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ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ  

 

Ιδιωτική χρηματοδότηση, περιορισμοί και διακίνηση εσόδων και δαπανών 

υποψηφίων 

 

- Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες των υποψηφίων διακινούνται υποχρεωτικώς 

μέσω ενός και μοναδικού τραπεζικού λογαριασμού (ελληνικού 

πιστωτικού ιδρύματος). Όλα τα έσοδα των υποψηφίων καταλήγουν 

αποκλειστικά σε αυτόν το λογαριασμό. (άρθρο 6 παρ.1   ν.3023/2002 ). 

- Οι δαπάνες των υποψηφίων αποδεικνύονται με ταμειακές αποδείξεις, 

τιμολόγια, επιταγές, εμβάσματα και κάθε πρόσφορο μέσο. (άρθρο6 παρ.2 

ν.3023/2002 ). 

- Ο λογαριασμός γνωστοποιείται ηλεκτρονικά, άμεσα μετά το άνοιγμα του, 

στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής. Παράλληλα ο υποψήφιος 

γνωστοποιεί και όλους τους άλλους λογαριασμούς στους οποίους είναι 

δικαιούχος ή συνδικαιούχος σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα 

ή το εξωτερικό. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Ελέγχου διαπιστώσει την 

ύπαρξη μη δηλωμένου λογαριασμού αυτός δύναται να κατασχεθεί υπέρ του 

Ελληνικού Δημοσίου. (άρθρο 6. παρ. 3  ν.3023/2002 ). 

Σημείωση : Για όποιο έγγραφο χρειαστούν οι υποψήφιοι προκειμένου να ανοίξουν 

λογαριασμό (απόφαση ανακήρυξης, αντίγραφο δήλωσης υποψηφιότητας ή σχετική 

βεβαίωση από το συνασπισμό μπορούν να απευθυνθούν στο νομικό τμήμα.)   

  

- Η χρηματοδότηση των υποψηφίων γίνεται με ονομαστικές καταθέσεις σε 

τραπεζικό λογαριασμό ή με όποια άλλη μέθοδο συνδέει το ποσό με το 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο και μπορεί να ταυτοποιηθεί. Για κάθε ιδιωτική 

χρηματοδότηση που εισπράττεται  από τον υποψήφιο  χωρίς τραπεζική 

κατάθεση εκδίδεται υποχρεωτικά απόδειξη είσπραξης στην οποία 

αναγράφεται ονοματεπώνυμο  και το ΑΦΜ ή δελτίου ταυτότητας. (άρθρο 

7β παρ.2 ν.3023/2002 ). 

- Κάθε ιδιωτική χρηματοδότηση που υπερβαίνει το ποσό των 500 ευρώ 

διενεργείται υποχρεωτικά μέσω των τραπεζικών λογαριασμών. (άρθρο 7β 

παρ.2  ν. 3023/2002).  
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- Κατάθεση στο λογαριασμό επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη συναίνεση του 

υποψηφίου, μόνο επώνυμα και με ευθύνη της τράπεζας ως προς τη 

διαπίστωση των στοιχείων του καταθέτη.  

- Η ιδιωτική χρηματοδότηση υποψηφίου από το ίδιο πρόσωπο, κατά τη 

διάρκεια του ίδιου έτους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το ποσό 

των 5.000 ευρώ . (άρθρο 8 παρ.2 ν.3023/2002 όπως έχει τροποποιηθεί). 

Σημείωση: Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει να συνυπολογισθούν και οι 

αποτιμώμενες σε χρήμα παροχές σε είδος και διευκολύνσεις. 

- Απαγορεύεται η χρηματοδότηση από : α) Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν 

την ελληνική ιθαγένεια, β) Νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, γ) 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και δ) ιδιοκτήτες, εκδότες ημερήσιων 

ή περιοδικών  εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας και 

ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών εν γένει. (άρθρο 7 ν.3023/2002 ).  

 

Όριο εκλογικών δαπανών (άρθρο 14 ν. 3023/2002) 

Το ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο, στις οποίες 

συνυπολογίζεται και η αξία των αποτιμωμένων σε χρήμα παροχών και 

διευκολύνσεων, καθορίζεται με βάση τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής 

περιφέρειας.  

Το ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών που προκύπτει με βάση τον παραπάνω 

υπολογισμό προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 

εκδίδεται και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ εντός πέντε (5) ημερών από την 

προκήρυξη των εκλογών . 

Το ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών για καταχωρήσεις διαφημιστικών 

μηνυμάτων στον τύπο για κάθε υποψήφιο καθορίζεται σε ποσοστό 20% του 

ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου εκλογικών δαπανών. 

 

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

Απαγορεύσεις (άρθρο 12 παρ. 1 ν. 3023/2000) 

 

- Η ανάρτηση ή επικόλληση σε εξωτερικούς χώρους (δημόσιους ή 

ιδιωτικούς) καθώς και σε αυτοκινούμενα μέσα, αεροπανώ, πανώ, αφισών 

φωτογραφιών και κάθε άλλου είδους υλικού. Η εγκατάσταση πρόσκαιρων 

κατασκευών οποιασδήποτε μορφής για την προβολή του υποψηφίου καθώς 
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και η χρήση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή συνθημάτων σε εξωτερικό 

χώρο.  

- Η διακίνηση εντύπων ένθετων φυλλαδίων μέσω του τύπου. 

- Η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω δημόσιων, ιδιωτικών  και 

συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. 

- Η παρουσίαση από τον υποψήφιο κάθε είδους εκπομπών σε οποιοδήποτε 

δημόσιο, ιδιωτικό ή συνδρομητικό ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό. 

- Η διακίνηση προεκλογικού υλικού των υποψηφίων μέσω του Δημοσίου 

Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικών  Ν.Π.Ι.Δ. 

- Η λειτουργία εκλογικών κέντρων από τους υποψηφίους ή από τρίτους χάριν 

υποψηφίων. Δεν περιλαμβάνονται στην έννοια του εκλογικού κέντρου τα 

πολιτικά γραφεία, εφόσον δεν είναι εγκατεστημένα σε ισόγειους χώρους. 

(Σε ισόγειους χώρους μπορούν να είναι εγκατεστημένα μόνο πολιτικά γραφεία 

τα οποία λειτουργούν συνεχώς από την 31/12/2000). 

- Για τους υποψηφίους βουλευτές επιτρέπεται κατά την προεκλογική περίοδο η 

χρήση έως τριών (3) πολιτικών γραφείων, ανεξαρτήτως του τόπου 

εγκατάστασης. 

- Για τα πολιτικά γραφεία ισχύουν οι περιορισμοί για τη χρήση 

μεγαφωνικών εγκαταστάσεων , πανώ αεροπανώ κλπ, με εξαίρεση την 

ύπαρξη πινακίδας με τα προσδιοριστικά στοιχεία του υποψηφίου. 

 

Εμφανίσεις υποψηφίων βουλευτών σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα (άρθρο 12. παρ. 

2 ν. 3023/2002) 

 

- Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό πανελλαδικής εμβέλειας, 

ελεύθερης λήψης καθώς και σε φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών 

τηλεοπτικών υπηρεσιών, είναι επιτρεπτή η εμφάνιση κατά τη διάρκεια της 

προεκλογικής περιόδου  μόνο μία φορά.  

- Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό περιφερειακής ή τοπικής 

εμβέλειας είναι επιτρεπτή η εμφάνιση κατά τη διάρκεια της προεκλογικής 

περιόδου  μόνο δύο φορές.  

Εμφανίσεις θεωρούνται οι προσωπικές συνεντεύξεις, η συμμετοχή σε 

οργανωμένες συζητήσεις και σε δελτία ειδήσεων και η κάλυψη, κατόπιν 

αιτήματος του υποψηφίου της προεκλογικής του δραστηριότητας. 


