
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ EKWEiH

Τοΰ σχεδίου νόμου γιά τήν τροποποίηση τών διατάξεων τής" 
νομοθεσίας «περί τής εκλογής βουλευτών». -τοίι άναφέρον- 
ται στό όριο ηλικίας των εκλογέων. -

Προς τη Βουλή ιών "Ελλήνων

"Οπως είναι γ/ωστό, σήμερα το δικαίωμα ψήφου στις βου
λευτικές εκλογές έχουν οί πολίτες Έλληνες καί 'Ελληνί- 
$ες πευ έχουν συμπληρώσει το 20θ- έτος τττ η/.ικιας τους.· 
Τούτο ορίζεται στην παράγρ. 1 τού άρθρου 4 τού Π. Δια- 
τάγματο'ς 895/1981 μέ το όποιο κωδικοποιήθηκαν όλες οί 
ισχύουσες διατάξεις τής Νομοθεσίας περί εκλογής δουλευ^- 
τών. (Ή σχετική διάταξη θεσπίστηκε-μέ- τό άρθρο 1 τού 
Νόμου 626/Γ977). * ■ . . -το. _~·

Ή ίϊιά ήλΐκί*α Ισχύει καί ^ιά:τ^^μοτικες και κοινοτι
κές έκλογες, όπως προδλέπεται στο δ,εάίερ ο εδάφιο τής παρ.
1 τού άρθρ©ι»ί>8£-τοΰ ιπ/ύοντα Ληυ*τ!··οΰκαί Κοινοτικού Κώ
δικα (Νόμος 10(>5/1980), στό οποίο ήρίζεται ότι σχετικά μέ 
τό όριο ηλικίας τύν δικαιούμενων 57 στις δημοτικές και 
κοινοτικές εκλογές-εφαρμόζονται οι διατάξει- -οΰ νόμου περί 
εκλογής δουλευτώ>μ_όπως ισχύουν κά;5μ„ςορά. .

Ή ιδία επίσης ηλικία ισχύει καί-άΰά "την περίπτωση ϊιε- 
νεργειας δημοψηφίσματος "σύμφωνα,μ--.-/Ης'ίlsτάξεις τής. παρ.
2 τού άρθρου 44 τοΰ Συντάγματος.- όπως π'οδλέπεται στην 
παρ. 4 ..τοΰ άρθρου 2 τοΰ νόμου 350/! 97(χ_«περί τρόπου διε
ξαγωγής των κατά τό Σύνταγμα προκηρυσσοχε νυν δημοψηφι
σμάτων».

ΙιΙε τό προτεινόμενο σχέδιο νόμου άποσκομειται, σύμφωνα μέ 
τις προγραμματικές έξαγγελίες τής Κυβέρνησης, ή παροχή 
τοΰ δικαιώματος ψήφου στους νέους καί στις νέες άπό τό 18ο 
έτος τής ηλικίας τους γιά όλες τις πεοιπτώσεις άμεσης 
προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία. Τό δικαίωμα αύτό αποτε
λεί αναγνώριση τής πολιτικής ωριμότητας; των νέιυν καί τής 
σπουδαιότητας που έχει ή ενεργός συμμετοχή τους στά πολι
τικά πράγματα τής Χώρας καθώς καί τής σημασίας γενικό-" 
τέρα τής συμβολής τής νεολαίας στην ανάπτυξη τής πολιτι
κής ζωής τοΰ τόπου μας/-υ.- το r//·'·.'7 ·'·

σίας για την εκκογη Λ./.ευτων, ο:.ως αυτές -vvw·.
μέ τό άρθρο 1 τοΰ νομοσχεδίου.

Μέ δάση όσα προναιίρθηκαν εΐσηγούμεθα την επιψήφιση 
τηΰ. προτεινόμενου σχεδίου νόμου.
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Οί Τπτχ/ργοί
Έσωτεοικών Οικονομικών

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΧΗΜΑΤΑΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΡΕΓΓΤΑΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ
Γιά την τροποποίηση τών διατάξεων τής νομοθεσίας «πεοί 

εκλογής δουλευτώ'/», πού άναφέρονται στό όριο ηλικίας τών 
εκλογέων.

Άρθρο 1.
Ή παράγραφος 1 "τεύ άρθρου 4 τοΰ Π.Δ. 895/1981 «περί 

κωϊικοποιήσ3«<)ς··»βός*έν!αίσ/ κείμενον τώνίσχυουσών διατάξεων 
τής περί εκλογής όευλευτών νομοθεσίας» αντικαθίσταται ώς
έξης:

1. Τό δικαίωμα τοΰ έκλέγειν έχουν οί πολίτες Έλληνες 
χαί Ελλήνισες, οί οποίοι έχουν συμπληρώσει τό δέκατο όγδοο 
έτος τής ηλικίας τους.

—---------- -------- ------------ Άρθρο 2. - ------------
Μέ προεδρικό διάταγμα, πού θά έχδοθεί μετά άπό πρόταση 

τοΰ Τπουργοϋ Εσωτερικών, θά διατυπωθούν σέ ενιαίο κεί
μενο στη δημοτική γλώσσα όλες ο! ισχύουσες διατάξεις τής 
νομοθεσίας γιά τήν εκλογή βουλευτών, όπως τροποποιούνται 
μέ τό άρθρο 1 τοΰ παρόντος νόμου.

Άρθρο 3. ...
Ή ισχύ τοΰ παρόντος νόμου άρχίζε,Ί άπό τη δημοσίευσή του 

στην Εφημερίδα τής Κυβέρνησης.
’Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 1981 

·" "- - /. '· Οί Υπουργοί '
Εσωτερικών Οικονομικών

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΉΜΑΤΑΣ" MAN ΟΛΗΣ ΔΡΕΓΓΤΑΚΗΣ

Τά περήφχ/α νειάτα τής Πατρίδας μας, που σέ κρίσιμες 
περιόδους βρέθηκαν πάντα στήν πρωτοπορία τών αγώνων γιά 
τήν Εθνική ’Ανεξαρτησία, τή Δημοκρατία καί τήν ’Ελευθε
ρία. δεν είναι δυνατό νά αποκλείονται άπό τήν κορυφαία εκ
δήλωση τής έκφρασης τής Λαϊκής Κυριαρχίας.

Σημειώνεται ότι στό σύνολο σχεδόν τών Χωρών τής Ευρώ
πης ισχύει τό 18ο έτος τής ηλικίας γιά τήν απόκτηση τοΰ δι
καιώματος ψήφου.

Ή έγκαιρη ψήφ'ση τοΰ νομοσχεδίου αΰτοΰ θά καταστήσει 
δυνατή τήν έγγραφή τών νέων αυτών εκλογέων στους εκλο
γικούς καταλόγους κατά τήν τακτική τους αναθεώρηση τοΰ 
1982 καί τή συμμετοχή τους στις δημοτικές καί κοινοτικές 
εκλογές, που θά δενεργηθοΰν μέσα στήν ίδια χρονιά.

Μέ τό άρθρο 1 τού νομοσχεδίου πρετείνεται ή άν-αγχαία 
γιά τό σκοπό αύτό νομοθετική ρύθμιση, που συνίσταται στήν 
αντικατάσταση τής διατάξεως τής παραγρ. 1 τοΰ άρθρου 4 
τοΰ ΙΤ.Λ. 895/1981, τό κείμενο τής οποίας έχει ώς έξης:

«1. Τό δικαίωμα 
καί Έλληνίδες οί 
κίας των».

τοΰ έκλέγειν έχουν οί πολίται Έλληνες 
συμπληρώσαντες τό 20όν έτος τής ήλι-

■ ΐίΑΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
( Π ροδλεπομένη άπό τό άρθρο 75 παρ. 3 τοΰ Συντάγματος) 
Σχετικά μέ τις δαπάνες πού προκαλοΰνται άπό τό σχέδιο νό

μου «για τήν τροποποίηση τών διατάξεων τής νομοθεσίας 
«περί εκλογής βουλευτών», που ϊναφέρονται στό όριο ηλι
κίας τών εκλογέων».

Άπό τις διατάξεις τοΰ σχεδίου νόμου «γιά τήν τροποποί
ηση τών διατάξεων τής νομοθεσίας «περί εκλογής βουλευ
τών», που άναφέρονται στό όριο ηλικίας τών εκλογέων» θά 
προχληθεί συνολική δαπάνη ποό υπολογίζεται οτι θά είναι 
περίπου 2.000.000 δραχμές.1 Ή δαπάνη αΰτή αφορά στήν 
εκτύπωση 300.000 περίπου εκλογικών βιβλιαρίων γιά τους 
νέους εκλογείς ήλιχίας 18 καί 19 χρόνων καί στή χρησιμο
ποίηση διαφόρων έντυπων γιά την έγγραφή τους στους έχλο- 
γιχοός καταλόγους (αιτήσεις έγγραφης — έντυπα εκλογι
κών καταλόγων χ.λ.π.)ι · : Λ ;·~

Ή δαπχ/η χυτή θά αντιμετωπιστεί άπό τις πιστώσεις 
που έχουν προβλεφθεϊ στον προϋπολογισμό τοΰ 'Γπουργείου 
Εσωτερικών τοΰ 1982 γιά τήν κατάρτιση καί εκτύπωση τών 
εκλογικών καταλόγων.

Μέ τό άρθρο 2 παρέχεται εξουσιοδότηση 'γιά νά διατυπω
θούν μέ προεδρικό διάταγμα, ποό θά έχδοθεί μετά άπό πρό
ταση τοΰ Τπουργοϋ "Εσωτερικών σε ένιαίο κείμενο καί στή 
δημοτική γλώσσα όλες οί ισχύουσες διατάξεις τής νομοθε-
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Οί Τπουργοί *_*■
Έσωτοσικών ■ Οικονομικών
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