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ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

   Αριθμ. 90134 
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επι-

τροπής του Υπουργείου Εσωτερικών για την κω-

δικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της 

νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των πολιτι-

κών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων 

από το κράτος, τα έσοδα, τις δαπάνες και τον 

έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμά-

των, των συνασπισμών κομμάτων και των υπο-

ψήφιων ή/και αιρετών της Βουλής των Ελλήνων 

και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3023/2002 «Χρηματοδότηση των πολιτικών 

κομμάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, 
δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτι-
κών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών» (Α’ 146),

β) των άρθρων 19, 58 και 67 του ν. 4622/2019 «Επιτε-
λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) των άρθρων 13 - 15 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
(ν. 2690/1999, Α’ 45),

δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

στ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180),

ζ) την υπό στοιχεία Υ68/20-10-2020 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών υπό 
στοιχεία Υ68/20-10-2020 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4678),

η) την υπ’ αρ. 1111/6.10.2020 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων 
«Εκκίνηση διαδικασίας νομοθετικής κωδικοποίησης 
της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των πολιτικών 
κομμάτων»,

θ) την από 21.9.2020 γνώμη της Κεντρικής Επιτροπής 
Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.) για την ανάγκη νομοθετικής κω-
δικοποίησης της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των 
πολιτικών κομμάτων.

2. Την αναγκαιότητα κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο 
των διατάξεων της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση 
των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμά-
των από το κράτος, τα έσοδα, τις δαπάνες και τον έλεγχο 
των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, των συνασπι-
σμών κομμάτων και των υποψήφιων ή/και αιρετών της 
Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
η οποία βρίσκεται διάσπαρτη και επικαλυπτόμενη σε 
διαφορετικά νομοθετήματα.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Α. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Επιτροπή, 

με αντικείμενο τη συγκέντρωση και την κωδικοποίηση 
σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για 
τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των 
συνασπισμών κομμάτων από το κράτος, τα έσοδα, τις 
δαπάνες και τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών 
κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων και των υπο-
ψήφιων ή/και αιρετών της Βουλής των Ελλήνων και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία βρίσκεται διάσπαρ-
τη και επικαλυπτόμενη σε διαφορετικά νομοθετήματα.

Β. Ως μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι κάτωθι:
1. Μπαρουτά Αγγελική του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. 

ΑΖ 624440, μόνιμη υπάλληλος, κατηγορίας ΠΕ και κλά-
δου Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Α’, Προϊσταμέ-
νη του Τμήματος Εκλογών και Πολιτικών Κομμάτων της 
Διεύθυνσης Εκλογών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερι-
κών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
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2. Φλώρος Θεοδόσιος του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. 
ΑΑ 091686, μόνιμος υπάλληλος, κατηγορίας ΠΕ Διοικη-
τικού - Οικονομικού, με βαθμό Α’, του Τμήματος Εκλογών 
και Πολιτικών Κομμάτων της Διεύθυνσης Εκλογών της 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης,

3. Καλδή Παρασκευή του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. 
ΑΖ 590102, υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό-
νου, κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Διοικητικού - Οικονομι-
κού, με βαθμό Α’, του Τμήματος Εκλογών και Πολιτικών 
Κομμάτων της Διεύθυνσης Εκλογών της Γενικής Διεύ-
θυνσης Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

4. Χατζηβασίλογλου Κοσμάς του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. 
ΑΕ 006934, μόνιμος υπάλληλος, κατηγορίας ΠΕ και κλά-
δου Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Β’, του Τμήμα-
τος Εκλογών και Πολιτικών Κομμάτων της Διεύθυνσης 
Εκλογών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης,

5. Τσούτσουρα Μαρία-Αντωνία του Αποστόλου, με 
Α.Δ.Τ. ΑΖ 048632, μόνιμη υπάλληλος, κατηγορίας ΠΕ 
και κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Α’, ως 
νομικός - συνεργάτης του Γραφείου Γενικού Γραμματέα 
Εσωτερικών και Οργάνωσης.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Προϊστάμενος της 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Οικονόμου 
Θεόδωρος του Γεωργίου, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη 
Σκιαδά του Ζαχαρία, με Α.Δ.Τ. ΑΒ-539075, μόνιμο υπάλ-
ληλο, κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Διοικητικού - Οικονομι-
κού, με βαθμό Α’, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκλογών 
της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Νικόλαος 
Σβέρκας του Θεοδώρου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ- 668278, μόνιμος 
υπάλληλος, κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Διοικητικού Οι-
κονομικού, με βαθμό Β’, του Υπουργείου Εσωτερικών, με 
αναπληρώτρια την Μπέριου Μαρία του Χαράλαμπου, με 
Α.Δ.Τ. ΑΙ-512442, μόνιμη υπάλληλο, κατηγορίας ΔΕ και 
κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α’, ομοίως.

Γ. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει σε χρόνο που θα καθορί-
ζεται με συνεννόηση μεταξύ των μελών, στην έδρα του 
Υπουργείου, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεδι-

άσκεψης των μελών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 2690/1999 (Α’ 45).

Δ. Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι:
1. Η συγκέντρωση της νομοθεσίας που αφορά στις 

διατάξεις για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμά-
των και των συνασπισμών κομμάτων από το κράτος, τα 
έσοδα, τις δαπάνες και τον έλεγχο των οικονομικών των 
πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων και 
των υποψήφιων ή/και αιρετών της Βουλής των Ελλήνων 
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία βρίσκεται 
διάσπαρτη και επικαλυπτόμενη σε διαφορετικά νομο-
θετήματα.

2. Η εκτέλεση προπαρασκευαστικών ενεργειών για 
τη κωδικοποίηση, σε ενιαίο κείμενο, των διατάξεων της 
νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομ-
μάτων και των συνασπισμών κομμάτων από το κράτος, 
τα έσοδα, τις δαπάνες και τον έλεγχο των οικονομικών 
των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων 
και των υποψήφιων ή/και αιρετών της Βουλής των Ελ-
λήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

3. Η σύνταξη προεδρικού διατάγματος.
Ε. Η θητεία της Επιτροπής άρχεται από τη δημοσίευση 

της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
λήγει με την ολοκλήρωση της κωδικοποίησης, σε ενιαίο 
κείμενο, των διατάξεων της νομοθεσίας για τη χρηματο-
δότηση των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών 
κομμάτων από το κράτος, τα έσοδα, τις δαπάνες και τον 
έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, των 
συνασπισμών κομμάτων και των υποψήφιων ή/και αι-
ρετών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως του σχετικού προεδρικού διατάγματος.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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