
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ

τοΰ σχέδιο. Νόμου «ζερί τροζο-ζοιησεω; z.x: συμζληριυ- 
; :'.ϊ:ϊ;;ων τού Δημοτικού /.ζι Κοινοτικού 1\ω-

και "ή; Εκλογικής Νομο-ύεσιας».

Πρός τήν Βουλήν ιών Ελλήνων

γομεν τήν τιμήν να -ύεσωμεν ύζ όψϊΐ του Σωματος υτι 
γοι διά τούς όζοιους έχρί-όη έζιβεολημένη ή χαταρτισις 
-ωτέρω νομοσχεδίου είναι οί χάτω-ύι: 
άναγχη έναρμονίσεως τού ζροδλεζομενου ύζό τού Δη- 

ϋ 7.2! Κοινοτικού Κώοιχος χατωτατου όρίου ηλικίας 
χλογέων ν2ΐου έτους) ζρός το ζροδλεζόμενον χα: έζ: 
.τιχων οκ/.ογών ,ζίύον^, σο όζοϊον έ-ΰεσζισ-ύη ϊιά τοΰ 

1 τοΰ Ν. 626/1977.
ανάγκη ρε·ύμισεως έτερων δεμάτων τόσον του Δημοτι- 
ιί Κοινοτικού Ινώδιχος, όσον χαί τής Εκλογικής Νο- 
:ας. κυρίως τυζιχού χαί διαδικαστικού χαραχτήρος, έν 
τής διενεργειας τών Δημοτικών χαί Κοινοτικών όχλο
ι ού ζροσεχούς Οκτωβρίου, ζρός διεεχόλυνσιν τής ήηφο- 

χάλυψιν υφισταμένων νομοθετικών χενών χα! διευ- 
-σιν όχλων ύϊμάτων έζί τών όζοίων, κατά τέ ζαρελ'ΰόν, 

ησαν αμφιβολία; και άμφισβητήσεις. Εζίσης ή ανάγκη 
^ς ώρισμένων ζεριορισμών ίσχεό/των χατά τήν ζροε- 

- χην ζεριοοον, οι οζοίο;, νϊσζισ-ύέντες εις ζαό.αιοτέρας 
ας χαί ύζό τά; έζιχρατούσας τότε σενόήχας, χρίνεντ2·. 
2ν αχρ ον ι στ txcr
ί άνάγκη έναρμονίσεως ώρισμένων Πατάξεων τής Έκλο- 

Νομο-όεσίας ζρός τάς μεταγενεστέρως έζελ-3ούσας 2-.dc 
ίσχύοντος Συντάγματος νέας ρυθμίσεις έζί τών δεμάτων 

ά όζοια άναφέρονται a! διατάξεις αεται, ζροκειμένου 
ταΰτα να καταστή ϊενατή νέα κωδικοζοιησις τών ίσχυου- 
ιχτάξεων τής 'Εκλογικής Νομο-όεσιας, ζρός διενκό- 
τών έμζλεχομένων εις τή/ εφαρμογήν αύτής αρμοδίων 

χών χλζ. ’Αρχών καί οργάνων χαί ζαντός ένδιαφερο-

διχώτερον, έζί τών έζί μέρους διατάξεων του νομοσχε- 
χτί-^εντα! τά κάτωύι:

-! τεΰ αρίροε 1 : Δε’ αύτοΰ άντικαίισταται ή ζαράγρα- 
τοΰ dcp-Spc-j 31 τού Δημοτικού χαί Κοινοτικού Κώδιχος 

. 933/1973) χαί κα-όιεροΰται τό 20όν έτος ώς χατώ- 
όρ:ον ήλ-.χίας τών έχλογέων χαί έζί Δημοτιχών χαί 

τίχών έχλεγών) ώς τούτο ισχύει χαί έζί βουλευτικών
JV.

ί τεΰ άρύροε 2: ΔΓ αϋτεϋ άντικα-ΰίστατα: τό άρίρον 55 
ιου ώς άνω Κώϊ-.χος, ζρός διευχρίνησιν του τρόζοε έζ> 
οϋ τών ζρο5ε.τμιών τών άναφερεμένων εις τήν διαδιχα- 
ής έχλεγής τών δη-μετιχών χαί χοινοτιχών άρχών.

: τεΰ αρΔρεε 3: Δ;’ αύτεε αντικαθίσταται ,τό άρύρον 62 
ου ώς άνω Κώϊ-.χος, ζροχειμένου να άζαλιιφ-3ή ή άζά- 
έφαρμογή χατα τάς δημοτιχάς χαί χοινετιχάς έχλεγάς 

ταγερεετιχοέ μέτρεε τής χερτγγήσεως κανονικών αδειών 
ας εις αολιτιχοές δτ,μεσίεες ϋζαλλήλοες χαί σ~ρατ:ω- 
. χατα τάς 30 ζρε τών έχένΟγών ημέρας, του ζρεελε- 
ε ύζό τών διατάξεων τεΰ άρ&ροε 96 τής Εκλογικής 
ίσιας. Ή αρτις τεΰ άζαγερεετικοΰ τούτου μίτρευ νά 
■υνη. ώς είχός, τήν μετάόασιν τών άνωτίρω ένά.ογέων 

< τόζο-ζ εγγραφής των εις τεΰς έχλογιχεΰς καταλόγους 
ατχησιν τοϋ έχλεγιχοΰ των δικαιώματος, δεδομένου ότ: 
είλεζεται ή αοχητις τούτου εις τον τόζον ενία ύζηρε- 
:ατει ειδικών εκλογικών καταλόγων, ώς τεΰτο συμίαί- 

δεελευτιχών εκλογών.

τεΰ άρ-5ροε 4: Δι’ αύτοΰ χζτιχα-όίστατα: ή ζαράγραφος 
αρόρου ιο τοΰ ίδιου ώς άζω Κωδικός, ζρεκειμένοε νά 
>ή τό υφιστάμενον νομοθετικόν κενόν ώς ζρός τάς έφαρ- 
ς διατάξεις χατά τήζ διαδιχασίαζ τής έξεζάγξοω; χαί 
σεως τών έχλογών. χατόζιν τής καταργήσεως διά τοϋ 
5/1976 «ζερί κερώσιως τοΰ Κωδικός χερί τεΰ χατά 
?βν 109 τεΰ Συντάγματος Άνωτάτου Είδιχοΰ Διχαστή- 

τών ζερί έξελέγξεως χαί έχδιχάσεως τών όεελιυτιχών 
7ν διατάξεων τής 'Εκλογικής Νεμοδεσίας. εις άς ζα-

ραζεμζουν α; διατάξεις τεΰ ανωτέρω άρόρεε 75 τεΰ Δημοτ·.- 
-/.οΰ χαί Κεινετιχεΰ Κωδικός.

Εζι τεε αρ-άροε 5: Δι αετού άντιχ,αδισταται ή ζαραγραοες 
3 τοΰ άρϋροε 1 τής Εκλογικής Νομοδεσίας ( ΠΔ. 650, 
1974,. έναρμενιζομένης ζλέον τής νέας τούτης Βιατάξεως 
ζρός τα νομολογη-δέντα ύζό τοϋ Σεμόεελιοε τής Έζιχρατείας 
(Γνωμεδ. 1147/1977), χατά την ύζό τούτου έζεξεργασίαν 
τοΰ Δ τος κατανομής τών δουλευτιχών εδρών τών εκλογών 
τοΰ Χεεμίρίευ 1977, έξ άφορμής τής Κοινότιττος Άστρα, ή 
όζεία, χαίτοι διά τεΰ Ν. 407/1976 άζεσζάσ-ύη έχ τοΰ Νο
μού Άχαίας y.a! ϋζήχ-ύη διοιχητικώς εις τόν Νομόν ’Ηλείας, 
έξακελου-ύεί νά ϋζάγεται εις την εκλογικήν περιφέρειαν τοΰ 
Νομεΰ Άχαιας. Διευκρινίζεται ότι διά τής ανωτέρω νέας 
διατάξεως, ζλήν τής ζροαναφερόείσης μεμονωμένης ζεριζτώ- 
σεως τής Κοινότητας Αστρα, εύόεμία μεταόελή έζέρχεται εις 
τά υφιστάμενα όρια τών έκλεγικών ζερ'.φερειών καί τήν ύφι- 
σταμένη-ζ έν γένει κατανομήζ τών βουλευτικών έδρών.

Έζί τών άρύ-ρων 6 χαί 7: Δι’ αύτών άντιχαόίστανται, άν- 
τιστοιχως, τά άρ-Spa δ καί 12 τής Εκλογικής Νομοθεσίας, 
έζί σχεζιμ έναρμονίσεως τούτων ζρός τάς διατάξεις τής 
zap. 3 τοϋ άρ-ϋρευ 51 τοΰ ίσχύοντος Συντάγματος, ά/αφορι- 
κώς ζρός τούς λόγους στερήσεως τού δικαιώμυατος τοϋ έκλέ- 
γειν.

Έζί τού άρ-ύρεε 8: ΔΓ αύτοϋ, ρο-ϋμίζονται ρέματα συγκρο- 
τήσεως συνεργείων έκ δημοσίων ύζαλλήλων χλζ., ζροκειμέ- 
νου νά ϋζάρχη ευχέρεια ζληρεστέρας καί ταχυτέρας άντιμετω- 
ζίσεως έζειγουσών αναγκών έκτυζώσεως εκλογικών καταλό
γων — αντιγραφής ζαραρτημάτων αύτών καί λοιζών διά τήν 
ζροετοιμασιαν τών έχλογών συναφών εργασιών.

ΊΕζί τού αρ-λρου 9: Δι- αύτοϋ χζτικα-ύιστατα: ή ζαράγρα
φος 1 τού αρ-ύρευ' 30 τής Εκλογικής Νομο-ϋοσίας, έζί σχο- 
ζψ διερ-ύώσεως τεϋ έν αύτή άναφερομένου άρ·5ροε 71 τοΰ 
ζροϊσχύσχζτος Συντάγματος 1·952 εις τέ άζτίστοιχον άρ-ΰρον 
56 zap. 1 τοΰ ίσχύοντος Συντάγματος. ,

Έζί τοϋ άρ-όρου 10: Δι’ χύτου άντιχαίίσταται ή ζαράγρα
φος 1 τεϋ άρ&ρου 31 τής Εκλογικής Νομοθεσίας, έζί σκο- 
ζώ έναρμονιχμού τών διατάξεων ταύτης ζρός τάς διατάξεις 
τών άρ-5ρων 41 zap. 3 καί 53 zap. 9 τοΰ Συντάγματος ύζό 
τών όζείων όρίζενται τά τοΰ χρόνου διενεργείας τών έτ,λογών, 
ζρός τόν όζοΐον χεναρτάται καί ή ζρο-άεσμία έκδόσεως τοΰ 
Δ/τος ζροχηρύξεως τών έχλογών.

Έζί τού άρ-ΰρου 11·: Δι’ αύτοΰ άιντιχα-ΰίσταται τό άρ-ϋρεν 42 
τής Εκλογικής Νομο-ΰεσίας, έζί σχοζφ καταργήσεως άναχρο- 
νιστικών ζεριορισμών ίσχυόντων κατά τήν ήμερα/, χα! τήν 
ζροτεραίαν τής ήηηφοφορίας, ώς ζώλησις ή διανομή οινοζνεε- 
ματωδών ζετών, λεετουργία εστιατορίων κλζ., <ίνατι·5εμένης 
τής ρυ-ΰμισεως τών δεμάτων τούτων εις τόν 'Τζουργόν Δη
μοσίας Τάξεως δι’ άζτοφάσεων χύτοΰ.

Εζί τοΰ άρδροε 12: Δι’ αύτοΰ χ/τικα-ϋίσταται τό άρόρον 
56 .τής Εκλογικής Νομο-ϋεσίας, ζροκειμένοε νά καταργη-3ή, 
ζρωτίστως, ή ίσχύουσα άζαγόρευσις άνχ5έσεως τών κα-3η- 
χόντων τεΰ γρχμματέως τής Εφορευτικής Έζιτροζής εις 
γραμματέα Κοινότητος. λαμβανομένης ύζ’ όήιν τής δυσχερούς 
άνευρέσεως εις τήν Κοινότητα χαί χρησιμοζοιήσεως έτέροε 
καταϋώ.ήλευ ζρεσιόζου, έξ έτέροε δε νά ζαρασχε-ΰή ή εύχέ- 
ρ:ια τής κατά ζροτίμησιν χρησιμοζοιήσεως, ώς γραμματέων 
τών Έζιτροζών τούτων, δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών 
ύζαλλήλων καί ύζαλλήλων Ν. Π Δ.Δ. καί έν άδυναμία, χρη- 
σιμεζοιήσεως και έχλογέων.

Εζί τού άρ-ΰρου 13: Δι’ αύτοΰ χ/τικα-ΰιστατα: τό άρ-3ρον 
71 τής Εκλογικής ΝεμοΊέεσίας, έζί σκοζώ έγκαιρου ζαρα- 
λαβής, ύζό τοΰ δικαστικού άντιζροσώζου, τεΰ έχλογιχοΰ υλι
κού ζρος έλεγχον τής ζληροτητος αύτοΰ καί τήν ένημέρωσίν 
του, διά τήν εν γένει άζρόσκ.οζτον καί όμαλήν διεξαγωγήν τής 
ιΐηφεφοριας.

Έζ: τνΰ άρ-ΰρου 14: Δι' αύτοΰ χ/τσκαύίσταται ή ζαρ-άγρσ- 
φος 4 του αρ-3ρου 87 τής Εκλογικής Νομοθεσίας, έζί σκοζώ 
καταργήσεως τής άρμοδιότητος τοϋ Πρωτοδικείου Θεσσαλο
νίκης έζί τής εκλογικής ζεριφερείας τοΰ Νομού Κιλκίς, δο- 
-ΰέντος ότι άρμ^ιον ζλέον έζί τής ζεριφερείας ταύτης κατέ-



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣc~r τό διά τοΰ άρνρου 1 wi Ν. 196/1975 ϊδρυ-όέν χα! λει
τουργούν άχο του Σεχτεμδρίσυ 1976 έν τή έδρα τοΰ Νομού 
Ιν.λχίς e>αων-jpcv Π ρωτοίιχείον.

Έχ! τοΰ άρ-όρου 15: Δ/ αύτοΰ άντιχσ-όίσττται τό άρ-όρον 
132 τής "Εκλογικής Νομοθεσίας. τό άρθρων εις τά χρσνόμια 
τών όουλευτών ύν χροσεδλή-5η ή άνακήράξις. έχ! σκσχιο 
έναρμονισαού τών έν αύτέρ άναοερομένων διατάξεων τοΰ χρο·.- 
σχύσσντος Συντάγματος 1952 χρός τάς ά^τιστι/ίχους του 
ϊσχύοντος Συντάγματος.

'Έχι το/ΰ άρ-όρσυ 16: Δ:ά τής χαραγράρου 1 αύτοΰ αντι
καθίσταται τό άρ6ρ*σν 133 τής Εκλογικής ΝομΛ-άεσίας, έχ! 
σχοχώ ϊιευκρινήσεως τοΰ τροχού όχολογισμοΰ τών χρο-δεσμιών 
τής έκλογικής χεριόδου, ώστε νά άχορ ευχύοΰν μελλοντικώς 
άμριδολίαι κα! άμφισδητήσεις άνάλτγοι χρος τάς άναχυψάσας- 
τοισύτας χατά τάς δουλευτικάς έχλογάς τού Νοεμδρίου 1977. 
ότε. χρός άρσιν αύτών, χαρέστη ανάγκη χαΐ χροεκλήόη σχετι- 
χή γνωμοδότησις τού Νομιχοΰ Συμδουλίου τού Κράτους (ipt-S. 
775/1977). χρος ήν εναρμονίζεται ή νέα έν χροχειμένω διά- 
ταχ-.ς.

Διά τής χαρσγράρου 2 τοΰ αύτοΰ άρθρου άντιχα-άίστστα: 
τι άρ-όρον 33 τής αύτής Νομοθεσίας, λόγψ τής κα-όισταμένηξ 
όναγκαίας μετατοχίσεως χατά μίαν ήμερον ένωρίτερον τής 
άναχηρύξεως τών ύχοψηρίων ύχό τών Πρωτοδικείων, χροχει- 
μενου ή χατά τήν χαρ. 5 τοΰ έχομίνο-j άρόρου 34 χρο-όισμία 
διά τήν έτίδοσιν εις τον Άρειον Πάγον τών χερ! καταρτι
σμού τών συνδυασμών δηλώσεων νά λήγη τήν μεόεχομένην 
τής άναχηρύξεως τών ύχοψηρίων ύχό τών Π ρωτοδικείων. ώς 
συνέόαινε χατά το χαρελΑόν με τον τρόχον χαψ’ άν τότε ύχε- 
λογίζοντο at χρο-όεσμίαι τής χρ&εχλογιχής χεριόδου.

Ωσαύτως ϊιά τής χαραγράρου 3 τοΰ αΰτοΰ ώς ανωτέρω 
άρ·όρου αντικαθίσταται χαί ή χαράγραρος 10 τού ά·&ρου 61) 
τής Έχλογιχής Νομοθεσίας, έχί σκοχέρ έχαχριέοΰς χροσδιορ 
ρισςιού τής ήμέρας χα·8; ήν οί άτντιχρόσωχοι τής διχαστικής 
αρχής καί οί έφοροι αύτών ύχοχρεοΰνται νά εύρίσχωντοι εις 
τον τόχον τοΰ διορισμού των, εις τρόχον ώστε, όάσει τής έν 
χαρ. 1 τοΰ χαρόντος όρ-όρου νέας ροόμίσεως τοΰ τρόχον όχο- 
λογ’.σμοΰ τών χρο-όεσμιών. ή ήμερα αΰτη νά συμχίχτη χρό; τήν 
δεύτερον χρό τής ψηφοφορίας ήμέραν, ώς μέχρι τοΰδε συνέ- 
tatvo.

Έχι τοΰ άρ-όρου 17: Δι! αύτοΰ ρυ-όμίζονται δέματα συγχρο- 
τήσεως συνεργείων έχ δημοσίων όχαλλήλων χλχ. δια τήν 
άντ:μετώχ:σιν έχτάχτων άναγχών χατά τήν χροχαρασχευήν 
χαί διενέργειαν τών έχλογών ώς χα! τά τής χαταδολή; άχ> 
Ιημιώσεως εις τούς συμμετέχοντας εϊς τά συνεργεία ταΰτα.

Ex! τοΰ άρ-όρου 18: Δι’ αύτοΰ χαταργείται ή χαράγραρος 
7 τοΰ άρ-όρου 30 τής Έχλογιχής Νομοθεσίας, έχ! τώ λέγω 
ότι έν χαρ. 4 τοΰ άρ-όρου 56 τοΰ ϊσχύοντος Συντάγματος χε- 
ρ'ελήρύη είδιχή διαταξις ρυόμίζουσα χαΐ δή χατά διάφορον 
τροχον το -ύεμα τοΰ χεριορισμοΰ τής έχλογιμόττρτος τών χολι- 
τιχών όχαλλήλων χαΐ στρατιωτικών. τών έχόντων άνειλημ- 
μένην ύχοχρέωσιν χαραμονής έν τή όχηρεσία έχΐ ώρισμένον 
χρό·/ον. δ:αρχο>/τος τού χρόνου τούτου.

Εχι τού σχεδίου νόμου «χέρι τροχοχοιήσεως ν.α·. τυμχ/ηρώ-
σεως διατάσεων τοΰ Δτ,μοτιχου χαΐ Κοινοτιχοϋ Κώδιχος
χα: τής Έχλογιχής Νομο-όεσίας». έμοαινον τά; τροχο-
χοιουμένας χαί άντιχα-όισταμένας διατάσεις.

ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ’ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ’ ΚΩΔΙΚΟΣ 

(Π.Δ. 933/1975)

Άρ·όρον 31 χαρ. 1. '
Εΰχλογιχόν διχαίωμα.

1. Το διχαίωμα τού έχλέγειν τάς δημοτιχά; τ, χοινοτιχας 
άρχάς άνήχει εις χάντας τούς δτμεότας τοΰ Δήμου ή τής Κοι
νότατος, τούς συαχλτ,ρώσαντας τό 21 ον έτος τής ήλιχιας 
των.

Άρ-όρον 55.
'Τχολογισμός χρο-όεσμιών.

Αΐ χρο-όεσμίαι τοΰ χαρόντος α! ύχολογιζομεναι άχό τής ήαέ- 
ρας τής 4Tif5?°rt2i άρχοντα: άχό τής ήμέρας ταύττ,ς μή 
συνυχολογιζομένης χαΐ /.ήγουσι τό μεσονύχτιον τής τελευταίας 
ήμέ ρ ας συν αρ ι-όμουμένη ς.

Άρύρον 62.
Εφαρμογή διατάξεων τοΰ νόμου )>

χερϊ έχλογής δουλευτώ·/.

Α! διατάξεις τοΰ νόμου «χέρι έχλογής δουλευτών» α! άφο- 
ρώσαι τήν χροσωχιχήν χράτατιν όρειλετών. τάς δαχάνας.δια 
τήν έχισχευήν τών χαλχών χα: τήν χρομή-όειαν γραριχής 
όλης διά τάς έρορευτιχάς έχιτροχάς. τά χερί άδειών δημο
σίων όχαλλήλων χα! στρατιωτιχών, τήν τήρησιν τής τάξεως 
εις τόν τόχον τής ψη?5?0?ίας, τήν άτέ/.ειαν τών έχλογιχών 
χράξεων χ.α! έγγράρων. τά διχαιώματα τών διχαστιχών έχι- 
με/.ητών διά τάς έχιδόσεις χαΐ χοινοχοιήσεις, τά τής τοιχο- 
χολ/.ήσεως χαΐ διανομής ρωτογραριών. τήν διεξαγωγήν τής 
ιΐ/ηφορορίας, τήν διαλογήν τών ψήφων χα! τήν τήρησιν διδλιων, 
χραχτιχών χαΐ χινάχων, ώς χα! α! χει-Sαρχιχα! χαί χοινεχαί 
διατάξεις τοΰ αύτοΰ νόμου έραρμόζονται ά-/αλόγως χα! έχ! 
τών δημοτιχών χαί χ.οινοτιχών έχλογών.

Άρύρον 75 χαρ. 1.
Διαδιχασία έξελέγξεως χαί έχδιχάσεως.

1. Διά τή·/ διαδιχασίαν τής έχδιχάσεως τών έχλογών έραρ- 
μόζονται άναλόγως α! χερ! έξελέγξεως χα! έχδιχάσεως δια
τάσεις τοΰ νόμου χερ! έχλογής δουλευτώ-/. Τό Ειρηνοδ:χ.είον 
χαί Πρωτοδιχείον συντί-όεντα: χατά τάς διατάσεις τοΰ όργα- 
νισμοΰ τών διχαστηρίων.

Β'. ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Π.Λ. 650/1974)

Άρόρον 1 χαρ. 3.
Έχλογιχα! Π εριρέρειαι.

3. Αΐ Έχλογιχα! Περιφέρεια: νοούνται ύχό τά ύριστάμενα 
διοιχητιχά όρια αυτών χατά τήν ήμέραν τής σημοσιχύσεως 
τοΰ όχό τοΰ άρ-όρου 3! χαρ. 1 χα! 2 τοϋ χαρόντος χροόλεχο- 
μένου Π. Δ 7τος «χερ! χροχηρυσεως τών όουλευτιχώ·- έχλο-

Εχ! του άρ-όρου 19: Δι’ αύτοΰ χαρέχετα: έξουσιοδότησις. 
όπως διά Προεδριχοΰ Διατάγματος, έχδιδομ^νου χροτάσε: τοΰ 
Μ’χουργοΰ Έσωτεριχών. χωδιχοχοιηόοϋν εις ένιαίον χείμενον 
χάσα: α: ϊσ/ύουσαι διατάξεις τής Έχλογιχής Νομο-υεσίας. 
ως τρεχοχοιοόντσι χα! συμχληροά/τα: διά τοΰ χροτεινομένου 
νομοσχέδιου, έχ: σχοχώ διευχο/.ύνσεως τών έμχλεχομί/ων ε!ς 
την έραρυιογήν αύτών αρμοδίων Κρατιχώ·/ χα! λοιχών 'Ασχών 
χ.α: οργα·/ων χα! χαντος ένδιαοεροαένου.

Εν όψει χά·/των τών χρρεχτιύεμένων. χροτείνομεν τήν ir- 
ρισιν τοΰ εις ό άροροΰν σχεδίου νόμου.

Εν ΑΨήναις τή 6 Ιουνίου 1978 

Οί Τχουργο!

Οιχονομιχών Έσωτεσιχών
Αθ. ΚΑΝΈΛΛΟΠΟΓΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΤΡΑΤΟΣ

γων·ι.
’Apl/pcr/ 5.

Στέρησις τοΰ διχαιώματος.

Στερούνται τοΰ διχαιώματος τοΰ έχλέγειν:

σ' Οι ενεχα χαταδίχης στερηνέντες αύτοΰ. έν όσω διαρχεί 
ή στέρησις αυτή.

ρ Οί δυνάμει τελεσιδίκου δουλεόματος διατελοϋντες ύχό- 
δικοι. έχ: χαχουργήματι.

γ Ο: συνάσει τελεσιδίκου άχοοάσεινς στερηνέντες τής 
ε’/-ευ-όερ ας διαχειρισεως τής χέρι ουσίας αυτών, έξαιρουμένων 
τών εις χατάστασιν χτωχεϋσεως κηρυχί/εντων.

δ 0! χαραχεμονέντες κατά τάς διατάξεις τής στρατιω
τικής χοινικής δικονομίας ένώχιον τών άρμοδίω·- δικαστηρίων 
έχι λιχοτασία και άνυχοτασία.

ε Οί δυνάμει ειδικών διατάξεων στερούμενο: τοΰ δικαιώ
ματος τούτου.



— δ —

Α: ώς έτεεα: αρχζ: όζείλουζιν ότως. εις εό εέλος έκ.α- 
εριμήνο-, ύχοίάκλωζιν ε:; εο Ι’τουργεϊον Εσωτερικών 

-ύ-Αυνσιν Εκλογών εζ αχο/.ου-Αα στοιχεία:
Ή Α'.εύ-Αυνζε: ταυτοτήτων τού 'Τχουργείου Αημοσιας 

έεω; εας αίετφάει; έκ.όόσεως τελείων ταυεόεηεος (καρ- 
ζ; εών άτοόιούνεων ενηλίκων ή τροκειμένου τεεί ζζθ
εών «στερημένων τελείων εαυεέεητος. τάς χρος έκοο- 
άοείας ταφής ύτοολη-Αεισας υχευνύνου; όηλωσεις εών 
ων εων. Αιά εήν έκσοσιν άίεία; ταφής άτοβιοϋνεος ένη- 
j άταιεείται ή. εις εήν άρμοΣίαν άσευνομικήν αρχήν. ή έν 
.:6ε: ταύεης ε:; εόν /.ηάίαρχον. ταράίοσις εή; άσευνομι- 
αΰεοϋ ταυεόεηεος ή έν έλλείψει εχύεης ΰτευΑύνου ίηλώ- 

οικ.ειου εοϋ άχοβιοΰνεος τερι/.αμβανουσης: το όνομαεε- 
κκον εεέ άτοόιώσανεος. το όνομα τού χαερός του, το όνο- 
χών.μον Too συζύγου χροκ.ειμένου κερί έγγάμου γυνχεκός, 
τος γεννήσεως αύεοϋ. εόν ίήμον ή εήν κοινότητα εις εά 

;ώζ ή οημοεολόγια τού όεεοί&υ ούεος ήεο εγγεγραμμένος, 
και εόν οήμον ή εήν κοινόεηεα εις τούς έκλογικούς καεα- 
υς 702 ότοίου -ούεος είχεν έγγραφή.

Τά κ.αεά τόκους γραφεία τοινικ.οϋ μητρώου καταστάσεις 
σεερη-Αένεων τού Σικαιώματος εοϋ έκλέγειν.
Τζ στρατολογικά γραφεία, εό ναυεολογικ.όν γραφείον 

ραιώς και εό στρατολογικόν γραφείον άεροκορίας καεα- 
-ζε:ς εών λικοεακεών καί χν-υκοεάκεων.
. ■ Τζ κρωεοΣικεία χζ: ζ! χαρ’ αυτοί; εισαγγελία: καεζ- 
*ε:ς εών ίυνάμε: εελεσιϊίκου βουλεύματος, όριζομένου έν 

αεασεάσει ϊιά τού άριΑμοϋ του χζί τοΰ έκοόντος αυτήν 
υλίου. όιαεελούνεων ΰκοΣίκων έκι χζχουργήματ: χζ: των 

-ε: εελεσιϊίκου άκοφάσεως. ομοίως βριζόμενης, σεερηΑέν- 
:ής έλευΑέρας ϊιαχειρίσεως τής χεριουσίας αυτών, έξαι- 
νων τών εις καεάσεασιν κτωχεύσεως κηρυχΑέντων.
Ένεός εοϋ μ.ζςν&ς Μαρτίου ή άρμοϊία 'Τκηρεσία τού 

υργείου Εσωτερικών οιαβιβάζει κάνεα εά, χζεά εήν 
γουμένην καράγραφον στοιχεία εις εά χζεά τόκον άρμό- 
ζρά εαίς νομαρχία:; γραφεία εοΰ άρΑρου 9 καρ. 2.

ΆρΑρον 30 xzp. 1.
Η άχό εής ύκηφεσίας καραιτησίς άχό τών Αέσεων αίει- 
ζεά εο άρΑρον 71 εοϋ Συντάγματος καρακωλύουσι εήν 
γν ε:ς εο άχίωμα εοΰ βουλευεοΰ, ε:να: έγγραφος χζ: έχ:- 
: ο:ά ί:χζζε:χοΰ χλτ,εήρος εις εόν χρόείρον εοϋ άρμο- 
:ά εήν ζ-/ζχήρ2ζ·.ν εών υχοψτ^φίων ίιχαζετ,ρίου. χρό εής 
; εή; άνζχηρύχεως αύεών.

Άρ-ύρον 31 χαρ. 1.

Π. Α.ζεζ-ρμαεζ χροκηρυξεως εκλογών 
χζ: κ,αεχ/ομής βουλευτικών έϊρών.

Η ένεργε:ζ γεν.κών βουλευτικών εκλογών 2:αεάζζεεζι 
. Α:2εάγμαεος. ?:ά εοϋ όχοίου ορίζεεζ: χζ: ή ήμερα 

--S ολον εο Κράτος ζυγχρόνου ψηφοφορίας. 2ημοζ:ευομέ- 
ε εής Κφημερίίος εής Κυίερνήζεως τριάκοντα ήμε- 
ύλάχιζεον χρό εής ϊ:' αΰεοϋ οριζόμενης ήμερα; ·6ηφο-

"Αρ-Αρον 42.
Ήμερα ψηφοφορίας.

Η ψηφοφορία ίιαρχε: μίαν ήμέρχ/ μόνον. ήε:ς χρέχε: 
ε: Κυριακή, άρχεεα: ϊέ άχό εής ώρζς εής ά·;αεολής 
γει κ.αεά εήν ώραν εής ούζεω; εοϋ ήλιου. Το κατά εό 
31 χαρ. 1 ί:αεαγμ2 μνημονεύει εάς ώρας εαύεζς.

νατά εήν ημέραν εής ψηφοφορίας και εήν ζροεεραίαν 
άχαγορευεεα: ή εις ϊημόζιζ ή ίίιωειχά κέντρα χώλη- 
2:χ/ομή οίουϊήχοεε οίνοχνευμαεώοους χοεοϋ ζυμχερι- 
ομενου καί εοϋ οίνου.
αεα την ημέραν εής ύηφοφορίας χαραμένουζ: κλειζεά 
ίτ,μοζιζ κέντρα. Έχιερέχεεαι μόνον εις εά έζε:αεόρ:α 

γρειρειζ νά χζραμένωζιν ανοιχτά μέχρι εεζζάρων έν 
εών κ.αεά εά ϊ: άζευνομικ.ών ϊιαεάςεων έκ.άζεοεε ό:ι-

4 Εζ ζυρούνεα: εής κ.αεά ετν ζα: 3 άχτ-οοεύτεως εά κα- 
οενεια. έ; όζον χρηζιμοχοιοϋνεα: ώς έζειζεεο:α ή μαγειρεία, 
εις χόλε:; κ.αι ζυνοιχιζμους κ.ζεω εών ϊεκα χενεε χιλιοκων 
κατοίκων.

Άράρον 36.

Γραμμαεευς έφορευεικ.ής έχιεροχής.

1. Τά κα-Αήχονεα γρχμμαεέως εής έφορευεικ.ής έχιεροχής 
χρος ζύνεαχιν εών χρακ.ε:κ.ών άναει-Αενεα: ύχ αυτής εις ένα 
εών έκλογέων.

2. Έλ έλύνείψε: έχλογέως ουναμένου νά έκχληρωζη εα κα- 
•Αήκονεα γρτμματέως. ίύναεαι ή έχιεροχή νά άναΆέζη εαϋεα 
εις ίημόζιον ύχάλληλον. ϋχοχρεούμενον νά εά έχχληρώζη.

3. Δεν έχιερέχεεα: ή άνά-Αεζις κα-Αηκόνεων γραμμαεεως 
εής έφορευεικ.ής έχιεροχής εις εόν γραμματέα εής κοινόεηεος.

ΆρΑρον 71.

Παραλαβή χαεαζεήμαεος καί έχλογικών είόών 
ϋχό εής Έφορευεικ.ής Έχιεροχής.

Κατά εήν ώμιτμένην χρός ψηφοφορίαν ήμ-ίρτ* καί μίαν ώραν 
χρό εής ανατολής εοΰ ήλιου εά μέλη εής έφορευειχής έχιερο- 
χής όφείλουζ: νά χαρευρεΑώιιν εις εόν εόχον εής ψηφοφορίας, 
όιά νά χαρζλάβωζι χαρά εοϋ ϊημάρχου ή εοϋ χροέορου εής 
κοινότητες εό χαεάζεημα, τήν κάλτην, τούς φακ*λους και 
τά λοιχά έχιχλα χζ'ι σκεύη. Τούτου γενομένου ή έχιεροχή 
αναλαμβάνει τήν ϊιεύΑυνσιν τών τής έκλογής. εκλέγει τόν 
συντάκτην εών χραχεικών αυτής καί χροδαίνει, έχ'ι χαρουσία 

' τών ύχοψηφίων ή τών άντιχροσώχων αύεών, εις τήν ίιευ-Αέεη- 
σιν εής αί-Αούζης χαεά τ’ ανωτέρω.

"ΑρΑρον 87 χαρ. 4.

Αιαβίβασις άχοεελεζμάεων εις εό Π ρωεοΣιχεϊον.

4. Κα-Αίζταεα: άρμ^ιον εό ΠρωτυΣιχείον Ά-Αηνών ϊιά 
εάς έχλογιχάς χεριφερείας Α' χαί Β’ Α-Αηνών χαι εή-; έκ.λο- 
γικήν χεριφέρειαν εοΰ ύχολοέχου τοΰ Νομού ’Αττικής, τό Πρω- 
τοό:κ.είον Πειραιώς 3ιά τάς έκλογτκάς χεριφερείας Α' χαί 
Β' Πειραιώς χαϊ τό Πρωτοίτχείον Θεσσαλονίκης 3:ά τάς 
έχλογιχάς χεριφερείας Α' και Β” Θεσσαλονίκης χαί τοΰ Νο
μού Κιλκίς.

ΆρΑρον 132.

Οί ϋχό τών χρωτοίικ.είων ά-;ακηρυχΑέντες ίουλευεαί. κ.αεά 
τής άνακ.ηρύήεως εών όχοίων ήσχήΑη ένσεασις, έκχληροΰσ: 
μέχρι εής οριστικής άχοφάσιως τού Έχλογοοικείου εά κα·Αή- 
χοντα εοϋ βουλευτοϋ κ.αί άχολαύουσι χάνεων τών έν άρ-Αροις 
62, 63 και 91 έϊάφ. β' εοϋ Συντάγματος χρονομίων.

ΆρΑρον 133.

’Τχολογισμος χροΑεζμιών.

ΑΙ έν εή Εκλογική ΝομοΑεσία κ.αΑοριζόμενα: χροΑεζμία:, 
όταν ύχολογίζωνεαι άχό εής ημέρας εής ψηφοφορίας, άρχον
τα: άχό εής ημέρας εαύεης μή ζυνυχολογιζομένης καί λή- 
γουσ: εό μεσονύκτιον εής τελευταίας ημέρας ζυναρι-Αμουμένης.

ΆρΑρον 33.

Άνακήρυςις ύχοψηφίων.

Τήν ϊεκάεην όγϊόην ημέραν χρό εής ϊιά εήν ψηφοφορίαν 
ώριζμένης. εό άρμόίιον ί-.χαζεήριον έν ίημοσία συνεϊρία ά;α- 
κηρύσζε: εοϋς νομίμους χροεχΑένεας ύχοψηφίους.

ΆρΑρον 61 χαρ. 10.

10. Οι έφορο: καί οί εακ.εικ.οί ή ά/αχληρωεαΐ ά/ε:χρόζο>- 
χο: εής ϊιχαζειχής άρχής ειϊοχοιούντα: χερί τού 2-.ορισμού 
εων, ϋχό εοϋ Εΐζαγγελέως εοϋ Άρείου Π άγου. μεεαίαίνουσ: 
Σε εις τον εόχον τού οιορισμοϋ εων 2ύο εούλάχισεον έμέρας. 
χρο εής όρισΑείσης Σιά εήν ψηφοφορίαν. είΣοχοιο-λεες άμα εή 
άφίχε: εων εόν εισαγγελέα τής χεριφερείας των.

Έν Ά-Αήναις τή 6 "Ιουνίου 1978 

Ό Τχουργός Έίσωεεριχών
ΧΡ. ΣΤΡΑΤΟΣ


