
Στήν χρόταση νόμον «γιά την άσκηση τοΰ εκλογικού δικαιώ
ματος άχό τούς ευρισκόμενους έκτος τής 'Ελληνικής Έχι- 
κράτειας "Ελληνες εκλογείς».

Προς τήν Βουλήν ιών ’Ελλήνων

Το άρ3ρο ?,1 χαρ. 4 έδάφ. β' τοϋ Συντάγματος 1975 χρο- 
ζ: τήν ψήφιση νόμου, τον -5α ρυ·3μίζει τον τρόχο ασκη- 

της τ:ϋ εκλογικού δικαιώματος αχό τους Έλληνες χολίτες 
—εκλογείς, χον -5ά βρίσκονται- έκτος τής 'Ελληνικής Εχι- 
/.ράτειας κατά τήν ήμερα διεξαγωγής των εκλογών.

Επειδή όμως ή Κυβερνήτη τής Νέας Δημοκρατίας δεν 
έδειχνε ο:άνετη νά ύλοχοιήσει τήν συντ αγματική αύτη έχι- 
τΓ.γή καί υέ τήν αδράνεια της χοραβίαζε τό Σύνταγμα χού ή 
ίδια ε χε είσηγη-ΰεί στήν Βουλή, καταθέταμε άχό τον Δε- 
κε’κβριο 1975 τήν κα ταχωρ ισ·3εΐτα με άρ:·3μό Ιοί στήν Βου
λή έχερώτητη γ:ά τό·/ Ύκουργό Εσωτε: ικ.ών. Καί εκείνος.

ΕΙΣΙΪΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

αχαντωντατ ν,ε τα αε αοι-ΰκου 111411/16.12.1975 καί 
46011/4.6.1976 έγγραφά του χρος τήν Βουλή, τήν εβεβαίω- 
νε ότι. μετά άχό έρευνα καί τυγκέντρωτη στοιχείων καί ολο- 
ι-λήτωση τής σχετικής μελέτης. είχε καταρτίσει τό σχετικό 
c/έ'ο νόμου γ:ά τήν εκτέλεση τής ανωτέρω συνταγματικής 
' :ι "σιγής. Καί έχε:όή το νομοσχέδιο αϋτό είχε καταντήτε: 
• χντατμκ καί δεν κατατί-ύονταν στην Βουλή, καταχέσαμε 
τ' αυτήν >ε άρί·3μ0~ 4697/17.4.1979 έρώτηση γιά'τόν ίδιο 
Γχουργό για νά χληροφορήσει τήν Βουλή χοΰ οφείλονταν ή 

ανεξήγητη αυτή κα·5υστέρητη·. Ό Ύχουργός Εσωτερικών 
άχά/τησε μέ τό μέ άρι-3μό 32904/11.5.79 έγγραφό του χρος 
τήν Βουλή, χληροφορώντας ttjv ότι ή μή χροώ·3ηση τοΰ -3έ- 

■ ατος οφείλεται στήν αρνητική -3έση ορισμένων Χωρών στις 
όχοίες ζοϋν "Ελληνες χολίτες—έκλογείς καί ότι μέ τό μέ 
άρι·3μό 29468/26.4.1979 έγγραφο ζήτησε άχό τό Ύκουρ- 
γείο Εσωτερικών νά χροβεί στις αναγκαίες ένέργειες γιά 
νά έχιτύχει τη·/ συγκατάθεση τών Χωρών αυτών. Άχό τότε 
τό χρόβλημα λησμονήθηκε καί λιμνάζει. Παρ’ όλον ότι οί 
Έλληνες έκλογείς τοΰ έξωτερικοΰ καί οί οργανώσεις τους 

,δέν έχαυσαν νά ζητούν άχό τήν Κυβέρνηση τήν λύση του, 
χου δέν έχιδέχεται χιά άλλη αναβολή, άφοΰ οί έκλογές ·3ά 
γίνουν μετά λίγους μήνες. Καί -3ά είναι άοικο, άντιοημοκρα- 
τικό. άλλα καί άντισυ·/ατγματικό νά στερη-3οΰν οί "Ελληνες 
_ι —„ _.·)—σ >—j. ....Ι τγ-ι -ο ____

αυτή -3ά είναι χραγματικά άντισυνταγματική, άφοΰ ή άσκη
ση τοΰ έκλογικοΰ δικαιώματος είναι χιά ύχοχρεωτική (άρ- 
·3ρο 51 χαρ. 5 Συντ.) καί άχοτελεί τήν ουσιαστικότερη εκ
δήλωση τής άρχής τής λαϊκής κυριαρχίας, χου έχει άναγο- 
σευ-3-εΐ χανηγυοικά ·σέ ·3εμέλιο τοϋ χολιτεύματός μας (άο- 
-3.pt» 1 χαρ. 2 Συντ.). '

Γιά όλους αυτούς τούς ΰψιστης συνταγματικής, δημοκρα
τικής καί χολιτικής αναγκαιότητας, λόγους χροτείνουμε τό 
άκόλθυ-3ο σχέδιο νόμου.

Ά3ήναι, 12 Ίανουαρίου 1981 
Ή χροτείνουσα βουλευτίς 

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΣΟΓΔΕΡΟΓ

Περί τρόχου άσκήσεως τοΰ έκλογικοΰ δικαιώματος ύχό τών 
έκτος τής Εχικρατείας ευρισκομένων έλλήνων έκλογέων.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΓ

Άρ-3ρον 1.

Ελληνες έκλογείς ευρισκόμενοι κατά τήν ημέραν τών 
βουλευτικών εκλογών έκτος τής Εχικρατείας ψηφίζουν βά
σει τών εις χείοας των εκλογικών βιβλιαρίων των εις τά 
ύχό τοΰ έχομένου ά:·3ρου καθοριζόμενα εκλογικά τμήματα.

Ά:·5ρον 2.

1. Ως εκλογικά τμήματα ορίζονται τά γραφεία τών 
Ελληνικών χροςενείω/ καί έν ελλείψει τοιούτων αί έκκλη- 
σίαι τής Ανατολικής Ορ-ΰοδόξου Εκκλησίας τοΰ Χριστού.

2. Αί έφορευτικαί έχιτροχα: τών έκλογικών τμημάτων 
ορίζονται ύχό τοϋ οικείου κατά Ξένη/ Χώραν Έλληνες

4. Ο έφοδιασμός τών εκλογικών τμημάτων δι’ έκλογικοΰ 
υλικού ένεργείται φροντίδι καί εϋ·3ύνη τοΰ Τχουργείου Εσω
τερικών.

Άρ-3?ον 3.

1. Οί έκλογείς ψηφίζουν τον συνδυασμόν τοΰ κόμματος τής 
χροτιμήσεώς των τής έκλογικής χέριφερείας, εις τήν όχοίαν 
ανήκουν κατά τό έκλογικόν βιβλιάριό·/ των.

2. Εις το ψηφοδέλτιον αναγράφεται μόνον τό όνομα τοΰ 
κόμματος ή τοΰ συνασχισμοΰ κομμάτων καί ή έκλογική χερι- 
ριφέρεια. τό όνομα τής όχοίας συμχληρώνεται ύχό τοΰ έκ- 
λογέω ".

Ά:·3ρον 4.

1. Διά τήν συγκρότησιν τών έκλογικών τμημάτων καί τών 
εφορευτικών έχιτροχών των, τον τρόχον τής άσκήσεως τοΰ 
έκλογικοΰ δικαιώματος καί τής ψηφοφορίας καί τής διαλο
γής τών άχοτελεσμάτων, εφαρμόζονται αί σχετικά! διατά
ξεις τοΰ ίσχύοντος έκάστοτε έκλογικοΰ νόμου.

2. Τά εκλογικά άχοτελέσματα τηλεγραφοΰντα: ύχό τοΰ 
Προέδρου έκάστης Εφορευτικής Έχιτροχής εις τόν οίκείον
Π σε ίευτην και υχ αντου :·σ «V-..,-

αμελλητί. 1>ί σάκκοι τών έκλογικών άχοτελ 
ν οίκείον Ποεσβευτήν καί ύχ'Γτε/./,ονται ε:

Εσωτερικών 
ιαμάτων άχο- 

αύτοΰ εις τό
Γχουργείον ’Εσωτερικών έχίσης άμλλητί.

Άρ-ΰρον 5.

Αί λεχτομέρειαι έφαρμογής τοΰ χαρά/τος ρυθμίζονται διά 
Προεδρικού Διατάγματος έκδιδομένου χροτάσε: τοΰ Ύχουρ- 
γοΰ Εσωτερικών.

Α-3ήναι, 12 Ίανουαρίου 1981 

Ή χροτείνουσα βουλευτίς
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΣΟΓΔΕΡΟΓ


