
- ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος
κατά τις εκλονές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους
Έλληνεε που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών Κρατών
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας».

Ιίοος τη Βουλή uur Ε/.λήnor

Σύμφωνα με τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρ
νησης, μία από τις βασικές επιδιώξεις είναι η εξύψωση των 
πολιτικών συνθηκών και της κοινοβουλευτικής ζωής στη 
Χώρα μας και η διεύρυνση της Λαϊκής Κυριαρχίας.

Για το σκοπό αυτή είχε εξαγγελθεί μία σειρά νομοθετι
κών αλλαγών θεσμικού χαρακτήρα όπως η καθιέρωση δι
καιώματος ψήφου στα 18 χρόνια, η κατάργηση του σταυρού 
προτίμησις. η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, η 
καθιέρωση συστήματος απλής αναλογικής και η εξασφάλ.ιση 
της δυνατότητας συμμετοχής στις βουλ.ευτικές εκλογές των 
μεταναστών, των ναυτικών και των φοιτητών του εςωτε- 
ρικού στους τόπους απασχόλησής τους.

Λυτές οι εξαγγελίες, που αποτελούν άλλωστε δεσμεύσεις 
προς τον Ελληνικό Λαό και έχουν αποτιμηθεί και τιμηθεί 
με την ετυμηγορία του, υλοποιούνται με σταθερά βήματα 
και σε χρόνο που κρίνεται από την Κυβέρνηση κατάλληλ.ος 
και αναγκαίος για τις απαραίτητες προσαρμογές. ' Η δη, όπως 
είναι γωστό, οι δύο από τους προαναφερθέντες στόχους, δη
λαδή το δικαίωμα ψήφου στα 18 χρόνια και η κατάργηση 
του σταυρού προτίμησης υπέρ των υποψηφίων βουλευτών, 
έχουν υλοποιηθεί με τους αντίστοιχους νόμους 1224/19S1 
και 1303/1982 και δεν θα βραδύνει και η υλοποίηση tcov 
υπόλ.οιπων.

Βέβαια με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν υλ,οποιείται 
ακριβώς ο στόχος που προαναφέρθηκε για την ψηφοφορία 
των μεταναστών, ναυτικών και φοιτητών του εξωτερικού 
στις βουλ.ευτικές μας εκλογές, που απορρέει από τη Συντα
γματική πρόβλεψη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 
του άρθρου 51 αφού η σχετική μέριμνα με το 
παρόν σχέδιο νόμου λ.αμβάνεται για τις εκλ.ογές Ευ
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αφορά μόνο τους έλληνες ψηφο
φόρους που διαμένουν τις υπόλ.οιπες εννέα Χώρες της Ευ
ρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, Το γεγονός όμως αυτό 
αποτελ.εί ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση ολ.οκλήρωσης 
αυτού του στόχου, που θα πραγματοποιηθεί αφού ξεπερά- 
στούν διάφορα πολύπ/.οκα ζητήματα που η επίλυσή τους 
εξαρτάται από τα άλλα κράτη, καθώς επίσης και θέματα που 
σχετίζονται με τη διπλή Ιθαγένεια μεγάλ.ου τμήματος των 
ελλήνων του εξωτερικού.

Όπως προαναφέρθηκε με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου 
παρέχεται η δυνατότητα στους έλληνες ψηφοφόρους που δια
μένουν μόνιμα ή πρόσκαιρα στο έδαφος των οπόλ.οιπων εννέα 
Κρατών της Ε.Ο.Κ. να ασκήσουν το εκλ.ογό τους δικαίωμα 
στους τόπους διαμονής τους, στις εκλ.ογές για την ανάδειξη 
των ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
εν όψη των εκλ,ογών αυτών που προσεχούς Ιουνίου 1984. Βέ
βαια το ίδιο Θα ισχύει και για τις μετέπειτα όμοιες εκλ.ογές, 
δεδομένου ότι το νομοσχέδιο δεν έχει μεταβατικό χαρακτήρα.

Επισημαίνεται ότι, πέρα από την πολιτική βούλησή της 
Κυβέρνησης να προχωρήσει στην υλοποίηση του στόχου που 
προαναφέρθηκε στα πλ,αίσια της Ε.Ο.Κ., το προτεινόμενο 
σχέδιο νόμου έρχεται και σε ανταπόκριση των κατά καιρούς 
προσπαθειών προς αυτή την κατεύθυνση τόσο του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου όσο και του Συμβουλίου της Ε.Ο.Κ. Ση- 
μειώνουμε συνοπτικά τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοι- . 
νοβουλ.ίου της 30ής Μαρτίου 1982 (σχέδιο ομοιόμορφης 
εκλ.σγικής διαδικασίας για την εκλογή των Ευρωβουλ.ευτών, 
του οποίου η επεξεργασία από το Συμβούλ.ιο δεν έχει ακόμη 
σλ.οκλ.ηρωθεί), της 9ης Μαρτίου 19S3, της 14ης Οκτωβρίου 
1383 και της 15ης Δεκεμβρίου 1983 και τη δήλωση του Συμ- 
βουλ.ίου, επί Γερμανικής ΙΙροεδρίας, της 25ης Μαίου 1983.

Αναφορικά με το περιεχόμενο του προτεινόμενου σχεδίου

νόμου και τις ρυθμίσεις που προβλέπονται σ’ αυτό, θα θέ
λαμε κατ’ αρχή να διαβεβαιώσουμε την Εθνική Αντιπροσω
πεία, ότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια και προβλέ- 
φθηκαν όλ.α εκείνα τα μέτρα, ώστε να εξασφαλ,ιστεί στους 
ψηφοφόρους μας του εξωτερικού η αδιάβλητη, ανεπηρέα
στη και ανόθευτη εκδήλ,ωση της πολιτικής τους βούλησης, 
όπως ταιριάζει στη δημοκρατική μας Χώρα και τους δημο
κρατικούς πολίτες της και όπως γίνεται στις εκδηλ,ώσεις 
λαϊκής ετυμηγορίας που διενεργούνται στη σύγχρονη εποχή 
στην Ελλάδα.

Για το σκοπό αυτό οι βασικές αρχές του νομοσχεδίου 
αντικατοπτρίζουν κατ’ αναλογία και στο μέτρο του 
δυνατού, τις βασικές αρχές και διαδικασίες της ψηοο- 
φορίας που ισχύουν στην Ελλ,άδα και τις αντίστοιχες εγγυή- 
σειε.

Σε γενικές γραμμές, οι βασικές αρχές του νομοσχεδίου 
είναι οι εξής :

α) Δικαίουμα ψηφοφορίας στην αλλ.οδαπή έχουν οι έλλη
νες και ελλ.ηνίδες πολίτες, εφόσον έχουν τις νόμιμες προϋ
ποθέσεις του εκλ.ογέα, δηλαδή εφόσον είναι γραμμένοι σε 
εκλ,ογικό κατάλογο δήμου ή κοινότητας του Ελληνικού Κρά
τους, είναι κάτοχοι ισχύοντος εκλ,ογικού βιβλιαρίου, εκδο- 
Οέντος από την αρμόδια ελληνική δικαστική αρχή (Πρωτο
δικείο) και δεν έχουν στερηθεί το εκλογικό τους δικαίωμα, 
κατά- τόϋς ορισμούς της "Εκλογικής "μάς Νομοθεσίας. ■

β) Ί'ηφοφορία σε εκλογικά τμήματα της έδρας των Ελ
ληνικών Πρεσβειών και ΙΙροξενείουν ενούπιον Εφορευτικών 
Επιτροπούν, αποτελουμένων από έλληνες Πρεσβευτικούς ή 
Προξενικούς υπαλλήλ.ους ή δημόσιους πολ.ιτικούς υπαλλή
λους άλλης ελληνικής αρχής ή υπηρεσίας της αλλοδαπής, ως 
αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και από έλληνες εκ
λεγείς της περιφέρειας της Πρεσβείας η του Προξενείου, 
που θα διορίζονται ύστερα από δημόσια κλήρο^ση στην Πρε
σβεία ή το Προξενείο.

γ) Παρουσία σε κάθε ελληνική Πρεσβεία και Προξενείο 
εποπτών εκλογών, που θα είναι έλληνες ανώτεροι δικαστι
κοί και εισαγγελ.ικοί λ.ειτουργοί διοριζόμενοι από την Ελ,- 
λ.άδα, από τον Άρειο Πάγο. Πέρα από τις άλλες αρμοδιό- 
τητές τους, αυτοί (επόπτες εκλογών) θα διορίζουν και τους 
αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής - προέδρους των εφο
ρευτικών επιτροπών.

δ) Παρουσία στα εκλογά τμήματα της αλλ,οδαπής αντί· 
προσούπων των πολιτικών κομμάτων.

ε) Σύστημα διπλού φακέλου, για την εξασφάλιση του 
αδιάβλητου και της μυστικότητας της ψηφοφορίας.

στ) Τρόπος και διαδικασία της ψηφοφορίας, ανάλογα με 
αυτά που ισχύουν στην Ελλάδα, Απαραίτητοι προϋπόθεση 
το εκλ,ογικό βιβλιάριο.

ζ) Μέτρα που είναι αναγκαία για την ασφαλή προσωρινή 
διαφύλ.αξη των στοιχείων της ψηφοφορίας και την ασφαλή 
και άμεση αποστολή τους στην Ελλ,άδα.

η) Αποσφράγιση των εκλογικών φακέλων και διαλογή 
των ψήφων στην Ελλάδα, στο Εφετείο Αθηνών από ειδικές 
εφορευτικές επιτροπές δικαστικών λ.ειτουργών και υπαλλή- 
λ.ων και με παρουσία αντιπροσώπων των κομμάτων.

Ειδικότερα, για τις επί μέρους διατάξεις του προτεινό- 
μενου σχεδίου νόμου, παραθέτουμε τα εξής :

Άρθρο 1.
Παρέχεται στους έλληνες και ελληνίδες πολίτες που δια

μένουν μόνιμα ή έστω και πρόσκαιρα εκτός της Ελλάδας σε 
κάποιο από τα υπόλοιπα εννέα κράτης της Ευρωπαϊκής Οι
κονομικής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.) η δυνατότητα να ασκούν 
το εκλ,ογικό τους δικαίωμα για την ανάδειξη των ελλήνων 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλ.ιο στους τόπους 
όπου εδρεύουν ελληνικές Πρεσβευτικές και έμμισθες προ
ξενικές αρχές. ......

Προβλάπεται ότι η ημερομηνία που διεξάγεται η ψηφο
φορία των παραπάνω ελλήνων και έλλ.ηνίδων ψηφοφόρων στα 
κράτη μέλη της Κοινότητας και η διάρκειά της ορίζονται με 
το προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται βάσει της παρ. 3 του
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οθρου 1 του ν. 1180/1981, δηλαδή με το προεδρικό δνάτα- 
μα που ορίζοντα', η ημέρα της ψηφοφορίας και η διάρκεια. 
-ς στην Ελλ.άδα. '
Για την ψηφοφορία στο εξωτερικό μπορεί να οριστεί 

αφορέτική ημέρα από εκείνη της ψηφοφορίας στην Ελλάδα, 
υσικά όμως μέσα στην τετραήμερη χρονική περίοδο (Πεμ- 
τη έως Κυριακή που διεξάγονται οι εκλογές σε όλα τα Κρά- 
η μέλη της Ε.Ο.Κ. σύμφωνα με την πράξη του Συμβουλίου 
ης Ε.Ο.Κ. της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 (άρθρο 9). Η ευ- 
έρεια αυτή προβλέφθηκε για να μην υπάρξει πρόβλημα με 
ρισμένα κράτη μέλη της ΕΟ.Κ. σε περίπτωση που η ημέρα 
ηφοφορίας των ψηφοφόρων μας θα νυνέπιπτε με την ημέρα 
ηφοφορίας των πολιτών των κρατών αυτών.

• Άρθρο 2.
Οοίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να συγκεντρώνει 

άθε’ έλληνας και ελληνίδα πολίτης που βρίσκεται εκτός της 
νλλ.άδας σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ο.Κ. για να μπορεί 
α ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στις εκλογές ανάδει- 
ης των ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού- 
ιο.
Έτσι, κατ’ αρχήν ορίζεται ότι πρέπει να έχει όλες τι, 

.προϋποθέσεις που απαιτείται να έχουν οι έλληνες και στις 
λληνίδες που διαμένουν στο εσωτερικό της χώρας.

Επί πλέον, ορίζεται ότι πρέπει, μέσα σε ορισμένη προθε- 
ταία, να δηλώσουν εγγράφως στην προσβευτική ή προξε
νική αρχή που υπάγεται ο τόπος της διαμονής τους, ότι θέ- 
,ουν να ψηφίσουν εκεί που διαμένουν y.at να συμπεοιληφθούν 
;ε ονομαστικές καταστάσεις που καταρτίζονται και θεωρούν
ται από τις ίδιες παραπάνω αρχές.

Επίσης, στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι όσοι ψηφίσουν στο 
.ξωτερικό εκεί που διαμένουν απαγορεύεται να ψηφίσουν 
ττην Ελλάδα και στις ίδιες εκλογές και αντίστροφα, και 
-.κόμη προβλέπονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περί
πτωση πολλαπλής ψήφου (διπλοψηφίας).

Άρθρο 3.
Ρυθμίζονται τα ζητήματα που έχουν σχέση με τα εκλ.ο- 

Ίκά'τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας.
-Ειδικότερα ορίζεται ότι : α) ως καταστήματα ψηφοφορίας 

-ια τη στέγαση των εκλογικών τμημάτων χρησιμοποιούνται 
ιτίρια των ελληνικών πρεσβευτικών και προξενικών αρχών, 
ιτίρια άλλων ελληνικών αρχών ή υπηρεσιών της αλλ.οδαπής, 
ινεΐάρτητα γραφεία ελληνικών ιερών ναών, και κτίρια ή 
ιαταστήματα ελληνικών κοινοτήτων, συλλ.όγων ή άλλ.ων 
λ.ληνικών οργανούσεων. Σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτών 

των κτιρίων μπορεί να χρησιμοποιηθούν κτίρια ή κατα
ντήματα του αντίστοιχου κράτους μέλ.ους, ύστερα από αίτηση 
-ου οικείου έλληνα πρεσβευτή ή πρόξενου και β) τα εκλογικά 
: μήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας και η κατανομή 
τ’ αυτά των εκλογέων καθορίζονται με αποφάσεις των οι
κείων πρεσβευτών ή προξένων, οι οποίες ανακοινώνονται 
αμέσως στα Υπουργεία Εξωτερικών και Εσωτερικών και 
γνωστοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο για την ενημέρωση 
των εκλ.ογέων. Ρυθμίζονται διάφορα σχετικά επί μέρους 
θέματα, και τέλ.ος παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουρ
γούς Εξωτερικών και Εσωτερικών να ρυθμίσουν με κοινές 
αποφάσεις τους θέματα που αναφέρονται στην προθεσμία 
-ιαθορισμού των εκλ.ογικών τμημάτων και καταστημάτων 
ψηφοφορίας, στον τρόπο γνωστοποίησής τους, οικονομικά 
ζητήματα και κάθε άλλη λ.επτομέρεια για την εφαρμογή 
του άρθρου αυτού.

Άρθρο 4.
Ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις εφορευτικέ; 

ιπιτροπές.
Ειδικότερα προβλχπεται ότι :
α) Κάθε εφορευτική επιτροπή αποτελ-είται από ένα πρεσ- 

βευ τ.κό ή προξενικό υπάλληλο ή δημόσιο πολιτικό υπάλληλ.ο 
άλλης ελληνικής αρχής ή υπηρεσίας που υπηρετεί στην περι
φέρεια της πρεσβείας ή του προξενείου που ορίζεται ως

αντιπρόσωπος της Z\'/oc'rv:'ir σρφήτ rat πρόεδρος της επι
τροπής και από τρείς εκλ.ογείς. (Στρατιωτικοί δεν μπορούν 
να διοριστούν ούτε ως αντιπρόσωπε ι της· δικαστικής αρχή- 
ούτε ως μέλη των εφορευτικών επιτροπών).

β) Οι αντιπρόσωποι '.ης δικαστικής αρχής διορίζονται 
απο τους επόπτες εκλ.ογών (ανώτερους δικαστικούς λει
τουργούς) για τους οποίους γίνεται λ.όγος στο επόμενο άρθρο.

γ) Οι εκλ.ογείς μέλη των εφορευτικών επιτροπών διο
ρίζονται από τον αρμόδιο πρεσβευτή ή πρόξενο, ύστερα από 
δημόσια κλήρωσή που γίνεται στην πρεσβεία ή το προξενείο.

δ) Αν οι πρεσβευτικοί, προξενικό ί και άλ.λ.οι έλληνες δημό
σιοι πολιτικοί υπάλληλοι δεν επαρκούν, η εφορευτική επι
τροπή αποτελείται -από τρείς εκλογείς με πρόεδρο τον πρεσ- 
βύτερο.

ε) Οι παραπάνω εφορευτικές επιτροπές έχουν στο στάδιο 
της προετοιμασίας και της διεξαγωγής της ψηφοφορίας τα ίδια 
ή ανάλογα καθήκοντα και υποχρεώσεις που έχουν οι εφο
ρευτικές επιτροπές που αναλαμβάνουν την ευθύνη προε
τοιμασίας και διεξαγωγής της ψηφοφορίας στο εσωτερικό 
της χώρας και ψηφίζουν στο εκλογικό τμήμα που ασκούν τα 
καθήκοντά τους.

Τέλ.ος παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εξω
τερικών και Εσωτερικών να ορίζουν με κοινή απόφασή τους 
τις προθεσμίες μέσα στις οποίες πρέπει νά διορίζονται οι 
εφορευτικές επιτροπές, τα ζητήματα που σχετίζονται με 
την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και κάθε άλλη 
λ.επτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου αυτού. ......

Άρθρο 5.
Προβλ.έπετάι η παρουσία ανώτερων δικαστικών και 

εισαγγελικών λχιτουργών σε κάθε ελληνική πρεσβεία και 
προξενείο που εδρεύουν στα εννέα άλ.λα κράτη μέλη της 
Ε.Ο.Κ. ο αριθμός τους’ανά'πρεσβεία και προξενείο ορίζεται 
με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών (ο αριθμός αυτός 
θα είναι ανάλ.ογος με τον αριθμό των ψηφοφόρων της περι
φέρειας κάθε πρεσβείας και προξενείου).

Οι δικαστικοί και εισαγγελικοί αυτοί λ.ειτουργοί διορί
ζονται ανά πρεσβεία και προξενείο, μαζί με τους γραμμα
τείς τους από το Α' Τμήμα του Αρείου Πάγου και είναι 
υποχρεωμένοι να βρίσκονται στην αντίστοιχη πρεσβεία και 
το αντίστοιχο προξενείο δέκα μέρες τουλ.άχιστο πριν από 
την ημέρα των εκλ.ογών. Προβλ.έπετάι υποχρέωσή τους να 
ενημερώνουν αμέσως τηλ.εγραφικά για την άφιξή τους στον 
τόπο που έχουν διοριστεί τον εισαγγελ.έα του Αρείου Πά
γου και το Υπουργείο Εσωτερικών.

Καθορίζεται το έργο των εποπτών εκλ.ογών, που είνχι 
να περιέρχονται τα εκλ.ογικά τμήματα, να παρακολ,ουθούν 
την πορεία της ψηφοφορίας, να επεμβαίνου.· προς ενίσχυση 
του έργου των εφορευτικών επιτροπών, και να επιλ.ύουν 
ότι ζητήματα μπορεί να προκόψουν κατά τη διάρκεια της.

Θεσπίζεται υποχρέωση να υποβάλ.ουν οι επόπτες εκ
λογών έκθεση για την ψηφοφορία στην περιφέρεια της ευ
θύνης τους.

Τέλ.ος παρέχεται σ’ αυτούς και τους γραμματείς τους η 
ευχέρεια να ψηφίσουν σ’ οποιοδήποτε εκλ.ογικά τμήμα της 
περιφέρειας αυτής.

Άρθρο 6.
Ρυθμίζεται ό.τι έχει σχέση με τα ψηφοδέλτια και τον 

εφοδιασμό μ’ αυτά των πρεσβευτικών και προξενικών αρ
χών και στη συνέχεια των εφορευτικών επιτροπών των 
εκλ.ογικών τμημάτων.

Ειδικότερα ορίζεται ότι τα ψηφοδέλτια είναι τα ίδια 
ακριβώς μ’ αυτά που χρησιμοποιούνται για την ψηφοφορία 
στην Ελλ.άδα, ότι τα κόμματα οφείλ.ουν να απυστέν.ουν τα 
ψηφοδέλτιά τους στις πρεσβείες και τα προξενεία, ότι οι 
αρχές αυτές έχουν την ευθύνη να εφοδιάζουν με ψηφοδέλ
τια τις εφορευτικές επιτροπές των εκλ.ογικών τμημάτων 
και ότι αν δεν υπάρχουν ή λείψουν έντυπα ψηφοδέλτια μπο-
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~ζ·. να χρησιμοποιούνται μη έντυπα (λευκά) που κατα
σκευάζονται, στην Ελλάδα με φροντίδα του Υπουργείου 
Εσωτεεικών. το οποίο έχει και την ευθύνη αποστολής τους 
στ’.ς πρεσβευτικές και προξενικές αρχές.

Άρθρο 7.
Ρυθμίζεται ό,τι έχει σχέση με τους εκλογικούς φακέλους.
Ειδικότερα ορίζεται ότι στις εκλογές στο εξωτερικό οι 

φάκελοι μέσα στους οποίους οι εκλογείς πρέπει να κλεί
νουν το ψηφοδέλτιο της προτίμησής τους Θα είναι οι ίδιοι 
μ’ αυτούς που χρησιμοποιούνται για την ψηφοφορία στην 
Ελλάδα, ότι φάκελοι αυτοί κατασκευάζονται στην Ελλάδα 
με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και αποστέλ- 
λο.ται απ’ αυτό στις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές, 
και ότι οι αρχές οφείλουν να εφοδιάζουν με τους φακέλους 
αυτούς τις εφορευτικές επιτροπές όλων, των εκλογικών 
τμημάτων.

Επί πλέον ορίζεται, για τη διασφάλιση της μυστικό- 
σητας της ψηφοφορίας, ότι Θα χρησιμοποιείται από κάθε 
εκλογέα κι άλλος φάκελος μεγαλύτερων διαστάσεων, μέσα 
στον οποίο κάθε εκλογέας θα τοποθετεί κλειστό το φά
κελο που Θα περιέχει το ψηφοδέλτιο και μια υπεύθυνη δή
λωση με τα στοιχεία εγγραφής τ yj στον εκλ.ογικό κατά- 
λ.ογσ, όπως αύτά α.αγράφονται στο' ε ιλογικό του βιβλι
άριο; βάσει της οποίας Θα γίνεται ο έλεγχος για το- αν 
είναι γραμμένος στον εκλογικό κατάλογο, κατά την απο: 
σφράγιση των φακέλων που θα γίνει στην Ελλάδα, στο 
Εφετείο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 12.

Ακόμα, προβλέπεται ότι αν για οποιοδήποτε λόγο δεν 
υπάρχουν φάκελοι οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές 
οφείλουν να μεριμνούν για την προμήθεια και τον εφο
διασμό των εφορευτικών επιτροπών με άλλους ομοιόμορ
φους φάκελους. ··"■,’

Άρθρο 8. ι
Ρυθμίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με τη γνωστο

ποίηση στους εκλ.ογείς των συνδυασμών .των κομμάτων 
που συμμετέχουν στις εκλογές και με την κατάρτιση και 
γνωστοποίηση του προγράμματος εκλογής.

Ορίζεται ότι οι συνδυασμοί που ανακηρύσσονται γνω
στοποιούνται στις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές από 
το Υπουργείο Εσοοτερικών.

Καθορίζεται το περιεχόμενο του προγράμματος εκλογής 
και ορίζεται ότι το πρόγραμμα αυτό γίνεται και γνωστο
ποιείται από τις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές.

Άρθρο 9.
Καθορίζεται ο τρόπος που γίνεται η ψηφοφορία στο εξω

τερικό και το έργο των εφορευτικών επιτροπών ύστερα 
από τη λήξη της ψηφοφορίας.

Κατ’ αρχήν, ορίζεται ότι ο τρόπος ψηφοφορίας Θα είνα1 
ο ίδιος όπως προβλέπεται για τις εκλογές που γίνονται 
στο εσωτερικό της χώρας, με τις ίδιες υποχρεώσεις καί 
τα δ.α δικαιώματα που έχουν τόσο οι εκλογείς όσο και οι 
εφορευτικές επιτροπές. Ως πρόσθετο στοιχείο ορίζεται, για 
τη διασφάλιση της μυστικότητας σης ψηφοφορίας, η χρη
σιμοποίηση ενός δεύτερου φακέλου, στον οποίο τοποθε
τείται από τον εκλογέα ο κλειστός φάκελος που περιέχει 
το ψηφοδέλτιο της προτίμησής του και η υπεύθυνη δήλωσή 
του.

Επίσης ορίζεται ότι οι εκλογείς για να ψηφίσουν πρέπει 
να έχουν μαζί τους το εκλογικό τους βιβλιάριο και την 
ελληνική αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό τους.

Στη συνέχεια προσδιορίζεται πιο ακριβώς Θα είναι το 
έργο των εφορευτικών επιτροπών αμέσως μόλις τελειώσει 
ύ ψηφοφορία.

Εδώ, επισημαίνεται ότι δεν αναγνωρίζεται στις εφορευ
τικές αυτές επιτροπές η δικαιοδοσία να κάνουν τη διαλογή 
των ψηφοδελτίο^ν, αλλα το έργο τους περιορίζεται στο να 
ΓίίΙΐΠίΓΓΙ----- ------ -----.................. ··“ .........-

κλείσουν το πρωτόκολλο ψηφοφορίας, να συντάξουν τα 
σχετικά πρακτικά, να. κλείσουν όλα τα στοιχεία της ψηφο
φορίας σε ειδικό σάκκο και να τον παραδόσουν στον επόπτη 
των εκλογών ή στον ορισθέντα απ’ αυτόν πρεσβευτικό ή 
προξενικό υπάλληλο, με απόδειξη παραλαβής.

Σχετικά με το άρθρο αυτό σημειώνεται ότι είναι ενδε
χόμενο να υπάρξει ανάγκη καθορισμού ορισμένων άλλων 
διαδικαστικών λεπτομερειών, όπως ο εφοδιασμός των εφο
ρευτικών επιτροπών με αντίγραφα ή αποσπάσματα των 
ειδικών ονομαστικούν καταστάσεων της παρ. 2 του άρ
θρου 2, πρόβλεψη κάποιου δικαιολογητικού (σημειώματος 
της πρεσβείας ή του προξενείου) για την ψηφοφορία των 
εκλογέων της επόμενης παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου 2 
κ.λ.π. Οι τυχόν αναγκαίες αυτές λεπτομέρειες Οα καθο
ριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και 
Εσωτερικών, βάσει της γενικής εξουσιοδοτικής διάταξης 
της παρ. 1 του άρθρου 17 του νόμου αυτού.

.Άρθρο 10.
Προβλέπεται η δυνατότητα για κάθε κόμμα να διο

ρίζει αντιπρόσωπο του σε κάθε πρεσβεία και προξενείο 
και σε κάθε εκλογικό τμήμα, ανάλογα με τα.ισχύοντα κατά 
την ψηφοφορία στην Ελλάδα.

Άρθρο ' 11. *
Καθορίζεται ο τρόπος αποστολής στην Ελλάδα των εκ

λογικών στοιχείων της ψηφοφορίας των εκλογικών τμη- 
μά ων από κάθε πρεσβεία και προξενείο και τα συναφή 
καθήκοντα των πρεσβευτικών και προξενικών αρχών.

Ειδικότερα ορίζεται ότι κάθε πρεσβευτική και προςε- 
νική αρχή αμέσως μόλις συγκεντρωθούν τα στοιχεία της 
ψηφοφορίας απ’ όλα τα εκλογικά τμήματα της περιφέ- 
ρειάς τους, οφείλουν να τα στείλουν στην Αθήνα αεροπο
ρικώς με πρεσβευτικό ή προξενικό υπάλληλο ο οποίος Οα 
τα παραδόσει με απόδειξη παραλαβής στην εδρεύουσα στο 
Εφετείο Αθηνών Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, που προ- 
βλέπεται στο επόμενο άρθρο για την αποσφράγιση τω* 
φακέλων και τη διαλογή των ψηφοδελτίων της ψηφοφορίας 
του εξωτερικού.

Προβλέπεται η λήψη από τους πρεσβευτές και τους 
πρόξενους, σε συνεργασία με τους επόπτες εκλογών, των 
αναγκαίων μέτρων για την προσωρινή ασφαλή διαφύλαςη 
των στοιχείων της ψηφοφορίας στο κατάστημα της πρεσ
βείας ή του προξενείου.

Τέλος ορίζεται ότι οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές 
οφείλ,ουν αμέσως να ανακοινώσουν τηλεγραφικούς στο Υ
πουργείο Εσωτερικών το συνολικό αριθμό των εκλ,ογεων 
που ψήφισαν στα εκλογικά τμήματα της περιφέρειας τους. 
(Από τον αριθμό α >τό θα εξαρτηθεί και ο αριθμός των ot- 
δικο') ν εφορευτ» ώ > επιτροπών που θα συγκροτηθούν στο 
Εφετείο Αθηνών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο επό
μενό άρθρο).

Άρθρο 12.
Ορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία αποσφράγισης των 

εκλ,ογικών φακέλων και η διαλογή των ψηφοδελτίων.
Προβλέπεται η συγκρότηση στο Εφετείο Αθηνών Κεντρι

κής Εφορευτικής Επιτροπής για την εποπτεία του έργου 
της αποσφράγισης των φακέλων και της διαλογής των 
ψηφοδελτίων και την έκδοση του ολικού αποτελέσματος της 
ψηφοφορίας τουν ελλήνων του ψήφισαν στο εξωτερικό, που 
αποτελείται από ένα πρόεδρο εφετών, ως πρόεδρο και τέσ
σερις εφέτες ή αντεισαγγελείς εφετών του ίδιου εφετείου, 
ως μέλη. Η επιτροπή συγκρατείται με απόφαση του προϊστα
μένου Εφετείου Αθηνών.

Προβλέπεται η συγκρότηση από τον προϊστάμενο του 
Εφετείου Αθηνών ειδικών εφορευτικών επιτροπών από 
δικαστικούς ή εισαγγελικούς λειτουργούς και δικαστικούς 
υπαλλήλους που έχουν ως έργο την αποσφράγιση των εκλο
γικών σάκκων και των φακέλ.ων, την επαλήθευσή αν κάθε 
εκλογέας που ψήφιση είναι γραμμένος στούς εκλ.ογικους 
·'~—/> λ-.ι-,η- -,γ,ι ζ-η διαλονώ των Ίττιοοδελτίων για όλα τα



εκλογικά τμήματα της περιφέρειας κάθε πρεσβείας και 
προξενείου. Με βάση τα επί μέρους αυτά αποτελέσματα, 
εκδίδεται από την Κεντρική εφορευτική επιτροπή το ολικό 
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό.

Κυρωμένο αντίγραφο του σχετικού πίνακα και της πράξης 
της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής αποστέλλεται απ’ 
αυτήν στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Άρθρο 13.
Ορίζονται τα σχετικά με την ενσωμάτωση των απο

τελεσμάτων της ψηφοφορίας του εςωτερικού στα γενικά 
αποτελέσματα ψηφοφορίας της χώρας, που γίνεται απο την 
Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή του άρθρου 91 του π. δ. 
895/1981, που εδρεύει στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Άρθρο 14.
Ρυθμίζονται θέματα που έχουν σχέση με την προμήθεια 

του υλικού που είναι αναγκαίο για την προπαρασκευή και 
διεξαγωγή της ψηφοφορίας στο εξωτερικό.

Άρθρο 15.
Ρυθμίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με την καταβολή 

αποζημίωσης στους υπαλλήλους των πρεσβευτικών και 
προξενικών αρχών, τους δικαστικούς και εισαγγελικούς 
λειτουργούς, τους'δϊ-· αστικού;4)παλλήλους και τους δημόσιους 
πολιτικούς υπαλλήλους για τη συμμετοχή τους στο εξωτερικό 
και το εσωτερικό της χώρας για την προπαρασκευή και τη 
διενέργεια των εκλογών, καθώς και η καταβολή οδοιπορικών 
εξόδων σ’ όσους απ’ αυτούς μεταβούν στο εξωτερικό για 
τον ίδιο σκοπό.

Ορίζεται ότι η αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα 
καθορίζονται, κατά περίπτωση,' με κοινές αποφάσεις των 
αρμόδιων Υπουργών.

_ __ . Άρθρο 16.
Ορίζεται ότι ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας για την 

εκλογή βουλευτών τόσο για τον ορισμό των πράξεων των 
κρατικών λειτουργών, υπαλλήλων και πολιτών που συνι- 
ττούν πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα, όσο και για τις 
τειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις.

Παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εξωτερικών 
και Εσωτερικών να καθορίζουν με κοινή απόφαση τους κάθε 
λ-επτομέρεια για την εκτέλ.εση tojv διατάξεων του σχεδίου 
του νόμου αυτού.

Επίσης προβλέπεται η ανάλ.ογη εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 1180/81 και του π.δ. 895/1981 για όποιο θέμα δεν 
προβλέπεται ειδική ρύθμιση στα προηγούμενα άρθρα του 
νόυ,ου αυτού.

Άρθρο 18.
Συμπληρώνεται το άρθρο 9 του ν. 1180/1981 με διατάξεις 

που να παρέχουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ως δικα
στικών αντιπροσώπων όλων των κατηγοριών των προσώπων 
που προβλ.έπονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του συμπλ.η- 
ρούμενου αυτού άρθρου και στην περίπτωση που οι εκλογές 
για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοι
νοβούλιο γίνονται ξεχωριστά και όχι ταυτόχρονα με τις 
γενικές βουλ.ευτικές μας εκλογές, ενόψει των νέων πρόσθε
των αναγκών που ανακύπτουν από την ψηφοφορία στο 
εξωτερικό.

Άρθρο 19.
Ορίζεται η χρον Λόγια έναρξης ισχύος του νόμου αυτού.

τ- Ύστερα με τα παραπάνω και με την πεποίθηση ότι το 
σχέδιο νόμου που υποβάλλουμε για την «Άσκηση του εκλο
γικού δικαιώματος κατά τις εκλ.ογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου από τους έλληνες που διαμένουν στο έδαφος 
των λ.οιπών κρατών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό
τητας» πέρα από τους λόγους που προ αναφέραμε συντελεί 
στη διεύρυνση της εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης κατά την 
εκλογή των ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο, παρακαλούμε για την ψήφισή του.

Αθήνα, 20 Φεβρουάριου 1984 
Οι Υπουργοί

Εξωτερικών Εσωτεεικών
I. ΧΑΡΑΑΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΛΓ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ 

Οικονομικών
I. ΠΟΤΤΑΚΗΣ

Άρθρο 17.


