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Οικονομική ενίαχνοη κον ηολιτικών κομμάτων 
και άλλες διατάξεις. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Κυροόμεν κα; εκδίδβμεν τον κατωτέρω υπο της Βουλής 
ψηφισθέντα νόμον: 

Άρθρο 1. 

Οικονομική ενίσχυση. 

1. Το Κράτος ενισχύει οικονομικοί τα πολίτικα κόμματα, 
χοο συμμετέχουν στην ανάδειξη των μελών του Εθνικόν Κοι¬ 
νοβουλίου για να αντιμετωπίσουν τις λειτουργικές και εκλογι¬ 

κές τους δαπάνες. 

2. Η ενίσχυση αυτή καταβάλλεται για κάθε βουλευτική 
περίοδο και για κάθε χρόνο χωριστά. Το συνολικό κοσο που 
■κά·3ε χρόνο διατίθεται για το σκοπό αυτόν ορίζεται σε κοτο- 
στό ένα’το’.ς χιλίοις (0,001) του συνολικού ποσού των τακτι¬ 
κών εσόδων του κρατικού κροϋκολογισμού του αντίστοιχου 
χρόνου. Για τον υκολογισμό και την καταβολή στα ίικαιου- 
χα κόμματα της οικονομικής ενίσχυσης, κάθε περίοδος αρ¬ 
χίζει από τον επόμενο χρόνο κσι> διενεργηθηκαν οι γενικες 
βουλευτικές εκλογές και λήγει το χρόνο που διενεργούντα: οι 
επόμενες εκλογές για την ανάδειξη της νέας Βουλής. 

3. Οι αναγκαίες πιστώσεις για τον παρακάνω σκοπό γρά¬ 
φονται, κάθε χρόνο, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσω¬ 

τερικών. 

Άρθρο 2. 

Δικαιούχα κόμματα. 

1. Οικονομική ενίσχυση δικαιούνται τα πολιτικά κόμματα 
που μετείχαν στις τελευταίες, κάθε φορά, γενικες 6θυλ»υ.ι- 
κές εκλογές είτε αυτοτελώς και έλαβαν ποσοστό ψήφων του¬ 
λάχιστον ίσο με τα τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου 
έγκυρων ψηφοδελτίων έχοντας καταρτίσει συνδυασμούς υπο¬ 
ψηφίων τουλάχιστον στα δύο τρίτα (2/3) των εκλογικών πε¬ 
ριφερειών της Χώρας είτε σε συνασπισμούς με αλλα κομμα- 

•εα, πει», έχοντας καταρτίσει συνδυασμούς στα δυο τρίτα (2/3) 
των εκλογικών περιφερειών της Χώρας, έλαβαν ποσσστύ, ψή¬ 
φων τουλάχιστον ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) του συνοκου 
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των έγκυρων ψηφοδελτίων αν πρόκειται για συνασπισμό δύο 
κομμάτων και έξι τοις εκατό (6%) για συνασπισμό τριών ή 
και περισσότερων κομμάτων. 

2. Τα κόμματα που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις, που 
ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, προσδιορίζονται, κά¬ 
θε φορά, από την Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή του άρθρου 
(91 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (Π.Δ. 893/ 

1981). 

Άρθρο 3. 

Κατανομή. 

1. Η κρατική οικονομική ενίσχυση κατανέμεται στα πολιτι¬ 
κά κόμματα, με απόφαση του Υπουργού των Εσωτερικών, σύμ¬ 
φωνα με τον παρακάτω τρόπο: 

α) Το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού, που καθορίζεται 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 1, διανέμεται ισόποσα μεταξύ 
όλων των πολιτικών κομμάτων που συμμετείχαν στις αμέσως 
προηγούμενες γενικές βουλευτικές εκλογές και δικαιούνται 
την κρατική οικονομική ενίσχυση. 

β) Το υπόλοιπο ποσό διανέμεται μεταξύ των αυτών κομμά¬ 
των, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψήφων που έλαβαν 
στις τελευταίες γενικές βουλευτικές εκλογές. Για το σκοπό 
αυτόν το ίιανεμητέο ποσό διαιρείται με το συνολικό αριθμό των 
έγκυρων ψήφων όλων μαζί των δικαιούχων πολιτικών κομμά¬ 
των. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί τη βάση για 
τον υπολογίσιμο του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης που τε¬ 
λικά είναι το γινόμενο του αριθμού των έγκυρων ψήφων επί 
το ποσό της βάσης. 

2. Όταν πρόκειται για συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων 
το δικαιούμενο από το συνασπισμό ποσό κατανέμεται βάσει 
■συμφωνίας μεταξύ όλων των πολιτικών κομμάτων που συ¬ 
γκρότησαν το συνασπισμό. Η συμφωνία γνωστοποιείται υπο¬ 
χρεωτικά στον Υπουργό Εσωτερικών μέχρι το τέλος του χρό¬ 
νου που διενεργήθηκαν οι εκλογές. Αν δεν υπάρχει συμφωνία 
κατανέμεται, ισόποσα, μεταξύ όλων των κομμάτων που συ¬ 
γκροτούν το συνασπισμό. 

3. Οι αποφάσεις του Υπουργού των Εσωτερικών για την 
κατανομή των ποσών στα δικαιούχα κόμματα, εκδίδονται μέ¬ 
σα στο πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου. 

4. Τα ποσά που λαμβάνονται ως οικονομική ενίσχυση «πό 
το κράτος δεν επιτρέπεται να εκχωρηθούν. Η οικονομική ενί¬ 
σχυση -δεν υπόκειται σε κανένα φόρο, τέλος ή δικαίωμα βμεσο 
ή έμμεσο. 
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Άρθρο 4. 

Τήρηση βιβλίων — Δημοσίευση ισολογισμού. 

1. Κάθε πολιτικό κόμμα, που δικαιούται να ενισχυθεί, οι¬ 
κονομικά αϊτό το κράτος, υποχρεουται, να τηρεί στην έδρα 
•του ειδικό βιβλίο εσόδων και εξόδων, στο οποίο καταχωρίζον¬ 
ται κατά κατηγορίες όλα τα έσοδα και όλες οι οαπανες που 
.πραγματοποιεί. Οι συνδρομές, οι έκτακτες εισφορές των με¬ 
λών, ως και οι ενισχύσεις των φίλων τον κόμματος καταχω¬ 
ρίζονται ανωνύμως. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν, 

•κάθε χρόνο, εισφορές ή ενισχύσεις για συνολικέ ποσο μεγαλύ¬ 
τερο από διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές πρέπει να 
καταχωρίζονται ονομαστικά. Το βιβλίο θεωρείται από τον 
[Πρόεδρο της Βουλής ή τον εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν Αντι¬ 

πρόεδρο. 

2. Τα κόμματα υποχρεούνται να διαθετουν την οικονομική 
•ενίσχυση, που χορηγείται από το Κράτος, αποκλειστικά και 
μόνο για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών και δαπα¬ 
νών του εκλογικού αγώνα. Ως λειτουργική και εκλογική δα¬ 
πάνη θεωρείται ενδεικτικά κάθε ποσό που καταβάλλεται από 
τα πολιτικά κόμματα: 

α) για τη μίσθωση, εξοπλισμό και λειτουργία γραφείων, 
αιθουσών και εκλογικών κέντρων, 

β) για την αγορά, έκδοση, κυκλοφορία και διακίνηση κάθε 
είδους εντύπων πολιτικού περιεχομένου και 

γ) για τη μίσθωση μεταφορικών μέσων και τη μετακίνηση 
στελεχών για τη δραστηριότητά τους. 

3. Τα παραπάνω κόμματα υποχρεούνται να δημοσιεύου-, μέ¬ 
σα στο πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου σε δύο τουλάχιστον καθη¬ 
μερινές εφημερίδες της Αθήνας τον ισολογισμό των εσόδων 
και των εξόδων τους, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει κατά 
κατηγορίες υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία: 

α. Ως προς τα έσοδία: Τα ποσά της κρατικής οικονομικής 
ενίσχυσης, τις ετήσιες εισφορές των μελών, τις έκτακτες εισ¬ 
φορές και τα ατομικά πλάνα των μελών, τις ενισχύσεις φί¬ 
λων του κόμματος, τα έσοδα που προέρχονται από εισοδήματα 
κινητής και ακίνητης περιουσίας, από δάνεια ή δωρεές, από 
μερίσματα, τόκους μετοχών, εκδοτικές δραστηριότητες και 
εισοδήματα από άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται από 
το καταστατικό των κομμάτων. 

6. Ως προς τα έξοδα: Τις λειτουργικές δαπάνες, όπως 
μίσθωση γραφείων, δαπάνες προσωπικού, τα έξοδα γ.α την 
έκδοση των εφημερίδων και λοιπές εκδοτικές δ.ραστηριότητεο 
πληροφόρησης και έκτακτα έξοδα για τις δαπάνες του εκλο¬ 
γικού αγώνα. 

Στην έκθεση του ισολογισμού πρέπει να εξειδικεύονται ονο¬ 
μαστικά τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν εθε¬ 
λοντικές επιχορηγήσεις προς τα πολιτικά κόμματα για συνο¬ 
λικέ ποσό μεγαλύτερο από διακόσιες χιλιάδες (200.000) δρα¬ 
χμές για κάθε χρόνο. 

/ 4. Αντίγραφο του ισολογισμού και τα φύλλα των εφημε¬ 
ρίδων που δημοσιεύτηκε αποστόλλονται από τα κόμματα στον 
Πρόεδρό της Βουλής και στον Υπουργό Εσωτερικών. 

Άρθρο 5. 

Έλεγχος—Κυρώσεις. 

\· ϋ κανονική συνταςη του ισολογισμού και η έγκαιρη ί 
μοσίευσή του διαπιστώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλ 
υστέρα από έλεγχο του ισολογισμού. 

2. Ο ελεγχος του ισολογισμού γίνεται από διακομματι: 
επιτροπή η οποία αποτελείται από βουλευτές των κομμάτι 
που εκπροσωπούνται στη Βουλή, ανάλογα με την κτνοβι 
/.ευτικη τους δύναμη, με πρόεδρο τον ίδιο τον Πρόεδρο τ 

Βουλής ή έναν από τους Αντιπροέδρους της. Καθήκοντα 
γραμματέα της επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Βουλής. 
Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Προεορου 
της Βουλής. Οι βουλευτές ορίζονται από τους Αρχηγούς 
των κομμάτων ή τους επικεφαλής των κοινοβουλευτικών ο¬ 

μάδων. 

3. Ο έλεγχος του ισολογισμού γίνεται μέσα σε τρεις μή¬ 
νες από τότε που δημοσιεύτηκε. Για τον έλεγχο συντασσετα: 
έκθεση από τη διακομματική επιτροπή που υποβάλλετα· στον 
Πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό Εσωτερικών μέσα 
στην ίδια προθεσμία. 

4. α. Απαγορεύεται κάθε οικονομική ενίσχυση των πολιτι¬ 
κών κομμάτων από τους φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 
6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ Α 65), καθώς και 
από κάθε επιχείρηση στην οποία συμμετέχουν φορείς του δη¬ 
μόσιου τομέα και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, 
ανεξάρτητα από το ποσοστό συμμετοχής τους. 

β. Οι υπαίτιοι για κάθε παράβαση της παραπάνω απαγό¬ 
ρευσης τιμωρούνται με φυλάκιση, επιφυλασσόμενων και των 
ειδικότερων διατάξεων του ποινικού κώδικα και της λογιστι¬ 
κής και ταμειακής διαχείρισης των φορέων που αναφέρονται 
στο προηγούμενο εδάφιο. 

5. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παραγρά¬ 
φου 3 του άρθρου 4, της παρ. 4 του παρόντος άρθρου και του 
άρθρου 6 ή σε περίπτωση που διαπιστώνεται αντ.κανονική 
σύνταξη του ισολογισμού, διακόπτεται η καταβολή της κρα¬ 
τικής ενίσχυσης για ένα χρόνο. Η κύρωση αυτή επιβάλλεται 
με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, η οποία κοινοποιείται 
στο αντίστοιχο κόμμα και στον Υπουργό Εσωτερικών, για εκτέ¬ 
λεσή της. 

Άρθρο 6. 

Υποχρέωση δημοσιότητας εκλογικών δαπανών. 

Ολα τα πολίτικα κόμματα που συμμετέχουν στις γενικές 
βουλευτικές εκλογες, έχουν υποχρέωση να δημοσιεύουν, μέ· 
σα στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου από τη διενέρνε·α των 
εκλογών χρόνου, τις εκλογικές τους δαπάνες σε δύο τουλά¬ 
χιστον διαφορετικές ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας. 

Άρθρο 7. 

Αποζημίωση μελών Ανώτατης Εφορευτικής Επίτσοπής. 

Στους οικαστες και δημόσιους υπαλλήλους, μέλη τις Α¬ 
νώτατης Εφορευτικής Επιτροπής του άρθρου 91 του Π.Δ. 
64/1984 και,στο γραμματέα της παρέχεται ειδική αποζη¬ 

μίωση για ,το έργο που επιτελούν σύμφωνα με την παράγρα¬ 
φο 2 του άρθρου 2, η οποία καθορίζεται, κάθε φορά, με α- 
..οφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών κατά 
παρέκκλιση απο κάθε γενική ή ειδική διάταξη.· Η σχετική 
οαπανη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτε¬ 
ρικών. 

Μεταβατικές διατάξεις. 

Άρθρο 8. 

Κ Για τη χρονική περίοδο από 1 Ιανουάριου 1984 μέχρι 
το ,τέλος του χρόνου που θα διενεργηθούν οι αμέσως 

Γ!^**"* βουλευτικές εκλογές, το ποσό που ανα- 
ο !/' ΧΡωτ,5 περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 
Υ ·Χ**>ις (10%) διανέμεται με απόφαση του 
ι,"υυργου Εσωτερικών ισόποσα μεταξύ όλων των πολίτι¬ 
κων κομμάτων: α) που δικαιούνται οικονομική ενίσχυση, 
σύμφωνα με τους ορισμούς,του άρθρου 2 παράγραφος 1 ή 

, ..ου ει,ς. αυτοτελως είτε σ* συνασπισμό συμμετείχαν σε 
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δύο τουλάχιστο γενικές βουλευτικές εκλογές από το 1974 

'μέχΐρι σιήμερα, με συνδυασμούς στα 2/3 τουλάχιστον τ®ν 
εκλογικών περιφερειών της Χώρας και· έλαβαν σε μία από 
τις εκλογές αυτής της περιόδου τα αντίστοιχα ποσοστά ίή- 
φων που οργίζονται στην παράγραφο 1 του άρδρου 2. 

2. Τα πολιτικά κόμματα που έχουν τις προϋποθέσεις της 
προηγούμενης παραγράφου -δα προσδιοριστούν μέ πράξη της 
Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής του άρ-δρου 91 του Π .Λ. 
194/1984. Τα πολιτικά κόμματα της €' περίπτωσης 
της προηγούμενης παρ·αγ,ράφου δεν δικαιούνται οποιοδήποτε 
άλλο ποσο, πείρα απ’ αυτό που τους αναλογεί από το ποσοστό 
του δέκα τοις εκατό (10%) του ολικού ποσού της επιχορή- 
γησης. 

3. Σε περίπτωση που κόμμα συγκεντρώνει τι; προϋποθέσεις 
συμμετοχής στη διανομή του ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) 
του ολικού ποσού της επιχορήγησης σε περισσότερες απόι μία 
περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρ-δρου αυτού, δικαιούται 
να λάδει το ποσό που του αναλογεί μία και μόνο φορά. 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρδρου 3 
και των άρδρων 4, 5 και 6 εφαρμόζονται αναλόγως και για 
τα κόμματα της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρδρου 
αυτού. 

5. Για τα κόμματα της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 
εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, αναλόγως Οι σχετικές γι’ αυτά 
διατάξεις των παραγράφων 1 περίπτ. β, 3 και 4 του άρδρου 3. 

Άρδρο 9. 

1. Για το 1984 το ποσό που δα διανεμηθεί ορίζεται σε πεν¬ 
τακόσια εκατομμύρια (500.009.000) δραχμές. 

Η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρδρο-.» 3 ορίζεται σε 
τρεις μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφη¬ 
μερίδα της Κυδερνήσεως. 

2. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 3 του άρδρου 4 υπο¬ 
χρεώσεις των πολιτικών κομμάτων αρχίζουν να ισχύουν από 
την 1η Ιανουάριου 1985 και από την 1η Ιανουάριου 1986 
αντίστοιχα. 

Άρδρο 10. 

Εξουσιοδοτική διάταξη. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονο¬ 
μικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυδερνήσεως, 
καθορίζεται ο τρόπος σύνταξης του ισολογισμού των πολιτι¬ 
κών κομμάτων που δικαιούνται οικονομικής ενίσχυσης. Με από¬ 
φαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να ρυθμίζεται κάδε λε¬ 
πτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατά¬ 

ξεων του νόμου. 

Άρδρο 11. 

1. Προκειμένου μόνο για την αναθεώρηση των εκλογι¬ 
κών καταλόγων του 1984 και ειδικά για την οριστινοποιη- 
ση των μεταβολών που προδλέπονται στο άρδρο 14 του 
ίϊ.Δ. 164/1584 (ΦΕΚ 55/3.5.84 τ. ΑΓ) δηλαδή των 
αιτήσεων για μεταγραφή, διόρθωση ή αντικατάσταση, στοι¬ 
χείων εγγραφής εκλογέων, η προθεσμία που -προβλεπεται 
στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του 
ίδιου II Λ.. 154/1984 για την έκδοση των αποφάσεων των 
πρωτοδικείων, ορίζεται από την 18η Ιουνίου μέχρι την 31η 
Ιουλίου 1984. 

2. Η προθεσμία που προδλέπεται στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 19 του ίδιου ανωτέρω Π.Δ. 164/1984 γ»α την 
υποβολή στο Υπουργείο Εσωτερικών κυρωδεντων παραρτη¬ 
μάτων εκλογικών καταλόγων, που αφορούν τις μεταβολές 
της προηγούμενης παραγράφου, ορίζεται μέχρι την 16η 
'υγούστου 1984. 

3. Οι εκλογείς της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, οι 
οποίοι δα παραλάδουν από τα νομαρχιακά γραφεία εκλογικών 
καταλόγων τα κατατεδέντα εκλογικά βιβλιάρια της υφιστά- 
μενης εγγραφής τους στους εκλογικούς καταλόγους, για να 
ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές του Ευ¬ 
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουνίου 1984, είναι υποχρεωμένοι 
να τα επιστρέφουν στα ίδια νομαρχιακά γραφεία το αργότερο 
μέχρι ηαι την 5η Ιουλίου 1984. Η παράλειψη επιστροφής 
εκλογικού βιβλιαρίου μέσα στην προηγούμενη προθεσμία, η 
οποία ορίζεται ως αποκλειστική, καδιστά αυτοδικαίως άκυρη 
την εγγραφή του εκλογέα στψ κατά το εδάφιο στ' του άρθρου 
16 του Π .Δ. 164/1984 αντίστοιχη κατάσταση μεταγραφής, 
διόρθωσης ή αντικατάστασης στοιχείων του εκλογέα αυτού 
και παραμένει ισχύουσα η υφιστάμενη εγγραφή του πριν από 
την υποβολή της αίτησης μεταγραφής, διόρθωσης ή αντικα¬ 
τάστασης στοιχείων αυτής. Τα νομαρχιακά γραφεία εκλογι¬ 
κών καταλόγων οφείλουν μέχρι τη ίθη Iσάλιου 1984 να 
παραδώσουν στον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου τα εκλο¬ 
γικά βιβλιάρια που -δα επιστραφούν σ’ αυτά, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου αυτής. 

Συναφείς διατάξεις. 

Άρδρο 12. 

1. Η παράγραφος 2 του άρδρου 3 του Ν. 1427/1984 
(Φ.Ε.Κ. 40/9.4.1984 τ. Α') αντικετδίσταται ως εξής: 

«Σε κάδε εκλογικό τμήμα ο αριδμός των εκλογέων δεν 
μπορεί να υπερβεί τους οκτακόσιους (809)». 
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρδρου 5 του ίδιου νό¬ 

μου 1427/84 προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: 

«Σε περιπτώσεις μικρού αριδμού εκλογέων ή όταν οι απο¬ 
στάσεις μεταξύ των εδρών των παραπάνω πρεσβειών και προ¬ 
ξενείων είναι μικρές, είναι δυνατό να διοριστεί ένας κοινός 
επόπτης εκλογών για περισσότερες από μία πρεσβευτικές ή 
προξενικές περιφέρειες, ο οποίος έχει ως έδρα την πρεσβεία 
ή το προξενείο που ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών με 
την /υτά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής απόφασή 
του».. 

Άρδρο 13. 

1. Οι περιορισμοί που δεσπίζονται στο δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου 2 και της παραγράφου 3 του άρδρου 2 του Ν. 
!!80/1981, (ΦΕΚ 138 Α') ως προς το κώλυμα ςης εκλο¬ 
γιμότητας και το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του αντιπροσώ¬ 
που στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τον βουλευτή ταυ Ελληνι¬ 
κού Κοινοβουλίου δεν ισχύουν για δύο βουλευτές από κάδε 
αναγνωρισμένο από τον Κανονισμό της Βουλής κόμμα, εφόσον 
είχαν εκλεγεί υπό το σήμα αυτού και αναγράφονται, ω; πρώ¬ 
τος και δεύτερος υποψήφιος στη σειρά που καθορίζεται από 
το κόμμα. 

2. Βουλευτής που μετέχει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
λαμβάνει βουλευτική αποζημίωση μόνο για τη μια ιδιότητά 
του. 

Άρδρο 14. 

Η παράγραφος 5 του άρ-δρου 37 της νομκυδεσίαις για την 
εκλογή βουλευτών 1Π Δ. 164/39.4 1984 — ΦιΕΚ 55/3.5. 
1984 τ. Α') αντικαδίσταται ως εξής: 

«5. Απαγορεύεται η χρήση ως ονόματος και εμβλήματος 
ή σήματος κόμματος: 

α. συμβόλου δρησικερτικής λατρείας, της σημαίας της 
πατρίδας ή άλλου πορόμοιου συμβόλου ή σημείου ιδιαίτερης 
ευλάβειας, 
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δ. στέμματος, 

γ. συμβόλων ή εμβλημάτων το» δικτατορικού κά^εστωτιίς 
της 2! η; Απριλίου 1967 ή φωτογράφων χροσύχων το» έχουν 
καταδικαστεί για τη συμμέτοχη του σ’ αυτό. 

Άρ8)ρο 15. 

Στην χαράγραφο 1 το» άρ&ρο» 25 το» Ν.Δ. 118/1973 
προσέχεται χερέχτωση ϊ', η οχοία ισχύει αχό 1η Ιανο»αρίο» 
1983 και έχε: ως εξής: 

«8. .· 1 ολιτ·χά κόμματα χο» «χο»ν νόμιμα συστα-ίεί στην 
Ελλάδα και είναι αναγνωρισμένα βπη& τον Κανονισμό της 
Βουλής». 

ΆρΦρο 16. 

Η ισχύς των διατάξεων το» παρόντος νόμου αρχίζει αχό 
τη δημοσίευσή το» στην Εφημερίδα της Κυδερνήσεως, εκτός 
»ν διαφορετικά ορίζεται σ"α εχιμέοους άρ-3ρα. 

Π αραγγέλλομεν να δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυ- 
δερνήσεως το κείμενο το» παρόντος και να εκ,τελεσύή ως 
νόμος το» Κράτους. 

Α&ήνα, 22 Μαίο» 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ 

ΓΕΡΑΧΙΜΟΧ ΑΡΧΕΝΗΧ ΑΓ- ΚΟΥΤΧΟΠΒΡΓΑΕ 

θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα ίου Κράτους. 

Α«ηνα, 22 Μαίο» 1984 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΠΡΓΙΟΧ · ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΧ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


