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Αθήνα,    02/06/2014 
 
Αριθμ. Πρωτ. 
Ε85/39 
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ  
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ  
 
ΠΡΟΣ: 
-  Όλα  τα Υποκαταστήματα,  

     Παραρτήματα και Γραφεία           
Κοινωνικής Ασφάλισης             
ΙΚΑ-   ΕΤΑΜ.  

-  Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ   
   
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Ως ο συν/νος Πίνακας Διανομής.  
 

 
ΘΕΜΑ :  

 
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.4255/2014 
(ΦΕΚ 89/11-4-2014 τ.Α΄) – Κατάργηση της υποχρέωσης 
τήρησης από 1/6/2014 του Ε.Β.Κ.Ν.Π.. 

 
 
 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4255/2014 
(ΦΕΚ 89/11-4-2014 τ.Α΄) «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
  

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, οι οποίες ισχύουν από 1/6/2014: 
 

1. Καταργείται από την ως άνω ημερομηνία η υποχρέωση τήρησης 
και συμπλήρωσης του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρησης 
Νεοπροσλαμβανομένου Προσωπικού. 
 

2. Τροποποιούνται οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Ε.ΥΠ.Ε.Α. 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην οποία ανατίθενται διευρυμένες ελεγκτικές 
δραστηριότητες.  
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3. Εντάσσεται στις αρμοδιότητες των ελεγκτικών οργάνων των 
Υποκαταστημάτων και της Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ο έλεγχος 
υποβολής και ορθής τήρησης ή μη, των εντύπων Ε3 (Αναγγελία 
Πρόσληψης) και Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) του Πληροφοριακού 
Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας. 
 

4 Ορίζεται ο τύπος και τα αρμόδια όργανα επιβολής των 
διοικητικών κυρώσεων που επέρχονται από την μη τήρηση των 
ανωτέρω υποχρεώσεων των εργοδοτών.  

 
  Σύμφωνα με την περίπτωση 6 της παρ. 2 του προαναφερόμενου 
άρθρου, το ύψος των προστίμων, ο τρόπος υπολογισμού τους, η διαδικασία, 
ο συγχρονισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή 
αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή των κοινοποιούμενων  
διατάξεων θα ρυθμιστεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.  
  Κατόπιν αυτών και μέχρι την έκδοση της εν λόγω Υπουργικής 
Απόφασης, οι αρμόδιες Υπηρεσίες μας δεν θα χορηγούν από 1/6/2014 το 
Ε.Β.Κ.Ν.Π. στους εργοδότες, (το οποίο τηρείται κατά τα προβλεπόμενα 
μέχρι 31/5/2014) και κατ’ ακολουθία δεν θα επιβάλλουν για απασχόληση 
από την ημερομηνία ισχύος του ανωτέρω άρθρου και μετά, τις κυρώσεις 
του άρθρου 2 του Ν.2556/97, αντίθετα κατά την διενέργεια επιτοπίων 
ελέγχων θα συντάσσεται κατά τα γνωστά, η Έκθεση Ελέγχου και θα 
ελέγχεται η τήρηση των εντύπων Ε3 (Αναγγελία Πρόσληψης) και Ε4 
(Πίνακας Προσωπικού) και θα σημειώνεται στην Ε.Ε. η διακρίβωση της 
τήρησης ή μη, της υποχρέωσης αυτής.   
 Με νεότερο έγγραφό μας (μετά την δημοσίευση της Υ.Α.) θα σας 
παρασχεθούν αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των 
κοινοποιούμενων διατάξεων και την επιβολή των προβλεπομένων 
διοικητικών κυρώσεων.  
 
                                                                     Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
                                                                           ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 
                                                                                 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ  
 
 
        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & 
     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

1. Γρ. κ. Διοικητή 
2. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών 
3. Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών 
4. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας 

Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων 
Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα 

5. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
Ακαδημίας 6, 106 71 Αθήνα 

6. Σ.Ε.Β. 
Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα 

7. Σύνδεσμος Ανων. Εταιρειών και ΕΠΕ  
Πανεπιστημίου 16, 106 72  Αθήνα 

8. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας 
Προμηθέως 32, 546 29 Θεσ/νίκη 

9. 
 
 10.   

Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς 
Ακαδημίας 15, 106 71 Αθήνα 
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος 
Αδριανού 7, 154 51 Ν. Ψυχικό 

11. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
Μητροπόλεως 12-14,  105 63  Αθήνα  

12. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 106 78 Αθήνα 

13. Ε.Ν.Α.Ε. 
Μεσογείων 15, 115 26  Αθήνα 

14. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπορικών Κλαδικών Οργανώσεων 
Λυκαβηττού 37, 106 72 Αθήνα 

15. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών 
Ακτή Μιαούλη 85 , 18537  Πειραιάς 

16. Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας 
Σταδίου 24 , 105 64 Αθήνα 

17. Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών 
Κάνιγγος 27 , 106 82 Αθήνα 

18. Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών 
Ιουλιανού 42-46, 104 34 Αθήνα 

19. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος 
Αριστοτέλους 4, 104 33 Αθήνα 

20. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 
Ακαδημίας 7 , 106 71 Αθήνα 

21. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης 
Τσιμισκή 29 , 546 24 Θεσ/νίκη 

 3

ΑΔΑ: ΒΙΥΚ4691ΩΓ-ΝΧΞ



 
22. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά 

 Λουδοβίκου 1 Πλ. Οδησσού , 185 31 Πειραιάς 
23. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων 

Νομού Θεσ/νίκης 
Αριστοτέλους 3, 546 24 Θεσ/νίκη 

24. Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου  
Κανακάρη 46 - 52,  262 21 Πάτρα 

25. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) 
Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα 

26. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 
Ελ. Βενιζέλου 44, 106 79 Αθήνα 

27. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά 
Αγ. Κων/νου 3, 185 31 Πειραιάς 

28. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Ελλάδος 
Καποδιστρίου 24, 106 82 Αθήνα 

29. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών 
Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας 
Ιουλιανού 42-46, 104 34 Αθήνα 

30. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησίων 12, Αθήνα 

31. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών 
Πατησίων 12, Αθήνα 

32. Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησίων 12, Αθήνα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4

ΑΔΑ: ΒΙΥΚ4691ΩΓ-ΝΧΞ



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 89
 11 Απριλίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4255
Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και άλλες διατάξεις.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

Άρθρο 1
Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

1. Η εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στις έδρες που κάθε φορά αναλογούν στην Ελλάδα, 
διενεργείται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία 
από τους πολίτες που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του 
π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των δι−
ατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»
(Α΄ 57). Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν και οι πολίτες 
των λοιπών κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κατά τα οριζόμενα στο ν. 2196/1994 (Α΄ 41).

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρε−
ωτική. 

2. Για την εκλογή αυτών, ολόκληρη η Ελληνική Επικρά−
τεια αποτελεί μία ενιαία εκλογική περιφέρεια.

3. Η ημέρα και η διάρκεια διεξαγωγής της ψηφοφορίας 
ορίζεται κάθε φορά με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδε−
ται με πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εσωτερικών τριάντα τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
καθοριζόμενη για την ψηφοφορία.

Άρθρο 2
Εκλόγιμοι − Κωλύματα εκλογιμότητας

και ασυμβίβαστα

1. Εκλόγιμοι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι όσοι 
έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 55 παρ.1 του Συντάγματος και 
του άρθρου 29 του π.δ. 26/2012. Επίσης, εκλόγιμοι στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι και οι πολίτες των λοιπών 
κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα οριζό−
μενα στο ν. 2196/1994 (Α΄ 41), όπως αυτός τροποποιήθηκε 
με το ν. 4244/2014 (Α΄ 60).

2. Οι διατάξεις του άρθρου 56 του Συντάγματος και 
των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012 
και της παρ. 1 του δέκατου πέμπτου άρθρου του ν. 2196/ 
1994 (Α΄ 41) για τα κωλύματα εκλογιμότητας των βου−

λευτών εφαρμόζονται και για την εκλογή των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι βουλευτές του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι 
ούτε να εκλεγούν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
αν δεν παραιτηθούν πριν από την ανακήρυξή τους.

3. Εκτός από τα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 της Πράξης η οποία είναι προσαρτημένη στην 
απόφαση του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με την απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 
και της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 (2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ) 
που κυρώθηκε με το ν. 3216/2003 (Α΄312), έχουν εφαρ−
μογή εν προκειμένω και οι διατάξεις του άρθρου 57 του 
Συντάγματος περί των ασυμβιβάστων των βουλευτών.

4. Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που στερήθη−
κε κάποιο από τα προσόντα εκλογιμότητας της παρα−
γράφου 1 του παρόντος άρθρου εκπίπτει αυτοδικαίως 
του αξιώματός του.

Άρθρο 3
Πρόταση υποψηφίων

Κατάρτιση και ανακήρυξη συνδυασμών

1. Δικαίωμα υποβολής πρότασης υποψηφίων έχουν 
μόνο τα κόμματα ή οι συνασπισμοί συνεργαζόμενων 
κομμάτων. Στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομ−
μάτων μπορούν να συμμετέχουν και πολιτικές κινήσεις 
που δεν αποτελούν πολιτικό κόμμα.

Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 5 του άρ−
θρου 37 και του άρθρου 38 του π.δ. 26/2012 περί του 
ονόματος και εμβλήματος των κομμάτων και περί της 
διαφωνίας για τη χρήση ονόματος ή εμβλήματος αυτών, 
εφαρμόζονται αναλόγως και εν προκειμένω.

Οι κατά τις ανωτέρω διατάξεις δηλώσεις των κομ−
μάτων ή των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων 
επιδίδονται στον Υπουργό Εσωτερικών και τον Εισαγ−
γελέα του Αρείου Πάγου.

2. Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στην εκλογή σε συνδυ−
ασμό, ο οποίος καταρτίζεται από το κόμμα ή το συνα−
σπισμό συνεργαζόμενων κομμάτων που τους προτείνει, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να μετέχει σε περισ−
σότερους από έναν συνδυασμούς.

3. Η πρόταση κάθε κόμματος ή συνασπισμού συνερ−
γαζόμενων κομμάτων, που αποτελεί το συνδυασμό του 
κόμματος ή του συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμά−
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δύο ημερών από τη λήψη του σχετικού ερωτήματος, η 
Διακομματική Επιτροπή Εκλογών για τις βουλευτικές 
εκλογές ή τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να συγκροτηθεί ή να 
συμπληρωθεί χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπου τους.»

Άρθρο 16
Δημοσκοπήσεις

1. Από το εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του 
ν. 3603/2007 απαλείφεται η φράση «των εκλογών για την 
ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

2. Μετά το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 3603/2007 προστίθενται εδάφια γ΄ και δ΄ ως εξής:

«γ. Μία (1) ημέρα πριν από τη διενέργεια των εκλογών 
για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και έως τη 19η ώρα της ημέρας της ψηφοφορίας, 
απαγορεύεται η δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων για 
την πρόθεση ψήφου των εκλογέων και η καθ’ οιονδή−
ποτε τρόπο μετάδοση αποτελεσμάτων των δημοσκο−
πήσεων, καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετάδοση 
και αναμετάδοσή τους από τα μέσα ενημέρωσης, με 
οποιονδήποτε τρόπο και αν διανέμονται ή εκπέμπουν.

δ. Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, μία 
(1) ημέρα πριν από τη διενέργεια των εκλογών για την 
ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
μέχρι τη 19η ώρα της ημέρας της ψηφοφορίας, απαγο−
ρεύεται στους δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς 
και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, στους 
φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τη−
λεοπτικών υπηρεσιών, σε κάθε είδους εφημερίδα και 
περιοδικό, καθώς και στα πολιτικά κόμματα και στους 
υποψηφίους, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση 
ή μετάδοση ή αναμετάδοση οποιασδήποτε έρευνας 
γνώμης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν διενεργείται, 
σχετικά με τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και προτιμή−
σεις της κοινής γνώμης, για πολιτικά κόμματα, πολιτικές 
θέσεις και πρόσωπα ή άλλα οικονομικά και κοινωνικά 
ζητήματα.»

3. Η παράγραφος γ΄ του άρθρου 21 του ν. 3202/2003 
(Α΄ 284) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«γ. Μία (1) ημέρα πριν από τη διενέργεια των δημοτι−
κών και περιφερειακών εκλογών και των τυχόν επανα−
ληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και έως 
τη 19η ώρα της ημέρας της ψηφοφορίας, απαγορεύεται 
η δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων για την πρόθεση ψή−
φου των εκλογέων και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετά−
δοση αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων, καθώς και 
η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετάδοση και αναμετάδοσή 
τους από τα μέσα ενημέρωσης, με οποιονδήποτε τρόπο 
και αν διανέμονται ή εκπέμπουν.

Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, μία 
(1) ημέρα πριν από τη διενέργεια των δημοτικών και 
περιφερειακών εκλογών και των τυχόν επαναληπτικών 
δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και μέχρι τη 
19η ώρα της ημέρας της ψηφοφορίας, απαγορεύεται 
στους δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τη−
λεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, στους φορείς 
παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 
υπηρεσιών, σε κάθε είδους εφημερίδα και περιοδικό, 
καθώς και στους συνδυασμούς και στους υποψηφίους, 
η καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση ή μετάδοση 
ή αναμετάδοση οποιασδήποτε έρευνας γνώμης, με 
οποιονδήποτε τρόπο και αν διενεργείται, σχετικά με 
τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και προτιμήσεις της κοινής 

γνώμης, για συνδυασμούς, πολιτικές θέσεις και πρόσω−
πα ή άλλα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα.»

Άρθρο 17
Διορισμός εποπτών εκλογών 

στις ελληνικές πρεσβευτικές και προξενικές αρχές 
στα κράτη − μέλη της Ε.Ε.

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 1427/1984 (Α΄40) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Ο διορισμός τους γίνεται από το Α΄ Τμήμα του Αρεί−
ου Πάγου, ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Εξωτερικών με την οποία καθορίζεται 
ο αριθμός των εποπτών κατά πρεσβευτική ή προξενική 
αρχή, οι προθεσμίες για το διορισμό και την άφιξη των 
εποπτών και των γραμματέων τους στην έδρα της οικεί−
ας αρχής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

Άρθρο 18
Καταργούμενες διατάξεις

1. Το άρθρο 13 του ν. 1443/1984 (Α΄ 73) καταργείται.
2. Τα πρώτα δύο εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 5 του 

ν. 1427/1984 καταργούνται.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ−

γείται ο ν. 1180/1981 (Α΄ 188).

Άρθρο 19
Τελικές − Εξουσιοδοτικές και μεταβατικές διατάξεις

1. Η παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 3023/2002 αντικαθί−
σταται ως ακολούθως:

«3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα στις εκλογές για την 
ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.»

2. Στο άρθρο 31 του ν. 3023/2002 προστίθεται παρά−
γραφος 5 ως ακολούθως:

«5. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται 
ανάλογα στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για όσα θέματα δεν προβλέ−
πεται ειδική ρύθμιση.»

3. Για τις πρώτες μετά την έναρξη ισχύος του παρό−
ντος νόμου εκλογές για την ανάδειξη των μελών στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η προθεσμία της παρ. 4β του 
άρθρου 1 του ν. 3023/2002 παρατείνεται μέχρι το πρώτο 
δεκαπενθήμερο του Απριλίου 2014. Ομοίως η προθεσμία 
της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του ν. 3023/2002, 
όπως η διάταξη αυτή τροποποιείται με τον παρόντα 
νόμο, παρατείνεται μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του 
Απριλίου 2014.

4. Κατ’ εξαίρεση του άρθρου 2 του παρόντος νόμου 
για την πρώτη εφαρμογή του δεν μπορούν να ανακη−
ρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν μέλη του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου, οπουδήποτε και αν υπηρέτησαν 
εντός της Ελληνικής Επικράτειας μέσα στις τελευταίες 
τριάντα (30) ημέρες πριν από την ανακήρυξη των υπο−
ψηφίων για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
του Μαΐου 2014, τα πρόσωπα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 56 του Συντάγματος.

Άρθρο 20

Παράγραφος 1: Κατάργηση υποχρέωσης τήρησης 
Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου 
Προσωπικού

1. «Η περίπτωση στ΄ της παρ. 9 του άρθρου 26 του 
α.ν. 1846/1951 (Α΄ 79), όπως ισχύει, καταργείται από
1.6. 2014.»

ΑΔΑ: ΒΙΥΚ4691ΩΓ-ΝΧΞ
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Παράγραφος 2: Τροποποίηση αρμοδιοτήτων Ε.ΥΠ.Ε.Α. 
μετά την κατάργηση του Ειδικού Βιβλίου

1. Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της περίπτωσης β΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270), όπως 
ισχύει, αντικαθίστανται από 1.6.2014 ως εξής:

«Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις για 
τη διαπίστωση της υποβολής και τήρησης, ορθής ή μη, 
των εντύπων Ε3 (αναγγελία πρόσληψης) και Ε4 (πίνακας 
προσωπικού), όπως αυτά καταγράφονται στο άρθρο 2 
της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.2.2013 (Β΄ 449) απόφασης του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, καθώς και για την 
ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ.

Ο έλεγχος αυτός αφορά στην επιβολή προστίμου περί 
μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού. 
Σε περίπτωση μη τήρησης και μη ανάρτησης του πίνακα 
προσωπικού επιβάλλονται πρόστιμα, όπως αυτά ορίζο−
νται με την απόφαση της περίπτωσης 7 της παρούσας 
παραγράφου.

Έλεγχος της ορθής υπαγωγής στην ασφάλιση και της 
τήρησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας.»

2. Τις αρμοδιότητες ελέγχου και επιβολής των ανω−
τέρω προστίμων ασκούν και οι αρμόδιοι υπάλληλοι των 
υποκαταστημάτων του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ.

3. Καθένα από τα ανωτέρω πρόστιμα του τρίτου εδα−
φίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 2556/1997 (Α΄ 270) επιβάλλεται από τους αρμόδιους 
ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και τους επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε. 
άπαξ για την ίδια ημερολογιακή ημέρα για την αυτή 
αιτία στην ίδια επιχείρηση.

4. Τα ανωτέρω πρόστιμα που επιβάλλονται από τους 
ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και τους αρμόδιους υπαλλήλους 
των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ αποτελούν έσοδα 
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

5. Τα Ειδικά Βιβλία Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανό−
μενου Προσωπικού τηρούνται έως τις 31.5.2014, φυλάσ−
σονται από τον εργοδότη για δέκα (10) έτη από της 
νόμιμης θεωρήσεώς τους και επιδεικνύονται κατά τους 
επιτόπιους ελέγχους. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής 
ή οποιαδήποτε άλλη παράβαση, όπως αυτές προσδιο−
ρίζονται στην περίπτωση στ΄ της παρ. 9 του άρθρου 26 
του α.ν. 1846/1951, όπως ίσχυε μέχρι την προηγούμενη 
ημέρα της έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου για 
χρονικά διαστήματα μέχρι την έναρξη ισχύος της υπο−
χρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων Ε3 και 
Ε4, επιφέρουν την επιβολή των αντίστοιχων προστίμων 
που ίσχυαν μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης 
ισχύος του παρόντος άρθρου. Τα επιβαλλόμενα αυτά 
πρόστιμα αποτελούν έσοδα του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, οι δε πρά−
ξεις επιβολής, επίδοσης και βεβαίωσης, καθώς και τυχόν 
αμφισβήτηση αυτών συνεχίζουν να γίνονται κατά τις 
διατάξεις του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας που εκδίδεται μέχρι τις 
10.5.2014, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και 
του Σ.Ε.Π.Ε., δύναται να ρυθμίζεται το ύψος, ο τρόπος 
υπολογισμού του προστίμου, η διαδικασία, ο συγχρονι−
σμός των ελεγκτικών υπηρεσιών, ο τρόπος και ο χρόνος 
διαβίβασης των εκθέσεων και δελτίων ελέγχου μεταξύ 
των αρμόδιων υπηρεσιών και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή 
αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την εφαρμογή των 
προηγούμενων παραγράφων.

7. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει την 1.6.2014.

Παράγραφος 3: Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου 
Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα

Α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 108 του
ν. 3655/2008 (Α΄ 58) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα διοικείται από 
εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:».

Β. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 108 του
ν. 3655/2008 (Α΄ 58) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Έξι (6) εκπροσώπους των ασφαλισμένων, εκ των 
οποίων οι τρεις (3) υποδεικνύονται, ανά ένας, από τις 
οικείες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις 
των Τομέων Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστη−
μάτων, Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Εργατοϋπαλλήλων Με−
τάλλου και οι τρεις (3) από τις οικείες δευτεροβάθμιες 
και τριτοβάθμιες οργανώσεις των υπολοίπων Τομέων, 
με τους αναπληρωτές τους.»

Γ. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου οι εκπρόσωποι των ασφαλισμένων 
των Τομέων Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Κατα−
στημάτων, Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Εργατοϋπαλλή−
λων Μετάλλου που ήδη συμμετέχουν στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Τ.Α.Π.Ι.Τ. παραμένουν μέχρι τη λήξη της 
θητείας τους ενώ οι εκπρόσωποι των ασφαλισμένων 
των υπολοίπων Τομέων επιλέγονται από τον Υπουργό 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μεταξύ 
των ήδη συμμετεχόντων στο Διοικητικό Συμβούλιο εκ−
προσώπων των ασφαλισμένων των υπολοίπων Τομέων 
και διορίζονται για το υπόλοιπο της θητείας των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Α.Π.Ι.Τ..

Παράγραφος 4: Οι διατάξεις του άρθρου 26 του
ν. 4208/2013 (Α΄ 252) καταργούνται από τότε που ίσχυ−
σαν.

Παράγραφος 5: Ασφάλιση ωφελούμενων κοινωφελούς 
εργασίας

Η παρ. 6 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ΄ του 
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 αντικαθίσταται από 
της ισχύος της ως ακολούθως:

«6. Οι ωφελούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του 
Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ.− Ε.Τ.Ε.Α., με εξαίρεση ωφελούμενους, 
ασφαλισμένους μετά την 1.1. 1993, που λόγω ιδιότητας 
ή άσκησης δραστηριότητας υπάγονται στην ασφάλιση 
του Ε.Τ.Α.Α.. Οι εισφορές που έχουν ήδη καταβληθεί 
για την ασφάλιση των ωφελούμενων στο Ι.Κ.Α.− Ε.Τ.Α.Μ. 
και Ε.Τ.Ε.Α. αποδίδονται στους αντίστοιχους τομείς 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Σ.ΑΥ. και Τ.Α.Ν. των Κλάδων κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., για την ασφαλιστική 
τους τακτοποίηση.»

Παράγραφος 6:
α. Στο τέλος των παραγράφων: α) 3 του άρθρου 69 

του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και β) 2 του άρθρου 44 του
ν. 3986/2011, όπως η παρ. 2 έχει αντικατασταθεί από το 
άρθρο 50 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), προστίθενται, από 
τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις των νόμων 3863/2010 
και 3986/2011 αντίστοιχα, τελευταία εδάφια ως εξής:

«1. Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. μπορεί, συνε−
κτιμωμένης της όλης οικονομικής κατάστασης του Ορ−
γανισμού, να διατίθεται μέρος των ανωτέρω εισφορών 
για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον 
οι διαθέσιμοι πόροι του Λογαριασμού επαρκούν για την 
εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών του.

2. Τα μέχρι της δημοσίευσης της παρούσας, διατεθέ−
ντα κατά το προηγούμενο εδάφιο ποσά, αποδίδονται 
αναδρομικά από την ισχύ τους, εντός δεκαπέντε (15) 
ετών σε ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης από 1.1.2015. 

ΑΔΑ: ΒΙΥΚ4691ΩΓ-ΝΧΞ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1511

Για τα πέντε (5) πρώτα έτη η ετήσια δόση ανέρχεται 
σε 4% του συνολικού ύψους της οφειλής ενώ για τα 
επόμενα δέκα (10) έτη η ετήσια δόση ανέρχεται σε 8% 
του συνολικού ύψους της οφειλής.

3. Τα μετά τη δημοσίευση της παρούσας, διατιθέμε−
να κατά το πρώτο εδάφιο ποσά, αποδίδονται από τον 
ΟΑΕΕ στον οικείο Λογαριασμό εντός δέκα (10) ετών από 
το χρόνο έναρξης της υποχρέωσης καταβολής τους.»

β. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού παύει οριστικά 
κάθε ποινική δίωξη που τυχόν έχει ασκηθεί για πράξεις 
ή παραλείψεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
εδαφίου 1, όπως προστέθηκε με την περίπτωση α΄ της 
παρούσας παραγράφου, στο τέλος των παραγράφων: 
α) 3 του άρθρου 69 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και β) 2 του 
άρθρου 44 του v. 3986/2011, όπως η παρ. 2 έχει αντι−
κατασταθεί από τo άρθρο 50 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88).

Άρθρο 21

 1. Τα ακίνητα ιδιοκτησίας ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., τα οποία έχουν 
εκκενωθεί λόγω της κατά το π.δ. 110/2012 (Α΄ 193) συγ−
χώνευσης των Ειρηνοδικείων της Χώρας, πλην των ακι−
νήτων τα οποία έχουν περιέλθει στο ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ. σύμφωνα 
με τη 243/2013 Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων 
και Αποκρατικοποιήσεων (Β΄ 2883), περιέρχονται κατά 
πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Ελληνικό Δημό−
σιο, χωρίς την καταβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων 
υπέρ τρίτων. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των 
ανωτέρω ακινήτων στο Δημόσιο εκδίδεται διαπιστωτική 
πράξη από τους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία 
μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία του Υποθηκο−
φυλακείου ή στα Κτηματολογικά Βιβλία. Η διαχείριση 
και τα έσοδα των ανωτέρω ακινήτων περιέρχονται στο 
Ελληνικό Δημόσιο. Τυχόν εκκρεμείς δίκες, που αφορούν 
τα ακίνητα αυτά με διάδικο το ΤΑ.Χ.ΔΙΚ., συνεχίζονται 
υπέρ ή κατά του Δημοσίου.

2. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 2 του ν.δ. 1017/ 
1971 (Α΄ 209) προστίθεται περίπτωση ιη΄ ως εξής:

«ιη) για τον ατομικό εξοπλισμό των υπαλλήλων της 
εξωτερικής φρούρησης των καταστημάτων κράτησης 
και για την εφαρμογή του όρου της ηλεκτρονικής επιτή−
ρησης υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια 
κατά την πιλοτική περίοδο λειτουργίας του συστήμα−
τος.»

Άρθρο 22

1.α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρ−
θρου 29 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως προστέθηκε με 
την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Α.2 της παρα−
γράφου Α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) 
η φράση εντός παρένθεσης «Γενική Γραμματεία Κοινω−
νικών Ασφαλίσεων − Ε.Φ. 33−220» αντικαθίσταται από 
τη φράση «Γενική Γραμματεία Πρόνοιας − Ε.Φ. 33−220».

β. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Α΄ της υποπα−
ραγράφου Α.3 της παραγράφου Α΄ του άρθρου πρώτου 
του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) διαγράφεται.

2.α. Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του ν. 2628/1998 (Α΄ 151), όπως προστέθηκε με 
την υποπαράγραφο Γ.4 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) προστίθεται η φράση: 

«, διενεργώντας ταυτόχρονα και τον ταμειακό τους 
διακανονισμό».

β. Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της υποπαραγρά−
φου 2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του 

ν. 4254/2014 (Α΄ 85) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι 
διατάξεις της παρούσας περίπτωσης ισχύουν από το 
χρόνο έναρξης ισχύος του προεδρικού διατάγματος για 
τον Οργανισμό του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).»

3. Στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2206/1994 Α΄ 62) 
προστίθενται περιπτώσεις γ΄ έως και η΄, ως εξής:

«γ. Τα χρήματα της συμμετοχής του Ελληνικού Δη−
μοσίου στο μικτό κέρδος των τυχερών παιγνίων, όπως 
η συμμετοχή αυτή έχει προσδιοριστεί από τις άδειες 
ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης των επιχειρή−
σεων καζίνο, από τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί 
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των επιχειρήσεων 
αυτών και τις κείμενες διατάξεις, καταβάλλονται από 
τις υπόχρεες επιχειρήσεις καθημερινά, αποκλειστικά 
και μόνο, μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής (web banking), 
στην Ε.Ε.Ε.Π., με απόφαση της οποίας ορίζεται ο ακριβής 
χρόνος της απόδοσης, η διαδικασία και τα αναγκαία 
έγγραφα που τηρούνται. Η Ε.Ε.Ε.Π. αποδίδει τα χρήματα 
της συμμετοχής στο Ελληνικό Δημόσιο την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας.

δ. Οι υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις των επιχει−
ρήσεων καζίνο προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους δικαι−
ούχους φορείς του και τους Ο.Τ.Α., που προβλέπονται 
από τις άδειες λειτουργίας και τις συμβάσεις, καταβάλ−
λονται με τον τρόπο και στο χρόνο που προβλέπεται, 
η δε καταβολή τους αποδεικνύεται με την υποβολή, 
αυθημερόν της καταβολής, των αποδεικτικών πληρωμής 
στην Ε.Ε.Ε.Π..

ε. Η λειτουργία του καζίνο δεν επιτρέπεται, αν δεν 
έχουν καταβληθεί πλήρως και εγκαίρως τα χρήματα 
της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και 
των οικονομικών υποχρεώσεων της περίπτωσης δ΄ της 
παραγράφου αυτής. Αν τα χρήματα δεν καταβληθούν, 
όπως ορίζουν οι διατάξεις των παραπάνω περιπτώσεων 
γ΄ και δ΄, αυτοδικαίως αναστέλλεται, από την επόμενη 
ημέρα εκείνης, κατά την οποία όφειλαν να καταβληθούν 
τα χρήματα, προσωρινό η ισχύς της άδειας και αυτο−
δικαίως διακόπτεται η λειτουργία του καζίνο, γεγονός 
που διαπιστώνεται με πράξη της Ε.Ε.Ε.Π.. Εφόσον τα 
οφειλόμενα χρήματα, με τις προβλεπόμενες προσαυξή−
σεις τους, καταβληθούν, με νεότερη πράξη της Ε.Ε.Ε.Π. 
διαπιστώνεται η παύση αναστολής και εκκινεί η λει−
τουργία του καζίνο.

Η λειτουργία του καζίνο, κατά παράβαση της αναστο−
λής επιφέρει οριστική αυτοδίκαια ανάκληση της άδειας, 
γεγονός που διαπιστώνεται με πράξη της Ε.Ε.Ε.Π., και 
τις συνέπειες της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4002/2011 
(Α΄ 180).

στ. Κάθε μη έγκαιρη και πλήρης καταβολή της συμ−
μετοχής του Ελληνικού Δημοσίου της περίπτωσης γ΄, 
και των οικονομικών υποχρεώσεων της περίπτωσης δ΄ 
της παραγράφου αυτής, συνιστά αυτοτελή παράβα−
ση, η οποία διαπιστώνεται με την πράξη που εκδίδει 
η Ε.Ε.Ε.Π., με βάση τη διάταξη της περίπτωσης ε΄ της 
παραγράφου αυτής. Ανεξάρτητα από τις συνέπειες της 
περίπτωσης ε΄, η διαπίστωση τριών τέτοιων παραβάσε−
ων, ανά έτος, επιφέρει προσωρινή ανάκληση της άδειας 
για τρεις μήνες. Η προσωρινή ανάκληση της άδειας για 
τις παραβάσεις αυτές επί συνολικά τρεις φορές, επιφέ−
ρει οριστική ανάκληση της άδειας και καταγγελία της 
σύμβασης, από την Ε.Ε.Ε.Π.. 

ζ. Η καταβολή των χρημάτων, που οφείλονται από 
ρυθμίσεις υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο και 
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«8.α. Η μετοχή της ΟΧΑΕ ΑΕ (Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.), η 
οποία τελεί σε εκκαθάριση με την από 23.7.2010 απόφα−
ση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 15266/1226/29.7.2010 απόφα−
ση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
περιέρχεται από τις 14.2.2012, ημερομηνία κατάργησης 
των ΟΕΚ καί ΟΕΕ, άνευ οποιουδήποτε άλλου τύπου 
στον ΟΑΕΔ. 

β. Η εκκαθάριση της ΟΧΑΕ Α.Ε. παρατείνεται από τη 
λήξη της, κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής 
διάταξης μέχρι τις 31.12.2018.

γ. Ο νέος εκκαθαριστής της ΟΧΑΕ Α.Ε. διορίζεται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ ως 
μοναδικού μετόχου της, η οποία εκδίδεται εντός τριάντα 
ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.»

Άρθρο 31

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138) 
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Για τους δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοί−
κων ο ανωτέρω περιορισμός ισχύει για κάθε δημοτική 
κοινότητα του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3852/2010.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου 7 του 
ν. 3870/2010 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από τέσσερις 
(4) έως έξι (6), καθώς και για τους δήμους με πληθυσμό 
άνω των 100.000 κατοίκων, ισοδυναμεί με το άθροισμα 
των δαπανών των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, 
προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%).»

Άρθρο 32

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 19 του
ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Αν γίνουν περισσότερες δηλώσεις με το ίδιο όνομα ή 
έμβλημα από υποψήφιους συνδυασμούς για την ανάδει−
ξη δημοτικών αρχών του ίδιου δήμου, δικαίωμα χρήσης 
έχει όποιος το έχει δηλώσει πρώτος.»

2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 121 
του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Αν γίνουν περισσότερες δηλώσεις με το ίδιο όνο−
μα ή έμβλημα από υποψήφιους συνδυασμούς για την 
ανάδειξη περιφερειακών αρχών της ίδιας περιφέρειας, 
δικαίωμα χρήσης έχει όποιος το έχει δηλώσει πρώτος.»

Άρθρο 33

1. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 19 του
ν. 3852/2010 καταργείται.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3852/2010 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«3.α. Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων 
από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο 
(1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού 
συμβουλίου.

β. O αριθμός συμβούλων δημοτικής ή τοπικής κοινό−
τητας από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό 
ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των 
υποψήφιων συμβούλων. Το ποσοστό αυτό υπολογίζε−
ται, με βάση τον αριθμό των συμβούλων, όπως αυτός 
προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 3852/2010.

Ειδικά για τους υποψήφιους συμβούλους δημοτικής ή 
τοπικής κοινότητας το ποσοστό του ενός τρίτου (1/3) 
υπολογίζεται επί του αριθμού των μελών του συμβου−
λίου των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων. Ο συνολικός 
αριθμός των υποψήφιων των συνδυασμών, που αντι−
στοιχεί στο ένα τρίτο (1/3), όπως αυτό έχει υπολογιστεί 
κατά τα ανωτέρω εδάφια, αρκεί να υφίσταται για το 
σύνολο των υποψηφίων κάθε συνδυασμού, χωρίς να 
είναι αναγκαίο να επιμερίζεται ισομερώς σε καθεμία 
από τις ανωτέρω κατηγορίες υποψηφίων.

γ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των υπο−
ψήφιων μελών του δημοτικού συμβουλίου ή του συμβου−
λίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας είναι μικρότερος 
του συνολικού αριθμού των αντίστοιχων μελών, σύμφω−
να και με την παράγραφο 2 του άρθρου 19, το ανωτέρω 
ποσοστό υπολογίζεται επί του αριθμού των αντίστοιχων 
μελών, που περιλαμβάνονται στη γραπτή δήλωση του 
συνδυασμού. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποι−
είται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το 
κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της.»

Άρθρο 34
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν 
στις διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

  Αθήνα, 11 Απριλίου 2014

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
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Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά−
τους.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2014
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