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Επ': τού σχεδίο:j Νόμου
τρόπου διεξαγωγής τών κατά
τό άρΔρον 44 παρ. ’2 τού Συντάγματος προκηρυσσομένων
δημοψηφισκάτων έπ: κρι σιμών εΔνικών Δεμάτων»*.
77ρός τι))' Βουλήν ιών 'Ελλήνων
Διά τής παραγράφου 2 του άρΔρου 44
είσήχΔη εις τον δημόσιον ο:ον τής Χώρας μας ό Δεσμός τής
γής δημοψηφίσματος έπί κρίσιμων έΔνιπροκηρύξεως διεξαγωγής
ε'αταττή δυνατή συντρεχούσης τοιαύτης
■/.ών δεμάτων. "Ινα κοτ
τ;ερ;τττώσεως ή εφαρμογή τής Συνταγματικής ταύτης διατάξεως. προήλΔομεν εις τήν σύνταξιν τοΰ παρόντος νομοσχεδίου.
Κατά τήν καπάρτισιν τούτου έλήφΔησαν ύπ οψιν α: οια.άξεις τού Π. Δ/τος 650/1974 «ττερε κωδικοποιήσεως τών
ΐσχυβυσών διατάσεων τής Εκλογικής ΝομοΔεσίας», το Π
Δ/γμχ ύπ’ άρ:Δ.” 805/1974 «περί ρυΔμίσεως λεπτομερειών
έν σχέσει ττρ-cς τήν εφαρμογήν τής έκλογικής νομοθεσίας "/.ατά
τήν διεξαγωγήν τού δημοψηφίσματος τής 8ης Δεκεμορίου
1974» να': ή έκ τής εφαρμογής τών διατάσεων τούτων κατά
τάς βουλευτικάς έκλογάς καί το δημοψήφισμα τής 8ης Δε
κεμβρίου 1974 κτηΔείσα έμπειρία, εις τρόπον ώστε να βελτιωΔοΰν ένιαι τών δατάξεων. το μεν διά τήν άνετον ένάσκησιν
-ύπο τών εκλογέων τοΰ δικαιώματος. τής ψηφ-ου των. το οέ ϊιά
τήν άνετωτέραν καί εύρυΔμοτέραν κίνησιν καί λειτουργίαν
τών διαδικασιών έφαραογής τοΰ Δεσμού τού δημοψηφίσματος.
Διά τών διατάξεων του σχεδίου Νόμου. ϊιά τά καΔ’ έκα
στον ύπ’ αυτών ρυΔμιζόμενα δέματα, γίνεται παραπομπή εις
τάς άντιστοίχους διατάξεις τής ίτχυούσης εκλογικής νομοθε
σίας. τής κωδικοποιηΔείσης 2ιά τού Π. Δ/τος 650/1974,
με τινας, ενίοτε, βελτιώσεις ή προσαρμογας. Είϊικωτερον σημειοΰμεν τάς άκολούΔους βασικάς διατάξεις:
1. Διά τοΰ άρΔρου 1. ορίζεται ό χρόνος δημοσιεύσεως εις
τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως τοΰ προκηρύσσοντας το Δη' μοψήφισμα Π. Δ/τος πρό τής ημέρας τής διενεργείας τοΰ
Δημοψηφίσματος, καί τά Δέματα τά οποία πρέπει δι’ αύτοΰ
νά ρυΔμίζωνται. Ήτοι έν τώ Π. Δ/τι δέον νά διατυποΰται
συγχρόνως το τιΔέμενον ύπο τήν κρίσιν τοΰ Λαοΰ ΈΔνικ.όν
Δέμα καί ή δηλωτική τής βουλήσεως τών ψηφοφόρων κατα
φατική ή αρνητική έπ’ αύτοΰ άπάντησις καί νά ορίζεται ή
ήμερα τής καΔ’ όλον το Κράτος συγχρόνου ψηφοφορίας ώς
και αί ώραι ένάρξεως καί λήξεως αυτής.
2. Διά τοΰ άρΔρου 4 παρέχεται ή δυνατότης. όπως άσκή
το δικαίωμα ψήφου το τάσης φόσεως προσωπικόν τών έν αύτώ
όριζομένων έπιχειρήσεων κοινής ώφελείας, έφ" όσον ύπηρετοΰν εις έτερον δήμον ή κοινότητα. δΓ ειδικών έκλογικών κα
ταλογών, κατά τά περί δημοσίων ύπαλλήλων καί στρατιωτι
κών ίσχύοντα καί Δεσπίζεται έξουσιοδοτική διάταξις έττιτρέπουσα τήν δι’ άποφάσεως τοΰ 'Υπουργού τών Εσωτερικών
έπέκτασιν τών διατάξεων τοΰ άρΔρου τούτου καί εις το προ
σωπικόν Ν.Π.Δ.Δ. κ.αί έτέρων Οργανισμών ή Έπιχειρήσεων.
Ουτω δεν Δά, ύπάρχη άνάγκη μετακινήσεως τοΰ προσωπικού
τών Ετιχειρήσεων τούτων καί τών Νοσοκομείων, διά τήν
ασκησιν τοΰ δικαιώματος ψήφου των εις τούς Δήμους καί Kctνοτητας εις τούς έκλογικούς καταλόγους τών ότοίων είναι
έγγεγραμμένοι.

4. Διά τού άρΔρου 8 ταρέχεται ή δυνατότης εις τά κατά
τον Κανονισμόν τής Βουλής άνεγνωρισμένα κόμματα. ότως
διορίζουν ένα άντιτρόσωτόν των. διά τήν ύτ αυτών εν ασκησιν
τών ότό τών διατάξεων τής έκλογτ/.ής νομοΔεσίας ταρεχομενων εις τούς αντιπροσώπους τών κομμάτων δικαιωμάτων.
5. Διά τοΰ άρΔρου 9 ρυΔμίζσνται τά τής κατασκευής τών
Ψηφοδελτίων καί τοΰ τεριεχομένου αύτών. Αντί τών κατά το
Δημοψήφισμα τής 8ης Δεκεμβρίου 1974 χρησιμοποιηΔέντων
δύο ψηφοδελτίων. έπροτιμήΔη εν ψηφοδέλτιον. οοεριέχον άμφοτέρας τάς άπαντήσεις έπί τοΰ τιΔεμένου κρίσιμου έΔνικοΰ
Δέματος, χωριζομένας δι" οριζοντίου γραμμής, καί ή έκδήλωσις τής προτιμήσεως τών ψηφοφόρων διά σταυρού προτιμήσεως.
6. Διά τοΰ άρΔρου 12 άπλουστεύεται ή διαδικασία άσκήσεως
τοΰ δικαιώματος ψήφου καταργουμένης τής σφραγίσεως καί
διατρήσεως τών ταυτοτήτων.
7. Διά τοΰ άρΔρου 20. ρυΔμίζονται τά τής άσκήσεως ένστάσεων κατά τοΰ κύρους τοή Δημοψηφίσματος καί τής διαδικα
σίας εκδικάσεώς των ύσό τού αρμοδίου, κατά το άρΔρον 100
τοΰ Συντάγματος. Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου.
8. Διά τοΰ άρΔρου 22 Δεστίζεται έξουσιοδοτική διάταξις,
έτιτρέσουσα τήν διά Π. Δ/τος. έκδιδομένου τή τροτάσει τού
Υπουργού τών Εσωτερικών. ρύΔμισιν πάσης τυχόν άναγκαίας
προς εφαρμογήν τοΰ ύπο ψήφισιν νόμου λεπτομέρειας. ’Αντίστοι
χος διάταξις ισχύει έν τή διεπούση τήν .διενέργειαν τών Βουλευτκών Εκλογών ΝομοΔεσία (άρΔρον 144 Π. Δ/τος
650/1974) καί
9. Διά τοΰ άρΔρου 23 ορίζεται ή ισχύς τών έκάστοτε δια
τάξεων τής έκλογικής νομοΔεσίας, έν περιπτώσει μερικής ή
ολικής τροποποιήσεως. συμπληρώσεως
ή άντικαταστάσεως
τών ΐσχυουσών διατάξεων τής Έκλογικής ΝομοΔεσίας τής
ν.ωδ κ ο π ο ι ηΔε ίσης διά τοΰ Π. Δ/τος 650/1974, ίνα ούτως
άποφεύγεται ή προσαρμογή έκάστοτε τών παραπεμπουσών εις
τά άρΔρα τοΰ ώς άνω Π. Δ/τος διατάξεων τοΰ ύπο ψήφισιν
.Νόμου.
Έν ΆΔήναις τή 19 Μαίου 1976
Ό 'Υπουργός Εσωτερικών
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ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί τρόπου διεξαγωγής τών κατά το Σύνταγμα προκηρυσσομένων δημοψηφισμάτων.
'
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
Προκήρυξις — Τρόπος διεξαγωγής δημοψηφίσματος.
ΆρΔρον 1.
1. Ή διεξαγωγή δημοψηφίσματος έπί κρίσιμου έΔνικοΰ Δέ
ματος. κατά τάς διατάξεις τοΰ άρΔρου 44 παρ. 2 τοΰ Συντά
γματος, προκηρύσσεται διά Προεδρικού Διατάγματος, δημοσιευομένου διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως είκοσι τούλάχιστον ημέρας προ τής ημέρας διενεργείας τής ψηφοφορίας.

3.
Διά τοΰ άρΔρου 5 ταρ. 4: α) Ιναταργοΰνται τά ύπό τών 2. Διά τού αύτοΰ Προεδρικού Διατάγματος ορίζεται ή ή
μερα τής καΔ' όλον τό Κράτος συγχρόνου ψηφοφορίας, ήτις
ταρ. 8 καί 9 τοΰ άρΔρου 61 τοΰ Π.Δ. 650/1974 τροίλετόπρέπει νά είνσι Κυριακή. Ή ψηφοφορία άρχεται άπό τής ώ
μενα κωλύματα διορισμού ώς άντιτροσώτων δικαστικής αρχής
ρας τής άνατολής καί λήγει κατά τήν ώραν τής δύσεως τοΰ
τών δικαστικών λειτουργών, δικηγόρων καί συμβολαιογράφων
ήλιου. Αί ώραι αύται μνημονεύονται έν τώ Διατάγματι τούτω.
εις- τας περιφέρειας έξ ών ooTCt ή αϊ σύζυγοι αυτών κατά
γονται καί ί) παρέχεται εις τούς έφορους άντιτροσώτων τής
3. Διά τοΰ προκηρύσσοντος τό δημοψήφισμα
Προεδρικού
δικαστικής άρχής ή άρμοδιότης διορισμού άντιτροσώτων δι
Διατάγματος διατυπούται τό τιΔέμενον ύπό τήν κρίσιν τοΰ
καστικής αρχής έκ τών έν άρΔρφ 61 ταρ. 3 άναφερομένων
Λαού έΔνικον Δέμα καί καΔορίζεται σαφώς ό τρόπος έκφράπροσώπων. ύτηρετοώντων καί ευρισκομένων έν τή τεριφερεία
σεως τής καταφατικής ή άρνητικής άπαντήσεως τοΰ ψηφίζοντων. ο>ς καί χρησιμοτοιήσεως άντιτροσώτων ή σνατληρωτών
τος πολίτου έπί-τού τεΔέντος ερωτήματος. Ή άπά·>τησις εκ
αυτών εξ άλλων έκλογικών τεριφερειών τρός κάλυψιν τών
φράζεται διά τών λέξεων ΝΑΙ ή ΟΧΙ. είτε κατ’ άλλον, διά
~2ραμενοντων άνευ άντιτροσώτων έκλογικ,ών τμημάτων.
τοΰ Προεδρικού Διατάγματος. καΔοριζόμενον τρόπον.

