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Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από 

την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής 

και άλλες διατάξεις .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΜΕΤΡΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ

ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ

ΛΟΓΩ ΨΥΧΙΚΗΣ

Ή ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο 1

Το άρθρο 69 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Άρθρο 69
Μέτρα θεραπείας ατόμων που
απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής
ή διανοητικής διαταραχής

1. Αν κάποιος που τέλεσε αξιόποινη πράξη, η οποία 
απειλείται με ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχι-
στον ενός (1) έτους, απαλλάχθηκε από την ποινή λόγω 
ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής (άρθρο 34), το δικα-
στήριο διατάσσει κατάλληλο για τη θεραπεία του μέτρο, 
εφόσον κρίνει ότι, εξαιτίας της κατάστασής του, υπάρχει 
κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης κίνδυνος, αν αφε-
θεί ελεύθερος, να τελέσει και άλλα τουλάχιστον ανάλο-
γης βαρύτητας εγκλήματα. Η διάταξη της απόφασης που 
αφορά το θεραπευτικό μέτρο εκτελείται με φροντίδα της 
εισαγγελικής αρχής.

2. Η παράγραφος 1 ισχύει για όλα τα εγκλήματα κατά 
της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας που απειλούνται 
με ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον τριών (3) 
μηνών. Δεν ισχύει για τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας 
και της περιουσίας που δεν εμπεριέχουν χρήση βίας ή 
απειλή βίας.

3. Κατάλληλα θεραπευτικά μέτρα είναι: (α) η νοσηλεία 
σε ειδικό τμήμα δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσο-
κομείου, (β) η νοσηλεία σε ψυχιατρικό τμήμα δημόσιου 
ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου και (γ) η υποχρεωτική 
θεραπεία και ψυχιατρική παρακολούθηση κατά τακτά χρο-
νικά διαστήματα σε κατάλληλη εξωνοσοκομειακή Μονάδα 
Ψυχικής Υγείας ή εξωτερικά ιατρεία δημόσιου ψυχιατρικού 
ή γενικού νοσοκομείου.

4. Οι προϋποθέσεις επιβολής του μέτρου βεβαιώνονται 
με μία τουλάχιστον πραγματογνωμοσύνη που διενεργείται 
αμέσως μετά τη σύλληψη και με άλλη μία τουλάχιστον 
πραγματογνωμοσύνη που διενεργείται όσο το δυνατό 
πλησιέστερα προς τη δικάσιμο, με μέριμνα του εισαγγε-
λέα του δικαστηρίου στο οποίο εισάγεται προς εκδίκαση 
η υπόθεση. Οι πραγματογνωμοσύνες διενεργούνται από 
πραγματογνώμονα που επιλέγεται, κατά προτίμηση, από 
τον κατάλογο που τηρείται στο οικείο Πρωτοδικείο. Στις 
πραγματογνωμοσύνες προτείνεται και το τυχόν κατάλληλο 
μέτρο θεραπείας.».

Άρθρο 2

Το άρθρο 70 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Άρθρο 70
Διάρκεια του θεραπευτικού μέτρου

1. Στην απόφαση που διατάσσει το θεραπευτικό μέτρο 
ορίζεται ο μέγιστος χρόνος της διάρκειάς του, ο οποίος 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη για τα πλημμε-
λήματα και τα πέντε (5) έτη για τα κακουργήματα. Ένα (1) 
μήνα τουλάχιστον πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου 
αυτού, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο στην περιφέρεια του 
οποίου εκτελείται το θεραπευτικό μέτρο, μπορεί, με ειδικά 
αιτιολογημένη απόφαση, να διατάξει την παράταση του 
μέτρου ή την αντικατάστασή του με άλλο για τον ίδιο κατά 
ανώτατο όριο χρόνο, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τις 
ανάγκες της θεραπείας και εξακολουθούν να υπάρχουν 
οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 69. Πριν 
από την έκδοση της απόφασης, το δικαστήριο καλεί τον 
θεραπευόμενο και τον συνήγορό του, καθώς και τη διεύ-
θυνση της μονάδας όπου εκτελείται το μέτρο, να διατυ-
πώσουν τις απόψεις τους. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η πα-
ράταση του χρόνου διάρκειας του θεραπευτικού μέτρου 
πέραν των ανωτάτων χρονικών ορίων, με τη διαδικασία 
και για τους λόγους που προβλέπονται στο δεύτερο και 
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την εκτέλεσή της ή υπάλληλος του πλειστηριασμού κατά 
τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης και η πράξη τελέ-
στηκε με αφορμή τον πλειστηριασμό, η δίωξη ασκείται 
αυτεπαγγέλτως.».

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 334 του Ποινικού Κώ-
δικα αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Όποιος εισέρχεται παράνομα σε κατάστημα ή χώρο 
δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας ή νομικού 
προσώπου δημοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφέ-
λειας ή σε χώρο που χρησιμοποιείται από υπάλληλο πλει-
στηριασμού κατά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης 
ή παραμένει στους χώρους αυτούς παρά τη θέληση της 
υπηρεσίας ή του υπαλλήλου του πλειστηριασμού που τους 
χρησιμοποιεί, θέληση την οποία του δηλώνει ο νόμιμος 
εκπρόσωπος της υπηρεσίας ή ο υπάλληλός της ή ο υπάλ-
ληλος του πλειστηριασμού, και προκαλεί έτσι διακοπή ή 
διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής της υπηρεσίας ή του 
πλειστηριασμού τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι 
(6) μηνών. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών τι-
μωρείται όποιος παράνομα εισέρχεται ή παραμένει στους 
προαναφερόμενους χώρους ή καταστήματα κατά το χρό-
νο μη διεξαγωγής της υπηρεσίας ή του πλειστηριασμού 
με σκοπό την παρακώλυση αυτών.».

Άρθρο 62

Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν.δ. 811/1971 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί υπάλληλος που δεν 
ανήκει στην κατηγορία ΠΕ πτυχιούχος νομικής, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο τρίτο εδάφιο, η καταχώριση πράξης ή 
απόφασης που έχει σχέση με τη σύσταση, μεταβίβαση ή κα-
τάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων στα τηρούμενα βιβλία 
και, αν το υποθηκοφυλακείο λειτουργεί ως μεταβατικό κτη-
ματολογικό γραφείο, στα κτηματολογικά φύλλα, διενεργείται 
από τον προϊστάμενο της γραμματείας του οικείου Ειρηνο-
δικείου, ανεξαρτήτως της κατοχής ή μη πτυχίου νομικής και, 
αν δεν υφίσταται οργανική μονάδα στο Ειρηνοδικείο, ο ανώ-
τερος κατά βαθμό δικαστικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του 
κλάδου Γραμματέων και, εφόσον υπηρετούν περισσότεροι 
με τον ίδιο βαθμό, εκείνος που έχει τον περισσότερο χρόνο 
πραγματικής υπηρεσίας. Ελλείψει υπαλλήλου κατηγορίας 
ΠΕ, τα καθήκοντα αυτά ασκούνται από δικαστικό υπάλληλο 
κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Γραμματέων.».

Άρθρο 63

Τροποποίηση του άρθρου 96

του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 96 του Κώδικα Πολι-
τικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄182) προστίθεται δεύ-
τερο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά, για τις εργατικές διαφορές η πληρεξουσιότητα 
μπορεί να δίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο φέρει 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του διαδίκου από 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή οποιαδήποτε άλλη δη-
μόσια ή δημοτική αρχή.».

Άρθρο 64

Άδεια ίδρυσης φαρμακείου

1.α. Το άρθρο 1 του ν. 1963/1991 (Α΄183) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 1
Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Φαρμακείου

Άδεια ίδρυσης φαρμακείου χορηγείται: α) σε φυσικά 
πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα φαρμακοποιού, β) σε φυ-
σικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα φαρμακοποιού 
και γ) σε συνεταιρισμούς μέλη της Ομοσπονδίας Συνεταιρι-
σμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ). Η άδεια χορηγείται 
με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη. Ο 
κάτοχος της άδειας μπορεί να λειτουργήσει φαρμακείο είτε 
ως ατομική επιχείρηση είτε ως εμπορική εταιρεία οποιασ-
δήποτε μορφής, πλην αυτής της ανώνυμης εταιρείας. Με 
προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού 
Υγείας, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι περιο-
ρισμοί, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 
σχετικά με τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου, κα-
θώς και σχετικά με τη λειτουργία των φαρμακείων είτε 
ως ατομικών επιχειρήσεων είτε ως εμπορικών εταιρειών 
οποιασδήποτε μορφής, πλην της ανωνύμου εταιρείας.».

β. Το άρθρο 3 του ν. 1963/1991 (Α΄138) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Οι αιτήσεις για την απόκτηση άδειας ίδρυσης φαρμα-
κείου κρίνονται κατά την κάτωθι σειρά προτίμησης:

α) Εάν συντρέχουν αιτήσεις φαρμακοποιών ή/και ιδιω-
τών μη φαρμακοποιών με αιτήσεις συνεταιρισμών φαρμα-
κοποιών μελών της ΟΣΦΕ, προτιμώνται οι φαρμακοποιοί 
ή/και οι ιδιώτες που αξιολογούνται με τα κριτήρια κατά 
την περίπτωση β’ και έπονται οι συνεταιρισμοί.

β) Εάν συντρέχουν αιτήσεις φαρμακοποιών και ιδιωτών 
- μη φαρμακοποιών, προτιμάται κατά την εξής σειρά η αί-
τηση: αα) εκείνου, που δεν έχει κατά το χρόνο χορήγησης 
άδειας ίδρυσης, άλλη άδεια ίδρυσης φαρμακείου ο ίδιος 
και προκειμένου περί του ιδιώτη - μη φαρμακοποιού και ο 
δηλωθείς από αυτόν υπεύθυνος φαρμακοποιός, ββ) στην 
οποία η άδεια εξάσκησης του επαγγέλματος του φαρμα-
κοποιού (αιτούμενου φαρμακοποιού ή του δηλωθέντος 
υπεύθυνου από τον αιτούντα ιδιώτη) είναι η αρχαιότερη, 
γγ) στην οποία ο φαρμακοποιός (ο αιτών φαρμακοποιός ή 
ο δηλωθείς από τον ιδιώτη αιτούντα υπεύθυνος φαρμακο-
ποιός) προηγείται χρονικά στη λήψη του πανεπιστημιακού 
του πτυχίου της φαρμακευτικής σχολής και σε περίπτωση 
σύγχρονης λήψης του πτυχίου, ο φαρμακοποιός με το με-
γαλύτερο βαθμό πτυχίου, και δδ) του πολύτεκνου ή του 
τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.

γ) Εάν συντρέχουν αιτήσεις περισσότερων του ενός 
φαρμακοποιών, η μεταξύ τους σειρά προτίμησης προκύ-
πτει σύμφωνα με τα κριτήρια της ανωτέρω περίπτωσης β΄ 
της παρούσας παραγράφου, αναλογικά εφαρμοζόμενα.

δ) Εάν συντρέχουν αιτήσεις περισσότερων ιδιωτών, μη 
φαρμακοποιών, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται σύμφω-
να με τα κριτήρια της υποπαραγράφου β΄ της παρούσας 
παραγράφου, αναλογικά εφαρμοζόμενα.».

2. Το άρθρο 30 του ν. 4272/2014 (Α΄145) αντικαθίστανται 
ως εξής:

«1. Κατά τους μήνες Ιανουάριο και Ιούνιο εκάστου έτους, 
οι Περιφερειακές Ενότητες της χώρας αναρτούν στη διαδι-
κτυακή ιστοσελίδα τους τις υπάρχουσες, κατά την 31η Δε-
κεμβρίου του προηγούμενου έτους και την 31η Μαΐου του 
τρέχοντος έτους, κενές θέσεις φαρμακείων. Σε περίπτωση 
που Περιφερειακή Ενότητα δεν διαθέτει διαδικτυακή ιστο-
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σελίδα η ανάρτηση γίνεται στην ιστοσελίδα της οικείας 
Περιφέρειας και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον εφη-
μερίδα του τοπικού τύπου της Περιφερειακής Ενότητας.

2. Εντός του α΄ δεκαπενθημέρου των μηνών Φεβρουαρίου 
και Ιουλίου αντίστοιχα θα υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή 
οι αιτήσεις για την άδεια ίδρυσης αυτών που διαθέτουν τα 
νόμιμα προσόντα. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την 
άδεια ίδρυσης φαρμακείου υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση της αρμόδιας για θέματα Δημόσιας 
Υγείας Διεύθυνσης της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας 
του φαρμακείου ή, ελλείψει τέτοιας, της τοπικής υπηρεσίας 
της αρμόδιας για θέματα Δημόσιας Υγείας Διεύθυνσης της 
Περιφέρειας. Σε περίπτωση αδυναμίας του αιτούντος να 
υποβάλει την αίτηση ηλεκτρονικά, η κατάθεση της τελευ-
ταίας γίνεται ιδιοχείρως από αυτόν ή από εκπρόσωπο με 
εξουσιοδότηση θεωρημένη, σύμφωνα με το νόμο για το 
γνήσιο της υπογραφής, στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 
της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου.

3. Ο αιτών οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της 
αίτησης να υποβάλει στην αρμόδια για θέματα Δημόσιας 
Υγείας Διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας 
του φαρμακείου ή, ελλείψει τέτοιας, στην τοπική υπηρεσία 
της αρμόδιας για θέματα Δημόσιας Υγείας Διεύθυνσης της 
Περιφέρειας, ηλεκτρονικά, ή σε περίπτωση αδυναμίας του 
ιδιοχείρως, ή με εκπρόσωπο δυνάμει εξουσιοδότησης θε-
ωρημένης σύμφωνα με το νόμο για το γνήσιο της υπογρα-
φής, τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Ο 
αιτών συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, όπου αναγράφει 
εάν έχει λάβει ο ίδιος ή ο δηλωθείς από αυτόν υπεύθυνος 
φαρμακοποιός άδεια ίδρυσης φαρμακείου οποτεδήποτε 
και οπουδήποτε, τον αριθμό αυτών των αδειών, καθώς και 
εάν έχει υποβάλει (ο ίδιος ή ο δηλωθείς υπεύθυνος φαρ-
μακοποιός) αίτηση που εκκρεμεί για τη χορήγηση άλλης 
άδειας ίδρυσης σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα. 
Σε περίπτωση που υφίσταται άδεια ίδρυσης ή στην περί-
πτωση που εκκρεμεί αίτηση για τη χορήγηση άλλης άδειας 
ίδρυσης, στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφονται και επι-
συνάπτονται οι σχετικές άδειες και αιτήσεις.».

3.α. Μέχρι τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος 
του άρθρου 1 του ν. 1963/1991, άδειες ίδρυσης φαρμακείου 
χορηγούνται με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Περι-
φερειάρχη, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους 
της παρούσας παραγράφου, μόνον: α) Στην περίπτωση νέας 
άδειας σε δήμους ή σε τοπικές ή δημοτικές κοινότητες με 
πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, έως χί-
λιους (1.000) κατοίκους ή β) σε περίπτωση εφαρμογής της 
διάταξης του άρθρου 12 του ν. 5607/1932 (Α΄ 300) ή της 
παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31).

β. Για την απόκτηση της άδειας της περίπτωσης α΄, οι 
ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση προς την αρμόδια 
για θέματα Δημόσιας Υγείας Διεύθυνση της Περιφερειακής 
Ενότητας της έδρας του φαρμακείου ή, ελλείψει τέτοιας, 
στην τοπική υπηρεσία της αρμόδιας για θέματα Δημόσι-
ας Υγείας Διεύθυνσης της Περιφέρειας, σύμφωνα με το 
άρθρο 5 του ν. 5607/1932 (Α΄ 300). Απαραίτητα προσό-
ντα που πρέπει να διαθέτει ο αιτών την άδεια, τα οποία 
αποδεικνύονται από έγγραφα που συνυποβάλλει με την 
αίτησή του, είναι: α) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φαρ-
μακοποιού της Ελλάδας ή κράτους - μέλους της Ε.Ε., β) 

ελληνική ιθαγένεια ή υπηκοότητα ενός εκτός των κρατών 
- μελών της Ε.Ε., γ) να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα 
σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκ-
βίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκο-
φαντική δυσφήμιση, για πράξεις που έχουν σχέση με την 
άσκηση του επαγγέλματός του, κιβδηλεία, παραχάραξη, 
παράβαση κακουργηματικού χαρακτήρα των διατάξεων 
των νόμων περί ναρκωτικών, του άρθρου 187Α του Ποινι-
κού Κώδικα, όπως αυτός ισχύει, ή να μην έχει καταδικασθεί 
αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ’ υποτροπή για πλημμέ-
λημα για το οποίο επεβλήθη η στέρηση των πολιτικών του 
δικαιωμάτων ή να μην έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο 
βούλευμα για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα, δ) να 
μην οφείλει στο ελληνικό Δημόσιο οποιαδήποτε οφειλή 
από φόρους, πρόστιμα ή άλλη αιτία, ε) να μην του έχει 
επιβληθεί ως κύρωση η οριστική ανάκληση της άδειας 
ίδρυσης φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης.

Η άδεια δηλώνεται από τον κάτοχό της στον οικείο 
Φαρμακευτικό Σύλλογο εντός εξήντα (60) ημερών από 
τη λήψη της.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορούν να καθο-
ρίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη 
σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας 
διάταξης.

γ. Έως τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της 
παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 1963/1991, μεταξύ φαρμακο-
ποιών, που κατέθεσαν αίτηση για άδεια ίδρυσης φαρμα-
κείου, προτιμάται κατά την εξής σειρά η αίτηση: α) εκείνου, 
που δεν έχει ήδη σε ισχύ κατά το χρόνο χορήγησης άδειας 
ίδρυσης, άλλη άδεια ίδρυσης φαρμακείου, β) εκείνου, που 
η άδεια εξάσκησης του φαρμακευτικού επαγγέλματος εί-
ναι η αρχαιότερη, γ) εκείνου, που προηγείται χρονικά στη 
λήψη του πανεπιστημιακού του πτυχίου της φαρμακευτι-
κής σχολής και σε περίπτωση σύγχρονης λήψης του πτυχί-
ου ο φαρμακοποιός με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου και 
δ) του πολύτεκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.

δ. Η διάρκεια ισχύος αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 
φαρμακείου που έληξαν ή λήγουν κατά το χρονικό διάστη-
μα από 6.7.2017 και έως τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευ-
ση του προεδρικού διατάγματος της παρ.1 του άρθρου 1 
του ν. 1963/1991, παρατείνεται έως τρεις (3) μήνες μετά τη 
δημοσίευση του ως άνω προεδρικού διατάγματος.

ε. Αποφάσεις αδειών ίδρυσης φαρμακείων που χορη-
γήθηκαν δυνάμει των υπ’ αρ. πρωτ.Γ5(β)/Γ.Π.οικ. 82829/ 
2015 (Β΄ 2330), Γ5(β)Γ.Π.οικ.6915/2016 (Β΄ 138) και Γ5(β)
Γ.Π. οικ. 36277/2016 (Β΄ 1445) υπουργικών αποφάσεων, 
θεωρούνται σύννομες και παραμένουν σε ισχύ, εάν δεν 
ακυρώθηκαν ή ακυρωθούν με απόφαση δικαστικής ή δι-
οικητικής αρχής.

Άρθρο 65

Τροποποιήσεις στο ν. 3023/2002 (Α΄ 146)

«Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων

από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή,

δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών

των πολιτικών κομμάτων

και των υποψήφιων βουλευτών»

1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 7 
του ν. 3023/2002 (Α΄146) αντικαθίστανται ως εξής:
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