
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου «Τροποποίηση, αντικατάσταση και

συμπλήρωσή διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή
βουλευτών».

77<ιος τη Βουλή των Ελλήνων

Στα πλαίσια ενός πολυκομματικού κοινοβουλευτικό - ου 
στήματος, η κατοχύρωση της λαϊκής κυριαρχίας :ι:ιι η 
διεύρυνση της δημοκρατικής διαδικασίας, προϋποθέτουν ο;·/ 
αναγκαίους όρους, την Ελευθερία στην έκφραση και στην 
πολιτική δράση όλων των Ελλήνων πολιτών και των πολι
τικών κομμάτων.

Η κατοχύρωση των θεμελιωδών αυτών αρχών αποτέλεσαν 
και αποτελούν καθημερινό μέλημα της Κυβέρνησης της 
Αλλαγής, γιατί πάνω απο ο/.α η ελ,ευθερη Λειτουργία των 
κομμάτων, σε μια πο/.υκεντρική δημοκρατική κοινωνία, 
κατοχυρώνει και διευρύνει τις πολ.ιτικες ελευθερίες και στη
ρίζεται στο σεβασμό του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Στην κατεύθυνση αυτή και σύμφωνα πάντα με τις προ
γραμματικές της δηλώσεις η Κυβέρνηση προχώρησε στην 
υλ.οποίηση όλ.ων των εξαγγελιών της με μια σειρά νομοθετι
κών αλλαγών θεσμικού χαρακτήρα, όπως η καθιέρωση δι
καιώματος ψήφου στα 1S χρόνια (νόμος 1224/1981), η 
κατάργηση του σταυρού προτίμησης (νόμος 1303/1982), 
η χρηματοδότηση των κομμάτων (νόμος 1443/84), η_ εξα
σφάλιση της δυνατότητας να ασκούν το εκλογικό τους δι- 

: καίωμα στις Ευρωεκλογές ol μετανάστες, οι φοιτητές του 
εξωτερικού και οι ναυτικοί στους τόπους απασχόλησής τους 
-(νόμος 1427/84) και τέλος με το νόμο 1491/84 καθορίστηκε 
ο τρόπος προβολής των πολιτικών κο· ιμάτων κατά τις προ- 

π εκλογικές περιόδους.
... Η διασφάλιση της απρόσκοπτης και δημοκρατικής έκ
φρασης της λαϊκής κυριαρχίας και η αποτροπή οποιασδήποτε 

/παραχάραξής της από αυθαιρεσίες και αυταρχισμούς απο- 
γτελεί, τέλος, την ολ,οκλ.ήρωση μιας σειράς νομοθετικών και 
άλλων μέτρων, που επιβεβαιώνουν καθημερινά τις δημο- 

’· -κρατικές κατακτήσεις του Λαού μας.
Η καθιέρωση συστήματος απλής αναλογικής ώστε να κατα- 

: γράφεται η λαϊκή βούληση χωρίς παραμορφώσεις και ταυ
τόχρονα να εξασφαλίζεται η πολιτική σταθερότητα, απο
τελεί θεμελιώδη πο/.ιτική επιλ.ογή της Κυβέρ'/ησης καϊ 

.ταυτόχρονα απηχεί σην πολιτική θέληση και αγωνία του 
, ‘Λαού μας. Γιατί μόνο μια διαλεκτική σχέση ανάμεσα στις 

-δύο αυτές αρχές, ανταποκρίνεται στο πνεύμα του πολ,ιτεύ - 
■ματος.
0.j%H διαμόρφωση ενός εκλογικού συστήματος δεν απόκειται 
..στην πλήρη διακριτική ευχέρια του εκλ.ογικού νομοΟέτη,

. διότι το εκλ.ογικό σύστημα δεσμεύεται και από πολλές συν
ταγματικές αρχές όπως της λαϊκής κυριαρχίας, τη; ισότη
τας, σης προσωπικής ελευθερίας, το δίκαιο των κομμάτων, 
όπως τα διαμόρφωσε ο κοινός νομοθέτης κατά την επιταγή 

, .'του Συντάγματος, κι αυτή η συνταγματική αλήθεια ελ.ήφθη 
σοβαρά υπόψη στο προτεινόμενο νομοσχέδιο. Είναι επίσης 

. αλήθεια, ότι η ιστορία του ελληνικού εκλογικού δικαίου 
μας δείχνει ότι η χώρα μας είναι μοναδική στο να μετα
βάλλεται το εκλογικό δίκαιο σε όργανο πολ.ιτικής μάχης 
της εκάστοτε τελευταίας πλειοψηφίας. »· ..

Υπάρχει ανάγκη να πάψει να χνχπχράγεται επιτελούς 
αυτό το αρνητικό φαινόμενο. Δεν είναι δυνατό οι συγκεκρι
μένες κάθε φορά περιστάσεις να προσδιορίζουν, στις βάσεις 
του και λεπτομέρειες του, το εκλ.ογικό σύστημα, ώστε 
αυτό ν’ ανταποκρίνεται στα συγκεκριμένα δεδομένα του 
συσχετισμού σης πολιτικής προσπάθειας. : Είναι γεγονός 
στη διασήρηση η αντικατάσταση ενός εκλ.ογικού συστήματος 
/το σπουδαιότερο ρόλ.ο διαδραματίζουν οι πολ.ιτικές παραδό
σεις και συνθήκες κάθε χώρας και ο ρεαλασμός των πολ.ιτι- 
,κών κομμάτων. . ;; : ·,- -■.·;./ μ , . - . ·

Στη χώρα μας εκτός από τις εκλ.ογές του 1956, οι οττοίες 
διεξήχθησαν με ένα εκλ.ογικό σύστημα, που ήταν (κατά σην'

εισηγητική έκθεση του σχετικού νόμου 3457/55) πλειοψη
φικό με περιορισμένη εκπροσώπηση της μειοψηφίας και 
τις ε:ι/Λ·γές του 1952 που διεξήχθησαν με αμιγές πλειοψη
φικό. ν. υπόλοιπες’ εκλ.ογές από τη λήξη του εμφύλιου πολέ
μου (ελ.ογές 1951, 1958, 1961, 1963, 1934, 1974, 1981)
διεξήχθησαν με συστήματα ενισχυμένης αναλογικής με διά
φορε; παραλλαγές. Σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα συμ-

τ χής των κομμάτων στη δεύτερη ή την τρίτη κατανομή 
εξαρτιόταν από τη συγκέντρωση ορισμένου ποσοστού στην 
οικεία μείζονα εκλογική περιφέρεια ή σ’ όλη τη χώρα.

Σημειωτέον ότι το εκλ.ογοδικείο παγίως δεχόταν ότι 
οι περιορισμοί που θεσπίζονταν κάθε φορά δεν ήταν αντί
θετοι με σην αρχή της ισότητας της ψήφου και ότι το 
Σύνταγμα στέργει και σση διαφοροποίηση «εν λ.ογικώ μέτρω» 
της επίδρασης των ψήφων επί του εκλογικού αποτελέσματος. 
Η συλλ.ογιστική του δικαστηρίου βασιζόταν στο ότι η αρχή 
της ισότητας σης ψήφου δεν είναι απόλυτη και ότι ο συντα
γματικός νομοθέτης καταλείπει στο κοινό την ελευθερία 
να επιλέξει το πιό πρόσφορο και ενδεδειγμένο κατά τις 
περιστάσεις εκλ.ογικό σύστημα εφόσον οι θεσπιζόμενες 
παρεκκλίσεις και περιορισμοί από την αρχή του ισάξιου 
και του ισοδύναμου σης ψήφου δικαιολογούνται από λόγους 
δημόσιου συμφέροντος και δεν οδηγούν στην ανχτροπή της.

Η απαρχή για ση δημιουργία μιας θετικής πολιτικής 
παράδοσης και σση χώρα μας με την καθιέρωση ενός πάγιου 
εκλ.ογικού συστήματος, είναι το. προτεινόμενο νομοσχέδιό.

Λλλά η επιδίωξη αυτή θα αποτελ.ούσε απλή διακήρυξη 
με ευχολ,όγιο περιεχόμενο αν οι διατάξεις που περιλαμβά
νονται στο σχέδιο νόμου δεν κατέτειναν πράγματι στην 
πραγμάτωση του στόχου αυτού, αν το εκλ.ογικό σύστημα 
που προτείνεται δεν αποτελούσε συγκερασμό των δύο αρχών 
που ποοαναφέρθηκχν δηλ.. σης αρχής της λαϊκής κυριαρχίας 
και σης αρχής δυνατόσητας σχηματισμού βιώσιμης Κυβέρ
νησης. · : · - ·/

Τούτο προκύπτει με σαφήνεια στις ειδικότερες ρυθμίσεις.
. .- Έτσι στην πρώτη κατανομή εδρών διατηρείται ή προσθή
κη του συν ένα για τον υπολογισμό του εκλ.ογικού μέτρου 
και μ’ αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να εκπροσω
πούνται στη Βουλ.ή και τα μικρά κόμματα. Η δεύτερη 
κατανομή εδρών και η κατανομή των εδρών Επικράτειας 
αποτελεί αντικείμενο ουσιωδών και βαρυσήμαντων διαφο
ροποιήσεων σε σχέση με σην ισχύουσα εκλ,ογική νομοθεσία. 
Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα συμμέτοχης τόσο 
στη δεύτερη κατανομή όσο και στην κατανομή των εδρών 
Επικράτειας όλ.ων ανεξαιρέτως των κομμάτων και των 
συνασπισμών και καταργούνται όλ.οι οι μέχρι τώρα υφιστά
μενοι περιορισμοί.

Η συμμετοχή έτσι όλ.ων των κομμάτων χωρίς κανέναν 
απολ.ύτως περιορισμό οδηγεί και κατασφαλίζει αναντίρρητα 
την συνταγματική αρχή σης ισότητας (ισοδυναμίας) των 
ψήφων όλ.ων των πολιτών, πάγιο αίτημα όλων των δημοκρα
τικών δυνάμεων του τόπου. Αλλά και στην τρίτη κατανομή 
προβλέπεται η συμμετοχή όλων των κομμάτων' και των 
συνασπισμών χωρίς κανέλαν απολ.ύτως περιορισμό, ολοκλη
ρώνοντας έτσι την προσπάθεια, χωρίς μηχανιστικές δεσμεύ
σεις και φραγμούς, για μια αντικειμενική καταγραφή των 
πολιτικών δυνάμεων σης χώρας. Η όλη δομή επίσης του 
προτεινόμενού εκλ.ογικού συστήματος κατατείνει' ώστε να 
μπορεί να σχηματίζεται σταθερή Κυβέρνηση από , κάποιο 
κόμμα το οποίο όμως εξασφαλίζει σημαντική σχετική τζλειο- 
ψηφία, με σην παραχώρηση σ’ αυτό ορισμένων εκ τυχόν 
αδιαθέτων εδρών σης τρίτης κατανομής και με σην προϋπό
θεση ότι στην ελάσσονα περιφέρεια συγκεντρώνει τη σχετική 
πλ.ειοψηφία.

Οι ρυθμίσεις αυτές, όπως ειδικότερα αναλ.ύονται παρα
κάτω, μας δίνουν το δικαίωμα να ισχυριστούμε GTt προτεί
νουμε στην Εθνική Αντιπροσωπεία ένα σύστημα απλ.ης ανα
λογικής, έντιμο και δημοκρατικό, που ανταποκρίνεται στις 
προσδοκίες του Λαού μας και που ικανοποιεί όχι μόνο το 
μόνιμο αίτημα του Λαού μας για πάγίωσή τόυ,'αλλά ταυτότ 
χρονα αποτελεί το συγκερασμό των δύο φαινομενικά αντί-



νομών στίχων, δηλαδή της αντικειμενικής καταγραφής της 
λαϊκής θέλησης ; και της. δυνατότητας σχηματισμού αυτοδύ
ναμης Κυβ'έρνηση'ς αϊτό το πρώτο κόμμα,'το οποίο όμως θα 
εξασφαλίζει υψηλό ποσοστό αποδοχής του από το'εκλογικό 
σώμα. Τέλος, ο.ι ποσοτικές διαφοροποιήσεις του εκλογικού 
μέτρου ανάμεσα στις εκλογικές περιφέρειες, ελαχιστοποιούν
ται με την επικείμενη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της 
Απογραφής του Νομίμου πληθυσμού του 1081.

Ειδικότερα το νομοσχέδιο περιλαμβάνει δύο Κεφάλαια. 
Το πρώτο Κεφάλαιο αναφέρεται στο προτεινόμενο σύστημα 
απλής αναλογικής και περιλαμβάνει τις διατάξεις εκείνες 
που αφορούν στην κατανομή των εδρών των βουλευτών 
Επικράτειας, της πρώτης κατανομής, καθώς και την κατα
νομή των αδιάθετων εδρών της δεύτερης και τρίτης κατα

νομής. ; _ _
" Με το δεύτερο Κεφάλαιο ρυθμίζονται κυρίως θέματα,που 
αναφέρονταί στην εκλογική διαδικασία,- κυρίως δε στο

χεύουν στην κάλυψη υπαρχόντων κενών της εκλογικής νο
μοθεσίας, καθώς και στη βελτίωση ορισμένων διατάξεων 
διαδικαστικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα οι διατάξεις του νομοσχεδίου περιλαμβάνουν 
τις ακόλουθες ρυθμίσεις :

Με το άρθρο 1, αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του άρ
θρου 3 του πρ. δ. 164/1984 που αφορά στην κατανομή των 
εδρών των βουλευτών Επικράτειας. Με τις νέες διατάξεις 
καταργούνταϊ όλοι οι ισχύοντες περιορισμοί και όλα ανε
ξαιρέτως τα κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων που 
μετέχουν στις εκλογές, συμμετέχουν στην κατανομή των 
εδρών αυτών’. --- . '' '

Με το άρθρο 2, αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του 
άρθρου 88 του πρ. δ. 164/1984 που αφορά στην πρώτη 
κατανομή τών βουλευτικών εδρών με σκοπό τη συμπλή
ρωσή τής/~μέ διατάξεις'που ρυθμίζουν θέματα σχετικά: 
' α) μεΓ την αφαίρεσην έδρας που τυχόν παραχωρήθηκε 
πέρα από τον αριθμό τών βουλευτικών εδρών της εκλογικής 
περιφέρειας,’και β) με*την προσκύρωση της έδρας μονο
εδρικής εκλογικής περιφέρειας σε περίπτωση ισοψηφίας.

- Με το'άρθρο 3, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη δεύ
τερη κατανομή των εδρών. Συγκεκριμένα α) αντικαθίσταται 
η παράγραφος 4 του άρθρου 89 του πρ. δ. 164/1984. Σύμ
φωνα'με τις νέες διατάξεις όλα τα κόμματα και οι συνασπι
σμοί κομμάτων συμμετέχουν στη δεύτερη κατανομή των 
εδρών χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό. Συνεπώς καταρ- 
γοΰνται όλοι οι ισχύοντες μέχρι τώρα ποσοστιαίοι περιορι
σμοί για τη συμμετοχή των κομμάτων ή των συνασπισμών 
στη δεύτερη κατανομή, β)'συμπληρώνεται η παράγραφος 8 
του ίδιου άρθρου με σκοπό να διευκρινιστούν ορισμένες δια
τάξεις και να εναρμονιστούν με αντίστοιχη πρόσφατη νομο
λογία του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου.

γ) Τέλος, καταργούνταϊ οι παράγραφοι 3. 5 και 6 του 
ίδιου άρθρου, ως άνευ αντικειμένου, μετά τις νέες ρυθμί
σεις για τη δεύτερη κατανομή.

Με το άρθρο 4, αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του 
άρθρου 90 του πρ. δ. 164/19S4 που αφορά στην τρίτη 
κατανομή των εδρών. Με τις νέες διατάξεις γίνεται ρύθμιση 
σχετικά με το κόμμα ή συνασπισμό που συγκέντρωσε τη 
σχετική πλειοψηφία σε ολόκληρη την επικράτεια ενώ ταυ
τόχρονα καταργούνταϊ όλοι οι ισχύοντες περιορισμοί για τη 
συμμετοχή των κομμάτων και των συνασπισμών στην τρίτη 
κατανομή των εδρών.

Με το άρθρο 5, αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 1 
του πρ. δ. 164/1984, προκειμένου να τακτοποιηθούν από 
πλευράς ορίων οι εκλογικές περιφέρειες Β' Αθηνών και 
Υπολοίπου Νομού Αττικής, λόγω της μεταβολής των διοι
κητικών ορίων μεταξύ των δήμων Παιανίας (υπόλ. Ν. 
Αττικής) και Αγίας Παρασκευής (Β. Αθηνών) που επήλθε 
με το πρ. δ. 76/1979 (ΦΕΚ 16/30.1.79 τ. Α') και με το 
οποίο η περιοχή Πευκακίων του δήμου Παιανίας προσαρ- 
τήθηκε στο Δήμο Αγίας Παρασκευής.

Με το-άρθρο 6. αντικαθίστανται, οι παράγραφοι 3 και 
5' του άρθρου 2 του πρ. δ. 164/1984, για να διευκρινιστούν 
ορισμένα σημεία αναφορικά με την κατανομή των βουλευ
τικών εδρών μεταξύ των εκλογικών περιφερειών.

Με το άρθρο 7. αντικαθίστανται οι παράγραφοι 2 και 3 
του άρθρου 8 του πρ. δ. 164/1984, το οποίο αφορά τους 
γενικούς · όρους-προϋποθέσεις εγγραφής στους εκλογικούς 
καταλόγους, προκειμένου να εκλείψει εφεξής το μέχρι 
σήμερα υφιστάμενο υπέρ των ανδρών καθεστώς, δηλαδή 
το δικαίωμα εγγραφής τους στους εκλογικούς καταλόγους 
είτε βάσει εγγραφής στο μητρώο αρρένων, είτε βάσει εγγρα
φής στο δημοτολόγιο και να περιοριστεί μόνο στην εγγραφή 
στο δημοτολόγιο, ώστε να έχουμε πλήρη ταύτιση της ιδιό
τητας του δημότη με την ιδιότητα του εκλογέα. Πέρα απ’ 
αυτό το λόγο, η παραπάνω τροποποίηση καθίσταται και 
τυπικά αναγκαία μετά το νόμο 1329/1983 για το νέο οικο
γενειακό δίκαιο και την ισότητα ανδρών και γυναικών, 
σε εφαρμογή της Συνταγματικής διάταξης της παρ. 2 του 
άρθρου 4. " ' ' ' ' ·

Με το άρθρο 8, αντικαθίσταται το υπό στοιχεία α' εδά
φιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του πρ. 8. 164/1984, 
με σκοπό ασήμαντη φραστική προσαρμογή - προσθήκη, 
που αφορά τα επώνυμα των έγγαμων γυναικών.

■ Με το άρθρο 9, αντικαθίσταται το άρθρο 16 του πρ. δ. 
164/1984, προκειμένου πρωτίστως να διευρυνθεί η προ
θεσμία που ορίζεται για τη σύνταξη από τα νομαρχιακά 
γραφεία εκλογικών καταλόγων των διαφόρων καταστάσεων 
για τους νέους εκλογείς κ.λπ., οι οποίες από την αρχή της 
εφαρμογής τους είχαν καταδειχθεί εντελώς ανεπαρκείς.

Παράλληλα το άρθρο αυτό συμπληροθνεται με νέες δια
τάξεις, που παρέχουν τη δυνατότητα της αυτεπάγγελτης 
διαγραφής από τους εκλογικούς καταλόγους εκλεγέων 
που πέθαναν με άλλη ανάλογη αλλά αποτελεσματικώτερη 
διαδικασία απ’ αυτήν που προβλέπεται στο άρθρο 12 του 
ίδιου πρ. δ: 164/1984 ώστε, όπως ελπίζεται, να καταστεί 
δυνατή η εκκαθάριση των εκλογικών καταλόγων από ση
μαντικό αριθμό εκλογέων που κατά καιρούς πέθαναν και 
για διάφορους λόγους δεν διαγράφτηκαν από τους εκλογι
κούς καταλόγους. Ήδη είναι αδύνατο να επιτευχθεί η δια- 
γ'ραφή των εκλογέων αυτών με βάση την ισχύουσα διαδι
κασία και τα στοιχεία του εδαφ. α' της παρ. 1 του ίδιου 
άρθρου 12 του πρ. δ. 164/1984. Επειδή η εφαρμογή των 
νέων αυτών διατάξεων προϋποθέτει τη λήψη ορισμένων, 
διοικητικής φύσης, μέτρων και ανάλογη τεχνική προετοι
μασία απαραίτητη για την επιτυχή εφαρμογή τους, ανατί
θεται μ’ αυτές στον Υπουργό των Εσωτερικών με απόφασή 
του να τις θέτει κάθε φορά σε εφαρμογή και να καθορίζει 
τις αναγκαίες για την εφαρμογή τους /.επτομέρειες.

Με το άρθρο 10, αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του 
άρθρου 17 του πρ. δ. 164/1984, προκειμένου να εναρμονι
στεί η προβλεπόμενη σ’ αυτήν προθεσμία με τις προθε
σμίες του προηγούμενου άρθρου 16, όπως αυτό αντικαθί
σταται με το άρθρο 9 του νομοσχεδίου.

Με το άρθρο 11, συμπληρώνεται το άρθρο 19 του πρ. δ 
164/1984 με σκοπό τη βελ 'ίωση και απλούστευση της 
διαδικασίας παράδοσης των εκλογικών βιβλιαρίων στους 
δικαιούχους εκλογείς για διευκόλυνσή τους.

Με το άρθρο 12, αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του 
άρθρου 20 του πρ. δ. 164/1984, προκειμένου ν’ απλουστευ- 
θεί η διαδικασία της διαγ-ραφής των πολλαπλών εγ-γραφών 
των ίδιων προσώπων που διαπιστώνονται κατά τις εκάστοτε 
κωδικοποιήσεις των εκλογικών καταλόγων από το Υπουρ
γείο Εσωτερικών.

Με το άρθρο 13, αντικαθίσταται το άρθρο 23 του πρ. δ. 
164/84 προκειμέ'. ου ν’ απλουστευθεί η διαδικασία αντι
κατάστασης απολεσθέντος, κα τασ .-ραμένου κ.λ.π. εκλογικού 
βιβλιαρίου. ..

Με το άρθρο 14, αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 2 
του άρθρου 25 του πρ. δ. 164/1984, οι οποίες ρυθμίζουν
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θέματα σχετικά με την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών 
εκτύπωσης εκλογικών κα·’αλόγων, αντιγραφής παραρτη
μάτων αυτών κ.λ.π. με τη συγκρότηση ειδικών συνεργείων 
έκτακτης υπερωριακής απασχόλησης, με αποζημίωση, από 
δημόσιους κ.λ.π. υπαλλήλους, με συ· αρμοδιότη α των .Υ
πουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. Η επανάληψη των 
διατάξεων αυτών καθίσταμαι τυπικά αναγκαία μετά την 
ισχύ του προστάτου νόμου 1505/1984, που αφορά την ανα
διάρθρωση του μισθολογίου του προσωπικού της Δημόσιας 
Διοίκησης κ.τ.λ,. Πέρα απ’ αυτό με τις νέες διατάξεις η 
ρύθμιση των παραπάνω θεμάτων ανατίθεται μόνο στον 
Υπουργό Εσωτερικών, με σκοπό την αντιμετώπιση των 
αντίστοιχων α· αγκών κατά τρόπο απλούστερο και αποτελε
σματικότερο. Άλ.λωστε η ρύθμιση αυτή απαγορεύεσαι και 
από τη σύγχρονη τάση για την απλούστευση των διοικη
τικών διαδικασιών και τον περιορισμό των συναρμοδιοτή- 
των.

Με το άρθρο 15 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 8 και 
10 του άρθρου 27 του πρ.δ. 164/1984, που αφορά τους 
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των δημοσίων υπαλλήλων 
και στρατιωτικών, με σκοπό : α) τη διεύρυνση, πρωτίστους, 
της προβλ-επομέ-ης σιην παράγραφο 8 τριήμερης α- ατρε- 
πττκής προθεσμίας για την αποστολή στο αρμόδιο πρωτο
δικείο για κύρωση των ειδικών εκλογικών καταστάσεων 
από τις Υπηρεσίες και Μονάδες, η οποία έχει καταδειχθεί 
εντελώς ανεπαρκής, με αντίστοιχη περικοπή της προθε
σμίας για την άσκηση ενστάσεων και τη συμπλήρωσή της 
παράλληλα με άλλες αναγκαίες διατάξει': για την πληρό- 
τη-α τών συναφών ρυθμίσεων και β) τη συμπλήρωση της 
παραγράφου 10 με διευκρινιστική διάταξη, σύμφωνα με 
την οποία, μετά την έκδοση των αποφάσεων του Πρωτοδι
κείου, τα εκλ.ογικά βιβλιάρια αυτών που περιληφθήκανε 
στους ειδικούς εκλογικούς κα-αλ,όγους και που επιστρέ- 
φονται στις οικείες Υπηρεσίες και Μονάδες, παραμένουν 
και φυλάσσονται σ’ αυτές με φροντίδα και ευθύνη των 
προϊσταμένων τους, πράγμα βέβαια που στην πράξη γίνεται 
μέχρι, σήμερα. ■

Με το άρθρο 16, αντικαθίσταται - αναδιατυπώνεται το 
άρθρο 38 του πρ. δ. 164/1984, που αφορά την επίλ.υση δια
φωνιών για τη χρήση ονομάτων και εμβλημάτων των κομ
μάτων, με σκοπό τη συμπλήρωσή τους με διατάξεις που να 
προβλ.έπουν για την αναπλήρωση των μελών της επιτροπής 
που αποφασίζει για τις διαφωνίες, για την έδρα και τον 
γραμματέα της και γενικά την καλύτερη και αρτιώτερη 
διατύπωσή του.

•Με το άρθρο 17, αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του 
άρθρου 39 του πρ.δ. 164/1984, που αφορά την κοινο
ποίηση των ονομάτων των ανακηρυχθέντων υποψηφίων, με 
σκοπό την πληρέστερη διατύπωση των οικείων διατάξεων 
και τη διευκρίνηση ορισμένων ασαφειών.

Με το άρθρο 18, συμπληρώνεται το άρθρο 4S του πρ.δ. 
164/1984 με διατάξεις.που παρέχουν στο νομάρχη τη δυνα
τότητα αλλαγής καταστήματος ψηφοφορίας μέχρι και την 
προηγούμενη της ψηφοφορίας ημέρα, εφόσον η αλλαγή 
αυτή υπαγορεύεται από λόγους ανωτέρας βίας.

Με το άρθρο 19, αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 4 του άρθρου 51 του πρ.δ. 164/1984, που 
αφορά τη συγκρότηση των εφορευτικών επιτροπών, με 
σκοπό τη συμπλήρωσή του με διατάξεις που τα προβλ.έπουν 
οτι τα λ.αΐκα μέλη των εφορευτικών επιτροπών πρέπει να 
έχουν ορισμένες στοιχειώδεις γραμματικές γνώσεις (απολυ
τήριο δημοτικού σχολείου τουλάχιστον) και. να μην έχουν 
υπέρ βει το 65ο έτος της ηλ.ικίας τους, ώστε \α είναι σε 
θέση να ανταποκριθούν καλ.ύτερα και αποτελεσματικότερα 
στα καθήκοντά τους.

Με το άρθρο 20, αντικαθίσταται το άρθρο 61 του πρ.δ. 
164/1984, που αφορά το διορισμό των αντιπροσώπων της 
δικαστικής αρχής, το οποίο τροποποιείσαι και συμπληρώ
νεται κατα τρόπο που ν’ ανταποκρί· x"at στις σύγχρονες 
συνθήκες και να εξασφαλ.ίζει την πλήρη κατά το δυνατό

κάλ.υψη των αδυναμιών που μέχρι τώρα έχουν διαπιστωθεί.
.'Με το άρθρο 21, αντικαθιστά άι η 'παράγραφος 5 τού' 

άρθρου 67 του πρ.δ. 164/1984, που αφορά τη χρήση των 
λευκών (μη τυπωμένων) ψηφοδελτίων, με σκοπό τη συμ
πλήρωσή της με διευκρινιστικές δια , άξεις αν αφορικά με 
τα συγκεκριμένα στοιχεία γύρω από το όνομα του ψηφιζο- 
μένου κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων που θα αναγράοει 
ο εκλ.ογέας στην περίπτωση χρήσης λευκού ψηφοδελτίου.

Με το άρθρο 22, αντικαθίσταται το άρθρο 75 του πρ.δ. 
164/1984, που αφορά την προσέλευση των ψηφοφόρων, την· 
α'.αγ;ώριση της 'αυτόνη 'ας αυτών κ.λπ., με σκοπό : α) την 
πληρέστερη και σαφέστερη διατύπωση των συναφών με τη 
διαδικασία αναγώρισης τη; ταυτότητας των εκλ.ογέων 
διατάξεων αυτού, ώστε, με αξύ των άλλ.ων, να εκλείψει και 
η ανάγκη να εκδίδε'αι κάθε φορά, παραμονές εκλ.ογών, 
κανονιστικό Προεδρικό Διάταγμα, με παρεμβολή του Συμ
βουλίου Επικράτειας, με το οποίο ορίζονταν, σε συμπλήρωση 
των διατάξεων του νόμου, τα α·. αγκαία - συγκεκριμένα 
στοιχεία για την αναγνώριση της ταυτότητας των εκλογέων 
και β) την αντιμετώπιση - επίλ.υση του προβλήματος που 
πάντοτε εμφανιζόταν στις προηγούμενες εκλογές για τους 
άνδρες των φρουρών των εκλογικών τμημάτων, οι οποίοι 
με τον ισχύοντα περιορισμό δεν μπορούσαν να ψηφίσουν 
αν δεν ήσαν γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλό- ~ 
γους της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία υπαγόταν το 
εκλογικό τμήμα, του οποίου αποτελούσαν την φρουρά.
Ο περιορισμός αυτός εξαλείφεται με τη νέα διάταξη στην 
παράγραφο 6 του αντικαθιστώμενου άρθρου και κατ’ αυτό · 
τον τρόπο διευκολύνονται και οι Διοικήσεις των Στρατιωτι- . 
κών Μονάδων στη ρύθμιση του θέματος των φρουρών των 
εκλογικών τμημάτων και τη'μετακίνηση αυτών. Παρόμοια 
μέριμνα λαμβάνεται με την παρ. 8 του νέου άρθρου καί για 
το λ.οιπό στρατιωτικό προσωπικό που διατίθεται για τις ' 
ανάγκες των εκλογών, όπως οι στρατιωτικοί επόπτες και ' 
οι βοηθοί τους,’καθώς και για τους άνδρες μετακινουμένων 
για υπηρεσιακούς λόγους στρατιωτικών τμημάτων.

Με το άρθρο 23, συμπληρώνεται το άρθρο 76 του πρ.δ. 
164/1984 με διατάξεις που προβλέπουν την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας της ψηφοφορίας με την καταχώριση σχε
τικής βεβαίωσης της εφορευτικής επιτροπής στον ειδικό για 
τον σκοπό αυτό χώρο του εκλ,ογικού βιβλιαρίου του ψηφο
φόρου.

Με το άρθρο 24. αντικαθίσταται το άρθρο 91 του πρ.δ. 
164/1984, που αφορά την Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή, 
με σκοπό την καλ.ύτερη και αρτιώτερη διατύπωσή του και 
τη συμπλήρωσή του με διατάξεις που αφορούν τη γραμ
ματειακή εξυπηρέτηση της Επιτροπής και την κατάρτιση 
απ’ αυτήν και την αποστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
του γενικού οριστικού πίνακα των αποτελ.εσματων των 
εκλ.ογών, που αν και μέχρι τώρα δεν προβλεπόταν, στην 
πράξη γινόταν.

Με το άρθρο 25, αντικαθίσταται το άρθρο 96 του πρ.δ. · 
164/1984, το οποίο ρυθμίζει θέματα σχετικά με την απα
γόρευση χορήγησης κατά την προεκλ.ογική περίοδο κανό- 
νικών αδειών στους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους και 
στρατιωτικούς, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των διατάξεων .. 
αυτών και την κάλυψη σχετικών με τα ίδια θέματα κενών.,'. 
Ειδικότερα με τις νέες διατάξεις :

α) Καλύπτεται το κενό που υπάρχει και συνέπεια του . 
οποίου ανέκυπταν θέματα για το αν στις απαγορευτικές 
αυτές διατάξεις περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ. 
και των Ο.Τ.Α. ~

β) Απλ.ουστεύεται η διαδικασία χορήγησης σε εξαιρετι-. 
κές περιπτώσεις κανονικών αδειών σε πολιτικούς δημοσίους. . 
υπαλλήλους και στρατιο)τικούς μέσα στην προεκλογική 
περίοδο............. ..... .

γ) Λαμβάνεται πρόνοια για τη διευκόλυνση των υπαλ- ' 
λήλων Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους οποίους δεν ' 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 του ίδιου Π.Δ. '· 
164/1984 (ψηφοφορία στον τόπο όπου υπηρετούν βάσει '/-
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ειδικών εκλογικών καταλόγων) για τη μετάβασή τους 
στους τόπους εγγραφής τους στους εκλογικούς καταλόγους, 
για άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος και

β) Ανάλογη πρόνοια λαμβάνεται για το προσωπικό 
με σχέση ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. 
και των Ό.Τ.Α., το προσωπικό των Οργανισμών και Επι
χειρήσεων του δημόσιου τομέα και. τέλος για το προσωπικό 
των ιδιωτικών επιχειρήσεων, -

Με το άρθρο 26, αντικαθίσταται το άρθρο 99 του πρ.δ. 
164/1984, που αφορά τις αποζημιώσεις και τα οδοιπορικά 
έξοδα .των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κ.λπ. με 
σκοπό ορισμένες φραστικές συμπληρώσεις. Πέρα απ’ αυτές, 
με. τις. νέες διατάξεις η ρύθμιση των συναφών θεμάτων 
ανατίθεται μόνο στον Υπουργό των Εσωτερικών, με σκοπό 
την αντιμετώπιση κατά τρόπο απλούστερο και ταχύτερο, 
όπως υπαγορεύουν οι .εξαιρετικές και έκτακτες συνθήκες 
και περιστάσεις της προεκλογικής περιόδου, των αντίστοι
χων αναγκών. Άλλωστε η ρύθμιση αυτή υπαγορεύεται 
και από τη σύγχρονη τάση της απλούστευσης των διαδι
κασιών και του περιορισμού των συναρμοδιοτήτων.

Με το άρθρο 27, αντικαθίστανται :
α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 100 του πρ.δ. 164/1984 

που αφορά πειθαρχικές κυρώσεις, με σκοπό τον εναρμο- 
νισμό των. διατάξεων αυτής προς την παράγραφο 5 του 
άρθρου 102~ του Συντάγματος σύμφωνα μ.ε την οποία η 
πειθαρχική ποινή της αργίας σε αιρετά όργανα της τοπικής 
αυτοδιοίκησης απαγγέλλεται μόνο μετά από σύμφωνη 
γνώμη συμβουλίου, που κατά πλειοψηφία αποτελείται από 
τακτικούς δικαστές. Για το συμβούλιο αυτό πρόβλεψε ο 
νόμος 1S0/1975 στο άρθρο 11 αυτού.
~.·β) Η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου 100 του πρ.δ. 
164/1984,. με σκοπό την αναπροσαρμογή των οριζόμενων 
σ’ αυτή χρηματικών ορίων της ποινής του προστίμου.

. Με το άρθρο 28, αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του 
άρθρου 102 του πρ.δ, 164/1984, στο οποίο περιέχονται 
γενικές ποινικές διατάξεις, με σκοπό προσήκουσα προσαρ
μογή στα αναφερόμενα. στην παράγραφο αυτή άρθρα του 
Ποινικού Κώδικα, οι διατάξεις των οποίων, κατά την πρό
θεση'του εκλογικού νομοθέτη, δεν εφαρμόζονται στα εκλο
γικά αδικήματα. ·

Συγκεκριμένα απαλείφεται το άρθρο 105 του Π.Κ. 
το οποίο αναφέρεται στην υπό όρο απόλυση, δηλαδή σε 
δικαίωμα του κρατούμενου το οποίο κανείς δεν στερείται, 
γιατί αντίθετη ρύθμιση θ’ αποτελούσε υπέρμετρο αυστηρό 
κολασμό, ο οποίος ούτε σε βαρύτατα εγκλήματα συναντάται» 
Στη θέση αυτού του άρθρου. 105 του . Π.Κ. προστίθεται 
το άρθρο 82 του ίδιου Π.Κ.,' το οποίο αναφέρεται στη 
μετατροπή των ποινών της ελευθερίας της οποίας μετα-

ο αυστηρότερος κο/.ασμος ορισμένων αςιοποινων πράεεων
Με το άρθρο 29, αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του 

άρθρου 10S του πρ.δ. 164/1984, που αφορά τα ειδικά 
εκλογικά αδικήματα εκλογέων, με σκοπό τον εκσυγχρονι
σμό και τη βελτίωση των διατάξεων αυτής. Ειδικότερα 
με τις νέες για τις διοικητικές κυρώσεις διατάξεις :

α) Απαλείφεται από τις συνέπειες σε βάρος του εκλογέα 
που αδικαιολόγητα δεν επιδιώκει την εγγραφή του στους 
εκλογικούς καταλόγους ή δεν ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, 
η στέρηση της προστασίας και των ευεργετημάτων που 
παρέχονται από το ενοικιοστάσιο και άλλους ειδικούς νόμους, 
καθώς και η στέρηση νέου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, 
για το λογο ότι οι συνέπειες αυτές έχουν καταστεί σήμερα 
ανεδαφικές.

β) Καλύπτεται το κενό που υφίσταται και που μέχρι 
τώρα αντιμετωπίζεται με βάση παλαιά του έτους 1963 
γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με τις προϋποθέσεις 
εφαρμογής από τη Διοίκηση των διατάξεων της παραγρά
φου αυτής γύρω, από τις διοικητικές κυρώσεις.

•Με το άρθρο 30, αντικαθίσταται το άρθρο 113 του πρ.δ. 
164/1984, που αφορά το αρμόδιο δικαστήριο για την εκ
δίκαση των εκλογικών αδικημάτιυν, με σκοπό προσήκουσα, 
προσαρμογή στ’ αναφερόμενα σ’ αυτό άρθρα της Νομοθε
σίας «περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος», οι διατάξεις 
των οποίων, κατά την πρόθεση του εκλογικού νομοθέτη, 
δεν εφαρμόζονται στα εκλογικά αδικήματα.

Με το άρθρο 31, αντικαθίσταται το άρθρο 123 του πρ.δ. 
164/1984, που ρυθμίζει θέματα σχετικά μχ τις ειδικές 
εκλογικές αποζημιώσεις. Πρωτίστως η επανάληψη των 
διατάξεων αυτών καθίσταται τυπικά αναγκαία μετά την 
ισχύ του πρόσφατου νόμου 1505/1984, που αφορά την 
αναδιάρθρωση του μισθολογίου του προσωπικού της Δημό-.- 
σιας Διοίκησης κ_λπ. Επιπροσθέτως συντρέχει ανάγκη γιοι 
την αναδιατύπωσή τους πληρέστερα και κατά τρόπο που.· 
να καλύπτουν όλες τις συναφείς ανάγκες.

Π έρα απ’ αυτούς τους λόγους, με τις νέες διατάξεις η 
ρύθμιση των συναφών θεμάτων ανατίθεται μόνο στον 
Υπουργό των Εσωτερικών, με σι οπό την αντιμετώπιση 
των αντίστοιχων αναγκών κατά τρόπο απλούστερο και 
ταχύτερο, όπως υπαγορεύουν οι εξαιρετικές και έκτακτες 
συνθήκες και περιστάσεις της προεκλογικής περιόδου. Αλ
λωστε η ρύθμιση αυτή υπαγορεύεται και από τη σύγχρονη; 
τάση της απλούστευσης των διαδικασιών και του. περιορι-,. 
σμού των συναρμοδιοτήτων. · ;

Με το άρθρο 32, αυξάνονται πρωτίστως οι θέσεις των- 
υφισταμένων Κλάδων προσωπικού μηχανογράφησης της- 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, ως-
r * Τ " ’ · ι , V :4ης : . .

α) Κατά τρεις (3) οι θέσεις του Κλ.άδου ΑΤ8 Αναλυτών.. 
Συστημάτων και Προγραμματιστών Η/Υ (από 4 γίνονται

β) Κατά τριάντα (30) οι θέσεις του Κλάδου ΜΕ11 Χει
ριστών .Μηχανών Προετοιμασίας Στοιχείων Η/Υ (από 42 
γίνονται 72) και.

γ) Κατά τρεις (3) οι θέσεις του Κλάδου ΜΕ16 Χειρι
στών Η/Υ (από 8 γίνονται 11).

Την αύξηση των παραπάνω θέσεων υπαγορεύουν υφιστά
μενες επιτακτικές ανάγκες για την ενίσχυση και την ανα
νέωση του προσωπικού του .Μηχανογραφικού Κέντρου της 
Δ/νσης Εκλογών, σε τρόπο ώστε το Κέντρο αυτό, το οποίο 
τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει αξιόλογο εξοπλισμό 
(σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα) να μπορέσει να αξιοποιήσει 
αυτό τον εξοπλισμό (διπλοβάρδιες κ.λπ.) και ν’ ανταπο- 
κριθεί πληρέστερα και αποτελεσματικότερα στις αυξημέ
νες ανάγκες του συνεχώς αναπτυσσομχνου τομέα της Μηχα
νογράφησης και πρωτίστως στις ιδιαίτερης σοβαρότητας 
και σπουδαιότητας ανάγκες μηχανογραφικής επεξεργασίας, 
εκτύπωσης και προετοιμασίας γενικά των εκλογικών κατα
λόγων της συγκέντρωσης, επεξεργασίας, μετάδοσης και 
έκδοσης των αποτελεσμάτων βουλευτικών εκλογών και λοι
πών εκδηλώσεων της Λαϊκής ετυμηρογρίας. Για τους ίδιους 
παραπάνω λόγους συνιστώνται με την παράγραφο 2 του 
ίδιου άρθρου δύο (2) νέες θέσεις του Κλάδου ΑΡ3 Προγραμ
ματιστών Η/Υ. Τέλος, με. την παράγραφο 3 του ίδιου 
άρθρου συνιστώνται στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουρ
γείου Εσωτερικών τρεις (3) θέσεις ανειδικεύτων εργατών, 
με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την 
αντιμετώπιση υφιστάμενων και συνεχώς αυξανόμενων πά
γιων αναγκών σε εργατικά χέρια στον ειδικό χώρο της 
Μηχανογράφησης και γενικά στο χώρο των δραστηριοτή
των της. παραπάνω Υπηρεσίας (Δ/νσης Εκλογών).

Με το άρθρο 33, καταργείται το εδάφιο με στοιχείο ι 
της παραγράφου 1 του άρθρου 110 του πρ.δ. 650/19.4 
«περί κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων της Εκλο
γικής Νομοθεσίας», οι διατάξεις του οποίου πρόβλεπαν 
ως ποινικό αδίκημα την πώληση ή διανομή οίνου και οινο
πνευματωδών ποτών σε δημόσια ή ιδιωτικά κέντρα την 
προτεραία ή την ημέρα της ψηφοφορίας. Η κατάργηση των
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διατάξεων αυτών, η οποία εκ παραδρομής δεν προβλέοθηκε 
στο νόμο * »89,19»8 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώ- 
σεως διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και 
της Εκλογικής Νομοθεσίας;», είναι τυπικά αναγκαία, δεδο
μένου ότι με το ίδιο άρθρο 11 αυτού του νόμου, με το οποίο 
χντικχτχστάΟηκε το άρθρο 42 του πρ.δ. 650/1974, κχτχρ- 
γήθηκε μεταξύ το»ν άλλων και η ως αναχρονιστική κριθείσα 
απαγόρευση πώλησης ή διανομής οίνου και οινοπνευματω
δών ποτών κατά την προτεραία και την ημέρα της ψηφο
φορίας. Επομένως, εφόσον σήμερα δεν υφίσταται η απαγό
ρευση αυτή, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να εξαλειφθεί και 
το προβλεπόμενο από τις ανωτέρω διατάξεις αντίστοιχο 
εκλογικό αδίκημα. Μεσολάβησε βέβαια η έκδοση το 1981 
του νεώτερου πρ.δ. κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την 
εκλογή βουλευτών, δηλαδή του 895/1981, χωρίς να περι- 
ληφθούν στο αντίστοιχο άρθρο 110 αυτού οι προς κατάργηση 
διατάξεις για τις οποίες πρόκειται, γιατί προφανώς θεωρή
θηκε ότι αυτές έπαψαν, με τα παραπάνω δεδομένα να 
ισχύουν. Βέβαια οι διατάξεις αυτές δεν περιληφθήκανε και 
στην επόμενη (ισχύουσα) κωδικοποίηση του πρ. δ. 164/ 
.1984. Παρά ταύτα κρίνεται τυπικά αναγκαία μία ρητή 
κατάργηση αυτών των διατάξεων, προς αποφυγή οποιασδή- 
ποτε τυχόν μελλοντικής αμφιβολίας ή αμφισβήτησης.

-Με το άρθρο 34, παρέχεται η δυνατότητα, με Προεδρικό 
Διάταγμα που εκδίδεται μετά από'πρόταση του Υπουργού 
Εσωτερικών, να κωδικοποιηθούν σε ενιαία κείμενο όλες οι 
διατάξεις που ισχύουν για την εκλογή βουλευτών, όπως 
αυτές τροποποιούνται και συμπληρώνονται με το νόμο αυτό.

Τέλος, με το άρθρο 35, ορίζεται ότι η ισχύς των, διατά
ξεων του νόμου αρχίζει από τη ιτυ.οτίΐ'υτή του σι ν Εφη
μερίδα τής Κυβερνήσεως. ν - " ? ■

Επίσης ορίζεται ότι ταυτόχρονα αρχίζει και η ισχύς των 
διατάξεων των άρθρων 1 έως και 15 τού νόμου 1303/1982 
«Κατάργηση του σταυρού προτίμησης' κ.λπ.» καί τούτο 
γιατί οι διατάξεις των άρθρων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 
17 του ίδιου νόμου 1303/1984, αρχίζουν να ισχύουν από τις 
πρώτες προσεχείς γενικές βουλευτικές εκλογές. Πρόκειται 
για αναγκαία τυπική προσαρμογή. "■ · _
, ύ; - Αθήνα, 14 Ιανουάριου 1984

Ot Υπουργοί
τ · Εσωτερικών Δικαιοσύνης
ΑΓ. ΚΟΥΤΣΟ ΓΙΩΡΓΛΣ Γ.-ΑΑΕΞ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ

Οικονομικών
-, .- ; ΓΕΡ. -ΑΡΣΕΝΗΣ · - . - - -;

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
1 ου σχεδίου νόμου «Τροποποίηση, αντικατάσταση και 

συμπλήρωση διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή 
■βουλευτών;).

Με τα άρθρα I έως και 33 του παραπάνω σχεδίου νόμου 
τροποποιούνται και αντικαθίστανται και καταργούνται οι 
παρακάτω διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την εκλο
γή βουλευτών. _ ........ ..........

Α Διατάζεις πού τροποποιούνται και αντικαθίστανται
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

• ·' ■ (Πρ. Δ. 164/1984 : ·.

: Άρθρο 1. .
Εκλογικές Περιφέρειες. ^

3. Οι εκλογικές περιφέρειες νοούνται με τα διοικητικά 
όριά τους που ίσχυχν την 1η Ιουλίου 1978.

.Άρθρο 2. - . ·.·. '
; - · . Αριθμός βουλευτών - Βουλευτικές έδρες. . τ -
3. Μέτρο για τον υπολογισμό του αριθμού των βουλευ

τικών εδρών κάθε. εκλογικής περιφέρειας είναι το πηλίκο

της διαίρεσης του συνολικού αριθμού των δημοτών της 
Επικράτειας, που καθορίζεται στους πίνακες που αναφέ- 
ρονται στην προηγούμενη παράγραφο, δια του συνολικού 
αριθμού των βουλευτικών εδρών, που ορίζεται στην παρά
γραφο 1 του άρθρου αυτού.

5. Οι έδρες που απομένουν αδιάθετες προσθέτονται ανά 
μία μέχρις ότου συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός των εδρών, 
που ορίζεται στην παράγραφο 1. στις εκλογικές περιφέρειες 
που παρουσιάζουν, κατά σειρά, το μεγαλύτερο υπόλοιπο.

Άρθρο 3.
Ψηφοδέλτιο Επικράτειας.

5. Οι βουλευτικές έδρες του άρθρου αυτού κατανέμονται 
στα κόμματα ή τους συνασπισμούς κομμάτων, που παίρ
νουν μέρος στη δεύτερη κατανομή, ανάλογα με το σύνολο 
των έγκυρων ψηφοδελτίων, που αυτά τα κόμματα ή οι συνα
σπισμοί κομμάτων θα πάρουν σ’ ολόκληρη την επικράτεια. ’

6. Η κατανομή των εδρών γίνεται με ειδική απόφαση της
Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής.· Ot έδρες που παίρνει- 
κάθε κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων, καταλαμβάνονται 
από τους υποψήφιους του, σύμφωνα με τη σειρά που .οι; 
υποψήφιοι αυτοί έχουν προταθεί και κνακηρυχΟεί. Για το 
σκοπό αυτό αθροίζεται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελ
τίων που πήραν σ’ ολόκληρη τήν επικράτεια' τα “κόμματα ή οι 
συνασπισμοί κομμάτων, που λαμβάνουν μέρος στη δεύτερη 
κατανομή, και το άθροισμα αυτών διαιρείται με τον αριθμό 
των βουλευτικών εδρούν, που ορίζεται στην παράγραφο 1 
τού άρθρου αυτού, δηλαδή με τον αριθμό 12. Το πηλίκο της’ 
διαίρεσης, παραλείποντας το κλάσμα, αποτελεί το εκλογικά 
μέτρο, με το οποίο διαιρείται η εκλογική δύναμη σ’ ολ.οκληρη 
την επικράτεια καθενός κόμματος ή συνασπισμού .κομμάτων, 
που λαμβάνουν μέρος στη δεύτερη κατανομή. Κάθε κόμμα ή 
συνασπισμός κομμάτων παίρνει τόσες έδρες, όσες φορές το
εκλογικό μέτρο εισέρχεται στην εκλογική του δύναμη στην 
ενιαία περιφέρεια ολόκληρης της επικράτειας. Οι έδρες;, 
που ίσως άπομένουν αδιάθετες, παραχωρούνται στα κόμμα-. 
τα και τους συνασπισμούς, που έχουν το μεγαλύτερο κάτα 
σειρά αχρησιμοποίητο υπόλοιπο εκλογικής δύναμης, ύστερα 
από την παραχώρηση εδρών που έγινε σύμφουνα με' την πα
ρούσα παράγραφο. Σε περίπτωσή που οι υπόλοιποι ψήφοι 
είναι ίσοι σε αριθμό, γίνεται κλήρωση και η έδρα παραχωρεί- ■ 
ται στο κόμμα ή το συνασπισμό που ευνοήθηκε από την 
κλήρωση. · · ■ · >'*··

Άρθρο s! λ
Γενικοί όροι εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους.

2. Οι άνδρες που έχουν τα δικαίωμα του εκλέγειν γρά-, 
φονται στον εκλογικό κατάλογο : α) του δήμου η της κοινοτ. 
τητας στο μητρώο αρρένων του οποίου είναι γραμμένοι, - 
ή β) του δήμου ή της κοινότητας στο δημοτολόγιο του οποίου 
είναι γραμμένοι, σύμφο>να με τις διατάζεις του δημοτικού 
και κοινοτικού κώδικα.

3. Οι γυναίκες που έχουν το δικαίωμα του εκλεγειν
γράφονται στον εκλογικό κατάλογό του δήμου η της κοινο- 
τητας στο δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένες,· σύμ
φωνα με τις διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κω-, 
δικά. ■ ' -*·- Γ · -'·’-.· ··'.··' λ·' .:: '·τ'

Άρθρο 12.
Διαδικασία αυτεπάγγελτης διαγραφής.

α) Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης τις αιτήσεις έκδοσης δελτίων ταυτότητας (καρτελ- 
λες) αυτών που πεθαίνουν και είχαν την ηλικία του εκλογεα 
και τα εκλογικά βιβλιάρια αυτών, ή αν δεν έχουν δελτίο 
ταυτότητας ή εκλογικό βιβλιάριο, τις υπεύθυνες δήλοσεις 
των οικείων τους που υποβλήθηκαν για την έκδοση αδερας 
ταφής. Για την έκδοση άδειαξ ταφής ενός που έχει πεθανεί' 
και είχε την ηλικία του εκλογέα, απαιτείται η παράδοση στην 
αρμόδια αστυνομική αρχή, ή αν δεν υπάρχει τέτοια αρχή 
στο ληξίαρχο, της αστυνομικής ταυτότητάς του και του·
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εκλογικού βιβλιαρίου'του, ή αν δεν υπάρχουν αυτά, υπεύθυνη 
δήλωση του οικείου του που να περιέχει : το ονοματεπώνυμο 
αυτού που πέθανε, το όνομα του πατέρα του,' το ονοματε-' 
πώνυμο του συζύγου, αν πρόκειται για έγγαμη γυναίκα, το 
έτος γέννησής του, το δήμο ή κοινότητα στα μητρώα αφ
ρόνων ή στα δημοτολόγια του οποίου ήταν γραμμένος και το 
δήμο ή την κοινότητα στους εκλογικούς καταλόγους του 
οποίου αυτός ήταν γραμμένος.

--- - ···" -•"'Άρθρο 16.
Καθήκοντα των νομαρχιακών γραφείων. λ

Τα νομαρχιακά γραφεία.των εκλογικών καταλόγων έχουν 
τα εξής καθήκοντα : .......

α) Τηρούν και θέτουν στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου 
σ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου τους οριστικούς εκλογικούς 
καταλόγους των δήμων και κοινοτήτων που υπάγονται στη 
νομαρχία.

β) Παραλαμβάνουν και τηρούν όλες τις αιτήσεις που υπο
βάλλονται ή διαβιβάζονται σ’ αυτά για εγγραφή στους εκλο
γικούς καταλόγους, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 11 του 
παρόντος και τις θέτουν στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου 
σ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

γ) Επισυνάπτουν στις αιτήσεις για την εγγραφή στους 
εκλογικούς' καταλόγους. βιβλιαρίων, από ένα εκλογικό βι
βλιάριο κατάλληλα συμπληρωμένο.’

δ) Συγκεντρώνουν και ταξινομούν κατά δήμο και κοινό
τητα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 12 της κωδικο
ποίησης.

.ε) Παραλαμβάνουν τις αιτήσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 14 και τις ενστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1' 
του άρθρου 13, τις οποίες και κοινοποιούν σύμφωνα με την 
παρ. 3 του ίδιου άρθρου. ' .. - ... ;. >

στ) Από την 1η έως την 4η Απριλίου συντάσσουν αλφα
βητικές καταστάσεις σε τρία αντίτυπα κατά δήμους ή κοινό- 
^ε?.· . · '·· ", ;

άα) Όλων των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί και δια -. 
βιβαστεί σ’ αυτά έως τις 31 Μαρτίου για εγγραφή στους 
εκλογικούς καταλόγους. Στις καταστάσεις αυτές αναγρά
φονται·:, το επώνυμο, το όνομα, το όνομα του πατέρα, το 
όνομα του συζύγου αν πρόκειται για έγγαμη γυναίκα, το 
έτος γέννησης, το επάγγελμα, ο αριθμός μητρώου ή δημο
τολογίου και η διεύθυνση κατοικίας (δήμος ή κοινότητα ή 
συνοικισμός, οδός και αριθμός).' ’

ββ) Όσων πρέπει να διαγραφούν από τους εκλογικούς 
καταλόγους με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 
12, που διαβιβάστηκαν σ’ αυτά ιος τις 31 Μαρτίου. Αυτοί 
που διαγράφονται, ειδοποιούνται για την διαγραφή τους 
ταχυδρομικώς. Ένα αντίγραφο αυτών των καταστάσεων 
στέλνουν στο δήμο ή την κοινότητα, και άλλο εκθέτουν στο 
νομαρχιακό κατάστημα από τις 5 μέχρι τις 20 Απριλίου.

ζ) Λπό τις 21 έιυς τις 30 Απριλίου διαβιβάζουν στον 
Ιΐρόεδρο του αρμόδιου Πρωτοδικείου, όλα όσα ορίζονται 
με τα αλφαβητικά στοιχεία β - ε του παρόντος άρθρου, μαζί 
με όλα τα δικαιολογητικά, τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στο προηγούμενο εδάφιο, τις ενστάσεις που αναφέρονται στο 
επόμενο άρθρο και τις τυχόν εναντίον αυτών αντιρρήσεις.

Άρθρο 17.
Υποβολή ενστάσεων.

ϊ. Από τις 3 έως τις 20 Απριλίου κάθε εκλογέας ή αντι
πρόσωπός αναγνωρισμένου κόμματος, σύμφωνα με τον κα
νονισμό της Βουλής, έχει το δικαίωμα να υποβάλει στο νο- 
ιαρχιακό γραφείο ένσταση κατά της εγγραφής προσώπου σε 
ιάποια από τις καταστάσεις του άρθρου 16 στοιχείο στ' που 
τυντάχτηκαν απ’ αυτό το γραφείο.

Άρθρο 20.
Κωδικοποίηση και εκτύπωση εκλογικών καταλόγων.

2. Αν διαπιστωθεί κατά την κωδικοποίηση της προηγού-
■ϊ’>ν.. Κώ :;.ά- . -

μενης'παραγράφου, ότι το ίδιό πρόσωπο είναΟ περισσότερες 
από μία φορά γραμμένο στους εκλογικούς καταλόγους, το 
Υπουργείο των Εσωτερικών κάνει αυτό γνωστό με έγγραφό 
του στον Πρόεδρο του οικείου πρωτοδικείου/ Αυτός, αφού’ 
πειστεί για την πολλαπλή- εγγραφή του ίδιου προσώπου,· 
επικυρώνει με πράξη του την τελευταία χρονολογικά εγγρα-' 
φή του και διατάζει τη διαγραφή του από τους υπόλοιπους· 
εκλογικούς καταλόγους. - ·· . : -

.· Άρθρο 23. '
Αντικατάσταση απολεσθέντος ή καταστραμμένου εκλογικού 

βιβλιαρίου. ......
1. Στην περίπτωση που ο εκλογέας έχει χάσει το εκλο

γικό του βιβλιάριο, μπορεί να ζητήσει την έκδοση νέου από 
τον πρόεδρο των πρωτοδικών, παρουσιαζόμενος ο ίδιος με το 
δελτίο ταυτότητας και δύο πρόσφατες φωτογραφίες. Η 
αίτησή πρέπει να περιέχει το επώνυμο, το όνομα, το όνομα 
του πατέρα, το έτος γέννησης, το επάγγελμα, το δήμο ή την 
κοινότητα και την ενορία, όπου εκδόθηκε το βιβλιάριο, τη 
διεύθυνση της κατοικίας του και τις συνθήκες κάτω από τις 
οποίες χάθηκε αυτό. Περίληψη της αίτησης τοιχοκολλάται 
στο γραφείο του πρωτοδικείου..

2., Κάθε εκλογέας μπορεί να υποβάλει στον πρόεδρο πρω
τοδικών ένσταση κατά της αίτησης, μέσα σε οχτώ μέρες από 
την τοιχοκόλληση, που ορίζεται στην προηγούμενη παρά
γραφο.

3. Ο αϊτών βεβαιώνει και με όρκο την απώλεια στον 
πρόεδρο πρωτοδικών, ο οποίος μπορεί να αξιώσει την προσα
γωγή και άλλων αποδείξεων και μαρτύρων.

4. Αφού περάσει η προθεσμία που αναφέρεται στη δεύ
τερη παράγραφο, ο πρόεδρος πρωτοδικών αποφαίνεται κατά 
την κρίση του για την έκδοση ή όχι νέου βιβλιαρίου. Στην 
πρώτη περίπτωση εκδίδει και χορηγεί στον αιτούντα νέο 
εκλογικό βιβλιάριο.

5. Επίσης ο πρόεδρος πρωτοδικών μπορεί να χορηγήσει νέο 
βιβλιάριο, εφόσον ο εκλογέας το ζητήσει, και εφόσον κρίνει 
ότι το παλιό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένεκα φθοράς 
ή άλλης εύλογης αιτίας.

6. Επίσης ο πρόεδρς πρωτοδικών μπορεί να χορηγήσει 
εκλογικό βιβλιάριο ύστερα από αίτηση του εκλογέα, εφόσον 
είναι βεβαιωμένο, ότι το βιβλιάριο δεν του παραδόθηκε γιατί 
χάθηκε στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία.

Άρθρο 25.
Αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών εκτύπωσης κ.τ.λ. 

εκλογικών καταλόγων.
1. Για να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες εκτύπωσης 

εκλογικών καταλόγων, αντιγραφής παραρτημάτων τους και 
λοιπών σχετικών εργασιών, είναι δυνατό να συγκροτούνται 
ειδικά συνεργεία από δημόσιους διοικητικούς, δικαστικούς 
και δημοτικούς ή κοινοτικούς υπαλλήλους, με καταβολή 
ειδικής αποζημίωσης, που καθορίζεται με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, κατά παρέκ- 
κλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη.

2. Η συγκρότηση των συνεργείων που αναφέρονται στην 
προηγούμενη παράγραφο και ο τρόπος καταβολής της απο
ζημίωσης, ορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουρ
γών Εσωτερικών και Οικονομικών. Για την εκτέλεση των 
εργασιών, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, 
είναι δυνατό να εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών η 
χρησιμοποίηση και ιδιωτών, με καταβολή ειδικής αποζημίω
σης που καθορίζεται με κοινή απόφαση των ίδιων, όπως 
παραπάνω Υπουργών.

Άρθρο 27.
Περιεχόμενο και κατάρτιση ειδικών εκλογικών καταλόγων.

S. Με την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών η ενη
μέρωση των καταστάσεων διακόπτεται. Αυτές υπογράφονται 
από τους προϊσταμένους και τους διοικητές και αντίγραφα 
αυτών με τα συνημμένα σ’ αυτές δικαιολογητικά διαβιβά
ζονται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριών ημερών από
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την ημέρα ττροκήρυξης των βουλευτικό)·; εκλογών, στον πρόε
δρο πρωτοδικόιν "της οικείας εκλογική; περιφέρειας.

Αυτός τις εκθέτει στο κατάστημα του πρωτοδικείου επί 
πέντε μέρες..Κάθε εκλογέας ή αντιπρόσωπος αναγνωρισμένου 
κόμματος σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, έχει το 
δικαίωμα, στο διάστημα των πέντε αυτών ημερών, ν’ ασκή
σει ένσταση κατά της εγγραφής κάθε προσώπου, που έχει 
συμπεριληφΟεί στις καταστάσεις αυτές κατά παράβαση των 
διατάξεων του παρόντος. Για τις ενστάσεις αυτές εφαρμό
ζεται η παρ. 2 του άρθρου 13.

Αφού περάσει η προθεσμία αυτή των πέντε ημερών, ο 
πρόεδρος πρωτοδικών ορίζει με πράξη του ημέρα και ώρα 
εκδίκασης των ενστάσεων ενώπιον του πρωτοδικείου.

10. Ύστερα από την έκδοση των αποφάσεων του πρω
τοδικείου, τα εκλογικά βιβλιάρια επιστρέφονται στις οικείες 
υπηρεσίες ή μονάδες, που, μετά τη διενέργεια των βουλευ
τικών εκλογών, συνεχίζουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου αυτού, την τήρηση των καταστάσεων που προβλέ- 
πονται στο ίδιο άρθρο.

................. Άρθρο 38. . ·■ ’,··... ·· ■· ·
Διαφωνία για την χρήση ονόματος ή εμβλήματος (Κομμάτων).

1. Σε περίπτωση διαφωνίας για τη χρήση ονόματος και 
εμβλήματος αποφασίζει επιτροπή, που την αποτελούν ο 
Πρόεδρος, ό Εισαγγ'ελέα.ς και ο αρχαιότερος Αντιπρόεδρος 
του Άρειου Πάγου και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εκλο
γών του Υπουργείου Εσιυτερικών. -

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ως δικαιούχο το κόμμα που και 
πρωτύτερα κατά κοινή αντίληψη τα χρησιμοποιούσε. " '

■ ' 2. Η ίδια επιτροπή αποφασίζει σε περίπτωση διαφωνίας 
για την ιδιότητα του αρχηγού του κόμματος ή της διευθύ- 
νουσας επιτροπής αυτού. . , ηοη:; . .·-. .·.-

ΙΌ Άοθρο 39.
Κοινοποίηση ονομάτων ανακηρυχθέντών - υποψηφίων.
1. Το αρμόδιο δικαστήριο κοινοποιεί αμέσως στον οικείο 

'νομάρχη τις αποφάσεις του για τις ανακηρύξεις. Κάθε νομάρ
χης γνωστοποιεί με προκήρυξη στην περιφέρεια του νομού 
τους υποψήφιους που ανακηρύχτηκαν με τα στοιχεία που 
•περιέχει η απόφαση. Τα ονόματα των υποψηφίων κάθε συν
δυασμού αναγράφονται στην προκήρυξη με τη σειρά της 
απόφασης. Η προκήρυξη δημοσιεύεται εφόσον αυτό είναι 
δυνατόν, οπωσδήποτε όμως τοιχοκολλάται στα δημοσιότερα 
•μέρη όλ.ων των δήμων και κοινοτήτων κάθε νομού με τη 
φροντίδα των δημοτικών και κοινοτικών αρχών.

Άρθρο 51.
Διορισμός Εφορευτικών Επιτροπών.

4. Μέσα στην πιο πάνω προθεσμία το αρμόδιο δικαστή
ριο μπορεί με απόφασή του, που παίρνεται σε συμβούλ,ιο, 
και κατά τη δική του κρίση, να διορίζει τα μέλη των εφορευ- 
τικών επιτροπών από τους καταλόγους της προηγούμενης 
παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή μέλη'των εφορευτικών 
επιτροπών ορίζονται αυτοί, που κατά την κρίση του συμβου
λίου πρωτοδικών, παρέχουν στοιχεία επάρκειας γΓ αυτά τα 
καθήκοντα. ' ·' -"

; - ... .. . ·. · '·. Άρθρο 61. ; ' · ' Σ ■
Διορισμός των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των 

... -·'· εφόρων αυτών. · ...
1. Οι έφοροι και οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής 

διορίζονται από το Α' Τμήμα του Άρειου Πάγου’.
2. Έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής 

διορίζονται οι πάρεδροι του Συμβουλίου Επικράτειας, οι 
εφέτες και οι εισαγγελείς εφετων.

3. Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται :■
α) Οι πρωτόδικες και αντεισαγγελείς πρωτοδικών.

; ,β) Οι.πάρεδροι πρωτοδικών και εισαγγελιών πρωτοδικών.

γ) Οι εισηγητές του Συμβουλίου-τής Επικράτειας.
3) Οι πρωτόδικες και οι πάρεδροι- των τακτικών δίοικη- 

.τικών δικαστηρίων. ..... . .. -· . . ■·■■
ε) Οι ειρηνοδίκες και οι πταισματοδίκες.
στ) Οι υπάλληλοι Α' και Β' κατηγοριών με (5ο βαθμό 

και πάνω της γραμματείας του Συμβουλίου της Επικράτειας, 
όλων γενικά των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και 
των εισαγγελιών τους, των τακτικών διοικητικών" πρωτο
δικείων και εφετείων και του Επιτρόπου της Επικράτειας 
επί των τακτικών διοικητικό)·; δικαστηρίων.

ζ) Οι συμβολαιογράφοι.
η) Οι έμμισθοι και άμισθοι υποθηκοφύλακες.
0) Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι της Διοίκησης.
Αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής δεν μπορεί να διο

ριστεί όποιος έχει υπερβεί το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας 
του.

4. Για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγουμένων 
παραγράφων, οι παρακάτω αρχές αποστέλλ.ουν στον Εισαγ
γελέα του Άρειου Πάγου-τα ακόλουθα στοιχεία :

α) Το Υπουργείο Εσωτερικών, δέκα τουλάχιστον ημέ
ρες πριν από την ορισμένη για την ψηφοφορία, πίνακα των 
εκλ,ογικών τμημάτων το.υ Κράτους.

β)-Το Υπουργείο Δικαιοσύνης πίνακες όλων των δίκαστΓ- 
κών λειτουργών, εισηγητών και γενικά δικαστικό)·; υπαλ- 
λ.ήλ,ων της αρμοδιότητάς του, που αναφέρονται στην προη
γούμενη παράγραφο στα στοιχεία από α' έως και η'.

γ) Η Διεύθυνση Δικαστικού του Γενικού Λογιστηρίου 
τ υ Κράτους, πίνακα των δικαστικό)·; αντιπροσώπων της 
Δ οίκησης. τ .

Οι πίνακες β' και γ' αυτής της παραγράφου και οι κατά
λογοι των δικηγόρων της επόμενης παραγράφου,' στέλνονται 
δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη ‘για 
την ψηφοφορία. ' ................. ' -' 'Λ.

5. Εάν δεν φτάνουν τα πρόσωπα της παραγράφου 3 για 
να συμπληρώσουν τους τακτικούς και τους αναπληρωτές 
αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, για τούς οποίους 
γίνεται λόγος στην επόμενη παράγραφο, το Α' Τμήμα του 
Άρειου Πάγου διορίζει για συμπλήρωσή του απαιτούμενου. 
αριθμού - δικηγόρους από τους διορισμένους σ’ όλ.α τα δικα
στήρια του Κράτους. Τους καταλόγους των δικηγόρων απο-, 
στέλ,λ.ουν στον Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου οι πρόεδροι 
των Δικηγορικών Συλλόγων της Χούρας, μέσα στην προ
θεσμία, που ορίζει η παρ. 4 του άρθρου αυτού.

6. Σε κάθε εκλ.ογική περιφέρεια διορίζονται από τα .πρό
σωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 5, αναπλη
ρωτές των τακτικό)ν αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής. 
Οι αναπληρωτές είναι ίσοι με το ένα δέκατο του αριθμού 
των εκλογικών τμημάτων. Αυτοί με παραγγελία του έφο
ρου της περιφέρειας αναπληρό)νουν τους για οποιοδήποτε 
λόγο κωλυόμενους τακτικούς ή τους βοηθούν'στα καθήκοντά 
τους. · -···■■* ···-"- ■

7. Οι εισηγητές του Συμβουλίου Επικράτειας, οι πρωτό
δικες, οι αντεισαγγελείς πρωτοδικών, οι πάρεδρόι πρωτοοι- 
κείων και εισαγγελ.ιών πρωτοδικείων, οι πρωτόδικες και οι 
πάρεδροι των τακτικών διοικητικών πρωτοδικείων διορί
ζονται ως τακτικοί αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικα
στικής αρχής στα μεγαλ.ύτερα εκλογικά τμήματα της περι
φέρειας που υπηρετούν .και κατά προτίμηση στα πλησιέ- 
στερα της έδρας της περιφέρειας και της άμεσης εποπτείας 
των εφόρων.

8. Οι δικαστικοί λ.ειτουργοί της παρ. 2 δεν μπορούν να
διοριστούν ως έφοροι στην εκλογική περιφέρεια από την 
οποία αυτοί οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους κατάγονται. .-

. 9. Οι δικηγόροι και συμβολαιογράφοι δεν μπορούν να 
διοριστούν ως τακτικοί ή αναπληρωτές αντιπρόσωποι της 
δικαστικής αρχής, ούτε στην εκλογική περιφέρεια από την 
οποία αυτοί οι ίδιοι ή οι σύζυγοι τους κατάγονται ούτε στην 
εκλογική περιφέρει::, στην οποία περιλαμβάνεται ολικά ή 
μερικά το πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ασκούν 
τα καθήκοντά τους. - ; .... . ί- · . --.-;επ
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ιό. Οι έφορο·, y.xi οι τακτικοί ή αναπληρωτές αντιπρό
σωποί -της δικαστικής αρχής ειδοποιούνται για το διορισμό 
τους από τον Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου και είναι υπο
χρεωμένοι να βρίσκονται στον τόπο του διορισμού τους τη 
δέύρερη ημέρα πριν από την ορισμένη για την ψηφοφορία. 
Μόλις φτάσουν, ειδοποιούν τον εισαγγελέα της περιφέρειας 
τους για την άφιξή τους.. ·.

*·: ■ ~ ~ Ί ’Αρθρο 67
Λευκά ψηφοδέλτια.

5. Στο λευκό ψηφοδέλτιο ο εκλογέας γράφει ο ίδιος το 
όνομα του συνδυασμού ή-του μεμονωμένου υποψηφίου της 
προτίμησής του. ; .·-.·.·■ ,~

-- .λ ·'■ ■ - - ·/>- 'Άρθρο 75
•,ί,.νι·.· Προσέλευση ψηφοφόρων.

1. Οι. εκλογείς προσέρχονται στην αίθουσα ψηφοφορίας 
_ανά πέντε και παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή, 
που αναγνωρίζει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την 
εγγραφή, τους στον εκλογικό κατάλογο.

,2. Η εφορευτική επιτροπή σε κανένα δεν μπορεί να επι
τρέψει να ψηφίσει, εάν δεν προσκομίσει το εκλογικό του 
βιβλιάριο ταυτότητας--' τ γ .·.·;·

_ 3.' Εάν μετά τη βεβαίωση της ταυτότητας του εκλογέα 
και της εγγραφής του στον εκλογικό κατάλογο, είναι ολο- 
φάνερο πως αυτός είναι ανήλικος ή εάν είναι γνωστό ότι 
έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν, η επιτροπή οφείλει 
να' τον δεχτεί να ψηφίσει," αφού όμως του υπενθυμίσει τις 
ποινές, που προβλέπει ο νόμος.

Άψ4. Οι εκλέγεις της παρ,.,1 του άρθρου 27, προσέρχονται 
" στο εκλ.ογικότμήμα .ατομικά — χωρίς να είναι συντεταγμένοι 
"και χωρίς όποιαδήποτέ συνοδεία — και ψηφίζουν με βάση την 
εγγραφή τους.στον ειδικό εκλ.ογικό κατάλογο του άρθρου 27, 
με τηνΆπίδέιξη τόυ αστυνομικού δελτίου ταυτότητας. Ay 

Vivai στρατιωτικοί δείχνουν το ατομικό τους βιβλιάριο ή, 
αν δεν έχουν τέτοιο βιβλιάριο, την στρατιωτική τους ταυτό
τητά. Ο πρόεδρός τής εφορευτικής επιτροπής ή αυτός που 
διευθύνει τα έργά της, σφραγίζει την ταυτότητα και βεβαιώ
νει' με. ‘την'υπογραφή ’τόυ σ’ αυτήν ότι ο εκλ.ογέας αυτός 
ψήφισε. Άν 'πρόκειται, γιά νέες ταυτότητες (μέσα σε ζελα- 
τίνα) “ο πρόεδρος προβαίνει στη διάτρηση αυτών, σύμφωνα 
(is"αυτά που καθορίζονται με απόφαση του Γπουργού των 
Εσωτερικών.’ " ' "λ '·
-v.5-.t Qi άνδρες της φρουράς του άρθρου 47 ψηφίζουν μόνο·/ 
εφόσον είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλ.όγους ή στους 
ειδικούς εκλ.ογικούς καταλ.όγους του άρθρου 27 της περιφέ
ρειας .που επικυρώθηκαν απο το πρωτοδικείο. Η ψηφοφορία 
γίνεται με ονομαστικές καταστάσεις, που συντάσσονται και 
.υπογράφονται από τον διοικητή της μονάδας στην οποία 
υπάγονται, ο οποίος βεβαιώνει υπεύθυνα πάνω σ’ αυτές ότι 
αυτοί που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις αυτές είναι 
και γραμμένοι στους παραπάνω εκλ.ογικούς καταλ.όγους. 
Ot καταστάσεις αυτές ' στέλ.νονται απευθείας στον πρόεδρο 
της εφορευτικής επιτροπής του οικείου εκλογικού τμήματος 
με τον επικεφαλής της φρουράς.

: 5: Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή αυτός που 
διευθύνει-τα έργα της βεβαιώνει με πρακτικό ότι αυτοί, που 
ψήφισαν στο τμήμα ως άνδρες της φρουράς του. αποτελ,έσανε 
πραγματικά τη φρουρά του.

Άρθρο 88
Πρώτη κατανομή εδρών.

4. Για το σκοπό αυτό διαιρείται το σύνολ.ο tojv έγκυρων 
ψηφοδελτίων της εκλογικής'περιφέρειας, με τον αριθμό των 
εδρών" αυτής αυξημένο κατά ένα. Το πηλίκο της διαίρεσης, 
παραλ.είποντας το κλάσμα. αποτελεί το εκλογικό μέτρο, με το 
οποίο διαιρείται ή "εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού, δηλα
δή" τό σύνολ.ο των υπέρ αυτού έγκυρων ’ψηφοδελτίων στην 
περιφέρεια, κ::ι λαμβάνει κάθε συνδυασμός τόσες έδρες όσες

φορές το εκλ.ογικό μέτρο περιέχεται στην εκογική του δύνα
μη.

Σε εκλογική περιφέρεια που εκλ.έγει ένα μόνο βουλ.ευτή η 
έδρα παραχωρείται στο κόμμα ή στό συνασπισμό κομμάτων 
που έλ αβε τη σχετική πλ.ποψηφία.

Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε ψήφους ίσους ή περισ
σότερους από το εκλ.ογικό μέτρο καταλαμβάνει μια έδρα.

Άρθρο S9
Δεύτερη κατανομή εδρών.

4. II κατανομή, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, 
ενεργείται κατ’ αναλογία της εκλ.ογικής δύναμης στην οικεία 
μείζονα περιφέρεια των κομμάτων και συνασπισμών που 
μετέχουν στη δεύτερη κατανομή.

Για τον σκοπό αυτό καθορίζεται το σύνολ.ο των έγκυρων 
ψηφοδελτίων, που έλαβαν στη μείζονα περιφέρεια τα κόμμα
τα και ot συνασπισμοί που μετέχουν στη δεύτερη κατανομή 
και το άθροισμά τους, διαιρείται με τον αριθμό των αδιάθετων 
εδρών της οικείας μείζονας περιφέρειας.

Το πηλ.ίκο από τη διαίρεση, παραλείποντας το κλ.άσμα, 
αποτελεί το εκλογικό μέτρο με το οποίο διαιρείται ολ.όκλ.ηρη 
η εκλ.ογική δύναμη καθενός από τα κόμματα και συνασπι
σμούς που μετέχουν στη δεύτερη κατανομή στη μείζονα 
περιφέρεια και λ.αμβάνει κάθε κόμμα ή συνασπισμός τόσες 
έδρες από την κατανομή αυτή, όσες φορές το εκογικό μέτρο 
περιέχεται στην εκλ.ογική του δύναμη στη μείζονα περι
φέρεια.

Άρθρο 90
Τρίτη κατανομή εδρών.

.. 1. Οι έδρες που τυχόν απομένουν αδιάθετες μετά τή δεύ
τερη κατανομή κατανέμονται από την Ανώτατη Εφορευτική 
Επιτροπή, που προβλέπεται στο άρθρο 91, μεταξύ των κομ
μάτων ή συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων που συμ
μετέχουν στη δεύτερη κατανομή σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 89 ως εξής :

Αθροίζεται το σύνολ.ο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλα
βαν όλα μαζί τα κόμματα ή συνασπισμοί που μετέχουν στη 
δεύτερη κατανομή σ’ όλη γενικά την επικράτεια, και το 
άθροισμα αυτό διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που από- 
μειναν αδιάθετες μετά τη δεύτερη κατανομή. Το πηλ.ίκο 
αυτής της διαίρεσης,, παραλ.είποντας το κλ.άσμα, αποτελεί 
το εκλ.ογικό μέτρο της Τρίτης κατανομής. Στη συνέχεια με 
το εκλ.ογικό αυτό μέτρο, διαιρείται χωριστά το σύνολ.ο των 
έγκυρων ψηφοδελτίων σ’ όλ.η την επικράτεια, καθενός από 
τα κόμματα ή συνασπισμούς που μετέχουν στη δεύτερη κατα
νομή. Το πηλ.ίκο καθεμιάς απ’ αυτές τις διαιρέσεις, παρα- 
λείποντας το κλ.άσμα, δείχνει τον αριθμό των εδρών, τις 
οποίες λ.αμβάνει από την τρίτη κατανομή καθένα από τα 
κόμματα ή τους συνασπισμούς αυτών.

Άρθρο 91
Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή.

1. Στο Υπουργείο των Εσωτερικών εδρεύει Ανώτατη 
Εφορευτική Επιτροπή, που αποτελεί ται: α) από τον Πρόε
δρο του Άρειου Πάγου, ως προέδρου, β) δύο αεροπαγίτες 
που ορίζονται από το .V Τμήμα του Άρειου Πάγου με 
ισάριθμους αναπληρωματικούς, γ) το διευθυντή της Διεύ
θυνσης Εκλ.ογών και δ) ένα διευθυντή του κλάδου ΑΤΙ της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών ή από 
τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Τον πρόεδρο του Άρειου 
Πάγου κωλ.υόμενο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Χρέη γραμ- 
ματέα στην Επιτροπή εκ τελεί υπάλληλος του Υπουργείου 
Εσωτερικών με βαθμό 4ο, 5ο ή 6ο που ορίζεται από τον 
Υπουργό Εσωτερικών..

Η Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή επιτελεί τις αρμο
διότητες, που ορίζονται από το παρόν συνερχόμενη έγκαιρα 
με τη φροντίδα του Προέδρου της.

2. Η Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή, με βάση τους πί
νακες των πρωτοδικείων του άρθρου 88 για κάθε μείζονα



εκλογική περιφέρεια, ενεργεί τα όσα ορίζονται στα άρθρα 
89 και 90. εκδίδοντας απόφαση για την κατανομή των αδιά
θετων- εδρών ανάμεσα στα κόμματα ή συνασπισμούς. που 
ττήραν μέρος στη β' και γ' κατανομή, ακόμα και ανάμεσα 
στους συνδυασμούς τους, καθώς και για την παραχώρησή 
στους υπόλοιπους συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους 
των εδρών που δεν διατέθηκαν, σύμφωνα με τις παραγρά
φους 9. 10 και 11 του άρθρου 89.

3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαβιβάζει αμέσως επι
κυρωμένο απόσπασμα της απόφασης για κάθε εκλογική 
περιφέρεια στους προέδρους των αρμόδιων πρωτοδικείων 
και επικυρωμένο αντίγραφο αυτής στο Υπουργείο των Εσο>- 
τερικών.

Άρθρο 96
Ανάκληση και απαγόρευση κανονικών αδειών.

1. Απαγορεύεται η χορήγηση κάθε κανονικής άδειας 
απουσίας σε δημόσιους υπαλλήλους και στρατιωτικούς 
μέσα στις τριάντα μέρες πριν από την ορισμένη ημέρα για 
την ψηφοφορία, συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας αυτής. 
Οι άδειες που τυχόν έχουν χορηγηθεί από-πριν, θεωρείται 
ότι έχουν ατακληθεί αυτοδικαίως, χωρίς την έκδοση από
φασης της αρμόδιας αρχής, και τα πρόσωπα που έχουν αυτές 
τις άδειες, έχουν υποχρέωση να είναι στη θέση τους χωρίς 
οποιαδήποτε ειδοποίηση.

2. Σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης είναι δυνατό
να χορηγηθεί άδεια σε πολιτικούς υπαλλήλους, ύστερα από 
σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, 
και σε στρατιωτικούς ύστερα απο" σύμφωνη γνώμη επιτρο
πής, που συγκροτείται.σύμφωνα με όσα θα κανονίζονται με 
διάταγμα. λ

Άρθρο 99
. Αποζημιώσεις αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κλπ.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικο
νομικών καθορίζεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδι
κής διάταξης, ειδική αποζημίωση γι αυτούς που διορίζονται 
κατά τη διενέργεια εκλογών Εθνικής Αντιπροσωπείας ή 
άλλων εκδηλώσεων της λαϊκής ετυμηγορίας αντιπρόσωποι 
της δικαστικής αρχής, έφοροι αυτών, γραμματείς των εφο
ρευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας. 
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα σχετικά με την πλη- 
ρωμή της παραπάνω ειδικής αποζημίωσης, και οι υποχρεώ
σεις των προσώπων, στα οποία θα καταβληθεί αυτή.

Άρθρο 100 
Πειθαρχικές διατάξεις.

3. Δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων και δημοτικοί ή κοι
νοτικοί σύμβουλοι, που αμελούν ή δείχνουν απείθεια για την 
έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων που τους επιβάλλονται 
από τις διατάξεις του παρόντος, τιμωρούνται από τον αρμό
διο νομάρχη με την ποινή της αργίας από τρεις μέχρι έξη 
μήνες.

4. Ο εκλογέας ή δημόσιος υπάλληλος που ασκεί καθή
κοντα γραμματέα της εφορευτικής επιτροπής, καθώς και ο 
διοριζόμενος διερμηνέας της τουρκικής γλώσσας, που παρα
βαίνει ή αμελεί ή δείχνει απείθεια για την άσκηση των κα
θηκόντων που του έχουν ανατεθεί, τιμωρείται με απόφαση 
της εφορευτικής επιτροπής με την ποινή του προστίμου από 
εκατό μέχρι χίλιες δραχμές.

Άρθρο 102
Γενικές ποινικές διατάξεις.

3. Για τα προβ/επόμενα αδικήματα του παρόντος δεν 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 21, 99 και 105 του 
Ποινικού Κώδικα, ούτε οι διατάξεις περί συρροής των άρθρων 
94 και tojv επόμενων του ίδιου Κώδικα, κάθε φορά που αυτά 
τα αδικήματα συρρέουν με άλλα που προβλέπονται απ’ αυτό 
τον Κούδικα ή από άλλους ποινικούς νόμους.

Άρθρο 108- - - ... - - ..
Ειδικά εκλογικά χδτλίήμαΤα- εκλ.'ΟγέωνΓ

4. Όποιος, - σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, 
αδικαιολόγητα δεν επιδιώκει την εγγραφή του στους εκλο
γικούς καταλόγους ή δεν ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, 
στερείται από την προστασία που του παρέχει-το ενοίκιο- 
στάσιο και από τα ευεργετήματα αυτού- ή και- από άλλα 
πάσης φύσεως όμοια δικαιώματα, που προβλέπονται· από 
ειδικούς νόμους. Επίσης δεν μπορεί-να λάβει :

α) Άδεια για άσκηση οπ.Ίουδήποτε λειτουργήματος ή 
επαγγέλματος ή' επιχείρησης' ή' εγκατάστασής, β) άδεια 
οδηγού αυτοκινήτου καί χρήσης- αΟτού,· γ) διαβατήριο γΐα- 
το εξωτερικό και δ) νέο'δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. 
Για το αν δικαιολογημένα δε γράφτηκε στους εκλογικούς 
καταλόγους ή δεν άσκησε “το εκλογικό του δικαίωμα, απο- 
φαίνεται, σύμφωνα· με τη διαδικασία των-άρθρων 739 και 
των' επόμενων της· Πολιτικής- Δικονομίας,- με- αίΤηση'ι του 
ενδιαφερομένου,-ο Πρόεδρος πρωτοδικών, αν ο αϊτών κατοι
κεί σε έδρα πρωτοδικείου, διαφορετικά ο ειρηνοδίκης της 
κατοικίας του.

ΆόΟοο 113
Αρμόδιο Δικαστήριο;-- . ·--.·-.

' Αποκλειστικά αρμόδιο- για·την' εκδίκασή των αδικημάτων- 
που προβλέπονται"από τ’ο’ παρόν είναι τό'τριμελ.ές πλημμε
λειοδικείο του τόπου όπου- τελ,έστήν.αν, οπ'όίαδήπότε“καϊ αν- 
είναι η ιδιότητα του υπαίτιου, χωρίς να εφαρμόζονται' στη ν' 
προ κείμενη'τ ρίπτωση οι-διατάξεις του-άρθρου 111 πα‘ρ.6 
του Κ.Π.Δ.,· ·.ων άρθρίυν 241 κάι'243 του Α:Ν.* 2803/1941 
«περί Στρατιωτικού Ποινικού Κούδικος». του άρθρου' 1 τόΰ 
Α..\. 528/1945, καθώς· και'κάθέζ άλλη-'αντίθετή' διά^άξη."

.Άρθρο 123· . .· · ··;-■ -■ · :'.··.
Ειδικές απΟζη’αιώσέιί: '■ λ' ; '’ · -^ « . - · Λ ·• . * · . · · * - . ' - · . ·

1. Για την αντιμε'ώπίϊή-'ϊών έχτά/.ίώ·8αναγαώύψκατά την 
•προςαρατκεοή -κα:- ?:έξ2γώγή-'το)ν ■ 6·όόλ·»υτίκών ‘εκλογών· τή;- 
συγκέντρωση.- μετάδοση και έκϊοσή'των ατοτελέσμάτών -αστών, 
είναι δυνατό να σύγκροτούντάι- ειδικά "συνεργεία από- υπάλ·- 
λ.ήλ.ους της Κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών του - 
Υπουργείου Εσωτερικών, από υπαλλήλους άλλων υπουργείων ' 
και δημοσίων υπηρεσιούν, από' υπαλλ.ήλ,ους οργανισμών τό'·' 
πικής αυτοδιοίκησης και άλλων νομικών προσόΆών δημό
σιου δικαίου, δημόσιων επιχειρήσεων · και οργανισμών, με 
καταβολή αποζημίωσης ποΟ καθορίζεται με* κοινή ατίόφαση 
τοσν Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

2. Η συγκρότηση των συνεργείων, που προβλέπονται 
στην προηγούμενη παράγραφο και ο τρόπος καταβολής της 
αποζημίωσης καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση των 
Υπουργών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 
αυτού.

3. Ο Υπουργός των Εσωτερικών μπορεί κάθε φορά να 
προσλαμβάνει, για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρά
γραφο 1 του άρθρου αυτού και μέχρι πενήντα ιδιώτες, με 
καταβολή αποζημίωσης που καθορίζεται με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

4. Στους δικαστές και δημόσιους υπαλλήλους που είναι 
μέλη της κατά το άρθρο 91 του παρόντος Ανώτατης Εφο
ρευτικής Επιτροπής, καθούς και στο γραμματέα αυτής, 
είναι δυνατό να καταβάλλεται ειδική αποζημίωση, που καθο
ρίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών κχ 
Οικονομικών. Όμοια και με τον ίδιο τρόπο καθοριζόμενη 
αποζημίωση είναι δυνατό να καταβάλλεται και στους υπαλ.- 
λήλ,ους της Γραμματείας του κατά το άρθρο 100 του Συντά
γματος Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, που χρησιμοποιούν
ται για την αντιμετώπιση tojv αυξημένων υπηρεσιακών 
αναγκών του δικαστηρίου κατά την περίοδο εκδίκασης των 
ενστάσεων κατά του κύρους των εκλογών.

Επίσης, ίδια αποζημίωση καθοριζόμενη με τον ίδιο τρόπο, 
είναι δυνατό να καταβάλλεται σε δικαστικούς και εισαγγε-



οικούς λειτουργούς, για Την έκτάκίη απασχόλησή τους σε 
κλογικής φύσης εργασίες κατά την εκλογική περίοδο. -

5. Οι αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικο
δομικών, που προ βλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
ιυτού, για τη συγκρότηση των συνεργείων, τον καθορισμό 
ων αποζημιώσεων κ.λ.π. εκδίδονται κατά παρέκκλιση κάθε 
•ύλης γενικής ή ειδικής διάταξης. ·

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και κατά
η διενέργεια’ δημοψηφισμάτων και δημοτικών και κοίνο- 
•ικών εκλογών. -—;···- * ·'

• - ■ g' Διατάξεις που καταργούνται
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

...... (Πρ. δ.· 164/1984) . .

κ·. !,τ ''Αρθρο 89 , - V
# Δεύτερη κατανομή εδρών.

■3.’ Οι αδιάθετες έδρες, σύμφωνα με την παρ. 1 σε κάθε 
χίζονά εκλογική περιφέρεια, κατανέμονται μεταξύ των αυτο
ελών κομμάτων και των συνδυασμών συνεργαζόμενων κυμ
άτων που πλειοψήφησαν σ’ όλη την επικράτεια, εφόσον 

υγκέντρωσαν τα αυτοτελή κόμματα ποσοστό δέκα επτά τοις 
κατό (17 %), οι συνασπισμοί συνεργαζόμενων κομμάτων 
οσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25 %) από το σύνολο των 
γκυρων ψηφοδελτίων σ’ όλη την επικράτεια, αν πρόκειται 
ια συνασπισμό δύο κομμάτων και τριάντα τοις εκατό 
10 % ) αν πρόκειται για συνασπισμό περισσότερων από δύο 
όμματα.
Αν ένα μόνο κόμμα ή συνασπισμός συνεργαζομένιυν κυμ

άτων συγκέντρωσε τα αντίστοιχα ποσοστά ψήφων του 
ροηγούμενου εδαφίου, μετέχει στη δεύτερη κατανομή και 
ο αμέσως επόμενο κατά σειρά εκλογικής δύναμης αυτοτελές 
όμμα αποκ/ειομένων των συνασπισμών, εφ’ όσον το ποσο- 
τό του αυτοτελούς κόμματος είναι μεγαλύτερο από το ποσο- 
εό καθενός από τα κόμματα που συνεργάζονται στο συνασπι- 
ι6. Το ποσοστό αυτό βρίσκεται ύστερα από τη διαίρεση 
;μ συνολικού ποσοστού .του συνασπισμού με τον αριθμό 
ων κομμάτων που .συνεργάζονται ή έχουν συγχωνευθεί. 
Αν κανένα κόμμα ή συνασπισμός δε συγκέντρωσε τα κα- 
ριζόμενα ποσοστά, μετέχουν στη δεύτερη κατανομή δύο 
χολικά κόμματα.ή συνασπισμοί, των οποίων η εκλογική 
ναμη υπολείπεται κατά το μικρότερο ποσοστό του αντί; 
:οιχου κατώτατου όοίου συμμετοχής στη δεύτεεη κατανοαή
7% ή 25% ή 30%).,: . . ; ·;.
5. Για την εφαρμογή αυτού του άρθρου θεωρείται ότι 
ιοτελεί συνασπισμό συνεργαζομένων κομμάτων και κάθε

κόμμα, που' παρουσιάζεται ως 'αυτοτελές, στην—πραγματι
κότητα όμως είναι καλυμμένος συνασπισμός δύο ή περισσό
τερων κομμάτων, που εμφανίζονται ως κόμμα αυτοτελές 
με σκοπό την περιγραφή · των διατάξεων του παρόντος.

6. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου 
και προς αποφυγή περιγραφής αυτών, το Λ' τμήμα του Ά- 
ρειου Πάγου συνέρχεται αυτεπαγγέ/.τως σε συμβούλιο μόλις 
ανακηρυχτούν ot συνδυασμοί απ’ αυτόν και αποφαίνεται 
αμετάκλητα ποια κόμματα είναι στην πραγματικότητα 
αυτοτελή και ποια εμφανίζονται ως αυτοτελή, στην πραγμα
τικότητα όμως είναι καλυμμένοι συνασπισμοί συνεργαζό
μενων κομμάτων, ή συγχωνεύσεις κομμάτων που εξομοιώ
νονται με αυτούς.

Το Α' Τμήμα του Άρειου Πάγου αποφαίνεται κατά 
ελεύθερη κρίση, εκ των ενόντων, από τα υπάρχοντα στοι
χεία και χωρίς δικονομικές διατυπώσεις. Κάθε υποψήφιος 
και κάθε κόμμα είναι δυνατό να προσκομίσει στοιχεία μόνο 
με υπόμνημα, για απόδειξη' της παράβασης από δόλο ή όχι 
των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του Α’ 
τμήματος του Άρειου Πάγου εκδίδεται μέσα σε πέντε το 
πολύ μέρες από την ανακήρυξη των συνδυασμών.

\ ' (

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
(Πρ. δ. 650/1974)

Άρθρο 110
Λοιπά εκλογικά αδικήματα.

1. Δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών και χρηματικής 
ποινής τιμωρείται :

*) ..· ·.·.·· ·---------:......... ·,............................ .....................................

ι) Όστις την προτεραίαν ή την ημέραν της εκλογής 
πωλεί ή διανέμει οιονδήποτε οινοπνευματώδες ποτόν, συμ
περιλαμβανομένου και του ■ οίνου, εις δημόσια ή ιδιωτικά 
κέντρα.· - - - - γ .·,·' -

Εν περιπτώσει καταδίκης δια την παράβασιν ταύτην το 
δικαστήριον δύναται να διατάξει και το κλείσιμον του κατα
στήματος, δια χρονικόν διάστημα από ενός μηνός μέχρι ενός 
έτους.

". ΛΟήνα, 14 Ιανουάριου 1985

. Ο Υπουργός Εσωτερικών
ΛΓΛΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟ ΓΙΩΡΓΛΣ


