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ΘΕΜΑ: Η νέα πρόταση Νόμου περί πολιτικών κομμάτων εξακολουθεί να μην 

συνάδει με τις συστάσεις της επιτροπής GRECO, διαγράφει υφιστάμενα κόμματα 

και γενικά δυσχεραίνει την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

Η πρόταση νόμου όπως έχει διαμορφωθεί πριν λίγες μέρες από τους αρχηγούς 

των κομμάτων και οδηγείται στην ολομέλεια αυτή την εβδομάδα , εξακολουθεί να 

έχει τις ακόλουθες σοβαρές αδυναμίες και αν ψηφιστεί ο νόμος ως έχει 

κινδυνεύουμε να εκτεθούμε και πάλι διεθνώς: 

1. Το εδάφιο 3 έμμεσα αποκλείει όλα τα τώρα  εγγεγραμμένα αλλά μη 

κοινοβουλευτικά κόμματα, από το νέο κατάλογο πολιτικών κομμάτων και 

καθιστά πιο δύσκολη την  εγγραφή νέων κομμάτων μειώνοντας έτσι τις 

πιθανότητες για πολιτική ανανέωση.  

2. Η ξεκάθαρη σύσταση GRECO για πλήρη διαφάνεια σε ΟΛΑ τα έσοδα και 

έξοδα των κομμάτων δεν ικανοποιείται και η πρόνοια στο εδάφιο 7 για 

διακίνηση  μόνο του 70% των ΕΞΟΔΩΝ  μέσω χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων, αποτελεί οπισθοδρόμηση από τον προηγούμενο νόμο και αυτό  

είναι απαράδεκτο. Εισηγούμαστε να αυξηθεί το ποσοστό  στο 90 % των 

εξόδων αλλά και των ΕΣΟΔΩΝ για να αποδείξουμε έμπρακτα στην Ευρώπη 

την θέληση μας για πλήρη διαφάνεια γεγονός που θα ήταν πολύ σημαντικό  

ιδίως υπό τις τρέχουσες συνθήκες, 

 



3. Tο εδάφιο 4 (β) δεν συνάδει με τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης (   

GRECO report para 62 ) και αντί να ενθαρρύνονται οι νέες πολιτικές δυνάμεις 

με κάποια έστω μικρή ( αλλά δίκαη ) χρηματοδότηση για να μπορούν να  

συναγωνιστούν με τα παλιά κόμματα, καθίσταται απίθανη η χρηματοδότηση 

τους με την απαίτηση να προ-υπάρχουν 3 χρόνια πριν τις εκλογές, να έχουν 

τουλάχιστο 28 υποψήφιους βουλευτές σε όλες τις επαρχίες και να πάρουν 

ποσοστό 1.5% .  

 

4. Το εδάφιο 6 (2) εισηγούμαστε να τροποποιηθεί για να υποβάλλονται στον  

Γενικό Ελεγκτή για έλεγχο τα λεπτομερή οικονομικά στοιχεία των 

κομμάτων και όχι μόνο ενοποιημένες καταστάσεις και να αναφέρεται η 

ημερομηνία δημοσιεύσεως της έκθεσης του Γ.Ε. Επίσης οι ψηφοφόροι 

όλων των κομμάτων έχουν δικαίωμα να ξέρουν ποιοι χρηματοδοτούν τα 

κόμματα τους και γι’ αυτό το λόγο πρέπει όλες οι εισφορές στα κόμματα 

να δημοσιεύονται ονομαστικά μέχρι συγκεκριμένης ημερομηνίας.  

 

5. Ο Νόμος δεν προνοεί σε ικανοποιητικό βαθμό για περιπτώσεις μεγάλων 

δωροδοκιών από ξένους υπήκοους η εταιρείες. Εν όψει των 

διαπραγματεύσεων και πιθανών μελλοντικών εσόδων από το Φυσικό 

Αέριο, εισηγούμαστε την διά νόμου απαγόρευση στα κόμματα και στα 

στελέχη τους να διατηρούν λογαριασμούς στο εξωτερικό και την εισαγωγή 

ποινικής ευθύνης στους αρχηγούς των κομμάτων και στα στελέχη , 

ανεξαρτήτως βουλευτικής ασυλίας, για τέτοια αδικήματα.   

Ελπίζουμε    αυτά τα σοβαρά θέματα να δημοσιοποιηθούν άμεσα για να ενημερωθούν 

οι πολίτες , να συζητηθούν και να ληφθούν υπόψη στο τελικό κείμενο του Νόμου για 

να διασφαλιστεί πλήρως η διαφάνεια και να παταχθεί η διαφθορά. 
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