννοιολογικό περιεχόµενο του κόµµατος168. Η µόνη αναφορά του νόµου που µπορεί να 

µας οδηγήσει σε κάποια ερµηνευτικά συµπεράσµατα είναι στη παρ. 6 του αρ. 29 του νόµου 

στην συνταγµατική αποστολή του κόµµατος. Έτσι, σύµφωνα µε µία άποψη169, κοµµατικοί 

σχηµατισµοί θεωρούνται όσοι έχουν ιδρυθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρ. 1 του 

άρθρου 29 του νόµου, ήτοι µε τους ορισµούς της ισχύουσας νοµοθεσίας, διαθέτουν 

στοιχειώδη οργανωτική δοµή και η δράση τους υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του 

δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Όµως, καθώς το άρθρο 29 του Σ και το άρθρο 29 παρ 1 του 

νόµου δεν προσφέρουν έναν περιεκτικό και συγκεκριµένο ορισµό του πολιτικού κόµµατος 

και κυρίως δεν προσδιορίζουν τον σκοπό σύστασης και λειτουργίας του, µία τέτοια θέση 

ακούγεται τουλάχιστον ταυτολογική.        

 Άλλη άποψη170 συνάγει την έννοια του κόµµατος από την συνδυασµένη ερµηνεία  

είτε συνταγµατικών άρθρων είτε κοινής νοµοθεσίας και συνεχώς εµπλουτιζόµενης 

νοµολογίας
171 στην οποία περιλαµβάνονται ως βασικά στοιχεία για την ύπαρξη ενός 

κόµµατος η διάρκεια και ο σκοπός της άσκησης της πολιτικής εξουσίας. Ενδιαφέρουσα είναι 

η θέση172, ότι ο έλληνας νοµοθέτης λαµβάνει υπόψη τα εννοιολογικά στοιχεία του κόµµατος 

από την πολιτική πρακτική. Αυτά είναι η ιδιαίτερη µορφή ένωσης πολιτών,  η συγκροτηµένη 

έκφραση µίας συγκεκριµένης ιδεολογίας, η διάρκεια και ο σκοπός της απόκτησης της 

πλειοψηφίας στο εκλογικό σώµα ή τουλάχιστον η συµµετοχή στη διαµόρφωση της πολιτικής 

βούλησης και ειδικά η πλήρης ή µερική απόκτηση ή  διατήρηση της πολιτικής  εξουσίας. 

 Ο προβληµατισµός για τα κριτήρια χαρακτηρισµού µιας κοινωνικής οµάδας ως 

κόµµατος, λαµβάνει χώρα κυρίως στη Γαλλία. Εκεί ο ατελής νοµικός ορισµός του κόµµατος 

προκαλεί προβλήµατα στο πεδίο της κρατικής χρηµατοδότησης, όπου παρουσιάζονται 

ψευδοκόµµατα και σέκτες173 να λαµβάνουν κρατική οικονοµική ενίσχυση, ειδικά όταν το 

όριο για δικαίωµα κρατικής χρηµατοδότησης είναι στο 1%. Τόσο το γαλλικό σύνταγµα όσο 

και ο νόµος για τα οικονοµικά αναφέρουν λίγα για τη φύση του κόµµατος174. Η έννοια του 

                                                           
168

  Γ. Κασιμάτης, Τα πολιτικά κόμματα σαν συνταγματικός θεσμός,1980, σ. 52 

58  Δ. Τσάτσος, Συνταγματικό Δίκαιο, τομ. Β΄, Οργάνωση και Λειτουργία της Πολιτείας, εκδ. β΄, Αντ. Σάκκουλα, 1993, σ. 114 

169
  Θ. Ξηρός, Ζητήματα δικαίου των πολιτικών κομμάτων, 2010 σ. 291 

170
 Γ. Παπαδημητρίου Δίκαιο των πολιτικών κομμάτων  σελ 29 

171
 Βλ.  ενδεικτικά ΣτΕ 5002/1988, 1116/1990, 4331/1996, 3157/2009, 3158/2009, 3159/2009 και ΑΕΔ 34/1999 

172
 Δ. Τσάτσος, Συνταγματικό Δίκαιο, τομ. Β΄, Οργάνωση και Λειτουργία της Πολιτείας, 1993, σ. 115 ανάλογα και Κ. Μαυριάς, 

Συνταγματικό Δίκαιο, Αντ. Σακούλα 4
η
 εκδ., 2005, σ.  430-431 
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  N. Tolini, Le financement des partis politiques, 2007,σ. 408, 416-418 
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κόµµατος διαµορφώνεται κυρίως νοµολογιακά175, γεγονός που αξιολογείται θετικά από την 

γαλλική θεωρία εφόσον γίνεται µε συνοχή και ενιαία176. Κατά τον γαλλικό νόµο, κόµµα είναι 

το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε πολιτικό σκοπό που απολαµβάνει κρατική 

χρηµατοδότηση και έχει οικονοµικό αντιπρόσωπο εγκεκριµένο από το αρµόδιο 

όργανο(CNCCFP)177. Η έµφαση στον οικονοµικό ορισµό του κόµµατος µολονότι βοήθησε 

στη διασάφηση του οικονοµικού θεσµικού πλαισίου των κοµµάτων αδυνατεί να 

συµπεριλάβει το σύνολο των ιδιοτήτων και των δραστηριοτήτων ενός κόµµατος  και ευνοεί 

την ανάδυση οργανώσεων µε µοναδικό σκοπό την είσπραξη των ποσών της κρατικής 

χρηµατοδότησης
178. Σύµφωνα µε τη θεωρία179, µία τέτοια φορµαλιστική θεώρηση του 

κόµµατος είναι ανεπαρκής, διότι παραβλέπει το λειτουργικό(τελεολογικό) κριτήριο της 

κοµµατικής δραστηριότητας και ανάγει σε κόµµατα κοινωνικές οµάδες µε άλλες πραγµατικές 

δραστηριότητες. Όπως επισηµαίνεται, οι σέκτες αξιοποίησαν το εν λόγω ελλιπές θεσµικό 

πλαίσιο των κοµµάτων, τηρώντας τις προβλεπόµενες οικονοµικές υποχρεώσεις για να 

διοχετεύσουν τις (θρησκευτικές) ιδέες τους στην κοινωνία180.  Οµοίως, επωφελούνται και 

οργανώσεις µε κοµµατική βιτρίνα, αλλά µε κυρίαρχα τα ιδιοτελή προσωπικά συµφέροντα181, 

καθώς ο τίτλος του κόµµατος τους επιτρέπει να παρακάµπτουν την απαγόρευση 

χρηµατοδότησης  προς υποψήφιους και σε (άλλα) κόµµατα από νοµικά πρόσωπα, από την 

οποία εξαιρούνται µόνο τα κόµµατα 182. 

Το ζήτηµα απασχόλησε την γαλλική νοµολογία από το 1995, όταν απαγορεύθηκαν οι 

δωρεές από νοµικά πρόσωπα. Έτσι έπρεπε να διακρίνεται, εάν ο χρηµατοδότης των 

υποψηφίων βουλευτών είναι κόµµα ή νοµικό πρόσωπο183. Αρχικά δόθηκε έµφαση µε 

εφαρµογή του λειτουργικού κριτηρίου στον πολιτικό σκοπό του κόµµατος, τις 

δραστηριότητες και τη λειτουργία του184, όπως προκύπτει από το καταστατικό, το εύρος της 

οργάνωσης και την πραγµατική δραστηριότητα
185. Ωστόσο, κατά τη θεώρηση του 

Συµβουλίου Επικρατείας και του Συνταγµατικού Συµβουλίου, πολιτικό κόµµα είναι η 

οντότητα που ρυθµίζεται από το νόµο για τη χρηµατοδότηση της πολιτικής186. Σύµφωνα µε 

την θεωρία, λύση στο σχετικό πρόβληµα θα ήταν ο σαφέστερος προσδιορισµός της έννοιας 

του κόµµατος187 µε  προσφυγή στο λειτουργικό κριτήριο188, καθώς τα τυπικά κριτήρια είναι 
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µεν απαραίτητα αλλά δεν αρκούν189. Επιπλέον, προτείνεται ο συνταγµατικός και νοµοθετικός 

ορισµός του κόµµατος κατά το πρότυπο της Γερµανίας,  αλλά και η προσφυγή στα πορίσµατα 

της πολιτικής επιστήµης190. 

Επίσης στη Γερµανία αναφέρονται οργανώσεις που εµφανίζονται ως κόµµατα, αλλά 

µε την πάροδο του χρόνου που πραγµατικός τους σκοπός είναι µόνο η άντληση της κρατικής 

χρηµατοδότησης. Έτσι υπάρχει προβληµατισµός, εάν αυτές οι οργανώσεις «κλώνοι» µε 

αµφίβολη ρίζωση στην κοινωνία πρέπει να υπάγονται στο νοµοθετικό καθεστώς των 

κοµµάτων, δηλαδή να διέπονται από την εγγύηση για ίσες ευκαιρίες191. Παρόλα αυτά το 

γερµανικό δίκαιο διαθέτει έναν αρκετά λεπτοµερέστερο νοµικό ορισµό του κόµµατος.  

Ειδικότερα, τα άρθρα 1 και 2 του Νόµου περί κοµµάτων περιέχουν το συνταγµατικό και 

νοµοθετικό καθεστώς των κόµµατων αλλά και συγκεκριµένα την έννοια του πολιτικού 

κόµµατος
192. Το  άρθρο 2 ορίζει ότι «τα κόµµατα είναι ενώσεις πολιτών, οι οποίες σε πάγια 

και διαρκή βάση, επιδιώκουν να επηρεάσουν τη διαµόρφωση της πολιτικής βούλησης σε 

οµοσπονδιακό ή κρατιδιακό επίπεδο και να συµµετέχουν στην εκπροσώπηση του λαού στα 

αντίστοιχα κοινοβούλια, παρέχοντας επαρκείς εγγυήσεις ειλικρίνειας για την επίτευξη των 

σχετικών σκοπών, εγγυήσεις που αποδεικνύονται από την συνολική υπόσταση του κόµµατος 

και ειδικότερα το µέγεθος, τη δύναµη της οργάνωσης και την δηµόσια αναγνώριση τους». 

Επιπλέον, σύµφωνα µε την παρ 2 του αρ.2 του νόµου µία οργάνωση χάνει την ιδιότητα του 

κόµµατος, εάν δεν έχει συµµετάσχει σε οµοσπονδιακές εκλογές εντός έξι ετών. 

 

 Τέλος, στο άρθρο 2 του Ευρωπαϊκού Κανονισµού επιχειρείται η εννοιολογική 

προσέγγιση του πολιτικού κόµµατος, του συνασπισµού κοµµάτων και του πολιτικού 

κόµµατος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά τους ορισµούς αυτούς, «πολιτικό κόµµα» είναι η 

ένωση πολιτών η οποία επιδιώκει πολιτικούς σκοπούς και έχει αναγνωρισθεί ή ιδρυθεί 

σύµφωνα µε την έννοµη τάξη ενός τουλάχιστον κράτους µέλους. «Πολιτικό κόµµα σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο» είναι, κατ’ άρθρο 2, το πολιτικό κόµµα ή ο συνασπισµός πολιτικών 

κοµµάτων που πληροί τους όρους του άρθρου 3 του Κανονισµού οι οποίοι επικεντρώνονται 

στο σεβασµό των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες 

και τον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριµένα, ένα 

πολιτικό κόµµα σε ευρωπαϊκό επίπεδο α) έχει νοµική προσωπικότητα στο κράτος µέλος όπου 

εδρεύει, β) εκπροσωπείται, τουλάχιστον στο ένα τέταρτο των κρατών µελών, από µέλη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή στα εθνικά ή περιφερειακά κοινοβούλια ή τις περιφερειακές 
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189
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190
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συνελεύσεις, ή έχει συγκεντρώσει, τουλάχιστον στο ένα τέταρτο των κρατών µελών, 

τουλάχιστον 3 % των ψηφισάντων σε έκαστο από αυτά τα κράτη µέλη κατά τις τελευταίες 

εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δ) έχει συµµετάσχει στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή έχει εκδηλώσει την πρόθεση. 

 

 

Β. 3. Η νοµική προσωπικότητα του πολιτικού κόµµατος 

 

Σηµαντικός για τα οικονοµικά των κοµµάτων είναι και ο προσδιορισµός της νοµικής 

προσωπικότητας του κόµµατος. Πριν το ν. 3023/2002 κατά την κρατούσα σε θεωρία και 

νοµολογία άποψη193 τα πολιτικά κόµµατα δεν είχαν νοµική προσωπικότητα, αλλά διέθεταν 

µόνο την ικανότητα να είναι διάδικοι. Το αρ. 29 παρ. 6 του ν. 3023/2002 ορίζει  ότι «το 

πολιτικό κόµµα αποκτά µε την ίδρυσή του νοµική προσωπικότητα για την εκπλήρωση της 

συνταγµατικής αποστολής του». Κατά το νόµο λοιπόν, τα κόµµατα καθίστανται ιδιαίτεροι 

φορείς δικαιωµάτων και υποχρεώσεων µε έρεισµα τον ειδικό συνταγµατικό τους ρόλο. Η 

απόκτηση της νοµικής προσωπικότητας του κόµµατος ρυθµίζεται αναλυτικά194 από το άρθρο 

29 του ν. 3023/2002. Για τα προϋπάρχοντα του νόµου κόµµατα, υποστηρίζεται ότι αποκτούν 

αυτοδίκαια, χωρίς την προβλεπόµενη διαδικασία, νοµική προσωπικότητα αν και δεν 

προβλέπεται ρητά στο άρθρο 29 του νόµου, καθώς ενδεχόµενη στέρηση της νοµικής 

προσωπικότητας από αυτά θα παραβίαζε την αρχή της ίσης µεταχείρισης των κοµµάτων195. 

  Ο  νόµος δεν διασαφηνίζει, εάν ρυθµίζονται κυρίως από το δηµόσιο ή  ιδιωτικό 

δίκαιο. Μερίδα της θεωρίας196 υποστηρίζει ότι η ανύψωσή τους σε συνταγµατικό θεσµό σε 

συνδυασµό µε τη διαφύλαξη της φύσης τους ως κοινωνικών οργανισµών συνηγορεί υπέρ του 

ιδιωτικού δικαίου. Πρόκειται δηλαδή για sui generis νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, για 

τα οποία εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του σωµατειακού δικαίου197. 

Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους αποσαφήνισε τη νοµική φύση του πολιτικού 

κόµµατος κληθέν να γνωµοδοτήσει για τη δυνατότητα των κοµµάτων να χρηµατοδοτούν 

συνδυασµούς σε νοµαρχιακές και δηµοτικές εκλογές κατά τις τότε ρυθµίσεις του ν.3202/2003 
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για τα οικονοµικά των συνδυασµών και των υποψηφίων στην τοπική αυτοδιοίκηση198, 

λαµβανοµένης υπόψη της απαγόρευσης χρηµατοδότησης των συνδυασµών από ν.π.δ.δ. και 

ν.π.ι.δ. Στην υπ’ αριθµ. 411/2006  γνωµοδότηση επισηµαίνεται ότι το πολιτικό κόµµα δεν 

µπορεί να περιβληθεί τη µορφή του ν.π.δ.δ. καθώς αυτά ιδρύονται µε νόµο ή διοικητική 

πράξη για την επιτέλεση δηµοσίου σκοπού και ασκούν δηµόσια εξουσία199. Το ερώτηµα 

ήταν, αν το πολιτικό κόµµα εµπίπτει σε κάποια από τις γνωστές µορφές ν.π.ι.δ. Μολονότι το 

σωµατείο ενδεχοµένως ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά ενός πολιτικού κόµµατος, η 

αναγνώριση σωµατειακής µορφής στα κόµµατα τα υπάγει στο άρθρο 12 παρ. 2 του 

Συντάγµατος, όπου προβλέπεται η διάλυση του σωµατείου µε δικαστική απόφαση 

(επιστηµονική έκθεση του νόµου) ενώ, ταυτόχρονα, κινδυνεύει να αναιρεθεί η συνταγµατική 

τους αποστολή (ΝΣΚ 411/2006). Κατά τη γνώµη της πλειοψηφίας, «ελλείψει ρητού 

χαρακτηρισµού της µορφής τους από το νοµοθέτη, τα πολιτικά κόµµατα δεν µπορούν να 

ενταχθούν στις υφιστάµενες µορφές ν.π.ι.δ., αποτελούν sui generis ενώσεις προσώπων η δε 

νοµική τους προσωπικότητα είναι αποκλειστικώς συνυφασµένη µε την εκπλήρωση της 

συνταγµατικής τους αποστολής». 

Αντίθετα, η µειοψηφία υποστήριξε ότι το πολιτικό κόµµα δεν αποτελεί ένωση 

προσώπων, αλλά ν.π.ι.δ. ιδρυθέν sui generis και de jure και, συνακόλουθα, εµπίπτει στην 

απαγόρευση του ν. 3202/2003. Άλλωστε, σύµφωνα και µε τη θεωρία200, αν και τα ν.π.ι.δ του 

αστικού και εµπορικού δικαίου διέπονται από την αρχή του numerus clausus, δηλαδή η 

µορφή τους δεν διαµορφώνεται ελεύθερα από την ιδιωτική βούληση, ο νοµοθέτης δεν 

κωλύεται να θεσπίσει νέα πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Ωστόσο παρατηρούµε, ότι ο 

νοµοθέτης ρητά µε τον ν. 3023/2002 απέφυγε να προχωρήσει στην ίδρυση νέων µορφών 

ν.π.ι.δ. Συµπερασµατικά κατά το ΝΣΚ, τα κόµµατα µη υπαγόµενα ούτε στα ν.π.δ.δ ούτε στα 

ν.π.ι.δ µπορούν να χρηµατοδοτήσουν του συνδυασµούς. 

Στη Γερµανία, τα κόµµατα παρόλο που αναγκαία υπάγονται σε διατάξεις δηµοσίου 

δικαίου, δεν αποβάλλουν την νοµική προσωπικότητα των ενώσεων αστικού δικαίου201. 

Ειδικότερα, τα γερµανικά κόµµατα είναι ελευθέρα να επιλέξουν την νοµική προσωπικότητα 

είτε αναγνωρισµένου σωµατείου µε ικανότητα δικαίου (eingetragener Verein), είτε µη 

αναγνωρισµένου σωµατείου (nicht eingetragener Verein) χωρίς ικανότητα δικαίου202 . Τα 
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κόµµατα µε τη µορφή µη αναγνωρισµένου σωµατείου είναι επίσης ικανά να διαθέτουν 

περιουσία και να τηρούν λογιστικά βιβλία203.   

Στην Γαλλία τα κόµµατα διαθέτουν νοµική προσωπικότητα, µπορούν να παρίστανται 

ενώπιον δικαστηρίου, να έχουν κινητή και ακίνητη περιουσία, να διαθέτουν και να 

διαχειρίζονται εφηµερίδες και ινστιτούτα  σύµφωνα µε το άρθρο 4 του συντάγµατος της 

Γαλλίας και του άρθρου 7 του νόµου για τη διαφάνεια της πολιτικής ζωής204. Τα γαλλικά 

κόµµατα είναι νοµικά πρόσωπα µε ειδικό καθεστώς και παρά τη συµµετοχή τους στην 

άσκηση δηµόσια εξουσίας και τη λειτουργία τους χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, 

διατηρούν τον χαρακτήρα των ιδιωτικών ενώσεων µε ικανότητα αυτοπροσδιορισµού205.  

Έτσι, τα κόµµατα είναι τα µόνο νοµικά πρόσωπα που µπορούν να χρηµατοδοτήσουν τις 

εκλογικές εκστρατείες και µάλιστα χωρίς περιορισµό ποσού206.  

 

Β. 4. Το πρόβληµα της χρηµατοδότησης των αντιδηµοκρατικών κοµµάτων 

 

Ο εκδηµοκρατισµός  των κοµµάτων είναι άρρηκτα συνδεδεµένος αφενός µε την 

µερική δηµοσιοποίηση-κρατικοποίηση της χρηµατοδότησης και αφετέρου µε την αυστηρή 

ρύθµιση της ήδη υπάρχουσας ιδιωτικής207. Η κρατική χρηµατοδότηση κοµµάτων που 

συστήνονται ως «εχθροί της δηµοκρατίας» και δεν περιορίζονται µόνο στη λεκτική 

διακήρυξη, αλλά προσβάλλουν έµπρακτα τις αρχές του δηµοκρατικού κράτους δικαίου και 

της δηµοκρατικής κοινωνίας δεν µπορεί να ξεφύγει από τον προβληµατισµό της 

συνταγµατικής και πολιτικής θεωρίας. Το ζήτηµα στη χώρα µας είναι πλέον ακανθώδες από 

τη στιγµή που τέτοιο κόµµα, πρόσφατα κοινοβουλευτικό, λαµβάνει και τακτική και εκλογική 

χρηµατοδότηση και εφαρµόζει εξαντλητικά κατά το δυνατό το αντιδηµοκρατικό και 

ρατσιστικό του πρόγραµµα.  

 Στην ελληνική έννοµη τάξη δεν προβλέπεται η απαγόρευση σύστασης ή λειτουργίας 

πολιτικού κόµµατος για λόγους που αφορούν στην αντιδηµοκρατική ιδεολογία του και 

συνεπώς την διάχυση προς την κοινωνία αντιδηµοκρατικού, ρατσιστικού ή µισαλλόδοξου 

λόγου ή και αντιδηµοκρατική πρακτική και δραστηριότητα208. Αντίστοιχα, δεν προβλέπεται η 

πλήρης έκπτωση από το δικαίωµα στην κρατική χρηµατοδότηση, ούτε η µείωσή της για τους 

παραπάνω λόγους. Ο έλληνας νοµοθέτης αποδοκιµάζει βέβαια τα αντιδηµοκρατικά κόµµατα 
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στο αρ. 29 παρ. 1 του ν. 3023/2002, όπου απαιτεί για την ίδρυση κόµµατος και συνεπώς 

δικαιούχου κρατικής χρηµατοδότησης209, δήλωση ότι η οργάνωση και η δράση του 

εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Η δήλωση αυτή είναι 

τυπική και η µη τήρηση στην πράξη της σχετικής υπόσχεσης δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες. 

Το ζήτηµα αυτό συνεχίζει να απασχολεί τις ευρωπαϊκές έννοµες τάξεις και δια τούτο θα ήταν 

χρήσιµο να γίνει αναφορά στο γερµανικό και γαλλικό δίκαιο. 

Στη Γερµανία, σύµφωνα µε το αρ. 21 παρ. 2 του Θεµελιώδους Νόµου, τα κόµµατα 

που επιδιώκουν µε την ιδεολογία και την πρακτική τους την υπονόµευση της ελεύθερης 

δηµοκρατικής τάξης ή την εδαφική ακεραιότητα της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της 

Γερµανίας θεωρούνται αντισυνταγµατικά. Αρµόδιο για το ζήτηµα της 

αντισυνταγµατικότητας είναι το Οµοσπονδιακό Συνταγµατικό ∆ικαστήριο 

(Bundesverfassungsgericht). Έτσι, ο γερµανός νοµοθέτης απαιτεί πιο έντονα από τα κόµµατα 

να δεσµευτούν προς τις δηµοκρατικές αρχές210. Η συνταγµατική απαγόρευση µπορεί να 

αφορά και µερικά ένα κόµµα, δηλαδή απλώς ένα κοµµάτι του211.  Κατά το ισχύον καθεστώς 

δεν προβλέπεται ο αποκλεισµός από την κρατική χρηµατοδότηση ως κύρωση για 

αντιδηµοκρατική ιδεολογία και συµπεριφορά των κοµµάτων. Από την γερµανική θεωρία 

προτείνεται, η θέσπιση της πρόβλεψης αποκλεισµού από την κρατική χρηµατοδότηση 

εναλλακτικά προς την πλήρη απαγόρευση των κοµµάτων και ως αναλογικότερο µέτρο212. 

Μια τέτοια ρύθµιση θα ήταν χρήσιµη στην περίπτωση που δεν µπορεί να καταφαθεί από τον 

Συνταγµατικό δικαστή η αντισυνταγµατικότητα ενός κόµµατος λόγω της µη κατάδηλης και 

πλήρους αντιδηµοκρατικότητάς του213. 

Στη Γαλλία, κανένα κόµµα δεν είναι υποχρεωµένο να υπαχθεί στις λογιστικές 

απαιτήσεις που θέτει ο νόµος σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Γαλλικού Συντάγµατος , απλώς 

εάν δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που θέτει ο νόµος, χάνει τη δυνατότητα να 

χρηµατοδοτηθεί από το Κράτος214. Σχετικά µε την απαγόρευση των κοµµάτων, αυτά µπορούν 

να απαγορευτούν από το κράτος, αν αναλάβουν δραστηριότητα ένοπλης οµάδας ή 

πολιτοφυλακής για να επιβληθούν πολιτικά215. Επίσης προβλέπεται απαγόρευση εάν έχουν 

σκοπό την προσβολή της εθνικής εδαφικής ακεραιότητας, την προσβολή του δηµοκρατικού 

πολιτεύµατος ή τη συνεργασία µε τον εχθρό216. 
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Καµία νοµική διάταξη δεν εξαρτά την παροχή κρατικής χρηµατοδότησης από 

ιδεολογικές προϋποθέσεις217.Έτσι, κανένα γαλλικό κόµµα δεν στερείται της κρατικής 

χρηµατοδότησης µόνο επειδή είναι φορέας ξενοφοβικής ή ρατσιστικής ιδεολογίας218, κρίση 

που επιβεβαίωσε και το Conseil d’ Etat για την περίπτωση του κόµµατος του Εθνικού 

Μετώπου (Front National)219.  Το γαλλικό δίκαιο διαθέτει νοµοθεσία για την απαγόρευση  

κοµµάτων λόγω διάχυσης ρατσιστικού λόγου (ν. 1 Ιουλίου 1972) που όµως δεν βρίσκει 

συγκεκριµένη εφαρµογή220. Έτσι, προτείνεται το βελγικό πρότυπο της περικοπής ή στέρησης 

της κρατικής χρηµατοδότησης ως µέσο εξαναγκασµού των εν λόγω κοµµάτων να σεβαστούν 

τη δηµοκρατική τάξη221. Οι µόνες προϋποθέσεις-αιρέσεις  που θέτει ο γάλλος νοµοθέτης για 

την καταβολή της κρατικής χρηµατοδότησης στα κόµµατα αφορούν στην ισότητα των 

φύλων
222. Ειδικότερα  κατά το  άρθρο 15 του γαλλικού νόµου, στην περίπτωση απόκλισης 

των υποψηφίων των δύο φύλων πάνω από 2% ,η  κρατική χρηµατοδότηση (του πρώτου 

κλάσµατος) µειώνεται κατά το ήµισυ του ποσοστού αυτής της απόκλισης223. Σύµφωνα µε το 

Συνταγµατικό Συµβούλιο224 η διάταξη αυτή δεν έχει το χαρακτήρα της ποινής, αλλά της 

παρακίνησης προς τα κόµµατα να πραγµατώσουν την αρχή της ισότητας των φύλλων, χωρίς 

όµως ενθαρρυντικά αποτελέσµατα στην πράξη225. Προτείνεται επίσης, η διαφοροποίηση της 

κρατικής χρηµατοδότησης των κοµµάτων µε γνώµονα την ισότιµη συµµετοχή µειονοτικών, 

εθνοτικών ή πολιτιστικών οµάδων226. 

Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα, µια από τις προϋποθέσεις που θέτει 

ο Κανονισµός για την λήψη χρηµατοδότησης από την ΕΕ είναι ο σεβασµός, τόσο σε επίπεδο 

προγράµµατος όσο και σε επίπεδο δράσης του κόµµατος, των αρχών στις οποίες βασίζεται η 

ΕΕ, ήτοι των αρχών της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, του σεβασµού των δικαιωµάτων του 

ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου (αρ. 3 περ. γ). Ο 

σεβασµός των αρχών αυτών ελέγχεται συστηµατικά (regularly) από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο (αρ. 5 παρ. 1)227.  
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Β. 5. Η χρηµατοδότηση των κοµµάτων και η εσωκοµµατική δηµοκρατία 

 

Ο προβληµατισµός για την κρατική χρηµατοδότηση των κοµµάτων αφορά και στην 

τήρηση από πλευράς των κοµµάτων της εσωκοµµατικής δηµοκρατίας. Όµοια µε τα 

προηγούµενα, δεν προβλέπεται η πλήρης ή µερική στέρηση της κρατικής χρηµατοδότησης 

εξαιτίας του µη σεβασµού της εσωκοµµατικής δηµοκρατίας. ∆εδοµένου ότι η καταβολή της 

κρατικής χρηµατοδότησης γίνεται στην ηγεσία του, η δηµοκρατική εσωτερική του οργάνωση 

εµποδίζει την ενίσχυση της «ολιγαρχίας» του κόµµατος, ενώ, επιπλέον, η κρατική οικονοµική 

ενίσχυση και η δηµοσιότητα των οικονοµικών τους προϋποθέτουν διαφάνεια και, άρα, 

δηµοκρατικό τρόπο λήψης αποφάσεων στο εσωτερικό του κόµµατος228. 

  Το άρθρο 29 του Συντάγµατος κάνει έµµεση µόνο αναφορά στην αρχή της 

εσωκοµµατικής δηµοκρατίας, συνάγοντάς την από την ρήτρα εξυπηρέτησης της ελεύθερης 

λειτουργίας του δηµοκρατικού πολιτεύµατος229. Η σχέση κρατικής χρηµατοδότησης και 

εσωκοµµατικής δηµοκρατίας δεν ρυθµίζεται συγκεκριµένα από την κοινή νοµοθεσία. Έτσι 

υπάρχει ένα ευρύ περιθώριο ερµηνείας της κανονιστικής της δεσµευτικότητας κυρίως από 

την θεωρία. Συνεπώς, ο προβληµατισµός για τη σχέση της µε την χρηµατοδότηση των 

κοµµάτων µπορεί να αναπτυχθεί de lege ferenda.  Η συνταγµατική πρόβλεψη για κρατική 

ενίσχυση και διαφάνεια των οικονοµικών των κοµµάτων αναγκαστικά διασταυρώνεται και µε 

την επιταγή για εσωκοµµατική δηµοκρατία των κοµµάτων µε την έννοια ότι  επιδιώκεται ο 

περιορισµός του κινδύνου εξάρτησής των κοµµάτων από το κράτος και  ιδιωτικούς 

οικονοµικούς παράγοντες  και η εξασφάλιση έτσι των προϋποθέσεων για την εύρυθµη 

λειτουργία των κοµµάτων αλλά και του  πολιτεύµατος230. Κατά την  Π.Φουντεδάκη, «η 

ερµηνεία υπέρ της ύπαρξης και ισχύος του συνταγµατικού κανόνα της ενδοκοµµατικής 

δηµοκρατίας επιβεβαιώνεται και από τον θεσµό της κρατικής χρηµατοδότησης των 

κοµµάτων»231.  

 Κατά άλλη άποψη232, η ίδια η κρατική χρηµατοδότηση δεν είναι σύµφωνη µε την 

συνταγµατική επιταγή για δηµοκρατική τους οργάνωση, γιατί διευκολύνει τις κοµµατικές 

ηγεσίες να αποστασιοποιούνται από τα µέλη και τους φίλους του κόµµατος, αφού έχουν 

λιγότερη ανάγκη τις εισφορές τους. Επιπλέον, η κρατική χρηµατοδότηση παρεµποδίζει την 

ίδρυση νέων κοµµάτων, στο µέτρο που αυτά θα αναγκαστούν να αντισταθµίσουν την 

υπεροχή των παλαιών κοµµάτων µέσω δικών τους πόρων, και συνακόλουθα, εξαναγκάζει τις 
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κριτικές φωνές  εντός του κόµµατος σε σιγή απέναντι στις αποφάσεις της κοµµατικής 

ολιγαρχίας.  

 Όπως εύστοχα παρατηρείται, η συγκεντροποίηση των οικονοµικών πόρων 

µεγιστοποιεί την δυνατότητα των κοµµάτων να ελέγχουν ασφυκτικά βουλευτές και µέλη, 

µετατρέποντας το κόµµα σε ένα είδος τράπεζας πολιτικού κεφαλαίου, όπου ο αρχηγός του 

κόµµατος λειτουργεί σαν τραπεζίτης που ελέγχει την πρόσβαση στο πολιτικό κεφάλαιο233. 

Με άλλα λόγια, αυξάνεται η ολιγαρχοποίηση του κοµµάτων, καθώς ο αρχηγισµός στηρίζεται 

στην αξιοποίηση κοµµατικών στελεχών που εξαρτούν την επιβίωση ή την πολιτική τους 

σταδιοδροµία «από τη συµπάθεια της ηγεσίας του κόµµατος», ενώ η εσωκοµµατική 

αντιπολίτευση παραγκωνίζεται στο βαθµό που θίγει το καθεστώς των εξαρτήσεων234. Το 

πλήγµα για την δηµοκρατική εσωτερική λειτουργία των κοµµάτων είναι βαρύ όταν τα µέλη 

τους «από νοµιµοποιηµένα πολιτικά υποκείµενα καταντούν εξαρτηµένα εργαλεία διασφάλισης 

µεγαλό- ή µικρο-προσωπικών εξουσιών»235.  

 Αντίκτυπο στην λειτουργία της αρχής της εσωκοµµατικής δηµοκρατίας µπορεί να 

έχει και η ιδιωτική χρηµατοδότηση. Στο σύγχρονο περιβάλλον ιδιωτικοποιηµένης πολιτικής, 

εκφάνσεις του οποίου είναι το πελατειακό σύστηµα, η επαγγελµατοποίηση της πολιτικής και 

ιδίως η διείσδυση του πολιτικού χρήµατος στις πολιτικές διαδικασίες, η δυνατότητα 

εφαρµογής δηµοκρατικών κανόνων στο εσωκοµµατικό πεδίο αναιρείται ή, τουλάχιστον, 

υπονοµεύεται
236. 

  Σε Γερµανία και Γαλλία επίσης, η πρόσβαση των κοµµάτων στο δηµόσιο χρήµα δεν 

εξαρτάται από την έµπρακτη τήρηση της εσωκοµµατικής δηµοκρατίας, µολονότι 

τουλάχιστον στην πρώτη η αρχή ενυπάρχει στο άρθρο 21 παρ. 1 του Γερµανικού 

Συντάγµατος
237. Επίσης, κατά  το άρθρο 4 του Γαλλικού Συντάγµατος τα κόµµατα οφείλουν 

να οργανώνονται και να λειτουργούν ελεύθερα 238, χωρίς όµως από αυτήν την επιταγή να 

εξαρτάται η παροχή της κρατικής χρηµατοδότησης239.   

 Υποστηρίζεται λοιπόν η υποχρέωση του γερµανού νοµοθέτη να εξειδικεύσει την 

αρχή της εσωκοµµατικής δηµοκρατίας και ειδικότερα να εξαρτήσει και να διαφοροποιήσει 

την παροχή της κρατικής χρηµατοδότησης από την τήρησή της240.  Αντίστοιχες προτάσεις για 
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διαφοροποίηση και αιρέσεις στην κρατική χρηµατοδότηση και για τον περιορισµό των 

ολιγαρχικών τάσεων στο εσωτερικό των κοµµάτων προς όφελος της εσωκοµµατικής 

δηµοκρατίας υπάρχουν και στη γαλλική θεωρία241.  
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Γ. Οι ρυθµίσεις της κρατικής χρηµατοδότησης 

 

Γ. 1.  Η λειτουργία της κρατικής χρηµατοδότησης των κοµµάτων 

 

Στις σύγχρονες δηµοκρατίες, το πρόσφατο φαινόµενο της κρατικής οικονοµικής 

ενίσχυσης των κοµµάτων οφείλεται αφενός στην προσπάθεια καταπολέµησης των 

σκανδάλων και της διαφθοράς242 και αφετέρου στην γενικότερη αύξηση του κόστους της 

κοµµατικής δραστηριότητας243. 

Η κρατική επιχορήγηση των κοµµάτων µειώνει τον κίνδυνο «εξάρτησης τους από 

ισχυρούς χρηµατοδότες ή προσφυγής τους σε αθέµιτο προσπορισµό οικονοµικών µέσων»244. 

Μια τέτοια εξάρτηση θα οδηγούσε στο φαινόµενο περισσότερα κόµµατα να µεταβάλλονται 

σε εκφραστές των ίδιων οικονοµικών και ταξικών συµφερόντων, θα κατέληγε σε ηγεµονία 

µιας οµάδας ή µιας τάξης έξω από τους κανόνες της δηµοκρατικής διαδικασίας και θα 

ισοδυναµούσε µε ανατροπή άρδην της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας245, αφού ο λαός ασκεί 

την κυριαρχία του όχι µόνο µέσω της ψήφου αλλά και µέσω των κοµµάτων246. 

Η αναγκαιότητα της κρατικής χρηµατοδότησης των κοµµάτων πηγάζει λοιπόν και 

από την σηµασία των κοµµάτων στη διαµόρφωση της κρατικής πολιτικής βούλησης. Καθώς 

τα κόµµατα είναι συνυφασµένα µε θεµελιώδεις θεσµούς και  διαδικασίες παραγωγής της 

κρατικής πολιτικής, όπως οι εκλογές, η λειτουργία της βουλής και η λειτουργία της 

κυβέρνησης,  η οικονοµική ενίσχυση τους συµβάλλει στην υλικά απρόσκοπτη επιτέλεση των 

εν λόγω συνταγµατικών λειτουργιών247. Το κράτος µέσω της κρατικής χρηµατοδότησης 

εγγυάται τους όρους ενός δίκαιου και ισότιµου κοµµατικού ανταγωνισµού248.  

 Ουσιώδης λειτουργία της κρατικής χρηµατοδότησης αποτελεί και η στήριξη  της 

εκάστοτε αντιπολίτευσης µε ένα ελάχιστο ποσό πόρων εξασφαλίζοντας την επιβίωση των 

κοµµάτων µέχρι τις επόµενες εκλογές249, ειδικά όταν οι ιδιωτικές (ειδικά από µέλη και 

συµπαθούντες) πηγές στερεύουν250. Επιπλέον, συνήθως διευκολύνεται η είσοδος νέων και 

µικρών κοµµάτων στον κοινοβουλευτικό ανταγωνισµό251, µολονότι ευνοούνται από την 
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κατανοµή της χρηµατοδότησης κυρίως τα µεγάλα κόµµατα252.    

 Βέβαια, προκειµένου τα πολιτικά κόµµατα να διατηρούν την ανεξαρτησία τους από 

το κράτος, η ενίσχυση πρέπει απλώς να συµπληρώνει και να µην υποκαθιστά τις άλλες πηγές 

χρηµατοδότησης
253. Η κρατική χρηµατοδότηση δεν αποβλέπει στην εξαφάνιση των ιδιωτικών 

ενισχύσεων, αλλά µόνο στην εξάλειψη των καταστάσεων ανάγκης «που υποχρεώνουν τα 

κόµµατα να προσφύγουν σ’ αυτές, υποτασσόµενα στους όρους των οµάδων ισχύος»254. 

 Η θεσµοθέτηση της κρατικής χρηµατοδότησης των κοµµάτων δεν είναι άµοιρη 

κριτικής. Έτσι υποστηρίζεται255, ότι το πρόβληµα των εξαρτήσεων των κοµµάτων από 

οικονοµικά ισχυρούς κύκλους δεν λύνεται µε την κρατική χρηµατοδότηση, η οποία καθιστά 

παθητικά τα µέλη τους, αλλά µε την ορατότητα και τον έλεγχο των οικονοµικών τους από 

µέλη και εκλογείς. Επιπρόσθετα, η εξάρτηση από το κράτος όχι µόνο δεν περιορίζει την 

διαφθορά, αλλά δηµιουργεί επιπλέον κίνητρα για τα κρατικά χρηµατοδοτούµενα κόµµατα να 

ψάξουν και για άλλες πηγές και να χρησιµοποιήσουν αθέµιτα την κρατική χρηµατοδότηση, 

συµβάλλοντας στην διαιώνιση των σχέσεων πατρωνίας256. 

 

Γ. 2. Το  συνταγµατικό πλαίσιο για την κρατική οικονοµική ενίσχυση των 

κοµµάτων 

 

Κατά την εισηγητική έκθεση του ισχύσαντος νόµου (ν. 2429/1996), η κρατική 

χρηµατοδότηση κρίθηκε αναγκαία από τον συνταγµατικό νοµοθέτη προκειµένου τα κόµµατα 

«να µπορούν να υπηρετούν αποτελεσµατικά την ελεύθερη λειτουργία του δηµοκρατικού 

πολιτεύµατος, όπως επιτάσσεται µε το άρθρο 29 παρ. 2 του Συντάγµατος». Ο συνδυασµός 

δηµόσιας και ιδιωτικής χρηµατοδότησης αποτελεί την ιδανική λύση για την φύση του 

κόµµατος ως πολιτικού οργανισµού-διαµεσολαβητή µεταξύ κράτους και κοινωνίας και δια 

τούτο ο νοµοθέτης πρέπει να φροντίζει για την ισορροπία µεταξύ των δύο αυτών πηγών  

χρηµατοδότησης, αποβλέποντας τόσο στην διασφάλιση της αυτονοµίας των κοµµάτων όσο 

και στην αποτροπή εξάρτησής τους από ιδιωτικά συµφέροντα (εισηγητική έκθεση ν. 

3023/2002). 
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Η  συνταγµατική αναθεώρηση του 2001 επέφερε τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 

29 σχετικά µε την κρατική χρηµατοδότηση των κοµµάτων. Πριν το 2001, το Σύνταγµα 

παρείχε απλώς την δυνατότητα στον κοινό νοµοθέτη να θεσπίσει την κρατική 

χρηµατοδότηση
257. Με το αναθεωρηµένο εδ. α΄ της παρ. 2 του 29Σ καθιερώνεται expressis 

verbis δικαίωµα των κοµµάτων για οικονοµική ενίσχυση
258. Όπως σηµειώνεται «η 

αναθεώρηση αναγόρευσε σε δικαίωµα µια εδραιωµένη στην πορεία του χρόνου πρακτική»259 

διαµορφωµένη από την αδιατάρακτη εφαρµογή του πρώτου ν. 1443/1984. Άλλωστε, 

δικαίωµα των κοµµάτων και υποχρέωση του κράτους για οικονοµική ενίσχυση  αποτελούν 

τις δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος και η επιλογή της µιας ή της άλλης εκδοχής δεν θα 

διαφοροποιούσαν το κανονιστικό περιεχόµενο της διάταξης260. 

Κρίσιµη είναι και η αντικατάσταση του όρου «χρηµατοδότηση» από τον όρο 

«ενίσχυση», δηλωτική της συµπληρωµατικής συµµετοχής του κράτους στα οικονοµικά των 

κοµµάτων. Το κράτος δύναται να καλύπτει µόνο µερικώς τις κοµµατικές δαπάνες, 

επιβάλλοντας στα κόµµατα να συνεχίσουν την αναζήτηση πόρων από την κοινωνία και τον 

εαυτό τους261. Σ’ αυτό συνηγορεί, κατά τον Κ. Χρυσόγονο262, και ο συστηµατικός 

συνδυασµός της παρ. 2 του αρ. 29 µε την αρχή της παροχής ίσων ευκαιριών µε το σκεπτικό 

ότι η κρατική χρηµατοδότηση κατά κανόνα συναρτάται µε ιστορικά κριτήρια και «εάν 

καθίστατο κύρια ή αποκλειστική πηγή χρηµατοδότησης των κοµµάτων θα συντελούσε στην 

παγίωση του υφιστάµενου κοµµατικού συστήµατος». Η υιοθέτηση της πρότασης της Ν.∆ πριν 

την συνταγµατική αναθεώρηση του 2008, να αναγορευθεί η κρατική χρηµατοδότηση σε 

βασική και πρωτεύουσα πηγή των πολιτικών κοµµάτων, µε δικαιολογία την διαφάνεια στα 

οικονοµικά τους, θα είχε αντίκτυπο στη διαµόρφωση και την ανανέωση του ίδιου του 

κοµµατικού συστήµατος263. Τα κόµµατα θα µετατρέπονταν σε κρατικοδίαιτους οργανισµούς, 

δικαιούχοι θα ήταν κυρίως τα µεγάλα και εδραιωµένα κόµµατα, ενώ τα µικρότερα ή 

νεοεισερχόµενα θα αγωνίζονταν µάταια  να επιβιώσουν µένοντας µοιραία στο περιθώριο264. 

Μια τέτοια επιλογή αντιβαίνει ξεκάθαρα στην αρχή του πολυκοµµατισµού, ιδίως στην 

ισότητα των ευκαιριών στα πολιτικά κόµµατα265. 
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   Συνταγµατικό έρεισµα βρίσκει και η διαφοροποίηση της κρατικής χρηµατοδότησης 

σε έκτακτη και τακτική,  καθώς το αρ. 29Σ  διακρίνει ρητά σε εκλογικές και λειτουργικές 

δαπάνες σε  αντίθεση µε το Σύνταγµα του 1975 που προέβλεπε χρηµατοδότηση µόνο της 

εκλογικής δραστηριότητας. Μολονότι, η διάκριση µεταξύ δαπανών που εντάσσονται στη 

συνήθη λειτουργική δραστηριότητα και στην εκλογική αντίστοιχα είναι δύσκολη266, το 

Σύνταγµα δεν περιγράφει απλώς τα είδη των κοµµατικών δαπανών, αλλά επιβάλλει στον 

κοινό νοµοθέτη την πρόβλεψη και τακτικής και εκλογικής οικονοµικής ενίσχυσης. 

 

Γ. 3 Τα είδη και το ύψος της κρατικής χρηµατοδότησης 

 

 Η  χρηµατική ενίσχυση των κοµµάτων από το κράτος λαµβάνει τρείς κύριες 

µορφές, οι οποίες συνήθως συνδυάζονται. Κατά πρώτον, σε πολλές χώρες, κρατική 

χρηµατοδότηση παρέχεται στα κόµµατα ως αποζηµίωση, συνήθως µερική των  

πραγµατοποιηµένων και αποδεδειγµένων δαπανών τους. Σκοπός του σχετικού συστήµατος 

είναι η διασφάλιση της παροχής του κρατικού χρήµατος για συγκεκριµένη και κυρίως 

πραγµατική δραστηριότητα267. Η δεύτερη επιλογή διεθνώς είναι οι δεσµευτικές προς µία 

συγκεκριµένη κοµµατική δραστηριότητα και λειτουργία χρηµατικές παροχές (earmarked 

funds). Τέτοιες είναι η εκλογική ενίσχυση και η χρηµατοδότηση των επιµορφωτικών 

ιδρυµάτων των κοµµάτων, η χρηµατοδότηση νεολαιών και κοινοβουλευτικών οµάδων κτλ. 

Σε αυτήν την κατηγορία συνήθως δεν είναι απαραίτητη η πραγµατοποίηση και απόδειξη των 

δαπανών
268. Η τρίτη και πιο πρόσφατη νοµοθετική επιλογή είναι η χρηµατοδότηση των 

κοµµάτων για την συνολική λειτουργική δραστηριότητά τους (πρωτοπόρος η Γερµανία)269. 

 Ο έλληνας νοµοθέτης έχει επιλέξει τα δύο τελευταία είδη κρατικής 

χρηµατοδότησης. Το ύψος της κρατικής προσδιορίζεται επί ποσοστού του προϋπολογισµού 

και όχι µε βάσει πραγµατοποιηµένες δαπάνες. Έτσι, στο άρθρο 1 του νόµου, αυτή  

διακρίνεται σε τακτική, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 1,02‰  των τακτικών εσόδων του 

κρατικού προϋπολογισµού ετησίως και σε εκλογική ανερχόµενη σε ποσοστό έως 0,22‰  των 

τακτικών εσόδων του προϋπολογισµού κατά το έτος των βουλευτικών ή ευρωβουλευτικών 

εκλογών. Σύµφωνα µε τα στοιχεία των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων για τα τελευταία 

πέντε έτη (2008-2012), το ύψος της τακτικής χρηµατοδότησης έχει αυξοµειωθεί σηµαντικά. 

Έτσι, ενώ το 2008 ( YA 9226/2008- ΦΕΚ 245/Β΄14.2.2008) ανέρχονταν στα 62.182.400€, το 
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2012 (ΥΑ 24119/14.6.2012)  κατήλθε στα 30.880.000€270. Σηµειωτέον, ότι η τακτική 

χρηµατοδότηση καταβάλλεται σε τέσσερις τριµηνιαίες δόσεις. 

 Για την εκλογική χρηµατοδότηση ορίζεται, ειδικότερα, ότι αν διεξαχθούν 

περισσότερες της µίας εκλογές κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, το ποσοστό δεν µπορεί να 

υπερβεί, αθροιστικά, το 0,35 ‰ (αρ. 1 παρ. 4 στ. α΄). Το ποσοστό της χορηγούµενης κάθε 

φορά εκλογικής χρηµατοδότησης καθορίζεται ύστερα από γνώµη της ∆ιακοµµατικής 

Επιτροπής, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 

η οποία εκδίδεται το πρώτο δίµηνο του έτους κατά το οποίο λήγει η βουλευτική περίοδος ή 

του έτους διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. 1 παρ. 4 

στ. β΄). Η ∆ιακοµµατική Επιτροπή Εκλογών συγκροτείται, σύµφωνα µε την  παρ. 1 του 

άρθρου 28, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης, που εκδίδεται εντός 3 ηµερών από την προκήρυξη γενικών βουλευτικών 

εκλογών και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

  Οι αναγκαίες πιστώσεις για τη συνολική χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων 

εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης. Οι πιστώσεις αυτές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1,24‰ των τακτικών 

εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού του αντίστοιχου οικονοµικού έτους και σε 

περίπτωση διεξαγωγής περισσότερων της µίας εκλογών, το 1,37‰ (αρ. 1 παρ. 5). Τέλος, 

ορίζεται ότι η κρατική (τακτική και εκλογική) χρηµατοδότηση δεν υπόκειται σε φόρο (αρ. 1 

παρ. 6).        

 Κατά τον Κ. Χρυσόγονο, ο ποσοστιαίος προς τον προϋπολογισµό προσδιορισµός  

της κρατικής χρηµατοδότησης θέτει και ζήτηµα συνταγµατικότητας ενόψει της 

αναθεωρηµένης παρ. 2 του αρ. 29 µε την οποία συνδέεται πλέον ρητά η κρατική ενίσχυση µε 

τις δαπάνες των κοµµάτων(«τα κόµµατα έχουν δικαίωµα στην οικονοµική τους ενίσχυση από 

το Κράτος για τις εκλογικές και λειτουργικές τους δαπάνες..»)271.  Η άποψη αυτή είναι µάλλον 

βάσιµη.  Μολονότι το 29 παρ 2 Σ δεν κάνει λόγο για υπαρκτές272, δηλαδή πραγµατοποιηµένες 

και αποδεδειγµένες δαπάνες, ο όρος δαπάνες δεν µπορεί να είναι απλώς περιγραφικός, ήτοι 

απλώς µία διαφορετική διατύπωση της εκλογικής και λειτουργικής κοµµατικής 

δραστηριότητας, αλλά έχει και κανονιστική σηµασία.   

 Κατά τον Κ. Χρυσόγονο, εγγύτερα προς το Σύνταγµα θα ήταν η κρατική µερική 

χρηµατοδότηση των πραγµατοποιηµένων και αποδεδειγµένων δαπανών των κοµµάτων µαζί 

µε την πρόβλεψη ενός ανώτατου ορίου κατά κόµµα, ανάλογα κυρίως µε τα αποτελέσµατα 
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των τελευταίων εκλογών273.   Η θεωρία274 επίσης σηµειώνει ότι η ρύθµιση αυτή αποτελεί ένα 

από τα τρωτά του νόµου καθώς συνεπάγεται την καταβολή της ανεξάρτητα από το αν το 

κράτος θα πραγµατοποιήσει ή όχι τα προϋπολογισθέντα έσοδα. 

 

 Στη Γερµανία µέχρι το 1993 (ένα χρόνο µετά από την απόφαση275 του Ανωτάτου 

Οµοσπονδιακού ∆ικαστηρίου) οι κρατικές ενισχύσεις προς τα κόµµατα αφορούσαν τις 

εκλογικές δαπάνες276, ενώ προβλεπόταν και η παροχή ποσών µε σκοπό τη µείωση των 

ακραίων ανισοτήτων277. Με τον ισχύοντα νόµο (αρ.18παρ.1 Parteiengesetz) προβλέπεται 

χρηµατοδότηση για την συνολική κοµµατική δραστηριότητα που περιλαµβάνει και τις 

εκλογικές δαπάνες. Χρηµατοδότηση δεσµευτική προς µία δραστηριότητα προβλέπεται για τα 

δίπλα στο κόµµα επιµορφωτικά και ερευνητικά κέντρα, τις νεολαίες και τις δηµοτικές 

οργανώσεις των κοµµάτων. Το ύψος της τακτικής κρατικής χρηµατοδότησης για το σύνολο 

των δικαιούχων κοµµάτων ορίζεται στο νόµο των πολιτικών κοµµάτων και δεν υπολογίζεται 

κατά ποσοστό του κρατικού προϋπολογισµού. Σύµφωνα µε τον von Arnim278, από το 2012 το 

ύψος της συνολικής χρηµατοδότησης προς τα κόµµατα (Absolute Obergrenze) θα αγγίξει τα 

150,8 εκ. €, 17,8 εκ παραπάνω από το προηγούµενο (133 εκ.€). Στην πράξη παρατηρείται 

υπέρβαση του ανώτατου απόλυτου ορίου λόγω της έµµεσης χρηµατοδότησης, όπως είναι οι 

φοροαπαλλαγές  κληρονοµιών και δωρεών279. 

  

Στη Γαλλία, µέληµα του νοµοθέτη ήταν η αποφυγή εξάρτησης κοµµάτων και 

υποψηφίων από τους ιδιωτικούς χρηµατοδότες280. Ο Συνταγµατικός δικαστής έκρινε την 

κρατική χρηµατοδότηση συµβατή µε τα αρ. 2 και 4 του Γαλλικού Συντάγµατος281, αρκεί αυτή 

να σέβεται τις αρχές της ελευθερίας και της ισότητας, να βασίζεται σε αντικειµενικά 

κριτήρια, να µην προκαλεί εξάρτηση των κοµµάτων από το κράτος και να µην υπονοµεύει 

την δηµοκρατική έκφραση των τρεχουσών ιδεών και απόψεων. Η κρατική χρηµατοδότηση 
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αφορά το σύνολο της κοµµατικής δραστηριότητας αλλά και τον εκλογικό αγώνα. Η εκλογική 

χρηµατοδότηση λαµβάνει τη µορφή της αποζηµίωσης των υποψηφίων για 

πραγµατοποιηµένες δαπάνες. Το ύψος της εκλογικής χρηµατοδότησης εξαρτάται από το 

µέγεθος κάθε εκλογικής περιφέρειας282.       

 Το ύψος της κρατικής χρηµατοδότησης στα γαλλικά κόµµατα που αποτελεί  το 

µεγαλύτερο µέρος των κοµµατικών πόρων ειδικά µετά την απαγόρευση δωρεών από νοµικά 

πρόσωπα
283, δεν υπολογίζεται σε ποσοστό του κρατικού προϋπολογισµού ούτε έχει ανώτατο 

όριο, ενώ δεν προβλεπόταν αρχικά στο νόµο284. Με την αναθεώρηση του αρ. 8 (ν. 88-227 

1988) το 1990, το ύψος της ετήσιας χρηµατοδότησης διαµορφώνεται από προτάσεις της 

Συνέλευσης και της Γερουσίας προς την κυβέρνηση285 και εγγράφεται στο νοµοσχέδιο των 

οικονοµικών
286. Για το 2007 το ύψος της κρατικής χρηµατοδότησης που κατανεµήθηκε σε 50 

κόµµατα άγγιξε τα 73.210.000€ µε κάθε ψήφο να κοστίζει περίπου 1,70€ 287.  

 Η χρηµατοδότηση των ευρωπαϊκών κοµµάτων αφορά σε συγκεκριµένες 

δραστηριότητες τους. Κατά το άρθρο 8 του Κανονισµού, οι προερχόµενες από τον γενικό 

προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστώσεις, µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνον για 

δαπάνες άµεσα συνδεδεµένες µε τους στόχους του πολιτικού  προγράµµατος του κόµµατος 

(άρ. 4 παρ.  2 στ. β΄) και καλύπτουν τα διοικητικά έξοδα και τα έξοδα για την τεχνική 

υποστήριξη, τις συνεδριάσεις, την έρευνα, τις διασυνοριακές εκδηλώσεις, τις µελέτες, την 

ενηµέρωση και τις δηµοσιεύσεις. Η παροχή της χρηµατοδότησης δεν είναι αυτόµατη288, αλλά  

απαιτείται η υποβολή αίτησης , κάθε χρόνο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που  αποφασίζει  

εντός 3 µηνών, εγκρίνει και διαχειρίζεται τις πιστώσεις (αρ. 4 παρ. 1)289.  

 

Γ. 4.  Η κατανοµή στα δικαιούχα κόµµατα και το «κατώφλι» της κρατικής 

οικονοµικής ενίσχυσης  
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Η πρόσβαση στην κρατική ενίσχυση µπορεί να προσδιοριστεί µε βάση τις ψήφους 

και τις έδρες που αποκτώνται, από την απαίτηση για ένα ελάχιστο υποψηφίων ή ακόµα και 

από προϋποθέσεις ιδιωτικής χρηµατοδότησης290. Το ελληνικό σύστηµα είναι σύστηµα 

χρηµατοδότησης µε βάση τις ψήφους, στην πράξη όµως τείνει να ευνοεί τα 

κοινοβουλευτικώς εδραιωµένα κόµµατα, οµοιάζοντας µε σύστηµα κατανοµής µε βάση τις 

έδρες
291. Προβλέπεται επίσης ελάχιστο όριο (κατώφλι) ψήφων για την υπαγωγή στην 

κρατική χρηµατοδότηση που αποβλέπει στον περιορισµό των ευκαιριακά ιδρυόµενων και 

χωρίς διάρκεια κοµµάτων292, αλλά µάλλον έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό µικρών αλλά όχι 

ασήµαντων κοµµατικών σχηµατισµών. 

 Σύµφωνα µε τον ισχύοντα νόµο οι κατηγορίες των δικαιούχων της τακτικής 

χρηµατοδότησης είναι τρεις: α) τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί, που 

εκπροσωπούνται στη Βουλή µε βουλευτές εκλεγµένους στις γενικές βουλευτικές εκλογές από 

τους συνδυασµούς του ίδιου κόµµατος ή συνασπισµού, β) τα πολιτικά κόµµατα και οι 

συνασπισµοί, από τους συνδυασµούς των οποίων έχουν εκλεγεί αντιπρόσωποι στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γ) τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί, τα οποία στις 

τελευταίες γενικές βουλευτικές εκλογές είχαν καταρτίσει πλήρεις συνδυασµούς, τουλάχιστον, 

στο 70% των εκλογικών περιφερειών της χώρας και συγκεντρώσει αριθµό ψήφων, 

τουλάχιστον, ίσο µε το 1,5% του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων της επικράτειας (αρ. 2 

παρ. 1)293. 

Αντίστοιχα για την εκλογική χρηµατοδότηση των κοµµάτων απαιτείται η 

εκπροσώπηση τους στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κατάρτιση πλήρων 

συνδυασµών τουλάχιστον στο 70% των εκλογικών περιφερειών της χώρας294 και η 

συγκέντρωση αριθµού ψήφων τουλάχιστον ίσου µε το 1,5% του συνόλου των έγκυρων 

ψηφοδελτίων όλης της Επικράτειας295. Επιπλέον, για τη χρηµατοδότηση λόγω συµµετοχής σε 

εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

απαιτείται το κόµµα ή ο συνασπισµός να έχει συγκεντρώσει αριθµό ψήφων, τουλάχιστον, ίσο 

µε το 1,5% του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων της επικράτειας στις εκλογές αυτές (αρ. 

2 παρ. 2).  
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Ο Υπουργός Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης µε απόφασή του 

προσδιορίζει τα κόµµατα και τους συνδυασµούς που εµπίπτουν στις αντίστοιχες περιπτώσεις 

χρηµατοδότησης, καθώς και τα ποσά που χορηγούνται (αρ. 3 παρ. 1 και 2). Με το ποσό κάθε 

κατηγορίας (τακτικής και εκλογικής) χρηµατοδότησης διαιρείται ο συνολικός αριθµός των 

έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν τα κόµµατα και οι συνασπισµοί. Το πηλίκο της 

διαίρεσης πολλαπλασιάζεται µε τον αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσε το 

κάθε κόµµα ή συνασπισµός και το γινόµενο αντιστοιχεί στο ποσό που δικαιούται  το κόµµα ή 

ο συνασπισµός (αρ. 3 παρ. 3).        

 Σε περίπτωση συνασπισµού κοµµάτων, το ποσό που δικαιούνται κατανέµεται 

σύµφωνα µε σχετική συµφωνία τους, η οποία και γνωστοποιείται στον Υπουργό 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (αρ. 3 παρ. 4). Αν αποχωρήσει 

πολιτικό κόµµα από το συνασπισµό, το ποσό της κρατικής χρηµατοδότησης που δικαιούνται 

τα κόµµατα, κατανέµεται σύµφωνα µε τη συµφωνία που είχαν κάνει ή αν δεν είχαν κάνει η 

κατανοµή γίνεται ισοµέτρως (αρ. 3 παρ. 4). Η επιλογή αυτή του νοµοθέτη κρίνεται 

προβληµατική καθώς σε περίπτωση έλλειψης συµφωνίας ο νοµοθέτης εξισώνει τις επιµέρους 

συνιστώσες του συνασπισµού αγνοώντας το ειδικό βάρος τους296. 

 Ο έλληνας νοµοθέτης έχει επιλέξει να κατανέµει την χρηµατοδότηση µε κριτήριο 

το µέγεθος του κόµµατος και ειδικότερα µε βάση τα αποτελέσµατα στις προηγούµενες 

εκλογές. Έτσι έχει απορρίψει την κατανοµή και µε βάση την κοινωνική απήχηση του 

κόµµατος, εκφραζόµενη και από το ύψος της ιδιωτικής του χρηµατοδότησης297. Με το άρθρο 

3 του νόµου ρυθµίζεται η κατανοµή του ποσού της χρηµατοδότησης στα δικαιούχα κόµµατα. 

Η τριπλή κατηγοριοποίηση των δικαιούχων της κρατικής χρηµατοδότησης είναι καθοριστική 

για την κατανοµή της. Από την τακτική χρηµατοδότηση α) το 80% κατανέµεται αναλογικά 

στα κόµµατα που έχουν εκπροσώπηση στο Εθνικό Κοινοβούλιο, β) το 10% κατανέµεται 

ισόποσα στα κόµµατα που έχουν εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην 

κατανοµή αυτή συµµετέχουν και τα κόµµατα µε εκπροσώπηση στο Εθνικό Κοινοβούλιο, γ) 

το 10% κατανέµεται ισόποσα στα κόµµατα που έχουν καταρτίσει πλήρεις συνδυασµούς 

τουλάχιστον στο 70% των εκλογικών περιφερειών και έχουν συγκεντρώσει αριθµό ψήφων 

τουλάχιστον ίσο µε το 1,5 % του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων όλης της Επικράτειας 

στις γενικές βουλευτικές εκλογές και στις ευρωεκλογές. Στην τελευταία αυτή κατανοµή 

µετέχουν και όλα τα κόµµατα που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο (αρ. 3 παρ. 1). 
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 Στην εκλογική χρηµατοδότηση, α) το 60% χορηγείται στα κόµµατα που 

εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε βάση τον αριθµό των 

έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν αντιστοίχως κατά τις προηγούµενες εκλογές, 

βουλευτικές ή ευρωεκλογές, β) το 40% χορηγείται στα κόµµατα που είχαν καταρτίσει 

πλήρεις συνδυασµούς τουλάχιστον στο 70% των εκλογικών περιφερειών της χώρας και είχαν 

συγκεντρώσει αριθµό ψήφων τουλάχιστον ίσο µε το 1,5% του συνόλου των έγκυρων 

ψηφοδελτίων όλης της Επικράτειας, λόγω της συµµετοχής τους  στις εθνικές εκλογές ή το 

1,5% λόγω της συµµετοχής τους στις ευρωεκλογές. Σ' αυτό το ποσοστό συµµετέχουν και τα 

κόµµατα που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (αρ. 3 παρ. 2). 

 Όπως τονίζεται298, η κατανοµή της κρατικής οικονοµικής ενίσχυσης οφείλει, 

σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 29 και την αρχή παροχής ίσων ευκαιριών, να γίνεται µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει και στα µικρά και νέα κόµµατα µε πολιτική υπόσταση τη 

δυνατότητα «να αµφισβητούν έστω και στοιχειωδώς την πρωτοκαθεδρία των παραδοσιακών 

µεγάλων κοµµάτων». Η κατανοµή της κρατικής χρηµατοδότησης δείχνει να ευνοεί κυρίως 

την αναπαραγωγή του υπάρχοντος κοµµατικού συστήµατος. Αυτό δεν συµβαίνει µόνο 

εξαιτίας του υψηλού κατωφλιού που τείνει να ευνοεί τα µεγαλύτερα εδραιωµένα κόµµατα, 

συνεισφέροντας έτσι στην απολίθωση (petrification) του κοµµατικού συστήµατος299. Αυτό 

αφορά σε ένα µέρος µόνο των εξωκοινοβουλευτικών κοµµάτων που κάτω του 1,5% δεν 

θεωρούνται αξιόλογής πολιτικής υπόστασης, αν και εν απουσία βέβαια του εκλογικού 

κατωφλιού(3%) ενδεχοµένως βρίσκονταν µε ένα βουλευτή στους τριακόσιους.  

 Ο αποκλεισµός των εξωκοινοβουλευτικών από τον συνολικό κοµµατικό 

ανταγωνισµό επιτυγχάνεται κυρίως µε την διπλά διαφοροποιηµένη συµµετοχή των 

κοινοβουλευτικών κοµµάτων στις κατανοµές της κρατικής χρηµατοδότησης.  Έτσι όχι µόνο 

δεν συµµετέχουν, αναλογικά πάντα, τα κόµµατα από 1,5% έως 3% στο σύνολο της 

διαθέσιµης κρατικής χρηµατοδότησης (επιλογή αρκούντως σύµφωνη µε την αναλογική 

ισότητα), αλλά παραγκωνίζονται στο 40% της εκλογικής και 10% της τακτικής αντίστοιχα 

ειδικά όταν στερούνται και ευρωκοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Τα κοινοβουλευτικά 

κόµµατα ωστόσο δεν αρκούνται στην νοµή της υπόλοιπης «µερίδας του λέοντος»300, αρκετή 

ούτως ή άλλως για να ενισχύσει ακόµη περισσότερο της προνοµιακή τους θέση σε βάρος των 

µη χαρισµατικών, µικρών και νεοεισερχόµενων. Επιπλέον, τα κοινοβουλευτικά συµµετέχουν, 

                                                           
298

 Κ. Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο, 2003, σ.  280- 281 και Σ. Κοφίνης, Σημείωμα στην ΣτΕ 3157/2009 Τμ Δ΄, 

www.constitutionalism.gr 

299
  K-H Nassmacher, The funding of party competition, 2009,  σ. 313 

300
 Σ. Κοφίνης, Σημείωμα στην ΣτΕ 3157/2009 Τμ Δ΄, www.constitutionalism.gr 

 



48 

 

έστω και ισόποσα, και στα γλισχρά υπόλοιπα ποσά χρηµατοδότησης προοριζόµενα  προς τα 

(µείζονα) εξωκοινοβουλευτικά κόµµατα.      

 Η τριπλή αυτή κατηγοριοποίηση της κατανοµής από πλευράς νοµοθέτη ακολουθεί 

την επιταγή για αναλογική ισότητα και στην ουσία κατασκευάζει ένα σύστηµα «ενισχυµένης 

αναλογικής κρατικής χρηµατοδότησης», πριµοδοτώντας όσα κόµµατα ήδη εδράζονται στο 

ελληνικό κοινοβούλιο. Είναι δύσκολο ακόµη και για τον πιο απροκατάληπτο παρατηρητή  να 

αρνηθεί ότι ειδικά η εν λόγω ρύθµιση (σε συνδυασµό βέβαια µε το κατώφλι του 1,5%) είναι 

βασική όψη της καρτελοποίησης των κοµµάτων, ως διαµόρφωσης ενός δικτύου αλληλεγγύης 

των κατεστηµένων κοµµάτων µε τον πολυεπίπεδο και διαβαθµισµένο αποκλεισµό µικρών και 

νεοεισερχοµένων
301.        

 Κατά τον Κ.Χρυσόγονο, «τα ποσοστά αυτά βρίσκονται στο κατώτατο συνταγµατικά 

ανεκτό όριο σε ό,τι αφορά την ισόποση κατανοµή και στο ανώτατο σε ό, τι αφορά την κατ’ 

αναλογία της εκλογικής δύναµης κατανοµή», καθώς «µεγαλύτερο ποσοστό αναλογικής 

κατανοµής θα ερχόταν σε αντίθεση προς την αρχή της παροχής στοιχειωδώς ίσων ευκαιριών 

στα (µικρά) κόµµατα» 302. Αλλά και σε ό,τι αφορά την εκλογική χρηµατοδότηση η οποία 

διανέµεται µόνο κατ’ αναλογία των ψήφων (µε το 60% αυτής µόνο στα κόµµατα τα οποία 

διαθέτουν βουλευτή ή ευρωβουλευτή) εντοπίζεται «παραβίαση της αρχής της παροχής ίσων 

ευκαιριών αφού η ισότητα (πρέπει να) είναι περισσότερο τυπική- αριθµητική και λιγότερο 

αναλογική» 303.         

 Ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας γεννά και η µη πρόβλεψη χρηµατοδότησης για 

πολιτικούς σχηµατισµούς προερχόµενους από τη διάσπαση κοµµάτων που συµµετείχαν στις 

τελευταίες εκλογές. Επίσης, δεδοµένου ότι το σύνολο της χρηµατοδότησης το καρπώνεται 

πρακτικά ο αρχηγός του κόµµατος, παράλειψη που έρχεται σε αντίθεση τόσο µε την αρχή της 

εσωκοµµατικής δηµοκρατίας όσο και µε την αρχή της µη επέµβασης στα εσωτερικά των 

κοµµάτων
304.  
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 Ν.Αλιβιζάτος, Το σκάνδαλο του δανεισμού των κομμάτων, εφημ.Καθημερινή, 20/11/2011, ο οποίος εστιάζει κυρίως στο 

«κατώφλι» της κρατικής χρηματοδότησης ως παράγοντα της καρτελοποίησης. 
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 Κ. Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο, Σακούλα, 2003,σ. 282 

303
  Ibidem 

304
  Ibidem και Δ. Ζακαλκάς, Το αίτημα για εσωκομματική δημοκρατία, 1996, σ. 449 
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Στη Γερµανία η κρατική χρηµατοδότηση (συνολικά 150,8εκ.€) κατανέµεται ανάλογα 

µε τα αποτελέσµατα στις ευρωπαϊκές, οµοσπονδιακές και κρατιδιακές  εκλογές (αρ. 18 παρ. 

1)305. Ειδικότερα, προσδιορίζεται η αξία κάθε ψήφου ( αρ. 18 παρ. 3). Για τα πρώτα τέσσερα 

(4) εκατοµµύρια ψήφων, κάθε ψήφος αξίζει 0,85€ ενώ για τις επόµενες η αξία πέφτει στο 

0,70€. Αυτή η διαφοροποίηση υποστηρίζεται ότι ωφελεί τα µικρότερα κόµµατα306. Η 

σηµαντικότερη ρύθµιση, όµως, είναι ότι το ύψος της κρατικής χρηµατοδότησης για κάθε 

κόµµα πρέπει να ισούται µε το ύψος της ιδιωτικής χρηµατοδότησης (Relative Obergrenze) . 

Η ιδιωτική  αποτελείται (αρ. 18 παρ. 3), από τις εισφορές των µελών και βουλευτών και τις 

µικρές και µεσαίες δωρεές, δηλαδή µέχρι 3.300€ το χρόνο307. Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο, 

κάθε ευρώ της ιδιωτικής χρηµατοδότησης αξίζει 0,38€ κρατικής. Έτσι, για το γερµανό 

νοµοθέτη δεν αρκεί µόνο η εκλογική επίδοση, αλλά απαιτείται και η κοινωνική εδραίωση των 

κοµµάτων. Τα κόµµατα παρακινούνται να αποκτήσουν και µόνα τους τα µέσα συντήρησής 

τους προκειµένου να παραµείνουν σχετικά ανεξάρτητα από το Κράτος308. Βέβαια, υπάρχει 

και ο κίνδυνος απώλειας της ισορροπίας κρατικής και ιδιωτικής χρηµατοδότησης, καθώς το 

σκέλος της κοινωνικής απήχησης του κόµµατος (εισφορές και δωρεές) µπορεί να αυξηθεί πιο 

γρήγορα σε βάρος της εκλογικής δύναµης ειδικά στις περιπτώσεις των εδραιωµένων και καλά 

οργανωµένων κόµµατων. Αντίθετα, τα αδύναµα οργανωτικά, λιγότερο κοινωνικά 

«ριζωµένα» και συνήθως νεοσύστατα κόµµατα, αλλά µε εκλογική απήχηση, βγαίνουν 

ζηµιωµένα
309. Στην Γερµανία, το σηµαντικό καθεστώς φοροαπαλλαγών στις δωρεές προς τα 

κόµµατα
310, όπως υποστηρίζεται311, ανεβάζει το ποσοστό της κρατικής συµµετοχής στην 

κοµµατική χρηµατοδότηση στο 60%. Σηµειωτέον ότι τα κόµµατα στην πράξη λαµβάνουν 

µικρότερο ποσοστό κρατικής χρηµατοδότησης από αυτό που δικαιούνται λόγω του απόλυτου 

ανώτατου ορίου. Αυτό οφείλεται στα αυξηµένα ποσά νόµιµων δωρεών και εισφορών. Έτσι, 

συνήθως η τήρηση της αναλογίας του 0,38€ κρατικής χρηµατοδότησης για κάθε ευρώ 

ιδιωτικής είναι ανέφικτη και, συνακόλουθα, τα κόµµατα λαµβάνουν αναλογικώς µειωµένα 

ποσά
312. Το όριο πρόσβασης στην κρατική χρηµατοδότηση είναι χαρακτηριστικά χαµηλό στο 
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 Κ.- Η. Nassmacher, Parteienfinanzierung , 2009, σ. 522  
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 U. Von Alemann/P. Erbentraut./J. Walther, Das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland, 2010, σ.109  και W. Rudzio, 

Das politische System der Bundesrepublik Deutschland, 2006, σ.103 και 108  
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 W. Rudzio, Das politische System der Bundesrepublik Deutschland, 2006,σ. 97 Κ.-Η.Nassmacher, Parteienfinanzierung , 2009, 
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στο 1% τουλάχιστον σε 3 κρατιδιακές εκλογές αντί για μία, M. Koss, The politics of party funding. State funding to political 

parties and party competition in western Europe, Oxford, 2011, σ. 93   
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0,5% σε οµοσπονδιακές και ευρωεκλογές (και 1% στις κρατιδιακές), αν και αρχικά 

βρισκόταν στο 2,5%313 . Η µείωση του κατωφλιού επιβλήθηκε από το Ανώτατο 

Οµοσπονδιακό ∆ικαστήριο µε το σκεπτικό να διατηρηθεί ανοικτός ο κοµµατικός 

ανταγωνισµός 314. Με το κατώφλι του 0,5% τα γερµανικά κόµµατα, δικαιούχα κρατικής 

χρηµατοδότησης συνήθως υπερβαίνουν τα 20, ωστόσο άνω του 90%  των 150,8εκ.€ το 

µοιράζονται 6 κόµµατα315. Σηµειωτέον ότι το κατώφλι της κρατικής χρηµατοδότησης στη 

Γερµανία είναι υποδεκαπλάσιο εκείνου για την είσοδο στη Βουλή. Το τελευταίο είναι αρκετά 

υψηλό, στο 5%, αποτελώντας εξαίρεση στην αρχή της ισότητας των ευκαιριών, χάριν της 

κυβερνησιµότητας
316.  Μολονότι το όριο κρατικής χρηµατοδότησης είναι χαµηλό, για την 

εφαρµογή του προϋποτίθεται η κατάρτιση λίστας (αρ. 18 παρ 4). ∆ιαφορετικά το κόµµα 

υποχρεούται να επιτύχει τουλάχιστον 10% των έγκυρων ψήφων σε µία εκλογική περιφέρεια. 

Επιπλέον για την συµπερίληψη ενός µετεκλογικού συνασπισµού στους δικαιούχους της 

κρατικής χρηµατοδότησης απαιτείται το κάθε «συµβαλλόµενο» µέρος του να είχε αγγίξει 

µόνο του τα όρια των 0,5% και 1% στις αντίστοιχες εκλογές. Οι παραπάνω ρυθµίσεις 

υποδηλώνουν µία τάση του νοµοθέτη να αποκλείει τους νεοεισερχόµενους και κυρίως όσους 

δε φέρουν συγκεκριµένα πάγια οργανωτικά χαρακτηριστικά, όπως ή λίστα και ο 

συνασπισµός. ∆ικαστικός έλεγχος των οικονοµικών των κοµµάτων προβλέπεται από το 

Οµοσπονδιακό Ελεγκτικό Συνέδριο (Bundesrechnungshof) και αφορά στην κατανοµή της 

κρατικής χρηµατοδότησης από τον Πρόεδρο της Βουλής (αρ.21). 
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Στη Γαλλία προβλέπεται διαφοροποιηµένη κατανοµή της κρατικής χρηµατοδότησης. 

Κατά το αρ. 8 και 9 του νόµου 1988317, η κατανοµή γίνεται κατά το ήµισυ (1ο κλάσµα) µε 

βάση τα αποτελέσµατα στις τελευταίες νοµοθετικές εκλογές (Εθνική Συνέλευση) και το 

δεύτερο µισό µε βάση την αντιπροσώπευση (έδρες) των κοµµάτων στο Κοινοβούλιο318 και 

έχει προκριθεί από τον Γάλλο Συνταγµατικό ∆ικαστή319. Από το 2003 προϋπόθεση για την 

χρηµατοδότηση από το πρώτο κλάσµα είναι συγκέντρωση του 1%320 των ψήφων 

τουλάχιστον σε 50 περιφέρειες ξεχωριστά321 (αρ.9παρ 5). Το δεύτερο κλάσµα της 

χρηµατοδότησης κατανέµεται αντιπροσωπευτικά µεν αλλά µόνο σε όσους δικαιούνται το 

πρώτο σκέλος322. Το γαλλικό σύστηµα κατανοµής έχει κατακριθεί ότι θίγει την ισότητα των 

ευκαιριών των κοµµάτων, λόγω της κατανοµής του δεύτερου κλάσµατος µε βάση τις έδρες, 

που κατανέµονται µε πλειοψηφικό σύστηµα323. Τα κόµµατα λοιπόν απολαύουν τις κρατικές 

παροχές κυρίως ανάλογα µε την κοινοβουλευτική τους δύναµη324. Αυτά είναι τα µεγαλύτερα 

κόµµατα, αν ληφθεί υπόψη ο τρόπος απόκτησης των εδρών στην Εθνοσυνέλευση. Έδρα 

λαµβάνει όποιος καταφέρει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων και 

τουλάχιστον το 25% των εκλογέων σε µια εκλογική περιφέρεια . Αν δεν συγκεντρωθεί στον 

πρώτο γύρο σε κάθε περιφέρεια αυτή η πλειοψηφία, προβλέπεται δεύτερος γύρος στον οποίο 

συµµετέχουν όσοι υποψήφιοι συγκέντρωσαν τουλάχιστον 12, 5% των ψήφων
325. 

Προτείνεται λοιπόν, η κατανοµή της κρατικής χρηµατοδότησης αποκλειστικά σύµφωνα µε τα 

εκλογικά αποτελέσµατα, χωρίς να έχει γίνει αποδεκτό από το Conseil Constitutionel326, ως 

συνεπέστερη στην αρχή του πλουραλισµού327. 
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  Senat, Le financement de la vie politique, σ.  3 και  N. Tolini, Le financement des partis politiques, 2007,σ.209 

319
 Conseil Constitutionel , 11 janv. 1990,  no 89-271 στο:Y .Poirmeur / D. Rosenberg. Droit des partis politiques, 2008 σ.128.  
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Στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα, κατά την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ευρωπαϊκού 

Κανονισµού, οι διαθέσιµες πιστώσεις κατανέµονται σε δύο άνισα µέρη, ευνοώντας 

αδιαµφισβήτητα τα κόµµατα µε ευρωκοινοβουλευτική εκπροσώπηση328. Το 85% κατανέµεται 

ετησίως στα κόµµατα αναλογικά µε τους αντιπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Σηµειωτέον ότι ένας ευρωβουλευτής δύναται να ανήκει µόνο σε ένα ευρωπαϊκό κόµµα.  Το 

υπόλοιπο 15 %  κατανέµεται κατ` ισοµοιρία, ελλείψει ενιαίας ρύθµισης για τις ευρωεκλογές 

και συνεπώς για τον υπολογισµό των ψήφων329. Η χρηµατοδότηση από τον γενικό 

προϋπολογισµό της Ένωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 75 % του προϋπολογισµού του 

κόµµατος (αρ. 10 παρ.2) προκειµένου να αποκλείονται κόµµατα-φαντάσµατα330.  Το βάρος 

απόδειξης φέρει το ίδιο το κόµµα. 
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Γ. 5. Η κρατική οικονοµική ενίσχυση των κοµµατικών κέντρων ερευνών και 

µελετών 

 

 

 Ο νοµοθέτης δείχνει ιδιαίτερη µέριµνα για την ιδεολογική και επιµορφωτική 

δραστηριότητα των κόµµατων. Κατά την παρ. 1 του άρθρου 4, τα πολιτικά κόµµατα και οι 

συνασπισµοί, δικαιούχα κρατικής χρηµατοδότησης, λαµβάνουν ετήσια οικονοµική ενίσχυση 

από το Κράτος για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων ερευνών και µελετών, καθώς και τη 

διοργάνωση προγραµµάτων επιµόρφωσης των στελεχών τους. Η οικονοµική ενίσχυση 

ανέρχεται συνολικά σε ποσό ίσο µε 0,1‰ των τακτικών εσόδων του Κρατικού 

Προϋπολογισµού και κατανέµεται µεταξύ των δικαιούχων κοµµάτων, σύµφωνα µε όσα 

ορίζονται για την κατανοµή της χρηµατοδότησης στην παρ. 1 του άρθρου 3. Οι αναγκαίες 

πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (αρ. 4 παρ. 2).  

  Πρόκειται λοιπόν για ένα ακόµη είδος δεσµευτικής χρηµατοδότησης για µία 

συγκεκριµένη κοµµατική δραστηριότητα, που δεν προβλέπεται ρητά στο Σύνταγµα. Η 

αυτοτελής χρηµατοδότηση αυτών των πολιτικών ιδρυµάτων αποτελεί νοµοθετική 

εξειδίκευση της λειτουργικής κοµµατικής δραστηριότητας. Η λειτουργία των κέντρων, µη 

συνταγµατικά προβλεπόµενη, δεν συνιστά προϋπόθεση για την λήψη της συνολικής τακτικής 

χρηµατοδότησης. Ωστόσο, δέον να υπογραµµισθεί, ότι από τη σχετική  διάταξη (παρ. 4 αρ. 4) 

προκύπτει η υποχρέωση πραγµατικής σύστασης και λειτουργίας των σχετικών ιδρυµάτων και 

διάθεσης σε αυτά του χορηγούµενου κονδυλίου, επί ποινή επιστροφής του. Πιο τελεσφόρος 

θα ήταν βέβαια ο εκ των προτέρων έλεγχος της πραγµατικής λειτουργίας  των ιδρυµάτων 

πριν την χορήγηση των ποσών. 

Στη Γερµανία, οι πρώτες κρατικές οικονοµικές ενισχύσεις αφορούσαν αρχικά τις 

προσπάθειες των κοµµάτων για πολιτική µόρφωση331. Η δραστηριότητά, σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο αφορά στην πολιτική επιµόρφωση, την στήριξη σπουδαστών  και  την 

επιστηµονική έρευνα και την συµβουλευτική , δράσεις στον τρίτο κόσµο332, ακολουθώντας 

τις  θεµελιώδεις αξίες των κοµµάτων τους. Επιπλέον, χαίρουν οργανωτικής αυτοτέλειας 

σύµφωνα µε το ανώτατο οµοσπονδιακό δικαστήριο333. Το ύψος της χρηµατοδότησης των 

                                                           
331
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έξι
334 πολιτικών ιδρυµάτων δεν προβλέπεται ρητά στο νόµο, ωστόσο αγγίζει τα 389εκ.€, 

δηλαδή το τριπλάσιο του συνολικού απόλυτου ανώτατου ορίου335 και  συνιστά το 90 % των 

πόρων τους 336, ενώ το ήµισυ αυτών διατίθεται για την δραστηριότητα στο εξωτερικό337. 

∆ικαιολογηµένα λοιπόν προτείνεται η πρόβλεψη ανώτατων ορίων (απόλυτων και σχετικών) 

και για την κατανοµή της κρατικής χρηµατοδότησης των ιδρυµάτων προκειµένου να µην 

καταστρατηγούνται οι εγγυήσεις για ισότητα των ευκαιριών µέσω των άδηλων µεταφορών 

χρήµατος από τα ιδρύµατα στα κόµµατα338. 

 

Γ. 6. Η αρχή της ισότητας των ευκαιριών στην κατανοµή των κρατικών πόρων στα 

κόµµατα  στην ελληνική νοµολογία 

 

Οι  ρυθµίσεις για την κρατική χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων πρέπει να 

σέβονται την αρχή της παροχής ίσων ευκαιριών στα πολιτικά κόµµατα, που συνίσταται 

καταρχήν στην «αµεροληψία του κράτους απέναντι στα κόµµατα»339. Κατά τη θεωρία, η αρχή 

αυτή, ως εξειδίκευση της αρχής του πολυκοµµατισµού, ερείδεται στο συνδυασµό των 

άρθρων 1 (δηµοκρατική αρχή) και 29 παρ. 1 του Συντάγµατος340.   

  Η ισότητα ευκαιριών στα κόµµατα µπορεί να νοηθεί341 α. ως αυστηρή τυπική-

αριθµητική ισότητα, κατά την οποία τα κόµµατα αντιµετωπίζονται ισότιµα χωρίς να 

λαµβάνεται υπόψη η σηµασία τους στο κοινοβούλιο ή στο εκλογικό σώµα, και β. ως 

αναλογική ισότητα, που επιτάσσει ότι τα κόµµατα αντιµετωπίζονται ανάλογα µε τα εκλογικά 

τους αποτελέσµατα και γενικότερα µε την κοινωνική τους απήχηση και ρίζωση, 

προβλέποντας όµως µία ελάχιστη πρόσβαση στις κρατικές ενισχύσεις. Υπέρ της πρώτης 

σύλληψης της αρχής συνηγορεί η άποψη ότι η παροχή ίσων ευκαιριών στα κόµµατα αποτελεί 

«άµεση συνέχεια της πολιτικής ελευθερίας και της πολιτικής ισότητας», καθώς «ουσιαστική 

συµµετοχή στην πολιτική ζωή δεν είναι εφικτή σε ατοµική βάση»342. Όπως οι πολίτες, κατά την 

εκλογική ισότητα, έτσι  και τα κόµµατα, κατά την ισότητα ευκαιριών, έχουν ίσο µερίδιο στη 
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διαµόρφωση της πολιτικής βούλησης του κράτους, και µάλιστα όχι «ως άθροισµα των 

µερίδων των ψηφοφόρων τους αλλά ως αυτόνοµοι συνταγµατικοί θεσµοί»343.  

 Κατά άλλη άποψη, ο νόµος που καθορίζει τα κριτήρια για την παροχή κρατικής 

χρηµατοδότησης πρέπει να λαµβάνει υπόψη του την αρχή της αναλογικότητας και της 

αναλογικής ισότητας344, εµποδίζοντας όµως την παγίωση του status quo των πολιτικών 

δυνάµεων
345. Σε αυτή την άποψη πρέπει να συγκαταλεχθεί και η επισήµανση του Κ. 

Χρυσόγονου
346, ότι η ισότητα των ευκαιριών δεν συνεπάγεται και απόλυτη εξίσωση των 

κοµµάτων αναφορικά µε τη «µεταχείριση τους από την κρατική εξουσία ανεξάρτητα από τη 

συγκριτική σηµασία, το µέγεθος και την ιστορική τους διάσταση», αρκεί οι προϋποθέσεις να 

στηρίζονται σε αντικειµενικά και πρόσφορα κριτήρια, όπως η κοινοβουλευτική τους δύναµη, 

η οργάνωσή τους σε εθνική κλίµακα ή ο ιστορικός ρόλος τους στην πολιτική ζωή της χώρας 

και σε καµία περίπτωση η ιδεολογία τους.      

 Έχει προταθεί, επίσης, η κατανοµή της κρατικής χρηµατοδότησης αντιστρόφως 

ανάλογα προς το εκλογικό αποτέλεσµα, δηλαδή τα µεγαλύτερα κόµµατα να λαµβάνουν το 

µικρότερο ποσό και τα µικρότερα το µεγαλύτερο347. Βέβαια, µια τέτοια επιλογή ενέχει τον 

κίνδυνο να µετατρέψει τα κόµµατα σε οργανώσεις που αποβλέπουν όχι στο εκλογικό 

αποτέλεσµα, αλλά κυρίως στη συσσώρευση κρατικού χρήµατος, εντείνοντας την κρίση 

αντιπροσώπευσης.         

 Όπως υπογραµµίζει ο ∆.Τσάτσος, η εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών στο 

ιδεατό της περιεχόµενο είναι ανέφικτη, γι αυτό και πρακτικά η κανονιστική της 

αποτελεσµατικότητα περιορίζεται στο να θέτει αυστηρά όρια στην εγγενή ανισότητα του 

πολιτικού ανταγωνισµού348.        

 Η νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας συνδέει παγίως την παροχή ίσων 

ευκαιριών στα πολιτικά κόµµατα µε τη γενική αρχή της ισότητας του άρθρου 4 παρ. 1. (ΣτΕ 

993/1989, 1116/1990, 656/2000, 3159/2009, 3770/2011, 3869/2011). Το βασικό 

επαναλαµβανόµενο σκεπτικό είναι ότι το Σύνταγµα δεν αποκλείει τη «θέσπιση µε νόµο 

προϋποθέσεων για την παροχή κρατικής οικονοµικής ενίσχυσης των κοµµάτων, εφόσον 

στηρίζονται σε κριτήρια αντικειµενικά και πρόσφορα για την εξυπηρέτηση του επιδιωκόµενου 

σκοπού, ο οποίος συνάπτεται µε την ύπαρξη κοµµάτων που αντιπροσωπεύουν εν ενεργεία 
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πολιτικές δυνάµεις των οποίων η παρουσία στην πολιτική σκηνή είναι έκδηλη». (ΣτΕ 

1862/1985, 993/1989, 1116/1990, 2285/1994, 3159/2009, 3770/2011, 3869/2011). Επιπλέον, 

είναι συνταγµατικά ανεκτός ο αποκλεισµός «είτε κοµµάτων που αποτελούν κατ’ ουσία 

εκλογικούς σχηµατισµούς χωρίς πολιτική υπόσταση, είτε κοµµάτων τα οποία δεν 

αντιπροσωπεύουν πολιτικές δυνάµεις µε ενεργό παρουσία, όπως φανερώνει η περιορισµένη 

τοπικά εκλογική τους παρουσία ή η µη υπολογίσιµη απήχησή τους στο εκλογικό σώµα ή η µη 

εκπροσώπησή τους στη Βουλή» (ΣτΕ 1862/1985, 993/1989, 1116/1990, 2285/1994, 

3159/2009, 3770/2011, 3869/2011).         

 Όπως τονίζει ο Κ.Χρυσόγονος, στο πλαίσιο αυτό, είχαν  κριθεί αντικειµενικές και 

εύλογες οι απαιτήσεις του ν. 1443/1984 να έχει λάβει ένα κόµµα 3% των εγκύρων ψήφων και 

να έχει καταρτίσει συνδυασµούς στα 2/3 των εκλογικών περιφερειών στις τελευταίες εκλογές 

προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί (ΣτΕ 1862/1985), ενώ κατά τη νοµολογία δεν ήταν 

αντισυνταγµατικός ούτε ο αποκλεισµός µε τον ν. 1443/1984 από την κρατική χρηµατοδότηση 

κοµµάτων εκπροσωπούµενων στη Βουλή (ΣτΕ 177/1992). Στο ίδιο «µήκος κύµατος» κινείται 

και το Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο, το οποίο έκρινε συνταγµατικές τις ταυτόσηµες µε αυτές 

του ν. 3023/2002 ρυθµίσεις του ν. 2429/1996 σχετικά µε τους δικαιούχους της κρατικής 

οικονοµικής ενίσχυσης. (ΑΕ∆ 74/1997, 34 και 35/1999). Ωστόσο, το ΣτΕ έκρινε 

αντισυνταγµατική την κραυγαλέα και «φωτογραφική» απαίτηση των άρθρων 51 ν. 

1731/1987 και 8 ν. 1775/1988 να έχει χρηµατοδοτηθεί το κόµµα το προηγούµενο οικονοµικό 

έτος προκειµένου να δικαιούται χρηµατοδότηση και στο επόµενο, µε το σκεπτικό ότι το 

χρονικό αυτό κριτήριο είναι συµπτωµατικό, απρόσφορο και µη συναπτόµενο µε την 

παρουσία του κόµµατος στην πολιτική ζωή κατά τον κρίσιµο χρόνο της χρηµατοδότησης 

(ΣτΕ 993/1989, 1116/1990)349.        

 Το ΣτΕ έµεινε προσηλωµένο στην πάγια νοµολογία του και κατά τον έλεγχο των 

διατάξεων του ισχύοντος νόµου 3023/2002. Όπως χαρακτηριστικά έκρινε, η εκτίµηση του 

κοινού νοµοθέτη, ότι τα κόµµατα µε αριθµό ψήφων κάτω του 1,5% του συνόλου των 

έγκυρων ψηφοδελτίων αποτελούν εκλογικούς σχηµατισµούς χωρίς πολιτική υπόσταση, δεν 

µπορεί να θεωρηθεί καταδήλως εσφαλµένη, ιδίως όταν για την κοινοβουλευτική 

εκπροσώπησή τους απαιτείται η συγκέντρωση ποσοστού 3%.(ΣτΕ ∆΄ Τµηµ 3157-3159/2009, 

ΣτΕ Ολοµ 3770/2011, 3869/2011).       

 Βέβαια, στις αποφάσεις του ανώτατου ακυρωτικού διατυπώνεται και η ενδιαφέρουσα 

άποψη της µειοψηφίας, κατά την οποία η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3032/2002 είναι 

αντίθετη στην παρ. 2 του άρθρου 29 του Συντάγµατος. Χωρίς να αµφισβητεί ότι ο νοµοθέτης 

δύναται να θέσει ως κριτήριο της πολιτικής υπόστασης κάθε κόµµατος την εκλογική του 
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απήχηση, θεωρεί ότι το ποσοστό του 1,5% είναι αρκετά υψηλό, µε αποτέλεσµα να 

«αποκλείονται από την οικονοµική ενίσχυση κόµµατα τα οποία έχουν λάβει αριθµό ψήφων που 

κατά την κοινή πείρα υποδηλώνει, στοιχειώδη έστω, πολιτική υπόσταση» (ΣτΕ 3157-

3159/2009).          

 Το ΣτΕ, πλειοψηφία και µειοψηφία, συνηγορεί λοιπόν υπέρ της αναλογικής ισότητας 

ευκαιριών των κοµµάτων, νοούµενης ως διαφορετικής µεταχείρισής τους, αρκεί να 

εξυπηρετεί έναν επιδιωκόµενο σκοπό, συναπτόµενο µε την ύπαρξη εν ενεργεία πολιτικών 

δυνάµεων
350. Ο αναλογικός χαρακτήρας της ισότητας, όπως ερµηνεύεται από το ΣτΕ όµως 

συµβάλλει στην αναπαραγωγή των υφιστάµενων συσχετισµών του κοµµατικού συστήµατος, 

ορθώνοντας εµπόδια στη δράση των µικρών και των νεοιδρυθέντων κοµµάτων351,  ειδικά µε 

την αποδοχή των υψηλών κατωφλιών. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ενώ το ΣτΕ θεωρεί 

κρίσιµο χρόνο για την αξιολόγηση της σηµασίας των κοµµάτων τον χρόνο της 

χρηµατοδότησης (ΣτΕ 993/1989), δεν αναφέρεται σε άλλα κριτήρια πέραν της 

κοινοβουλευτικής και εκλογικής δύναµης τους352. Έτσι έχει επισηµανθεί ότι η αναγωγή του 

δικαστηρίου σε ιστορικά εκλογικά κριτήρια εµποδίζει  τη δυναµική του εκλογικού 

συστήµατος, αγνοώντας ότι η λαϊκή κυριαρχία αφορά και στο δικαίωµα του λαού να 

ανανεώνει και ενδεχοµένως να ανατρέπει τους εδραιωµένους πολιτικούς συσχετισµούς353. 

 Σε κάθε περίπτωση,  η προσήλωσή του ακυρωτικού δικαστή στην εκλογική απήχηση 

των κοµµάτων, µε έµφαση στην κοινοβουλευτική τους εκπροσώπηση, επιδέχεται κριτικής. 

Για παράδειγµα, και ο αριθµός των µελών ενός κόµµατος είναι ενδεικτικός της τρέχουσας  

οργανωτικής ανάπτυξής και κοινωνικής ρίζωσης του, και όχι µόνο η κοινοβουλευτική του 

εκπροσώπηση, διαµορφωµένη προ τετραετίας354. Άλλωστε, η προσµέτρηση ενός τέτοιου 

κριτηρίου κρατικής χρηµατοδότησης θα απέτρεπε την  απάθεια των κοµµατικών µελών355. 

 Οι αποφάσεις, ειδικά της πλειοψηφίας, του ΣτΕ προβαίνουν σε αξιολογικές κρίσεις 

για το υποστατό ενός πολιτικού κόµµατος, που προσιδιάζουν στην πολιτική κοινωνιολογία 

και την πολιτική ιστορία, για να προκρίνουν την νοµοθετική επιλογή, ελλείψει όµως των 

οικείων µεθοδολογικών εργαλείων. Πέραν τούτου, παραβλέπουν µία σηµαντική όψη του 

αποκλεισµού των µικρών κοµµάτων, το εκλογικό σύστηµα. Έτσι, πρέπει να τονισθεί ότι το 

βασικό νοµιµοποιητικό έρεισµα του «κατωφλιού» του 1,5% είναι το ίδιο το σύστηµα της 

ενισχυµένης αναλογικής αλλά κυρίως το «κατώφλι» του 3%, ως προϋπόθεση για την είσοδο 

                                                           
350

 Β.-Δ. Γκίκας, Η συνταγματική αρχή της ισότητας ευκαιριών των πολιτικών κομμάτων στο γερμανικό και ελληνικό δίκαιο, ΤοΣ 

1/1994, σ. 79-80 
351

  Ibid,   σ. 89 
352

  Ibid,   σ. 81-82 

353
   Ibid,  σ. 82 

354
   Ibid,  σ.  81 

355
 Π. Φουντεδάκη, Ενδοκομματική δημοκρατία και Σύνταγμα, 1987, σ. 304  



59 

 

ενός κόµµατος στο Κοινοβούλιο. Ούτως, ακόµη και µε σύστηµα ενισχυµένης αναλογικής 

αλλά χωρίς το όριο του 3% είναι δυνατό να εισέλθουν στο Κοινοβούλιο έστω και µε ένα 

βουλευτή κοµµατικοί σχηµατισµοί που έχουν συγκεντρώσει ποσοστό ψήφων ακόµη και κάτω 

του 1%. Σε αυτήν την υποθετική περίπτωση, η κρίση περί µη κοινωνικής ρίζωσης και 

οργανωτικής ανεπάρκειας του κόµµατος θα ήταν µάλλον άστοχη από πλευράς του δικαστή.

 Σε αυτό το σηµείο αξίζει να αντιπαραβληθεί η νοµολογία σχετικά µε την ισότητα των 

ευκαιριών κατά την παροχή του άλλου κρατικού πόρου, της (δωρεάν) προβολής των 

κοµµάτων
356. Η νοµολογία αυτή αν και δεν είναι άµεσου ενδιαφέροντος µας δείχνει ότι η 

καρτελοποίηση του κοµµατικού συστήµατος τελικά συναντά και ακραία νοµικά όρια. Ο 

νόµος (αρ.9 και 10) δεν ορίζει συγκεκριµένα ούτε τον διατιθέµενο προεκλογικά, δωρεάν 

χρόνο και χώρο, ούτε τους δικαιούχους του, καταλείποντας τη ρύθµισή τους στην 

κανονιστικώς δρώσα διοίκηση357. Αξιώνει όµως την διασφάλιση  της µετάδοσης των βασικών 

θέσεων του κόµµατος, µε την παραχώρηση σε όλα, καταρχήν, τα κόµµατα ενός ελάχιστου 

αλλά επαρκούς χρόνου, ενώ επιτρέπει την  διαφοροποίηση της µεταχείρισης τους στην 

ποσοτική κατανοµή του διατιθεµένου χρόνου µε κριτήριο την αναλογική ισότητα358. Εδώ να 

σηµειώσουµε ότι σε ∆ανία, Ολλανδία και Νορβηγία, όλα τα κόµµατα ανεξαρτήτως έχουν τον 

ίδιο χρόνο προβολής, δηλαδή εφαρµόζεται η τυπική ισότητα359.    

 Το ζήτηµα της πρόσβασης των κοµµάτων στα ραδιοτηλεοπτικά µέσα και της 

κατανοµής του προεκλογικού, κυρίως ραδιοτηλεοπτικού χρόνου, απασχόλησε τη νοµολογία 

του ΣτΕ και του ΑΕ∆. Κατά τη νοµολογία, το αρ.15 παρ. 2 του Σ σε συνδυασµό µε την αρχή 

της λαϊκής κυριαρχίας και των ίσων ευκαιριών των κοµµάτων θεµελιώνουν ένα 

συνταγµατικό δικαίωµα ελεύθερης πρόσβασης στη ραδιοτηλεόραση του οποίου φορείς είναι 

τα κόµµατα ενόψει του άρθρου 29 και του ρόλου τους στη διαµόρφωση και εκδήλωση της 

λαϊκής κυριαρχίας (ΣτΕ 930/1990, 4332, 4333/1996, ΑΕ∆ 34, 35/1999). Έτσι, ο πυρήνας της 
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συνασπισμών σε διάρκεια που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης και γνώμη της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με 

όμοια απόφαση, ο κατά τα ανωτέρω οριζόμενος χρόνος κατανέμεται μεταξύ των κομμάτων και των συνασπισμών με βάση την 

αρχή της αναλογικής ισότητας και την εξασφάλιση της μετάδοσης των θέσεων και του προγράμματος των κομμάτων και των 

συνασπισμών. Περαιτέρω, ορίζεται ότι η ανωτέρω μετάδοση διενεργείται δωρεάν και απαλλάσσεται από κάθε τέλος. 

Ταυτόχρονα, με την ίδια διαδικασία και με κριτήριο την αναλογική ισότητα καθορίζεται ο χρόνος που διατίθεται στα δελτία 

ειδήσεων των κρατικών και ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών για την παρουσίαση της προεκλογικής 

δραστηριότητας των κομμάτων και των συνασπισμών των κομμάτων (αρ. 10 παρ. 2).  

Η διάθεση των χώρων υπαίθριας διαφήμισης και προβολής μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων γίνεται, σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρου 9 του νόμου 3023/2002 αναλογικά και επί ίσοις όροις και για τη χρήση τους δεν απαιτείται άδεια από 

οποιαδήποτε αρχή και δεν καταβάλλεται στον οικείο Ο.Τ.Α. τέλος διαφήμισης ή αποζημίωση χρήσης. Αναλογικά, επί ίσοις 

όροις και χωρίς άδεια ή καταβολή τέλους διαφήμισης γίνεται η διάθεση αυτή και κατά την περίοδο βουλευτικών, 

νομαρχιακών, δημοτικών και κοινοτικών εκλογών, ευρωεκλογών ή δημοψηφίσματος (αρ. 9 παρ. 5). 
358

 Θ.Ξηρός, Ζητήματα δικαίου των πολιτικών κομμάτων, 2010, σ. 332 
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υποχρέωσης του κράτους περιλαµβάνει τη διάθεση σε όλα τα πολιτικώς υποστατά κόµµατα 

ενός ελάχιστου ικανού χρόνου για την παρουσίαση στο εκλογικό σώµα των ουσιωδών 

σηµείων του προγράµµατός τους. Ωστόσο, επιτρέπεται, βάσει της αρχής της αναλογικής 

ισότητας η διαφορετική µεταχείριση των κοµµάτων στην ποσοτική κατανοµή του 

διατιθεµένου για τη δωρεάν προεκλογική προβολή τους από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα 

χρόνου, µε κριτήρια αντικειµενικά και πρόσφορα, όχι ιδεολογικά, που εξυπηρετούν τον 

συνταγµατικώς ανεκτό σκοπό της ενίσχυσης ενεργών πολιτικών δυνάµεων. Τέτοια είναι η 

κοινοβουλευτική τους δύναµη, η οργάνωσή τους σε εθνική κλίµακα, ο ιστορικός τους 

ρόλος
360.         

 Χαρακτηριστική η απόφαση 1784/2009 του ΣτΕ (Τµ. ∆΄),  που δέχεται ότι, σύµφωνα 

µε τα αρ. 15 και 29 του Συντάγµατος και το αρ.10 του ν. 3023/2002, η υποχρεωτική και 

δωρεάν µετάδοση προεκλογικών µηνυµάτων αφορά, κατ’ αρχήν, «κόµµατα συγκροτηµένα 

πάγια και αποβλέποντα στην µακροχρόνια συµµετοχή στην πολιτική ζωή ως διαµορφωτές της 

πολιτικής βούλησης του εκλογικού σώµατος και όχι ευκαιριακά  ιδρυόµενα για την 

συγκεκριµένη εκλογική αναµέτρηση». Στα αντικειµενικά και πρόσφορα κριτήρια για 

διαφοροποιηµένη µεταχείριση συγκαταλέγονται, κατά την άποψη της πλειοψηφίας, «η 

εκπροσώπηση των κοµµάτων στην Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η συµµετοχή τους 

σε προηγούµενες εκλογικές αναµετρήσεις, η ανταπόκριση τους στο εκλογικό σώµα µε βάση τα 

εκλογικά αποτελέσµατα, η ίδρυση τους σε χρόνο εγγύς του χρόνου διεξαγωγής συγκεκριµένων 

εκλογών».  Έτσι, δικαιολογείται η έναρξη του χρόνου µετάδοσης δωρεάν ραδιοτηλεοπτικών 

µηνυµάτων, µετά την ανακήρυξη των συνδυασµών τους από τον Άρειο Πάγο, ενόψει του ότι 

από το χρονικό αυτό σηµείο επιβεβαιώνεται η πρόθεση, αλλά και η κατά νόµο δυνατότητα  

κόµµατος, µέχρι πρότινος απόντος στην πολιτική ζωή της χώρας και µε περιορισµένη ή 

απροσδιόριστη απήχηση στο εκλογικό σώµα, να µετάσχει στην εκλογική διαδικασία. Τέτοια 

ήταν κόµµατα που δεν µετείχαν στις προηγούµενες εκλογές ή συγκέντρωσαν µικρό ποσοστό 

(κατώτερο του 0,50%).        

 Ωστόσο, η απόφαση 3427/2010 της Ολοµέλειας του ΣτΕ, στην οποία παραπέµφθηκε 

η υπόθεση λόγω σπουδαιότητας, ανέτρεψε τη νοµολογία αυτή υιοθετώντας την άποψη της 

µειοψηφίας του ∆΄ Τµήµατος(1784/2009). Ειδικότερα, κρίθηκε ότι η αρχή της ισότητας 

επιβάλλει µία κοινή αφετηρία για τα κόµµατα στην προεκλογική τους προβολή από την 

ραδιοτηλεόραση και ως τέτοια «δεν νοείται µόνον ο ελάχιστος, αλλά πάντως επαρκής χρόνος 

για τη µετάδοση των θέσεων και του προγράµµατος των κοµµάτων, αλλά και η κοινή για όλα τα 

κόµµατα έναρξη της µεταδόσεως των ραδιοτηλεοπτικών τους µηνυµάτων». Εποµένως, είναι 

αντισυνταγµατική η διαφοροποίηση του χρόνου έναρξης µετάδοσης των προεκλογικών 

µηνυµάτων των κοµµάτων, ιδίως των νεοπαγών, που κατά τους κανόνες του δηµοκρατικού 
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παιχνιδιού έχουν µεγαλύτερη ανάγκη προβολής. Για την κρίση του αυτή, το ∆ικαστήριο 

έλαβε ιδιαίτερα υπόψη την κατ’  άρθρο 11 του ν. 3023/2002 απαγόρευση µετάδοσης 

µηνυµάτων κατά την προεκλογική περίοδο πέραν του διατιθέµενου δωρεάν χρόνου βάσει του 

άρθρου 10361. Επιπλέον, οι προσβαλλόµενες υπουργικές αποφάσεις, που παρέχουν στα 

νεοπαγή µόνο ένα πεντάλεπτο για την προβολή του προγράµµατός τους, εκ του οποίου δύο 

λεπτά επιτρέπεται να διατεθούν για διαφήµιση, παραβιάζουν την αρχή της αναλογικής 

ισότητας αν συγκριθούν προς τον χρόνο που δικαιούνται τα κόµµατα που εκπροσωπούνται 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο362. Η διαφορά του χρόνου και εν γένει των παρεχόµενων 

ευκαιριών εις βάρος των νεοπαγών και µικρών κοµµάτων κρίνεται από το ΣτΕ τόσο 

σηµαντική, υπερβαίνουσα τα όρια άσκησης της κανονιστικής αρµοδιότητας από τον 

Υπουργό Εσωτερικών.        

 Πρέπει να σηµειωθεί ότι αρχικά το γερµανικό Οµοσπονδιακό Συνταγµατικό 

∆ικαστήριο θεµελίωνε το δικαίωµα για ίσες ευκαιρίες στα πολιτικά κόµµατα στην 

δηµοκρατική αρχή αποκλείοντας την εφαρµογή της γενικής αρχής της ισότητας363. Ήδη από 

πολύ νωρίς, ωστόσο, αποµακρύνθηκε από την θέση αυτή και βάσισε την ισότητα των 

πολιτικών κοµµάτων στην αρχή της εκλογικής ισότητας364. Σύµφωνα µε τη νοµολογία του, 

παρά το ότι η ισότητα που απολαµβάνουν τα κόµµατα είναι καταρχήν τυπική, ο κοινός 

νοµοθέτης µπορεί να θεσπίζει συνταγµατικά αποδεκτές παρεκκλίσεις για «ιδιαίτερα 

σοβαρούς λόγους» όπως η ικανότητα λήψης αποφάσεων των κρατικών οργάνων και ιδίως η 

πολιτική σηµασία των κοµµάτων365. Σε αντίθεση πάντως µε την εξαιρετική αυτοσυγκράτηση 

που επιδεικνύει το ΣτΕ, το γερµανικό Συνταγµατικό ∆ικαστήριο έκρινε αντίθετο στην αρχή 

της παροχής ίσων ευκαιριών στα πολιτικά κόµµατα τον καθορισµό ελάχιστου ορίου πάνω 

από 0,5% των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές για την εκλογική χρηµατοδότηση των 

κοµµάτων
366.  
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∆. Οι ρυθµίσεις του νόµου 3023/2002 για τα έσοδα και τις δαπάνες 

των κοµµάτων και των υποψηφίων βουλευτών   

 

 

 ∆. 1. Η αναγκαιότητα της ρύθµισης της ιδιωτικής χρηµατοδότησης των 

κοµµάτων και οι συνταγµατικές δεσµεύσεις  

  

  Η παρέµβαση του κράτους µόνο µέσω της παροχής κρατικών πόρων στα κόµµατα 

δεν αρκεί για να διασφαλιστεί ο πλουραλιστικός και ισότιµος κοµµατικός ανταγωνισµός. Τα 

κόµµατα ως συλλογικά υποκείµενα µε κοινωνικές ρίζες και διακριτές σχετικά ιδεολογικές και 

ταξικές αναφορές οφείλουν να αποζητούν όχι µόνο την εκλογική, αλλά και την υλική στήριξη 

από την κοινωνία. Ωστόσο η ιστορική εµπειρία και η τρέχουσα πολιτική πρακτική έχει δείξει 

ότι η αρρύθµιστη και ανεξέλεγκτή ιδιωτική χρηµατοδότηση κάθε άλλο παρά συµβάλλει στην 

πολιτική δηµοκρατία και στον ισότιµο πολιτικό ανταγωνισµό, αλλά ευνοεί φαινόµενα 

διαφθοράς, εξάρτησης και ολιγαρχοποίησης της πολιτικής. Τις τελευταίες δεκαετίες η 

αποκάλυψη σκανδάλων367 άδηλης (υπέρ)χρηµατοδότησης των ελληνικών κόµµατων µε 

σκοπό τον επηρεασµό τους κατά τη διαµόρφωση των κρατικών πολιτικών, κατέστησε τη 

ρυθµιστική παρέµβαση του κράτους στην ιδιωτική χρηµατοδότηση των κοµµάτων ιδιαίτερα 

έντονη και αναγκαία µε τη θέσπιση προϋποθέσεων, τόσο για την εισροή των κοινωνικών  και 

ιδιωτικών πόρων στα κόµµατα, όσο και για την χρήση των συνολικών(ιδιωτικών και 

κρατικών) πόρων από αυτά368. 

Ο έλληνας νοµοθέτης  σεβόµενος την ιδιαίτερη θέση και λειτουργία  των κοµµάτων 

ως διαµεσολαβητών µεταξύ κράτους και κοινωνίας δεν τους στερεί την δυνατότητα να 

απευθυνθούν προς την κοινωνία για την απόκτηση πόρων αλλά και να αξιοποιήσουν έως 

κάποιο βαθµό όση τυχόν περιουσία έχουν κεφαλαιοποιήσει µέσω και της επιχειρηµατικής 

τους δραστηριότητας (αυτοχρηµατοδότηση).  

Προκαταρκτικά σηµειώνεται και θα αναλυθεί στην συνέχεια ότι ο έλληνας νοµοθέτης 

διάκειται εχθρικά στην πλουτοκρατική χρηµατοδότηση προκειµένου να περιορίσει τα 
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φαινόµενα διαπλοκής πολιτικής και οικονοµικής εξουσίας και διαφθοράς κυρίως της πρώτης, 

αλλά και να αµβλύνει το φαινόµενο της επιχειµατικοποίησης των πολιτικών κοµµάτων.  

Στο  παρόν κεφάλαιο, αναλύεται και συγκρίνεται  µε το αντίστοιχο γερµανικό και 

γαλλικό, το ρυθµιστικό πλαίσιο (2ο κεφάλαιο του νόµου) για τα έσοδα και τις δαπάνες των 

πολιτικών κοµµάτων σε σχέση µε την ιδιωτική κοινωνία και οικονοµία. Πριν περάσουµε σε 

αυτό πρέπει να επισηµανθούν οι εκ του συντάγµατος δεσµεύσεις προς τον νοµοθέτη για τη 

ρύθµιση της ιδιωτικής χρηµατοδότησης και ειδικότερα η αρχή της ισότητας των ευκαιριών 

των κοµµάτων.  

 Όπως επισηµαίνει ο ∆. Τσάτσος, η αρχή των ίσων ευκαιριών των πολιτικών 

κοµµάτων δεν κινδυνεύει µόνο από την κρατική εξουσία και συγκεκριµένα, όταν εκείνη 

διαθέτει και κατανέµει πολιτικούς πόρους (ρυθµίσεις κρατικής χρηµατοδότησης και 

τηλεοπτικού χρόνου), αλλά και από την ανεξέλεγκτη ιδιωτική οικονοµική εξουσία369, καθώς 

φαίνεται ότι, όποιος διαθέτει περισσότερο χρήµα έχει και περισσότερες ψήφους
370. 

Ειδικότερα, η άδηλη χρηµατοδότηση των κοµµάτων από κέντρα της ιδιωτικής οικονοµίας 

που προσδοκούν την προνοµιακή  συµµετοχή τους στην άσκηση πολιτικής εξουσίας, µε κάθε 

κόστος,  θέτει σε κίνδυνο την αρχή των ίσων ευκαιριών, πολλώ δε µάλλον όταν πρόκειται για 

Μ.Μ.Ε, ικανά να επηρεάζουν καθοριστικά το εκλογικό αποτέλεσµα371. Από την άλλη, η αρχή 

της ισότητας των ευκαιριών διέπει και το πεδίο της δαπάνης των πολιτικών πόρων από τα 

κόµµατα κυρίως στους περιορισµούς για τα έξοδα των υποψηφίων κατά τις εκλογικές 

εκστρατείες, προκειµένου να χαλιναγωγηθεί η κεφαλαιακή ένταση των τελευταίων.

 Ωστόσο, οι άνισοι όροι ανταγωνισµού υπάρχουν και ως ένα βαθµό δικαιολογούνται, 

αφού τα κόµµατα υποστηρίζονται από οικονοµικά άνισες δυνάµεις µε αποτέλεσµα να 

µειονεκτούν όσα πρόσκεινται στους οικονοµικά ασθενέστερους372. Η πραγµάτωση της αρχής 

των ίσων ευκαιριών δεν µπορεί να ανατρέψει ριζικά την ανισότητα, αλλά επιδιώκει να θέσει 

όσο το δυνατόν αυστηρότερα όρια στο εγγενές αυτό χαρακτηριστικό του πολιτικού 

ανταγωνισµού, αποτρέποντάς τον να καταστεί αθέµιτος373 .  

 

∆. 2 Οι βασικές κατηγορίες της ιδιωτικής χρηµατοδότησης και η έννοια των  

εσόδων  
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 Η ιδιωτική χρηµατοδότηση, ήτοι οι µη κρατικοί κοµµατικοί πόροι είναι ποικίλοι και 

µάλιστα διαφορετικής σηµασίας. Οι δυο βασικές κατηγοριοποιήσεις των ειδών της ιδιωτικής 

χρηµατοδότησης αφορούν η µία στην νοµική τυποποίηση (µορφή και προέλευση) των 

ιδιωτικών πόρων και η δεύτερη στην κοινωνική (ταξική) προέλευση των πόρων και συνεπώς 

κυρίως το µέγεθος τους. Η πρώτη κατηγοριοποίηση των πόρων τους κατατάσσει σε αυτούς 

που προέρχονται από χρηµατοδότηση και παροχές τρίτων και σε αυτούς που προέρχονται 

από την αυτοχρηµατοδότηση των κοµµάτων και δευτερευόντως των υποψηφίων βουλευτών. 

Η δεύτερη κοινωνιολογική κατηγοριοποίηση στη διεθνή βιβλιογραφία374 διακρίνει την 

ιδιωτική χρηµατοδότηση των κοµµάτων σε χρηµατοδότηση από τη βάση (grass-roots revenue) 

και πλουτοκρατική χρηµατοδότηση (plutocratic funding) 375. Ο έλληνας νοµοθέτης σε ικανό 

βαθµό έχει λάβει υπόψη και τις δύο κατηγοριοποιήσεις µε την θέσπιση ανώτατων ορίων 

χρηµατοδότησης και τις απαγορεύσεις στο πρόσωπο των χρηµατοδοτών.  

Ωστόσο δεν αποκλείεται η διαπλοκή των στοιχείων της κάθε κατηγορίας. Έτσι, δεν 

µπορεί καταρχήν να αποκλειστεί ακόµη και η πλουτοκρατική αυτοχρηµατοδότηση των 

πολιτικών κοµµάτων, στην περίπτωση δηλαδή που τα κόµµατα είναι ιδιοκτήτες 

προσοδοφόρων συντελεστών παραγωγής (µεγάλη ακίνητη περιουσία, συµµετοχή σε 

επιχειρήσεις). Η σηµείωση γίνεται για να υπενθυµισθεί ότι, εάν ο νοµοθέτης αποβλέπει στην 

περιθωριοποίηση της µεγάλης ιδιωτικής (πλουτοκρατικής χρηµατοδότησης), αυτό δεν θα το 

επιτύχει µόνο µε την απαγόρευση των δωρεών από νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 

(επιχειρήσεις), ούτε µόνο µε ανώτατα όρια σε φυσικά πρόσωπα. Αντίθετα, χωλή εύνοια προς 

την χρηµατοδότηση από την βάση επιδεικνύεται µε την απαγόρευση χρηµατοδότησης των 

κοµµάτων από αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως ποσού, ακόµη και αν διατηρούν τις 

βιοτικές τους σχέσεις στην ελληνική κοινωνία. 

Πριν την ανάλυση λοιπόν των περιορισµών χρηµατοδότησης είναι ωφέλιµο να 

ασχοληθούµε µε την έννοια των εσόδων και της χρηµατοδότησης, όπως τα ορίζει ο νόµος.  Η 

αναφορά του νόµου στους όρους έσοδα και χρηµατοδότηση γίνεται σε κάποια σηµεία µε 

τέτοιο τρόπο που προκαλούνται ερµηνευτικές ασάφειες αφήνοντας παραθυράκια (loopholes)  

για την εµπέδωση παράνοµων πρακτικών χρηµατοδότησης, όπως ο τραπεζικός δανεισµός. 

Με την παρ. 1 του άρθρου 5 ορίζονται οι πηγές των εσόδων των πολιτικών 

κοµµάτων οι οποίες είναι, εκτός από την κρατική χρηµατοδότηση, τα ποσά από τακτικές και 

έκτακτες εισφορές των µελών, βουλευτών, φίλων, οικονοµικές εξορµήσεις, δωρεές, δάνεια, 

µερίσµατα, τόκοι, έσοδα από την εκµετάλλευση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας και από 

άλλες δραστηριότητες. Με τον όρο έσοδα ο νοµοθέτης, λοιπόν, εννοεί τόσο την κρατική όσο 

και την ιδιωτική (µη κρατική) χρηµατοδότηση. Ο όρος χρηµατοδότηση δεν προσδιορίζεται 
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όµως συγκεκριµένα. Έτσι, κατά την ορθότερη γλωσσικά376 και νοµικά ερµηνεία377, δέον να  

εννοούµε κάθε χρηµατική εισροή στα ταµεία του κόµµατος, ανεξάρτητα της νοµικής 

(χαριστικής ή µη) αιτίας.         

 Ο έλληνας νοµοθέτης προβλέπει ρητά και την χρηµατοδότηση από την κοινωνία (των 

ιδιωτών) αλλά και την κοµµατική αυτοχρηµατοδότηση. Αναµφισβήτητα, αυτό που προξενεί 

ενδιαφέρον είναι ότι νόµος δεν ορίζει αποκλειστικά τα είδη των εσόδων αλλά µάλλον 

ενδεικτικά ή τουλάχιστον δίδει έµφαση ή προτίµηση στις άνω αναφερόµενες µορφές 

χρηµατοδότησης. Η επιλογή αυτή, όπως θα σηµειωθεί και παρακάτω, ίσως είναι ικανή να 

προκαλέσει δυσλειτουργίες στο νόµο σχετικά µε τη διαφάνεια, δηµοσιότητα και εν τέλει την 

νοµιµότητα των εσόδων, ειδικά αν ληφθεί υπόψη το γενικό, ετήσιο, ανώτατο όριο 

χρηµατοδότησης του άρθρου 8 του νόµου. Για παράδειγµα, στο νόµο δεν αναφέρεται ρητά 

και άρα µάλλον επιτρέπεται χωρίς όµως να  ρυθµίζεται συγκεκριµένα, τόσο η δωρεά σε είδος 

όσο και η παροχή εργασίας. Η λύση βέβαια σε µια τέτοια περίπτωση, µε όποιους κινδύνους 

υποκειµενικότητας µπορεί να φέρει, θα ήταν η αποτίµηση της αξίας τους από δηµόσιο 

όργανο. Τέτοιο όργανο βέβαια προβλέπεται στο νόµο στο άρθρο 5 παρ. 4 αλλά αφορά στην 

αποτίµηση της αξίας τέτοιων παροχών σε είδος µόνο όταν καταναλώνονται  ως δαπάνες κατά 

την εκλογική εκστρατεία.        

 Αντίθετα, για τη χρηµατοδότηση των εκλογικών εκστρατειών στους ΟΤΑ ο ν. 

3870/2010 είναι πιο συγκεκριµένος και ορίζει ως έσοδα των υποψήφιων 

αντιπεριφερειαρχών, περιφερειακών και δηµοτικών συµβούλων µόνο τις εισφορές των 

φυσικών προσώπων που καταβάλλονται σε αυτούς, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής 

περιόδου για τις αντίστοιχες ανάγκες (αρ. 2 παρ. 1).     

 Στην Γερµανία, η έννοια του εισοδήµατος προσδιορίζεται σε αυτοτελές άρθρο (26 

PG) και περιλαµβάνει κάθε χρηµατική εισροή και κάθε υλική παροχή αποτιµητή σε χρήµα 

κατά τις συνήθεις τιµές στην αγορά (παρ.3). Έσοδο δεν θεωρείται µόνο το χρήµα (Geld) αλλά 

και οποιαδήποτε άλλη αποτιµητή σε χρήµα παροχή (geldwerte Leistung) µε άλλα λόγια 

οποιαδήποτε θετική µεταβολή της περιουσίας του κόµµατος378. Επιπλέον, κατά πλάσµα 

δικαίου 379 ορίζεται (παρ.4) ότι η εθελοντική εργασία των κοµµατικών µελών παρέχεται 

χωρίς αντάλλαγµα. Έτσι, η παροχή εργασίας, υπηρεσιών και σε είδος από κοµµατικά µέλη σε 

µη εµπορική βάση, δεν υπολογίζονται στο εισόδηµα.      

 Τα γαλλικά κόµµατα, εκτός από την κρατική χρηµατοδότηση έχουν διάφορες πηγές 

χρηµατοδότησης και αυτοχρηµατοδότησης πέραν από τις συνήθεις εισφορές των µελών και τι 
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δωρεές
380, όπως έσοδα από εφηµερίδες, βιβλία και άλλα, η εκµίσθωση χώρων για διαφήµιση 

κατά την διάρκεια κοµµατικών εκδηλώσεων, ενώ καταφεύγουν και στο δανεισµό381. Η 

εθελοντική εργασία των µελών, όπως η διανοµή φυλλαδίων, αφισοκόλληση, δε θεωρείται 

παροχή σε είδος, άρα δεν συγκαταλέγεται στα έσοδα και δαπάνες382.  

 Και στις δύο χώρες ο νόµος383 αναφέρεται ξεχωριστά στις δωρεές από τα έσοδά, 

αναδεικνύοντας την σηµασία τους για την κοµµατική χρηµατοδότηση και την ανάγκη 

οριοθέτησης τους. Επιπλέον, στη Γερµανία προσδιορίζεται συγκεκριµένα η έννοια των 

εισφορών µελών και βουλευτών σε αντιδιαστολή µε τις δωρεές (αρ. 27 PG). 

 

∆. 3.  Οι περιορισµοί στην ιδιωτική χρηµατοδότηση. Οι απαγορεύσεις της 

ιδιωτικής χρηµατοδότησης των κοµµάτων και των υποψηφίων βουλευτών 

 

Ο έλληνας νοµοθέτης υιοθετεί τα δύο βασικά είδη (ουσιαστικής) ρύθµισης της 

ιδιωτικής χρηµατοδότησης κατά τα διεθνή πρότυπα. Αυτά έγκεινται στην θέσπιση αφενός 

απαγορεύσεων και αφετέρου ορίων που αποβλέπουν συνήθως στον περιορισµό ανώνυµων, 

αλλοδαπών ή επιχειρηµατικών πηγών χρηµατοδότησης ή στις δαπάνες των κόµµατων384. Με 

αυτές τις ρυθµίσεις προκρίνεται το µοντέλο της από τα κάτω χρηµατοδότησης και 

αυτοχρηµατοδότησης των  κοµµάτων, έστω και εντάσεως κεφαλαίου, για την άντληση των 

εσόδων τους. Από την άλλη, επιδιώκεται η αποτροπή εξάρτησης των κοµµάτων από το 

µεγάλο κεφάλαιο, είτε αυτό έχει µορφή του νοµικού προσώπου, είτε του φυσικού. 

Σηµειωτέον ότι ο νοµοθέτης θέτει περιορισµούς, απαγορεύσεις και όρια, γενικά στην 

χρηµατοδότηση, δηλαδή χωρίς να διακρίνει σε εισφορές, δωρεές, εξορµήσεις ή δάνεια.   

Αναλυτικότερα, µε τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3023/2002 επεβλήθησαν «αυστηρές 

απαγορεύσεις και περιορισµοί της ιδιωτικής χρηµατοδότησης κοµµάτων και υποψηφίων 

βουλευτών»385.  Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 7 απαγορεύονται η χρηµατοδότηση και 

κάθε είδους παροχές προς τα κόµµατα και τους υποψήφιους βουλευτές από αλλοδαπά 

φυσικά πρόσωπα, από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
386, από 

οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθµού387, καθώς και από φυσικά πρόσωπα, τα 

οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ηµερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής 

κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν γένει, σταθµών. Από την 
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απαγόρευση της προερχόµενης από ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. χρηµατοδότησης εξαιρούνται οι 

χρηµατοδοτήσεις προς τα πολιτικά κόµµατα, εφόσον προέρχονται, αποκλειστικώς, από 

επιχειρήσεις και κάθε είδους νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οι µετοχές ή συµµετοχές 

των οποίων είναι, υποχρεωτικώς, ονοµαστικές και ανήκουν, αποδεδειγµένα, στο σύνολό 

τους, σε πολιτικό κόµµα ή, για λογαριασµό του κόµµατος, στον επικεφαλής του ή σε 

άλλα φυσικά πρόσωπα εντεταλµένα, προς τούτο, από το αρµόδιο όργανο του κόµµατος 

(αρ. 7 παρ. 2)388.          

 Η απαγόρευση χρηµατοδότησης των κοµµάτων από νοµικά πρόσωπα θεσπίστηκε, 

σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του νόµου, µε το σκεπτικό ότι η λογική της ιδιωτικής 

χρηµατοδότησης πρέπει να βασίζεται µόνο στην πολιτική βούληση ενός προσώπου να 

ενισχύσει το κόµµα που ανταποκρίνεται στις πολιτικές του πεποιθήσεις και επιδιώξεις, πρέπει 

να προέρχεται δηλαδή µόνο από φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, όπως υποστηρίζεται στην 

Επιστηµονική Έκθεση του νόµου, σε ότι αφορά τα ν.π.ι.δ. η γενική απαγόρευση αυτή 

συνιστά ανεπίτρεπτο περιορισµό του δικαιώµατος συµµετοχής στην κοινωνική, οικονοµική 

και πολιτική ζωή της Χώρας (αρ.5 παρ. 1 Σ.) καθώς µια τέτοια χρηµατοδότηση δεν µπορεί να 

θεωρηθεί ως παραβίαση κάποιας συνταγµατικής διάταξης ή των χρηστών ηθών. Εξάλλου, 

κατά την ίδια άποψη, ούτε το άρθρο 12 του Συντάγµατος µπορεί να θεωρηθεί ότι απαγορεύει 

τη σύσταση ενώσεων ή µη κερδοσκοπικών σωµατείων που σκοπό έχουν την κερδοσκοπική 

συνδροµή ενός πολιτικού κόµµατος. Στον ίδιο συνταγµατικό προβληµατισµό εντάσσεται και 

η κριτική που ασκείται στην απαγόρευση της χρηµατοδότησης από φυσικά πρόσωπα που 

εκδίδουν ηµερήσια ή περιοδικά έντυπα πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή είναι 

ιδιοκτήτες ραδιοτηλεοπτικών σταθµών (Επιστηµονική Έκθεση του νόµου του 1996). 

 Αντίστοιχα και στις εκλογές της τοπική αυτοδιοίκησης, σύµφωνα µε την παρ. 1 του 

άρθρου 1 του νόµου, τα έσοδα των περιφερειακών και δηµοτικών συνδυασµών 

αποτελούν τα ποσά που προέρχονται από εισφορές φυσικών προσώπων, απαγορεύεται 

δηλαδή απολύτως η χρηµατοδότηση από νοµικά πρόσωπα. Εν προκειµένω, η έννοια της 

εισφοράς είναι µάλλον ευρύτερη της εισφοράς των κοµµατικών µελών ή των βουλευτών, 

όπως θα δούµε στη συνέχεια. Επιπλέον, κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3870/2010, 

απαγορεύεται η χρηµατοδότηση και κάθε είδους παροχές προς τους συνδυασµούς και του 

υποψηφίους στην τοπική αυτοδιοίκηση από: α) φυσικά πρόσωπα, οφειλέτες των οικείων 

νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων ή δήµων, για ποσό ανώτερο των 1.000€ 389, β) φυσικά 

πρόσωπα, ιδιοκτήτες ή εκδότες ηµερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής 
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κυκλοφορίας ή ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν γένει, σταθµών ή ιδιοκτήτες 

διαδικτυακών και τηλεπικοινωνιακών φορέων, καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών, 

γ) φυσικά πρόσωπα, υπαλλήλους των οικείων Ο.Τ.Α. ή των αντίστοιχων νοµικών προσώπων 

δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών. Σε περίπτωση χρηµατοδότησης ή άλλων παροχών, 

κατά παράβαση των απαγορεύσεων αυτών, εκείνος που χρηµατοδότησε ή προέβη στην 

παροχή τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι 1 έτους και χρηµατική ποινή από τριάντα 30.000€ 

µέχρι 100.000€(αρ. 3 παρ. 3)390.  

Σχετικά µε τη Γαλλία, η βασική απαγόρευση αφορά στα νοµικά πρόσωπα 

οποιουδήποτε είδους (εταιρίες, ενώσεις, Κράτη, συνδικάτα) που από το 1995  δεν µπορούν να 

χρηµατοδοτούν κόµµατα µε την εξαίρεση των άλλων κοµµάτων (αρ.11 παρ 4 του νόµου)391. 

 

 ∆. 4. Το ανώτατο όριο χρηµατοδότησης προς τα κόµµατα και τους υποψηφίους 

βουλευτές 

 

Με το άρθρο 8 καθορίζεται ανώτατο όριο χρηµατοδότησης προς τα πολιτικά 

κόµµατα και τους υποψήφιους βουλευτές από το ίδιο πρόσωπο κατά το ίδιο έτος. Η αναφορά 

του νοµοθέτη σε πρόσωπα πρέπει να ερµηνευθεί ότι περιλαµβάνει όχι µόνο τα φυσικά 

πρόσωπα, αλλά και αυτά που ανήκουν ή εξυπηρετούν αποκλειστικά τα συµφέροντα ενός 

κόµµατος όπως ορίζεται στην παρ.2 του άρθρου 7.   

 Στην περίπτωση που λήπτης είναι πολιτικό κόµµα, το ποσό δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τα 15.000€ κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους από το ίδιο  φυσικό ή 

νοµικό(κοµµατικών συµφερόντων) πρόσωπο (αρ. 8 παρ. 1). Αντίστοιχα για τους υποψήφιους 

βουλευτές το ανώτατο όριο ανέρχεται  στις 3.000€ (αρ. 8 παρ. 2).  Προβλέπονται ποινές 

φυλάκισης και χρηµατικές ποινές σε περίπτωση παράβασης της διάταξης392.  

 Όσον αφορά στα ανώτατα όρια χρηµατοδότησης συνδυασµών και υποψηφίων 

στις εκλογές της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  εκείνα δικαιολογηµένα είναι χαµηλότερα.  Έτσι 

στο ν. 3870/2010 προβλέπεται ότι η χρηµατοδότηση συνδυασµών, από το ίδιο πρόσωπο, 

κατά την προεκλογική περίοδο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των 2.000€ (αρ. 4 

παρ. 1), ενώ για τους υποψηφίους το ποσό αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 500€ (αρ. 4 παρ. 
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2). Παρόµοια και εδώ προβλέπονται ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των 

προβλεπόµενων ορίων.  

 Ο έλληνας νοµοθέτης από την άλλη δεν έχει θεσπίσει καµία απαγόρευση στην 

αυτοχρηµατοδότηση των κοµµάτων, επιτρέποντας τους να έχουν έσοδα από την περιουσία 

τους και από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Έτσι, είναι ελεύθερα να διαθέτουν και να 

διαχειρίζονται την περιουσία τους ακόµα και εάν αναπτύσσουν εµπορική και επιχειρηµατική 

δραστηριότητα τελείως διακριτή από την πολιτική. Αυτή η επιλογή, βέβαια µεταθέτει τους 

όρους του κοµµατικού ανταγωνισµού από την πολιτική πειθώ στην επιχειρηµατική 

επιτηδειότητα. Εκτός αυτού, ο νοµοθέτης παραλείπει να θέσει όρια συνολικά στην 

αυτοχρηµατοδότηση των κοµµάτων, όµοια προς την κρατική χρηµατοδότηση και την 

χρηµατοδότηση από τρίτους. Εκεί που συνάγεται ερµηνευτικά η ύπαρξη ορίου είναι η 

έµµεση αυτοχρηµατοδότηση των κοµµάτων. Τέτοια είναι η προβλεπόµενη χρηµατοδότηση 

στο άρθρο 7 παρ 2 του νόµου, από νοµικά πρόσωπα που ανήκουν και εξυπηρετούν τα 

συµφέροντα του κόµµατος. Κατά την ορθότερη ερµηνεία, το ύψος και αυτής της 

χρηµατοδότησης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 15.000€.  

 

 

∆. 5 Ο προσδιορισµός του ύψους της ιδιωτικής χρηµατοδότησης για κάθε κόµµα 

σύµφωνα µε τα άρθρα 7 παρ 1 εδ α΄ και 8 παρ 1 

 

 

Η συνύπαρξη της διάταξης του άρθρου 7 παρ 1 εδ α΄, που περιορίζει τους 

χρηµατοδότες κοµµάτων και υποψηφίων αποκλειστικά εντός του ελληνικού πληθυσµού, και 

της διάταξης του άρθρου 8 παρ.1 και 2, που θεσπίζει ετήσια όρια χρηµατοδότησης, είναι 

κρίσιµη για τον προσδιορισµό του επιτρεπόµενου ύψους των ιδιωτικών χρηµατοδοτήσεων 

των κοµµάτων. ∆ιαφορετικά διατυπωµένο, η θέσπιση ενός numerus clausus νόµιµων 

χρηµατοδοτών (ελλήνων πολιτών) σε συνδυασµό µε την θέσπιση ανώτατων ορίων για τον 

καθένα χωριστά συνεπάγεται τον συνολικό περιορισµό της ιδιωτικής χρηµατοδότησης 

κατ’αντιστοιχία µε την κρατική. Αντίθετα µε την κρατική χρηµατοδότηση, τα όρια της 

οποίας προσδιορίζονται ρητώς από το άρθρο 3 του νόµου, η ιδιωτική χρηµατοδότηση βρίσκει 

ανώτατο όριο, που προκύπτει από την συστηµατική ερµηνεία των άρθρων 7 και 8. Έτσι κάθε 

ελληνικό πολιτικό κόµµα δύναται να λαµβάνει όχι απεριόριστους ιδιωτικούς πόρους, αλλά 

µέχρι του ποσού που διαµορφώνεται από τον πολλαπλασιασµό του ετήσιου ορίου των 

15.000€ ( αρ.8 παρ.1) επί του εκάστοτε ελληνικού πληθυσµού (αρ.7 παρ.1 εδ΄α). 
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∆. 6  Τα βασικά είδη κοµµατικών εσόδων και η ρύθµιση τους. 

  

Ο νοµικός σχολιασµός της ιδιωτικής χρηµατοδότησης των κοµµάτων αναγκαστικά 

περιορίζεται κυρίως στην χρηµατοδότηση από τρίτους. Όπως έχει ήδη σηµειωθεί, ο 

νοµοθέτης τείνει να ευνοεί  την από τα κάτω χρηµατοδότηση των κοµµάτων, θεσπίζοντας 

απαγορεύσεις και όρια χρηµατοδότησης. Αυτό δείχνει και η ενδεικτική απαρίθµηση, πλην 

όµως µε συµβολικό περιεχόµενο, των κοµµατικών εσόδων.  

Έτσι,  το πρώτο είδος εσόδων είναι οι εισφορές µελών, βουλευτών και φίλων. Οι 

εισφορές αποτελούν και την πρώτη ιστορικά και για πολλά χρόνια την βασική µορφή 

κοµµατικής χρηµατοδότησης και είναι ενδεικτικές της συµµετοχής της κοινωνίας στα 

κόµµατα
393.  Η εισφορά αποτελεί το ποσό που οφείλει να καταβάλλει το µέλος του  κόµµατος 

κατά το ύψος και µε την περιοδικότητα  που ορίζει το καταστατικό του κόµµατος για να 

διατηρήσει την ιδιότητα του ως µέλους394. Οι τακτικές εισφορές αφορούν στην κάλυψη των 

πάγιων και προγραµµατισµένων αναγκών των κοµµάτων, ενώ οι έκτακτες στην 

αντιµετώπιση απρόβλεπτων, συνήθως εκλογικών,  δαπανών395.  Καθώς ο νόµος δεν διακρίνει 

τις εισφορές από τα υπόλοιπα έσοδα, είναι ορθότερο να θεωρήσουµε ότι οι εισφορές δεν 

µπορούν να έχουν απεριόριστο ύψος ή καθοριζόµενο µόνο από το κόµµα396. Το ετήσιο ύψος 

της εισφοράς που θέτει το κοµµατικό καταστατικό δεν µπορεί σε κάθε περίπτωση να 

υπερβαίνει το γενικό όριο χρηµατοδότησης των 15.000€  που θέτει το αρ. 8 παρ.1 και είναι 

βέβαια ούτως ή άλλως υψηλό. Όπως σηµειώνεται οι εισφορές µελών των ελληνικών 

κοµµάτων είναι ιδιαίτερα χαµηλές (κάτω του 5%) ειδικά στα κοινοβουλευτικά κόµµατα397, 

όπως παρατηρείται  γενικά στην Νότια Ευρώπη398.      

 Στη Γερµανία οι εισφορές των µελών (Mitgliedsbeitraege) ρυθµίζονται ξεχωριστά 

από το αρ.27 παρ 1 του νόµου. Ειδικότερα αποτελούν τις κανονικές (regelmaessig) 

χρηµατικές παροχές των κοµµατικών µελών, όπως προβλέπει το καταστατικό. Κατά το ίδιο 

άρθρο οποιαδήποτε άλλη παροχή, µη προβλεπόµενη ως εισφορά θεωρείται δωρεά. Όριο στο 

ύψος των εισφορών δεν προβλέπεται αντίθετα µε την Ελλάδα.  Σύµφωνα µε πρόσφατες 

                                                           
393

 Χ. Βερναρδάκης, Πολιτικά κόμματα, εκλογές και κομματικό σύστημα, 2011,σ.  314-315 
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 Θ. Ξηρός, Τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων στα καταστατικά τους, Ατν. Σάκκουλα, 1995, σ. 32 
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αναφορές
399, οι εισφορές των µελών κυρίως στα δύο µεγαλύτερα κόµµατα (SPD και CDU) 

φαίνεται να παρουσιάζουν σταδιακή µείωση και να είναι δευτερεύουσας σηµασίας. Ωστόσο, 

το ενδιαφέρον των κοµµάτων για τη αύξηση των εισφορών των µελών δεν χάνεται400, αφ’ ης 

στιγµής  το ύψος της κρατικής χρηµατοδότησης σε κάθε κόµµα καθορίζεται από το ύψος της 

ιδιωτικής. Σηµαντικά είναι και τα φορολογικά κίνητρα στην Γερµανία σχετικά µε τις 

εισφορές των µελών401.  

Παρόµοια και στη Γαλλία, οι εισφορές των µελών, δεν υπόκεινται σε κάποιο 

περιορισµό ύψους από το νόµο, παρά µόνο από το καταστατικό, µολονότι προτείνεται η 

θέσπιση ανώτατου ορίου402,  ενώ προβλέπονται και φοροαπαλλαγές403. Οι εισφορές και οι 

δωρεές των µελών και στα γαλλικά κόµµατα παραµένουν δευτερεύουσας σηµασίας404.   

 Σχετικά µε τις εισφορές των βουλευτών, στην Ελλάδα δεν ρυθµίζονται ξεχωριστά, 

συνεπώς έχουν µάλλον παρόµοια νοµική σηµασία µε τις εισφορές των µελών και υπάγονται 

στο ίδιο ανώτατο όριο. Πρέπει βέβαια να τονισθεί ότι οι εισφορές των βουλευτών στην πράξη 

είναι  σχεδόν υποχρεωτικές, αφού όποιος δεν τις καταβάλλει ρισκάρει όχι µόνο την ιδιότητα 

του µέλους αλλά και την επόµενη υποψηφιότητα405. Οι εισφορές των βουλευτών θέτουν 

λοιπόν σοβαρά ζητήµατα για την βουλευτική ανεξαρτησία και την ελεύθερη εντολή406.  

 Στη Γερµανία ρυθµίζονται ξεχωριστά οι εισφορές των βουλευτών (αρ. 27 παρ.1) και 

υπολογίζονται επιπλέον στις εισφορές που καταβάλλει ο ίδιος εισφέρων µε την ιδιότητα του 

απλού µέλους και έτσι διακρίνονται από τις δωρεές και τους σχετικούς περιορισµούς τους. 

Όπως επισηµαίνει η γερµανική θεωρία407, αφ’ ης στιγµής οι βουλευτικές εισφορές 

προέρχονται από την βουλευτική αποζηµίωση, παρατηρείται η διπλή επιβράβευση των 

κοµµάτων µέσω του κρατικού χρήµατος. Αυτό συµβαίνει διότι, όπως είδαµε, για κάθε ευρώ 

προερχόµενο και από βουλευτική εισφορά, το κόµµα εισπράττει 0.38€. Έτσι, οι βουλευτικές 

εισφορές είναι σχετικά υψηλότερες από αυτές των µελών408.    

 Στη Γαλλία οι εισφορές των βουλευτών και των λοιπών εκλεγµένων  είναι πιο 
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υψηλές από αυτές των µελών409 δεν υπόκεινται επίσης σε όριο, δεν φορολογούνται και απλώς 

καταγράφονται ξεχωριστά στον κοµµατικό λογαριασµό410.      

Το επόµενο είδος κοµµατικών εσόδων που τυγχάνει του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος 

του νοµοθέτη είναι οι δωρεές. Οι µικρές δωρεές δεν εγείρουν ζητήµατα διακινδύνευσης της 

αυτονοµίας του κόµµατος, καθώς αποτελούν βασική πηγή για τα µαζικά κόµµατα411. Όµως, 

οι δωρεές από επιχειρήσεις, οµάδες πίεσης, ηµεδαπές ή αλλοδαπές είναι πάντα ύποπτες για 

χειραγώγηση των κοµµάτων µε γνώµονα οικονοµικά συµφέροντα και ικανές να 

προσβάλλουν την εθνική κυριαρχία412.         

 Ο έλληνας νοµοθέτης προκρίνει τις µεσαίου µεγέθους δωρεές,  αν λάβουµε υπόψη το 

όριο χρηµατοδότησης των 15.000€  για τα κόµµατα και των 3.000€ για τους υποψηφίους (αρ. 

8 παρ. 1και2), αλλά και την απαγόρευση δωρεάς από νοµικά πρόσωπα. Μάλλον υπερβολική 

είναι βέβαια η πλήρης, ούτε καν η θέσπιση ορίου δωρεάς, απαγόρευση παροχής δωρεών από 

αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα (αρ.7 παρ.1),  ακόµη και αν διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα. 

Σηµαντική είναι και η πρόβλεψη για επώνυµη δωρεά προς τα κόµµατα για ποσά άνω των 

600€. Ωστόσο, όπως θα δούµε και στο κεφάλαιο για την δηµοσιότητα των οικονοµικών, 

ακόµη και το περιθώριο ανωνυµίας των 600€ µπορεί να οδηγήσει στην «αχρήστευση» τόσο 

των ορίων δωρεάς για τα φυσικά πρόσωπα, όσο και της απαγόρευσης για τα νοµικά. Αυτό 

προκύπτει αφενός από την δυνατότητα τµηµατικής καταβολής πόσων ανώτερων των 

προβλεπόµενων, σε δόσεις των 600€, ενώ λόγω της ανωνυµίας δεν µπορεί να ελεγχθεί  

ουδενί τρόπω η ταυτότητα του αχυρανθρώπου και η απώτερη πηγή προέλευσης της δωρεάς.  

 Η G.R.E.C.O διαπιστώνει πρόβληµα µε την απουσία ρύθµισης των δωρεών σε είδος, 

αναγνωρίζοντας ότι οι τελευταίες δεν υπάγονται στο ανώτατο όριο, όπως οι υπόλοιπες 

δωρεές
413. Όντως, ο νόµος δεν κάνει µνεία σε δωρεές σε είδος, όσον αφορά την κάλυψη της 

συνήθους λειτουργικής δραστηριότητας. Όµως, η απόφανση ότι κατά το ισχύον νοµικό 

πλαίσιο, οι δωρεές σε είδος είναι απεριόριστες, συνεπάγεται την έµµεση καταστρατήγηση 

του νόµου και ειδικότερα του αρ. 8. Λύση θα ήταν η υπαγωγή των δωρεών σε είδος στο 

άρθρο 5 παρ. 4, δηλαδή στη διαδικασία αποτίµησης των «εκλογικών παροχών» προς τα 

κόµµατα. Εναλλακτικά η αποτίµηση θα µπορούσε να γίνει «αυτόµατα» σύµφωνα µε τις 

τρέχουσες τιµές στην αγορά.        
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 Στη Γερµανία προβλέπονται περισσότεροι περιορισµοί στις δωρεές, πιο ειδικοί και 

µικρότερης όµως έντασης. Αναλυτικότερα, τα νοµικά πρόσωπα µπορούν να παρέχουν 

δωρεές στα κόµµατα (αρ.25 παρ 1 Parteiengesetz) µε τις εξής όµως εξαιρέσεις. 

  Κατά το αρ.25.παρ.2 PG, τα γερµανικά κόµµατα απαγορεύεται να λαµβάνουν 

δωρεές από οργανισµούς του δηµοσίου (oeffentlich-rechtlichen Koerperschaften), 

κοινοβουλευτικές οµάδες και εκλεγµένους συνδυασµούς στην τοπική αυτοδιοίκηση414. 

Απαγορεύονται επίσης, οι δωρεές από πολιτικά ιδρύµατα, οργανισµούς, ενώσεις προσώπων 

και οµάδες περιουσίας (Vermoegensmasse) που κατά το καταστατικό τους έχουν µη 

κερδοσκοπικό, φιλανθρωπικό ή εκκλησιαστικό σκοπό και χαίρουν φοροαπαλλαγών415 (25παρ 

2 περ.2).          

 Κατά την 3 περ. της παρ. 2 αρ.25, απαγορεύονται επίσης οι δωρεές εκτός του 

πεδίου ισχύος του νόµου (Parteiengesetz), προκειµένου να αποφευχθεί η επιρροή των 

γερµανικών κοµµάτων από αλλοδαπούς
416. Ωστόσο, από αυτή την απαγόρευση 

εξαιρούνται, επιχειρήσεις της ευρωπαϊκής ένωσης στις οποίες τουλάχιστον στο 50% 

συµµετέχουν γερµανοί πολίτες. Επίσης εξαιρούνται οι δωρεές από εθνικές µειονότητες 

χωρών που γειτονεύουν µε την Γερµανία. Σηµαντική εξαίρεση, είναι αυτή που επιτρέπει την 

δωρεά από αλλοδαπούς µέχρι όµως τα 1000€  ετησίως (περ.γ). Απαγορεύονται επίσης οι 

δωρεές από επαγγελµατικούς συλλόγους (αρ.25 παρ.4 περ4) και οι δωρεές από εταιρίες που 

ανήκουν συνολικά ή µερικά άνω του 25% στο δηµόσιο (αρ.25 παρ.4 περ5) µε το σκεπτικό 

της απαγόρευσης της περ.1.          

 Στις γενικές απαγορεύσεις δωρεάς στην Γερµανία, εντάσσονται η απαγόρευση 

ανώνυµης δωρεάς για ποσά άνω των 500€ (25 παρ.2 περ.6), της δωρεοδότησης σε µετρητά 

για ποσά άνω των 1000€ και των δωρεών καταδήλως αποβλεπουσών σε αντάλλαγµα ή 

αντιπαροχή (25 παρ.2 περ.7). Επιπλέον απαγορεύεται σε ένα κόµµα να λάβει δωρεά από 

τρίτο, αµειβόµενο από το ίδιο το κόµµα, µε αµοιβή που ξεπερνά το 25% της δωρεάς (25 

παρ.2 περ.8). Οι δύο τελευταίες απαγορεύσεις φαίνονται δικαιολογηµένες και σχεδόν 

αυτονόητες, όµως η δυνατότητα ανώνυµης δωρεάς µέχρι τα 500€ δηµιουργεί τα αντίστοιχα 

προβλήµατα µε την Ελλάδα, όσον αφορά την τµηµατική καταβολή δωρεών και έχει 

επισηµανθεί επίσης από την γερµανική θεωρία417.      

 Όσον αφορά στα ανώτατα όρια δωρεών, δεν προβλέπονται. Ωστόσο προβλέπονται 

όρια δωρεών, η υπέρβαση των οποίων συνεπάγεται την δηµοσίευση των ονοµάτων δωρητών 

στον κοµµατικό λογαριασµό. Έτσι, κατά το αρ.25 παρ.3, δηµοσιεύεται το όνοµα του δωρητή 
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ή του εισφέροντος βουλευτή εφόσον το ποσό υπερβαίνει τις 10.000€ το έτος. Για ποσά άνω 

των 50.000€, το όνοµα του δωρητή πρέπει να ανακοινώνεται και στον Πρόεδρο του 

Γερµανικού Κοινοβουλίου.         

 Στη Γερµανία λοιπόν, κατά βάση οι δωρεές από νοµικά πρόσωπα, ειδικά 

επιχειρήσεις, επιτρέπονται. Οι δωρεές αυτές, αν και δεν αποτελούν την πλειοψηφία418 

δικαιολογηµένα προκαλούν δυσαρέσκεια και δυσπιστία για ευνοϊκή µεταχείριση των 

επιχειρήσεων, ειδικά των ισχυρότερων419. Έτσι στη Γερµανία, η Αριστερά προτείνει την 

πλήρη απαγόρευση των δωρεών από νοµικά πρόσωπα, ενώ οι Οικολόγοι τη θέσπιση 

ανώτατου ορίου στα 100.000€420.       

           

 Ο Γάλλος νοµοθέτης δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία για τις δωρεές, επιδιώκοντας να 

µην εξοµοιώνονται στην πράξη άλλες κατηγορίες εσόδων µε τις παράνοµες δωρεές421. 

Σχετικά µε τα φυσικά πρόσωπα, ισχύουν ανώτατα όρια δωρεάς  7.500€ προς τα κόµµατα και 

4.600€ προς υποψηφίους ετησίως (άρθρο 11 παρ.4) 422. Όσον αφορά σε προϋποθέσεις 

εθνικότητας για φυσικά πρόσωπα, καθώς δεν γίνεται ειδική µνεία, σύµφωνα µε την ορθή 

άποψη της γαλλικής θεωρίας423,  επιτρέπεται και η δωρεά από αλλοδαπούς.  

 Στο ίδιο άρθρο προβλεπεται και η απαγόρευση χρηµατοδότησης από νοµικά 

πρόσωπα,  µε µόνη εξαίρεση τα πολιτικά κόµµατα424,  οι δωρεές των οποίων προς 

υποψηφίους είναι χωρίς όριο425. Η απαγόρευση λοιπόν, αφορά κυρίως στις δηµόσιες 

επιχειρήσεις, εταιρίες µικτής οικονοµίας, Α.Ε, Ε.Π.Ε, ιδρύµατα, συνδικάτα και άλλα426. 

Επίσης, τα νοµικά πρόσωπα δεν µπορούν να διαθέτουν (εννοείται µε αντάλλαγµα) αγαθά και 

υπηρεσίες στα κόµµατα σε τιµές χαµηλότερες των συνήθων (αρ.11παρ.4)427.  

 Σηµειωτέον, ότι µέχρι το 1995 τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κυρίως δηλαδή 

οι ανώνυµες εταιρίες, µπορούσαν να χρηµατοδοτούν πολιτικά κόµµατα µέχρι 76.250€ µε την 

προϋπόθεση ότι δεν ήταν αντίθετο προς το καταστατικό τους, ενώ για τα νοµικά πρόσωπα 
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δηµοσίου δικαίου η απαγόρευση χρηµατοδότησης (δωρεάς) προς τα κόµµατα  ήταν 

πλήρης
428.  Όπως υπογραµµίζεται το βασικό ρίσκο µε την απαγόρευση των δωρεών από 

νοµικά πρόσωπα  ήταν η κρατικοποίηση των κοµµάτων εις βλάβη της ανεξαρτησία τους429. 

Ωστόσο από το 1988, οπότε θεσπίστηκε η κρατική χρηµατοδότηση, οι περιορισµοί αυτοί 

εµφανίστηκαν ακόµη πιο νοµιµοποιηµένοι430. Έχει διατυπωθεί και η άποψη431, ότι η 

απαγόρευση των δωρεών από νοµικά πρόσωπα δεν κατάφερε παρά να περιορίσει την 

ποικιλία των νόµιµων δυνατών τρόπων χρηµατοδότησης των κοµµάτων και να ωθήσει τις 

οµάδες πίεσης να αναπροσαρµόσουν τις στρατηγικές επηρεασµού της πολιτικής εστιάζοντας 

στην πληροφόρηση και στην ιδεολογικά πίεση.     

 Σχετικά µε την ανωνυµία των δωρητών στα φυσικά πρόσωπα, η καταβολή της 

δωρεάς µπορεί να γίνει τοις µετρητοίς µέχρι τα 150€, ενώ για µεγαλύτερα ποσά πρκαταβολή 

γίνεται µε επιταγή, τραπεζική κατάθεση, ή µε παρακράτηση από τραπεζικό λογαριασµό 

(11παρ. 4). Και στην περίπτωση της Γαλλίας, το φαινόµενο της τµηµατικής καταβολής 

µεγάλων ποσών δεν αποκλείεται, ωστόσο περιορίζεται σε ικανό βαθµό. Να σηµειωθεί, ότι για 

ποσά µέχρι 3.000€ το έτος, στην απόδειξη είσπραξης δωρεάς αναγράφεται µεν το όνοµα του 

δωρητή, αλλά όχι το επωφελούµενο κόµµα. Για τις δωρεές προβλέπονται και σηµαντικές 

φοροαπαλλαγές
432, που δεν µπορούν όµως κινητοποιήσουν αρκετά τους γάλλους πολίτες433. 

     

 Σχετικά µε τα ευρωπαϊκά κόµµατα, δεν µπορούν να δέχονται α) ανώνυµες 

δωρεές, β) δωρεές προερχόµενες από τους προϋπολογισµούς των πολιτικών οµάδων στους 

κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γ) δωρεές προερχόµενες από οιαδήποτε επιχείρηση 

στην οποία οι δηµόσιες αρχές µπορούν να ασκήσουν, άµεσα ή έµµεσα, δεσπόζουσα επιρροή 

λόγω κυριότητας, οικονοµικής συµµετοχής ή των κανόνων που την διέπουν, και δ) δωρεές 

άνω των 12.000€  ετησίως, ανά δωρητή, προερχόµενες από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο άλλο 

από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ και υπό την επιφύλαξη του 

δευτέρου εδαφίου. Σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6, είναι αποδεκτές οι εισφορές 

των πολιτικών κοµµάτων, µελών ενός πολιτικού κόµµατος σε ευρωπαϊκό επίπεδο αρκεί να 

µην υπερβαίνουν το 40 % του ετήσιου προϋπολογισµού του.  
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∆. 6. 1. Τα δάνεια  

Τα δάνεια περιλαµβάνονται στην (ενδεικτική) κατηγοριοποίηση των εσόδων του 

αρ.5 παρ.1 αµέσως µετά τις δωρεές. Με άλλα λόγια, ο νοµοθέτης όχι µόνο δεν έχει 

απαγορεύσει το δανεισµό των κοµµάτων, αλλά ως ένα βαθµό προκρίνει αυτή την πηγή 

χρηµατοδότησης. Ωστόσο, τα δάνεια έχουν αποβεί µία από τις πιο προβληµατικές πτυχές της 

κοµµατικής χρηµατοδότησης. Ενδεκτικό είναι ότι τα δάνεια εγγράφονται και στα έσοδα και 

στις δαπάνες, όπως διαπιστώνει και η έκθεση της GRECO το 2012434.   

Ο δανεισµός των κοµµάτων, κυρίως από τις τράπεζες αποτελεί ίσως την πιο επίκαιρη 

όψη της συζήτησης για τα οικονοµικά των κοµµάτων. Σύµφωνα τον Χ. Βερναρδάκη,  ο 

τραπεζικός δανεισµός συνιστά µαζί µε την κρατική χρηµατοδότηση τις κύριες πηγές 

χρηµατοδότησης των κοµµάτων τουλάχιστον κατά την τελευταία εικοσαετία435. Όπως 

σηµειώνεται, λόγω των πανάκριβων προεκλογικών εκστρατειών, τα δύο µεγάλα κόµµατα 

εµφανίζονται σήµερα καταχρεωµένα στις τράπεζες, και ιδίως στην υπό κρατικό έλεγχο 

Αγροτική, µε τις συνολικές τους οφειλές, να προσεγγίζουν τα 250 εκατοµµύρια ευρώ ενώ για 

τη δανειοδότησή τους έχουν δώσει ως εγγύηση τις επιχορηγήσεις των επόµενων ετών436. 

Αδιαφανής ή, πάντως, ελεγχόµενη έχει χαρακτηριστεί και η πρόσφατη δανειοδότηση της 

Ν.∆. από την Τράπεζα Αττικής, η οποία τελεί υπό τον έλεγχο του Ταµείου και του 

Επιµελητηρίου των Μηχανικών, σε µια εποχή που οι εγγυήσεις της κρατικής 

χρηµατοδότησης είναι εξαιρετικά αµφίβολες τόσο λόγω της διεθνούς αβεβαιότητας για την 

οικονοµία όσο και εξαιτίας των εκλογών οι οποίες αναµενόταν να ανατρέψουν τα µέχρι τότε 

ποσοστά των κοµµάτων437.        

 Η συζήτηση για την σχέση τραπεζών και κοµµάτων αναθερµάνθηκε πρόσφατα µε 

την ψήφιση σχετικής τροπολογίας. Με τη παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν.4071/2012 ορίζεται 

ότι: «η τέταρτη δόση του έτους 2011, καθώς και η πρώτη και δεύτερη δόση του έτους 2012 

της χρηµατοδότησης των άρθρων 1 και 3 του ν. 3023/2002, καθώς και οι αντίστοιχες δόσεις 

της οικονοµικής ενίσχυσης του άρθρου 4 του ίδιου νόµου, δεν κατάσχονται και δεν 

εκχωρούνται, καταβάλλονται δε υποχρεωτικά στα δικαιούχα κόµµατα και συνασπισµούς σε 
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λογαριασµό πιστωτικού ιδρύµατος που δηλώνεται από τον δικαιούχο στο Υπουργείο 

Εσωτερικών, µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου». Η 

τροπολογία αυτή υπό άλλες συνθήκες, θα µπορούσε να σχολιαστεί και θετικά µε την έννοια 

ότι ο νοµοθέτης προστατεύει τα κόµµατα που, καίτοι οφειλέτες, παραµένουν δηµόσιοι θεσµοί 

και αγαθά άξια προστασίας. Σίγουρα αξιοσηµείωτη είναι και η πολυετής πρακτική κοµµάτων 

και τραπεζών να συνάπτουν δανειακές συµβάσεις µε εγγύηση την κρατική χρηµατοδότηση 

ανεξάρτητα αν αυτή θα καταβληθεί. Τα παραπάνω φαινόµενα χρήζουν νοµικού σχολιασµού, 

ωστόσο είναι δευτερεύουσας (νοµικής) σηµασίας σε σχέση µε το ζήτηµα της ίδιας της 

νοµιµότητας του τραπεζικού δανεισµού.        

 Από τη θεωρία έχει υποστηριχθεί ότι κατά την ισχύουσα νοµοθεσία ο τραπεζικός 

δανεισµός των κοµµάτων δεν απαγορεύεται438. Ωστόσο, αυτή η άποψη δεν είναι ορθή. Κατά 

πρώτον, ζήτηµα γεννάται, αν τα δάνεια εµπίπτουν στην έννοια της χρηµατοδότησης, δηλαδή 

της «χρηµατικής εισροής» στα κοµµατικά ταµεία. Από τον νόµο δεν προκύπτει κάτι 

διαφορετικό, αφού τα δάνεια όπως οι δωρεές και εισφορές κατατάσσονται ρητά στα έσοδα 

σύµφωνα µε το αρ.5 παρ 1 του νόµου, και ειδικότερα περιλαµβάνονται στην χρηµατοδότηση 

από τρίτους. Ορθά, κατά τον Θ. Ξηρό, χρηµατοδότηση πρέπει να θεωρηθεί κάθε χρηµατική 

εισροή ανεξαρτήτως αιτίας (χαριστικής ή µη)439. Ωστόσο το άρθρο 7 παρ. 1 που προβλέπει 

ρητά περιορισµούς στην χρηµατοδότηση και σε άλλες παροχές από τρίτους προς τα κόµµατα, 

στο εδάφιο β΄ απαγορεύει γενικά στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου την 

χρηµατοδότηση, και την ειδικότερη όψη της, την δανειοδότηση. Ως γνωστόν, οι τράπεζες 

κατά κύριο λόγο λαµβάνουν τη µορφή των ανωνύµων εταιριών, δηλαδή νοµικών προσώπων 

ιδιωτικού δικαίου. Συνεπώς, από τον ερµηνευτικό συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων  5 

παρ 1 και 7 παρ 1 του νόµου συνάγεται ο κανόνας δικαίου ότι απαγορεύεται από την 

ισχύουσα νοµοθεσία ο τραπεζικός δανεισµός αλλά και γενικά ο δανεισµός από νοµικά 

πρόσωπα. Ο µόνος θεµιτός δανεισµός από ν.π θα µπορούσε να είναι από αυτά που ανήκουν 

στα κόµµατα και εξυπηρετούν τα συµφέροντα τους. Βέβαια, αυτή η νοµική δυνατότητα είναι 

µάλλον οικονοµικά ανώφελη για τα κόµµατα.      

 Συνεπώς, οι µόνοι που µπορούν να δανειοδοτήσουν τα κόµµατα και τους υποψήφιους 

βουλευτές είναι τα φυσικά πρόσωπα και πιο συγκεκριµένα οι έλληνες πολίτες (7 παρ. 1  εδ. 

α). Επιπλέον, αφού η δανειοδότηση θεωρείται µορφή χρηµατοδότησης, ισχύουν  και τα 

ανώτατα όρια του άρθρου 8, δηλαδή 15.000€ ετησίως  από το ίδιο (φυσικό) πρόσωπο προς το 

ίδιο κόµµα(παρ 1 αρ. 8), και 3.000€ αντίστοιχα προς τον ίδιο βουλευτή (αρ. 8. παρ. 2). Η 

πρακτική λοιπόν κοµµάτων και τραπεζών τουλάχιστον τις τελευταίες δυο δεκαετίες, δεν 

κινείται απλώς σε ένα νοµικό κενό, αλλά είναι εντελώς παράνοµη. Η εθιµικά βέβαια 
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νοµιµοποιηµένη κατάσταση σίγουρα δεν µπορεί να ανατραπεί από µόνη την ορθή ερµηνεία 

του ισχύοντος νόµου. Η παραπάνω «δυσλειτουργία» κοµµατικής δραστηριότητας και νόµου 

περί κοµµάτων είναι απλώς ενδεικτική των ιδιαίτερων σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων 

τραπεζών και κοµµάτων, που όµως δεν µπορούν να εξεταστούν αναλυτικότερα στην 

παρούσα εργασία. Ωστόσο, αποδεικνύεται τελικά ότι ένας τέτοιος νόµος χάνει την 

νοµιµοποιητική λειτουργία, εάν εξαρχής δεν διασαφηνίζει τις πιο αυστηρές ρυθµίσεις του και 

πλαγίως τις καταστρατηγεί.          

 Αντίθετα, µάλλον θετικά πρέπει να αξιολογηθεί η πρόσφατη ρύθµιση σχετικά µε τη 

χρηµατοδότηση των συνδυασµών και των υποψηφίων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που 

βάσει της παρ. 2 του αρ. 3, δεν είναι δυνατή η λήψη τραπεζικών δανείων µε σκοπό τη 

χρηµατοδότηση συνδυασµών και υποψηφίων, ενώ στους λήπτες που παραβιάζουν την 

απαγόρευση αυτή επιβάλλεται πρόστιµο από 30.000€ µέχρι 100.000€.  Η τελευταία δηλώνει 

µεν µία σχετική αποδοκιµασία της εξάρτησης της πολιτικής από τις τράπεζες, ωστόσο δεν 

δίνει µία συνολική και για τα κόµµατα «ξεκάθαρη» λύση στο ζήτηµα.   

 Στην Γερµανία δεν προβλέπεται απαγόρευση λήψης δανείων, ακόµη και τραπεζικών 

από τα κόµµατα440. Ωστόσο ο γερµανός νοµοθέτης δείχνει ενδιαφέρον για το φαινόµενο 

υπερχρέωσης των κοµµάτων και υποχρεώνει τα κόµµατα να δηµοσιεύουν και τα δάνεια στον 

ισολογισµό
441.          

 Τα γαλλικά κόµµατα µπορούν να προστρέξουν ελεύθερα σε φυσικά πρόσωπα ή σε 

εξειδικευµένα ιδρύµατα για τη σύναψη δανείων. Στην περίπτωση των πιστωτών, φυσικών 

προσώπων το ύψος του δανείου δεν µπορεί να ξεπεράσει τις 7500€. Επιπλέον, στην 

περίπτωση που το δάνειο δεν αποπληρωθεί, το δάνειο εξοµοιώνεται µε δωρεά. Αυτή η 

ρύθµιση έχει σκοπό να προφυλάξει από πρακτικές διαφθοράς µεταξύ του λήπτη-κόµµατος 

και του πιστωτή442. Η δανειοδότηση του εκλογικού αγώνα επιτρέπεται σε πιστωτικά 

ιδρύµατα, πολιτικά κόµµατα και φυσικά πρόσωπα. Για την αποφυγή απατών, είναι 

υποχρεωτική η δήλωση του στην Οικονοµική Υπηρεσία αν υπερβαίνει τα 760€ 443.  Σύµφωνα 

µε την Γαλλική Επιτροπή Ελέγχου τα φυσικά πρόσωπα µπορούν να δανειοδοτήσουν µέχρι 

4.600€, ήτοι το ανώτατο ύψος της επιτρεπόµενης δωρεάς προκειµένου να αποφευχθούν οι 

κεκαλυµµένες δωρεές444. Τα δάνεια των κοµµάτων και των τοπικών οργανώσεων στους 

υποψηφίους είναι χωρίς όριο445.  
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∆. 7.  Οι δαπάνες των πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων βουλευτών  

 

Το ύψος των εσόδων είναι συνήθως καθοριστικό για το ύψος των δαπανών446. Ο 

Συνταγµατικός νοµοθέτης δείχνει ιδιαίτερη µέριµνα για τις κοµµατικές δαπάνες στην 2η 

παράγραφο του άρθρου 29 Σ. Οι δαπάνες των κοµµάτων, δηλαδή το κόστος της κοµµατικής 

δραστηριότητας, ρυθµίζονται στο νόµο µετά τα έσοδα. Στο πεδίο της πολιτικής επιστήµης 

γίνεται µεγάλη συζήτηση για τη ραγδαία αύξηση του κόστους των πολιτικών κοµµάτων.  

Ειδικότερα, για την αύξηση των δαπανών δίδεται έµφαση, στον κρίσιµο ρόλο των ΜΜΕ, τις 

νέες τεχνολογίες και την επαγγελµατοποίηση της πολιτικής447. ∆εν είναι τυχαίο ότι ο έλληνας 

συνταγµατικός και κοινός νοµοθέτης επιφυλάσσεται να προσδιορίσει συγκεκριµένα τα είδη 

των δαπανών, µε άλλα λόγια να προσδιορίσει ποιό είναι το κόστος των κοµµατικών 

δραστηριοτήτων και ποιές από αυτές πρέπει να ρυθµιστούν ή να ενισχυθούν από το κράτος, 

παρά µόνο θεσπίζει ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών448. Ωστόσο, στις λειτουργικές ή 

συνήθεις δαπάνες των κοµµάτων, είτε δεν έχει πρόθεση, είτε αδυνατεί να παρέµβει µε 

αποτέλεσµα το κόστος των κοµµατικών δραστηριοτήτων να αυξάνεται µε γεωµετρική 

πρόοδο.          

 ∆απάνες των πολιτικών κοµµάτων και συνασπισµών θεωρούνται τα ποσά που 

διαθέτουν για την αντιµετώπιση κάθε είδους αναγκών τους κατά τη διάρκεια τόσο της 

βουλευτικής περιόδου (λειτουργικές) όσο και του εκλογικού αγώνα (εκλογικές) (αρ. 5 παρ. 

2 και 3). Ο νοµοθέτης λοιπόν πέραν από την βασική διάκριση και των δαπανών µε κριτήριο 

την συνήθη (routine) κοµµατική δραστηριότητα και τον εκλογικό αγώνα, δεν προβαίνει 

σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 5 (κάθε είδους ανάγκες) σε ένα αποκλειστικό 

προσδιορισµό (numerus clausus) δαπανών που προσιδιάζουν στον θεσµοποιηµένο κοµµατικό 

ανταγωνισµό. Σχετικά µε τις λειτουργικές δαπάνες, η επεξήγηση του β΄ εδαφίου της 3 παρ. 

του αρ. 5 του νόµου ότι στις λειτουργικές δαπάνες περιλαµβάνονται ιδίως εκείνες που 

καταβάλλονται για την οργάνωση και διοίκηση του κόµµατος, την επιµόρφωση στελεχών, τη 

δηµιουργία κέντρων µελετών και τις κάθε είδους επιµορφωτικές δραστηριότητες, δε συνιστά 

παρά µία ενδεικτική απαρίθµηση, ή µάλλον υπενθύµιση των sine qua non δραστηριοτήτων, 

και αυτονόητα δαπανηρών, απαραίτητων για την ίδια την υπόσταση των πολιτικών κοµµάτων 

τουλάχιστον τα τελευταία 100 χρόνια. Συνεπώς ούτε και ο κοινός νοµοθέτης προσδιορίζει 

συγκεκριµένα το εύρος των λειτουργικών δαπανών, αλλά τις αφήνει να διαµορφωθούν από 

την ιδιαίτερη «οικονοµική» λογική του κοµµατικού ανταγωνισµού. Όπως γνωµοδότησε και 

                                                           
446
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το ΝΣΚ, στις λειτουργικές δαπάνες του κόµµατος θα µπορούσαν να ενταχθούν και τα ποσά 

τα οποία καταβάλλονται σε συνδυασµούς υποψηφίων για τις εκλογές στην τοπική 

αυτοδιοίκηση, καθώς αυτές υπάγονται στην περίπτωση της προβολής του προγράµµατος ενός 

κόµµατος αλλά και γιατί, σε κάθε περίπτωση, η απαρίθµηση των δαπανών αυτών στην παρ. 3 

του άρθρου 5 έχει ενδεικτικό χαρακτήρα (ΝΣΚ 452/2002- ατοµική γνωµοδότηση). 

  Όσον αφορά στις εκλογικές δαπάνες, στο νόµο ορίζεται ότι αφορούν στην κάλυψη 

των αναγκών του εκλογικού αγώνα. Συνεπώς για τον νοµοθέτη κρίσιµο είναι το χρονικό 

σηµείο (εκλογές) κατά το οποίο προκύπτουν επιπλέον ανάγκες.  Στο νόµο δεν 

αποσαφηνίζεται, εάν οι εκλογικές δαπάνες διαφοροποιούνται από πλευράς περιεχοµένου από 

τις λειτουργικές ή ποιοτικά εξοµοιώνονται ή απλώς για το χρονικό διάστηµα των εκλογών 

πραγµατοποιούνται µε πιο εντατικό ρυθµό και σε µεγαλύτερο βαθµό. Όπως θα δούµε στη 

συνέχεια, η σχετική διάκριση είναι κρίσιµη για την εφαρµογή του άρθρου που προβλέπει 

ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών. Επιπλέον πρόβληµα δηµιουργείται µε το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 3 που ορίζει ότι εκλογικές δαπάνες µπορεί να θεωρηθούν και ποσά 

που καταβλήθηκαν πριν από την προκήρυξη των εκλογών, εφόσον από τα οικεία παραστατικά 

προκύπτει ότι τα ποσά αυτά σχετίζονται άµεσα µε την κάλυψη εκλογικών αναγκών (αρ. 5 παρ. 

3). Ο ενδοτικής φύσης κανόνας («µπορεί να θεωρηθούν») καταλείπει, σύµφωνα µε την 

επιστηµονική έκθεση του νόµου, αµφιβολίες σχετικά µε το αν την διακριτική ευχέρεια να 

θεωρήσει τις δαπάνες αυτές εκλογικές την έχει το κόµµα ή τα ελεγκτικά όργανα, γι αυτό και 

θα ήταν σκόπιµο οι προκύπτουσες από παραστατικά δαπάνες, δηλαδή αυτές που 

εµφανίζονται σε αυτά, και σχετιζόµενες µε τις εκλογές να θεωρούνται εκ του νόµου ως 

εκλογικές
449. Στις εκλογικές δαπάνες συµπεριλαµβάνονται και η αξία παροχών και 

διευκολύνσεων προς το πολιτικό κόµµα ή συνασπισµό κοµµάτων (αρ. 5 παρ. 3).  Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της ∆ιακοµµατικής Επιτροπής 

Εκλογών και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι κατηγορίες 

των παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες, καθώς 

και τα κριτήρια, τα αρµόδια όργανα και η διαδικασία αποτίµησής τους σε χρήµα (αρ. 5 παρ. 

4)450.           

 Επίσης, προβληµατισµό γεννά από σκοπιά γλωσσικής και νοµικής ερµηνείας, η 
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κόμματα, τη μετακίνηση των ψηφοφόρων στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος. Θ.Ξηρός, Ζητήματα δικαίου 

των πολιτικών κομμάτων, 2010 σ. 227-228 
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προσφυγή του νοµοθέτη στον ειδικό χαρακτηρισµό, κατά πλάσµα δικαίου, των παροχών και 

διευκολύνσεων σε είδος, ως δαπανών και συνεκδοχικά ως εσόδων, µόνο στην περίπτωση του 

εκλογικού αγώνα. Η ειδική µνεία από τον νοµοθέτη στις αποτιµητές παροχές σε χρήµα ως 

εκλογικές δαπάνες  και έσοδα σε αντιπαραβολή µε την σιωπή του σχετικά µε τις εν λόγω 

παροχές στις λειτουργικές ανάγκες, µας οδηγεί στην ακραία κατάσταση  οι παροχές σε είδος 

να µην περιλαµβάνονται στα νόµιµα λειτουργικά έσοδα και δαπάνες.   

Οι  δαπάνες των υποψήφιων βουλευτών,  ρυθµίζονται από το  άρθρο 6 του νόµου. 

Αναλυτικότερα, και εδώ ενδεικτικά («ιδίως») απαριθµούνται ως δαπάνες των υποψηφίων 

κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου (παρ. 1) ποσά για µίσθωση, εξοπλισµό, 

λειτουργία γραφείων, αιθουσών και εκλογικών κέντρων, αγορά και έκδοση εντύπων, 

προβολή στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης κ.ά. και η αξία παροχών και διευκολύνσεων (παρ. 2). 

Στην ουσία και σε αυτή την περίπτωση ο νοµοθέτης καταγράφει ακόµη πιο αναλυτικά, απλώς 

τις δαπάνες για τις  στοιχειώδεις και συνήθεις προεκλογικές δραστηριότητες των υποψηφίων. 

Σε αυτές συγκαταλέγει και τις αποτιµητές σε χρήµα, παροχές και διευκολύνσεις. Αρµόδιο 

όργανο για την αποτίµηση των παροχών προς τους υποψήφιους είναι αυτό άρθρου 5 παρ 4 

του νόµου για την αποτίµηση των εκλογικών κοµµατικών δαπανών.      

Στην περίπτωση των δηµοτικών και περιφερειακών συνδυασµών κατά το αρ. 1 

παρ 2 του 3870/2010,  δαπάνες θεωρούνται τα καταβαλλόµενα ποσά για την προετοιµασία 

και διεξαγωγή του προεκλογικού αγώνα, όπως προκύπτουν από τα παραστατικά καθώς και η 

αξία των παροχών και διευκολύνσεων προς τους συνδυασµούς, που αποτιµώνται σε χρήµα451. 

Συνεπώς, και σε αυτή την περίπτωση ρύθµισης των κοµµατικών οικονοµικών, έστω και 

έµµεσης, η ποικιλία των δαπανών είναι νοµικά απεριόριστη. ∆απάνες των υποψήφιων 

αντιπεριφερειαρχών, περιφερειακών και δηµοτικών συµβούλων κατά το άρθρο 2 παρ. 2 

είναι τα ποσά που διαθέτουν οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, για 

την αντιµετώπιση των αναγκών της. Αν και η παρουσίαση είναι ενδεικτική, ο νοµοθέτης δίνει 

έµφαση στη δαπάνες προβολής452. Προβλέπονται επίσης ως δαπάνες και οι αποτιµώµενες σε 

χρήµα παροχές.   

Στην παρ. 6 του ίδιου άρθρου, ως προεκλογική περίοδος ορίζεται το τετράµηνο 

χρονικό διάστηµα, που προηγείται της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των εκλογών. 
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∆. 7 .1 Το ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών  

 

Η καθιέρωση του ορίου εκλογικών δαπανών, υποστηρίζεται ότι συµβάλλει τόσο στην 

µείωση των εκλογικών δαπανών όσο και στον περιορισµό των εξαρτήσεων από οικονοµικά 

ισχυρά κέντρα453, βρίσκοντας δικαιολογητικό έρεισµα στην αρχή της ισότητας των ευκαιριών 

των κοµµάτων454 . Έτσι και κατά την επιστηµονική έκθεση του νόµου, το ανώτατο όριο 

εκλογικών δαπανών αποβλέπει στη «δηµιουργία ίσων ευκαιριών για τη διαµόρφωση της 

πολιτικής βούλησης του εκλογικού σώµατος και στην ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης». 

Με το εδ. γ΄της παρ. 3 του αναθεωρηµένου το 2001 άρθρου 29 του Συντάγµατος αποκτά 

ρητή συνταγµατική ισχύ. Από την άλλη, ο συνταγµατικός νοµοθέτης επέλεξε να µην 

περιορίσει το κόστος της συνολικής συνήθους (λειτουργικής) κοµµατικής δραστηριότητας.

 Λίγο πριν την θέσπιση του  νόµου το 2002 είχε υποστηριχθεί από την θεωρία455, ότι 

το προβλεπόµενο όριο, και από το νυν ισχύον Σύνταγµα, στις εκλογικές δαπάνες  

καταλαµβάνει, καταρχήν µόνο τους υποψήφιους βουλευτές, η εξειδίκευσή του ανατίθεται 

στον κοινό νοµοθέτη ενώ προβλέπεται πλέον ως κύρωση για την υπέρβασή του η έκπτωση 

από το βουλευτικό αξίωµα. Η ερµηνευτική συναγωγή αυτού του συµπεράσµατος, δηλαδή ότι 

ο Αναθεωρητικός νοµοθέτης σιωπά και δεν επιβάλλει όριο δαπανών και για τα κόµµατα είναι 

εσφαλµένη. Αφενός το Σύνταγµα δεν κάνει διάκριση µεταξύ κοµµάτων και υποψηφίων, όταν 

αναφέρεται στο ανώτατο όριο των εκλογικών δαπανών στο 3 εδ. της 2 παρ  του αρ. 29 Σ , «µε 

νόµο επιβάλλεται ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών..», αφετέρου απλώς η επιλογή να 

συνταγµατοποιηθεί µία κύρωση για του βουλευτές δεν σηµαίνει ότι το Σύνταγµα δεν 

επιτάσσει ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών και για τα κόµµατα. ∆ιαφορετικά διατυπωµένο, 

ο κοινός νοµοθέτης δεσµεύεται εκ του Συντάγµατος να επιβάλλει ανώτατο όριο εκλογικών 

δαπανών και στα κόµµατα και στους υποψηφίους και επιπλέον δεσµεύεται  στην περίπτωση 

των βουλευτών να επιβάλλει τουλάχιστον την ποινή της έκπτωσης από το βουλευτικό 

αξίωµα.          

 Σχετικά µε το ύψος των εκλογικών δαπανών των κοµµάτων, βάσει του άρθρου 13 

του νόµου αυτό αφορά σε όσα κόµµατα και συνασπισµούς συµµετέχουν σε γενικές 

βουλευτικές εκλογές ή σε εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, ενώ στις δαπάνες συνυπολογίζεται η αξία των αποτιµώµενων παροχών και 

διευκολύνσεων. Το ανώτατο  ύψος διαµορφώνεται στο 20% της τελευταίας κάθε φορά 
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καταβληθείσας σε όλα τα κόµµατα τακτικής χρηµατοδότησης. Επεξηγώντας την σχετική 

διάταξη, κάθε κόµµα που συµµετέχει στις βουλευτικές ή ευρωπαϊκές εκλογές, ανεξάρτητα 

αν λαµβάνει κρατική οικονοµική ενίσχυση, δεν επιτρέπεται να δαπανά ποσό µεγαλύτερο 

του 20% της συνολικά καταβαλλόµενης (ετήσια) στα (δικαιούχα προφανώς) κόµµατα 

τακτικής χρηµατοδότησης.    

 Η θέσπιση ενός κοινού για όλα τα κόµµατα ορίου εκλογικών δαπανών δείχνει την 

πρόθεση  του νοµοθέτη να εγγυηθεί την αρχή της ισότητας των ευκαιριών στον κοµµατικό 

ανταγωνισµό, έστω τον εκλογικό. Επίσης θετικό είναι ότι ο υπολογισµός του ορίου 

συναρτάται µε την τακτική χρηµατοδότηση, συνεπώς µε τα έσοδα του τακτικού 

προϋπολογισµού. Συζητήσιµο είναι βέβαια αν το ύψος του ορίου καταφέρνει να 

χαλιναγωγήσει την ροπή των εκλογικών εκστρατειών προς την κεφαλαιακή ένταση.  

 Για το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο εκλογικών δαπανών  των υποψήφιων βουλευτών 

και ο ισχύων νόµος456  προβλέπει διαφοροποιηµένα όρια  για τους υποψηφίους σε κάθε 

εκλογική περιφέρεια. Με  την πρόβλεψη αυτή επιδιώκεται η εξασφάλιση «ίσων όρων 

ανταγωνισµού»457, µεταξύ υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρεια και όχι ανά την επικράτεια. 

Όπως παρατηρείται458, ο νοµοθέτης υποχρεούται να «εκτιµήσει τις επικρατούσες συνθήκες 

σε κάθε εκλογική περιφέρεια», να λάβει δηλαδή υπόψη πληθυσµιακές και γεωγραφικές 

διαφοροποιήσεις και ανισότητες για την θέσπιση του κάθε ορίου. Έτσι το όριο για κάθε 

υποψήφιο βουλευτή στις εκλογές, στις οποίες συνυπολογίζεται και η αξία των 

αποτιµώµενων παροχών και διευκολύνσεων, καθορίζεται µε βάση τον αριθµό των εδρών 

της εκλογικής περιφέρειας στην οποία θέτει υποψηφιότητα (αρ. 14 παρ. 1). Για τον 

καθορισµό του πολλαπλασιάζεται το ποσό-βάση των 15.000€ επί συντελεστή για κάθε 

εκλογική περιφέρεια, ως εξής: α) Για την πρώτη έδρα κάθε περιφέρειας ο συντελεστής 

ορίζεται σε 1 µονάδα, β) για τη δεύτερη και µέχρι και την έβδοµη έδρα κάθε περιφέρειας ο 

ανωτέρω συντελεστής αυξάνεται κατά 0,5 ανά έδρα, γ) για την όγδοη έδρα κάθε εκλογικής 

περιφέρειας και εφεξής ο συντελεστής αυξάνεται κατά 0,1 ανά έδρα. Για τις εκλογικές 

περιφέρειες Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου ο κατά τα ανωτέρω οριζόµενος συντελεστής 

αυξάνεται κατά 0,5. 

 Το ανώτατο όριο επιτρεπόµενων εκλογικών δαπανών, που προκύπτει µε βάση τους 

υπολογισµούς της παρ. 1, προσδιορίζεται για κάθε εκλογική περιφέρεια µε απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται εντός 5 

ηµερών από την προκήρυξη των εκλογών και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως (αρ. 14 παρ.2). Οι συντελεστές της παρ. 1 µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, που 
                                                           
456

Το όριο αυτό  καθιερώθηκε πρώτη φορά με τον ν. 2429/1996 
457

  Θ.Ξηρός, Ζητήματα δικαίου των πολιτικών κομμάτων, 2010, σ.  247 
458

   Ibid,   σ. 304 
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εκδίδεται ύστερα από πρόταση της ∆ιακοµµατικής Επιτροπής Εκλογών και δηµοσιεύεται 

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. 14 παρ. 3). Επιπλέον, το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο 

εκλογικών δαπανών, για κάθε υποψήφιο βουλευτή επικρατείας ή ευρωβουλευτή, στις 

βουλευτικές εκλογές ή στις εκλογές για την ανάδειξη Ελλήνων αντιπροσώπων στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθορίζεται στο ύψος που ισχύει κάθε φορά για τους υποψήφιους 

βουλευτές της Α` Εκλογικής Περιφέρειας Αθηνών (αρ. 14 παρ. 4).  

 Τέλος, σύµφωνα µε την παρ. 5 του αρ. 14, το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο 

εκλογικών δαπανών για καταχωρήσεις διαφηµιστικών µηνυµάτων στον τύπο για κάθε 

υποψήφιο βουλευτή καθορίζεται στο 20% του ανώτατου επιτρεπόµενου ύψους εκλογικών 

δαπανών.         

 Στην Γερµανία δεν προβλέπεται ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών, όπως και δεν 

ρυθµίζεται συγκεκριµένα η χρηµατοδότηση του εκλογικού αγώνα. 

 Αντίθετα στην Γαλλία, για κάθε εκλογική περιφέρεια τίθενται διαφορετικά όρια 

εκλογικών δαπανών ανάλογα µε τον πληθυσµό459. Σύµφωνα µε  τον γαλλικό εκλογικό κώδικα 

(αρ.52 παρ.11), το ανώτατο όριο για κάθε υποψήφιο διαµορφώνεται στις 38.000€ ως ποσό 

βάσης, δηλαδή µπορεί να ανέβει όσο αυξάνει ο πληθυσµός και ειδικότερα 0,15€ ανά κάτοικο. 

   

 Όσον αφορά στα ανώτατα όρια εκλογικών δαπανών στις εκλογές Ο.Τ.Α., ο 

σχετικός νόµος προβλέπει για την διαµόρφωση των ορίων  κλίµακα συντελεστών που 

εκφράζουν τα πληθυσµιακά µεγέθη των Ο.Τ.Α και οι οποίοι (συντελεστές) 

πολλαπλασιάζονται µε το ποσό-βάση των 1000€. Κατά το άρθρο 7 του ν. 3870/2010, το 

ανώτατο επιτρεπόµενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο στις περιφερειακές 

εκλογές, στις οποίες συνυπολογίζεται και η αξία των αποτιµώµενων παροχών και 

διευκολύνσεων, καθορίζεται ανάλογα µε τον πληθυσµό της εκλογικής περιφέρειας, στην 

οποία ανακηρύσσεται υποψήφιος. Για τον καθορισµό του, πολλαπλασιάζεται το ποσό των 

1.000€  µε τον αντίστοιχο προβλεπόµενο πληθυσµιακό συντελεστή (αρ. 7 παρ. 1β)460. Όσον 

αφορά στο ανώτατο επιτρεπόµενο όριο των εκλογικών δαπανών των συνδυασµών κατά τις 

περιφερειακές εκλογές ορίζεται ότι αυτό απαγορεύεται να υπερβαίνει το άθροισµα των 

δαπανών για το σύνολο των υποψηφίων (αρ. 7 παρ. 1 
α). 

 Παρόµοια, το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο 

δηµοτικό σύµβουλο διαµορφώνεται ανάλογα µε τον πληθυσµό της εκλογικής περιφέρειας,  

δηλαδή πολλαπλασιάζεται το ποσό των 1.000€ επί  τον «πληθυσµιακό» συντελεστή (αρ. 7 
                                                           
459

 Senat, Le financement de la vie politique, σ. 4 

460
 Ειδικότερα σύμφωνα με την ίδια διάταξη, i σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους, ο συντελεστής 

ορίζεται σε 2,5 μονάδες, ii. σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως 150.000 κατοίκους, ο ανωτέρω συντελεστής ορίζεται 

σε 3 μονάδες, iii. σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως 200.000κατοίκους, ο συντελεστής ορίζεται σε 3,5 μονάδες, iv. σε 

εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό μεγαλύτερο των 200.000 κατοίκων, ο συντελεστής αυξάνεται κατά 1 μονάδα, ανά 

100.000 κατοίκους. 
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παρ. 2β)461. Το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο των εκλογικών δαπανών των συνδυασµών στις 

δηµοτικές εκλογές ισοδυναµεί καταρχήν µε το άθροισµα των δαπανών των υποψήφιων 

δηµοτικών συµβούλων, ενώ προβλέπονται προσαυξήσεις ανάλογα µε τον πληθυσµό της 

οικείας εκλογικής περιφέρειας(αρ. 7 παρ. 2 α)462.  

 Κατά την παρ. 3 του άρθρου 7, και το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο εκλογικών 

δαπανών για κάθε υποψήφιο περιφερειάρχη, αντιπεριφερειαρχη και δήµαρχο 

συµπεριλαµβάνεται στο αντίστοιχο ανώτατο όριο, που προβλέπεται για τον οικείο 

συνδυασµό. Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου αυτού, το ανώτατο όριο επιτρεπόµενων 

εκλογικών δαπανών, προκύπτει µε βάση τους υπολογισµούς των προηγούµενων 

παραγράφων, προσδιορίζεται για κάθε εκλογική περιφέρεια περιφέρειας και δήµου, µε 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, η 

οποία εκδίδεται µέσα σε 5 ηµέρες από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου και 

δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τέλος, µε την παρ. 7 του άρθρου 7 

προβλέπεται ότι σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 

εκλογικών δαπανών για τους συνδυασµούς που µετέχουν σε αυτή προσαυξάνεται κατά 

ποσοστό 10%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
461

 Ειδικότερα, σύμφωνα με την διάταξη αυτή, i). Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους ορίζεται σε 1,5 

μονάδα, ii) Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως 60.000 κατοίκους ορίζεται σε 2 μονάδες, iii) Σε εκλογικές περιφέρειες 

με πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους ορίζεται σε 2,5 μονάδες,  iv) Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως 150.000 

κατοίκους ορίζεται σε 3 μονάδες, v) Σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους ορίζεται σε 3,5 μονάδες, 

vi) Σε εκλογικές ενότητες με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων, ο συντελεστής αυξάνεται κατά 1 μονάδα για κάθε 100.000 

κατοίκους. Οι συντελεστές των δημοτικών εκλογών μπορούν να αναπροσαρμόζονται από τον υπουργό εσωτερικών μετά από 

γνώμη της ΚΕΔΕ (άρθρο 7 παρ 5) 
462

 Συγκεκριμένα, σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από 1 έως 3, ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψήφιων 

δημοτικών συμβούλων, σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από 4 έως 6 ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των 

υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, προσαυξημένο κατά 20%, σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από 7 έως 10 ισοδυναμεί 

με το άθροισμα των δαπανών των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, προσαυξημένο κατά 50%, σε δήμους με εκλογικές 

περιφέρειες άνω των 10 ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, προσαυξημένο 

κατά 75 %. 
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Ε. Οι ρυθµίσεις του νόµου για την πραγµάτωση της αρχής της 

διαφάνειας 

 

 Μέχρι εδώ ασχοληθήκαµε µε τα δύο είδη της κοµµατικής χρηµατοδότησης (κρατική 

και ιδιωτική) και µε τον τρόπο που ο έλληνας νοµοθέτης προσπαθεί να εφαρµόσει την αρχή 

της ισότητας των ευκαιριών στον κοµµατικό ανταγωνισµό. Στο παρόν µέρος αναλύονται οι 

ρυθµίσεις που έχουν τεθεί για την πραγµάτωση της δεύτερης συνταγµατικής αρχής, 

διέπουσας τον κοµµατικό ανταγωνισµό, της αρχής της διαφάνειας των κοµµατικών 

οικονοµικών. Σύµφωνα µε την Εισηγητική Έκθεση του ν. 3023/2002, επειδή τα κόµµατα 

αποτελούν θεσµό στυλοβάτη της δηµοκρατίας η λειτουργία τους «πρέπει να διέπεται από τις 

αρχές της αυτονοµίας από οικονοµικές και αλλότριες εξαρτήσεις». Περαιτέρω, το γεγονός ότι 

διαχειρίζονται ποσά προερχόµενα από την κρατική χρηµατοδότηση, τα οποία χρεώνονται οι 

φορολογούµενοι πολίτες,  «οδηγεί στην απαίτηση για διαφάνεια στην οικονοµική διαχείριση».  

Το µέρος αυτό περιέχει τρία κεφάλαια, όσα δηλαδή και ο νόµος. Το πρώτο αφορά κυρίως 

στις ρυθµίσεις «ουσιαστικού δικαίου» για τις υποχρεώσεις δηµοσιότητας στην οικονοµική 

διαχείριση των κοµµάτων (και βουλευτών). Στο δεύτερο εξετάζονται οι διαδικαστικές 

διατάξεις που ρυθµίζουν τα όργανα και την άσκηση του ελέγχου στα κοµµατικά οικονοµικά. 

Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο πραγµατεύεται τις προβλεπόµενες από τον νόµο κυρώσεις. 

Και στα τρία κεφάλαια αναλύονται συνοπτικά και οι ρυθµίσεις για τα εκλογικά οικονοµικά 

σε επίπεδο Ο.Τ.Α. Επίσης, αντιπαραβάλλονται το αντίστοιχο γαλλικό και γερµανικό 

νοµοθετικό πλαίσιο. Πριν προχωρήσουµε είναι χρήσιµο να σχολιάσουµε επιγραµµατικά την 

αρχή της διαφάνειας. 

 

Ε. 1. Η συνταγµατική αρχή της διαφάνειας 

 

 Όπως έχουµε ήδη δει, η αρχή της διαφάνειας είναι βασική παράµετρος του 

κανονιστικού περιεχοµένου της αρχής του πολυκοµµατισµού και πριν τη συνταγµατική 

αναθεώρηση του 2001 συναγόταν ερµηνευτικά από τους ορισµούς της παρ. 1 των άρθρων 1 

και 29 Σ 463. Το ζήτηµα των σχέσεων µεταξύ οικονοµικών συµφερόντων και πολιτικών 

                                                           
463

 Θ. Ξηρός, Ζητήματα δικαίου των πολιτικών κομμάτων, 2010, σ. 273, 287, Θ. Ξηρός, Τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων 

στα καταστατικά τους, 1995, σ. 23 
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προσώπων ήταν αναµενόµενο να βρεθεί στο επίκεντρο της συνταγµατικής αναθεώρησης του 

2001 και η αρχή της διαφάνειας απέκτησε «σαφέστερο περιεχόµενο και πιο στερεή 

θεµελίωση»464.    

 Η αρχή της διαφάνειας καλείται να εγγυηθεί το δικαίωµα, τόσο των µελών  ενός 

κόµµατος όσο και κάθε πολίτη να γνωρίζουν τα οικονοµικά πεπραγµένα των πολιτικών 

κοµµάτων καθώς και τις πληροφορίες που τους διατίθενται και που «ενδέχεται τελικά να 

συγκαθορίσουν τις επιλογές τους»465. Άλλωστε, η χρηστή και αποδοτική διαχείριση της 

περιουσίας του κόµµατος αποδεικνύεται καθοριστική για την επιτυχή εκπλήρωση της 

συνταγµατικά κατοχυρωµένης αποστολής του466.  

 Όπως και σε άλλες νέες διατάξεις, έτσι και στο άρθρο 29 του Συντάγµατος η αρχή 

αυτή κατοχυρώνεται πλέον ρητά. Tα εδ. β΄ έως ε΄ της παρ. 2 του άρθρου, τα οποία 

προστέθηκαν µε την αναθεώρηση, αποσκοπούν στην ενίσχυση των εγγυήσεων διαφάνειας 

στο πεδίο των οικονοµικών των κοµµάτων και υποψηφίων βουλευτών467.  Συγκεκριµένα, 

προβλέπεται ότι «νόµος ορίζει τις εγγυήσεις διαφάνειας ως προς τις εκλογικές δαπάνες και 

γενικά την οικονοµική διαχείριση των κοµµάτων, των υποψηφίων βουλευτών και των 

υποψηφίων της τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθµών» (εδ. β΄).  Επιπλέον, σύµφωνα µε το 

εδ. δ΄ «ο έλεγχος των εκλογικών δαπανών των κοµµάτων και των υποψήφιων βουλευτών 

διενεργείται από ειδικό όργανο που συγκροτείται και µε τη συµµετοχή ανώτατων δικαστικών 

λειτουργών όπως νόµος ορίζει». Ο προβλεπόµενος στα εδάφια αυτά νόµος είναι οργανικός 

και συνεπώς µετά τη θέσπισή του αποκλείεται η κατάργησή των συναφών ρυθµίσεων χωρίς 

αντικατάστασή τους468.  

Αυτό που πρέπει να τονισθεί ξανά, είναι ότι η διασφάλιση της διαφάνειας δεν 

επιτυγχάνεται µε την αναγωγή της κρατικής χρηµατοδότησης σε πρωτεύουσα και βασική 

πηγή χρηµατοδότησης των κοµµάτων, καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στην παγίωση του 

υφιστάµενου κοµµατικού γίγνεσθαι και άρα θα αντέβαινε στην αρχή του πολυκοµµατισµού, 

αλλά πρέπει να επικεντρώνεται  στη ρύθµιση της ιδιωτικής χρηµατοδότησης469.  

Πάντως, όπως ορθά υποστηρίζεται, τα ζητήµατα όπως το όργανο και ο τρόπος 

ελέγχου των οικονοµικών των κοµµάτων καθώς και ο καθορισµός ανώτατου ορίου 

εκλογικών δαπανών και η διαπίστωση της υπέρβασής του θα ήταν προσφορότερο να 

οργανωθούν συνταγµατικά και όχι να αντιµετωπιστούν µόνο από τον κοινό νοµοθέτη470.  

                                                           
464

 Θ. Ξηρός, Ζητήματα δικαίου των πολιτικών κομμάτων, 2010, σ. 287, Ε. Βενιζέλος, Η επικαιρότητα του συνταγματικού 

φαινομένου και το ελληνικό αναθεωρητικό διάβημα του 2001 σε: Δ. Τσάτσος/Ε, Βενιζέλος/Ξ. Κοντιάδης (επιμ.), Το Νέο 

Σύνταγμα. Πρακτικά Συνεδρίου για το αναθεωρημένο Σύνταγμα του 1975/1986/2001 (Αθήνα 14 και 15 Ιουνίου 2001, Αντ. 

Σάκκουλας 2001, σ. 49 
465

 Θ. Ξηρός, Τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων στα καταστατικά τους, 1995,σ. 25  
466

  Ibid,  ,σ. 40 
467

 Κ. Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο, 2003, σ.  283 και Κ. Μαυριάς, Συνταγματικό Δίκαιο., 2005,σ. 441 
468

  Κ. Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο, 2003,σ. 284 και Ε. Βενιζέλος, Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου, 2008,σ. 457 
469

 Θ. Ξηρός, Ζητήματα δικαίου των πολιτικών κομμάτων, 2010, σ. 386, 387 
470

   Ibid,  σ. 277 
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Ε. 2. Οι ρυθµίσεις για την διαφανή διαχείριση και δηµοσιότητα των 

οικονοµικών των κοµµάτων και των υποψηφίων βουλευτών  

 

Το τέταρτο κεφάλαιο  του ν. 3032/2002 είναι  το ένα από τα τρία κεφάλαια του 

νόµου µέσω των οποίων ο κοινός νοµοθέτης φιλοδοξεί να διασφαλίσει τη διαφάνεια στα 

οικονοµικά των κοµµάτων, όπως επιτάσσει το άρθρο 29 Σ. Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι 

οικονοµική διαχείριση των κοµµάτων και η δηµοσίευση των σχετικών στοιχείων.  

 

Ε. 2. 1. Τα όργανα οικονοµικής διαχείρισης των κοµµάτων  

 

 Οι πρώτες ρυθµίσεις για την διαφάνεια των κοµµατικών οικονοµικών, αφορούν 

στην οικονοµική διαχείριση και ρυθµίζονται από το άρθρο 15 του ν. 3023/2002. Το εν λόγω 

άρθρο αναφέρεται στον τρόπο συγκρότησης και λειτουργίας των αρµόδιων οργάνων για τη 

διαχείριση των οικονοµικών. Σύµφωνα λοιπόν µε την 1η παρ. του αρ.15 «η διαχείριση των 

οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων ανήκει στα όργανα που προβλέπονται από το 

καταστατικό του κόµµατος». Τα όργανα αυτά και τα µέλη τους γνωστοποιούνται στον 

πρόεδρο της Επιτροπής του άρθρου 21 του νόµου έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους. 

Οποιαδήποτε µεταβολή κατά τη διάρκεια του έτους γνωστοποιείται αµέσως στον πρόεδρο 

της Επιτροπής.   

 Κατά τον Θ. Ξηρό η διαχείριση αφορά «στον προγραµµατισµό, την οργάνωση και 

τη διεξαγωγή κάθε οικονοµικής δραστηριότητας» 471. Μολονότι δεν διασαφηνίζεται από το 

αρ. 15, αποκλειστικά  αρµόδια για την είσπραξη των ποσών ειδικά της ιδιωτικής 

χρηµατοδότησης πρέπει να θεωρηθούν τα προβλεπόµενα στο καταστατικό όργανα, καθώς η 

είσπραξη συνιστά πρωταρχική όψη της οικονοµικής διαχείρισης. Αυτό σηµαίνει ότι 

οποιοσδήποτε, συνήθως κοµµατικό µέλος, εισπράττει χρηµατικά ποσά για λογαριασµό του 

κόµµατος, οφείλει να τα µεταβιβάσει στο αρµόδιο διαχειριστικό όργανο. Αναµφισβήτητα, η 

απουσία ρύθµισης ειδικά για την είσπραξη του ιδιωτικού χρήµατος θέτει ζητήµατα για την 

πραγµατική διαφάνεια των χρηµατικών εισροών.     

 Έχει υποστηριχθεί επίσης, αναφορικά µε  το προηγούµενο νοµοθετικό καθεστώς, 

παρόµοιο όµως µε το νυν ισχύον, ότι επιβάλλεται και η ύπαρξη οργάνων ελέγχου, διακριτών 

από αυτά της διαχείρισης472. Ωστόσο ούτε από το Σύνταγµα ούτε από τον νόµο προκύπτει 

τέτοια υποχρέωση, ειδικά όταν προβλέπεται κρατικό όργανο ελέγχου για τα οικονοµικά των 

                                                           
471

 Θ. Ξηρός, Τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων στα καταστατικά τους, 1995,σ. 40 
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κοµµάτων. Άλλωστε, η αποφυγή σύµπτωσης ελεγκτή και διαχειριστή (ελεγχόµενου), ως 

λόγος ύπαρξης ξεχωριστών οργάνων διαχείρισης και ελέγχου µέσα στο ίδιο κόµµα και από 

σκοπιά πρακτικής αποτελεσµατικότητας είναι συζητήσιµη.     

 Σαν πρώτο γενικό σχόλιο, ο νοµοθέτης στο πεδίο της διαχείρισης των κοµµατικών 

οικονοµικών επιδιώκει να βρει µία ισορροπία µεταξύ της αρχής της κοµµατικής 

καταστατικής αυτονοµίας και σε ένα βαθµό της εσωκοµµατικής δηµοκρατίας µε την αρχή της 

διαφάνειας και την αρχή της ισότητας των ευκαιριών. Έτσι, αφενός ο νόµος παραλείπει να 

προσδιορίσει λεπτοµερώς τη διάρκεια της θητείας του οργάνου, είτε να θέσει κωλύµατα ή 

προαπαιτούµενες ιδιότητες για τα µέλη του κ.α. Από την διατύπωση του άρθρου ωστόσο 

προκύπτουν ερµηνευτικά  κάποιοι σηµαντικοί περιορισµοί στην καταστατική αυτονοµία. Ο 

πρώτος και σηµαντικός περιορισµός έγκειται στο ότι τα κόµµατα υποχρεούνται να 

συστήσουν τουλάχιστον δύο όργανα διαχείρισης αφ’ ης στιγµής ο νόµος αναφέρεται ρητά 

σε όργανα και όχι σε όργανο. Συνεπώς, για τον νόµο δεν αρκεί ένα (κεντρικό) κοµµατικό 

διαχειριστικό όργανο. Σχετικά µε την σύνθεση των οργάνων, ο αριθµός των µελών τους δεν 

προβλέπεται από τον νόµο, ωστόσο, αφού το αρ. 15 παρ. 1 κάνει λόγο για όργανα και µέλη 

συµπεραίνουµε ότι κάθε όργανο διαχείρισης πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από δύο 

µέλη. Έτσι, αποκλείεται, αν και δεν προβλέπεται ρητά, η σύσταση µονοπρόσωπων 

διαχειριστικών οργάνων.  

 Ερµηνευτικές δυσκολίες βαθύτερου θεωρητικού ενδιαφέροντος παρουσιάζει το 

ζήτηµα της ανάδειξης των οργάνων διαχείρισης. Ο νόµος δίδει προτεραιότητα στην 

πρόβλεψη του κοµµατικού καταστατικού και όχι στις επιλογές της ηγεσίας  και των 

επιτελαρχών. Ισχύει όµως η γνώµη της θεωρίας 473 ότι «συνδεδεµένη µε την αρχή της 

διαφάνειας είναι και η αρχή της δηµοκρατικής ανάδειξης, συγκρότησης και λειτουργίας των 

οργάνων οικονοµικής διαχείρισης και ελέγχου των πολιτικών κοµµάτων η οποία απορρέει από 

τη δηµοκρατική µορφή του πολιτεύµατος σε συνδυασµό µε το εδ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 29 

περί εσωκοµµατικής δηµοκρατίας»; Για παράδειγµα θα ήταν αποδεκτή  η πρόβλεψη στο 

καταστατικό ότι τα διαχειριστικά όργανα επιλέγονται από την ηγεσία ή µία ολιγαρχία και δεν 

αναδεικνύονται δηµοκρατικά; Η διατύπωση του σχετικού κανόνα δικαίου αφήνει αρκετές 

ασάφειες για ενδεχόµενη υποχρέωση των κοµµάτων για δηµοκρατική ανάδειξη των 

διαχειριστικών οργάνων, παρά µόνο υπαινίσσεται την  υποχρέωση της εκάστοτε  ηγεσίας για 

σεβασµό του καταστατικού σε σχέση µε το εν λόγω ζήτηµα, είτε αυτό είναι δηµοκρατικό ή 

αντιδηµοκρατικό. 
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 Τα κόµµατα είναι υποχρεωµένα λοιπόν να  ενηµερώνουν την Επιτροπή ελέγχου για 

την ταυτότητα των οργάνων και των µελών τους. Επιπλέον, η εποπτεία του κράτους στα 

διαχειριστικά όργανα του κόµµατος εκτείνεται και στην υποχρέωση του τελευταίου να 

ενηµερώνει για οποιαδήποτε µεταβολή σχετικά µε τα όργανα διαχείρισης και τα µέλη που 

έγινε (εκτάκτως) στη διάρκεια του έτους. Ως µεταβολή µάλλον πρέπει να θεωρήσουµε και 

την οφειλόµενη σε σχετική αναθεώρηση του καταστατικού.      

 Όσον αφορά τους υποψήφιους  βουλευτές,  οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι για τη 

διαχείριση των οικονοµικών τους (αρ. 15 παρ. 2). 

 Ο ν. 3870/2010 µεριµνά και για τη δηµοσιότητα των οικονοµικών των 

συνδυασµών και των υποψηφίων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ορίζει, καταρχάς, ότι η 

διαχείριση των οικονοµικών των συνδυασµών ανατίθεται σε συγκεκριµένο πρόσωπο, που 

ορίζεται από τον επικεφαλής του συνδυασµού και γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ελέγχου 

∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του ίδιου νόµου (αρ. 8 παρ. 1εδ. α΄). 

Σε Ο.Τ.Α. µε πληθυσµό πάνω από 10.000 κατοίκους, ο επικεφαλής κάθε συνδυασµού 

υποχρεούται να ορίσει συγκεκριµένο φυσικό πρόσωπο, ως διαχειριστή των οικονοµικών του 

συνδυασµού και να γνωστοποιήσει την ταυτότητα του στην παραπάνω Επιτροπή (αρ. 8 παρ. 

1 εδ. β΄), ενώ για τους  Ο.Τ.Α. µε πληθυσµό µέχρι 10.000 κατοίκους ο ορισµός διαχειριστή 

είναι προαιρετικός και ο επικεφαλής του συνδυασµού, εφόσον δεν ορίσει διαχειριστή, είναι 

προσωπικά υπεύθυνος για τη διαχείριση (αρ. 8 παρ. 11 εδ. γ΄). Σύµφωνα µε το εδ. δ΄ της παρ. 

1 του ίδιου άρθρου, η εξουσία του διαχειριστή παύει µετά την περάτωση της διαχείρισης των 

οικονοµικών του συνδυασµού, στην οποία περιλαµβάνεται και το κλείσιµο του σχετικού 

τραπεζικού λογαριασµού. Αντίθετα, για τους υποψηφίους προβλέπεται ότι είναι οι ίδιοι 

υπεύθυνοι για τη διαχείριση των οικονοµικών τους (αρ. 8 παρ. 2). Στους συνδυασµούς, κατά 

την παρ. 3 του άρθρου αυτού, χορηγείται ειδικός αυτοτελής Αριθµός Φορολογικού Μητρώου 

στο όνοµα του συνδυασµού και ισχύει για όλη τη διάρκεια της περιφερειακής και δηµοτικής 

περιόδου.  

 

Στη Γερµανία, ιδιαίτερα σηµαντική είναι η ρύθµιση του αρ. 25 παρ 1, που ορίζει ότι 

τα κοµµατικά µέλη που λαµβάνουν δωρεές για λογαριασµό του κόµµατος πρέπει να τις 

µεταβιβάσουν αµέσως σε ένα µέλος της εκτελεστικής επιτροπής αρµόδιο κατά το 

καταστατικό για οικονοµικά θέµατα. Οι δωρεές θεωρούνται νοµότυπα ληφθείσες µόνο εάν 

µεταβιβαστούν σε αυτό το µέλος της εκτελεστικής επιτροπής ή σε υπάλληλο πλήρους 

απασχόλησης που έχει την σχετική εξουσία από το κόµµα. Έτσι, ο γερµανικός νόµος (αρ. 23) 

επιβάλει την ανάδειξη µέλους της εκτελεστικής επιτροπής, αρµόδιου για τα οικονοµικά, και 

την ύπαρξη σχετικού οργάνου που συστήνεται σύµφωνα µε το καταστατικό. 
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Στη Γαλλία από το 1990 ο νόµος του 1988 (αρ.11) επιβάλλει την σύσταση 

οικονοµικών αντιπροσώπων των κοµµάτων και των τοπικών οργανώσεων, αρµόδιων για την 

είσπραξη των ποσών του κόµµατος και συνολικά για την οικονοµική διαχείριση. Ο 

οικονοµικός αντιπρόσωπος µπορεί να είναι είτε φυσικό πρόσωπο είτε νοµικό (association de 

financement)474. Tο φυσικό πρόσωπο του οικονοµικού αντιπροσώπου διορίζεται µε γραπτή 

δήλωση του κόµµατος στην αρµόδια περιφέρεια που έχει την έδρα του και υποχρεούται να 

ανοίξει έναν µοναδικό τραπεζικό ή ταχυδροµικό λογαριασµό για την λήψη των δωρεών 

(αρ.11παρ.2) . Για τον διορισµό του νοµικού προσώπου της ένωσης χρηµατοδότησης 

απαιτείται και η έγκριση της Ελεγκτικής Επιτροπής (CNCCFP)  (αρ.11παρ 1).  

 Ειδικά για την έγκριση της ένωσης προαπαιτείται η κτήση νοµικής προσωπικότητας, 

που αποκτάται µε καταχώρηση και δηµοσίευση της στην αρµόδια περιφέρεια475. Η δεύτερη 

και ουσιαστικότερη προϋπόθεση αφορά στην αποκλειστικότητα του σκοπού της ένωσης. 

Αυτός πρέπει να είναι η χρηµατοδότηση του κόµµατος εντός µίας ειδικά ορισµένης 

περιφέρειας, ενώ επιβάλλεται το άνοιγµα µοναδικού τραπεζικού ή ταχυδροµικού 

λογαριασµού για την λήψη των δωρεών.  Με την πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων 

δίδεται η έγκριση της Επιτροπής η οποία δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα της κυβέρνησης476, 

ενώ είναι ανακλητή (11παρ 6)477.        

 Τα κόµµατα µπορούν να επιλέξουν ελεύθερα και να αντικαθιστούν  τους 

οικονοµικούς αντιπροσώπους τους διαδοχικά (αρ.11παρ.3). Ωστόσο, ως σηµειώνεται478, τα 

κόµµατα προτιµούν την ένωση χρηµατοδότησης, καθώς ειδικά τα φυσικά πρόσωπα των 

αντιπροσώπων  δεν µπορούν να λάβουν το ενεργητικό µιας εκλογικής επιτροπής ή τον 

απολογισµό κερδών του εκλογικού λογαριασµού του οικονοµικού αντιπροσώπου ενός 

υποψηφίου κατά τα αρ.52 παρ. 5 και 6 του Εκλογικού Κώδικα. 

 

Ε. 2. 2. Η τήρηση τραπεζικών λογαριασµών 

 

 Βασικό στοιχείο των περισσότερων ευρωπαϊκών νοµοθεσιών αποτελεί η ύπαρξη 

ενός και µοναδικού τραπεζικού λογαριασµού για κάθε κόµµα, στον οποίο κατατίθενται το 
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σύνολο της κρατικής χρηµατοδότησης, όλες οι εισφορές και τα λοιπά έσοδα του κόµµατος, 

ενώ από τον ίδιο γίνονται όλες οι εκταµιεύσεις για τις δαπάνες του (επιστηµονική έκθεση ν. 

3023/2002). Κάθε κίνηση στον λογαριασµό πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο 

παραστατικό, βασικό δε στοιχείο του ελέγχου είναι το αντίγραφο της συνολικής κίνησης του 

(Επιστηµονική Έκθεση ν. 3023/2002).  

 Σε αυτό το σηµείο πρέπει να γίνει αναφορά στην απαίτηση από το νόµο για τήρηση 

των τραπεζικών λογαριασµών για τα έσοδα και τις δαπάνες των κοµµάτων. Μολονότι δεν 

περιλαµβάνεται στις υποχρεώσεις δηµοσιότητας του οικείου κεφαλαίου, αλλά στο άρθρο 5 

παρ 5 (έσοδα και δαπάνες), αποτελεί  βασική υποχρέωση δηµοσιότητας των κοµµάτων, 

καθώς οι λογαριασµοί αυτοί πρέπει να γνωστοποιηθούν, εντός πέντε ηµερών από το άνοιγµά 

τους, στην Επιτροπή Ελέγχου (άρθρο 5 παρ 5). Ειδικότερα, κατά το άρθρο 5 παρ 5, «τα 

έσοδα και οι δαπάνες των πολιτικών κοµµάτων διακινούνται µέσω λογαριασµών, που 

τηρούνται σε τράπεζες, εγκατεστηµένες στην Ελλάδα, σε ποσοστό τουλάχιστον 80% του 

ετήσιου ύψους τους». 

  Και αυτή η  διάταξη είναι ευεπίφορη παρερµηνειών. Κατά πρώτον, όπως ορθά 

τονίζεται από την θεωρία479, πρόκειται για υποχρέωση (πρέπει να) διακίνησης των ποσών στο 

80% του ύψους τους. Αυτό στο οποίο πρέπει να δώσουµε όµως έµφαση είναι ότι τα έσοδα 

και οι δαπάνες των πολιτικών κοµµάτων διακινούνται µέσω τραπεζικών λογαριασµών, που 

τηρούνται σε τράπεζες, εγκατεστηµένες αποκλειστικά στην Ελλάδα
480 ακόµη και 

περισσότερο του 80% , όπως ο νόµος ρητά επεξηγεί. Με άλλα λόγια, ο νοµοθέτης δεν 

επιτρέπει στα κόµµατα να τηρούν το υπόλοιπο 20% των εσόδων και δαπανών σε  

λογαριασµούς τραπεζών µε εγκατάσταση στην αλλοδαπή. Συνεπώς η µόνη επιλογή που µένει 

στα κόµµατα για το υπόλοιπο 20% είναι τα µετρητά. Όσον αφορά βέβαια στην 

αποτελεσµατικότητα της σχετικής ρύθµισης, όπως εύστοχα έχει ήδη επισηµανθεί  από τον Κ. 

Χρυσόγονο
481,  η δυνατότητα των κοµµάτων να συναλλάσσονται και µε µετρητά για το 

υπόλοιπο 20% εσόδων και δαπανών τους (κατά δήλωση τους), καθιστά τον έλεγχο του 

συγκεκριµένου ποσοστού των συναλλαγών αυτών, από τουλάχιστον δυσχερή έως και άνευ 

αντικειµένου από την στιγµή που το 20%, ως απλώς δηλούµενο σε µετρητά και όχι 

καταγεγραµµένο τραπεζικά, στην πραγµατικότητα µπορεί να είναι πολύ µεγαλύτερο του 20% 

των εσόδων και δαπανών.  
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 Χωριστοί τραπεζικοί λογαριασµοί προβλέπονται, στο ίδιο άρθρο, για  τα εκλογικά 

έσοδα και δαπάνες που διακινούνται, οµοίως, µέσω χωριστών τραπεζικών λογαριασµών, 

κατά το ίδιο ποσοστό, µε αντίστοιχη υποχρέωση γνωστοποίησης. Η µοναδική αλλά ουσιώδης 

διαφοροποίηση είναι η υποχρέωση για επώνυµη κατάθεση  µε ευθύνη της τράπεζας ως προς 

τη διαπίστωση των στοιχείων ταυτότητας του καταθέτη (αρ. 5 παρ. 5). 

 Στην περίπτωση των υποψήφιων βουλευτών, έσοδα και δαπάνες επίσης (πρέπει 

να) διακινούνται µέσω λογαριασµών σε τράπεζες, αποκλειστικά εγκατεστηµένες στην 

Ελλάδα, σε ποσοστό τουλάχιστον 60% του συνολικού ύψους τους. Οι λογαριασµοί αυτοί 

επίσης γνωστοποιούνται, εντός πέντε ηµερών από το άνοιγµά τους, στην Επιτροπή Ελέγχου. 

Σηµαντική διαφοροποίηση σε σχέση µε τους κοµµατικούς λογαριασµούς είναι η απαραίτητη 

προηγούµενη συναίνεση του υποψήφιου βουλευτή για την κατάθεση  στους λογαριασµούς 

του. Και εδώ, η κατάθεση πρέπει να γίνει  επώνυµα, µε ευθύνη της τράπεζας για την 

ταυτοποίηση των στοιχείων (αρ. 6 παρ. 3). 

Τα έσοδα και οι δαπάνες των περιφερειακών και δηµοτικών συνδυασµών 

διακινούνται, µέσω ειδικών λογαριασµών, που τηρούνται σε τράπεζες, εγκατεστηµένες στην 

Ελλάδα (αρ. 1 παρ. 4 εδ. α΄). Η διακίνηση των εσόδων αφορά το σύνολο των αντίστοιχων 

ποσών ενώ των δαπανών το 95% αυτών , σε αντίθεση µε την προηγούµενη ρύθµιση και την 

αντίστοιχη ρύθµιση του ν. 3202/2002 οι οποίες αφορούν το 80% και παρέχουν ευρύτερο 

περιθώριο καταστρατηγήσεων. Ο σχετικός λογαριασµός τηρείται στο όνοµα του υποψηφίου 

περιφερειάρχη ή δηµάρχου ή του οριζόµενου διαχειριστή (αρ. 1 παρ. 4 εδ. β΄ και γ΄). 

Επιπλέον, προβλέπεται ότι κατάθεση στους ανωτέρω λογαριασµούς επιτρέπεται, εφόσον 

υπάρξει ρητή συναίνεση των προσώπων στο όνοµα των οποίων τηρούνται και οι καταθέσεις 

πρέπει να περιλαµβάνουν, µε ευθύνη της τράπεζας, το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο, τη 

διεύθυνση κατοικίας, τον Αριθµό ∆ελτίου Ταυτότητος ή τον αριθµό διαβατηρίου και τον 

Αριθµό Φορολογικού Μητρώου του καταθέτη. Το ύψος του λογαριασµού αυτού δεν µπορεί 

να υπερβεί το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο εκλογικών δαπανών των συνδυασµών.  

 Τόσο τα έσοδα όσο και οι δαπάνες των υποψηφίων στους Ο.Τ.Α. πρέπει να 

διακινούνται µέσω ειδικών τραπεζικών λογαριασµών, κατ’ ανάλογη εφαρµογή της 

παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόµου, µε εξαίρεση την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του 

άρθρου αυτού.  

Στην Γερµανία οι δωρεές µπορούν να λάβουν χώρα σε µετρητά µέχρι το ύψος των 

1000€ (αρ.25 παρ.1)482. Συνεπώς οι µεγαλύτερες πρέπει να γίνουν τραπεζικά χωρίς όµως να 

ρυθµίζεται αναλυτικότερα.  

                                                           
482

 U. Von Alemann/P. Erbentraut./J. Walther, Das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland, 2010,σ.109 
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Στην Γαλλία, τα χρηµατικά ποσά (δωρεές ιδιωτών ή καταθέσεις από άλλα κόµµατα) 

κατατίθενται στο µοναδικό τραπεζικό ή ταχυδροµικό λογαριασµό, που διαθέτει ο  

αντιπρόσωπος χρηµατοδότησης του κόµµατος, και στην συνέχεια από τον ίδιο µεταφέρονται 

στο κόµµα (αρ.11 παρ. 1)483.    

  

 Προς την κατεύθυνση της διαφάνειας στα οικονοµικά των κοµµάτων, προτείνονται 

νοµοθετικές ρυθµίσεις που θα απαγόρευαν κάθε συναλλαγή σε µετρητά και θα προέβλεπαν 

τη διοχέτευση όλων των χρηµατικών ροών καθενός κόµµατος σε ένα και µοναδικό τραπεζικό 

λογαριασµό καθώς και την ύπαρξη µόνο ονοµαστικών συνεισφορών φίλων και µελών όχι 

ανώτερων ενός συγκεκριµένου ποσού (π.χ.1000€) κατ’ έτος484. Άλλωστε, η ονοµαστική 

καταχώρηση εισφορών δεν παραβιάζει τη µυστικότητα της ψηφοφορίας ούτε την ελευθερία 

της γνώµης και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας καθώς πρόκειται για πολιτική 

τοποθέτηση, η οποία δεν είναι µυστική, ενώ, επιπλέον, το δικαίωµα ενηµέρωσης των πολιτών 

στο πλαίσιο της απαίτησης για διαφάνεια προηγείται του αρνητικού δικαιώµατος ελευθερίας 

γνώµης του δωρητή485.  

 

Ε. 2. 3. Η υποχρέωση τήρησης βιβλίου εσόδων-εξόδων και η υποχρέωση 

επώνυµης κατάθεσης δωρεών 

 

 Ειδικότερη όψη της οικονοµικής διαχείρισης είναι η τήρηση βιβλίου εσόδων-

εξόδων µε µέθοδο που θέτει ο νόµος. Ειδικά τα κόµµατα που λαµβάνουν κρατική (τακτική ή 

εκλογική) χρηµατοδότηση, κατά το αρ.16 του νόµου,  έχουν ως βασική, λογιστικής φύσης, 

υποχρέωση να τηρούν στην έδρα τους ειδικό βιβλίο, θεωρηµένο στην αρχή κάθε έτους από 

την Επιτροπή Ελέγχου, στο οποίο καταχωρούνται υποχρεωτικά, κατά κατηγορίες και 

ξεχωριστά για κάθε έτος, όλα τα έσοδα και οι δαπάνες τους486. Επίσης, καταχωρούνται 

χωριστά (προφανώς στο ίδιο βιβλίο) τα κοµµατικά έσοδα και οι  δαπάνες  του εκλογικού 

αγώνα κατά την παρ. 3 του άρθρου 5. Στο βιβλίο που τηρείται από συνασπισµό 

καταχωρούνται και τα έσοδα και οι δαπάνες των κοµµάτων που τον συγκροτούν.           

 Η σηµαντικότερη ίσως λειτουργία δηµοσιότητας των βιβλίων έγκειται στην 

καταγραφή και συνεπώς δηµοσιοποίηση της ταυτότητας των συναλλασσοµένων µε το 
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 Y .Poirmeur / D. Rosenberg, Droit des partis politiques, 2008, σ.297 
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 Κ. Χρυσόγονος, Σχεδίασμα εκδημοκρατισμού. Δώδεκα σκέψεις για μια άλλη αναθεώρηση, 2011,σ. 251 και Κ. Χρυσόγονος, 
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  Π. Φουντεδάκη, Ενδοκομματική δημοκρατία και Σύνταγμα, 1987,σ. 300-301 
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 Το βιβλίο εσόδων δαπανών θεωρεί, το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, ο πρόεδρος της Επιτροπής του 

άρθρου 21 του νόμου αυτού (αρ. 16 παρ. 1). 



95 

 

κόµµα. Στο βιβλίο πρέπει, κατά την παρ. 2 του αρ.16, να καταχωρούνται το ονοµατεπώνυµο 

και πατρώνυµο όσων εισφέρουν είτε µε απευθείας καταβολή είτε µέσω τραπεζικού 

λογαριασµού στο κόµµα ή συνασπισµό κοµµάτων ετησίως συνολικό ποσό µεγαλύτερο από 

600€. Επίσης, υποχρέωση καταχώρησης αντίστοιχων στοιχείων ταυτότητας ισχύει και για τα 

πρόσωπα, προς τα οποία καταβάλλεται οποιοδήποτε ποσό(ανεξάρτητα ύψους) από το κόµµα 

ή συνασπισµό ανεξαρτήτως του είδους της δαπάνης.  Τέλος, βάσει της παρ. 3 του άρθρου, για 

κάθε έσοδο και δαπάνη πρέπει να µνηµονεύονται τα αντίστοιχα παραστατικά.  

 Στην παρ. 2 €του αρ. 16, παρουσιάζονται προβλήµατα που δυσχεραίνουν την 

επίτευξη στην πράξη της διαφάνειας των κοµµατικών συναλλαγών. Αυτά έγκεινται στα κενά 

που αφήνουν τόσο το όριο των 600€  για ανώνυµες απευθείας εισφορές τοις µετρητοίς προς 

το κόµµα, όσο και η κατάθεση ανώνυµα ποσού µέχρι 600€ σε κοµµατικούς τραπεζικούς 

λογαριασµούς. Να σηµειωθεί για µία ακόµη φορά η εξαίρεση που αφορά στην κατάθεση 

στον ξεχωριστό λογαριασµό για τον εκλογικό αγώνα κατά αρ. 5 παρ 5 όπου η επώνυµη 

κατάθεση είναι υποχρεωτική ανεξαρτήτως ποσού.  Η υποχρέωση αυτή για ονοµαστική 

καταχώρηση στο βιβλίο όσων εισφέρουν ποσό µεγαλύτερο των 600€ µπορεί να αναιρέσει  

πρακτικά την διάταξη της παρ. 1 του αρ. 7 η οποία απαγορεύει τη χρηµατοδότηση των 

κοµµάτων από αλλοδαπούς, νοµικά πρόσωπα και από ιδιοκτήτες εντύπων ή 

ραδιοτηλεοπτικών σταθµών487.  Έτσι, οποιοδήποτε ποσό άνω 600€ µπορεί να διαιρεθεί σε 

µικρότερα και να κατατεθεί από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο χωρίς να εµφανίζεται η 

ιδιότητα του και πολύ περισσότερο να διευκρινιστεί εάν είναι εντολοδόχος άλλου προσώπου 

ανίκανου από το νόµο να χρηµατοδοτήσει.  Όπως διαπιστώνεται στη θεωρία488, οι  

απαγορεύσεις χρηµατοδότησης  καθίστανται έτσι προσχηµατικές καθώς ουδείς µπορεί να 

γνωρίζει αν οι εισφορές κάτω των 600€ προέρχονται από τις απαγορευµένες βάσει του νόµου 

πηγές.  

 

 Να σηµειωθεί ότι στη Γερµανία οι ανώνυµες δωρεές επιτρέπονται  µόνο µέχρι του 

ποσού των 500€  (αρ.25παρ.4), ενώ στη Γαλλία µέχρι τα 150€  (αρ.11 παρ. 4).  

 

Σχετικά µε τους συνδυασµούς και τους υποψηφίους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

βάσει της παρ. 1 του άρθρου 9, οι συνδυασµοί πρέπει να τηρούν ειδικό βιβλίο, στο οποίο 

καταχωρούνται, υποχρεωτικά, όλα τα έσοδα και οι δαπάνες τους κατά την προεκλογική 

περίοδο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο, ο Αριθµός 

Φορολογικού Μητρώου και του ∆ελτίου Ταυτότητος ή διαβατηρίου όσων εισφέρουν στο 

συνδυασµό οποιοδήποτε ποσό καθώς και τα στοιχεία των προσώπων στα οποία καταβάλλεται 
                                                           
487

 Κ. Χρυσόγονος, Κλεπτοκρατία: Το πρόβλημα της διαφθοράς στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, ΤοΣ 1/2009,σ. 24 
488

  Ibidem 
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οποιοδήποτε ποσό, από το συνδυασµό, ανεξαρτήτως του είδους της δαπάνης (αρ. 9 παρ. 2). 

Για κάθε έσοδο και δαπάνη πρέπει να µνηµονεύονται και εδώ τα αντίστοιχα παραστατικά 

(αρ. 9 παρ. 3), ενώ αντίγραφο του ειδικού βιβλίου κατατίθεται µέσα σε 30 ηµέρες, από την 

ηµέρα ανακήρυξης των επιτυχόντων συνδυασµών, στην Επιτροπή Ελέγχου ∆απανών και 

Εκλογικών Παραβάσεων που θεσπίζεται στο άρθρο 12 του νόµου (αρ. 9 παρ. 4)489.  

         

Ε. 2. 4. Αποδείξεις είσπραξης και κουπόνια  

 

Μία ακόµη σηµαντική υποχρέωση δηµοσιότητας είναι η έκδοση αποδείξεων 

είσπραξης και κουπονιών. Οι αποδείξεις και τα κουπόνια µολονότι δεν προσδιορίζεται 

συγκεκριµένα,  πρέπει να θεωρηθούν τα παραστατικά εσόδων στα οποία αναφέρεται το αρ. 

16 παρ 3. Η διαφορά των κουπονιών από τις αποδείξεις είναι ότι στα πρώτα δεν 

εξατοµικεύεται ο χρηµατοδότης490. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για κάθε ποσό µεγαλύτερο 

των 600€, που εισπράττεται από τα πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς, µε εξαίρεση την 

κρατική χρηµατοδότηση, εκδίδεται υποχρεωτικά απόδειξη είσπραξης, εφόσον αυτή δεν 

διενεργήθηκε µέσω των λογαριασµών της παρ. 5 του άρθρου 5, στους οποίους η κατάθεση 

επιτρέπεται µόνο επώνυµα (αρ. 17 παρ. 1). Επιπλέον , τα στελέχη των αποδείξεων είσπραξης 

και των κουπονιών είναι αριθµηµένα και θεωρούνται από την Επιτροπή Ελέγχου του 

άρθρου 21, ενώ µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής, καθορίζεται, µετά από γνώµη της 

Επιτροπής Ελέγχου, η διαδικασία επιστροφής των κουπονιών που δεν διατέθηκαν, ο τρόπος 

και τα όργανα βεβαίωσης της καταστροφής τους και κάθε σχετική λεπτοµέρεια (αρ. 17 παρ. 2 

εδ. α΄και β΄). Από το σύνολο των υπολοίπων θεωρηµένων κουπονιών που έχουν εκδοθεί από 

το κόµµα ή το συνασπισµό κοµµάτων τεκµαίρεται ότι εισπράχθηκε ποσοστό 50% 

τουλάχιστον, θεσπίζεται δηλαδή τεκµήριο ετήσιας διάθεσής τους (αρ. 17 παρ. 2  εδ. γ΄).    

 

 Για τις εκλογές στους Ο.Τ.Α, η έκδοση κουπονιών  έχει καταργηθεί καθώς η 

καταβολή των δωρεών γίνεται µέσω τραπεζικής κατάθεσης. Υπάρχει όµως πρόβλεψη (αρ. 1 

παρ.5) για την διάθεση διπλότυπων εισιτηρίων εκδηλώσεων. Τα διπλότυπα θεωρούνται από 

την οικεία ∆.Ο.Υ και αναγράφονται, προς διασφάλιση της διαφάνειας, τα πλήρη στοιχεία του 

προσώπου στο οποίο διατίθενται. Η συνολική είσπραξη από αυτά δεν µπορεί να υπερβαίνει 

το 1/3 του ανώτατου επιτρεπτού ορίου εκλογικών δαπανών για το συνδυασµό. Τα σχετικά µε 

                                                           
489

 Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9, οι συνδυασμοί θεωρούνται ως πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. 

και έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, για τα αντίστοιχα πρόσωπα και στην περίπτωση 

υποχρέωσης τήρησης βιβλίου εσόδων - εξόδων, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, παρέλκει η τήρηση αυτού, εφόσον το 

ειδικό βιβλίο (παρ. 1) τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και έχει θεωρηθεί και από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. 
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τα διπλότυπα εισιτήρια εκδηλώσεων εφαρµόζονται αναλόγως και για τους υποψηφίους στην 

τοπική αυτοδιοίκηση και η συνολική είσπραξη από αυτά δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/5 του 

ανώτατου επιτρεπτού ορίου εκλογικών δαπανών για τους υποψηφίους (αρ. 2 παρ. 5). 

  

 Στη Γερµανία αναφορά στις αποδείξεις που δίνουν τα κόµµατα γίνεται στο αρ. 24 

παρ. 4 και 9 του PG χωρίς να αναλύονται περισσότερο. Ωστόσο, είναι πολύ σηµαντικές για 

τον δηµοσιευόµενο λογαριασµό του κόµµατος.   

   

Στη Γαλλία, κατά το αρ. 11 παρ 4 εδ΄ γ του νόµου του 1988 ο οικονοµικός 

ενδιάµεσος οφείλει να παραδώσει στον εισφέροντα ή δωρητή ανεξάρτητα από το ύψος της 

εισφοράς ή της δωρεάς απόδειξη αριθµηµένη και εκδοµένη από την CNCCFP και 

απαραίτητες για τις προβλεπόµενες φοροαπαλλαγές491. Στην απόδειξη και στο διπλότυπο του 

κουπονιού  ο οικονοµικός αντιπρόσωπος οφείλει να αναγράφει τη φύση της κατάθεσης, το 

ύψος, την ηµεροµηνία όπως και την ταυτότητα και τη διεύθυνση του δωρητή ή του 

εισφέροντος, και να υπογράφει την απόδειξη, και να διαβεβαιώνει την νοµιµότητα της ως 

προς τα όρια και την προέλευση των δωρεών. Ενδιαφέρουσα είναι η διάταξη του ίδιου 

άρθρου, ότι  για εµπιστευτικούς λόγους οι αποδείξεις για δωρεές µέχρι 3000€ δεν αναφέρουν 

το όνοµα του εισπράξαντος κόµµατος
492. Επιπλέον, οι αντιπρόσωποι οφείλουν να 

αποστείλουν όλα, ανεξάρτητα αν χρησιµοποιήθηκαν, τα διπλότυπα των κουπονιών και των 

αποδείξεων  µέχρι τις 15 Μαρτίου του επόµενου έτους πίσω στην CNCCFP µε φωτοτυπία 

των δικαιολογητικών των αντίστοιχων εισφορών και δωρεών493. 

 

Ε. 2. 5.  Η δηµοσίευση ισολογισµού και  ειδικής έκθεσης εκλογικών εσόδων και 

δαπανών  

 

 Αναµφισβήτητα η ουσιωδέστερη και απόλυτα απαραίτητη ρύθµιση για την 

δηµοσιότητα των οικονοµικών των κοµµάτων είναι η υποχρέωση που θέτει ο νόµος στα 

κόµµατα για αναλυτική δηµοσίευση εσόδων και δαπανών. Η συνολική δηµοσίευση των 

κοµµατικών οικονοµικών καθίστα ευχερέστερο τον έλεγχο τους από το Κράτους, αλλά 

κυρίως από τους ψηφοφόρους494.      

 Αναλυτικότερα, για τα πολιτικά κόµµατα που λαµβάνουν κρατική τακτική 
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98 

 

χρηµατοδότηση ορίζεται ότι πρέπει να δηµοσιεύουν, κατ’ έτος, ισολογισµό εσόδων και 

δαπανών το πρώτο δίµηνο κάθε έτους σε δύο τουλάχιστον καθηµερινές εφηµερίδες της 

Αθήνας (αρ. 18 παρ. 1). Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 18, η σύνταξη του ισολογισµού 

πρέπει να ανταποκρίνεται στους κανόνες και τις δοµές του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και 

των σχετικών κανονιστικών πράξεων, που διέπουν την εφαρµογή του, όπως ορίζεται από 

κοινή απόφαση των υπουργών εσωτερικών και οικονοµικών. Υποστηρίζεται όµως και η 

άποψη, µάλλον δικαιολογηµένα495, ότι «οι ισολογισµοί των κοµµάτων είναι κυριολεκτικά 

γραµµένοι στο χέρι και δεν αναδεικνύουν ούτε κατά προσέγγιση την πραγµατική οικονοµική 

τους κατάσταση». Ουσιαστικά δεν πρόκειται για ισολογισµό, αλλά για γενική καταγραφή 

εσόδων-εξόδων. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει διπλογραφικό σύστηµα µε αναλυτική 

καταγραφή των επιµέρους οικονοµικών στοιχείων (υποχρεώσεις, ταµειακές ροές κ.ά.) και 

έκθεση ορκωτού ελεγκτή τούς καθιστά αναξιόπιστους.    

 Άλλωστε, η επιλογή του νοµοθέτη να απαιτεί τη δηµοσίευση των ισολογισµών 

µόνο σε δύο τουλάχιστον εφηµερίδες και όχι και σε Τεύχος της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης 

ή ακόµη περισσότερο σε διαδικτυακό τόπο δεν φαίνεται να είναι και η πιο ενδεδειγµένη, 

όπως επισηµαίνει και η αξιολόγηση της G.R.E.C.O 496. Στο νόµο επίσης απουσιάζει 

πρόβλεψη για δηµοσίευση στον ισολογισµό των ονοµάτων σχετικά µεγάλων δωρητών, 

δηλαδή κοντά στο επιτρεπόµενο όριο των 15.000€ (αρ.8παρ.1).   

 Όσον αφορά ειδικά στα πολιτικά κόµµατα που λαµβάνουν κρατική εκλογική 

χρηµατοδότηση, εκείνα επιπλέον υποχρεούνται εντός 2 µηνών µετά τη διενέργεια των 

βουλευτικών εκλογών ή των ευρωεκλογών, να συντάσσουν και να δηµοσιεύουν ειδική 

έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών, στην οποία καταχωρίζονται, µε αναφορά του 

αντίστοιχου παραστατικού, τα ποσά που συγκέντρωσε το κόµµα κατά τον εκλογικό αγώνα, 

καθώς και οι κατά την παρ. 3 του άρθρου 5 εκλογικές δαπάνες (αρ. 18 παρ. 2 εδ. α΄). 

Τουλάχιστον αυτή η ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών δηµοσιεύεται εντός της 

παραπάνω προθεσµίας στο οικείο τεύχος της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και τα στοιχεία 

που περιλαµβάνονται σ’ αυτή ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται 

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. 18 παρ. 2 εδ. β΄ και γ)497 . Η τελευταία υποχρέωση 

που θέτει  το αρ. 18 στην παρ 4 αφορά  στην  αποστολή αντιγράφων από τα κόµµατα του 

ισολογισµού και της ειδικής έκθεσης εκλογικών εσόδων και δαπανών, καθώς και των 

                                                           
495

  Β. Γέωργας, Αιμοδότης το κράτος. Πάνω από το μισό των δαπανών τους αφορά εξυπηρετήσεις τραπεζικών δανείων. Οι 

τράπεζες κρατούν στη ζωή ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ., εφημ. Ελευθεροτυπία, 1/3/2011  

496
 Groupe d’ Etats contre la corruption (GRECO), Evalution Report on Greece on Transparency of party funding, June 2010, παρ 

120  
497

 Να σημειωθεί ότι με την παρ.12 άρθρου 7 του ν. 3469/2006 ορίζεται ότι στο Τεύχος Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων 

και Συνασπισμών Πολιτικών Κομμάτων καταχωρίζονται οι δημοσιεύσεις των στοιχείων που προβλέπονται στις διατάξεις των 

άρθρων 18 παρ. 2 και 19 παρ. 1 του ν. 3023/2002. 
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φύλλων των εφηµερίδων και του οικείου τεύχους της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, στα 

οποία δηµοσιεύτηκαν αντίστοιχα, εντός 15 ηµερών από τη δηµοσίευση, στην Επιτροπή 

Ελέγχου του άρθρου 21, καθώς και στον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης.        

 Στο επόµενο άρθρο των νόµου, το άρθρο 19, ρυθµίζονται ξεχωριστά οι 

υποχρεώσεις δηµοσιότητας των κοµµάτων και των συνασπισµών που συµµετείχαν, 

αυτοτελώς ή σε συνασπισµό, σε γενικές ή αναπληρωµατικές εκλογές ή εκλογές για την 

ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δε δικαιούνται 

κρατική, τακτική ή εκλογική, χρηµατοδότηση. Ειδικότερα (παρ. 1 του άρθρο 19)  

υποχρεούνται και αυτά να δηµοσιεύουν ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών, εντός 

2 µηνών από τη διενέργεια των εκλογών στο οικείο τεύχος της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως 

και να αποστέλλουν αντίγραφα στην Επιτροπή (αρ. 19 παρ. 2). Με άλλα λόγια δεν είναι 

υποχρεωµένα να καταρτίζουν ισολογισµό. 

 Το  άρθρο 20, τελευταίο του οικείου κεφαλαίου  ρυθµίζει τις υποχρεώσεις 

δηµοσιότητας των οικονοµικών  που υπέχουν οι υποψήφιοι βουλευτές. Βασική υποχρέωση 

είναι η υποβολή αναλυτικής κατάστασης εσόδων και δαπανών προκειµένου να ελεγχθούν 

από την αρµόδια Επιτροπή. Η αναλυτική κατάσταση συντάσσεται σύµφωνα µε λεπτοµερή 

πρότυπα που θέτει η διοίκηση498. Σηµαντική διαφοροποίηση του ισχύοντος νόµου µε το 

παρελθόν είναι ο αυστηρός περιορισµός των κατηγοριών των υπόχρεων. Υπόχρεοι κατά τον 

ν. 2429/1996 ήταν όλοι οι υποψήφιοι που συµµετείχαν στην εκλογική αναµέτρηση, ρύθµιση 

που οδηγούσε στην  υπέρµετρη και αδικαιολόγητη επιβάρυνση της Επιτροπής, 

υπονοµεύοντας την ελεγκτική αποτελεσµατικότητα της
499. Με τον ισχύοντα νόµο, 

υποχρεούνται να καταρτίσουν αναλυτική κατάσταση, στην οποία περιέχονται, κατά 

κατηγορίες, τα εκλογικά τους έσοδα και οι εκλογικές τους δαπάνες και µνηµονεύονται τα 

αντίστοιχα παραστατικά, καθώς και συνοπτική κατάσταση των εκλογικών τους εσόδων και 

δαπανών, οι βουλευτές, που εξελέγησαν στις γενικές ή αναπληρωµατικές βουλευτικές 

εκλογές (παρ. 1 α).  Σύµφωνα µε την παρ. 1 β, την ίδια υποχρέωση υπέχουν και οι 

αναπληρωµατικοί των συνδυασµών των κοµµάτων ή συνασπισµών κοµµάτων που 

εξελέγησαν βουλευτές, µε διαφοροποιήσεις ανά εκλογική περιφέρεια 500. Σε περίπτωση 

ανάδειξης στο βουλευτικό αξίωµα, αναπληρωµατικού, καθ` υπέρβαση των ανωτέρω 

διακρίσεων, µε άλλα λόγια αµέσως επόµενου αναπληρωµατικού από αυτούς που έχουν 

υποχρέωση, ο αναδεικνυόµενος βουλευτής υποχρεούται να υποβάλει την αναλυτική 
                                                           
498

 Κατά το αρθ.20 παρ 3, ρυθμίζεται με απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην ΕτΚ. 
499

  Θ. Ξηρός, Ζητήματα δικαίου των πολιτικών κομμάτων, 2010, σ. 343 
500

 i. ο πρώτος αναπληρωματικός για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται ένας έως και πέντε βουλευτές     ii. οι 

δύο πρώτοι αναπληρωματικοί σε όσες εκλέγονται από έξι έως και δέκα βουλευτές,   iii.  οι τρεις πρώτοι αναπληρωματικοί για 

την εκλογική περιφέρεια Α` Θεσσαλονίκης,  iv . οι τέσσερις πρώτοι αναπληρωματικοί για την εκλογική περιφέρεια Α` Αθηνών 

και  ν. οι πέντε πρώτοι αναπληρωματικοί για την εκλογική περιφέρεια  Β` Αθηνών. 
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κατάσταση της περίπτωσης α΄ του άρθρου αυτού στην Επιτροπή του άρθρου 21 του νόµου 

αυτού εντός 30 ηµερών από την ορκωµοσία του (παρ. 1 γ). Επιπρόσθετα, υποχρέωση 

υποβολής αναλυτικής κατάστασης κατά το άρθρο 20 παρ. 1 δ του νόµου,  τίθεται για 

βουλευτές που, ανεξάρτητα από το εκλογικό αποτέλεσµα, έχουν καταγγελθεί εγγράφως και 

επώνυµα   για υπέρβαση του ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών, στην Τοπική Επιτροπή 

ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων της παραγράφου 9 του άρθρου 21 του παρόντος  και µετά 

από προηγούµενη τήρηση της διαδικασίας της ίδιας παραγράφου501. Τέλος, η αναλυτική 

κατάσταση των εκλογικών εσόδων- δαπανών και τα παραστατικά τους υποβάλλονται, εντός 

40 ηµερών από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 21, ενώ 

σ’ αυτή αναγράφονται και τα ονόµατα όσων κατέβαλαν περισσότερα από 150 ευρώ στον 

υποψήφιο  για  ενίσχυση (αρ. 20 παρ. 2). 

   

 Οι εγγυήσεις διαφάνειας και δηµοσιότητας των οικονοµικών στις εκλογές των 

Ο.Τ.Α  έχουν ενισχυθεί µε τις ρυθµίσεις ν. 3870/2010. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας των 

εσόδων και των δαπανών των συνδυασµών και των υποψηφίων για τις περιφερειακές 

εκλογές, καθώς και των συνδυασµών και των υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων για τις 

εκλογές σε δήµους µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 10.000 κατοίκων, ο νόµος προβλέπει την 

εγκατάσταση και λειτουργία, µε ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Κεντρικής Βάσης ∆εδοµένων, για τον ανωτέρω σκοπό (αρ. 

10 παρ. 1 α)502. Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου αυτού, οι συνδυασµοί υποχρεούνται να 

αναρτούν το σύνολο των εσόδων και των δαπανών, που πραγµατοποιούν, από την έναρξη 

της προεκλογικής περιόδου µε ρητή αναφορά της οικείας κατηγορίας τούτων και επίκληση 

των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων ενώ στην ίδια υποχρέωση υπόκεινται οι 

συνδυασµοί και για τα έσοδα και τις δαπάνες των αντιπεριφερειαρχών και των υποψήφιων 

περιφερειακών και δηµοτικών συµβούλων τους. Η µη τήρηση αυτής της διαδικασίας 

δηµοσιοποίησης των εσόδων και δαπανών των συνδυασµών και των υποψηφίων καθώς και η 

απόκρυψη ή η αναληθής παράθεση δηµοσιοποιούµενων στοιχείων, συνεπάγεται, κατά την 

παρ. 5 α του άρθρου 10, έκπτωση του επικεφαλής του συνδυασµού και των υποψηφίων, εάν 

το πραγµατικό ύψος δαπανών υπερβαίνει κατά το 1/3 το ανώτατο επιτρεπτό όριο. Σε 

περίπτωση που δεν υπάρξει υπέρβαση του ποσοστού αυτού ή η παράβαση αναφέρεται σε 

απόκρυψη ή αναληθή παράθεση εσόδων επιβάλλεται πρόστιµο εις βάρος του επικεφαλής του 

συνδυασµού ή του διαχειριστή των οικονοµικών του συνδυασµού, εφόσον αποδειχθεί γνώση 

                                                           
501

 Για το σκοπό αυτόν, καλούνται, εγγράφως, από την Επιτροπή ελέγχου του άρθρου 21 παρ. 1 του νόμου αυτού. Η υποβολή 

της αναλυτικής κατάστασης και των παραστατικών πραγματοποιείται, από τον υποψήφιο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

ενός μηνός, από την κοινοποίηση, σε αυτόν, της ανωτέρω πρόσκλησης (αρ. 20 παρ. 1 δ ιι). 
502

 Βάσει της παρ. 2 β του ίδιου άρθρου, οι συνδυασμοί υποχρεούνται να ζητήσουν, δια των επικεφαλής τους ή δια του 

διαχειριστή των οικονομικών τους, έως την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ανακήρυξη, 

την παροχή σχετικού κωδικού πρόσβασης. 
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τούτων, καθώς και των υποψηφίων, ισόποσο προς το ύψος της υπέρβασης, της απόκρυψης ή 

της αναληθούς παράθεσης (αρ. 10 παρ. 5 β). Τέλος, στην παρ. 6 του ίδιου άρθρου 

προβλέπεται ότι τα δηµοσιοποιούµενα στοιχεία αναρτώνται, µε φροντίδα των συνδυασµών, 

στις ιστοσελίδες των οικείων οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

  Οι επικεφαλής υποψήφιοι περιφερειάρχες και δήµαρχοι για τους αντίστοιχους 

συνδυασµούς, καθώς και οι αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί και δηµοτικοί 

σύµβουλοι, που εξελέγησαν, υποχρεούνται, βάσει της παρ. 1 α του άρθρου 11, να 

καταρτίσουν αναλυτική κατάσταση, στην οποία περιέχονται, κατά κατηγορίες, τα εκλογικά 

τους έσοδα, µε επώνυµη αναφορά όσων κατέβαλαν οποιοδήποτε ποσό, καθώς και οι 

εκλογικές τους δαπάνες. Στην ίδια κατάσταση πρέπει να µνηµονεύονται τα αντίστοιχα 

παραστατικά, ενώ πρέπει να συντάσσεται συγκεντρωτική κατάσταση των εκλογικών τους 

εσόδων και δαπανών. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι πρώτοι πέντε αναπληρωµατικοί των 

αντίστοιχων συνδυασµών (αρ. 11 παρ. 1 β)503. Κατά την παρ. 1 δ, συνδυασµοί και υποψήφιοι, 

πέρα από τους παραπάνω αναφερόµενους, εις βάρος των οποίων έχει υποβληθεί έγγραφη και 

επώνυµη καταγγελία στην Επιτροπή Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του 

άρθρου 12, για υπέρβαση του ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών, υποχρεούνται να 

υποβάλουν την αναλυτική κατάσταση της παρ. 1 α του άρθρου 11504. Η αναλυτική 

κατάσταση των εκλογικών εσόδων- δαπανών και τα παραστατικά τους, για όλους τους 

υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 11, υποβάλλονται, µέσα σε 30 ηµέρες από την 

ανακήρυξη των επιτυχόντων συνδυασµών και των υποψηφίων, στην Επιτροπή Ελέγχου 

∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων (αρ. 11 παρ. 2). 

 

   Ο γερµανός νοµοθέτης δίνει έµφαση στην πραγµάτωση της αρχής της διαφάνειας 

εφαρµόζοντας την συνταγµατική επιταγή (αρ. 21 παρ 4 Γερµ Σ.) ότι όλα τα κόµµατα 

ανεξάρτητα αν δικαιούνται άµεση κρατική χρηµατοδότηση υποχρεούνται να λογοδοτούν 

για τα οικονοµικά τους. Κατά το  άρθρο 23 του PG, τα κόµµατα υποχρεούνται να 

δηµοσιοποιούν λογαριασµό (Rechenschaft) στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους, για τα 

περιουσιακά τους στοιχεία, για τις πηγές και για την χρήση των πόρων τους. Σύµφωνα µε το 

ίδιο άρθρο ο λογαριασµός πρέπει να καταρτίζεται σύµφωνα µε τις αρχές της σαφήνειας και 

της εποπτευσιµότητας, της πληρότητας, της ακρίβειας, της τυπικής και ουσιαστικής 

συνεκτικότητας και της εξατοµικευµένης αποτίµησης των στοιχείων505.  

                                                           
503

  Μάλιστα, κατά την παρ. 1 γ, αν αναδειχθεί αναπληρωματικός στο αξίωμα του περιφερειακού ή δημοτικού συμβούλου, 

καθ’ υπέρβαση του αριθμού της προηγούμενης περίπτωσης, ο αναδεικνυόμενος υποχρεούται να υποβάλει την αναλυτική 

κατάσταση της περίπτωσης α΄ του παρόντος στην Επιτροπή του άρθρου 12, μέσα σε 30 ημέρες από την ορκωμοσία του. 
504

 Για το σκοπό αυτόν καλούνται, εγγράφως, από την Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων, ενώ η 

υποβολή της αναλυτικής κατάστασης και των παραστατικών πραγματοποιείται, από τους συνδυασμούς ή τους υποψηφίους, 

μέσα σε 1 μήνα, από την κοινοποίηση σε αυτούς της ανωτέρω πρόσκλησης. 
505

 A. Krumbholz, Finanzierung und Rechnungslegung der politischen Parteien und deren Umfeld, 2010, σ.182-195 
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 Για την εφαρµογή των εν λόγω αρχών το επόµενο άρθρο (αρ. 24) ορίζει αναλυτικά 

το είδος και τη σειρά της λογιστικής καταγραφής των περιουσιακών  στοιχείων, δηλαδή 

κυρίως έσοδα και δαπάνες, ακίνητη και κινητή περιούσια, συµµετοχή σε εταιρίες, χρέη των 

κοµµάτων, µε τη µορφή δηλαδή ισολογισµού, ενώ βρίσκουν εφαρµογή και οι ρυθµίσεις του 

Εµπορικού Κώδικα(αρ.24 παρ. 2). Η έκθεση του ισολογισµού πρέπει να περιέχει αναλυτικά 

στοιχεία για τις οµοσπονδιακές, τις κρατιδιακές και τις τοπικές οργανώσεις του κόµµατους 

(24 παρ. 3). Ο ισολογισµός πρέπει να συνοδεύεται από επεξηγητικά υποµνήµατα (αρ.24 παρ. 

7) µε αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν α. το ποσοστό συµµετοχής των κοµµάτων σε 

εταιρίες καθώς και τα λογιστικά στοιχεία των εν λόγω εταιριών, β. περιγραφή των βασικών 

προϊόντων εταιριών ΜΜΕ στις οποίες έχει συµφέροντα το κόµµα. γ. την ανά πενταετία 

εκτίµηση της ακίνητης περιουσίας και τη συµµετοχή των κοµµάτων σε εταιρίες.  

 Σηµαντική είναι η ρύθµιση (αρ 24 παρ. 8)  που επιβάλλει  τη δηµοσίευση του 

συνόλου των συνεισφορών από φυσικά πρόσωπα µέχρι το ύψος τω 3.300€, προκειµένου να 

καθοριστεί και η κρατική χρηµατοδότηση, ενώ τα ποσά πάνω από τις 3.300€ από φυσικά 

πρόσωπα πρέπει να καταγράφονται ξεχωριστά. Για δωρεές ανώτερες των 10.000€ 

ετησίως, πρέπει να δηµοσιεύονται και το όνοµα και η διεύθυνση του δωρητή (αρ.25παρ.3). 

Κατά την ίδια διάταξη, µεµονωµένες δωρεές άνω των 50.000€ γνωστοποιούνται και στον 

Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και δηµοσιεύονται µε δική του επιµέλεια.  Κατά την παρ.9 του 

άρθρου 24, του αναλυτικού ισολογισµού προηγείται µία περίληψη που περιλαµβάνει 

συνοπτικά τα έσοδα, τις δαπάνες, το πλεόνασµα ή το έλλειµµα, συνολικά τα περιουσιακά 

στοιχεία, τα χρέη και το καθαρό ενεργητικό. Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να καταγραφούν 

περιληπτικά για όλα τα κοµµατικά παρακλάδια, ήτοι σε οµοσπονδιακό, κρατιδιακό και 

τοπικό επίπεδο. Σύµφωνα µε την παρ. 11 του άρθρου, το κόµµα έχει το δικαίωµα να 

υποβάλλει συµπληρωµατικά επεξηγητικά σχόλια. Τέλος, τα κρατικά ποσά προς τις 

κοµµατικές νεολαίες για συγκεκριµένο ποσό δεν λαµβάνονται υπόψη όταν αγγίζουν στο 

ανώτατο απόλυτο όριο, ενώ καταγράφονται µόνο πληροφοριακά χωρίς να 

συµπεριλαµβάνονται στον ισολογισµό (αρ. 24 παρ. 12).  

 Ο ισολογισµός των γερµανικών κοµµάτων πρέπει να συζητηθεί στην Εκτελεστική 

Επιτροπή, να υπογραφεί από τον πρόεδρό της και ένα µέλος αρµόδιο για τα οικονοµικά, ενώ 

θα πρέπει να έχει ελεγχθεί και από ανεξάρτητους οικονοµικούς επιθεωρητές προτού 

αποσταλεί στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου για έλεγχο και δηµοσίευση σε κοινοβουλευτικά 

έγγραφα (αρ. 23)  και στην ιστοσελίδα του κοινοβουλίου506, καθιστώντας την πρόσβαση 

ευχερέστερη στο κοινό507. Με λίγα λόγια, σε αντίθεση µε την Ελλάδα, οι ρυθµίσεις για τη 

                                                           
506

 German Bundestag, State funding of political parties in Germany, http://www. 

Bundestag.de/htdocs_e/bundestag/function/partyfunding/index.html, σ. 6 
507

 M. Koss, The politics of party funding. State funding to political parties and party competition in western Europe, Oxford, 

2011, σ. 85 
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δηµοσιότητα και διαφάνεια των οικονοµικών των κοµµάτων είναι πιο αυστηρές, πιο 

συγκεκριµένες και δίνουν έµφαση στην πρόσβαση των πολιτών στα οικονοµικά στοιχεία των 

κοµµάτων. 
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Στην Γαλλία τα κόµµατα υποχρεούνται να τηρούν λογαριασµούς και να τους 

καταθέτουν στην αρµόδια επιτροπή ελέγχου ως αντιστάθµισµα στην κρατική τους 

χρηµατοδότηση και στα φορολογικά πλεονεκτήµατα των εισφερόντων και δωρητών τους (αρ 

11 παρ 7 του γαλλικού νόµου)508. Οι οικονοµικές ενώσεις των κοµµάτων είναι υποχρεωµένες 

σε όλες τις πράξεις ή τα έγγραφα που αφορούν δωρεές, να εµφανίζουν το όνοµα τους, την 

ηµεροµηνία έκδοσης της έγκρισης της Επιτροπής και την ένδειξη του κόµµατος στο οποίο 

καταλήγουν οι δωρεές509. Ο λογαριασµός περιλαµβάνει έσοδα και δαπάνες για όλα τα 

κοµµατικά παρακλάδια510. 

Κατά το ίδιο άρθρο, υποχρεούνται να συµπεριλάβουν στο λογαριασµό τα  λογιστικά 

στοιχεία οργανισµών, εταιριών και επιχειρήσεων στις οποίες κατέχουν το ήµισυ του 

κεφαλαίου ή ασκούν σηµαντική επιρροή στη διοίκηση τους511. Οι λογαριασµοί κατατίθενται 

κάθε χρόνο στην Επιτροπή, αφού πιστοποιηθούν από δύο οικονοµικούς επιθεωρητές το 

πρώτο εξάµηνο της επόµενης χρονιάς από την επιθεώρηση. Η πιστοποίηση από τους 

επιθεωρητές διενεργείται σύµφωνα µε πρότυπα που θέτει η CNCCFP και κατά τους κανόνες 

δεοντολογίας των επιθεωρητών για περισσότερη διαφάνεια και αφορά στον έλεγχο των 

χρηµατικών εισροών στο κόµµα512.  Εάν λοιπόν διαπιστώσουν παρατυπίες οφείλουν να τις 

καταγράψουν στον λογαριασµό που πιστοποιούν.     

 Στα αρνητικά του καθεστώτος δηµοσίευσης των κοµµατικών λογαριασµών στην 

Γαλλία συγκαταλέγονται η αργή δηµοσίευση τους από τα ίδια τα κόµµατα
513. Η 

γνωστοποίηση τους στο κοινό γίνεται µέσω της CNCCFP, που αναλαµβάνει µετά τον έλεγχο 

την δηµοσίευση των λογαριασµών στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και στην ιστοσελίδα 

της
514. Παρόλα αυτά, φαινόµενα αδιαφάνειας παραµένουν515, ενώ αξιόπιστα στοιχεία για τα 

έσοδα των κοµµάτων από ιδιωτικές πηγές υπάρχουν µόνο µετά το 1990516.  

 Τέλος, ο Ευρωπαϊκός Κανονισµός επιβάλλει υποχρεώσεις δηµοσιότητας στα 

χρηµατοδοτούµενα ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και, 

συνεπώς, του ελέγχου των πηγών και προορισµών χρηµατοδότησης. Έτσι, κατά το άρθρο 6, 

                                                           
508

  Y .Poirmeur / D. Rosenberg, Droit des partis politiques, 2008, σ.300, N. Tolini, Le financement des partis politiques, 2007, σ. 

281  
509

 Y. Poirmeur / D. Rosenberg, Droit des partis politiques, 2008, σ.298 

510
 N. Tolini, Le financement des partis politiques, 2007, σ. 283 

511
  Y .Poirmeur / D. Rosenberg, Droit des partis politiques, 2008, σ.300 

512
 Y .Poirmeur / D. Rosenberg, Droit des partis politiques, 2008 σ.300, N. Tolini, Le financement des partis politiques, 2007, σ. 

284-285 

513
 N. Tolini, Le financement des partis politiques, 2007, σ. 287 

514
  Ibid,   σ. 288 

515
 Y. Poirmeur / D. Rosenberg, Droit des partis politiques, 2008, σ. 300 

516
 M. Koss, The politics of party funding, 2011, σ. 84, N. Tolini, Le financement des partis politiques, 2007, σ. 281 επ 
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το κόµµα σε ευρωπαϊκό επίπεδο υποχρεούται να δηµοσιεύει ετησίως τα έσοδα και τις 

δαπάνες του καθώς και να υποβάλλει δήλωση για το ενεργητικό και το παθητικό του και να 

δηλώνει τις πηγές της χρηµατοδότησής του καταρτίζοντας κατάλογο των δωρητών και των 

δωρεών για ποσά άνω των 500€. 
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ΣΤ. Ο έλεγχος των οικονοµικών των κοµµάτων και των υποψηφίων 

 

 Η δηµοσιότητα των οικονοµικών των κοµµάτων από τα ίδια  δεν αρκεί για να 

εξασφαλίσει τη διαφάνεια στην οικονοµική τους διαχείριση, αλλά απαιτείται και ο έλεγχος 

τους κυρίως από το κράτος517. Όπως υποστηρίζεται, δηµοσιότητα και έλεγχος συνθέτουν τις 

δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος518. Χωρίς, βέβαια, να παρεµβαίνει υπέρµετρα στο εσωτερικό 

των κοµµάτων, το κράτος, µέσω ελεγκτικών µηχανισµών, οφείλει να διασφαλίζει ότι οι 

όποιες οικονοµικές ενισχύσεις σε κόµµατα ή µεµονωµένους πολιτικούς γίνονται φανερά και 

µε στόχο την υποστήριξη «της δράσης και του ιδεολογικού στίγµατος των αποδεκτών»519.  

Ο έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης των πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων 

βουλευτών δεν κατοχυρωνόταν ρητά στο Σύνταγµα του 1975. Στο αναθεωρηµένο πλέον 

άρθρο 29Σ  ο έλεγχος των οικονοµικών προβλέπεται ρητά και καταλαµβάνει, κατά το εδ. δ΄ 

της παρ. 2, τις εκλογικές δαπάνες των κοµµάτων και των υποψηφίων βουλευτών, ενώ πρέπει 

να  διενεργείται από ειδικό όργανο που συγκροτείται και µε τη συµµετοχή ανώτατων 

δικαστικών λειτουργών, όπως ο νόµος ορίζει. Η ρητή αυτή πρόβλεψη για τη συµµετοχή των 

ανώτατων δικαστικών λειτουργών στο ελεγκτικό όργανο συνιστά εξαίρεση από τον γενικό 

κανόνα του άρθρου 89 παρ. 2 και 3, µε τον οποίο απαγορεύεται, πλην ορισµένων εξαιρέσεων, 

η συµµετοχή τους σε επιτροπές και συµβούλια και η άσκηση διοικητικών καθηκόντων520.  

Ο έλεγχος ως συνιστώσα της συνταγµατικά κατοχυρωµένης αρχής της διαφάνειας, 

αφορά την οικονοµική διαχείριση των κοµµατικών οικονοµικών στο σύνολό της521. Ως εκ 

τούτου, η συνταγµατική κατοχύρωση του ελέγχου καταλαµβάνει τα έσοδα και τις δαπάνες 

των κοµµάτων και κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου. Άλλωστε, ακόµη κι αν ο 

έλεγχος δεν κατοχυρωνόταν συνταγµατικά, η διαπίστωση της υπέρβασης του ορίου των 

εκλογικών δαπανών και η συνακόλουθη έκπτωση από το βουλευτικό αξίωµα προϋποθέτουν 

έλεγχο, τον οποίο ο κοινός νοµοθέτης θα όφειλε να οργανώσει522.  

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου εξαρτώνται από την οργάνωση της σχετικής 

διαδικασίας καθώς και από τον σχηµατισµό στον οποίο ανατίθεται η ευθύνη του523. Αυτό 
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 K.-H, Nassmacher, Monitoring, control and enforcement of political finance regulation, 2003, σ. 138 

518
 Γ. Παπαδημητρίου, Δίκαιο των πολιτικών κομμάτων, 1994, σ. 77, Θ. Ξηρός, Ζητήματα δικαίου των πολιτικών κομμάτων, 

2010, 187-188 
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520
 Ε. Βενιζέλος, Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου, 2008, σ. 459 
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 Θ. Ξηρός, Ζητήματα δικαίου των πολιτικών κομμάτων, 2010, σ. 301 
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  Ibid, σ. 274, 297 
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είναι ιδιαίτερα κρίσιµο στην Ελλάδα, όπου «ο αποτελεσµατικός έλεγχος της ιδιωτικής 

χρηµατοδότησης κοµµάτων και υποψηφίων µπορεί στην πράξη να αποδειχθεί δυσχερέστερος 

από ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επειδή η «παραοικονοµία» καταλαµβάνει µεγαλύτερο 

συγκριτικά µε εκείνες µέρος της συνολικής οικονοµικής δραστηριότητας»524. Ο έλληνας 

νοµοθέτης επέλεξε ένα µάλλον µικτό σύστηµα ελέγχου, µε συµµετοχή κοινοβουλευτικών και 

ανώτατων δικαστικών, απορρίπτοντας την ανάθεση του ελέγχου σε Ανεξάρτητη ∆ιοικητική 

Αρχή. 

 Για να ανταποκρίνεται στις συνταγµατικές απαιτήσεις, ο έλεγχος  θα πρέπει να είναι 

πλήρης, επίκαιρος, να διεξάγεται δηλαδή κατά τον χρόνο που λαµβάνει χώρα η ελεγχόµενη 

δραστηριότητα, και αποκεντρωµένος, ήτοι να παρακολουθεί τη δραστηριότητα του 

ελεγχόµενου εκεί όπου εκτυλίσσεται525. Στην Ελλάδα, ο νοµοθέτης προχώρησε στην 

σύσταση ενός κεντρικού ελεγκτικού οργάνου, της Επιτροπής Ελέγχου, αρµόδιου  για τα 

οικονοµικά των κοµµάτων, συνασπισµών και υποψήφιων βουλευτών. Για τον 

αποτελεσµατικότερο και πληρέστερο έλεγχο των οικονοµικών διαρκούντος του εκλογικού 

αγώνα, ο νόµος προβλέπει σε κάθε νοµό την συγκρότηση, Τοπικής Επιτροπής ελέγχου 

Εκλογικών Παραβάσεων. Με άλλα λόγια, ο νοµοθέτης, ακολουθώντας την συνταγµατική 

επιταγή του 29 παρ 2 Σ για ένα  κεντρικό ειδικό όργανο ελέγχου των κοµµατικών 

οικονοµικών, µε τη συγκρότηση και τοπικών ελεγκτικών επιτροπών επιδιώκει να τον 

καταστήσει πιο αποκεντρωµένο και διάχυτο. Έτσι ο έλεγχος των οικονοµικών των κοµµάτων 

οργανώνεται σε δύο επίπεδα526.  

 

ΣΤ. 1. Η Επιτροπή Ελέγχου 

 

 Με τον νόµο 3023/2002 καθορίζεται και η διαδικασία ελέγχου της οικονοµικής 

διαχείρισης των πολιτικών κοµµάτων. Όπως υπογραµµίζεται στην επιστηµονική έκθεση του 

νόµου, ο αµιγής πολιτικός έλεγχος έχει αποτύχει παντού καθώς συνεπάγεται «τη σύγχυση του 

ρόλου του ελεγχόµενου και του ελεγκτή, την «κοµµατική αλληλεγγύη» και τον κίνδυνο να 

θεωρηθεί η επιβολή κύρωσης σε πολιτικό κόµµα από πολιτικό φορέα ως κατ’ ουσίαν πολιτική 

δίωξη». Γι’ αυτό και τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν αναθέσει τον έλεγχο και την επιβολή 

κυρώσεων είτε σε ανεξάρτητες διοικητικές αρχές είτε σε δικαστικούς σχηµατισµούς είτε σε 

µικτά όργανα527. 
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 Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 1 του ν.3023/2002, ο έλεγχος των οικονοµικών 

κοµµάτων, συνασπισµών και υποψηφίων καθώς και η τήρηση των προβλεπόµενων στο 

νόµο  υποχρεώσεων από αυτά, ανατίθεται σε Επιτροπή Ελέγχου, η οποία ενεργεί, ως ειδικό 

όργανο, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του Συντάγµατος, και υποστηρίζεται 

από ειδική υπηρεσία της Βουλής528. Σηµειωτέον ότι στον έλεγχο των οικονοµικών που 

διενεργείται, κατά το άρθρο 21, εξετάζεται και αν η κρατική χρηµατοδότηση που χορηγήθηκε 

σε κόµµατα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων ερευνών και µελετών και τη διοργάνωση 

προγραµµάτων επιµόρφωσης των στελεχών τους και σε αρνητική περίπτωση, το κόµµα που 

έλαβε το ποσό υποχρεούται σε επιστροφή του (αρ. 4 παρ. 4). 

Η Επιτροπή αποτελείται από έναν βουλευτή εκπρόσωπο κάθε κόµµατος ή 

συνασπισµού κοµµάτων µε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, καθώς και από ένα µέλος του 

Συµβουλίου της Επικρατείας, ένα του Αρείου Πάγου και ένα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

οι οποίοι ορίζονται µε κλήρωση µε τους αναπληρωµατικούς τους από τις ολοµέλειες των 

αντίστοιχων δικαστηρίων, ενώ προεδρεύων είναι ο οριζόµενος από το Προεδρείο της 

Βουλής, Αντιπρόεδρός της. Ο τελευταίος ορίζει ως γραµµατέα της, υπάλληλο της Βουλής 

(αρ. 21 παρ. 2). Με τελευταία νοµοθετική ρύθµιση η σύνθεση της Επιτροπής έχει διευρυνθεί 

µε σκοπό διαφορετικό από τον έλεγχο των κοµµατικών οικονοµικών και πιο συγκεκριµένα 

των οικονοµικών των πολιτικών529.       

                                                           
528

 Για τη στελέχωση της ειδικής υπηρεσίας της Βουλής αρμόδιος είναι ο ΠτΒ και εφαρμογή βρίσκει ΚτΒ. Επίσης αρμόδιος είναι 

για θέματα οργανωτικά και λειτουργικά της Επιτροπής και της ειδικής υπηρεσίας (αρ.21 παρ.7και 8).  

529
 Σύμφωνα με το εδ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του πρόσφατου ν. 4065/2012, η προβλεπόμενη από το άρθρο 21 του ν. 

3023/2002 Επιτροπή διευρύνεται με τη συμμετοχή ενός καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ενός 

καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους κατά τις 

ισχύουσες διατάξεις και συμμετέχουν σε αυτή μέχρι ολοκλήρωσης του έργου της Επιτροπής με την σύνθεση αυτή. Σκοπός της 

Επιτροπής με την ειδική αυτή σύνθεση είναι ο επανέλεγχος ή και ο αρχικός έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής 

κατάστασης ετών 1974 έως και 2012 των εν ζωή ευρισκόμενων πολιτικών (κοινοβουλευτικών και εξωκοινοβουλευτικών) που 

διετέλεσαν ή διατελούν, από το έτος 1974 έως και το 2012 Πρωθυπουργοί, Αρχηγοί πολιτικών κομμάτων που 

εκπροσωπούνται στο Εθνικό Κοινοβούλιο, Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί Κυβερνήσεων, καθώς και των 

συζύγων και των ανηλίκων τέκνων τους (αρ. 1 παρ. 1 εδ. β΄). Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1, ο επανέλεγχος ή και ο 

αρχικός έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης από την Επιτροπή περιλαμβάνει, πέραν της διαπίστωσης του 

αληθούς περιεχομένου αυτών, τη συγκριτική ανάλυση της εν γένει οικονομικής κατάστασης των ανωτέρω προσώπων, καθώς 

και των συζύγων και ανηλίκων τέκνων τους, 2 έτη πριν, καθ` όλη τη διάρκεια κτήσης της ιδιότητας, καθώς και για 2 έτη μετά 

την, για οποιονδήποτε λόγο, παύση της ιδιότητας, καθώς και τη διακρίβωση, εάν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, η 

απόκτηση νέων ή η επαύξηση υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων από τα ανωτέρω πρόσωπα, δικαιολογείται από το ύψος 

των πάσης φύσεως εσόδων τους, σε συνδυασμό με τις δαπάνες διαβίωσης τους. 

 Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής απολαμβάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους προσωπικής, 

διοικητικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδηση τους (αρ. 1 παρ. 3). Η 

Επιτροπή συγκαλείται με απόφαση του Προέδρου της και το αργότερο εντός 1 μηνός από τη δημοσίευση του νόμου, 

διαβιβάζεται σε αυτή κατάλογος, συντασσόμενος με επιμέλεια του προέδρου της Βουλής, των ελεγχόμενων προσώπων και 

κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να υποβοηθήσει το έργο της Επιτροπής (αρ. 1 παρ. 4). Περαιτέρω, η παρ. 5 του άρθρου 1 

προβλέπει ότι για την εκπλήρωση της αποστολής της αυτής, η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει τη διενέργεια λογιστικής ή 

οικονομικής πραγματογνωμοσύνης ή άλλων ελεγκτικών πράξεων σε ορκωτούς ελεγκτές και ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι 

εξετάζουν λεπτομερώς τις υποβληθείσες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και τα συνοδεύοντα δικαιολογητικά και 

συντάσσουν αναλυτική έκθεση που υποβάλλεται στην Επιτροπή για την υποβοήθηση του έργου της
529

. Επιπλέον, κατά την 

παρ. 7 του ίδιου άρθρου, οι διατάξεις για το τραπεζικό, χρηματιστηριακό και φορολογικό απόρρητο δεν εφαρμόζονται κατά 

τον έλεγχο που διεξάγεται από την Επιτροπή, καθώς και για την πραγματοποίηση των ελεγκτικών πράξεων που ενεργούνται 

κατ` εντολή της από ορκωτούς ελεγκτές. Η Επιτροπή και οι ορκωτοί ελεγκτές προβαίνουν σε κάθε πρόσφορη και απαραίτητη, 

για την επίτευξη του σκοπού του επανελέγχου, νόμιμη ενέργεια, έχοντας τη δυνατότητα α) να ζητούν πληροφορίες και 

στοιχεία από οποιαδήποτε Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση 

ή τη συγκατάθεση του ελεγχομένου, οι οποίες έχουν αντιστοίχως, την υποχρέωση να δώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες και 
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 Για την περίπτωση κοµµάτων που έλαβαν τακτική ή εκλογική χρηµατοδότηση και 

δεν εκπροσωπούνται στη Βουλή, στη σύνθεση της Επιτροπής, για θέµατα που σχετίζονται µε 

τον έλεγχό τους, µετέχει και  οριζόµενος  εκπρόσωπός τους (αρ. 21 παρ. 2).  

  Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώµη του Προέδρου. Τα κόµµατα µε 

εκπροσώπηση µόνο στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο  και όχι στην Ελληνική Βουλή, µετέχουν 

στην Επιτροπή µε τον Ευρωβουλευτή τους, µόνο όταν γίνεται έλεγχος σε αυτά (αρ. 21 παρ. 

2). Τα κόµµατα µε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, εθνική ή/και ευρωπαϊκή πρέπει να 

θεωρηθούν ότι υποχρεούνται να συµµετέχουν µε εκπρόσωπο βουλευτή ή ευρωβουλευτή και 

όχι µε ένα απλό κοµµατικό µέλος. Άλλωστε, η άρνηση υπόδειξης κοµµατικού  εκπρόσωπου, 

δεν εµποδίζει τη συγκρότηση της Επιτροπής, η οποία στην περίπτωση αυτή αποτελείται από 

τους εκπροσώπους των λοιπών κοµµάτων και συνασπισµών (αρ. 21 παρ. 3 εδ. γ΄). 

Η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής ταυτίζεται µε αυτή της Βουλής. Έτσι κατά 

την παρ. 3 του αρ. 21, η συγκρότηση της Επιτροπής πραγµατοποιείται, εντός 15 ηµερών από 

τη σύγκληση της Βουλής µε απόφαση του Προέδρου της και η θητεία των µελών της λήγει µε 

τη συγκρότηση της νέας Επιτροπής, µετά τη διενέργεια εθνικών εκλογών. Την Επιτροπή 

συγκαλεί κάθε φορά για έλεγχο ο Πρόεδρος της.      

 Η σύσταση της Επιτροπής µόνο από δικαστικούς, κοινοβουλευτικούς και λοιπούς 

πολιτικούς αναµφίβολα δεν θα επαρκούσε για την εκτέλεση ενός τέτοιου τεχνικού έργου, 

όπως ο έλεγχος των κοµµατικών οικονοµικών.  Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η 

Επιτροπή αναθέτει (υποχρεωτικά) τη διενέργεια λογιστικής ή οικονοµικής 

πραγµατογνωµοσύνης ή άλλων ελεγκτικών πράξεων σε ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι 

εξετάζουν λεπτοµερώς τα βιβλία και τα παραστατικά των κοµµάτων και των υποψήφιων 

βουλευτών, πριν από τη διεξαγωγή ελέγχου από την Επιτροπή και συντάσσουν αναλυτική 

έκθεση που υποβάλλεται στην Επιτροπή για την υποβοήθηση του έργου της (αρ. 21 παρ. 4 

                                                                                                                                                                      
τα στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή τους και β) να διατάσσουν την προσκόμιση εγγράφων και την κλήση μαρτύρων, τους 

οποίους εξετάζουν σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (αρ. 1 παρ. 8 εδ. α΄και β΄). Κατά τη 

διάρκεια του ελέγχου, η Επιτροπή, δια του Προέδρου της, μπορεί να καλεί τους ελεγχόμενους για να δώσουν διευκρινίσεις ή 

να προσκομίσουν συμπληρωματικά παραστατικά στοιχεία, εντός ρητής προθεσμίας 20 ημερών, η οποία μπορεί να παραταθεί, 

με απόφαση του Προέδρου της, για ισόχρονο διάστημα (αρ. 1 παρ. 8 εδ. γ΄) ενώ όποιος εμποδίζει, με οποιονδήποτε τρόπο το 

ελεγκτικό έργο και ιδίως αρνείται την παροχή στοιχείων στην Επιτροπή τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών 

(αρ. 1 παρ. 9). Ο έλεγχος της Επιτροπής ολοκληρώνεται εντός 1 έτους από τη δημοσίευση του νόμου αυτού (αρ. 1 παρ. 12 στ. 

α΄). Μετά το πέρας του ελέγχου συντάσσεται αναλυτική έκθεση η οποία υποβάλλεται, με το τυχόν παράρτημά της, στον 

Πρόεδρο της Βουλής και δημοσιεύεται, με φροντίδα της Επιτροπής, σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ευρείας 

κυκλοφορίας ενώ αν διαπιστωθεί ανάγκη διερεύνησης θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα φορολογικής ή άλλης 

αρχής, η έκθεση αποστέλλεται στην αρχή αυτή (αρ. 1 παρ. 12 στ. β΄) . Ειδικότερα, σύμφωνα με το στ. γ΄ της παρ. 12 του ίδιου 

άρθρου, από τον διενεργηθέντα έλεγχο προκύψει αδικαιολόγητη απόκτηση ή επαύξηση περιουσιακών στοιχείων του 

ελεγχόμενου προσώπου, του / της συζύγου ή του ανήλικου τέκνου του, διατάσσεται, από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών 

Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, σε βάρος του ελεγχομένου και προ πάσης εκδίκασης στα διοικητικά ή ποινικά 

δικαστήρια, δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων, δήμευση του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου ή καταλογισμού 

χρηματικού ποσού ίσης αξίας με το περιουσιακό όφελος που αδικαιολόγητα απέκτησε ή προσαύξησε ο ίδιος, ο / η σύζυγος 

του ή ανήλικο τέκνο του και συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία αποστέλλεται στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο. Περαιτέρω, αν ανακύπτει περίπτωση ποινικής ευθύνης, η έκθεση αποστέλλεται στο αρμόδιο για την 

άσκηση ποινικής δίωξης όργανο, ενώ ο καταλογισμός χρηματικού ποσού γίνεται υπέρ του Δημοσίου από το αρμόδιο Τμήμα 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 



110 

 

εδ. β΄)530 και χωρίς να δεσµεύονται από το τραπεζικό, χρηµατιστηριακό ή φορολογικό 

απόρρητο. Τα σχετικά µε τον αριθµό και τις ιδιότητες των ελεγκτών, ρυθµίζονται από τη 

∆ιοίκηση κατ’ εξουσιοδότηση του νόµου (αρ. 21 παρ. 4 εδ. δ΄) 531.   

  Όπως θα δούµε και στο κεφάλαιο για τις κυρώσεις, προβλέπονται και ποινικές 

κυρώσεις(αρ. 21 παρ. 5) σε όσους παρακωλύουν το έργο της Επιτροπής532. Κατά την παρ. 6 

του άρθρου 21, το ελεγκτικό έργο της Επιτροπής αναφορικά µε τα κόµµατα  περατώνεται 

εντός 3 µηνών από την περιέλευση στην Επιτροπή των στοιχείων (ειδική έκθεση και 

ισολογισµός), τα οποία προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 2 των άρθρων 18 και 19, 

αντιστοίχως, του νόµου, ενώ ο έλεγχος των οικονοµικών των υποψήφιων βουλευτών 

ολοκληρώνεται εντός 5 µηνών από την υποβολή στην Επιτροπή των στοιχείων της 

παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόµου (αναλυτική κατάσταση εσόδων-εξόδων). Μετά το 

πέρας του ελέγχου συντάσσεται αναλυτική έκθεση στην οποία προσαρτάται ως παράρτηµα η 

έκθεση των ορκωτών ελεγκτών533. Τέλος, η έκθεση της Επιτροπής, µε το παράρτηµά της, 

υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

και Αποκέντρωσης και αποστέλλεται στα ελεγχόµενα κόµµατα και συνασπισµούς, ενώ 

απόσπασµα της έκθεσης, το οποίο περιέχει το µέρος της που τον αφορά, αποστέλλεται σε 

κάθε ελεγχόµενο υποψήφιο βουλευτή (αρ. 21 παρ. 6 εδ. γ΄).     

 Όπως σηµειώνεται
534, η πρόβλεψη για συµµετοχή δικαστικών περιορίζει, ή 

τουλάχιστον προσπαθεί, την δυνατότητα της κοινοβουλευτικής αλληλεγγύης  για συγκάλυψη 

παραβάσεων. Όµως, υποστηρίζεται ότι η συµµετοχή των δικαστικών λειτουργεί κυρίως ως 

άλλοθι διαφάνειας και οι κοινοβουλευτικοί που συµµετέχουν καταφέρνουν να 

αλληλοκαλύπτονται
535. Στα  αρνητικά επίσης υπογραµµίζονται, ότι τα πολιτικά κόµµατα 

«καθίστανται ουσιαστικά ελεγκτές του εαυτού τους», τα πρόσωπα που συνθέτουν την Επιτροπή 

στερούνται ειδικών γνώσεων ενώ και η ανάθεση ελεγκτικών πράξεων σε ορκωτούς ελεγκτές 

γίνεται µε βάση τα βιβλία και τους ισολογισµούς των ίδιων των κοµµάτων536. Επιπλέον, η 

                                                           
530

 Στον έλεγχο που διεξάγεται, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο από την Επιτροπή, καθώς και για την πραγματοποίηση των 

ελεγκτικών πράξεων που ενεργούνται κατ` εντολή της από ορκωτούς ελεγκτές, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για το 

τραπεζικό, χρηματιστηριακό και φορολογικό απόρρητο (αρ. 21 παρ. 4 εδ. γ΄) 
531

 Ο αριθμός των ελεγκτών, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ορισμού τους δεν καθορίζονται στο νόμο αλλά εξουσιοδοτείται 

να τα ρυθμίσει ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
532

 Όποιος παρεμποδίζει, με οποιονδήποτε τρόπο, το ελεγκτικό έργο και ιδίως αρνείται την παροχή στοιχείων στην Επιτροπή ή 

στους ορκωτούς ελεγκτές τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών. 

533
 Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 21, ο έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων 

ολοκληρώνεται εντός 3 μηνών από την περιέλευση στην Επιτροπή των στοιχείων, τα οποία προβλέπονται στις παραγράφους 4 

και 2 των άρθρων 18 και 19, αντιστοίχως, του παρόντος νόμου ενώ ο έλεγχος των οικονομικών των υποψήφιων βουλευτών 

ολοκληρώνεται εντός 5 μηνών από την υποβολή στην Επιτροπή των στοιχείων, τα οποία προβλέπονται στην παράγραφο 2 του 

άρθρου 20 του παρόντος νόμου. 
534

  Θ.Ξηρός, Ζητήματα δικαίου των πολιτικών κομμάτων, 2010, σ.  397 

535
 Ν.Αλιβιζάτος, Το σκάνδαλο του δανεισμού των κομμάτων, εφημ. Καθημερινή, 20/11/2011 

536
 Κ. Χρυσόγονος, Κλεπτοκρατία: Το πρόβλημα της διαφθοράς στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, ΤοΣ 1/2009, σ. 25 
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εξαιρετικά σύντοµη προθεσµία των 3 µηνών για την ολοκλήρωση του ελέγχου καθώς και η 

µη δηµοσίευση των συνταχθέντων από την Επιτροπή εκθέσεων ελέγχου ελαχιστοποιούν τις 

πιθανότητες ανίχνευσης πρακτικών διαφθοράς537.    

 Σύµφωνα µε τον Κ. Χρυσόγονο538, οι εγγυήσεις διαφάνειας στα οικονοµικά των 

κοµµάτων θα ενισχύονταν αν ο έλεγχος τους ανατίθετο στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Επίσης, από 

το Ν.Αλιβιζάτο έχει προταθεί η σύσταση µίας ανεξάρτητης επιτροπής ελέγχου µε επικεφαλής 

οικονοµολόγο, υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας539. 

   

ΣΤ. 2. Η Τοπική Επιτροπή Ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων 

 

 Στο άρθρο 21 παρ. 9 α προβλέπεται η συγκρότηση Τοπικής Επιτροπής ελέγχου 

Εκλογικών Παραβάσεων στην έδρα κάθε Νοµού, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 

Περιφέρειας, που εκδίδεται το αργότερο εντός 3 ηµερών από την προκήρυξη των εκλογών, 

µε Πρόεδρο το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ή τον οριζόµενο, µε την ίδια απόφαση, 

αναπληρωτή του540. Για το έργο της η Τοπική Επιτροπή επικουρείται από υπαλλήλους της 

Περιφέρειας, οι οποίοι ορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας οι 

αρµοδιότητες των οποίων ρυθµίζονται από τη ∆ιοίκηση (αρ. 21 παρ. 9 στ i)541. Οι 

αρµοδιότητες των τοπικών επιτροπών εκλογικών παραβάσεων δεν έχουν το εύρος ούτε το 

περιεχόµενο αυτών της κεντρικής Επιτροπής ελέγχου.  Οι τοπικές επιτροπές έχουν 

επικουρικό, αλλά ουσιώδη ρόλο σε αυτόν της Επιτροπής.  Ειδικότερα, η βασική 

αρµοδιότητα των τοπικών επιτροπών είναι η συλλογή, η αξιολόγηση (ως προς το βάσιµο) 

των καταγγελιών για παραβάσεις του νόµου και αν χρειαστεί η διενέργεια προανακριτικών 

πράξεων, όπως η συλλογή αποδεικτικού υλικού.  Σύµφωνα µε το αρ. 21 παρ. 9 β, η Τοπική 

Επιτροπή παραλαµβάνει και ελέγχει καταγγελίες, για παραβίαση των υποχρεώσεων που 

υπέχουν κόµµατα, συνασπισµοί  και υποψήφιοι κατά τον νόµο και τις κατ’ εξουσιοδότησή 

του εκδοθείσες αποφάσεις. Προϋπόθεση είναι η έγγραφη, επώνυµη και µέχρι του πέρατος 

της διεξαγωγής της ψηφοφορίας, υποβολή της καταγγελίας. Εφόσον η καταγγελία είναι 

                                                           
537

  Ibidem  

538
  Κ. Χρυσόγονος, Σχεδίασμα εκδημοκρατισμού. Δώδεκα σκέψεις για μια άλλη αναθεώρηση, 2011, σ. 252, Κ. Χρυσόγονος, 

Κλεπτοκρατία: Το πρόβλημα της διαφθοράς στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, ΤοΣ 1/2009, σ. 27  

539
 Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ  στις 23.11.2011 

540
 Για τη συγκρότησή της εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 28 του νόμου που 

αφορούν στη Διακομματική Επιτροπή Εκλογών (αρ. 21 παρ. 9 α εδ. β΄). 
541

 Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από γνώμη της Διακομματικής 

Επιτροπής Εκλογών, μπορεί να καθορίζεται ο ειδικότερος τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων από τις Τοπικές Επιτροπές 

Ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας 

παραγράφου (αρ. 21 παρ. 9 στ ii). 
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ορισµένη και βάσιµη, η Επιτροπή καλεί τους εκπροσώπους των κοµµάτων, των συνασπισµών 

και τους υποψήφιους βουλευτές κατά των οποίων στρέφεται η καταγγελία, προς ακρόαση και 

συλλέγει το, κατά την κρίση της, αναγκαίο αποδεικτικό υλικό (αρ. 21 παρ. 9 γ i). Το 

αποδεικτικό πόρισµα, που συντάσσει, διαβιβάζεται στην Επιτροπή ελέγχου (αρ. 21 παρ. 1) 

όπου και  εκτιµάται ελεύθερα το περιεχόµενό του (αρ. 21 παρ. 9 γ ii). 

 Κατά το αρ. 21 παρ. 9 γ iii, οι τοπικές επιτροπές επιλαµβάνονται των καταγγελιών 

για οποιαδήποτε «ενέργεια αποσκοπούσα στη θεµελίωση» παραβίασης του νόµου από 

τρίτους. Από την πυκνή διατύπωση της ανωτέρω διάταξης προκύπτει  ότι  η καταγγελία 

αφορά τόσο σε απόπειρα όσο και σε προπαρασκευαστική πράξη των αναφερόµενων στο 

νόµο παραβάσεων. Κατά το γράµµα του νόµου, δεν είναι ωστόσο σαφές, αν η καταγγελία 

µπορεί να αφορά τετελεσµένη πράξη παράβασης. Ωστόσο, αντικείµενο της καταγγελίας δεν 

µπορεί να είναι το µείζον (απόπειρα και προπαρασκευαστική πράξη) και όχι το έλασσον, 

δηλαδή η ίδια η παράβαση. Συνεπώς ορθότερη διατύπωση θα ήταν «καταγγελία κάθε 

παράβασης που προβλέπει ο νόµος και καταγγελία επίσης προπαρασκευαστικής πράξης και 

απόπειρας παράβασης προβλεπόµενης στο νόµο».  Σε κάθε  περίπτωση, νοµιµοποιούνται να 

υποβάλουν την καταγγελία µόνο εκπρόσωπος κόµµατος ή συνασπισµού ή  υποψήφιος 

βουλευτής, επίσης εγγράφως. Η Επιτροπή υποχρεούται να  συγκληθεί και να επιληφθεί  της 

καταγγελίας εντός 24 ωρών. Σχετικά µε τις καταγγελίες, πρέπει να σηµειώσουµε και την 

απαγόρευση (και επί ποινική κυρώσει)542 προς τα ΜΜΕ να τις δηµοσιοποιήσουν,  

διαρκούσης της προεκλογικής περίοδο.  Εξαίρεση συνιστούν οι καταγγελίες που αφορούν την 

προεκλογική δραστηριότητα κοµµάτων και συνασπισµών (αρ. 21 παρ. 9 δ). Βάσει του αρ. 21 

παρ. 9 ε, οι αρµοδιότητες των Τοπικών επιτροπών ολοκληρώνονται µε την σύνταξη έκθεσης 

για τα πεπραγµένα του εκλογικού αγώνα και τη  διαβίβασή της στην  προϊσταµένη Επιτροπή 

ελέγχου  εντός 15 ηµερών από τη διεξαγωγή των εκλογών. 

 Με το άρθρο 22 και µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον νόµο, 

εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, να ρυθµίσουν µε κοινή υπουργική απόφαση, που 

δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κάθε θέµα σχετικό µε τον έλεγχο της 

συµµόρφωσης στις υποχρεώσεις, τους περιορισµούς, τις απαγορεύσεις και την τήρηση των 

διατάξεων του νόµου. 

  Πάντως, και οι τοπικές επιτροπές ελέγχου, µε πρόεδρο ένα µετακλητό υπάλληλο 

διορισµένο από την κυβέρνηση (Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας) και µέλη τους 

εκπροσώπους των κοµµάτων, είναι εξ ορισµού «καταδικασµένες» σε έναν αναποτελεσµατικό 
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 Αρ. 21 παρ 9 εδ ΄δ και αρ. 27 παρ 2 και 3 του νόμου 
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έλεγχο
543. Στην πράξη µάλιστα, οι επιτροπές αυτές σπανίως συνεδριάζουν λόγω έλλειψης 

απαρτίας και, έτσι, οι καταγγελίες δεν εξετάζονται και δεν παραπέµπονται στην Επιτροπή 

Ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 21544.  

 

ΣΤ. 3. Ο έλεγχος των οικονοµικών των συνδυασµών και των υποψηφίων στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 

  Όπως ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3870/2010, ο έλεγχος των οικονοµικών 

των συνδυασµών και των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών, περιφερειακών και δηµοτικών 

συµβούλων, των υποχρεώσεων που απορρέουν από το νόµο, καθώς και ο έλεγχος των 

εκλογικών παραβάσεων, ανατίθεται σε Επιτροπή, που συστήνεται στην έδρα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και η οποία λειτουργεί ως ειδικό, δικαιοδοτικό και ελεγκτικό 

όργανο. Η ενιαία αυτή Επιτροπή λειτουργεί στο πλαίσιο δικαστικού χαρακτήρα εγγυήσεων 

αµεροληψίας (εισηγητική έκθεση νόµου). Συγκροτείται µε απόφαση του οικείου Γενικού 

Γραµµατέα  4 µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής των εκλογών και αποτελείται από 

τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Εφετείου της έδρας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και σε 

περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων, από τον αρχαιότερο, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή του 

τον αρχαιότερο Εφέτη του ∆ικαστηρίου, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο, από ένα µέλος 

του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από το 

Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου στην έδρα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ο οποίος υποδεικνύει και τον 

αναπληρωτή του και από τον Προϊστάµενο της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης του Σ.∆.Ο.Ε. στην 

έδρα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ο οποίος υποδεικνύει και τον αναπληρωτή του (αρ. 12 

παρ. 2 α). Επίσης, σύµφωνα µε την ίδια διάταξη, στην Επιτροπή µετέχει, κατ’ αντιστοιχία 

των θεµάτων που αναφέρονται σε περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές, ένας εκπρόσωπος 

της Ε.Ν.Α.Ε.(πλέον Ένωση Περιφερειών) και της Τ.Ε.∆.Κ.(πλέον Περιφερειακή Ένωση 

∆ήµων) του νοµού της έδρας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, οι οποίοι δεν υπήρξαν 

υποψήφιοι και οι οποίοι υποδεικνύονται, µαζί µε τους αναπληρωτές τους, από τα όργανα 

αυτά. Εάν δεν υποδειχθούν αντιπρόσωποι από την Ένωσης Περιφερειών ή τις Περιφερειακές 

Ενώσεις ∆ήµων, εντός του χρόνου που ορίζεται από τον Γενικό Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, η Επιτροπή συνεδριάζει νοµίµως µε τα υπόλοιπα µέλη της και 

εάν στην έδρα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης δεν λειτουργεί Περιφερειακή ∆ιεύθυνση 

Σ.∆.Ο.Ε., αντί αυτού µετέχει ο Προϊστάµενος της Α΄ ∆.Ο.Υ. της έδρας της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης, ο οποίος υποδεικνύει και τον αναπληρωτή του. Η θητεία των µελών της 
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Επιτροπής λήγει µε την ολοκλήρωση του έργου της, που διαπιστώνεται µε απόφαση του 

Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (αρ. 12 παρ. 2 β). 

 Κατά την παρ. 3 
α του άρθρου 12, η Επιτροπή συγκαλείται µε απόφαση του 

Προέδρου της, προκειµένου να ελέγξει καταγγελίες, οι οποίες αφορούν την τήρηση των 

υποχρεώσεων των συνδυασµών και των υποψηφίων που απορρέουν, από τον νόµο και τις 

κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του. Οι καταγγελίες επί των 

οποίων επιλαµβάνεται πρέπει να είναι έγγραφες και επώνυµες και να έχουν κατατεθεί µέχρι 

το πέρας της διεξαγωγής της ψηφοφορίας545. Όπως επιτάσσει η παρ. 2 δ, κατά τη διάρκεια 

της προεκλογικής περιόδου δεν είναι επιτρεπτή η δηµοσιοποίηση δια του τύπου και η 

παρουσίαση δια των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών, καθώς και από διαδικτυακούς 

και τηλεπικοινωνιακούς φορείς, του περιεχοµένου των καταγγελιών. 

 Επίσης, σύµφωνα µε την παρ. 2 ε, η Επιτροπή συγκαλείται για τον έλεγχο των 

οικονοµικών των συνδυασµών και των υποψηφίων µε απόφαση του Προέδρου της, µετά την 

ανακήρυξη των επιτυχόντων συνδυασµών και των υποψηφίων. Για το σκοπό αυτόν εξετάζει 

τα οικεία βιβλία και παραστατικά, ενώ µπορεί να ζητεί από την Κεντρική Βάση ∆εδοµένων 

του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης τα στοιχεία 

που έχουν δηµοσιοποιηθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 10. Η απόφαση της Επιτροπής 

απαγγέλλεται σε δηµόσια συνεδρίαση, είναι ειδικά αιτιολογηµένη και κοινοποιείται µε 

δικαστικό επιµελητή στους ελεγχόµενους546.  

 Η Επιτροπή πρέπει κατά το νόµο να περατώνει τον έλεγχο των οικονοµικών των 

συνδυασµών µέσα σε 5 µήνες και των υποψηφίων µέσα σε 10 µήνες, από την περιέλευση σε 

αυτήν των σχετικών στοιχείων, ενώ όποιος παρακωλύει το έργο της και, ιδίως, αρνείται την 

παροχή στοιχείων, τιµωρείται, κατά την παρ. 3 στ΄, µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 

µηνών. Για το έργο της, η Επιτροπή επικουρείται από υπαλλήλους της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης καθώς και από υπαλλήλους του Σ.∆.Ο.Ε. ή της Α΄ ∆.Ο.Υ. της έδρας της 

Περιφέρειας (αρ. 12 παρ. 4). 
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 Σύμφωνα με την παρ. 2 β του άρθρου αυτού, εάν κριθεί, ότι η καταγγελία είναι ορισμένη, η Επιτροπή καλεί τον επικεφαλής 

του συνδυασμού ή τον υποψήφιο, κατά του οποίου στρέφεται, προς ακρόαση, μπορεί δε να συλλέγει και αυτεπαγγέλτως το 

αναγκαίο αποδεικτικό υλικό. Η συζήτηση της καταγγελίας, στην οποία καλείται προς παράσταση και ο καταγγέλλων, καθώς 

και η ακρόαση του επικεφαλής του συνδυασμού ή του υποψηφίου γίνεται κατά τη διάρκεια δημόσιας συνεδρίασης της 

Επιτροπής. Με τον επικεφαλής του συνδυασμού ή τον υποψήφιο μπορεί να συμπαρίσταται και δικηγόρος, είναι δυνατή, δε, η 

κατάθεση και γραπτού υπομνήματος. Σε δημόσια, επίσης, συνεδρίαση η Επιτροπή εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση, τόσο για 

την περίπτωση απόρριψης της καταγγελίας, όσο και για την επιβολή των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του παρόντος 

νόμου διοικητικών κυρώσεων, καθώς και για την άμεση αφαίρεση και καταστροφή ή απάλειψη του σχετικού προεκλογικού 

υλικού. Για την άμεση αφαίρεση και καταστροφή ή απάλειψη του σχετικού προεκλογικού υλικού μπορεί να ζητεί τη συνδρομή 

των οργάνων της Δημοτικής Αστυνομίας ή της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου δήμου, τα οποία υποχρεούνται στην παροχή 

της. Περαιτέρω, κατά την παρ. 2 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` εξουσιοδότηση του εκδοθείσες αποφάσεις. Η Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, 

εξετάζει την καταγγελία, μέσα σε 24 ώρες από την κατάθεση της και αποφαίνεται κατά τη διαδικασία της προηγούμενης 

περίπτωσης. 
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 Οι αποφάσεις της αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας, με αναφορά και της τυχόν υπάρχουσας 

μειοψηφίας. 
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 Στη Γερµανία, για τον έλεγχο των κοµµατικών οικονοµικών προβλέπονται και 

εσωτερικά και εξωτερικά όργανα547. Ο εσωτερικός έλεγχος συνίσταται κατά το αρ.23 παρ 1 

του νόµου στην υποχρέωση υπογραφής της κατατιθέµενης δήλωσης συνολικά548 του 

κοµµατικού λογαριασµού από τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής επιτροπής του κόµµατος και 

ένα µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής αρµόδιο για τα οικονοµικά και εκλεγµένο από το 

συνέδριο του κόµµατος ή από ένα µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής εκλεγµένο από το 

αρµόδιο όργανο για τα οικονοµικά, κατά πρόβλεψη του καταστατικού. Με τις δύο υπογραφές 

επιδιώκεται να δηλωθεί η ακρίβεια (όσο πιο επιστηµονική µέσω της εξειδίκευσης του ενός 

υπογράφοντος) και η ειλικρίνεια των λογαριασµών και να διασφαλισθεί περισσότερη 

διαφάνεια, κατά την αρχή των τεσσάρων µατιών (Vier-Augen-Prinzip)549. Σηµειωτέον, ότι το 

ίδιο άρθρο επιβάλλει και τη συζήτηση του συντασσόµενου λογαριασµού στην Εκτελεστική 

Επιτροπή. 

 Σχετικά µε τον εξωτερικό έλεγχο (αρ. 23 παρ 2) των κοµµατικών οικονοµικών, 

αυτός είναι διττός. Κατά ένα µέρος ασκείται από οικονοµικούς επιθεωρητές ή ορκωτούς 

λογιστές και κατά το άλλο από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Οι οικονοµικοί 

επιθεωρητές (φυσικά πρόσωπα ή εταιρία) και κατ’ εξαίρεση οι ορκωτοί λογιστές550 ελέγχουν 

την ετήσια οικονοµική έκθεση των κοµµάτων κατά επαγγελµατική551 συνείδηση, αµερόληπτα 

και εµπιστευτικά (αρ. 31 παρ 3). Από την υποχρέωση ελέγχου από ορκωτούς λογιστές 

απαλλάσσονται τα κόµµατα που συγκέντρωσαν µεν τα κατώτατα ποσοστά κρατικής 

χρηµατοδότησης αλλά τα δηλούµενα περιουσιακά στοιχεία τους δεν υπερβαίνουν τα 5.000€.  

Οι επιθεωρητές και οι ορκωτοί λογιστές και οι αντίστοιχές εταιρείες κωλύονται να 

αναλάβουν τα σχετικά καθήκοντα χάριν της αµερόληπτης άσκησης, εάν διατηρούν και άλλες 

σχέσεις µε το ελεγχόµενο κόµµα (αρ. 31 παρ1)552. 

 Κατά τα άλλα, τα κόµµατα είναι ελεύθερα να επιλέξουν τους ελεγκτές, ελλείψει 

σχετικής ρύθµισης στο νόµο553. Από την θεωρία554, µάλλον ορθά επισηµαίνεται η έλλειψη 

ρύθµισης υποχρεωτικής εναλλαγής των ελεγκτών κατά τακτή περίοδο (Rotationsregelung).    
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 A. Krumbholz, Finanzierung und Rechnungslegung der politischen Parteien und deren Umfeld, 2010, σ.336 
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 Αφορά και στα κρατιδιακά και τοπικά κομματικά παραρτἠματα. 
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  Ibid,  σ.337 
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 Για κόμματα που συγκέντρωσαν τουλάχιστον 0,5% σε εθνικές ή ευρωεκλογές ή 1% σε κρατιδιακές. (αρ.23 παρ.2) 
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 J. Ipsen, Parteiengesetz Kommentar, 2008, σ. 402 
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της έκθεσης λογαριασμού του κόμματος του κόμματος.  
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  J. Ipsen, Parteiengesetz Kommentar, 2008, σ. 400  και A. Krumbholz, Finanzierung und Rechnungslegung der politischen 

Parteien und deren Umfeld, 2010, σ.339 
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Κατά το αρ. 29 παρ 1, ο έλεγχος πραγµατοποιείται και σε κρατιδιακό και επίπεδο τοπικών 

κοµµατικών οργανώσεων και συνίσταται στην εξακρίβωση της τήρησης των διατάξεων του 

PG από τα κόµµατα µε επαγγελµατική επιµέλεια, ενώ εκτείνεται και στα λογιστικά βιβλία. Οι 

ελεγκτές µπορούν να ζητήσουν επεξηγηµατικές πληροφορίες και πρόσβαση σε έγγραφα για 

την επιτέλεση του έργου τους (αρ.29 παρ 2). Στους ελεγκτές πρέπει να δοθεί βεβαίωση από 

την Εκτελεστική Επιτροπή των περιφερειακών τοπικών οργανώσεων,  ότι περιλαµβάνονται 

όλα τα έσοδα και οι δαπάνες στην ελεγχόµενη έκθεση. Τέλος, κατά το αρ. 30 παρ.1 το 

αποτέλεσµα του ελέγχου παραδίδεται  από τους ελεγκτές στις Εκτελεστικές Επιτροπές 

(κεντρική και περιφερειακές/τοπικές). Κατά το αρ.30 παρ 2, εάν δεν υπάρξουν ενστάσεις ο 

ελεγκτής παρέχει την πιστοποίηση. Αντίθετα, αν η έκθεση του ελεγκτή απορριφθεί από το 

κόµµα, ο ελεγκτής µπορεί να αρνηθεί την πιστοποίηση ή να συµπεριλάβει την ένσταση στο 

πιστοποιητικό. Το τελευταίο επισυνάπτεται στην Έκθεση Λογαριασµού του κόµµατος που 

υποβάλλεται στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου κατά το αρ.23 παρ 2 και δηµοσιεύεται από τον 

τελευταίο σε φύλλα του Γερµανικού Οµοσπονδιακού Κοινοβουλίου555.     

 Ο Πρόεδρος του Γερµανικού Κοινοβουλίου είναι επικεφαλής για την 

επιθεώρηση της συµµόρφωσης των κοµµάτων µε το νοµικό πλαίσιο556.  Κατά το αρ. 23παρ 3, 

ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου εξετάζει, εάν η δήλωση του λογαριασµού ανταποκρίνεται στις 

διατάξεις του 5ου µέρους του PG (αρ.23 έως 31) είτε αφορούν τους τύπους είτε την ουσία557. 

Επιπλέον υποχρεούται να αναφέρεται ανά διετία στο Κοινοβούλιο για την οικονοµική 

κατάσταση των κοµµάτων που υπέβαλαν εκθέσεις, καθώς και να συντάσσει σύντοµη ετήσια 

επισκόπηση για τα έσοδα/δαπάνες και την περιουσία των κοµµάτων (αρ. 23 παρ 4).  Κατά 

την 2 παρ. του αρ. 23α, εάν υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι περιέχονται ανακρίβειες ο 

Πρόεδρος της Βουλής  δίνει την ευκαιρία στο κόµµα να τις σχολιάσει. Εάν το κόµµα 

αµφισβητήσει την ύπαρξη ανακριβειών ο Πρόεδρος της Βουλής δύναται κατόπιν 

συνεννόησης µε το κόµµα  να αναθέσει σε πιστοποιηµένο ελεγκτή ή εταιρία ελεγκτών της 

επιλογής του, τον έλεγχο της τήρησης στους λογαριασµούς των προβλεπόµενων διατάξεων. 

Το κόµµα υποχρεούται558 να συνεργαστεί µε τον διορισµένο ελεγκτή, ήτοι να παρέχει 

πρόσβαση στα απαραίτητα για τον έλεγχο αρχεία και έγγραφα. Τα έξοδα για τον ελεγκτή 

βαρύνουν τον Πρόεδρο της Βουλής (αρ.23 α παρ 3). Με το πέρας της διαδικασίας, ο 

Πρόεδρος εκδίδει πράξη µε την οποία διαπιστώνονται και εξειδικεύονται τυχόν ανακρίβειες 

(αρ. 23α παρ 4). Εάν τέτοιες υπάρχουν, ο Πρόεδρος επιβάλλει την εκ νέου υποβολή της 

                                                           
555

  German Bundestag, State funding of political parties in Germany,   σ.  5 

556
  M. Koss, The politics of party funding, 2011, σ. 86 

557
 A. Krumbholz, Finanzierung und Rechnungslegung der politischen Parteien und deren Umfeld, 2010, σ.341 

558
 J. Ipsen, Parteiengesetz Kommentar, 2008, σ. 275 
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δήλωσης λογαριασµού559(αρ. 23α παρ 5). Ο Πρόεδρος υποχρεούται κατά το αρ. 23α παρ.6 να 

δηµοσιεύσει τις διορθωµένες εκθέσεις στα επίσηµα φύλλα της γερµανικής Βουλής τα οποία 

έπειτα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της560. Όπως σηµειώνεται561, τα κόµµατα παίζουν 

σηµαντικό ρόλο και στον εξωτερικό έλεγχο,  διότι ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου εξαρτάται 

εκ των πραγµάτων από την συνεργασία τους, όταν διερευνά ύποπτες συναλλαγές.  
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Στη Γαλλία, η αναγκαιότητα για ένα πραγµατικό διοικητικό έλεγχο έγινε ακόµη πιο 

µεγάλη µε το νέο πλαίσιο για τις δωρεές και το δεύτερο κλάσµα της κρατικής 

χρηµατοδότησης στα κόµµατα562. Έτσι, αρµόδια για τον έλεγχο των οικονοµικών των 

κοµµάτων και υποψηφίων σε όλες τις εκλογές είναι η Commision Nationale des Comptes des 

Campagne et des Financement Politiques (CNCCFP) (Εθνική Επιτροπή για τους 

Λογαριασµούς των Εκλογών και τις Πολιτικές Χρηµατοδοτήσεις). Ο νοµοθέτης κατέφυγε 

στη σύσταση µίας Ανεξάρτητης ∆ιοικητικής Αρχής εξοπλισµένης µε τις απαιτούµενες 

εγγυήσεις ουδετερότητας, αντικειµενικότητας και αµεροληψίας για το συγκεκριµένο έργο, 

όπως ο έλεγχος του µεγάλου αριθµού των λογαριασµών που καθορίζουν την έκβαση  των 

εκλογών, το κόστος των εκλογικών εκστρατειών και την πρόσβαση στην κρατική 

χρηµατοδότηση
563. Το καθεστώς βέβαια της Α.∆.Α δεν προβλεπόταν ρητά εξαρχής αλλά 

εξειδικεύτηκε από το Conseil Constitutionel  και το Conseil d’ Etat564. Σηµειωτέον, ότι για 

µία διετία περίπου (1993-1995) λειτούργησε και µία διακοµµατική επιτροπή µε σκοπό να 

προάγει την συνεργασία, την πληροφόρηση και το διάλογο µεταξύ Επιτροπής, εκλεγµένων 

και κοµµάτων565.  

Η Επιτροπή αποτελείται από 9 µέλη, Ανώτατους ∆ικαστικούς, διοριζόµενους µε 

απόφαση του Πρωθυπουργού, για πενταετή ανανεώσιµη θητεία, αν και αρχικά στο σχέδιο 

νόµου προβλεπόταν η στελέχωση της και από αξιωµατούχους της ∆ιοίκησης και Καθηγητές 

Πανεπιστηµίου
566. Προκρίθηκε όµως η αµιγής σύσταση της από δικαστικούς, εκλεγµένους 

από το ίδιο τους το σώµα λόγω των ικανοτήτων, της ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας τους 
567. Έτσι τρία µέλη διορίζονται µετά από πρόταση του Αντιπροέδρου του Συµβουλίου της 

Επικρατείας, τρία µε πρόταση του Πρώτου Προέδρου του Αρειού Πάγου και τρία 

προτείνονται για διορισµό από τον Πρώτο Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η επιλογή 

αυτή υποστηρίζεται ότι περιορίζει την ευνοιοκρατία568. Στην ανεξαρτησία από πολιτικές 

επιρροές  συµβάλλουν και οι ρυθµίσεις για εκλογή του Προέδρου συλλογικά από τα µέλη , ο 

οποίος στη συνέχεια διορίζει έναν Αντιπρόεδρο, ενώ  τα µέλη παύονται µόνο µε παραίτηση ή 

θάνατο ή πειθαρχικούς λόγους569. Ο Πρόεδρος άλλωστε δύναται να συνεχίσει την θητεία 
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 Η Επιτροπή θεσπίστηκε με τον νόμο 90-55 της 15 Ιανουαρίου 1990 σχετικά με την ρύθμιση των οικονομικών της πολιτικής 

και των κομμάτων  και λειτουργεί από την 19
η 

Ιουνίου του ίδιου έτους. Αρχικά η Επιτροπή θεωρούνταν από το νόμο συλλογικό 

όργανο. Ωστόσο ένα χρόνο αργότερα το Συνταγματικό Συμβούλιο την χαρακτήρισε ως διοικητική Αρχή(autorité) και όχι απλώς 

διοικητικό όργανο (jurisdiction). Το Συμβούλιο της Επικρατείας σε αναφορά του το 2001 την κατατάσσει στις Ανεξάρτητες 

Διοικητικές Αρχές με απλοποιημένες διοικητικές αρμοδιότητες κατά τις εκλογές, καθεστώς το οποίο αναγνώρισε και ο 

νομοθέτης στον εκλογικό κώδικα (αρ.52-14), N. Tolini, Le financement des partis politiques, 2007, σ. 303 -309 

565
 Με απόφασή του ΣΣ η διακομματική καταργήθηκε λόγω της παρεμπόδισης της ανακριτικής και ελεγκτικής εξουσίας της 

Επιτροπής και επάρκειας της για πληροφόρηση. N. Tolini, Le financement des partis politiques, 2007,σ.326 
566

  N. Tolini, Le financement des partis politiques, 2007,σ.305 
567

  Ibid,   σ. 306 
568

  Ibidem 
569
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ακόµη και αν ξεπέρασε το όριο συνταξιοδότησης, ενώ δεν απαγορεύεται η ανανέωση της 570. 

Στην δυνατότητα αυτή έχει ασκηθεί κριτική ότι διευκολύνει την ανάπτυξη σχέσεων µεταξύ 

ελεγχόµενου και ελεγκτή571 Για την τρέχουσα θητεία της Επιτροπής, πρόεδρος και 

αντιπρόεδρος προέρχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Cour des comptes).  

 Για την πιο εύρυθµη λειτουργία της Επιτροπής έχει συσταθεί Γενική Γραµµατεία 

αποτελούµενη από περίπου 30 δηµόσιους υπαλλήλους και συµβασιούχους. Οι υπάλληλοι που 

προέρχονται από τα υπουργεία δικαιοσύνης, οικονοµικών και εσωτερικών στελεχώνουν την 

Επιτροπή µε απόσπαση. Η Επιτροπή µπορεί να προσλάβει και συµβασιούχους για την 

κάλυψη των αναγκών της. Τα τελευταία χρόνια προσλαµβάνονται νεαρής ηλικίας  υπάλληλοι 

µε γνώσεις νέων τεχνολογιών και πληροφορικής 572. Οι δαπάνες λειτουργίας573 της Επιτροπής 

εγγράφονται στον τακτικό κρατικό προϋπολογισµό προκειµένου να ενισχυθεί η ανεξαρτησία 

της
574 και ο έλεγχος των δαπανών διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.   

 Αναφορικά µε τον ρόλο της CNCCFP σε σχέση µε τα κόµµατα, σύµφωνα µε το αρ. 

11 παρ. 1 του νόµου, η Επιτροπή κατά δεσµία575 αρµοδιότητα αποδίδει την άδεια (agrement) 

στις οικονοµικές ενώσεις των κοµµάτων και την ανακαλεί κατά το αρ.11 παρ.6, 

πιστοποιώντας ότι οι ενώσεις ανταποκρίνονται στο νόµο576. Επιπλέον, δηµοσιεύει τις 

καταστάσεις των ενώσεων στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και στην ιστοσελίδα της577. Οι 

ψήφοι στις περιοχές που ανακλήθηκε η έγκριση της αρµόδιας ένωσης δεν προσµετρούνται578. 

Μετά την άδεια προχωρά στην παραχώρηση επάρκειας (habilitation) των οικονοµικών 

αντιπροσώπων των κοµµάτων (φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις) µε την παραχώρηση 

αριθµηµένων µπλοκ (carnets numerotes) απαραίτητων για την είσπραξη δωρεών και 

εισφορών 579.           

 Η ουσιωδέστερη αρµοδιότητα αφορά στον έλεγχο  τήρησης των λογιστικών και 

οικονοµικών υποχρεώσεων των κοµµάτων. Αυτός συνίσταται κυρίως στην εξέταση των 

συνοδευτικών εγγράφων που κατατίθενται µαζί µε τους λογαριασµούς των κοµµάτων στην 

Επιτροπή βεβαιωµένοι από τους οικονοµικούς αντιπροσώπους.580. Καθώς η επιτροπή δεν έχει 

εξουσία άµεσου ελέγχου581, αυτός αφορά κυρίως στην εµπρόθεσµη ή όχι κατάθεση των 
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λογαριασµών, του αρ. 11 παρ. 7 και των όρων της ιδιωτικής χρηµατοδότησης582. Ειδικότερα 

η CNCCFP επαληθεύει, αν οι αποδείξεις δωρεών και εισφορών εκδόθηκαν νοµότυπα. 

Επιπλέον, ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων από τους οικονοµικούς αντιπροσώπους των 

κοµµάτων. Η επιτροπή έχει ενδιάµεσο ρόλο στην επιβολή των κυρώσεων
583, απευθυνόµενη 

στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά το αρ. 11 παρ. 7 για λογιστικές παραβάσεις ή για παράλειψη 

αποδοχής των δωρεών µέσω του οικονοµικού αντιπροσώπου. Προβλέπεται και η προσφυγή 

στον Εισαγγελέα κατά το αρ. 40 της Γαλλικής Ποινικής ∆ικονοµίας, εάν υπάρχει υποψία για 

τέλεση ποινικών αδικηµάτων. Επίσης απευθύνεται και στην φορολογική διοίκηση για 

κυρώσεις σε σχετικές παραβάσεις584.       

 Με το πέρας του ελέγχου, η Επιτροπή συντάσσει την λίστα µε τα κόµµατα που 

πληρούν τις νοµικές προϋποθέσεις για να λάβουν την επόµενη ετήσια χρηµατοδότηση. 

Σύµφωνα µε αυτή τη λίστα που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό συντάσσεται το διάταγµα 

για την κατανοµή της κοµµατικής χρηµατοδότησης585.      

 Στις αρµοδιότητες της Επιτροπής περιλαµβάνονται η φροντίδα για την δηµοσίευση 

των κοµµατικών ισολογισµών και των στοιχείων σχετικά µε την έγκριση των οικονοµικών 

ενώσεων  στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης586. Τα στοιχεία συνοδεύονται από έκθεση µε τις 

δυσκολίες που αντιµετώπισε η Επιτροπή. Στην πράξη η Έκθεση συντάσσεται ανά διετία587.

 Η Επιτροπή (CNCCFP) αρµόδια και για τον έλεγχο των εκλογικών λογαριασµών 

(comptes de campagne) των υποψηφίων, διαπιστώνει την τήρηση από τους υποψήφιους των 

υποχρεώσεων που θέτει ο νόµος για τη χρηµατοδότηση των εκλογικών εκστρατειών588 στις 

ευρωπαϊκές, βουλευτικές, περιφερειακές, των καντονιών (cantonales), δηµοτικές και 

επαρχιακές (υπερπόντιες) (Οutre-Mer) εκλογές, στις εκλογικές περιφέρειες άνω των 9000 

κατοίκων.  Ειδικότερα προβαίνει στον έλεγχο των εσόδων των υποψηφίων589 (είδος, ύψος 

και πηγές), καθώς και των δαπανών των υποψηφίων ενόψει της µερικής κάλυψής τους από 

το Κράτος. Η Επιτροπή καλείται να ελέγξει αν οι δηλούµενες δαπάνες είναι και οι 

πραγµατικές και όχι διογκωµένες590 και έπειτα προσδιορίζει το ύψος της κρατικής 

αποζηµίωσης. Άλλη βασική αρµοδιότητα της Επιτροπής αφορά στην άµεση συλλογή των 

λογαριασµών (και όχι πια µέσω των περιφερειών) προκειµένου να αποδεχθεί, να διορθώσει ή 
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να απορρίψει τους λογαριασµούς µετά από κατ’ αντιµωλία αντιπαράθεση και να διαπιστώσει 

επίσης την µη ή εκπρόθεσµη κατάθεση τους. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ύψους 

εκλογικών δαπανών, προσδιορίζει το επιστρεφόµενο ποσό στο κράτος (αρ. 52 παρ. 15 

Εκλογ.Κ) .          

 Η CNCCFP τελεί και επικουρικό ρόλο στην επιβολή των κυρώσεων στους 

παραβάτες
591. Σχετικά µε τις διοικητικές κυρώσεις, παραπέµπει την υπόθεση στον Εκλογικό 

∆ικαστή, όταν ο ισολογισµός απορριφθεί, δεν έχει κατατεθεί ή κατατέθηκε εκπρόθεσµα ή 

τέλος αποδεικνύεται υπέρβαση του ορίου δαπανών (αρ.118,παρ.3). Αντίστοιχα, 

αποστέλλει στον αρµόδιο Εισαγγελέα το φάκελο όπου αναφέρονται παραβάσεις των άρθρων 

52 παρ.4, 13 και 16 του Εκλογικού Κώδικα (Code électoral)592. Καθώς η ίδια ασκεί αµιγώς 

διοικητικό έλεγχο και στερείται εξουσίας καταναγκασµού593, δύναται να ζητήσει από την 

∆ικαστική Αστυνοµία να προβεί στις απαραίτητες ανακριτικές πράξεις (αρ. 52 παρ.14 

Εκλογ.Κ)  για την άσκηση του έργου της Επιτροπής.     

  Τέλος καταθέτει στη Γραµµατεία της Βουλής την επόµενη χρονιά από τις γενικές  

εκλογές, έκθεση µε τις δράσεις της και χρήσιµες παρατηρήσεις (αρ. 52παρ. 18 Εκλ.Κ) και 

εγγυάται τη δηµοσίευση των εκλογικών λογαριασµών στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης σε 

απλοποιηµένη µορφή (αρ. 52 παρ 12 εδ. 4 Εκλογ.Κ). Για τον έλεγχο των εκλογικών 

οικονοµικών, η  Επιτροπή προσφεύγει σε εισηγητές (υπαλλήλους ή δικαστικούς εν ενεργεία ή 

µη)  επιφορτισµένους µε την πρώτη εισήγηση των φακέλων λόγω του µεγάλου αριθµού των 

εκλογικών ισολογισµών594.  Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος που ασκεί  είναι διοικητικής 

φύσης και συνεπώς οι θέσεις που λαµβάνει η Επιτροπή δεν δεσµεύουν τον δικαστή 595, ενώ 

οι αποφάσεις της υπόκεινται σε διοικητική προσφυγή (recours gracieux) ενώπιον της ίδιας 

και προσφυγή ενώπιον του εκλογικού δικαστή για την εκλογιµότητα υποψηφίου. Προσφυγή 

προβλέπεται και ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας σχετικά µε το ύψος της 

χορηγούµενης σε υποψήφιο αποζηµίωσης (απαραίτητη η συνδροµή δικηγόρου)596. 

 Κατά την γαλλική θεωρία597, ο ελεγκτικός µηχανισµός στη Γαλλία σίγουρα δεν 

δύναται να εξαλείψει τις κρυφές και παράνοµες χρηµατοδοτήσεις, µπορεί όµως σε 

συνδυασµό µε την αυξηµένη κρατική χρηµατοδότηση και τα όρια δαπανών να τις 

περιθωριοποιήσει. Στα αρνητικά του ελέγχου περιλαµβάνονται, η µη διάθεση στην CNCCFP 
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των απαραίτητων µέσων να προβαίνει σε ενδελεχέστερες έρευνες, ενώ όπως προτείνει και η 

ίδια πρέπει να διευρυνθεί η περίµετρος ελέγχου και πιστοποίησης σε όλα τα κοµµατικά 

παραρτήµατα, ακόµη και τα µικρότερα598. ∆υσλειτουργία  προκαλούν και οι  στενές 

προθεσµίες  εντός των οποίων πρέπει να γίνουν οι έλεγχοι599 που όπως σηµειώνει το Conseil 

d’ Etat 600 δε προσιδιάζουν στη φύση της Επιτροπής ως Α.∆.Α.  

Συνοπτικά για τον έλεγχο των  οικονοµικών των ευρωπαϊκών πολιτικών 

κοµµάτων, αυτός ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατ’ εφαρµογή  δηµοσιονοµικού 

κανονισµού και των εκτελεστικών του διατάξεων (αρ. 9 παρ. 3). Το χρηµατοδοτούµενο από 

την Ένωση  κόµµα υποχρεούται κατά (αρ. 9 παρ. 5)601 να προσκοµίζει στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο, κατόπιν αίτησης του, κάθε έγγραφο ή πληροφορία που κρίνεται απαραίτητη602, ενώ 

εάν τα πολιτικά κόµµατα σε ευρωπαϊκό επίπεδο πραγµατοποιούν δαπάνες από κοινού µε 

εθνικά πολιτικά κόµµατα και άλλες οργανώσεις,  τα αποδεικτικά των δαπανών των πολιτικών 

κοµµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθίστανται προσπελάσιµα στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Ετήσιος έλεγχος ασκείται και από ανεξάρτητο και εξωτερικό ελεγκτή,  η πιστοποίηση του 

οποίου (και όχι πλήρης αναφορά603), διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εντός 6 

µηνών από το τέλος του οικονοµικού έτους το οποίο αφορά (αρ.9 παρ.3 εδ 2). Ζήτηµα 

γεννάται για τις εγγυήσεις «ανεξαρτησίας» των εξωτερικών ελεγκτών ελλείψει  ειδικής 

πρόβλεψης στον Κανονισµό
604. Συνολικά ο έλεγχος των ΕΠΚ χαρακτηρίζεται ως 

ανεπαρκής
605 
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Ζ. Το καθεστώς των κυρώσεων για οικονοµικές παραβάσεις 

κοµµάτων και υποψηφίων 

 

Αναγκαίο συµπλήρωµα για την αρχή της διαφάνειας, που διέπει τον έλεγχο των 

κοµµατικών οικονοµικών, αποτελεί η επιβολή κυρώσεων606. Ήδη, από το προηγούµενο 

νοµοθετικό καθεστώς (ν. 2429/1996) επιδιώχθηκε να επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις στα 

κόµµατα σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του, «ώστε να ασκούν τον αποτρεπτικό 

τους έλεγχο» (εισηγητική έκθεση), µολονότι η σηµαντικότερη κύρωση είναι η πολιτική και 

επιβάλλεται από τους πολίτες µέσω των εκλογών607. Άλλωστε, όπως υπογραµµίζει ο Θ. 

Ξηρός
608, «η διεθνής εµπειρία έχει καταδείξει ότι ο ασφυκτικός εναγκαλισµός πολιτικής και 

συµφερόντων χαλαρώνει όχι µε τον κολασµό αλλά µε την οργάνωση αποτελεσµατικών 

διαδικασιών ελέγχου». 

Σχετικά µε την συνταγµατική πρόβλεψη των κυρώσεων, το άρθρο 29 παρ. 2 Σ 

προβλέπει µόνο την έκπτωση από το βουλευτικό αξίωµα για υπέρβαση του ορίου εκλογικών 

δαπανών και παραβάσεις σχετικά µε την προβολή.   

 Κατά την G.R.E.C.O609,  οι προβλεπόµενες κυρώσεις ανταποκρίνονται µεν στη 

Ευρωπαϊκή Σύσταση, όµως στη πράξη δεν εφαρµόζονται, ενώ σηµαντικό εµπόδιο συνιστά η 

βουλευτική ασυλία. Όπως σηµειώνεται610, η  µεταβατική διάταξη του άρθρου 32  του νόµου 

σύµφωνα µε την οποία απαλλάσσονται τα κόµµατα και οι υποψήφιοι βουλευτές από τις 

κυρώσεις των αρ. 22-23 του προηγούµενου ν. 2429/1996 για παραβάσεις που τελέστηκαν 

πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3023/2002  «είναι ενδεικτική του προσχηµατικού χαρακτήρα του 

όλου νοµοθετήµατος». 

Με τα άρθρα 23 έως 27 του ισχύοντος νόµου προβλέπονται  αυστηρές διοικητικές 

και ποινικές κυρώσεις για τους υποψήφιους βουλευτές και τρίτους και διοικητικές σε 

κόµµατα και συνασπισµούς. Πρέπει, όµως να επισηµανθεί, ότι το σχετικό κεφάλαιο του 

ισχύοντος νόµου δεν περιλαµβάνει όλες τις κυρώσεις του και συγκεκριµένα τις ήδη 

υπάρχουσες στον προηγούµενο νόµο του 1996. Ο νοµοθέτης τις διατήρησε στον ισχύοντα 

νόµο, χωρίς να τις εντάξει στο οικείο κεφάλαιο και ειδικότερα στο άρθρο 27.  Όπως θα 

δούµε, η παράλειψη αυτή συστηµατοποίησης των ρυθµίσεων, είναι ένα ακόµη τρωτό σηµείο 

του νόµου, αναφορικά µε τη συνοχή του. 
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 Αναλυτικότερα, οι  διοικητικές  κυρώσεις που  επιβάλλονται στα κόµµατα είναι 

οικονοµικής φύσης (παρακράτηση της κρατικής χρηµατοδότησης ή επιβολή προστίµου) . Για 

τους υποψηφίους βουλευτές προβλέπεται η sui generis κύρωση της έκπτωσης από το 

βουλευτικό αξίωµα611. Οι ποινικές κυρώσεις αφορούν φυσικά πρόσωπα, τρίτους και 

υποψήφιους βουλευτές. 

Στο άρθρο 23 προβλέπονται οι γενικές προϋποθέσεις για την επιβολή των κυρώσεων 

σε κόµµατα, συνασπισµούς και υποψηφίους (παρ .1) στις περιπτώσεις παραβίασης επιµέρους 

διατάξεων του νόµου. Σύµφωνα µε την παρ. 2 α του άρθρου 23, προβλέπεται η κοινοποίηση 

αντιγράφου της έκθεσης της Επιτροπής Ελέγχου µε δικαστικό επιµελητή στα αρµόδια 

όργανα του κόµµατος, κατ` άρθρο 15, ή στους υποψήφιους βουλευτές, µε την οποία 

προτείνεται η διαβίβαση του φακέλου στο Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο, κατ` άρθρο 26 του 

νόµου αυτού, ή η επιβολή κυρώσεων σε βάρος κοµµάτων ή συνασπισµών καθώς και 

υποψήφιων βουλευτών. Με το β΄ εδάφιο της παρ.2 του αρ.23, δίδεται στους 

«εγκαλούµενους» υποψηφίους και τα κόµµατα (µέσω των οργάνων τους) η δυνατότητα να 

υποβάλουν, εντός αποκλειστικής προθεσµίας 15 ηµερών από την κοινοποίηση της εκθέσεως, 

παρατηρήσεις για αντίκρουση του περιεχοµένου της. Η  Επιτροπή Ελέγχου, αφού τις 

εξετάσει, υποβάλλει την τελική της έκθεση στον Πρόεδρο του Ανωτάτου Ειδικού 

∆ικαστηρίου, εφόσον διαπιστώνεται παράβαση που µπορεί να οδηγήσει σε έκπτωση από το 

βουλευτικό αξίωµα ή στον Πρόεδρο της Βουλής, εφόσον προτείνεται επιβολή κυρώσεων (αρ. 

23 παρ. 2 γ).  

 Σηµαντική είναι η εγγυητική ρύθµιση για κόµµατα και υποψηφίους της παρ. 3 του 

άρθρου 23 που προβλέπει την επιβολή των κυρώσεων µε  αιτιολογηµένη απόφαση του 

Προέδρου της Βουλής εκδιδόµενη εντός 15 ηµερών από την υποβολή της τελικής έκθεσης 

της Επιτροπής Ελέγχου. Επιβάλλεται ακόµη  δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως και κοινοποίηση της στον παραβάτη και στον Υπουργό Εσωτερικών, 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 

 Βάσει της παρ. 4 του άρθρου 23, το επιβαλλόµενο πρόστιµο σε κόµµατα και 

συνασπισµούς εισπράττεται µε παρακράτηση του ποσού από τη χρηµατοδότηση του 

επόµενου έτους, ενώ το πρόστιµο στα λοιπά κόµµατα και τους υποψήφιους βουλευτές 

εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων 

(Κ.Ε.∆.Ε.). Μολονότι, δεν αποσαφηνίζεται, αλλά συνάγεται ερµηνευτικά,  ως 

χρηµατοδότηση ο νοµοθέτης εννοεί την κρατική και «λοιπά» κόµµατα είναι όσα δεν την 

λαµβάνουν. Να σηµειωθεί ότι και σε αυτό το ζήτηµα οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του 
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ρυθµίζονται κανονιστικά από τη ∆ιοίκηση κατ’ εξουσιοδότηση του νόµου (αρ. 23 παρ. 6) 612. 

Από δικονοµική πλευρά, κατά το νόµο(αρ.23παρ. 5) οι  προβλεπόµενες κυρώσεις συνιστούν 

διαφορές ουσίας, εισάγονται µε το ένδικο βοήθηµα διοικητικής προσφυγής στο Σ.τ.Ε,  

εκδικαζόµενες σε πρώτο και τελευταίο βαθµό. 

  

 Στη Γερµανία προβλέπονται ποινικές (και από τον γερµανικό Ποινικό Κώδικα) και 

χρηµατικές κυρώσεις613. 

 

Στη Γαλλία προβλέπονται ποινικές, διοικητικές και φορολογικές κυρώσεις στους 

οικονοµικούς αντιπροσώπους, στους χρηµατοδότες και στα ίδια τα κόµµατα614. Όσον αφορά 

τις ποινικές εφαρµόζονται και αυτές του Ποινικού Κώδικα615. 

 

Ζ. 1. Οι κυρώσεις σε βάρος των πολιτικών κοµµάτων 

 

  Για τα πολιτικά κόµµατα δεν προβλέπονται ποινικές κυρώσεις, όπως δεν 

προβλέπονται γενικά για τα  νοµικά πρόσωπα στο ελληνικό δίκαιο.  Η βασική  (διοικητική) 

κύρωση στα κόµµατα είναι το χρηµατικό πρόστιµο, ενώ για βαρύτερες παραβάσεις δεν 

αποκλείεται και η στέρηση της κρατικής χρηµατοδότησης. Το ανώτατο ύψος του προστίµου 

υπολογίζεται αναλογικά προς το ύψος της κρατικής χρηµατοδότησης, ενώ για όσα δεν 

λαµβάνουν, προβλέπονται χρηµατικά πρόστιµα µε ανώτατο ύψος. Ζήτηµα ίσης και δίκαιης 

µεταχείρισης των κόµµατων, κρατικά ενισχυόµενων και µη, τίθεται, όταν για τα πρώτα η 

προβλεπόµενη κύρωση θίγει µόνο το σκέλος της κρατικής και µάλιστα µόνο κατά αναλογικά 

διαµορφούµενο ανώτατο ποσό. Αντίθετα, στα µη κρατικά ενισχυόµενα κόµµατα η κύρωση 

αναγκαστικά θίγει την µία και µοναδική πηγή της περιουσίας, κατά τεκµήριο ισχνότερη των 

κοινοβουλευτικών και κρατικά ενισχυόµενων ανταγωνιστών τους, και µε σταθερά 

διαµορφωµένο ύψος κατά περίπτωση παράβασης, και όχι κατά ποσοστό της συνολικής 

περιουσίας.  Κατά το 24 παρ.5,σε περίπτωση που ένα κόµµα έχει λάβει µόνο εκλογική και 

όχι τακτική χρηµατοδότηση (π.χ όταν διενεργούνται εκλογές για δεύτερη φορά σε µικρό 

χρονικό διάστηµα, οπότε τα κόµµατα µε βάση τα αποτελέσµατα των πρώτων εκλογών 
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λαµβάνουν εκλογική χρηµατοδότηση για να συµµετέχουν στις δεύτερες), ο υπολογισµός των 

προστίµων των παρ. 1 έως 4 του αρ. 24 γίνεται σε αυτήν την εκλογική χρηµατοδότηση. 

  Οι περισσότερες κυρώσεις προς τα κόµµατα αφορούν σε παραβάσεις σχετικά µε 

τους οικονοµικούς πόρους, µε εξαίρεση το  υψηλό (40%) πρόστιµο της 1 του αρ. 24616 που 

αφορά στην υπέρβαση του τηλεοπτικού  χρόνου,  αποτιµητού σε χρήµα, αλλά και τα 

µικρότερα πρόστιµα της παρ. 8 όπου τιµωρείται η παράνοµη προεκλογική (απλή) 

προβολή
617 και της παρ. 9 για την παράνοµη ραδιοτηλεοπτική προεκλογική προβολή (µε 

ευθύνη) των κοµµάτων618. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις προστίµων, παρατηρούµε  µία  

δυσαναλογία των επιβαλλόµενων προστίµων ειδικά στα µη κρατικά χρηµατοδοτούµενα 

κόµµατα, αφού αυτά και για τις δύο παραβάσεις  ενδέχεται να πληρώσουν το ίδιο πρόστιµο, 

ενώ για τα κρατικά χρηµατοδοτούµενα κόµµατα το ύψος του προστίµου διαφοροποιείται 

αισθητά.         

 Σχετικά µε τις κυρώσεις για οικονοµικές παραβάσεις, η αυστηρότερη κύρωση σε 

κόµµα αναµφισβήτητα είναι η πλήρης στέρηση της κρατικής (τακτικής) χρηµατοδότησης 

του επόµενου έτους, εφόσον βέβαια την δικαιούται. Η κύρωση προβλέπεται στην παρ. 6 του 

24 και αφορά στην υπέρβαση κατά µιση φορά (50%) του ορίου των εκλογικών δαπανών, 

ενώ επιβάλλεται σωρευτικά µε το προβλεπόµενο πρόστιµο, το οποίο ανέρχεται στο διπλάσιο 

του ποσού της υπέρβασης. Σε απλή υπέρβαση του ορίου επιβάλλεται µόνο πρόστιµο επί δύο 

του ποσού της υπέρβασης.  ∆ικαιότερα πάντως αποτελέσµατα, ως κύρωση µε µεγαλύτερη 

χρονική εγγύτητα, θα ήταν αυτή που θα στερούσε την τρέχουσα τακτική χρηµατοδότηση από 

τους εν λόγω παραβάτες (θα την αναζητούσε πλήρως πίσω)  και θα τους έδινε µία 

«µειωµένη» ευκαιρία στον επόµενο εκλογικό και κοινοβουλευτικό αγώνα αλλά θα τους 

τιµωρούσε για τον τρέχοντα. Η στέρηση της επόµενης κρατικής ενίσχυσης δεν λειτουργεί ως 

αντιστάθµισµα, όταν κάποιος έχει καταφέρει να καταλάβει ή να διατηρήσει αθέµιτα,  

προνοµιακή θέση στον κοµµατικό ανταγωνισµό.  

 Η επόµενη στην κλίµακα αυστηρότητας  ποινή προβλέπεται στην παρ 4. του αρ.24 

και καλείται να εγγυηθεί τον αποκλεισµό συγκεκριµένων πηγών, αθέµιτων κατά νοµοθετική 

κρίση, χρηµατοδότησης. Αναλυτικότερα, τα κόµµατα που χρηµατοδοτούνται ή δέχονται κάθε 

είδους παροχή από απαγορευµένα δια τούτο, κατά την παρ. 1 του άρθρου 7 του οικείου 

νόµου,   πρόσωπα  (αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού 

δικαίου, Ο.Τ.Α κάθε βαθµού, φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ή εκδότες έντυπων ή 
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ραδιοτηλεοπτικών Μ.Μ.Ε πανελλαδικής ή τοπικής εµβέλειας) τιµωρούνται µε πρόστιµο 

µέχρι το 50% της τελευταίας κάθε φορά καταβληθείσας σε αυτά τακτικής 

χρηµατοδότησης (αρ. 24 παρ. 4 εδ. α΄). Σε περίπτωση κόµµατος µη χρηµατοδοτούµενου 

κρατικά το πρόστιµο κυµαίνεται µέχρι 150.000 ευρώ (αρ. 24 παρ. 4 εδ. β΄). Εφαρµογή 

βρίσκει και η παρ.5 του νόµου, άρα το πρόστιµο σε κόµµατα και συνασπισµούς που 

λαµβάνουν µόνον εκλογική χρηµατοδότηση  υπολογίζεται µε βάση  αυτή (αρ. 24 παρ. 5). 

Με κριτήριο τις κυρώσεις παρατηρούµε, ότι ο νοµοθέτης έχει κρίνει την  παράβαση 

σχετικά µε την υπέρβαση του ορίου  χρηµατοδότησης από το ίδιο πρόσωπο λιγότερο 

σοβαρές. Κατά την παρ 7 του αρ.24, κόµµα ή συνασπισµός που δέχεται χρηµατοδότηση άνω 

των 15.000€  από το ίδιο πρόσωπο ετησίως (κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 8), 

τιµωρείται µε πρόστιµο µέχρι το 20% της τελευταίας κάθε φορά καταβληθείσας σε αυτό 

τακτικής χρηµατοδότησης ή µέχρι 75.000€, αν δε δικαιούται τέτοιας (αρ. 24 παρ. 7).  

Για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις, εξεταστέο το ενδεχόµενο συρρέουσας εφαρµογής 

τους. Με την πρώτη κύρωση ο νοµοθέτης αποβλέπει στην πάταξη της διαπλοκής κοµµάτων 

και πολιτικών, µε φορείς οικονοµικής, δηµοσιογραφικής και διοικητικής εξουσίας. Από την 

άλλη, µε την δεύτερη κύρωση για την αποδοχή ποσών από το κόµµα, καθ’ υπέρβαση του 

προβλεπόµενου, ο νοµοθέτης επιδιώκει να περιορίσει την κοµµατική υπερχρηµατοδότηση 

από φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο  δεν είναι σαφές αν στην κύρωση της παραγράφου 7 για την 

παράβαση άρθρου 8 µε τον όρο πρόσωπα θεωρούνται µόνο όσα δεν απαγορεύονται. 

Με άλλη διατύπωση, στην περίπτωση για παράδειγµα που ένα κόµµα αποδεχτεί 

χρηµατοδότηση από αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο σε ποσό που υπερβαίνει το προβλεπόµενο 

στο νόµο όριο, ποια από τις δύο κυρώσεις επιβάλλεται;  Με µία πρώτη ανάγνωση, η 

απάντηση θα ήταν ότι η εφαρµογή της κύρωσης σχετικά µε τη αποδοχή χρηµατοδότησης από 

απαγορευµένα πρόσωπα αρκεί από την στιγµή που η εν λόγω κύρωση προβλέπει το διπλάσιο 

πρόστιµο από την άλλη που αφορά αποδοχή ποσών καθ’ υπέρβαση του ορίου. Αυτή όµως η 

λύση, µάλλον θα αντιµετώπιζε ανισότιµα τα κόµµατα, στην περίπτωση που ένα κόµµα 

λάµβανε ποσό από αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή µία Α.Ε της τάξης των 15.000€, και ένα 

άλλο από τις ίδιες κατηγορίες προσώπων αποδεχόταν 20.000€ (5.000€ παραπάνω από το 

όριο).  Με την απορρόφηση της ελαφρύτερης κύρωσης από την βαρύτερη, και στα δύο 

κόµµατα το ανώτατο ύψος του προστίµου το 50% της λαµβανόµενης κρατικής 

χρηµατοδότησης ή τις 150.000€, στην ουσία η υπέρβαση του ορίου από το ένα κόµµα µένει 

ατιµώρητη, εκπέµποντας το αντίστοιχο µήνυµα. «Αν προτίθεσθε να λάβετε ποσά από 

απαγορευµένα πρόσωπα, ας είναι πάνω από το όριο!»  Η ορθότερη και δικαιότερη λύση 

λοιπόν είναι η πρόσθεση των δύο ανώτατων ποσοστών και ποσών αντίστοιχα, δηλαδή η 

δυνατότητα του κυρωτικού οργάνου να επιβάλλει πρόστιµο ακόµη και στο 70% της κρατικής 

χρηµατοδότησης ή 225.000€, όταν λαµβάνουν χώρα και οι δύο παραβάσεις. 
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Ελαφρύτερες κυρώσεις προβλέπονται για παραβάσεις σχετικά µε τη δηµοσιότητα 

στο πλαίσιο της οικονοµικής διαχείρισης µόνο όµως στα κόµµατα που λαµβάνουν τακτική 

ή/και εκλογική χρηµατοδότηση.  Αναλυτικότερα, µε πρόστιµο µέχρι το 10% της τελευταίας 

κάθε φορά καταβληθείσας σε αυτό, τακτικής ή, αντίστοιχα, εκλογικής χρηµατοδότησης 

τιµωρείται, κατά την παρ. 3 του αρ.24, η ελλιπής ή αντικανονική τήρηση και ενηµέρωση 

του βιβλίου εσόδων-δαπανών, του ισολογισµού ή της ειδικής έκθεσης εκλογικών εσόδων και 

δαπανών. Με πρόστιµο ίσο µε το 5% της τελευταίας κάθε φορά καταβληθείσας, στο κόµµα 

ή το συνασπισµό, τακτικής ή, αντίστοιχα, εκλογικής χρηµατοδότησης τιµωρείται η µη 

εµπρόθεσµη δηµοσίευση του ετήσιου ισολογισµού, καθώς και της ειδικής έκθεσης 

εκλογικών εσόδων και δαπανών κόµµατος ή συνασπισµού (αρ. 24 παρ. 2).  

Στη Γερµανία, σύµφωνα µε το άρθρο 31α του PG, εάν το ύψος των δηλούµενων 

εισφορών από το κόµµα, καθοριστικό και για το ύψος της κρατικής χρηµατοδότησης, είναι 

ανακριβές, συνεπώς και η κρατική χρηµατοδότηση µεγαλύτερη, η τελευταία είναι άκυρη 

κατά το υπερβάλλον και απαιτείται η επιστροφή του. Ανάλογα µε την περίπτωση µπορεί να 

συµψηφισθεί µε την επόµενη χρηµατοδότηση. Έτσι, εάν το κόµµα διορθώσει τις ανακρίβειες 

προηγούµενων ετών µε δήλωση λιγότερων ποσών στον επόµενο ισολογισµό, το ανακριβώς 

δηλωθέν ποσό της προηγούµενης χρονιάς δεν θα θεωρηθεί άκυρο και θα καταβληθεί 

µικρότερη χρηµατοδότηση την επόµενη χρονιά. Στην περίπτωση αυτή η διαφορά ωφελεί τα 

υπόλοιπα κρατικά χρηµατοδοτούµενα κόµµατα, καθώς τα ποσά τους παραµένουν 

αµετάβλητα (παρ.4 αρ.31α). 

Κατά το αρ.31β, εάν οι προβλεπόµενοι κατά το αρ.23α. έλεγχοι διαπιστώσουν 

σφάλµα στον κοµµατικό λογαριασµό, επιβάλλεται στα κόµµατα πρόστιµο διπλάσιο ύψους 

του ανακριβώς δηλωµένου ποσού.  Αν οι ανακρίβειες αφορούν στην ακίνητη περιουσία, σε 

επενδύσεις σε επιχειρήσεις, στη δήλωση ενεργητικού και παθητικού ή στις σχετικές 

επεξηγητικές παρατηρήσεις, το πρόστιµο ανέρχεται στο 10% των στοιχείων που δεν 

δηλώθηκαν ή δηλώθηκαν ανακριβώς (εδ.β του 31β). Κατά το αρ. 23β  τα κόµµατα 

απαλλάσσονται των κυρώσεων, εάν αναφέρουν τις ανακρίβειες του ισολογισµού γραπτά και 

χωρίς καθυστέρηση στον πρόεδρο της Γερµανικής Βουλής, προτού τα ανακριβή στοιχεία 

δηµοσιοποιηθούν ή γνωστοποιηθούν στον Πρόεδρο της Βουλής µέσω άλλης διαδικασίας, και 

στη συνέχεια βέβαια τα διορθώσουν. 

Κατά το αρ 31γ παρ 1, για την παράβαση της υποχρέωσης δηµοσίευσης του αρ. 25 

παρ 3, δηλαδή δηµοσίευσης του ονόµατος, της διεύθυνσης του δωρητή καθώς και του 

ακριβούς ποσού, σε περιπτώσεις δωρεών ή εισφορών από βουλευτές άνω των 10.000€ κατ’ 

έτος, επιβάλλεται πρόστιµο στο διπλάσιο του αποκρυπτόµενου ποσού. Η κύρωση δεν 

επιβάλλεται εάν αναφερθεί η παράβαση στον Πρόεδρο της Βουλής όπως προηγούµενα. Το 
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ίδιο ισχύει και για την υποχρέωση δηµοσίευσης δωρεών άνω των 50.000€ οι οποίες πρέπει να 

δηµοσιευθούν από την Γερµανική Βουλή (αρ. 25 παρ 3 περ β). Για την παράβαση του αρ. 25 

παρ 1 περ.2 του νόµου που ορίζει ότι η δωρεές σε µετρητά γίνονται µόνο µέχρι τα 1000€, δεν 

προβλέπεται κάποια κύρωση στο αρ. 31c καθώς εκείνο αποβλέπει στην πάταξη των 

παράνοµων δωρεών της παρ 2 αρ. 25 619. Όµως, οι δωρεές σε µετρητά άνω των 1000€ δεν 

θεωρούνται νόµιµα κτηθείσες και απλώς δεν συνυπολογίζονται για τον καθορισµό της 

κρατικής χρηµατοδότησης κατά το αρ.18 παρ.3 περ.3. Επιπλέον δεν µπορούν να 

ενσωµατωθούν στις εισφορές στο ισολογισµό σύµφωνα µε το αρ.24 παρ 8.  Στην αντίθετη 

περίπτωση, εφαρµόζονται οι διατάξεις για την ακύρωση και επιστροφή της κρατικής 

χρηµατοδότησης κατά αρ. 31a και 31b. 

Στην περίπτωση παράνοµης αποδοχής δωρεών κατά το αρ. 25 παρ. 2 του νόµου και 

παράλειψης αναφοράς τους στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου (αρ.25 παρ 4), επιβάλλεται στο 

κόµµα πρόστιµο τρείς φορές το παράνοµα ληφθέν ποσό (αρ.31c παρ. 1). Η απαλλαγή των 

κοµµάτων από τις κυρώσεις υπό τις προϋποθέσεις του αρ. 23b. αφορά µόνο στην ανακριβή 

παρουσίαση του ισολογισµού  και όχι στην αποδοχή παράνοµων δωρεών620. 

 

Στη Γαλλία προβλέπεται η απώλεια της κρατικής ενίσχυσης στο άρθρο 11 παρ. 8 

του νόµου στην περίπτωση που το κόµµα έλαβε δωρεές εκτός του διαύλου του  εγκεκριµένου 

οικονοµικού αντιπροσώπου (φυσικό πρόσωπο ή ένωση) και σύµφωνα µε το αρ.11 παρ. 7 εδ. 1 

και 2  όταν δεν  παρουσίασε τα οικονοµικά στοιχεία του µε τους κατάλληλους τύπους και 

στις προβλεπόµενες προθεσµίες621. Σύµφωνα και µε τα δύο άρθρα, η απώλεια της 

χρηµατοδότησης αφορά στην επόµενη χρονιά και όχι στην τρέχουσα. ∆εν προβλέπεται 

αποζηµίωση του κράτους, ήτοι επιστροφή των παρανόµως κτηθέντων ποσών από το κόµµα 

παρά τις συστάσεις της CNCCFP 622. Η σχετική κύρωση χαρακτηρίζεται623 λόγω της 

προαναφερθείσας πρόβλεψης ελαφριά και ανέξοδη ειδικά όταν το κόµµα µπορεί να λάβει 

χρηµατοδότηση εκ νέου τις επόµενες χρονιές συµµορφούµενο στο εξής µε το νόµο.       

 Επιπρόσθετα, προβλέπονται κυρώσεις στο άρθρο 10 του νόµου που αφορούν στην 

αναστολή προνοµίων για το κόµµα όπως η µη εφαρµογή των ρυθµίσεων σχετικά µε τις 

δαπάνες, η απουσία του ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο κ.α, η εφαρµογή των οποίων 

είναι σπανιότατη624, καθώς αποφασίζει η CNCCFP.  Η κύρωση µε το µεγαλύτερο ενδιαφέρον 

                                                           
619

  German Bundestag, State funding of political parties in Germany,   σ.  7  
620

   Ibid,    σ.  8  

 
621

  N. Tolini, Le financement des partis politiques, 2007,σ. 292 -293  και  Y .Poirmeur / D. Rosenberg. Droit des partis politiques, 

2008,  σ. 300 
622

  N. Tolini, Le financement des partis politiques, 2007, σ.  292 -293 

623
   Y .Poirmeur / D. Rosenberg, Droit des partis politiques, 2008, σ.301 

624
  N. Tolini, Le financement des partis politiques, 2007,σ.293 
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είναι η ποινική
625. Ποινική ευθύνη των πολιτικών κοµµάτων προβλέπεται, όπως γενικά για 

τα νοµικά πρόσωπα (µε εξαίρεση το κράτος) στο 121 παρ 2 εδ. 1 του γαλλικού Ποινικού 

Κώδικα. Πιο συγκεκριµένα, το εν λόγω άρθρο προβλέπει και την ποινική ευθύνη των 

νοµικών προσώπων για άδικες πράξεις τελεσθείσες για λογαριασµό τους από τα όργανα και 

τους αντιπροσώπους τους626, ενώ η ποινή είναι φυσικά χρηµατική ή η αναστολή, παύση 

λειτουργίας και η κατάσχεση627. Πρόκειται για ένα τεκµήριο σύνδεσης των τελούµενων 

άδικων πράξεων των οργάνων του νοµικού προσώπου µε το νοµικό πρόσωπο, ακόµη κι όταν 

αυτές είναι άσχετες µε τις καταστατικές δραστηριότητες628. Κατά τη γαλλική θεωρία629, 

ειδικά οι ποινές, της κατάσχεσης και της απαγόρευσης λειτουργίας νοµικών προσώπων, 

εφαρµοζόµενες στα κόµµατα είναι αµφίβολης συνταγµατικότητας καθώς εξισώνονται µε 

διάλυση κόµµατος.          

 Το σύστηµα των κυρώσεων του Ευρωπαϊκού Κανονισµού χαρακτηρίζεται 

ελλειµµατικό
630 και αντίθετο προς τις γενικές αρχές που έθεσε το Συµβουλίο της Ευρώπης σε 

σχετική σύσταση για αποτελεσµατικές και αναλογικές κυρώσεις631.  Μάλλον δικαιολογηµένα 

καθώς προβλέπεται µόνο η επιστροφή από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα των 

αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών τα στον γενικό προϋπολογισµό της Ένωσης, (αρ. 9 παρ. 

4). Έτσι, ανακριβείς λογαριασµοί και απαγορευµένες δωρεές παραµένουν ατιµώρητες 

 

 

 

Ζ. 2. Οι διοικητικές κυρώσεις σε βάρος των υποψηφίων βουλευτών 

 

Οι διοικητικές κυρώσεις ρυθµίζονται στο άρθρο 25 του ν. 3023/2002. Το χρηµατικό 

πρόστιµο είναι η βασική διοικητική κύρωση και στην περίπτωση των υποψήφιων βουλευτών. 

Το ύψος του προστίµου κλιµακώνεται  και προσδιορίζεται σε ποσοστό προς το ύψος της 

ετήσιας βουλευτικής αποζηµίωσης. 

Ξεκινώντας από τα υψηλοτέρα πρόστιµα, αυτές προβλέπονται για παραβάσεις 

σχετικά µε την προεκλογική προβολή. Έτσι, κατά την παρ. 6 του άρθρου προβλέπεται 

πρόστιµο µέχρι το διπλάσιο της βουλευτικής αποζηµίωσης για την παραβίαση της 

                                                           
625

  N. Tolini, Le financement des partis politiques, 2007,σ.293 και  Y .Poirmeur / D. Rosenberg, Droit des partis politiques, 2008, 

σ.254-255 
626

  Y .Poirmeur / D. Rosenberg. Droit des partis politiques, 2008, σ.254 
627

   Ibid,   σ.256 

628
   Ibid,   σ. 255 

629
   Ibid,  σ. 256 

630
 H.-H. von Arnim/ M. Schurig, The European party financing regulation, 2004, σ. 77 

631
   Ibid,  σ. 78 
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απαγόρευσης πολιτικής διαφήµισης για λογαριασµό των βουλευτών σε οποιοδήποτε 

ραδιοτηλεοπτικό µέσο (άρθρο 12 παρ 1 περ γ). Μικρότερο πρόστιµο,  προβλέπεται στην παρ 

4.του άρθρου 25  για την παράβαση των α και β  περ. της παρ.1 του αρ. 12 σχετικά µε την 

ανάρτηση πανώ κτλ. και τη διακίνηση διαφηµιστικών φυλλαδίων. Το ίδιο ύψος προστίµου, 

µέχρι το ύψος της βουλευτικής αποζηµίωσης, προβλέπεται (παρ. 7 αρ. 25) και για τις 

παραβάσεις αναφορικά µε τα πολιτικά γραφεία632 των υποψηφίων. 

Προχωρώντας στις «οικονοµικές παραβάσεις», παρόµοια µε τα κόµµατα, οι 

υποψήφιοι βουλευτές που δέχθηκαν χρηµατοδότηση ή άλλου είδους παροχή από φορείς ή 

πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 7, (αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 

ή ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α κάθε βαθµού, φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ή εκδότες έντυπων  ή 

ραδιοτηλεοπτικών Μ.Μ.Ε πανελλαδικής ή τοπικής εµβέλειας) τιµωρούνται µε πρόστιµο 

µέχρι το 50% της ετήσιας βουλευτικής αποζηµίωσης (αρ. 25 παρ. 2).  Με πρόστιµο µέχρι το 

20% της ετήσιας βουλευτικής αποζηµίωσης (αρ. 25 παρ. 3) απειλούνται οι υποψήφιοι αν 

δεχθούν χρηµατοδότηση άνω των 3.000€ από το ίδιο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της 

προεκλογικής περιόδου (κατά παράβαση της παρ. 2 του αρ. 8). Για το ζήτηµα της σωρευτικής 

επιβολής των δύο προηγούµενων προστίµων, ισχύουν όσα εκτέθηκαν για τα κόµµατα. 

Όµως ο προβληµατισµός δεν σταµατάει έδω καθώς εµφανίζονται τα προβλήµατα από 

τη µη συστηµατοποιηµένη ρύθµιση των κυρώσεων. Το άρθρο 8 στην παρ 4, επιβάλλει και 

αυτό πρόστιµο µέχρι 30.000€ (όχι αναλογικά προς την βουλευτική αποζηµίωση) για την 

παραβίαση του ορίου χρηµατοδότησης της 2ης παρ. Με λίγα λόγια, είµαστε µπροστά σε µία 

κατάσταση, όπου για την ίδια παράβαση προβλέπονται σωρευτικά δύο ίδιες ποινές, επί της 

ουσίας και σε δύο διαφορετικές διατάξεις του νοµοθετήµατος. 

  Το µικρότερο πρόστιµο, µέχρι το 10% της ετήσιας βουλευτικής αποζηµίωσης (παρ. 

1 του αρ. 25), αφορά στην οικονοµική κακοδιαχείριση από πλευράς βουλευτή, και ειδικότερα 

σε  µη εµπρόθεσµη υποβολή ή ελλιπή ή αντικανονική σύνταξη της, κατά τις παρ. 1 και 2 του 

άρθρου 2,  αναλυτικής κατάστασης εκλογικών εσόδων και δαπανών. 

Αναφορικά µε την υπέρβαση του επιτρεπόµενου ανώτατου ύψους εκλογικών 

δαπανών των υποψηφίων βουλευτών (όπως ορίζουν οι παρ. 1 έως 4 του αρ. 14) ή την 

υπέρβαση του ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών για καταχώριση διαφηµιστικών 

µηνυµάτων στον τύπο (την οποία επιτάσσει η παρ. 5 του άρθρου 14), η παρ. 5 του άρθρου 25 

προβλέπεται  πρόστιµο µέχρι το δεκαπλάσιο της υπέρβασης.  

Ποινικές κυρώσεις επιβάλλονται στους υποψηφίους βουλευτές, όταν εν γνώσει τους 

αποδέχονται χρηµατοδότηση ή άλλες παροχές από τα απαγορευµένα πρόσωπα της παρ 1 του 

                                                           
632

 Αρ. 12 παρ. 1 περ. ε.  ii,  ε.  iii και ε. Iv του νόμου 
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άρθρου 7. Σύµφωνα µε το  αρ. 7 παρ. 3 εδ. β τιµωρούνται µε φυλάκιση έως δύο ετών και 

χρηµατική ποινή τουλάχιστον 30.000€. 

  

Στη Γαλλία οι παραβάσεις των υποψηφίων διαπιστώνονται από την Επιτροπή η 

οποία στη συνέχεια προσφεύγει στο Συνταγµατικό συµβούλιο . Οι ποινές προβλέπονται στον 

Εκλογικό Κώδικα (αρ.118 παρ. 3) και είναι η µη εκλογιµότητα για 1 χρόνο, η ακύρωση της 

εκλογής ή η έκπτωση από το αξίωµα633. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει και σοβαρές ποινικές 

παραβάσεις αποστέλλει τον φάκελο στο ποινικό δικαστήριο. Το άρθρο 113 παρ.1 του 

Εκλογικού Κώδικα προβλέπει ποινές ενός έτους φυλάκισης και χρηµατική µέχρι 3.750€ για 

υπέρβαση του ορίου δαπανών, λήψη παράνοµων ποσών και µη τήρηση των τύπων που 

επιβάλλει ο νόµος634. Τέλος, στην περίπτωση διαπιστωµένης δικαστικά υπέρβασης των 

εκλογικών δαπανών, ο παραβάτης υποχρεούται να επιστρέψει στο κράτος ποσό ίσο της 

υπέρβασης
635. 

 

Ζ. 3. Η έκπτωση από το βουλευτικό αξίωµα 

Η θέσπιση ειδικής διάταξης στο σώµα του Συντάγµατος σχετικά µε το ζήτηµα της 

υπέρβασης του ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ως νέου λόγου έκπτωσης από το 

βουλευτικό αξίωµα κρίνονταν επιβεβληµένη636. Όπως ήδη έχει γίνει αναφορά η έκπτωση από 

το βουλευτικό αξίωµα είναι µία sui generis κύρωση συνταγµατικού επιπέδου. Η έκπτωση 

αυτή για παραβάσεις πέραν των περιοριστικά αναφερόµενων στο άρθρο 100 παρ. 1 του 

Συντάγµατος προβλέφθηκε για πρώτη φορά µε την αναθεώρηση του 2001 στο νέο άρθρο 29 

παρ. 2 εδ. γ΄,  µε το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση στον κοινό νοµοθέτη να καθορίσει τις 

προϋποθέσεις «υπό τις οποίες η παράβαση.. συνιστά λόγο έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωµα 

µε πρωτοβουλία του ειδικού οργάνου του επόµενου εδαφίου». Η ratio της έκπτωσης από το 

βουλευτικό αξίωµα ως κύρωσης προς τους υποψηφίους βουλευτές είναι η αποφυγή της 

δυνατότητας των οικονοµικώς εύρωστων βουλευτών-παραβατών να εξαγοράζουν τη µη 

συµµόρφωσή τους µε αποτέλεσµα να νοθεύονται οι κανόνες του εκλογικού παιχνιδιού 

(Επιστηµονική Έκθεση ν. 3023/2002).  Βέβαια, η έκπτωση πρέπει να προβλέπεται από το 

νόµο «ως έσχατη πολιτική κύρωση» και πάντοτε, κατόπιν σχετικής απόφασης του Α.Ε.∆. του 

άρθρου 100, ως αποκλειστικά αρµόδιου637.    

                                                           
633

  N. Tolini, Le financement des partis politiques, 2007,σ. 318 
634

   Ibid,  σ. 319 
635

   Ibidem 

636
 Θ. Ξηρός, Ζητήματα δικαίου των πολιτικών κομμάτων, 2010, σ. 261 

637
 Ε.Βενιζέλος, Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου, 2008, σ.458 
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Στο άρθρο 26 ορίζονται οι δύο περιπτώσεις  παραβίασης  του νόµου που επισύρουν 

έκπτωση από το βουλευτικό αξίωµα. Η πρώτη περίπτωση αφορά στην παραβίαση της     

σύµφωνα µε την περ. ε. i της παρ. 1 του άρθρου 12 απαγόρευσης, κατά την προεκλογική 

περίοδο,  λειτουργίας εκλογικών κέντρων από υποψηφίους ή από τρίτους (αρ. 26 παρ. 1 
α). 

Η δεύτερη παράβαση (αρ. 26 παρ. 1. β) που επιφέρει έκπτωση από το βουλευτικό αξίωµα 

είναι η υπέρβαση στο διπλάσιο του επιτρεπόµενου ορίου των εκλογικών δαπανών, δηλαδή 

αποτελεί επιβαρυντική περίπτωση του άρθρου 25. παρ 5, για την οποία κατά το νοµοθέτη δεν 

αρκεί το πρόστιµο.  Για την ανωτέρω παράβαση, η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 21, όπως 

καθορίζεται στις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 14, διαβιβάζει το σχετικό φάκελο, µε όλα τα 

αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία, στο Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο του άρθρου 100 του 

Συντάγµατος, το οποίο, µετά από προηγούµενη εκτίµηση του αποδεικτικού υλικού, επιβάλλει 

την κύρωση  (αρ.26 παρ.1). Πάντως, κατά τον Θ. Ξηρό, το µέγεθος της παράβασης δεν έχει 

σηµασία για την επιβολή της έκπτωσης αφού η υπέρβαση, ανεξάρτητα από το ύψος της, 

επιδρά στο εκλογικό αποτέλεσµα638.  

 Από δικονοµικής πλευράς, αρµόδιο δικαστήριο είναι το Ανώτατο Ειδικό 

∆ικαστήριο, ενώ ακολουθείται η διαδικασία του ν. 345/1976, ήτοι του Κώδικα Ανωτάτου 

Ειδικού ∆ικαστηρίου (αρ. 26 παρ. 2). Προϋπόθεση του παραδεκτού άσκησης προσφυγής  

κατά το άρθρο 39 του ν. 345/1976639 είναι η προηγούµενη υποβολή σχετικής γραπτής και 

επώνυµης καταγγελίας στην Τοπική Επιτροπή ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων της 

παραγράφου 9 του άρθρου 21 του νόµου. 

Στη Γάλλια νοµολογιακή αντιπαράθεση  υπάρχει για την αυτόµατη επέλευση της 

κύρωσης της µη εκλογιµότητας στους εκλεγµένους που τέλεσαν ποινικά αδικήµατα σχετικά 

µε τα οικονοµικά των κοµµάτων όπως προβλέπεται στον Εκλογικό Κώδικα640 και 

συγκεκριµένα για την συνταγµατικότητα και την αναγκαιότητα της. Για την έκπτωση από το 

αξίωµα δεν απαιτείται προσφυγή641. 

 

Ζ. 4. ∆ιοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε βάρος τρίτων 

 Στο άρθρο 27 προβλέπονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε βάρος 

τρίτων. Ως τρίτοι πρέπει θεωρούνται όλα τα φυσικά πρόσωπα, πέραν κοµµάτων, 

                                                           
638

Θ. Ξηρός, Ζητήματα δικαίου των πολιτικών κομμάτων, 2010, σ. 309, 364 

639
 Το Ειδικόν Δικαστήριον αποφαίνεται επί αμφισβητήσεων, αναφερομένων εις την έκπτωσιν βουλευτών, εις τας υπό των 

άρθρων 55 παρ. 2 και 57 του Συντάγματος προβλεπομένας περιπτώσεις, κατ' αίτησιν: α) παντός βουλευτού, 

συμπεριλαμβανομένου και εκείνου διά τον οποίον εδημιουργήθη η αμφισβήτησις, β) του δικαιουμένου να καταλάβη την, 

συνεπεία της εκπτώσεως του βουλευτού, κενουμένην βουλευτικήν έδραν και γ) παντός εκλογέως εγγεγραμμένου εις τους 

εκλογικούς καταλόγους της εκλογικής περιφερείας εις την οποίαν εξελέγη ο περί ου η αμφισβήτησις βουλευτής. 

640
 N. Tolini, Le financement des partis politiques, 2007,σ. 297-302 
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  Ibid,  σ.318 
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συνασπισµών και υποψηφίων. Να σηµειωθεί ότι στο σχετικό άρθρο προβλέπονται κυρώσεις 

για παραβάσεις σχετικά την προβολή των κοµµάτων και όχι την οικονοµική διαχείριση από 

τα κόµµατα. Έτσι στο άρθρο 27 παρ. 1 οι τρίτοι που παραβιάζουν τις διατάξεις των 

περιπτώσεων α’ και β’   των παραγράφων 1 των άρθρων 11 και 12 τιµωρούνται σύµφωνα µε 

το άρθρο 458Π.Κ, δηλαδή για το πταίσµα των παραβάσεων διοικητικών διατάξεων µε ποινή 

προστίµου
642. 

 Ειδικότερα, κυρώσεις επιβάλλονται για την παραβίαση των όρων προβολής 

κοµµάτων και υποψηφίων από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης 

λήψης ή συνδροµητικούς, σύµφωνα µε τις  παρ. 1 και 2 του άρθρου 10, της περ. β’της παρ 1 

του άρθρου 11 και  περ γ’ παρ. 1 καθώς και περ’γ παρ 2 του αρ. 12 . 

 Σύµφωνα µε τη 2η  παρ. του 27 η παραβίαση των ανωτέρω διατάξεων καθώς και 

της εκδιδόµενης, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 30 του νόµου, κοινής 

υπουργικής απόφασης, θεωρούνται παραβιάσεις της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας και 

εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2328/1995 και της παρ. 1 του 

άρθρου 12 του Ν. 2644/1998. Επιπρόσθετα, οι παραβάσεις αυτές συνιστούν και ποινικά 

αδικήµατα ( παρ. 2 εδ. β΄),  για τα οποία οι νόµιµοι εκπρόσωποι των ανωτέρω σταθµών 

τιµωρούνται, σωρευτικά µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους (αρ. 27).    

 ∆ιοικητικό πρόστιµο 15.000€ επιβαλλόµενο µε  Κ.Υ.Α  προβλέπεται στην παρ.3 

του αρ. 27 και για τον ιδιοκτήτη του εντύπου που παραβίασε (αυτοτελώς µε κάθε  παράβαση) 

την απαγόρευση για διακίνηση ένθετων πολιτικής διαφήµισης (περ. β παρ 1. αρ. 12) και για 

προεκλογική δηµοσιοποίηση του περιεχοµένου των καταγγελιών (περ δ παρ 9 αρ. 21). Ποινή 

φυλάκισης τουλάχιστον 6 µηνών προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου για δηµάρχους και 

προέδρους κοινοτήτων που δεν προβαίνουν στην απορρύπανση των χώρων από προεκλογικό 

υλικό, ως υποχρεούνται κατά το άρθρο 12 παρ 1 περ.α. 

Οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε τρίτους σχετικά µε τα οικονοµικά δεν 

περιλαµβάνονται στο άρθρο 27, αλλά σε άλλα του νοµοθετήµατος. Οι σηµαντικότερες είναι 

ποινικές και απευθύνονται σε όσους, χρηµατοδότες και αποδέκτες, φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα, παραβιάζουν τις απαγορεύσεις χρηµατοδότησης κοµµάτων, συνασπισµών και 

υποψηφίων βουλευτών των άρθρων 7 και 8. Ειδικότερα σε περίπτωση χρηµατοδότησης ή 

άλλων παροχών, κατά παράβαση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ήτοι χρηµατοδότηση 

από απαγορευµένα πρόσωπα,  όποιος χρηµατοδότησε ή προέβη στην παροχή, τιµωρείται µε 

φυλάκιση έως δύο ετών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον 30.000€ (αρ. 7 παρ. 3). Με τις 

ίδιες ποινές τιµωρούνται και οι κατά το άρθρο 15 υπεύθυνοι των πολιτικών κοµµάτων ή οι 

υποψήφιοι βουλευτές που εν γνώσει τους αποδέχθηκαν χρηµατοδότηση ή παροχή (αρ. 7 παρ. 
                                                           
642

 Σύμφωνα με το αρ. 458 Π.Κ,  όποιος με πρόθεση παραβαίνει επιτακτική ή απαγορευτική διάταξη διοικητικών νόμων 

τιμωρείται με πρόστιμό τουλάχιστον πενήντα εννέα (59) ευρώ, αν η ειδική διάταξη αναφέρεται στο άρθρο αυτό ως προς την 

ποινική κύρωση της παράβασης. 
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3 εδ. β). Ποινή φυλάκισης µέχρι ένα έτος και χρηµατική ποινή τουλάχιστον 15.000€ 

επιβάλλεται σε όποιον (φυσικό πρόσωπο) χρηµατοδοτεί κόµµα ή συνασπισµό καθ’ υπέρβαση 

του ορίου των 15.000€ και υποψήφιους αντίστοιχα καθ’ υπέρβαση του ορίου των 3.000€ 

(άρθρο 8 παρ 3). Οι υπεύθυνοι του κόµµατος (και οι υποψήφιοι βουλευτές όπως είδαµε) 

που αποδέχθηκαν το απαγορευµένο ποσό εν γνώσει τους τιµωρούνται απλώς µε πρόστιµο 

(αρ. παρ 4). Για τις ανωτέρω ποινές των άρθρων 7 και 8 του νόµου δεν µπορεί να αποκλειστεί 

η αληθινή συρροή,  είτε κατ’ ιδέα (αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο καταβάλλει ποσό 20.000€ σε 

κόµµα) είτε πραγµατική (αλλοδαπός καταβάλλει δύο δόσεις  των 10.000€ σε κόµµα εντός του 

ίδιου έτους),  αντίστοιχα µε τον εκτιθέµενο προηγούµενα προβληµατισµό643. 

Σηµαντική ποινική κύρωση σε βάρος τρίτων, αποτελεί και η φυλάκιση 

τουλάχιστον έξι µηνών σε όσους  παρεµποδίζουν τον έλεγχο των κοµµατικών οικονοµικών 

και ιδίως δεν παρέχουν στοιχεία στην Επιτροπή ή στους ορκωτούς ελεγκτές, σύµφωνα µε το 

άρθρο 21 παρ 5. Να σηµειωθεί και η ποινή φυλάκισης ενός έτους του άρθρου 12 παρ 1 περ δ 

εδ. v, για τρίτους που παρέχουν (µίσθωση, παραχώρηση) χώρους για λειτουργία εκλογικών 

κέντρων. 

Ποινικές κυρώσεις προβλέπονται και στη Γερµανία. Έτσι, όποιος, µε σκοπό την 

απόκρυψη των πηγών ή των χρήσεων του κοµµατικού χρήµατος ή περιουσίας ή την 

καταστρατήγηση θεσµοθετηµένων λογιστικών και ενηµερωτικών απαιτήσεων, προκαλεί 

ανακρίβεια των στοιχείων εσόδων και περιουσίας που ενυπάρχουν στον κοµµατικό 

ισολογισµό ή υποβάλλει ανακριβή ισολογισµό στον Πρόεδρο του Γερµανικού Κοινοβουλίου, 

τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι 3 έτη ή πρόστιµο (αρ. 31δ παρ. 1). Με την ίδια ποινή 

τιµωρείται, όποιος ως λήπτης, διαιρεί µία δωρεά σε µικρότερα µέρη και τα εισάγει στα 

βιβλία ή καταχωρεί δωρεές ως προερχόµενες από άλλους (αρ. 31d παρ 2). Οµοίως 

τιµωρείται όποιος κατά παράβαση του αρ.25 παρ 1 και 3 δεν διαβιβάζει τη δωρεά στο 

αρµόδιο εκτελεστικό όργανο του κόµµατος. Η ποινή αυτή δεν επιβάλλεται, εάν ο δράστης 

αναφέρει γραπτώς τις πράξεις στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, πριν αυτές δηµοσιοποιηθούν 

ή γνωστοποιηθούν στον τελευταίο µε αποδείξεις, και στη συνέχεια τις αποκαλύψει και 

επανορθώσει πλήρως (αρ. 31 d παρ 1 και αρ. 23b). 

Η παραπάνω απαλλαγή από ποινικές κυρώσεις δεν προβλέπεται 644, για τους ελεγκτές 

ή τους βοηθούς τους που αναφέρουν λανθασµένα τα αποτελέσµατα του ελέγχου  στον  

κοµµατικό ισολογισµό, αποκρύπτουν πραγµατολογικό υλικό του ελέγχου, ή εκθέτουν µια 

ελεγκτική γνώµη πραγµατικά αβάσιµη. Έτσι,  τιµωρούνται  µε  την προηγούµενη ποινή.  Εάν 

οι ελεγκτές έδρασαν επί πληρωµή ή µε σκοπό το περιουσιακό όφελος, ίδιο ή άλλου ή µε 

σκοπό τη βλάβη άλλου, επιβάλλεται φυλάκιση έως 5 έτη ή πρόστιµο (αρ. 31d  παρ.2) χωρίς 
                                                           
643

  Βλ. παράγραφο για τις κυρώσεις σε βάρος των κομμάτων. 
644

 German Bundestag, State funding of political parties in Germany,   σ.  8  
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δυνατότητα απαλλαγής λόγω αυτόβουλης αναγγελίας
645. Τέλος, δεν αποκλείεται η 

στοιχειοθέτηση εγκληµάτων του Γερµανικού Ποινικού Κώδικα, όπως η απάτη  (αρ.263)  και 

η απιστία (αρ.266), η υπεξαίρεση (αρ.246) και η κλοπή (αρ.242) στην περίπτωση ανακριβών 

ισολογισµών
646. Πάντως επισηµαίνεται από τον M.Koss647, ότι οι ποινικές κυρώσεις που 

εισήχθησαν το 2002 δεν µπορούν να εφαρµοστούν άµεσα λόγω της απαίτησης του νόµου για 

προµελέτη της παράβασης προκειµένου να επιβληθούν ποινές στερητικές τις ελευθερίας 

 

  Στη Γαλλία κυρώσεις απειλούν και τους οικονοµικούς αντιπροσώπους των 

κοµµάτων. Προβλέπεται λοιπόν η ανάκληση της έγκρισης λειτουργίας της οικονοµικής 

ένωσης του κόµµατος από την Επιτροπή κατά το αρ.11 παρ. 6 του νόµου του 1988, όταν η 

ένωση δεν τηρεί τις διατάξεις των αρ. 11 παρ. 1 και 11 παρ. 4 648. Όπως σηµειώνεται649, η 

απώλεια της έγκρισης, που δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στην ΕτΚ, έχει πολλαπλά αρνητικά 

αποτελέσµατα για το κόµµα αφού στο εξής δεν µπορεί να λάβει ποσά και παροχές από 

ιδιώτες, ούτε από το κράτος ακόµη και αν τυπικά είναι δικαιούχο, χωρίς όµως τα ποσά που 

ήδη δόθηκαν να επιστρέφονται. Άλλωστε, κατά το Συµβούλιο Επικρατείας και το 

Συνταγµατικό Συµβούλιο, ένα κόµµα χωρίς εγκεκριµένη οικονοµική ένωση χάνει την 

ιδιότητα του κόµµατος650. Βέβαια πάντα υπάρχει η δυνατότητα διορισµού φυσικού προσώπου 

ως  οικονοµικού αντιπροσώπου651. Για αυτούς (οικονοµικούς αντιπροσώπους) προβλέπεται η 

ελαφρότερη κύρωση της ανάκλησης της άδειας επάρκειας (retrait d’ habilitation). Αυτή δεν 

αφορά στην παύση του αντιπροσώπου,  απλώς η CNCCFP έχει την εξουσία να αρνηθεί την 

αποστολή των τυποποιηµένων εγγράφων για την έκδοση αποδείξεων652,  εµποδίζοντας έτσι 

τη συλλογή της χρηµατοδότησης. 

 Σχετικά µε τις ποινικές κυρώσεις στη Γαλλία 653, τιµωρούνται µε φυλάκιση ενός 

έτους και πρόστιµο 3750€ οι λήπτες παράνοµων ποσών (αρ.11 παρ 5). Επιπλέον ποινικές 

κυρώσεις µε χρηµατικές ποινές έως 750€ επιβάλλονται για παράλειψη αναγραφής των 

στοιχείων των χρηµατοδοτών. Τους αντιπροσώπους και ταµίες των κοµµάτων654 απειλούν 

ποινικές κυρώσεις, προβλεπόµενες στον γαλλικό ποινικό κώδικα. Η εµπλοκή των 

διαχειριστών σε παράνοµη χρηµατοδότηση συνήθως στοιχειοθετεί τα αδικήµατα της 

δωροδοκίας(traffic d’ influence), της κλεπταποδοχής(recel), συναυτουργίας σε κατάχρηση 
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  A. Krumbholz, Finanzierung und Rechnungslegung der politischen Parteien und deren Umfeld, 2010, σ.347 
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  M. Koss, The politics of party funding, 2011, σ. 86 
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 N. Tolini, Le financement des partis politiques, 2007,σ. 288 και 321 
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  Ibidem 
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  Ibid,  σ. 290 
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  Ibid,  σ. 291 
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κοινωνικών αγαθών(complicite d’abus de biens sociaux) και απιστίας (prise illegal d’ interet) 

που επισύρουν ποινές φυλάκισης και χρηµατικές655. 

 Αναφορικά µε τους χρηµατοδότες (αρ. 11 παρ 5) όσοι προβαίνουν σε παράνοµη 

δωρεά προς κόµµα, τιµωρούνται µε φυλάκιση ενός έτους και πρόστιµο 3750€656 . Επιπλέον, 

επιβάλλεται αποκλεισµός από τις συµβάσεις µε το δηµόσιο µέχρι 5 έτη στα νοµικά και 

φυσικά πρόσωπα που παραβίασαν τις προϋποθέσεις χρηµατοδότησης του αρ. 11 παρ 4657. 

 Τέλος, προβλέπονται φορολογικές κυρώσεις του γαλλικού Φορολογικού Κώδικα 

(αρ.1768) και συγκεκριµένα πρόστιµο στο 25% του αναγραφόµενου ποσού σε παράνοµα 

εκδοθείσες αποδείξεις από τον αντιπρόσωπο ή την ένωση χρηµατοδότησης658. 

 

 

Ζ. 5. Οι κυρώσεις σε βάρος συνδυασµών και υποψηφίων στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση 

 
 

 Στον ν. 3870/2010 για τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση προβλέπονται 

κυρώσεις τόσο για τους υποψηφίους όσο και για τρίτους. Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 

13, αρµόδιο όργανο για την επιβολή των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων καθώς και για τη 

διαβίβαση των σχετικών αποφάσεων προς εκτέλεση, είναι η Επιτροπή Ελέγχου ∆απανών και 

Εκλογικών Παραβάσεων του αρ.12 του νόµου659. Κατά την παρ. 4 του αρ.13, εάν κατά την 

άσκηση των καθηκόντων της η Επιτροπή διαπιστώσει ότι έχουν διαπραχθεί ποινικά 

αδικήµατα, υποχρεούται να τα αναφέρει στον αρµόδιο εισαγγελέα.  

 Η σηµαντικότερη κύρωση είναι η έκπτωση από τα αιρετά αξιώµατα του αρ.15. 

Συγκεκριµένα, έκπτωση από τα αξιώµατα του περιφερειάρχη και του δηµάρχου 

απαγγέλλεται όταν οι αντίστοιχοι συνδυασµοί των οποίων είναι επικεφαλής υπερβούν, κατά 

το 1/3 το ανώτατο επιτρεπτό όριο εκλογικών δαπανών τους, καθώς και όταν δεν 

υποβληθούν στην Επιτροπή του άρθρου 12 του παρόντος νόµου τα βιβλία εσόδων-εξόδων 

και οι σχετικές αναλυτικές καταστάσεις των οικείων συνδυασµών (αρ. 15 παρ. 1). Έκπτωση 

από τα αξιώµατα του αντιπεριφερειάρχη, του περιφερειακού και δηµοτικού συµβούλου, 

απαγγέλλεται και για όσους υποψηφίους έχουν υπερβεί, κατά το 1/3 το ανώτατο επιτρεπτό 

όριο των εκλογικών δαπανών τους, για όσους προβούν στην παροχή οικονοµικού 

ανταλλάγµατος, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 6, καθώς και για όσους αρνηθούν 
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138 

 

την υποβολή των αναλυτικών καταστάσεων, εσόδων και δαπανών στην Επιτροπή του άρθρου 

12 (αρ. 15 παρ.2). Επιπλέον, κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, έκπτωση επιβάλλεται εις 

βάρος των επικεφαλής των συνδυασµών και των υποψηφίων σε περίπτωση µη τήρησης της 

διαδικασίας δηµοσιοποίησης των εσόδων και δαπανών των συνδυασµών και των υποψηφίων 

στην Κεντρική Βάση ∆εδοµένων και απόκρυψης ή αναληθούς παράθεσης δηµοσιοποιηµένων 

στοιχείων εάν το πραγµατικό ύψος των δαπανών υπερβαίνει κατά το 1/3 το ανώτατο 

επιτρεπτό όριο (αρ. 10 παρ. 5 α). 

 Η απόφαση της Επιτροπής, µε την οποία κηρύσσεται έκπτωτο αιρετό όργανο της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, αποστέλλεται, κατά την παρ. 3 του άρθρου 13, στον Γενικό 

Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ο οποίος υποχρεούται να εκδώσει σχετική 

διαπιστωτική πράξη, µέσα σε 10 ηµέρες από την περιέλευση σε αυτόν της ανωτέρω 

απόφασης. Οι πράξεις µε τις οποίες κηρύσσεται η έκπτωση προσβάλλονται, εντός 

προθεσµίας 30 ηµερών από την κοινοποίηση τους, µε προσφυγή ουσίας, ενώπιον  του 

Συµβουλίου της Επικρατείας. Η προθεσµία και η άσκηση της προσφυγής αναστέλλουν την 

εκτέλεση τους (αρ.13 παρ 5εδ.β). 

 Στο άρθρο 14 του ν. 3870/2010 προβλέπονται οι διοικητικές κυρώσεις σε βάρος 

συνδυασµών και υποψηφίων στην τοπική αυτοδιοίκηση, πέραν αυτών στις οποίες υπόκεινται 

βάσει άλλων διατάξεων του ίδιου νόµου. Έτσι, κατά την παρ. 1 α, µε πρόστιµο ύψους από το 

ήµισυ µέχρι το διπλάσιο του ανώτατου επιτρεπόµενου ορίου εκλογικών δαπανών του 

συνδυασµού τιµωρείται η ελλιπής ή αντικανονική τήρηση και ενηµέρωση του Βιβλίου 

Εσόδων-Εξόδων των συνδυασµών. Βάσει της παρ. 1 β, οι συνδυασµοί και οι υποψήφιοι που 

παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά µε τη διακίνηση των εσόδων και δαπανών, την 

ονοµαστική καταχώρηση των καταθετών, τη διάθεση διπλότυπων εισιτηρίων και το ανώτατο 

όριο εκλογικών δαπανών (αρ. 1 παρ. 4 και 5, αρ. 2 παρ. 3 και 5) τιµωρούνται µε πρόστιµο 

από 50.000 µέχρι 100.000€. Για κάθε παράβαση απαγορεύσεων που αφορούν στην µη 

τηλεοπτική προεκλογική προβολή των συνδυασµών που προβλέπονται στις παρ. 1, 2, 4, 5 και 

6 του άρθρου 5,επιβάλλεται πρόστιµο εις βάρος του συνδυασµού από 50.000 µέχρι 100.000€ 

(αρ. 14 παρ. 1 γ). Επιπλέον, όπως κατά την παρ. 1 δ, η µη εµπρόθεσµη υποβολή, η ελλιπής ή 

η αντικανονική σύνταξη των βιβλίων εσόδων – εξόδων και της αναλυτικής κατάστασης 

εκλογικών εσόδων και δαπανών, που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 και 2 των άρθρων 

9 και 11, επισύρει εις βάρος του συνδυασµού πρόστιµο από 20.000 µέχρι 30.000€. Η µη 

εµπρόθεσµη ή ελλιπής ή αντικανονική τήρηση των αναλυτικών καταστάσεων, εσόδων και 

δαπανών, από τους υποψηφίους, επισύρει εις βάρος τους πρόστιµο από 10.000 µέχρι 30.000€ 

(αρ. 14 παρ. 1 ε). Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 14, υποχρέωση καταβολής προστίµου 

επιβαλλόµενου σε βάρος συνδυασµού έχει ο επικεφαλής του υποψήφιος περιφερειάρχης ή 

δήµαρχος.  
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 ∆ιοικητικές και ποινικές κυρώσεις προβλέπονται και στο αρ. 3παρ 2 και 3, για 

υποψηφίους και συνδυασµούς. Συγκεκριµένα, στους λήπτες τραπεζικών δανείων κατά 

παράβαση της απαγόρευσης επιβάλλεται πρόστιµό από 30.000€ µέχρι 100.000€. Επίσης οι 

υποψήφιοι περιφερειάρχες, δήµαρχοι, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί και δηµοτικοί 

σύµβουλοι τιµωρούνται µε φυλάκιση 1 έτους και χρηµατική ποινή από 30.000€ µέχρι 

100.000€, εάν αποδεχθούν απαγορευµένη χρηµατοδότηση (3 παρ.1).  

 Στο άρθρο 16 του νόµου προβλέπονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε 

βάρος τρίτων για παραβίαση διατάξεων του νόµου που αφορούν στην προεκλογική προβολή 

των συνδυασµών και των υποψηφίων. 

  Για τις αµιγώς οικονοµικές παραβάσεις, προβλέπεται στο αρ. 3παρ.3 ότι για 

χρηµατοδότηση ή παροχή που απαγορεύεται (αρ.3παρ.1), οι παράνοµοι χρηµατοδότες 

τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι ενός έτους και χρηµατική ποινή από 30.000€ έως 100.000€. 

Με τις ίδιες ποινές τιµωρούνται και οι υπεύθυνοι διαχειριστές των συνδυασµών, εφόσον 

µέχρι την παραµονή των εκλογών δεν πρόβαλαν γραπτή αντίρρηση και αποδέχθηκαν την 

κατάθεση (αρ. 3 παρ. 3 εδ.γ). 

 Σε περίπτωση χρηµατοδότησης καθ’ υπέρβαση των ορίων που προβλέπονται στο 

αρ. 4, ο χρηµατοδότης τιµωρείται µε φυλάκιση έως 1 έτους και χρηµατική ποινή από 20.000 

µέχρι 50.000€ (αρ 4 παρ 3). Τέλος, βάσει της παρ. 4 του αρ. 4, µε πρόστιµο από 20.000 µέχρι 

50.000€  τιµωρούνται και οι υπεύθυνοι διαχειριστές των συνδυασµών, κατά το άρθρο 8 του 

παρόντος νόµου, καθώς και οι επικεφαλής των συνδυασµών και οι υποψήφιοι, οι οποίοι, 

καίτοι γνώριζαν, δεν εναντιώθηκαν, µε γραπτή δήλωση τους για τη χρηµατοδότηση. 
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Η. Επιλογικά  

 

Η χρηµατοδότηση των κοµµάτων αποτελεί µία από τις βασικές παθογενείς εστίες του 

ελληνικού πολιτικού συστήµατος, συνδεόµενη άµεσα µε τα φαινόµενα των πελατειακών 

σχέσεων και της διαφθοράς. Με άλλα λόγια, αποτελεί µια βασική όψη της κρίσης 

αντιπροσώπευσης και νοµιµοποίησης του ελληνικού πολιτικού συστήµατος. Ειδικότερα, η 

εξάρτηση των κοµµάτων από την ιδιωτική οικονοµία, ο αθέµιτος χρηµατισµός και η 

κρατικοποίηση των κοµµάτων µέσω της κρατικής χρηµατοδότησής τους, είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένες µε τους µεταπολιτευτικούς κοινωνικοπολιτικούς συσχετισµούς, χωρίς όµως να 

συνιστούν µια νοτιοευρωπαϊκή ιδιαιτερότητα.      

 Πρέπει να τονιστεί ότι και το τελειότερο νοµικό πλαίσιο δεν είναι σε θέση να 

εξαλείψει εξ’ ολοκλήρου από µόνο του τα παραπάνω φαινόµενα660 χωρίς την αντίστοιχη 

πολιτική βούληση, κοινωνικά νοµιµοποιηµένη. Άλλωστε, η λύση δεν είναι η εξαντλητική 

νοµικοποίηση της πολιτικής κυρίως µέσω του δικαστικού ακτιβισµού.   

 Βέβαια, ο έλληνας νοµοθέτης δεν έχει προσφύγει στις πιο τελεσφόρες δυνατές 

ρυθµίσεις της κοµµατικής και πολιτικής χρηµατοδότησης και κυρίως έχει αφήσει τη 

δυνατότητα στην εκάστοτε διοίκηση να τον ερµηνεύει καταστρατηγώντας τον.   

 Συνοψίζοντας τις θέσεις της εργασίας, ο κοινός νοµοθέτης, πέραν του γεγονότος ότι 

δεν έχει προβεί σε συγκεκριµένο ορισµό της έννοιας του πολιτικού κόµµατος, έννοια κρίσιµη 

για το ποιος θεωρείται λήπτης της κρατικής χρηµατοδότησης, δεν εφαρµόζει µε τον πλέον 

αναλογικό τρόπο την συνταγµατική επιταγή για (αναλογική) ισότητα ευκαιριών των 

πολιτικών κοµµάτων. Το διαφοροποιηµένο σύστηµα κατανοµής της κρατικής 

χρηµατοδότησης προς όφελος των εδραιωµένων κοινοβουλευτικών κοµµάτων αλλά και το 

σχετικά υψηλό όριο (1,5%) για την υπαγωγή των εξωκοινοβουλευτικών κοµµάτων στην 

κρατική χρηµατοδότηση µας δείχνει ότι το ελληνικό κοµµατικό σύστηµα λειτουργεί κυρίως 

ως καρτέλ αποκλείοντας τους µικρούς και νεοεισερχόµενους, ακόµη και αν έχουν 

συγκεντρώσει δεκάδες χιλιάδες ψήφων.       

  Όσον αφορά τις ρυθµίσεις για την ιδιωτική χρηµατοδότηση των κοµµάτων, στα 

θετικά συγκαταλέγονται η σχεδόν πλήρης απαγόρευση της χρηµατοδότησης από νοµικά 

πρόσωπα και η θέσπιση ανώτατων ορίων χρηµατοδότησης ως γενικές αρχές του νόµου. Από 

την άλλη, ενδεικτική της απροθυµίας του κοινού νοµοθέτη να µην τα «βάλει» µε την αθέµιτη 

ιδιωτική χρηµατοδότηση είναι η παρεχόµενη δυνατότητα στα κόµµατα να λαµβάνουν 

ανώνυµα και τοις µετρητοίς ποσά µέχρι 600€. Η δυνατότητα αυτή στην πράξη καθιστά τη 
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θέσπιση περιορισµών στα πρόσωπα των χρηµατοδοτών και των ορίων χρηµατοδότησης άνευ 

ουσιαστικής αξίας, καθώς, όπως είδαµε, οποιοσδήποτε, νοµικό πρόσωπο, Ο.Τ.Α., αλλοδαπός 

κ.τ.λ µπορεί να καταβάλλει πολλαπλές δόσεις των 600€ τοις µετρητοίς, µέσω ενός κοµιστή 

έλληνα πολίτη, καταστρατηγώντας τους παραπάνω περιορισµούς.    

 Το ζήτηµα, όµως, που θέτει προ των ευθυνών τους τον κοινό νοµοθέτη, τη δικαστική 

εξουσία και τη νοµική θεωρία είναι η πολύχρονη τακτική του δανεισµού των κοµµάτων από 

τράπεζες. Η δανειοδότηση σίγουρα δεν είναι παράνοµη καθώς συγκαταλέγεται ρητά στην 

έννοια των εσόδων και της χρηµατοδότησης των κοµµάτων. Η δανειοδότηση όπως είδαµε 

είναι νόµιµη µόνο όταν προέρχεται από ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα. Όµως, τα κόµµατα 

σχεδόν όλου του πολιτικού φάσµατος, τα τελευταία είκοσι χρόνια εµµένουν να δανείζονται 

από τις τράπεζες αγνοώντας την απαγόρευση χρηµατοδότησης, (όχι απλώς δωρεάς), από 

νοµικά πρόσωπα. Παρέλκει να θυµίσουµε ότι το όριο χρηµατοδότησης, ούτως ή άλλως, από 

φυσικά πρόσωπα και νοµικά πρόσωπα των κοµµάτων είναι µόλις 15.000€ κατ’ έτος, ενώ τα 

ετήσια δάνεια των κοµµάτων από τράπεζες είναι επιπέδου εκατοµµυρίων ευρώ. Το θεµιτό ή 

όχι του τραπεζικού δανεισµού των κοµµάτων σίγουρα είναι ζήτηµα κυρίως πολιτικής 

αξιολόγησης και όχι τόσο νοµικής. Στη Γαλλία και Γερµανία, για παράδειγµα, τα τραπεζικά 

δάνεια επιτρέπονται και οι περιορισµοί ή τα όρια χρηµατοδότησης από νοµικά πρόσωπα 

αφορούν ρητά στις δωρεές . Στην Ελλάδα, όµως, πρόκειται για ένα ζήτηµα και πολιτικής και 

νοµικής ασυνέπειας καθώς έχει µόνο δαιµονοποιηθεί η δωρεά από νοµικά πρόσωπα, όπως 

έχει δαιµονοποιηθεί, βέβαια, και η δωρεά από αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα ακόµα και µε 

πλήρη βιοτική δραστηριότητα στην ελληνική κοινωνία, ενώ η υπέρογκη χρηµατοδότηση των 

κοµµάτων από τις τράπεζες έχει παρουσιαστεί στην κοινή γνώµη ως «νόµιµη» και το µόνο 

«πρόβληµα», όπως συζητείται προσφάτως, είναι οι καλυπτόµενες πιστωτικές εγγυήσεις από 

την κρατική χρηµατοδότηση των κοµµάτων. ∆έον, λοιπόν, η επόµενη νοµοθετική 

πρωτοβουλία να είναι πιο συγκεκριµένη και συνεπέστερη, όσο το δυνατόν, προς τον εαυτό 

της και προς τον ελληνικό λαό αναφορικά µε το ζήτηµα.     

 Σχετικά µε τις υποχρεώσεις της διαφανούς διαχείρισης των κοµµατικών 

οικονοµικών, δεν µπορούν να διαφύγουν από την κριτική οι ρυθµίσεις που επιτάσσουν την 

διατήρηση της κοµµατικής περιουσίας σε τραπεζικούς λογαρισµούς µόνο στο 80%, 

αφήνοντας και τυπικά τη δυνατότητα διακίνησης αφανών και παράνοµων χρηµατικών ροών 

τοις µετρητοίς, αλλά και το γεγονός ότι ο νόµος δε ρυθµίζει λεπτοµερώς τα αρµόδια 

κοµµατικά όργανα επιφορτισµένα µε την είσπραξη των χρηµατικών εισροών. Επιπλέον, 

αφήνει πολλά ερωτήµατα η νοµοθετική παράλειψη για δηµοσίευση των κοµµατικών 

ισολογισµών στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης ή σε ιστοσελίδα κρατικού φορέα, κατά το 

γερµανικό και γαλλικό πρότυπο, αντί της δηµοσίευσης τους σε ηµερήσιες εφηµερίδες µε 

κοµµατική ευθύνη και προαίρεση. Τουλάχιστον ο πρόσφατος νόµος για την εκλογική 
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χρηµατοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κρίνεται αρτιότερος σχετικά µε το ζήτηµα. 

 Η διενέργεια του ελέγχου των κοµµατικών οικονοµικών επίσης παρουσιάζει 

προβλήµατα καθώς τον πρώτο λόγο για τη διαπίστωση παραβάσεων έχουν τα ίδια τα 

κόµµατα και κυρίως οι κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες. Επιλογές κατά το γερµανικό και 

γαλλικό πρότυπο, όπως ο έλεγχος από τρίτους (οικονοµικούς επιθεωρητές) και η σύσταση 

Ανεξάρτητης ∆ιοικητικής Αρχής ως ελεγκτικού διοικητικού οργάνου, ειδικά αποτελούµενου 

από Ανώτατους ∆ικαστικούς, πρέπει να είναι συζητήσιµες.    

 Τέλος, σχετικά µε τις προβλεπόµενες κυρώσεις, πέρα από το γεγονός ότι 

παρουσιάζουν αδυναµίες ερµηνείας και συνοχής, ειδικά για την περίπτωση των υποψηφίων 

πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο θεσµός της βουλευτικής ασυλίας ως κώλυµα για την εφαρµογή 

τους. Επίσης, να τονιστεί ότι είναι µάλλον δυσανάλογες, ως αυστηρότερες, απέναντι στα 

εξωκοινοβουλευτικά και µη κρατικά χρηµατοδοτούµενα κόµµατα. 
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