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ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

 

ην ζρέδην λφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο - 

Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΑ [Πξφγξακκα 

"ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι"] - Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟ.Γ.Α - Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία 

άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - 

Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ΤΠΔ». 

 

Θέκα: «Διεσκόλσνζη ηης άζκηζης ηοσ εκλογικού δικαιώμαηος ζηις βοσλεσηικές 

εκλογές Ελλήνων πολιηών ποσ βρίζκονηαι ζηην αλλοδαπή» 

 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ 
 
Σν χληαγκα ζηε ζεκειηψδε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 3 θαζηεξψλεη ηελ αξρή φηη 
φιεο νη εμνπζίεο αζθνχληαη θαη ππέξ ηνπ έζλνπο, ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη φινη νη 
Έιιελεο, αλεμαξηήησο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο, εληφο ή εθηφο ηεο Δπηθξάηεηαο. Πεξαηηέξσ, 
ζχκθσλα κε ηελ  παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 108 ηνπ πληάγκαηνο «ην θξάηνο κεξηκλά γηα ηε 
δσή ηνπ απφδεκνπ ειιεληζκνχ θαη ηε δηαηήξεζε ησλ δεζκψλ ηνπ κε ηε κεηέξα Παηξίδα. 
Δπίζεο κεξηκλά γηα ηελ παηδεία θαη ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή πξναγσγή ησλ 
Διιήλσλ πνπ εξγάδνληαη έμσ απφ ηελ επηθξάηεηα». Σέινο, ε παξάγξαθνο4 ηνπ άξζξνπ 51 
ηνπ πληάγκαηνο νξίδεη: «.... Νφκνο πνπ ςεθίδεηαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ ηνπ 
φινπ αξηζκνχ ησλ βνπιεπηψλ κπνξεί λα νξίδεη ηα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ 
δηθαηψκαηνο απφ ηνπο εθινγείο πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ Δπηθξάηεηα. Ωο πξνο ηνπο 
εθινγείο απηνχο ε αξρή ηεο ηαπηφρξνλεο δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ δελ θσιχεη ηελ άζθεζε 
ηνπ εθινγηθνχ ηνπο δηθαηψκαηνο κε επηζηνιηθή ςήθν ή άιιν πξφζθνξν κέζν, εθφζνλ ε 
θαηακέηξεζε θαη ε αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ δηελεξγείηαη φπνηε απηφ γίλεηαη θαη ζε 
νιφθιεξε ηελ Δπηθξάηεηα.». Τπφ ην θσο ησλ αλσηέξσ, είλαη ξεηή ε επηζπκία ηνπ 
ζπληαθηηθνχ λνκνζέηε λα δηεπθνιπλζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ απφδεκνπ ειιεληζκνχ ζηελ 
πνιηηηθή δσή ηνπ ηφπνπ, ηδηαηηέξσο ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο φπνπ ην εθινγηθφ ζψκα 
ηνπνζεηείηαη ζε ζρέζε κε ην κέιινλ ηεο παηξίδαο. Παξακέλεη ην γεγνλφο απηφ, γηα 43 ρξφληα 
κηα θξίζηκε ζπληαγκαηηθή πξφβιεςε παξακέλεη αλεθάξκνζηε, ελφζσ έρνπλ θαηαηεζεί έλα 
λνκνζρέδην ηελ 19ε Φεβξνπαξίνπ 2009 (ην νπνίν δελ ζπγθέληξσζε ηελ απαηηνχκελε εθ ηνπ 
πληάγκαηνο πιεηνςεθία) θαη δχν πξνηάζεηο απφ ηελ παξνχζα Βνπιή ηελ 13ε Ινπιίνπ 2016 
θαη ηελ 23ε Οθησβξίνπ 2017· ε ηειεπηαία απηή πξφηαζε λφκνπ παξά ηελ παξέιεπζε 
εμαηξεηηθά κεγάινπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ρξφλνπ θαη ηελ εμ νξηζκνχ ζπνπδαηφηεηά ηεο δελ έρεη 
θαλ αθφκε εηζαρζεί πξνο ζπδήηεζε. Όιεο λνκνζεηηθέο απηέο πξσηνβνπιίεο αλαιήθζεθαλ 
απφ ηε Νέα Γεκνθξαηία. 
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Η πιεηνλφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο έρνπλ ήδε, ηηο 
πεξηζζφηεξεο θνξέο απφ καθξφ ρξφλν, πηνζεηήζεη λνκνζεηηθά ηελ εμ απνζηάζεσο ςήθν. 
Απφ ηα 45 θξάηε κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο κφλν 7 πνπ δελ έρνπλ δηάηαμε 
δηεπθφιπλζεο ησλ νκνγελψλ ηνπο (Αιβαλία, ε Αλδφξα, ε Αξκελία, ην Αδεξκπατηδάλ, ε 
Μάιηα, ην Μαπξνβνχλην θαη ν Άγηνο Μαξίλνο). Παξάιιεια ζεκαίλνληεο δηεζλείο νξγαληζκνί 
έρνπλ εθδψζεη ζρεηηθέο ζπζηάζεηο (Απφθαζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο 1459/2005 
θαη χζηαζε1714/2005 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη Γλψκε 190/2002, Μειέηε 
352/2005 θαη Μειέηε 580/2010 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηε Γεκνθξαηία κέζσ ηνπ 
Γηθαίνπ - «Δπηηξνπή ηεο Βελεηίαο»).  
Η πξνηεηλφκελε ηξνπνινγία είλαη ζχκθσλε κε ην χληαγκα θαη δεκηνπξγεί κηα δίθαηε 
ηζνξξνπία ζηε ζπκκεηνρή ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ζηε δηακφξθσζε ηεο 
πνιηηηθήο βνχιεζεο. Καη απηφ δηφηη ε ξεηή ζπληαγκαηηθή πξφβιεςε γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 
άζθεζεο ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο παξέρεη επαξθέο ζπληαγκαηηθφ έξεηζκα. Αλεμαξηήησο 
απηνχ, δελ αιινηψλεηαη νχηε ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεζζαη(εθφζνλ νη εθηφο επηθξαηείαο 
εθινγείο κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία ζα κπνξνχλ λα ςεθίδνπλ ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο 
θαηαιφγνπο εμσηεξηθνχ, άιισο κπνξνχλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ Διιάδα θαη λα ςεθίζνπλ ζηηο 
εθινγηθέο ηνπο πεξηθέξεηεο) νχηε ε ηζφηεηα ηεο ςήθνπ (δεδνκέλνπ φηη  ε θαηαλνκή ησλ 
βνπιεπηηθψλ εδξψλ ζηα θφκκαηα, κε ηα εθινγηθά ζπζηήκαηα πνπ ζα εθαξκνζζνχλ ζηηο 
επφκελεο θαη ζηηο κεζεπφκελεο εθινγέο, δελ δηαθνξνπνηείηαη είηε ν εθινγέαο ςεθίζεη ζηνλ 
ηφπν ηεο θαηνηθίαο ηνπ ζην εμσηεξηθφ είηε κεηαβεί ζηελ εθινγηθή ηνπ πεξηθέξεηα γηα ην 
ζθνπφ απηφ). Δίλαη δε θαη εχινγν απφ ηελ άπνςε ηεο πνιηηηθήο ζεψξεζεο λα πξνζκεηξάηαη 
ε ςήθνο ησλ εθηφο επηθξαηείαο εθινγέσλ γηα ηελ εμαγσγή ηνπ εθινγηθνχ κέηξνπ ζε φιε ηελ 
επηθξάηεηα θαη φρη ζηηο επηκέξνπο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο. Καη ηνχην δηφηη αλεμαξηήησο ηνπ φηη 
ν εθινγέαο επηιέγεη εάλ ζα ςεθίζεη ζην εμσηεξηθφ ή ηελ εθινγηθή ηνπ πεξηθέξεηα, ην 
ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηψλ απηψλ, ιφγσ ηεο απνκάθξπλζήο ηνπο απφ ηελ θαηνηθία ηνπο ζηελ 
Διιάδα, αθνξά πξσηίζησο ην κέιινλ ηεο ρψξαο θαη φρη ζηελά ηεο εθινγηθήο ηνπ 
πεξηθέξεηαο απφ ηελ νπνία θπζηθά απνκαθξχλζεθαλ.   
 
Πάλσ φκσο θαη πέξα απφ ηε δηεζλή πξαθηηθή θαη ηε γεληθά δηαηππσκέλε απαίηεζε γηα 
δηεχξπλζε θαη νινθιήξσζε ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ππάξρεη έλαο θαλφλαο 
δεκνθξαηηθήο επαηζζεζίαο πνπ ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ επηβάιιεη ζηε Βνπιή ησλ 
Διιήλσλ λα αληαπνθξηζεί ζηε ζρεηηθή ζπληαγκαηηθή πξφβιεςε.Γηα πξψηε θνξά κεηά απφ 
πνιιέο δεθαεηίεο ε Διιάδα, δπζηπρψο, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, έγηλε θαη πάιη ρψξα 
εμαγσγήο αλζξψπηλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Οη Έιιελεο απηνί πνιίηεο άθεζαλ ηε ρψξα 
αλαδεηψληαο εξγαζηαθή δηέμνδν θαη κε ηελ ειπίδα κηα κέξα, φηαλ νη ζπλζήθεο ην 
επηηξέςνπλ, λα επαλαπαηξηζζνχλ. ε απηνχο ηνπο Έιιελεο πνπ έρνπλ λσπνχο ηνπο 
δεζκνχο κε ηε κεηέξα παηξίδα, φπσο θαη ζε φινπο ηνπο Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο, πνπ 
δηαηεξνχλ άζβεζηε ηε θιφγα ηνπ Διιεληζκνχ, δελ έρεη θαλείο ην δηθαίσκα ή ην εζηθφ 
αλάζηεκα λα εγείξεη εκπφδηα ζηε γέθπξα κε ηελ Διιάδα. Δίλαη εζληθφ ρξένο, ζήκεξα θηφιαο, 
λα δεκηνπξγήζνπκε ηνπο ζεζκηθνχο εθείλνπο ζπιάθνπο πνπ ζα θξαηήζνπλ θνληά ζηε 
κεηξφπνιε φινπο ηνπο Έιιελεο. Η πηνζέηεζε κέηξσλ δηεπθφιπλζεο γηα ηνπο εθηφο 
επηθξαηείαο εθινγείο είλαη, ηδηαίηεξα ζήκεξα, εζληθά αλαγθαία ηφζν σο πνιηηηθφ δηθαίσκα 
φζσλ αλαγθάζηεθαλ λα αθήζνπλ ηε ρψξα φζν θαη σο ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο πξνθεηκέλνπ 
λα δηαηεξεζνχλ δσληαλνί νη δεζκνί κε ηνπο Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο. 
 
Γηα ην ζχλνιν ησλ πξνηεηλφκελσλ δηαηάμεσλ έρεη θαηαηεζεί,ζην πιαίζην ησλ πξνγελέζηεξσλ 
λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ε ππ’ αξηζκ. πξση. 135/21/14.04.2016,Έθζεζε ηνπ Γεληθνχ 
Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο.   

 
 

ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ 
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Άξζξν (1) 
Δθινγείο 

 
Με ηελ παξάγξαθν 1 νξηνζεηνχληαη νη πξνυπνζέζεηο αζθήζεσο ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο 
απφ Έιιελεο πνπ δηακέλνπλ ζην εμσηεξηθφ ή ππεξεηνχλ ζε Διιεληθή Αξρή ηνπ εμσηεξηθνχ. 
πγθεθξηκέλα απηνί νθείινπλ: α. λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα δεκνηνιφγηα θαη ηνπο 
εθινγηθνχο θαηαιφγνπο Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο θαη β. λα έρνπλ ην 
δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη λα κε ην έρνπλ ζηεξεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο 
γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ. 
 
Η παξάγξαθνο 2 νξίδεη πσο φζνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, 
γλσζηνπνηνχλ κε ζρεηηθή δήισζή ηνπο ηελ πξφζεζή ηνπο λα αζθήζνπλ ην εθινγηθφ ηνπο 
δηθαίσκα  ζηελ Διιεληθή Γηπισκαηηθή ή έκκηζζε Πξνμεληθή Αξρή, ζηελ πεξηθέξεηα 
αξκνδηφηεηαο ηεο νπνίαο δηακέλνπλ. Οη αξρέο απηέο δηαβηβάδνπλ ζην Τπνπξγείν 
Δζσηεξηθψλ ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο, ψζηε λα θαηαξηηζηνχλ νη ζρεηηθνί εθινγηθνί θαηάινγνη νη 
νπνίνη αλαλεψλνληαη θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία. Οη ζρεηηθέο δειψζεηο ππνβάιινληαη 
νπνηεδήπνηε θαη ε δπλαηφηεηα ησλ εθινγέσλ λα αζθήζνπλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα ζην 
πιεζηέζηεξν εθινγηθφ ηκήκα ηεο θαηνηθίαο ή ηνπ ηφπνπ ππεξεζίαο ηνπο εθθηλεί απφ ηελ 
επφκελε εθινγηθή αλακέηξεζε, εθφζνλ απηή απέρεη ηνπιάρηζηνλ εμήληα (60) εκέξεο απφ ηε 
δήισζή ηνπο. Η ξχζκηζε απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ νη εθινγηθνί θαηάινγνη ησλ 
ηκεκάησλ ηνπ Δμσηεξηθνχ λα έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί εγθαίξσο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ 
βνπιεπηηθψλ εθινγψλ. 
Η παξάγξαθνο 3 πεξηέρεη εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε πξνο έθδνζε θνηλήο απνθάζεσο ησλ 
Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ πξνθεηκέλνπ λα ξπζκηζηνχλ νη ιεπηνκέξεηεο ηεο 
παξαγξάθνπ 2. 
 
Με ηελ παξάγξαθν 4 θαζνξίδεηαη ε δπλαηφηεηα φζσλ εξγάδνληαη ζε Διιεληθή Αξρή ηνπ 
Δμσηεξηθνχ, πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 αιιά δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί 
ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο εκπξφζεζκα, λα αζθήζνπλ ην εθινγηθφ ηνπο 
δηθαίσκα αθελφο πξνζθνκίδνληαο βεβαίσζε πνπ εθδίδεη ν πξντζηάκελνο ηεο Τπεξεζίαο 
ηνπο θαη αθεηέξνπ ππνγξάθνληαο ππεχζπλε δήισζε φηη δελ άζθεζαλ θαη δελ ζα αζθήζνπλ 
ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα ζε άιιν εθινγηθφ ηκήκα ηεο Δπηθξάηεηαο ή ηεο αιινδαπήο.  
 
 

Άξζξν (2) 
Έιιελεο Ναπηηθνί 

 
Δπηιχεηαη ην ρξφλην δήηεκα ησλ Διιήλσλ Ναπηηθψλ πνπ επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ ην 
εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα αιιά έσο ηψξα δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα, αλ θαηά ηελ εκεξνκελία 
ησλ εθινγψλ, εξγάδνληαλ ζε πινίν ειιηκεληζκέλν ζε ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ. Με βάζε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζέιζνπλ ζην πιεζηέζηεξν εθινγηθφ 
ηκήκα ηεο πεξηθέξεηαο ηεο νηθείαο Γηπισκαηηθήο ή έκκηζζεο Πξνμεληθήο Αξρήο ηνπ θξάηνπο 
πνπ είλαη ειιηκεληζκέλν ην πινίν, αλεμαξηήησο ηεο ζεκαίαο πνπ θέξεη απηφ, θαηά ηε κέξα 
ηεο ςεθνθνξίαο θαη λα αζθήζνπλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα κε βάζε ην λαπηηθφ ηνπο 
θπιιάδην, αθφκα θαη αλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο εθινγείο ηνπ εθινγηθνχ θαηαιφγνπ 
ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο. 
 
 

Άξζξν (3) 
Πεξηερφκελν εθινγηθνχ Γηθαηψκαηνο 

Με ην άξζξν 3 νξηνζεηείηαη ην πεξηερφκελν ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο ησλ εθινγέσλ ησλ 
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άξζξσλ 1 θαη 2. Οη παξαπάλσ εθινγείο έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηιέμνπλ κεηαμχ ησλ 
ζπλδπαζκψλ Κνκκάησλ θαη ησλ Κνκκάησλ πνπ έρνπλ θαηαξηίζεη ςεθνδέιηηα Δπηθξαηείαο. 
ηαπξνδνζία δελ πξνβιέπεηαη, παξά κφλνλ αλ θάηη ηέηνην πξνβιεθζεί κειινληηθά ζηελ 
εθινγηθή λνκνζεζία πνπ έρεη εθαξκνγή θαη ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. Η παξαπάλσ 
λνκνζεηηθή ιχζε θξίζεθε ε πην εχινγε αιιά θαη ηερληθά θαη νξγαλσηηθά ιεηηνπξγηθφηεξε 
έλαληη φισλ ησλ ελαιιαθηηθψλ, δεδνκέλεο θαη ηεο ειιείςεσο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο έσο 
ηψξα.  
 
 

Άξζξν (4) 
Σφπνο Γηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ – Δθινγηθά ηκήκαηα – Καηαζηήκαηα ςεθνθνξίαο 

 
Με ην άξζξν 4 νξίδνληαη ηα ζρεηηθά κε ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ θαη ηνλ νξηζκφ 
ησλ εθινγηθψλ ηκεκάησλ θαη ησλ θαηαζηεκάησλ ςεθνθνξίαο πνπ ηα εμππεξεηνχλ. 
Η αθξηβήο εκεξνκελία θαη ε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα θάζε ρψξα φπνπ ππάξρεη εθινγηθφ 
ηκήκα Διιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ νξίδνληαη κε  ην  Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πξνθήξπμεο ησλ 
εθινγψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη πσο ζε απνκαθξπζκέλεο ρψξεο νη εθινγείο ζα 
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία, ρσξίο απηή λα απέρεη 
ρξνληθά ζεκαληηθά απφ ην αληίζηνηρν νξηζζέλ γηα ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα ρξνλνδηάγξακκα.  
Σαπηφρξνλα νη εθινγείο θαηαλέκνληαη ζε εθινγηθά ηκήκαηα αλά πεξηθέξεηα Γηπισκαηηθήο ή 
έκκηζζεο Πξνμεληθήο Αξρήο κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη 
Δμσηεξηθψλ, ε νπνία νξίδεη θαη ηνλ αλψηαην αξηζκφ ησλ εγγεγξακκέλσλ εθινγέσλ αλά 
εθινγηθφ ηκήκα. 
Με φκνηα απφθαζε νξίδνληαη θαη ηα θαηαζηήκαηα ςεθνθνξίαο, έπεηηα απφ πξφηαζε ησλ  
Γηπισκαηηθψλ ή έκκηζζσλ Πξνμεληθψλ  Αξρψλ πνπ εμεηάδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ 
δηαζεζίκσλ ελαιιαθηηθψλ θαηαζηεκάησλ. Απηνλφεηα, ε πξνεηνηκαζία ησλ θαηαζηεκάησλ 
απηψλ αλαηίζεηαη ζηηο παξαπάλσ Αξρέο. 
 
Οη πξναλαθεξζείζεο θνηλέο απνθάζεηο θνηλνπνηνχληαη εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) 
εκεξψλ ζηνλ Άξεην Πάγν θαη ζηηο αξκφδηεο Γηπισκαηηθέο θαη έκκηζζεο Πξνμεληθέο Αξρέο νη 
νπνίεο ηηο ηνηρνθνιινχλ ζε εκθαλή ζεκεία ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο, ελψ ην Τπνπξγείν 
Δμσηεξηθψλ κεξηκλά ψζηε απηέο λα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ψζηε λα έρνπλ 
πξφζβαζε ζε απηέο θαη φζνη δελ δχλαληαη λα επηζθεθζνχλ ηα θαηαζηήκαηα ηνπο. 
 
 

Άξζξν (5) 
Δθνξεπηηθέο Δπηηξνπέο 

 
Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ησλ εθινγηθψλ ηκεκάησλ πνπ νξίζηεθαλ κε ην άξζξν 4 απνηειείηαη 
απφ ηνλ αληηπξφζσπν ηεο δηθαζηηθήο αξρήο, σο πξφεδξν, θαη απφ ηξεηο (3) εθινγείο απφ 
απηνχο πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ αληίζηνηρνπ εθινγηθνχ 
ηκήκαηνο σο κέιε. Ωο αληηπξφζσπνη ηεο δηθαζηηθήο Αξρήο, θαζψο θαη αλαπιεξσηέο απηψλ, 
νξίδνληαη ππάιιεινη ηνπ δηπισκαηηθνχ θιάδνπ ή κφληκνη ππάιιεινη Γηπισκαηηθψλ θαη 
έκκηζζσλ Πξνμεληθψλ Αξρψλ, θαζψο θαη κφληκνη δεκφζηνη ππάιιεινη άιιεο Διιεληθήο 
Αξρήο, ή απνζπαζκέλνη ζε ππεξεζία ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο ή ζε αλαγλσξηζκέλν 
Γηεζλή Οξγαληζκφ, νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζηελ πεξηθέξεηα  αξκνδηφηεηαο ηεο Γηπισκαηηθήο ή 
έκκηζζεο Πξνμεληθήο Αξρήο θαη είλαη πηπρηνχρνη Αλσηέξσλ ή Αλσηάησλ ρνιψλ. Όινη νη 
παξαπάλσ δχλαηαη λα δηνξηζζνχλ, ζηελ πεξίπησζε αλάγθεο θαη εθηφο ησλ νξίσλ ηεο 
πεξηθέξεηαο ηεο Γηπισκαηηθήο ή έκκηζζεο Πξνμεληθήο Αξρήο φπνπ ππεξεηνχλ. Σα 
νδνηπνξηθά έμνδά ηνπο θαη δηακνλήο ηνπο ζα θαζνξίδνληαη κε ηελ πξνβιεπφκελε θνηλή 
ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 11. ηελ πεξίπησζε πνπ απηνί δελ επαξθνχλ σο 
αληηπξφζσπνη ηεο δηθαζηηθήο αξρήο νξίδνληαη ηα πξφζσπα πνπ νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία 
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γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ. Οη αληηπξφζσπνη ηεο δηθαζηηθήο Αξρήο θαη νη αλαπιεξσηέο 
ηνπο,ην πξψηνλ νξίδνληαη θαηά ηα αλσηέξσ θαη εθφζνλ δελ επαξθνχλ, νξίδνληαη έπεηηα απφ 
θιήξσζε, απφ ην αξκφδην Σκήκα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη΄ αλάινγε εθαξκνγή ηεο εθινγηθήο 
λνκνζεζίαο. Οη αληηπξφζσπνη ηεο δηθαζηηθήο Αξρήο αζθνχλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα ζην 
ηκήκα πνπ ππεξεηνχλ. 
 
Σα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο δηνξίδνληαη έπεηηα απφ 
δεκφζηα θιήξσζε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηε Γηπισκαηηθή ή έκκηζζε Πξνμεληθή Αξρή. 
Σν ελ γέλεη έλζηνιν πξνζσπηθφ ην νπνίν ππεξεηεί ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο ή ζηα ζψκαηα 
αζθαιείαο δελ κπνξεί λα αζθήζεη θαζήθνληα πξνέδξνπ νχηε κέινπο ηεο Δθνξεπηηθήο 
Δπηηξνπήο. 
 
Σα ζρεηηθά κε ηελ αλαπιήξσζε ησλ κειψλ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο νξίδνληαη απφ ηελ 
θείκελε εθινγηθή λνκνζεζία. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ δελ εκθαληζζεί δηνξηζζείο αληηπξφζσπνο ηεο δηθαζηηθήο Αξρήο ή ν 
αλαπιεξσηήο ηνπ, ν έθνξνο ησλ εθινγψλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ 
δηνξίδεη,  κε έγγξαθε εληνιή ηνπ, σο αλαπιεξσηή αληηπξφζσπν ηεο δηθαζηηθήο Αξρήο 
ππάιιειν ηνπ δηπισκαηηθνχ θιάδνπ ή κφληκν δεκφζην ππάιιειν ηεο νηθείαο Γηπισκαηηθήο 
ή έκκηζζεο Πξνμεληθήο Αξρήο πνπ είλαη πηπρηνχρνο Αλσηέξαο ή Αλσηάηεο ζρνιήο.  
 
Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζπλεπηθνπξείηαη ζην έξγν ηεο απφ γξακκαηέα πνπ κπνξεί λα είλαη 
εθινγέαο ηνπ ηκήκαηνο ηεο ή αθφκα θαη ηαθηηθφ ή αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο Δθνξεπηηθήο 
Δπηηξνπήο. 
 
ηελ παξάγξαθν 10 πξνβιέπεηαη έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη 
Δμσηεξηθψλ κε ηελ νπνία νξίδνληαη νη πξνζεζκίεο γηα ην δηνξηζκφ ησλ κειψλ ησλ 
εθνξεπηηθψλ επηηξνπψλ, νη απαξαίηεηεο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ζηε  ζπγθξφηεζε θαη 
ζηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ είλαη αλαγθαία 
γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ. 

 
 

Άξζξν (6) 
Έθνξνη εθινγψλ 

 
Με ην άξζξν 6 εηζάγεηαη ν ζεζκφο ηνπ εθφξνπ ησλ εθινγψλ θαη' αλαινγία ηνπ ζεζκνχ ηνπ 
εθφξνπ ησλ δηθαζηηθψλ αληηπξνζψπσλ, ν νπνίνο έρεη θαζηεξσζεί ζηελ εθινγηθή λνκνζεζία 
πξνθεηκέλνπ λα ζπληνλίδεη θαη λα δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο ζηηο εθινγηθέο 
πεξηθέξεηεο αλά ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. πγθεθξηκέλα, ζε θάζε Διιεληθή Γηπισκαηηθή 
Αξρή θξάηνπο, δηνξίδεηαη έλαο, θαη ζε έθηαθηε πεξίπησζε πεξηζζφηεξνη έθνξνη εθινγψλ, 
θαζψο θαη αλαπιεξσηέο ηνπο, εθφζνλ απηφ θξίλεηαη απνιχησο αλαγθαίν. ε πεξίπησζε 
νιηγάξηζκσλ εθινγέσλ ζηελ πεξηθέξεηα κηαο Γηπισκαηηθήο ή έκκηζζεο Πξνμεληθήο Αξρήο 
είλαη δπλαηφ λα δηνξηζηεί έλαο έθνξνο εθινγψλ γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία Γηπισκαηηθέο ή 
έκκηζζεο Πξνμεληθέο Αξρέο. Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ εθφξσλ αλά Γηπισκαηηθή ή έκκηζζε 
Πξνμεληθή Αξρή νξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ, 
ελψ νη έθνξνη δηνξίδνληαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ.   
 
Ωο έθνξνη εθινγψλ θαη αλαπιεξσηέο απηψλ δηνξίδνληαηππάιιεινη ηνπ δηπισκαηηθνχ 
θιάδνπ κε πξεζβεπηηθφ βαζκφ, πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνχλ δαπάλεο κεηαθνξάο θαη 
δηακνλήο θαη λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα έμνδα πνπ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηηο παξνχζεο 
δηαηάμεηο. Ο δηνξηζκφο ησλ αλσηέξσ θαη θαηά ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία 
πξαγκαηνπνηείηαη έπεηηα απφ έγγξαθε ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ησλ νηθείσλ 



 
 

6 

Γηπισκαηηθψλ ή έκκηζζσλ Πξνμεληθψλ Αξρψλ δηα κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. ηελ 
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ επαξθνχλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη πξνβιεπφκελεο 
απφ ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ζέζεηο ησλ εθφξσλ, δηνξίδνληαη νη πάξεδξνη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, νη πάξεδξνη ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, νη εθέηεο ησλ 
Πνιηηηθψλ, Πνηληθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ, νη αληεηζαγγειείο εθεηψλ θαη νη πάξεδξνη 
ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη αλ δελ επαξθνχλ, ηφηε δηνξίδνληαη θαη Πξσηνδίθεο 
ή Δηζαγγειείο Πξσηνδηθψλ.  
 
Έξγν ηνπο είλαη λα επηζθέπηνληαη ηα εθινγηθά ηκήκαηα, λα παξαθνινπζνχλ ηελ ςεθνθνξία, 
λα θαηεπζχλνπλ θαη λα επεκβαίλνπλ πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ησλ εθνξεπηηθψλ επηηξνπψλ, 
λα επηιχνπλ δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη γεληθά λα ζπκβάιινπλ ζηελ νκαιή δηεμαγσγή 
ηεο ςεθνθνξίαο ζηελ πεξηθέξεηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο. Δπηπιένλ, νθείινπλ λα 
ελεκεξψλνπλ κε εθζέζεηο ηνπο ηηο αξκφδηεο αξρέο (Άξεην Πάγν θαη αξκφδηα Τπνπξγεία) γηα 
ηελ πνξεία ηεο ςεθνθνξίαο. Οη έθνξνη αζθνχλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα ζε έλα απφ 
ηκήκαηα ηεο πεξηθεξείαο ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο. 
 
ηελ παξάγξαθν 2 νξίδνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο δηνξίδνληαη νη 
έθνξνη αιιά θαη ε πξνζεζκία εκθάληζεο ηνπο ζηελ έδξα ηεο Γηπισκαηηθήο ή έκκηζζεο 
Πξνμεληθήο Αξρήο φπνπ ζα αζθήζνπλ ηα θαζήθνληα ηνπο. 
 
ην έξγν ηνπο νη έθνξνη ζπλεπηθνπξνχληαη απφ γξακκαηείο  ππαιιήινπο ηεο νηθείαο 
Γηπισκαηηθήο ή ηεο έκκηζζεο Πξνμεληθήο Αξρήο.  
 
 

Άξζξν (7) 
Ψεθνδέιηηα, Δθινγηθνί Φάθεινη θαη Δθινγηθφ Τιηθφ 

 
Γηα ηε κνξθή θαη ηνλ εθνδηαζκφ κε έληππα ςεθνδέιηηα ησλ Γηπισκαηηθψλ ή έκκηζζσλ 
Πξνμεληθψλ Αξρψλ, ψζηε απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο λα ηα θαηαλείκνπλ ζηα εθινγηθά ηκήκαηα, 
ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγία φζα νξίδεη ε θείκελε εθινγηθή λνκνζεζία. Με θνηλή απφθαζε ησλ 
Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ ξπζκίδνληαη ιεπηνκεξεηαθά δεηήκαηα απνζηνιήο 
ηεο ςεθνδειηίσλ ζηηο Αξρέο απηέο, αιιά θαη δεηήκαηα πξνκήζεηαο ησλ εθινγηθψλ θαθέισλ, 
ιεπθψλ ςεθνδειηίσλ, ινηπνχ εθινγηθνχ πιηθνχ θαη ηνπ εθνδηαζκνχ ησλ εθινγηθψλ 
ηκεκάησλ κε φια ηα σο άλσ. 
 
Πξνδήισο, νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο εγγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ, ελψ κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη 
Δμσηεξηθψλ ξπζκίδνληαη ν ηξφπνο, ε δηαδηθαζία πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ ζηελ αιινδαπή 
θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα, εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη ήδε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 
 

Άξζξν (8) 
Γηεμαγσγή Ψεθνθνξίαο 

 
Η πξψηε παξάγξαθνο ηνπ άξζξνπ 8 νξίδεη πσο αλαθνξηθά κε ην άλνηγκα ηεο θάιπεο θαη 
ηελ αξίζκεζε ησλ θαθέισλ, ηε δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ ηε δηαθνπή ηεο δηαινγήο θαη ην 
πέξαο ηεο εθινγήο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο εθινγηθήο λνκνζεζίαο. 
 
Καζ' φιε ηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο αιιά θαη ηεο δηαινγήο ησλ ςεθνδειηίσλ έσο ην 
πέξαο ηεο εθινγήο δχλαηαη λα παξίζηαηαη έλαο αληηπξφζσπνο απφ θάζε Κφκκα ή 
ζπλδπαζκφ Κνκκάησλ θαη' αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο εθινγηθήο λνκνζεζίαο. 
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Ακέζσο κεηά ην πέξαο ηεο δηαινγήο, ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή αλαθνηλψλεη ηα απνηειέζκαηα 
ηεο ςεθνθνξίαο ζηελ νηθεία Γηπισκαηηθή ή έκκηζζε Πξνμεληθή Αξρή, ππ' επζχλε ηεο νπνίαο 
ηα απνηειέζκαηα αλαθνηλψλνληαη ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, φρη λσξίηεξα απφ ηε ιήμε 
ηεο ςεθνθνξίαο ζηελ Διιάδα. 
 
Ο ζθξαγηζκέλνο εθινγηθφο ζάθνο κε φια ηα πιηθά θαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπεη ε 
λνκνζεζία  παξαδίδεηαη ζηνλ έθνξν θαη κεηαθέξεηαη ζηελ Αζήλα πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη 
ρψξα ε νξηζηηθή δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην επφκελν άξζξν. ηελ 
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έθνξνο έρεη νξηζζεί ππάιιεινο δηπισκαηηθνχ θιάδνπ κε 
πξεζβεπηηθφ βαζκφ, ε απνζηνιή ηνπ ζάθνπ κε έθηαθην δηπισκαηηθφ ηαρπδξνκείν θαη ε 
παξάδνζή ηνπ δηα κέζσ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ζηελ 
Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ειαρηζηνπνηεί ηα ηπρφλ έμνδα.   
 
 
 

Άξζξν (9) 
Οξηζηηθή Γηαινγή Ψεθνδειηίσλ 

 
Γεδνκέλσλ ησλ κεγάισλ απνζηάζεσλ απφ ηηο ρψξεο δηεμαγσγήο ηεο ςεθνθνξίαο θαηά ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηε δηαθνξά ψξαο, ηελ έιιεηςε αξκφδησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ 
ζηηο ρψξεο απηέο αιιά θαη ηεο δηαηχπσζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 
άξζξνπ 51 ηνπ πληάγκαηνο, πνπ θξίλεη πσο ε θαηακέηξεζε θαη ε αλαθνίλσζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ησλ εθινγηθψλ ηκεκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ ζα έπξεπε λα δηελεξγείηαη φπνηε 
απηφ γίλεηαη θαη ζε νιφθιεξε ηελ Δπηθξάηεηα, θξίζεθε ζθφπηκν λα ιακβάλεη ρψξα ζηελ 
Αζήλα ε νξηζηηθή δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ. Η νξηζηηθή δηαινγή, θαηά ηελ απαίηεζε ηνπ 
πληάγκαηνο ζα επηβεβαηψλεη θαη ζα νξηζηηθνπνηεί ην εθινγηθφ απνηέιεζκα ζηα εθινγηθά 
ηκήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζα δηνξζψλεη ηπρφλ ζθάικαηα πνπ νθείινληαη ζηνπο παξαπάλσ 
παξάγνληεο. 
 
Η νξηζηηθή δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ δηεμάγεηαη ππφ ηελ επνπηεία ηεο Κεληξηθήο 
Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο πνπ εδξεχεη ζην Δθεηείν Αζελψλ, ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ 
πξντζηακέλνπ ηνπ Δθεηείνπ θαη απνηειείηαη απφ έλαλ Πξφεδξν Δθεηψλ (σο πξφεδξν) θαη 
ηέζζεξηο Δθέηεο ή Αληεηζαγγειείο Δθεηψλ ηνπ απηνχ Δθεηείνπ (σο κέιε). Ο πξντζηάκελνο 
ηνπ Δθεηείνπ νξίδεη θαη ηηο επί κέξνπο Δθνξεπηηθέο Δπηηξνπέο νη νπνίεο απαξηίδνληαη ε θάζε 
κηα απφ έλαλ δηθαζηηθφ ή εηζαγγειηθφ ιεηηνπξγφ ηνπ Δθεηείνπ ή ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, 
σο πξφεδξν, θαη δπν δηθαζηηθνχο ππαιιήινπο ησλ ίδησλ δηθαζηεξίσλ, σο κέιε. Κάζε 
Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή αληηζηνηρεί ζε κηα Γηπισκαηηθή ή έκκηζζε Πξνμεληθή Αξρή, εθηφο αλ 
ην πιήζνο ησλ εθινγέσλ απηήο επηβάιιεη δηαθνξεηηθά. 
 
Η Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή επηβιέπεη θαη ζπληνλίδεη ηε δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ πνπ 
δηελεξγείηαη απφ ηηο επί κέξνπο Δθνξεπηηθέο Δπηηξνπέο. Έπεηηα, θαηαξηίδεη πίλαθα κε ην 
απνηέιεζκα ησλ εθινγέσλ ηνπ εμσηεξηθνχ άιια θαη ζπληάζζεη ζρεηηθή πξάμε ζην βηβιίν 
ησλ πξαθηηθψλ ηεο θαη ηα αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηελ Αλσηάηε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή αιιά 
θαη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζνχλ ζηα Γεληθά Απνηειέζκαηα 
ηεο ςεθνθνξίαο ηεο Δπηθξάηεηαο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10. 
 
 

Άξζξν (10) 
Δλζσκάησζε ζηα Γεληθά Απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο ηεο Δπηθξάηεηαο 

 
ην άξζξν 10 πξνβιέπεηαη ε ελζσκάησζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εθινγηθψλ ηκεκάησλ 
ηνπ εμσηεξηθνχ ζηα γεληθά απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο. πγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηα 
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ησλ ηκεκάησλ απηψλ πξνζηίζεληαη ζην γεληθφ νξηζηηθφ πίλαθα απνηειεζκάησλ πνπ ηεξείηαη 
απφ ηελ Αλσηάηε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ε νπνία αθνινχζσο θαηαλέκεη θαη παξαρσξεί ηηο 
βνπιεπηηθέο έδξεο. 
 
 

Άξζξν (11) 
Απνδεκηψζεηο θαη Έμνδα Κίλεζεο 

 
Με ην άξζξν 11 πξνβιέπεηαη ε έθδνζε  θνηλψλ απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγψλ  κε 
ηηο νπνίεο ξπζκίδνληαη δεηήκαηα απνδεκηψζεσλ, εμφδσλ θίλεζεο θαη  νδνηπνξηθψλ γηα 
φζνπο ζα απαζρνιεζνχλ θαηά ηηο Βνπιεπηηθέο εθινγέο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ζέκαηη 
δηαηάμεσλ, εθφζνλ δελ επαξθνχλ νη ππάιιεινη ηνπ δηπισκαηηθνχ θιάδνπ, νη κφληκνη 
ππάιιεινη ησλ Γηπισκαηηθψλ θαη έκκηζζσλ Πξνμεληθψλ Αξρψλ, ή νη κφληκνη δεκφζηνη 
ππάιιεινη άιιεο Διιεληθήο Αξρήο ή απνζπαζκέλνη ζε ππεξεζία ηεο Δπξσπατθήο 
Δλψζεσο, ή ζε αλαγλσξηζκέλν Γηεζλή Οξγαληζκφ, ε ζπλδξνκή ησλ νπνίσλ ειαρηζηνπνηεί 
ηα έμνδα εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο. 
 

Άξζξν (12) 
Πεηζαξρηθέο θαη Πνηληθέο Δπζχλεο 

 
Με ηελ παξάγξαθν1 νξίδεηαη φηη νη έλλνκεο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε 
λνκνζεζία γηα ηελ πνιιαπιή ςήθν θαηαιακβάλνπλ θαη φζνπο, θαηά παξάβαζε ησλ 
ξπζκίζεσλ ηεο παξνχζαο, ςεθίζνπλ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ην Δμσηεξηθφ. 
 
Με ηελ παξάγξαθν 2 εηζάγεηαη Πνηληθή Γηάηαμε ψζηε λα πξνβιεθζνχλ θπξψζεηο ελαληίνλ 
φζσλ δεκνζηνπνηήζνπλ απνηειέζκαηα ησλ εθινγηθψλ ηκεκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ πξηλ απφ 
ηελ επίζεκε ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο. Πξφθεηηαη πεξί κηαο εχινγεο ξπζκίζεσο, δεδνκέλνπ φηη 
ελδερνκέλσο ιφγσ δηαθνξάο ψξαο, ε ςεθνθνξία ζε εθινγηθά ηκήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ ζα 
δηεμαρζεί λσξίηεξα απφ φηη ζηελ Διιάδα ελψ ην χληαγκα (άξζξν 51 παξ. 4) επηηάζζεη πσο 
ε αλαθνίλσζε ηνπ εθινγηθνχ απνηειέζκαηνο νθείιεη λα γίλεη ηαπηφρξνλα κε ηελ Διιεληθή 
Δπηθξάηεηα. 
 
Καηά ηα ινηπά, πνηληθέο θαη πεηζαξρηθέο δηαηάμεηο ηεο εθινγηθήο λνκνζεζίαο εθαξκφδνληαη 
αλαιφγσο. 
 
 

Άξζξν (13) 
Σειηθέο Γηαηάμεηο 

 
Πξνβιέπεηαη ε έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ ψζηε 
λα ξπζκηζηεί νπνηνδήπνηε άιιν ιεπηνκεξεηαθφ νξγαλσηηθφ δήηεκα αθνξά ζηελ νκαιή 
δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ ζην εμσηεξηθφ, ελψ ηαπηφρξνλα δηεπθξηλίδεηαη φηη ε ηζρχνπζα 
εθινγηθή λνκνζεζία θαζνξίδεη φζα δεηήκαηα δελ ξπζκίδνληαη κε εηδηθφηεξε δηάηαμε, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δεηήκαηνο ησλ δεκνζθνπήζεσλ. 
 
Σαπηφρξνλα νξίδεηαη πσο ε έθδνζε ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 3 
ηνπ άξζξνπ 1 νθείιεη λα εθδνζεί, ην αξγφηεξν, έσο 30.9.2018, έηζη ψζηε κε ηελ ζπληνκφηεξε 
ην δπλαηφλ έλαξμε ηεο ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, λα 
είλαη εθηθηή ε ζπκκεηνρή ησλ Διιήλσλ ηνπ Δμσηεξηθνχ ζηηο ακέζσο επφκελεο βνπιεπηηθέο 
εθινγέο. 
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Άξζξν (14) 
Έλαξμε Ιζρχνο 

 
Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπο 
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
 

 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΤΘΜΙΗ 

 

ην ζρέδην λφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο - 

Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΑ [Πξφγξακκα 

"ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι"] - Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟ.Γ.Α - Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία 

άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - 

Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ΤΠΔ», πξνζηίζεληαη ηα θάησζη άξζξα: 

 

Άξζξν(1) 

Δθινγείο 
 

1. Έιιελεο θαη Διιελίδεο πνπ δηακέλνπλ ζην εμσηεξηθφ ή ππεξεηνχλ ζε Διιεληθή Αξρή 

ηνπ εμσηεξηθνχ αζθνχλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα θαηά ηηο γεληθέο βνπιεπηηθέο 

εθινγέο εθφζνλ: α. είλαη γξακκέλνη ζηα δεκνηνιφγηα θαη ηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο 

Γήκνπ ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο θαη β. έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη δελ ην έρνπλ 

ζηεξεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ. 

2. Οη εθινγείο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, πνπ πξνηίζεληαη λα αζθήζνπλ ην 

εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα, νθείινπλ λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο ζηελ Διιεληθή 

Γηπισκαηηθή ή έκκηζζε Πξνμεληθή Αξρή, ζηελ πεξηθέξεηα αξκνδηφηεηαο ηεο νπνίαο 

δηακέλνπλ, νπνηεδήπνηε θαη ην αξγφηεξν εμήληα (60) εκέξεο πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή 

ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ. Οη δειψζεηο απηέο απνζηέιινληαη ζην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ, γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ εηδηθψλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ θαη ηελ 

παξάιιειε ππνζεκείσζε ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ζηνπο Γήκνπο ηεο εθινγηθήο 

πεξηθέξεηαο ηεο Δπηθξάηεηαο, ζηνπο νπνίνπο είλαη εγγεγξακκέλνη. Οη εηδηθνί απηνί 

εθινγηθνί θαηάινγνη ζεσξνχληαη θαη αλαζεσξνχληαη θαηά ηα νξηδφκελα απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ. Οη ελζηάζεηο θαηά απηψλ 

εθδηθάδνληαη απφ ην Δθεηείν Αζελψλ. 

3. Σν πεξηερφκελν, νη πξνζεζκίεο θαη ν ηξφπνο ππνβνιήο ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, ηα 

ζηνηρεία θαηάξηηζεο ησλ εηδηθψλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ, νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ 

ελζηάζεσλ, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ξπζκίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη 

Δμσηεξηθψλ. 

4. Όζνη ππεξεηνχλ ζε Διιεληθή Aξρή ηνπ εμσηεξηθνχ θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο εηδηθνχο 
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εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηεο ρψξαο πνπ ππεξεηνχλ, ςεθίδνπλ, θαηφπηλ ζρεηηθήο 

βεβαίσζεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο ππεξεζίαο ηνπο, ζην πιεζηέζηεξν εθινγηθφ ηκήκα 

ηεο πεξηθέξεηαο αξκνδηφηεηαο ηεο νηθείαο Γηπισκαηηθήο ή έκκηζζεο Πξνμεληθήο 

Αξρήο, θαζ΄ ππέξβαζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εθινγέσλ πνπ νξίζζεθε ζηελ παξάγξαθν 2. 

Πεξί ηνχηνπ, γίλεηαη εηδηθή κλεία ζην βηβιίν ησλ πξαθηηθψλ ςεθνθνξίαο. Οη εθινγείο 

απηνί ππνβάιινπλ ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε φηη δελ άζθεζαλ θαη δελ ζα αζθήζνπλ 

ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα ζε άιιν εθινγηθφ ηκήκα ηεο Δπηθξάηεηαο ή ηεο 

αιινδαπήο. 

 
 

Άξζξν (2) 
Έιιελεο Ναπηηθνί 

 
Έιιελεο λαπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζε πινίν ειιηκεληζκέλν θαηά ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο 

ζε ιηκέλα άιινπ θξάηνπο θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1, 

αζθνχλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα ζην πιεζηέζηεξν εθινγηθφ ηκήκα ηεο πεξηθέξεηαο 

αξκνδηφηεηαο ηεο νηθείαο Γηπισκαηηθήο ή έκκηζζεο Πξνμεληθήο Αξρήο ηνπ θξάηνπο πνπ είλαη 

ειιηκεληζκέλν ην πινίν θαηά ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο, αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Οη 

εθινγείο απηνί ςεθίδνπλ κε βάζε ην λαπηηθφ ηνπο θπιιάδην θαζ’ ππέξβαζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εθινγέσλ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

 

Άξζξν (3) 
Πεξηερφκελν εθινγηθνχ Γηθαηψκαηνο 

 
Οη εθινγείο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ςεθίδνπλ ζπλδπαζκνχο Κνκκάησλ θαη ζπλαζπηζκνχο 
Κνκκάησλ, πνπ έρνπλ θαηαξηίζεη ςεθνδέιηηα Δπηθξαηείαο, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία γηα 
ηελ εθινγή Βνπιεπηψλ. Σν ςεθνδέιηην ηνπ ζπλδπαζκνχ Κφκκαηνο ή ηνπ ζπλαζπηζκνχ 
Κνκκάησλ πεξηιακβάλεη ηνπο ππνςεθίνπο βνπιεπηέο Δπηθξαηείαο, φπσο απηνί έρνπλ 
αλαθεξπρζεί απφ ην αξκφδην Σκήκα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ.  
 
 

Άξζξν (4) 
Σφπνο Γηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ – Δθινγηθά ηκήκαηα – Καηαζηήκαηα ςεθνθνξίαο 

 
1. Ο ηφπνο δηεμαγσγήο ηεο ςεθνθνξίαο ησλ εθινγέσλ ησλ άξζξσλ 1 θαη 2, ε 

εκεξνκελία θαη ε δηάξθεηα απηήο νξίδνληαη κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πξνθήξπμεο 
ησλ εθινγψλ. 

2. Οη εθινγείο ηεο πεξηθέξεηαο αξκνδηφηεηαο θάζε Γηπισκαηηθήο ή έκκηζζεο 
Πξνμεληθήο Αξρήο θαηαλέκνληαη ζε εθινγηθά ηκήκαηα πνπ νξίδνληαη κε θνηλή 
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ. Με ηελ ίδηα απφθαζε 
νξίδεηαη θαη ν αλψηαηνο αξηζκφο εθινγέσλ, απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηνπο νηθείνπο 
εθινγηθνχο θαηαιφγνπο, αλά εθινγηθφ ηκήκα.  

3. Σα θαηαζηήκαηα ςεθνθνξίαο νξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 
Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο νηθείαο Γηπισκαηηθήο ή 
έκκηζζεο Πξνμεληθήο Αξρήο. Ωο θαηαζηήκαηα ςεθνθνξίαο ρξεζηκνπνηνχληαη θηίξηα 
ησλ Διιεληθψλ Γηπισκαηηθψλ ή έκκηζζσλ Πξνμεληθψλ Αξρψλ, θηίξηα Διιεληθψλ 
Αξρψλ ή ππεξεζηψλ ηεο αιινδαπήο, θηίξηα ή θαηαζηήκαηα Διιεληθψλ Κνηλνηήησλ, 
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ζπιιφγσλ ή άιισλ Διιεληθψλ νξγαλψζεσλ θαη αλ απηά δελ επαξθνχλ κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη θαηαζηήκαηα ηνπ θξάηνπο φπνπ δηακέλνπλ Έιιελεο εθινγείο, 
παξαρσξνχκελα πξνο ην ζθνπφ απηφ, κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ 
αξρψλ.  

4. Με θξνληίδα ηεο νηθείαο Γηπισκαηηθήο ή έκκηζζεο Πξνμεληθήο Αξρήο πξνεηνηκάδεηαη 
ην θαηάζηεκα ςεθνθνξίαο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα 
ηελ εθινγή βνπιεπηψλ. 

5. Οη απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ, κε ηηο νπνίεο νξίδνληαη 
ηα εθινγηθά ηκήκαηα, ηα θαηαζηήκαηα ςεθνθνξίαο θαη νη εθινγείο πνπ ζα ςεθίζνπλ 
ζε απηά, εθδίδνληαη δεθαπέληε εκέξεο (15) ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο 
ςεθνθνξίαο θαη θνηλνπνηνχληαη ακέζσο ζηνλ Άξεην Πάγν θαη ζηηο αξκφδηεο 
Γηπισκαηηθέο θαη έκκηζζεο Πξνμεληθέο Αξρέο, νη νπνίεο νθείινπλ λα ηνηρνθνιιήζνπλ 
ηηο παξαπάλσ απνθάζεηο ζε εκθαλή ζεκεία ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο Γηπισκαηηθήο ή 
έκκηζζεο Πξνμεληθήο Αξρήο θαη λα ηηο γλσζηνπνηήζνπλ κε θάζε άιιν πξφζθνξν 
κέζν ζηνπο εθινγείο ηεο πεξηθέξεηάο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ 
αλαξηά ηηο απνθάζεηο ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ. Οη Γηπισκαηηθέο θαη έκκηζζεο 
Πξνμεληθέο Αξρέο ελεκεξψλνπλ ακέζσο γηα ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο ηνπο ηα 
Τπνπξγεία Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ. 

 
 

Άξζξν (5) 
Δθνξεπηηθέο Δπηηξνπέο 

 
1. ε θάζε εθινγηθφ ηκήκα ε ςεθνθνξία ελεξγείηαη ελψπηνλ Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο 

πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ αληηπξφζσπν ηεο δηθαζηηθήο Αξρήο, σο πξφεδξν, θαη απφ 
ηξεηο (3) εθινγείο απφ απηνχο πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο 
ηνπ αληίζηνηρνπ εθινγηθνχ ηκήκαηνο. Ωο αληηπξφζσπνη ηεο δηθαζηηθήο Αξρήο, θαζψο 
θαη νη αλαπιεξσηέο απηψλ, δηνξίδνληαη ππάιιεινη ηνπ δηπισκαηηθνχ θιάδνπ, κφληκνη 
ππάιιεινη Γηπισκαηηθψλ θαη έκκηζζσλ Πξνμεληθψλ Αξρψλ πηπρηνχρνη Αλσηέξσλ ή 
Αλσηάησλ ρνιψλ, ή κφληκνη δεκφζηνη ππάιιεινη άιιεο Διιεληθήο Αξρήο ή 
απνζπαζκέλνη ζε ππεξεζία ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο ή ζε αλαγλσξηζκέλν Γηεζλή 
Οξγαληζκφ, εθφζνλ είλαη πηπρηνχρνη Αλσηέξσλ ή Αλσηάησλ ρνιψλ θαη νη νπνίνη 
ππεξεηνχλ ζηελ πεξηθέξεηα αξκνδηφηεηαο ηεο Γηπισκαηηθήο ή ηεο έκκηζζεο 
Πξνμεληθήο Αξρήο. Αλ απηνί δελ επαξθνχλ, σο αληηπξφζσπνη ηεο δηθαζηηθήο Αξρήο 
δηνξίδνληαη απφ ηα πξφζσπα πνπ πξνβιέπνπλ νη ινηπέο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο 
λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ. 

2. Οη αληηπξφζσπνη ηεο δηθαζηηθήο Αξρήο θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο, δηνξίδνληαη απφ ην 
αξκφδην ηκήκα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, θαηφπηλ ζρεηηθήο εγγξάθνπ εηζεγήζεσο ηνπ 
Πξντζηακέλνπ ησλ νηθείσλ Γηπισκαηηθψλ ή έκκηζζσλ Πξνμεληθψλ Αξρψλ, ε νπνία 
ππνβάιιεηαη κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ. 

3. Οη εθινγείο κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη νη αλαπιεξσκαηηθνί ηνπο 
δηνξίδνληαη απφ ηνλ νηθείν Πξέζβε ή Πξφμελν χζηεξα απφ δεκφζηα θιήξσζε πνπ 
γίλεηαη ζηελ Γηπισκαηηθή ή έκκηζζε Πξνμεληθή Αξρή. Η θιήξσζε γίλεηαη κεηαμχ ησλ 
εγγεγξακκέλσλ εθινγέσλ ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο. Η εκέξα θαη ε ψξα 
ηεο θιήξσζεο γλσζηνπνηείηαη κε αλαθνίλσζε ησλ Γηπισκαηηθψλ ή έκκηζζσλ 
Πξνμεληθψλ Αξρψλ ε νπνία θαη ηνηρνθνιιάηαη ζηα θαηαζηήκαηα ησλ αξρψλ απηψλ 
θαη αλαξηάηαη θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 

4. Γηα ηελ αλαπιήξσζε ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο δηθαζηηθήο Αξρήο, κε ηελ επηθχιαμε 
ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ, θαη ησλ κειψλ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο 
εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ. 

5. Σν ελ γέλεη έλζηνιν πξνζσπηθφ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ζσκάησλ αζθαιείαο, 
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δελ κπνξεί λα δηνξηζζεί σο αληηπξφζσπνο ηεο δηθαζηηθήο Αξρήο ή κέινο ησλ 
Δθνξεπηηθψλ Δπηηξνπψλ. 

6. Αλ δελ εκθαληζζεί δηνξηζζείο αληηπξφζσπνο ηεο δηθαζηηθήο Αξρήο ή ν αλαπιεξσηήο 
ηνπ, ν έθνξνο ησλ εθινγψλ δηνξίδεη κε έγγξαθε εληνιή ηνπ σο αλαπιεξσηή 
αληηπξφζσπν ηεο δηθαζηηθήο Αξρήο ππάιιειν ηνπ δηπισκαηηθνχ θιάδνπ ή δηνηθεηηθφ 
ή άιιν δεκφζην ππάιιειν ηεο νηθείαο Γηπισκαηηθήο ή έκκηζζεο Πξνμεληθήο Αξρήο 
πνπ είλαη πηπρηνχρνο Αλσηέξαο ή Αλσηάηεο ζρνιήο.  

7. Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή αλαζέηεη θαζήθνληα γξακκαηέα ηεο ζε εθινγέα ή θαη ζε έλα 
απφ ηα ηαθηηθά ή αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο, ν νπνίνο ςεθίδεη ζην εθινγηθφ ηκήκα 
απηφ εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλνο ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν ηνπ ηκήκαηνο. 

8. Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο, ηελ παξαιαβή ηεο αίζνπζαο, ηεο θάιπεο θαη ηνπ 
εθινγηθνχ πιηθνχ αιιά θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο εθαξκφδνληαη 
αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηεο εθινγηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ. 

9. Οη αληηπξφζσπνη ηεο δηθαζηηθήο Αξρήο ςεθίδνπλ ζην εθινγηθφ ηκήκα πνπ αζθνχλ ηα 
θαζήθνληά ηνπο εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 
ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη γίλεηαη εηδηθή κλεία ζην βηβιίν πξαθηηθψλ ηεο Δθνξεπηηθήο 
Δπηηξνπήο θαη ζην πξσηφθνιιν ςεθνθνξίαο. 

10. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ  νξίδνληαη νη 
πξνζεζκίεο γηα ην δηνξηζκφ ησλ κειψλ ησλ Δθνξεπηηθψλ Δπηηξνπψλ, ηα ζρεηηθά κε 
ηε ζπγθξφηεζε θαη ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαζψο θαη θάζε άιιε 
ιεπηνκέξεηα αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

 
 

Άξζξν (6) 
Έθνξνη εθινγψλ 

 
1. ηελ Διιεληθή Γηπισκαηηθή Αξρή ηνπ θξάηνπο, φπνπ ππάξρνπλ Έιιελεο εθινγείο, νη 

νπνίνη ζα αζθήζνπλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα, δηνξίδεηαη έλαο έθνξνο εθινγψλ, 
θαζψο θαη αλαπιεξσηήο ηνπ, εθφζνλ ην ηειεπηαίν θξίλεηαη, απνιχησο αλαγθαίν. Ωο 
έθνξνη εθινγψλ θαη αλαπιεξσηέο απηψλ δηνξίδνληαη νη ππάιιεινη ηνπ δηπισκαηηθνχ 
θιάδνπ κε πξεζβεπηηθφ βαζκφ. ε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθνχλ, δηνξίδνληαη, νη 
πάξεδξνη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, νη πάξεδξνη ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, νη 
εθέηεο ησλ Πνιηηηθψλ, Πνηληθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ, νη αληεηζαγγειείο 
εθεηψλ θαη νη πάξεδξνη ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. ε πεξίπησζε 
αλεπάξθεηαο απηψλ δηνξίδνληαη θαη πξφεδξνη Πξσηνδηθψλ θαη Δηζαγγειείο 
Πξσηνδηθψλ. Ο δηνξηζκφο ηνπο γίλεηαη απφ ην αξκφδην Σκήκα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, 
χζηεξα απφ θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ, κε ηελ 
νπνία δχλαηαη λα θαζνξίδεηαη αξηζκφο εθφξσλ πέξαλ ηνπ ελφο θαηά Γηπισκαηηθή 
Αξρή ή έθνξνο ζε έκκηζζε Πξνμεληθή Αξρή θαηφπηλ ζρεηηθήο εγγξάθνπ εηζεγήζεσο 
ηνπ Πξντζηακέλνπ ησλ νηθείσλ Γηπισκαηηθψλ ή Πξνμεληθψλ Αξρψλ, ε νπνία 
ππνβάιιεηαη κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. Ωο γξακκαηέαο ηνπ εθφξνπ 
δηνξίδεηαη ππάιιεινο ηεο Γηπισκαηηθήο ή ηεο έκκηζζεο Πξνμεληθήο Αξρήο. ε 
πεξίπησζε νιηγάξηζκσλ εθινγέσλ κπνξεί, χζηεξα απφ απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 
Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ, λα δηνξηζηεί έλαο έθνξνο εθινγψλ γηα πεξηζζφηεξεο 
απφ κία Γηπισκαηηθέο ή έκκηζζεο Πξνμεληθέο Αξρέο.  

2. Ο δηνξηζκφο ησλ εθφξσλ εθινγψλ θαη ησλ γξακκαηέσλ ηνπο γίλεηαη κέζα ζε δέθα 
(10) εκέξεο απφ ηε δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο ηνπ Πξνεδξηθνχ 
Γηαηάγκαηνο πξνθήξπμεο ησλ Δζληθψλ Δθινγψλ. Οη έθνξνη εθινγψλ θαη νη 
γξακκαηείο ηνπο είλαη ππνρξεσκέλνη λα βξίζθνληαη ζηελ έδξα ηεο Γηπισκαηηθήο ή 
έκκηζζεο Πξνμεληθήο Αξρήο πνπ δηνξίζζεθαλ ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ 
ηελ νξηζκέλε γηα ηελ ςεθνθνξία εκέξα. Γηα ηελ άθημε θαη ηελ αλάιεςε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπο νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ, ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε κέζσ ηεο 
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νηθείαο Γηπισκαηηθήο ή έκκηζζεο Πξνμεληθήο Αξρήο, ηνλ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ 
Πάγνπ θαη ηα Τπνπξγεία Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ. 

3. Έξγν ησλ εθφξσλ εθινγψλ είλαη λα επηζθέπηνληαη ηα εθινγηθά ηκήκαηα, λα 
παξαθνινπζνχλ ηελ ςεθνθνξία, λα θαηεπζχλνπλ θαη λα επεκβαίλνπλ πξνο ελίζρπζε 
ηνπ έξγνπ ησλ Δθνξεπηηθψλ Δπηηξνπψλ θαη λα επηιχνπλ αλαθπφκελα ζέκαηα. Οη 
ππεξεζίεο ησλ Γηπισκαηηθψλ θαη έκκηζζσλ Πξνμεληθψλ Αξρψλ νθείινπλ λα 
παξέρνπλ ζηνπο εθφξνπο εθινγψλ θάζε δπλαηή ζπλδξνκή γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ 
έξγνπ ηνπο θαη λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηδηφθηεην ή κηζζσκέλν κεηαθνξηθφ κέζν 
ηεο Γηπισκαηηθήο ή έκκηζζεο Πξνμεληθήο Αξρήο γηα ηελ θίλεζή ηνπο, θαηά ηελ 
ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Οη έθνξνη εθινγψλ ππνβάιινπλ ζηνλ Δηζαγγειέα 
ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη ζηα Τπνπξγεία Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ, έθζεζε γηα ηελ 
ςεθνθνξία ζηελ πεξηθέξεηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο. 

4. Οη έθνξνη εθινγψλ θαη νη γξακκαηείο ηνπο ςεθίδνπλ ζε έλα απφ ηα εθινγηθά ηκήκαηα 
ηεο πεξηθέξεηαο αξκνδηφηεηαο ηεο Γηπισκαηηθήο ή έκκηζζεο Πξνμεληθήο Αξρήο, 
εθφζνλ έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο 
λφκνπ. Οη ςεθνθφξνη απηήο ηεο παξαγξάθνπ γηα ηελ άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ ηνπο 
δηθαηψκαηνο ππνβάιινπλ δήισζε πξνο ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή φηη δελ άζθεζαλ 
θαη δε ζα αζθήζνπλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα ζε άιιν εθινγηθφ ηκήκα ηεο 
Γηπισκαηηθήο ή έκκηζζεο Πξνμεληθήο Αξρήο θαη γίλεηαη εηδηθή κλεία ζην βηβιίν 
πξαθηηθψλ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ζην πξσηφθνιιν ςεθνθνξίαο. 

 
 

Άξζξν (7) 
Ψεθνδέιηηα, Δθινγηθνί Φάθεινη θαη Δθινγηθφ Τιηθφ 

 
1. Γηα ηε κνξθή θαη ηνλ εθνδηαζκφ ησλ Γηπισκαηηθψλ ή έκκηζζσλ Πξνμεληθψλ Αξρψλ 

κε ηνλ αξηζκφ έληππσλ ςεθνδειηίσλ ηζρχνπλ αλαιφγσο ηα νξηδφκελα ζηελ 
λνκνζεζία γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ. 

2. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ ξπζκίδνληαη ηα 
δεηήκαηα πξνκήζεηαο ησλ εθινγηθψλ θαθέισλ, ησλ ιεπθψλ ςεθνδειηίσλ  θαη ηνπ 
ινηπνχ εθινγηθνχ πιηθνχ θαη ηνπ εθνδηαζκνχ ησλ εθινγηθψλ ηκεκάησλ κε απηά. Με 
ηελ ίδηα απφθαζε ξπζκίδνληαη δεηήκαηα απνζηνιήο ησλ ςεθνδειηίσλ ησλ 
Κνκκάησλ θαη ησλ ζπλαζπηζκψλ Κνκκάησλ ζηηο Γηπισκαηηθέο ή έκκηζζεο 
Πξνμεληθέο Αξρέο, θαζψο θαη ηνπ εθνδηαζκνχ ησλ εθινγηθψλ ηκεκάησλ κε απηά. 

3. Οη απαηηνχκελεο πηζηψζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ ησλ πξνεθηεζεηζψλ 
πξνκεζεηψλ, κεηαθνξψλ θαη ινηπψλ εξγαζηψλ εγγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ,  
Οηθνλνκηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ ξπζκίδνληαη ν ηξφπνο, ε δηαδηθαζία πιεξσκήο ησλ 
δαπαλψλ ζηελ αιινδαπή θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 

 
 

Άξζξν (8) 
Γηεμαγσγή Ψεθνθνξίαο 

 
1. Όπνπ ζηνλ παξφληα λφκν δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ε ηζρχνπζα εθινγηθή λνκνζεζία 

εθαξκφδεηαη ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο, ην άλνηγκα ηεο θάιπεο θαη 
ηελ αξίζκεζε ησλ θαθέισλ, ηε δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ, ηε δηαθνπή ηεο δηαινγήο 
θαη ην πέξαο ηεο εθινγήο. 

2. Σα Κφκκαηα  θαη νη ζπλδπαζκνί Κνκκάησλ είλαη δπλαηφλ λα νξίζνπλ έλαλ 
αληηπξφζσπν θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ αλά εθινγηθφ ηκήκα, ν νπνίνο έρεη φια ηα 
δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ. 

3. Γηα ηνπο εθινγείο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 1 θαη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο 
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γίλεηαη εηδηθή κλεία ζην βηβιίν πξαθηηθψλ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ζην 
πξσηφθνιιν ςεθνθνξίαο.  

4. Σν απνηέιεζκα ηεο δηαινγήο ησλ ςεθνδειηίσλ Δπηθξαηείαο αλαθνηλψλεηαη, κε θάζε 
πξφζθνξν κέζν ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, κέζσ ηεο νηθείαο Γηπισκαηηθήο ή 
έκκηζζεο Πξνμεληθήο Αξρήο θαη κε επζχλε ησλ αξρψλ απηψλ, φρη λσξίηεξα απφ ηε 
ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο ζηελ Διιάδα. 

5. Με θξνληίδα ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, θιείλνληαη θαιά, κέζα ζε εηδηθφ ζάθν, φια 
ηα ζηνηρεία ηεο ςεθνθνξίαο θαη ζθξαγίδεηαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηε 
λνκνζεζία γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ. Ο αληηπξφζσπνο ηεο δηθαζηηθήο Αξρήο 
ελεκεξψλεη ακέζσο ηνλ αξκφδην έθνξν εθινγψλ, θαζψο θαη ηελ νηθεία Γηπισκαηηθή 
ή έκκηζζε Πξνμεληθή Αξρή, γηα ην πέξαο ηεο ςεθνθνξίαο, ζηελ νπνία παξαδίδεη θαη 
αληίγξαθν ηνπ ηειεγξαθήκαηνο κε ηα απνηειέζκαηα δηαινγήο ησλ ςήθσλ ππέξ ησλ 
ζπλδπαζκψλ Κφκκαησλ ή ζπλαζπηζκψλ Κφκκαησλ. Ο αληηπξφζσπνο ηεο 
δηθαζηηθήο Αξρήο, παξαδίδεη ην ζάθν ζηνλ αξκφδην έθνξν εθινγψλ, ν νπνίνο ηνπ 
ρνξεγεί ζρεηηθή απφδεημε. Ο έθνξνο εθινγψλ, αθνχ ζπγθεληξψζεη φινπο ηνπο 
ζάθνπο πεξηθέξεηαο αξκνδηφηεηάο ηνπ, ηνπο απνζηέιιεη, ακέζσο, αεξνπνξηθψο κε 
έθηαθην δηπισκαηηθφ ηαρπδξνκείν ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ζηελ Αζήλα θαη ην 
νπνίν νθείιεη λα ηνπο παξαδψζεη άκεζα κε απφδεημε ζηελ Κεληξηθή Δθνξεπηηθή 
Δπηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρνπλ 
δηνξηζζεί έθνξνο εθινγψλ ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο λφκνπ, αθνχ ζπγθεληξψζεη φινπο ηνπο ζάθνπο πεξηθέξεηαο 
αξκνδηφηεηάο ηνπ, νθείιεη κε επζχλε ηνπ, λα ηνπο κεηαθέξεη ακέζσο ζηελ Αζήλα θαη 
λα ηνπο παξαδψζεη άκεζα κε απφδεημε ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 1 
ηνπ άξζξνπ 9. Οη αλσηέξσ εθινγηθνί ζάθνη ζεσξνχληαη δηπισκαηηθνί, νη δε ππφρξενη 
γηα ηε κεηαθνξά ηνπο έθνξνη εθινγψλ ινγίδνληαη δηπισκαηηθνί ηαρπδξφκνη. Οη 
Γηπισκαηηθέο θαη νη έκκηζζεο Πξνμεληθέο Αξρέο κεξηκλνχλ γηα ηελ έθδνζε ησλ 
ζρεηηθψλ εγγξάθσλ θαη ελεκεξψλνπλ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, ην Τπνπξγείν 
Δζσηεξηθψλ γηα ηελ αλαρψξεζε ησλ εθφξσλ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο δηθαζηηθήο 
Αξρήο. 

 
 

Άξζξν (9) 
Οξηζηηθή Γηαινγή Ψεθνδειηίσλ 

 
1. Η νξηζηηθή δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ κε βάζε ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ, πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζηνλ εθινγηθφ ζάθν (ςεθνδέιηηα, πξαθηηθά Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο 
θ.ιπ.) γίλεηαη ππφ ηελ επνπηεία ηεο Κεληξηθήο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο πνπ εδξεχεη 
ζην Δθεηείν Αζελψλ, απνηειείηαη απφ έλαλ πξφεδξν εθεηψλ (σο πξφεδξν) θαη 
ηέζζεξηο εθέηεο ή αληεηζαγγειείο εθεηψλ ηνπ απηνχ Δθεηείνπ (σο κέιε), καδί κε ηνπο 
αληίζηνηρνπο αλαπιεξσηέο ηνπο θαη ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ 
Δθεηείνπ. 

2. Έξγν ηεο Κεληξηθήο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο είλαη: 
α. Η παξάδνζε ζηηο Δηδηθέο Δθνξεπηηθέο Δπηηξνπέο ησλ ζάθσλ ησλ Δθνξεπηηθψλ 
Δπηηξνπψλ ησλ εθινγηθψλ ηκεκάησλ ηεο αιινδαπήο. 
β. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο εκέξαο θαη ηεο ψξαο έλαξμεο ηεο απνζθξάγηζεο ησλ 
ζάθσλ θαη δηαινγήο ησλ ςεθνδειηίσλ απφ ηηο Δηδηθέο Δθνξεπηηθέο Δπηηξνπέο. 
γ. Ο ζπληνληζκφο ηνπ έξγνπ ησλ Δηδηθψλ Δθνξεπηηθψλ Δπηηξνπψλ. 
δ. Η ζπγθέληξσζε ησλ επί κέξνπο απνηειεζκάησλ ηεο δηαινγήο απφ ηηο Δηδηθέο 
Δθνξεπηηθέο Δπηηξνπέο θαη ε έθδνζε ηνπ νιηθνχ απνηειέζκαηνο ηεο ςεθνθνξίαο 
ησλ εθινγέσλ πνπ ςήθηζαλ ζηελ αιινδαπή. 

3. Η δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ ελεξγείηαη, ελψπηνλ Δηδηθψλ Δθνξεπηηθψλ Δπηηξνπψλ, 
πνπ εδξεχνπλ ζην Δθεηείν Αζελψλ θαη ζπγθξνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ 
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Πξντζηακέλνπ ηνπ Δθεηείνπ. Κάζε Δηδηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ 
δηθαζηηθφ ή εηζαγγειηθφ ιεηηνπξγφ ηνπ Δθεηείνπ ή ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, σο 
πξφεδξν θαη δπν δηθαζηηθνχο ππαιιήινπο ησλ ίδησλ δηθαζηεξίσλ,σο κέιε. Γηα ηε 
δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ ησλ εθινγέσλ πεξηθέξεηαο αξκνδηφηεηαο θάζε 
Γηπισκαηηθήο Αξρήο νξίδεηαη μερσξηζηή Δηδηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, εθηφο αλ ιφγσ 
ηνπ αξηζκνχ ησλ εθινγέσλ ησλ πεξηθεξεηψλ αξκνδηφηεηαο Γηπισκαηηθψλ Αξρψλ, 
πξέπεη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Δθεηείνπ, λα νξηζζεί κία Δηδηθή 
Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή γηα πεξηζζφηεξεο Γηπισκαηηθέο Αξρέο.  

4. Μεηά ηε δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα 
ηελ εθινγή βνπιεπηψλ, ηα απνηειέζκαηα αλαθνηλψλνληαη ζην Τπνπξγείν 
Δζσηεξηθψλ. Παξαιιήισο, ν πξφεδξνο θάζε εηδηθήο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο 
παξαδίδεη ζηελ Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή φια ηα ζηνηρεία ηεο ςεθνθνξίαο θαη 
ηεο δηαινγήο, θαζψο θαη ηνπο πίλαθεο δηαινγήο ππέξ ησλ ζπλδπαζκψλ Κνκκάησλ ή 
ησλ ζπλαζπηζκψλ Κνκκάησλ. Η Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή εθδίδεη ην ζπλνιηθφ 
απνηέιεζκα ησλ εθινγέσλ πνπ ςήθηζαλ ζην εμσηεξηθφ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ 
ζπληάζζεη ηνλ αλάινγν εηδηθφ πίλαθα θαη ηελ πξάμε ζην βηβιίν πξαθηηθψλ ηεο. 
Κπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ παξαπάλσ εηδηθνχ πίλαθα θαη ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ηεο 
Κεληξηθήο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο απνζηέιινληαη, ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε, ζηελ 
Αλσηάηε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θαζψο θαη ζηα Τπνπξγεία Δζσηεξηθψλ, κε θξνληίδα 
ηνπ πξνέδξνπ ηεο. 

5. Καηά ηε δηαινγή, είλαη δπλαηφλ λα παξίζηαληαη νη ππνςήθηνη, θαζψο θαη 
αληηπξφζσπνη ησλ Κνκκάησλ, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηε λνκνζεζία γηα 
ηελ εθινγή ησλ βνπιεπηψλ. 

6. Σα ζηνηρεία ηεο ςεθνθνξίαο ησλ εθινγέσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, νη νηθείνη πίλαθεο θαη ηα 
πξαθηηθά ηεο Κεληξηθήο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο παξακέλνπλ ζην Δθεηείν Αζελψλ. 

 
 

Άξζξν (10) 
Δλζσκάησζε ζηα Γεληθά Απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο ηεο Δπηθξάηεηαο 

 
1. Η Αλσηάηε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή πξνζζέηεη ζην ηέινο ησλ νηθείσλ πηλάθσλ ησλ 

πξσηνδηθείσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ θαη 
ηα απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο ηνπ εμσηεξηθνχ, έηζη ψζηε απηά λα 
ελζσκαησζνχλ, ηειηθψο, ζηνλ γεληθφ νξηζηηθφ πίλαθα απνηειεζκάησλ ησλ εθινγψλ. 

2. Με βάζε ηνλ παξαπάλσ γεληθφ νξηζηηθφ πίλαθα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 
ςεθνθνξίαο, ε Αλσηάηε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θαηαλέκεη ηηο βνπιεπηηθέο έδξεο, 
ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ. 

 
 

Άξζξν (11) 
Απνδεκηψζεηο θαη Έμνδα Κίλεζεο 

 
Με θνηλέο απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, 
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θαηά παξέθθιηζε γεληθψλ ή εηδηθψλ δηαηάμεσλ, 
ξπζκίδεηαη ε θαηαβνιή εηδηθήο απνδεκίσζεο ζηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ θαη 
ζηα κέιε ηεο Κεληξηθήο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ Δηδηθψλ Δθνξεπηηθψλ Δπηηξνπψλ 
ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ, πνπ ζα απαζρνιεζνχλ κε ηελ εμαγσγή ησλ εθινγηθψλ 
απνηειεζκάησλ ηεο αιινδαπήο. ηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο δηθαζηηθήο Αξρήο, ζηνπο 
εθφξνπο εθινγψλ θαη ηνπο ηπρφλ αλαπιεξσηέο ηνπο, θαζψο θαη ζηνπο γξακκαηείο ηνπο, 
φηαλ απηνί δελ είλαη δηπισκαηηθνί ή δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ηεο Γηπισκαηηθήο ή έκκηζζεο 
Πξνμεληθήο Αξρήο, ή κφληκνη δεκφζηνη ππάιιεινη άιιεο Διιεληθήο Αξρήο, ή απνζπαζκέλνη 
ζε ππεξεζία ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο ή ζε αλαγλσξηζκέλν Γηεζλή Οξγαληζκφ, νη νπνίνη 
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ππεξεηνχλ ζηελ πεξηθέξεηα αξκνδηφηεηαο ηεο Γηπισκαηηθήο ή έκκηζζεο Πξνμεληθήο Αξρήο, 
θαηαβάιινληαη ηα νδνηπνξηθά έμνδα κεηάβαζεο ζηελ αιινδαπή θαη επηζηξνθήο ηνπο ζηελ 
Διιάδα θαη εκεξήζηα απνδεκίσζε, γηα ηνλ απαηηνχκελν, εθηφο έδξαο αξηζκφ εκεξψλ, πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηνπο Τπνπξγνχο Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ, θαηά παξέθθιηζε ησλ 
πθηζηάκελσλ δηαηάμεσλ. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη θαη ε απνδεκίσζε ησλ θαηά ηα 
αλσηέξσ γξακκαηέσλ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο. Με φκνηα απφθαζε νξίδνληαη ηα 
νδνηπνξηθά έμνδα θαη έμνδα δηαλπθηέξεπζεο θάζε άιινπ θξαηηθνχ ιεηηνπξγνχ θαη 
ππαιιήινπ, πνπ, χζηεξα απφ θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ, 
κεηαβαίλνπλ ζηελ αιινδαπή, ή κεηαθηλνχληαη απφ πεξηνρή ηεο αιινδαπήο ζε άιιε πεξηνρή 
ηεο αιινδαπήο, γηα ηελ πξνπαξαζθεπή θαη δηελέξγεηα ηεο ςεθνθνξίαο. Οη απαηηνχκελεο 
πηζηψζεηο εγγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 
 
 

Άξζξν (12) 
Πεηζαξρηθέο θαη Πνηληθέο Δπζχλεο 

 
1. Οη εθινγείο πνπ ζα ςεθίζνπλ ζε έλα εθινγηθφ ηκήκα απφ ηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, 

απαγνξεχεηαη λα ςεθίζνπλ ζε νπνηνδήπνηε άιιν εθινγηθφ ηκήκα ηεο ίδηαο ή άιιεο 
ρψξαο θαζψο θαη ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα θαη αληηζηξφθσο. Οη παξαβάηεο 
ππφθεηληαη ζηηο πνηληθέο θαη ινηπέο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε λνκνζεζία γηα 
ηελ εθινγή βνπιεπηψλ θαη ηελ πνιιαπιή ςήθν, αλεμάξηεηα αλ ε πξάμε απηή είλαη 
αμηφπνηλε θαηά ηνπο λφκνπο ηεο ρψξαο φπνπ δηαπξάρζεθε. 

2. Απαγνξεχεηαη ε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εθινγηθψλ ηκεκάησλ ηνπ 
εμσηεξηθνχ, πξηλ απφ ηελ επίζεκε ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο ζηελ Διιάδα. Η παξάβαζε 
ηεο δηάηαμεο απηήο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ θαη ρξεκαηηθή 
πνηλή. 

3. Πνηληθέο, δηθνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη δηαηάμεηο πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ ηεο λνκνζεζίαο γηα 
ηελ εθινγή βνπιεπηψλ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο. 

 
 

Άξζξν (13) 
Σειηθέο Γηαηάμεηο 

 
1. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ κπνξεί λα 

θαζνξίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηε νκαιή δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ ζην 
εμσηεξηθφ. 

2. Οη δειψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο ππνβάιινληαη λνκίκσο 
ακέζσο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 3 
ηνπ άξζξνπ 1, ε νπνία ζα εθδνζεί ην αξγφηεξν κέρξη 30.09.2018. 

3. Γηα θάζε ζέκα, γηα ην νπνίν δελ πθίζηαηαη εηδηθή πξφβιεςε, πεξηιακβαλφκελσλ θαη 
ησλ δεκνζθνπήζεσλ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή 
βνπιεπηψλ. 

 
 

Άξζξν (14) 
Έλαξμε Ιζρχνο 

 
Η ηζρχο ηνπ λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.   
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Αζήλα, 12.07.2018 
Οη πξνηείλνληεο Βνπιεπηέο 

 


