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ΠΡΟΣ
Το Γραφείο της Γ΄ Αντιπροέδρου
της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Τραπεζικοί λογαριασµοί κοµµάτων και υποψηφίων βουλευτών.

Με βάση τα άρθρα 3 και 4 του ν.4304/2014 «Έλεγχος των οικονοµικών και πολιτικών
κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες
διατάξεις» (Α΄234), τα έσοδα και οι δαπάνες των πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων
διακινούνται µέσω λογαριασµών που τηρούνται σε τράπεζες εγκατεστηµένες στην Ελλάδα.
Ειδικότερα:
• Σύµφωνα µε το άρθρο 3, όλα τα έσοδα και οι δαπάνες των πολιτικών
κοµµάτων και των συνασπισµών πολιτικών κοµµάτων, διακινούνται µέσω
ενός έως τριών τραπεζικών λογαριασµών, που τηρούνται σε τρία πιστωτικά
ιδρύµατα της επιλογής τους. Απαγορεύεται το άνοιγµα και η διατήρηση
άλλων τραπεζικών λογαριασµών, εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.
Όλα τα έσοδα καταλήγουν αποκλειστικά σε αυτούς τους τραπεζικούς
λογαριασµούς του κάθε κόµµατος ή συνασπισµού.
• Σύµφωνα µε το άρθρο 4, όλα τα έσοδα και οι δαπάνες κάθε υποψηφίου
διακινούνται
λογαριασµού.

υποχρεωτικώς

µέσω

ενός

και

µοναδικού

τραπεζικού

Ως εκ τούτου, πρέπει να ενηµερωθούν, µέσω της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και
της Τράπεζας της Ελλάδος, οι νόµιµα λειτουργούσες στη χώρα τράπεζες και τα
υποκαταστήµατα αυτών, για την εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων και ιδιαίτερα, για το
γεγονός ότι έχουν υποχρέωση ανοίγµατος σχετικών αυτοτελών τραπεζικών λογαριασµών,
τους οποίους θα πρέπει να γνωστοποιήσουν προς την Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 19
του ανωτέρω νόµου, εντός δέκα (10) ηµερών από το άνοιγµά τους.
Καταθέσεις στους ανωτέρω λογαριασµούς επιτρέπονται µόνον εφόσον γίνονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του προαναφερθέντος νόµου.
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